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บรรณาธิการแถลง 

 Editor’s note 

 

วารสารวิชาการวิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทยEวิถีธรรมแหHงประเทศ

ไทย เพื ่อเผยแพรHผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางดUานการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือสุขภาวะของมวล

มนุษยชาติ ดUวยพุทธธรรมะ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การแพทยEองคEรวม การเรียนรูUตลอดชีวิต รวมทั้งเป`ดกวUาง

เปaนสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู UทางวิชาการและประสบการณEการวิจัยที ่สอดคลUองกับความเปลี ่ยนแปลงของ

สถานการณEและเปaนประโยชนEตHอสังคมไทยและสังคมโลกทุกดUาน เชHน ศาสนา สุขภาพ การศึกษา การเกษตร 

เศรษฐศาสตรE และอื ่น ๆ กำหนดการเผยแพรHราย 4 เดือน ปdละ 3 ฉบับ  ฉบับนี ้เปaนฉบับที ่ 2 ปdที่ 1 เดือน

พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 

สิ่งทีม่ีคHาที่สุด คือการดับทกุขEไดUสำเร็จ ดังที่พระพุทธเจUาตรสัวHา 

  ในพระไตรป`ฎก เลHม 13 ขUอ 152 ดูกรมาลุงกยบุตร เพราะเหตุนั้นแล เธอทั้งหลายจงทรงจำปpญหาที่ 

เราไมHพยากรณE (ไมHอธิบาย) โดยความเปaนปpญหาที่เราไมHพยากรณE และจงทรงจำปpญหาที่เราพยากรณE (อธิบาย) 

โดยความเปaนปpญหาที่เราพยากรณEเถิด 

ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเลHาที่เราไมHพยากรณE ดูกรมาลุงกยบุตร ทิฏฐิวHา โลกเที่ยง โลกไมHเที่ยง โลกมีที่สุด 

โลกไมHมีที่สุด ชีพอันน้ัน สรีระก็อันน้ัน ชีพอยHางหน่ึง สรีระอยHางหน่ึง สัตวEเบื้องหนUาแตHตายไปมีอยูH สัตวEเบื้องหนUา

แตHตายไปไมHมีอยูH สัตวEเบื้องหนUาแตHตายไปมีอยูHก็มี ไมHมีอยูHก็มี สัตวEเบื้องหนUาแตHตายไป มีอยูHก็หามิไดU ไมHมีอยูH 

ก็หามิไดU ดังน้ี เราไมHพยากรณE 

ดูกรมาลุงกยบุตร ก็เพราะเหตุไร ขUอน้ันเราจึงไมHพยากรณE เพราะขUอน้ันไมHประกอบดUวยประโยชนE ไมHเปaน

เบื ้องตUนแหHงพรหมจรรยE ไมHเปaนไปเพื ่อความหนHาย เพื ่อความคลายกำหนัด เพื ่อความดับ เพื ่อความสงบ  

เพื่อความรูUย่ิง เพื่อความตรัสรูU เพื่อนิพพาน เหตุน้ันเราจึงไมHพยากรณEขUอน้ัน 

ดูกรมาลุงกยบุตร อะไรเลHา ที่เราพยากรณE ดูกรมาลุงกยบุตร ความเห็นวHา นี้ทุกขE นี้เหตุใหUเกิดทุกขEน้ี 

ความดับทุกขE น้ีขUอปฏิบัติใหUถึงความดับทุกขE ดังน้ี เราพยากรณE. ก็เพราะเหตุไร เราจึงพยากรณEขUอน้ัน เพราะขUอน้ัน 

ประกอบดUวยประโยชนE เปaนเบื้องตUนแหHงพรหมจรรยE เปaนไปเพื่อความหนHาย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ 

เพื่อความสงบ เพื่อความรูUยิ่ง เพื่อความตรัสรูU เพื่อนิพพาน เหตุนั้นเราจึงพยากรณEขUอนั้น เพราะเหตุนั้นแหละ  



เธอทั้งหลายจงทรงจำปpญหาที่เราไมHพยากรณE โดยความเปaนปpญหาที่เราไมHพยากรณE และจงทรงจำปpญหาที่เรา

พยากรณE โดยความเปaนปpญหาที่เราพยากรณEเถิด 

พระไตรป`ฎก เลHม 19 ขUอ 1717 พระผูUมีพระภาคตรัสถามภิกษุทั้งหลายวHา ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อผUาหรือ

ศีรษะถูกไฟไหมUแลUว จะควรกระทำอยHางไร?  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวHา ขUาแตHพระองคEผูUเจริญ เมื่อผUาหรือศีรษะ 

ถูกไฟไหมUแลUว ควรจะกระทำความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไมHยHนยHอ ความไมHทUอถอย สติและ

สัมปชัญญะอยHางแรงกลUา เพื่อดับผUาหรือศีรษะน้ัน 

พระพุทธเจUาตรัส ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลพึงวางเฉย ไมHใสHใจถึงผUาหรือศีรษะที่ถูกไฟไหมU แลUวพึงกระทำ

ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไมHยHนยHอ ความไมHทUอถอย สติและสัมปชัญญะอยHางแรงกลUา  

เพื่อตรัสรูUอริยสัจ 4 ที่ยังไมHตรัสรูUตามความเปaนจริง อริยสัจ 4 เปaนไฉน?  คือ ทุกขอริยสัจ สมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธ

อริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ดูกรภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร 

เพื่อรูUตามความเปaนจริงวHา น้ีทุกขอริยสัจ สมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  

พระไตรป`ฎกเลHม 4 ขUอ 14 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขUอน้ีแลเปaนทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปaนทุกขE ความแกH 

ก ็เป aนทุกขE ความเจ ็บไขUก ็เปaนทุกขE ความตายก็เป aนทุกขE ความประจวบดUวยสิ ่งที ่ไมHเป aนที ่ร ักก็เปaนทุกขE  

ความพลัดพรากจากสิ ่งเปaนที ่รักก็เปaนทุกขE ปรารถนาสิ่งใดไมHไดUสิ ่งนั้นก็เปaนทุกขE โดยยHนยHอ อุปาทานขันธE 5  

เปaนทุกขE 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขUอน้ีแลเปaนทุกขสมุทัยอริยสจั คือตัณหาอันทำใหUเกิดอีก ประกอบดUวยความกำหนัด

ดUวยอำนาจความเพลิน มปีกติเพลิดเพลินในอารมณEน้ัน ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขUอน้ีแลเปaนทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหาน่ันแลดับ โดยไมHเหลอืดUวยมรรค คือวิราคะ 

สละ สละคืน ปลHอยไป ไมHพัวพัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ขUอน้ีแลเปaนทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสจั คือ อริยมรรคมีองคE 8 น้ีแหละ คือ ปpญญา

เห็นชอบ 1 ความคิดชอบ 1 วาจาชอบ 1 การกระทำชอบ 1 อาชีพชอบ 1 เพียรชอบ 1 สติชอบ 1 ต้ังจิตชอบ 1 

จะเห็นไดUวHา พระพุทธเจUาพบวHา ทุกขEใจที่มีกับรHางกายหรอืเหตุการณEตHาง ๆ  เปaนทุกขEอริยสัจ อันมีตUนเหตุมา

จากตัณหาคือความอยากตามที่ชอบชัง (ชอบก็อยากไดUมา ชังก็อยากเอาออกไป) อยากไดUสมใจ ยึดมั่นถือมั่นวHา ถUาไดU

สมใจจงึจะสุขใจชอบใจ ถUาไมHไดUสมใจก็จะทุกขEใจไมHชอบใจ อันเปaนรากเหงUาของทุกขEใจ ทุกขEกาย และเรื่องรUายทั้ง

มวล สภาพดับทุกขE คือตัณหาดับ เปaนสภาพยินดีในความไมHชอบไมHชัง ไมHยึดมั่นถือมั่น (ยึดในสิ่งที่ควรยึด วางในสิ่งที่

ควรวาง) ไมHกลัว ไมHกังวล ไมHระแวง ไมHหว่ันไหว วิธีดับทุกขE คืออริยมรรคมีองคE 8 (อริยศีล อริยสมาธิ อริยปpญญา) เมื่อดับ
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เจริญธรรม สำนึกดี มอีภัย ไรUทุกขE 

ดร.ใจเพชร กลUาจน 
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บทความวจิยั (Research Article) 
 

  

Higher Morality and the consumption of food to adjust balance according to 

the principles of Buddhist Medicine 

บทคดัย�อ 
 การวิจัยนี้เป.นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มี

วัตถุประสงค<เพื ่อศึกษาวิธีการตั ้งอธิศีลกับ 

การรับประทานอาหารปร ับสมด ุลต าม 

หล ักการแพทย<ว ิถ ีธรรม การว ิจ ัยน ี ้ เป.น 

งานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชKการสัมภาษณ<เชิงลึก

รายบุคคล (In-depth Interview) และสนทนา

กลุZม โดยเลือกกลุZมผูKใหKขKอมูลหลกัแบบเจาะจง 

ไดKแกZ จ ิตอาสาแพทย<วิถ ีธรรมทั ่วประเทศ

จำนวน 42 ทZาน และใชKการวิเคราะห<ขKอมูล

ดKวยการวิเคราะห<เน้ือหา (Content analysis) 

 ผลการศึกษาพบว�า การรับประทาน

อาหารกับการเจริญอธิศีลนั้นมีความเกี่ยวขKอง

กัน โดยเฉพาะการรับประทานอาหารปรับ

สมด ุลตามหล ักการแพทย <ว ิถ ี ธรรม คือ  

การปฏิบัติธรรม รักษาศีลที่เป.นอริยศีล คือ ศีล

ที่ลดกิเลสไดK ไมZเบียดชีวิตผูKอื่น ชีวิตตนเอง ซึ่ง

เป.นสาเหตุหลักที่ทำใหKเกิดความเจ็บปnวยทั้ง

ทางดKานรZางกายและจิตใจ จิตอาสาแพทย< 

วิถ ีธรรมหลายทZานเคร Zงคร ัดในการตั ้งศีล  

ตั ้งตบะในการรับประทานอาหารปรับสมดุล 

หร ืออาจกลZาวไดKว ZาถKาตKองการลดละเลิก

อาหารรสจัด ตKองตั ้งศีลมาปฏิบัติ โดยมีวิธี 

การลดละเลิก ไปเป.นลำดับ เริ่มจากสิ่งที่งZาย

เลิกไดKโดยไมZยากไมZลำบากกZอน แลKวทำตZอไป

ตามลำดับ โดยยึดหลัก “ตั้งตนอยู�บนความ

ลำบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง” (ลำบากในขดีท่ี
เบิกบาน ไม�ทรมานจนเบิกบูด ไม�หย�อนยาน
จนย่ำแย�) ฝpกลKางชอบชังในสิ ่งที่เป.นโทษภัย

แรงที่สุด และสิ่งที่ดีที่มีความสำคัญนKอยที่สุด

กZอน แลKวคZอยลKางชอบชังในสิ่งที่เป.นโทษภัย

รองลงไป และสิ่งที่ดีที่สำคัญมากข้ึน เป.นลำดับ 

เราก็จะไมZกลัว ไมZชั ่ว ไมZทุกข< เป.นลำดับ ๆ  

มีแตZสุขแทK ๆ  และดีแทK ๆ เทZานั ้น ดKวยการ 

อธิศีลกับการ

รับประทานอาหารปรับ

สมดุลตามหลักการ

แพทย�วิถธีรรม 
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ตั้งศีลมาลดละเลิกสิ่งที่เป.นโทษตZอตนเองและ

ผูKอื่น ทำสิ่งที่เป.นประโยชน<ตZอตนเองและผูKอื่น 

ใหKเหมาะสมกับฐานจิตของตน ไมZตึงเครียด  

หร ือหย Zอนยานเก ินไป ให Kลำบากในขีด 

ที่เบิกบาน ใชKปsญญาจับอาการและความคิด

ของกิเลสใหKไดK พิจารณาไตรลักษณ<ของกิเลส  

ความไม Z เท ี ่ยง เป .นท ุกข <  ไม Zม ีต ัวตน) วZา 

สุขปลอมจากเสพตามกิเลสนั้น ไมZเที่ยง ไมZมี

ตัวตนแทK เกิดดับอยZางรวดเร็ว เก็บไมZไดK ไมZมี

สาระ นำความกลัว โรค และเรื่องรKายทั้งมวล

มาใหKเราและผูKอื่นช่ัวกัปช่ัวกัลปt พิจารณาซ้ำ ๆ 

จนกิเลสชอบชังสลายตายไปเป.นลำดับ ๆ  

 

คำสำคัญ: อธิศีล, การรับประทานอาหาร
ปรับสมดุล, การแพทย�วิถีธรรม 

 

Abstract 
This is qualitative research with 

the objective of studying methods of 
establishing Higher Morality (adhisila) 
and the consumption of food to adjust 
balance according to the principles of 
Buddhist medicine. Data were collected  
by in-depth interview and conversations 
in the seven states of non-deterioration. 

A core group was selected to give the 
main data who were 42 Buddhist 
Medicinal Volunteers from all over the 
country, and their data was analyzed 
with content analysis. 

The study found that  eating  and 
a t t a i n i ng  H i gh e r  M o ra l i t y  w e r e 
correlated, in particular the setting of 
morality to consume food to adjust 
balance according to the principles of 
Buddhist medicine. That is, the ethics of 
reducing defilements (klesa) and not 
affecting the lives of themselves or 
others, which are a fundamental cause 
of physical and mental illness. The 
Buddhist Medicinal Volunteers set 
morality in consuming food to adjust 
balance, or reduced and abstained from 
food with pungent taste, or food not in 
balance with their physical condition. 
T h e  m e t h o d s  o f  r e d u c t i o n  a n d 
abstaining were in a series, starting from 
things easy to abstain, things with the 
most potently dangerous effects, and 
good things which were the least 
important. Then they gradually wash 
away likes and hatreds concerning the 
next most hazardous thing and the next 
most important thing and continue in 
that order to be appropriate for their 
mental basis, and not be too tense or too 
relaxed, to be difficult in the limit of 
happiness. They used their intellect to 
catch symptoms and ideas of the 
defilements of likes and hatreds in the 
taste of food. They considered the 
Tilakkana of the defilements in food 
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(impermanence, suffering and lack of 
self). False happiness from consumption 
led by the defilements was impermanent 
and lacking self.  It  arose and was 
extinguished quickly,  could not be 
stored, lacked substance and led to 
d i sease  and other  bad th ings to 
ourselves and others over aeons. These 
thoughts were repeatedly considered 
until the defilements of likes and hatreds 
in food gradual ly  di sappeared.In 
conclusion,  the individuals setting 
morality in the consumption of food to 
ad just  ba lance  accord ing  to  the 
principles of Buddhist medicine had 
mindfulness and intellect in choosing to 
consume more food. When there was a 
violation of this morality there was a 
warning in their thoughts with the effect 
of less physical illness, and more feelings 
of comfort, lightness and energy, a 
better  mind and a  happier  mind. 

 
Keywords: Higher Morality, Food to 
adjust balance, Buddhist Medicine 
 

บทนำ 

 พฤต ิกรรมการบริโภคอาหารตาม

กิเลสความโลภ โกรธ หลง ความยึดมั่นถอืมั่น 

มักทำใหKการประมาณการบริโภคผิดพลาด มัก

ไดKร ับสารอาหารขาดหรือเกินความตKองการ

ของรZางกายเสมอ ซึ่งกZอใหKเกิดภาวะเสี่ยงตZอ

สุขภาพกายและใจอยZางยากที ่จะแกKค ืนไดK 

เน่ืองจากอาหารที่นิยมบริโภคมักเป.นอาหารที่

อรZอยถูกปาก สีสันหลากหลาย การผลิตและ

บร ิโภคจ ึงจำเป .นต Kองมีการปรุงแต ZงดKวย

สารเคมีตZาง ๆ มากมาย หรือแมKแตZอาหาร

ธรรมชาต ิท ี ่ ได Kจากพ ืชผ ักผลไม Kก ็อาจจะ

ปนเปvwอนดKวยสารเคมีประเภทตZาง ๆ ซึ่งเป.น

อ ันตรายต Zอผ ู Kบร ิ โภค จะเห ็นว Zาสาเหตุ 

การเจ็บปnวยและการตายของมนุษยชาติไดK

เปลี่ยนไปจากเดิม ในอดีตสาเหตุการตายมา

จากโรคติดเชื้อที่แพรZระบาด ปsจจบุันนี้สาเหตุ

การตายสZวนใหญZมีสาเหตุมาจากพฤติกรรม

การกินอยูZและการใชKชีวิตตามความตKองการ

ของกิเลสความโลภ โกรธ หลง ความยึดมั่น 

ถือมั่นของตนเอง คนเริ่มปnวยเรื้อรังตั้งแตZอายุ

ยังนKอย และขณะน้ีประเทศไทยก็กำลังกKาวเขKา

ส ู Zส ังคมผู Kส ูงอายุ เราก็คงจะมองเห็นภาพ

แนวโนKมความเจ็บปnวยของประชากรที่นZาจะ

เกิดข้ึนในอนาคต ทั้งผูKที่อายุนKอยและผูKสูงอายุ

ที่ไมZไดKเรียนรูKเรื่องการลดกิเลสความโลภ โกรธ 

หลง ความยึดมั่นถือมั่น ยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งมี

ความเสี่ยงที่จะเจ็บปnวยรุนแรงมากข้ึน โรคของ

ประชากรสZวนใหญZเป.นโรคเรื ้อรังที ่ตKองการ 

ซ ึ ่ งการด ูแลระยะยาว เช Zน โรคเบาหวาน  

โ รคความจำ เส ื ่ อม  อ ั มพฤกษ<  อ ั มพาต  

การรักษาตZอเนื ่องของผู KปnวยเหลZานี ้จะเพิ่ม

ภาระในการดูแลร ักษาใหKก ับส ังคมไทยใน
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อนาคตอยZางมากมายมหาศาล (สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม. 2555 : 14) 

  และมีประชากรอีกกลุ Zมหนึ ่งที ่รัก 

การดูแลสุขภาพ โดยไมZรอใหKเจ็บปnวยกZอนแลKว

ค Zอยร ักษา เร ิ ่มศ ึกษาหาความรู KและไดKมี 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร

อยZางรูKเทZาทันโทษของกิเลส หันมารับประทาน

อาหารที่ถือเอาประโยชน<ตZอรZางกายและจิตใจ

เป.นหลัก เนKนผัก ธัญพืช และผลไมK ไมZทาน

เนื ้อสัตว<ทุกชนิด เพื ่อป|องกันและรักษาโรค

ดKวยการร ับประทานอาหารมังสวิรัต ิ จาก 

การสำรวจพบวZา ประชากรไทยอายุ 15 ป}ข้ึน

ไปรKอยละ 0.6 กินอาหารมังสวิรัติเป.นประจำ 

และรKอยละ 14.9 กินเป.นครั้งคราว ความชุก

ของการกินอาหารมังสวิรัติสูงสุดอยู ZในกลุZม

อายุระหวZาง 45-59 ป} (วิชัย เอกพลากร.  

2557 : 103) 

  การตZอยอดการรับประทานอาหาร

มังสวิรัติใหKไดKประโยชน<สูงสุด โดยการปรับสูตร

อาหารใหKเป.นอาหารปรับสมดุลตามหลักการ

แพทย<วิถ ีธรรม เพื ่อชZวยใหKผู Kที ่ปnวยและยัง 

ไมZปnวยสามารถปรับสมดุลรZางกายใหKเขKาสูZภาวะ

ปกติมากยิ ่งขึ ้น รZวมกับการปรับสมดุลดKวย 

ยา 9 เม็ด พบวZา รKอยละ 90 ของผูKที่มาเขKาคZาย

แพทย<วิถ ีธรรมสZวนใหญZมีการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมสุขภาพไปในทางบวกมากขึ้น และ

ปsญหาความเจ็บปnวยดKานจิตใจ เศรษฐกิจ และ

สังคมลดนKอยลง ผู KปnวยดKวยโรคที ่แพทย<แผน

ปsจจุบันพยากรณ<โรควZาไมZหาย หรืออาการ

เจ ็บป nวยธรรมดาที่ ไม Zร K ายแรงก ็สามารถ 

หายหรือทุเลาไดK ดKวยการใชKวิธีการตามหลัก 

แพทย<ทางเลือกวิถีพุทธ แมKผูKปnวยระยะสุดทKาย 

ว ิธ ีการน ี ้ก ็ช Zวยลดความท ุกข <ทรมานและ

เส ียชีว ิตดKวยความสงบ (ใจเพชร กลKาจน. 

2561, กรกฎาคม 22)  

 
 สำหรับทZานที ่ตKองการหายจากโรค

หรือผ ู Kท ี ่ปรารถนาสุขภาพที ่แข็งแรงย Zอม

สามารถฝpกฝนเรียนรูKและปฏิบัติตามหลักการ

แพทย<วิถ ีธรรมไดKอยZางไมZยากเย็นนัก แตZ

สำหร ับผ ู Kท ี ่ปรารถนาความผาส ุกในชี วิต 

อยZางยั่งยืน พKนทุกข<จากกิเลสโลภ โกรธ หลง 
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ความยึดมั่นถือมั่น พKนจากการเวียนเกิดเวียน

ตาย เด ินตามรอยบาทพระศาสดาองค<

สัมมาสัมพุทธเจKาเพื่อพบพระนิพพาน คงตKอง

ศึกษาพระธรรมคำสอนของทZานใหKแตกฉาน 

แลKวพากเพียรลKางกิเลสใหKสิ ้นเกลี ้ยง ดังที่ 

ทZานอาจารย<หมอเขียว ดร.ใจเพชร กลKาจน ไดK

นำพาเหลZาจิตอาสาแพทย<วิถีธรรมเรียนรูKและ

ฝpกฝนจนไดKมรรคผลไปตามลำดับ ผูKวิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาวZา วิธีการตั้งอธิศีลกับ

การรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลกัการ

แพทย<วิถีธรรม เพื่อการศึกษาเรียนรูKรZวมกัน 

เป.นองค<ความรูKแกZมวลมนุษยชาติตZอไป 

 

วัตถุประสงค1การวิจัย  

 การวิจัยครั ้งนี้ เพื่อศึกษาวิธีการต้ัง

อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุล

ตามหลักการแพทย<วิถีธรรม 

 

วิธีการวิจัย 

กำหนดผูKใหKขKอมูลหลัก ผูKวิจัยใชKการ

ส ั มภาษณ < เ ช ิ ง ล ึ ก  ( In-depth Interview)  

ล งภาคสนามทำการส ั มภาษณ <ด K วยว ิ ธี

ส ัมภาษณ<เชิงล ึกเป .นรายบุคคล และการ

สนทนากลุ Zมแบบอปริหานิยธรรม ใชKเวลา

ประมาณ 7 ช่ัวโมง  

  การสนทนากลุZมแบบอปริหานิยธรรม 

หมายถึง การสนทนาในหมูZผูKปฏิบัติธรรม ใน

การสนทนานั ้น จะม ี เร ื ่องการล Kางก ิเลส  

(งานใน) และการปร ึกษาหาร ือเก ี ่ยวกับ

กิจกรรมการงาน (งานนอก) ซึ่งพระพุทธเจKา

ตรัสวZา อปริหานิยธรรม เป.นธรรมที่พาเจริญ

อยZางเดียว ไมZมีเสื่อม (พระไตรป�ฎกเลZม 10 

“มหาปรินิพพานสูตร” ขKอ 71) โดยลักษณะ

ของการสนทนานั้น ทุกทZานจะฝpกฝนโดยใชK

หลักการคิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา 

(วางความคิดดีของตัวเอง) สามัคคี (ทำตามมติ

หมูZ) ซึ่งจะทำใหKเกิดความผาสุกการอยูZรZวมกัน 

หัวขKอในการสนทนาครั้งน้ี คือการรับประทาน

อาหารปรับสมดุล หรืออาหารที่ไมZเบียดเบียน 

 

ประชากรและกลุ<มตัวอย<าง 

 ผูKวิจัยเลือกกลุZมผูKใหKขKอมูลหลักจากประชากร 

คือ จิตอาสาแพทย<วิถีธรรมทั่วประเทศ จำนวน 

500 ทZาน โดยจิตอาสาแพทย<วิถีธรรมที่เป.น

ผูKใหKขKอมูลหลักนั้น จะตKองเป.นจิตอาสาแพทย<

วิถีธรรมมาแลKวมากกวZา 1 ป} ซึ่งประกอบดKวย

จิตอาสาประจำและจิตอาสาจร ที ่สามารถ

จัดสรรเวลามาใหKขKอมูลไดKในชZวงเวลาที่ทำวิจัย 

(แบบเจาะจง) จำนวน 42 ทZาน จ ิตอาสา

ประจำ คือ ผูKที่ปวารณาตนเองมาเป.นจิตอาสา

ประจำ ทำงานฟรี ไมZมีเงินเดือน พากเพียรลด

กเิลสตัวเองและชZวยเหลือผูKอื่นโดยผZานการฝpก

และรับรองวZาเป.นจิตอาสาประจำจากหมูZกลุZม

แพทย <ว ิถ ีธรรมรวมมากกว Z า 2 ป }ข ึ ้นไป  
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จิตอาสาจร คือ ผู Kที ่ปวารณาตนเองมาเป.น 

จิตอาสาจร ทำงานฟรี ไมZมีเงินเดือน พากเพียร

ลดกิเลสตัวเองและชZวยเหลือผู Kอื ่น โดยผZาน 

การฝpกและรับรองวZาเป .นจ ิตอาสาจรจาก 

หมูZกลุZมแพทย<วิถีธรรมมาแลKวไมZเกิน 2 ป} หรือ

เกิน 2 ป}ขึ ้นไปแตZย ังไม Zประสงค<ท ี ่จะเป.น 

จิตอาสาประจำ 

เคร่ืองมือท่ีใชCในการวิจัย 

 การสรKางเครื่องมือในการวิจัยคร ั้งน้ี 

ใ ช K แบ บ ส ั มภาษณ <  ( Interview)  โ ดย ไดK

ทำการศ ึกษาคKนคว KารวบรวมขKอม ูลจาก

แหลZงขKอมูลตZาง ๆ ที่มีผูKจัดทำ หรือรวบรวมไวK

แลKว ไดKแกZ ตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี 

หลักการ และงานวิจัยตZาง ๆ งานวิทยานิพนธ< 

วารสาร ตลอดจนปรึกษาอาจารย<ที ่ปรึกษา 

ผู Kทรงคุณวุฒิ และผู Kที ่เกี ่ยวขKอง เพื ่อสรKาง

เคร ื ่องมือแบบสัมภาษณ< ในการวิจ ัยให Kมี 

ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค<ของการวิจัย 

 

การวิเคราะห1ขCอมูล 

 นำขKอมูลการสัมภาษณ<มาวิเคราะห<ขKอมูลดKวย

การวิเคราะห<เนื ้อหา (Content analysis) 

ตามวิธีการเชิงคุณภาพ (ชาย โพธิสิตา, 2552) 

ผูKใหKสัมภาษณ<หลักในงานวิจัยครั้งน้ีมี 42 ทZาน 

เป.นเพศชาย 8 ทZานและเป.นเพศหญิง 34 ทZาน 

มีอายุต่ำส ุด 27 ป} อายุส ูงส ุด 66 ป} อายุ

คZาเฉลี่ย 49.50 ป} พบวZา 

 การรับประทานอาหารกับการเจริญ

อธิศีลนั ้นมีความเกี ่ยวขKองกัน โดยเฉพาะ 

การรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลกัการ

แพทย<วิถีธรรม คือ การปฏิบัติธรรม รักษาศีล 

ที่เป.นอาริยศีล ศีลที่ลดกิเลสไดK ไมZเบียดเบียน

ชีวิตผูKอื่น ชีวิตตนเอง ซึ่งเป.นสาเหตุหลกัที่ทำ

ใหKเกิดอาการไมZสบายทางดKานรZางกายและ

จ ิ ต ใ จ  เ พ ร าะพร ะพ ุ ท ธ เ จ K า ต ร ั ส ไ วK วZ า 

การเบียดเบียนทำใหKมีโรคมากและอายุสั้น  

จิตอาสาแพทย<วิถีธรรมหลายทZานเครZงครัดใน

การตั ้งศีลตั ้งตบะในการรับประทานอาหาร

ปรับสมดุล บางทZานบอกวZาไมZอยากผิดศีลที่ต้ัง

ไวK การตั้งอธิศีลขึ้นมาเพื่อฝpกลดละเลิกกิเลส

กามและอ ัตตาในอาหารไปดKวย เป .นการ

รับประทานอาหารเพื่อการบรรลุธรรมไดKเร็ว

ที่สุดและสูงสุด ไปตามลำดับ ๆ  ที่ทำไดKดีที่สุด 

จ ิตอาสาท ุกท Z านม ีความต ั ้ งใจจร ิ งท ี ่จะ

รับประทานอาหารสูตรน้ีใหKไดKตลอดชีวิต แตZ

ไม Zย ึดมั ่นถือมั ่นหากหาอาหารสูตรนี ้ไมZไดK 

เร ียนรูKพร Kอมปรับ พร Kอมเปลี ่ยน สามารถ

ประยุกต<ใหKเหมาะสมกับทุกสถานการณ<ใน 

การที่จะรับประทานอาหารสตูรปรับสมดุลจาก

ความเห็นของผูKใหKสัมภาษณ<ของทZานที่ 32 วZา 

“ตั้งศีลมาลดละเปKนลำดับ จากสิ่งที่ง<ายเลิก

ไดCโดยไม<ยากไม<ลำบากก<อน เช<น กาแฟ 

เนื้อสัตว1 ขนมเคCก ขนมปOง  พรCอม ๆ ไปกับ

การต้ังศีลฝSกรับประทานอาหารมื้อเดียว และ

ไม<รับประทานอาหารมากเกินความจำเปKน 

ไม<กล ัวหิว และใหCความสำค ัญกับคำว<า 

พฤติกรรมท่ีด ีกว <าน ี ้ย ังม ี อีก ทำได Cมาก  

ก็ลดกิเลสไดCมาก” 

จะเห็นไดKวZาเมื่อเรามีความบริสุทธิ์ใจ

ในการปฏิบัติอธิศีล ศีลยZอมคุKมครองเรา ทZาน 

จึงมีปsญญาที่จะไมZทำตามกิเลส โดยทZานที่ 6 

บอกกับกิเลสความอยากกินอาหารรสจัด และ
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เน้ือสัตว<วZา “ก็วันน้ีต้ังศีลไวKแลKว ไปกินก็จะเกิด

อาการไมZสบาย พรุZงนี้คZอยกิน ไมZตายหรอก” 

มีบางครั้งที่ทZานต้ังศีลแลKวปฏิบัติตามไมZไดK แพK

กิเลส แตZก็ไมZทKอใจเพราะการแพKก็ทำใหKไดK

ปsญญา ไดKประสบการณ<เพื่อใชKในการตZอสูKใน

ครั ้งตZอไปเมื่อเกิดความอยากกินเนื ้อสัตว<วZา 

บางทZานก็บอกกับกิเลสความอยากวZา “แคZ

ทานผิดสมดุลก็ตKองเสียเวลามาถอนพิษต้ัง

หลายวัน จะใหKผิดศีลมากไปกวZานี้ ไมZไหวละ 

เหนื ่อยแลKว จะไปทำเรื่องที่เป .นประโยชน< 

ก็ไมZไดKไป ตKองมาเสียเวลาถอนพิษออกจาก

รZางกายอยูZอยZางน้ี เพราะความโงZของเราเอง 

ถ Kาเช ื ่อก ิ เลสแล Kวเมื่อไหร Zจะจบจะสิ ้นลZะ 

พอแลKว พอแลKว อยZาโงZมากกวZานี้เลย เหนื่อย

กับการทำเรื่องที่มีประโยชน< ดีกวZาเหนื่อยกับ

ความโงZไมZรูKจักจบจักสิ้น พอแลKว พอแลKว” 

 กรณ ีของท Zานท ี ่  27 ท Z านเล ZาวZา  

“มีคร ั ้งหนึ ่งในชZวงแรก ๆ ที ่ฝ pกกินอาหาร 

ปรับสมดุล เนื ่องจากทZานยังติดการปรุงรส

อาหารดKวยซีอ ิ ๊ว แตZเห ็นโทษทางรZางกาย 

ทุกครั้งที่กิน กินนKอยก็ปnวยนKอย กินติดตZอกัน

หลายวันก็ปวดบวมเมื ่อยเนื ้อตัวมากขึ ้น ๆ 

ตอนน้ันจึงต้ังศีลวZา วันน้ีจะกินแตZกับขKาวที่ปรุง

ดKวยเกลืออยZางเดียวเทZานั้น ปรากฏวZา กิเลส

ดิ ้นมาก มันบอกวZาไมZอรZอยเลย อยากจะไป

หยิบซีอิ๊วมาใสZมาก ๆ เลย แตZ พอเราตัง้ศลีไว� 
อานภุาพของศลีจะทำให�มสีตแิละป�ญญา มสีิง่
มาบอกมาเตือนให�ได�คิด และโตKตอบกิเลสวZา 

ไมZไดKหรอกกิเลส เราตั้งศีลวZาวันนี้เราจะไมZใชK

ซีอิ๊ว กิเลสที่กำลังตKองการเต็มที่ก็อZอนแรงลง

นิดหนึ่ง เหมือนโดนเบรคเอี๊ยด ความอยากก็

ลดลง หยุดความตKองการไปไดKพอสมควร แตZ

พอนั ่งก ินตZอไปอีก กิเลสที่ย ังตายไมZสนิท 

เพราะเราย ังไมZไดKสลายมันใหKหมด ม ันก็

กลับมาเขยZาเราอีก กิเลสบอกวZาใสZซอีิ๊วเถอะ ๆ  

เราก็เริ่มหว่ันไหวตามกิเลสมากข้ึน ๆ  แตZดKวยมี

สติเขKมแข็ง จึงสามารถพิจารณาโทษของซีอิ๊ว

วZาทำใหKเราบวม ทำใหKเราอKวน ทำใหKปวดเมื่อย 

ขณะที่พิจารณาไปก็กินสูตรเกลือไปเรื่อย ๆ 

กิเลสมันก็ฟsงเราอยูZนะ ไมZวZาเราจะใหKเหตุผลวZา

อะไรมันก็จำนนเพราะเป.นเรื่องจริงที่เกิดกับ

เรามาตลอด แตZม ันก็ย ังบอกเรากลับมาวZา 

ไมZอรZอย ไมZอรZอย ไมZอรZอย ๆ นะ ไปเอาซีอิ๊ว

มาใสZเถอะ ๆ มันเริ่มดิ้นมากขึ้นคZะ กิเลสเริ่ม 

ไมZยอม ขาเรากเ็ริ่มจะขยับ ๆ จะลุกข้ึนอยูZแลKว 

คZะ แตZพอเรานกึถงึหมู�กลุ�ม นึกถงึอาจารย�ว�า
ท�านก็ต�องอดทนต�อสู�เหมอืนเรานี่แหละ กิเลส
มันอ�อนแรงลงมากเลยค่ะ พลังของหมู�มิตรดี
มีฤทธิ์จริง ๆ ค่ะ เรารู KเลยวZา วันนี ้เป.นวันที่ 

เราจะตKองชนะกิเลสอยZางแนZนอน เราจะรูK 

ในใจเลยวZาเราอยู ZเหนือกวZามันแลKว เพราะ

กำลังของกิเลสอZอนลงมาก รู KเลยวZามันสูKเรา

ไมZไดKแนZ ๆ ก็เลยยิงหมัดวิปsสสนาสุดทKาย

ออกไปบอกก ิ เลสว Z า  อาหารปร ับสมดุล 

ก็ไมZอรZอยอยZางนี ้แหละ แตZดีตZอสุขภาพนะ  

ฉะนั้น กินเถอะ ๆ อาจารย<หมอเขียวสอนวZา 
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ความอยากไมZเท ี ่ยง ความอยากเป.นทุกข<   

ความอยากจะนำวิบากรKายมาใหKอยZางเจ็บแสบ 

ความอยากจะเหนี ่ยวนำให Kผ ู Kอ ื ่นทำตาม  

มากข้ึน มากข้ึน ๆ  แลKววิบากรKายที่พวกเขาจะ

ไดKรับนั้นก็จะเป.นของเราดKวย พิจารณามาถึง

ตรงนี้กิเลสมันยอมคZะ ไมZเอาซีอิ๊วก็ไดK ๆ กิน

แบบนี ้ก ็ได K  จากน ั ้นเราก็ต ั ้ งใจก ินอาหาร 

ปรับสมดุลที่ปรุงดKวยเกลืออยZางเป.นสุข และ 

ไมZมีอาการรKอนรนดิ ้นเดือดที่จะไปหยิบซีอิ๊ว 

มาใสZในจานอีกคZะ” 

 นอกจากนั ้นทZานที ่ 2 กลZาววZาทZาน 

ใชKวิธีการต้ังศีลมาปฏิบัติ คือ “จะไมZเบียดเบยีน 

เมื ่อตอนติดกิเลสชอบกินขนมจีน ซ ึ ่งเป.น

อาหารสมดุลของกิเลส วันหน่ึงเมื่อเห็นขนมจนี 

มารตัวเบียดเบียนก็โผลZมาใหKเราจับอาการไดK

ดังน้ี 

มาร: เฮ(ย ! ขนมจีนของชอบ กิน ๆ 

เ รา :  มารอยากก ินหร ือ ลองเอา

ขนมจีนมาอมไวKสัก 1 ช่ัวโมง แบบไมZตKองกลืน

เอามั้ย  

มาร: เฮKย ! บKาเรอะ เอามาอมไวKมันก็

พองอะดิ ทั้งพองทั้งเผ็ดทั้งเค็ม ปากบานพอดี 

ใครเขาจะทำ  

เรา: เอKา ก็เธออยากกิน จะไดKรูKไงวZา

มันอรZอยไหม ที่เธอชอบเนี่ย แหมพอมันพอง 

มันอืดก็ไมZชอบซะงั้น แนZจริงทำเลย เธอรูKไหม 

เวลาเธออยากกินขนมจีนเนี่ยมันทำใหKคนอื่น

เขาอยากกินตาม ไอKตัวขนมจีนมันทำรKาย มัน

เป.นพิษตZอเราไมZเทZาไหรZหรอกวZะ แตZอาการ

อยากขนมจีนเนี่ย..ทำรKายทั้งตัวเองและผูKอื่น 

รูKไหม กี่ชาติจึงจะเอาออก ห�ะ!!!! กินครั้งหน่ึง 

ขนาดพิษจากขนมจีนเนี ่ยบางทีเมื ่อยไปต้ัง  

7 วัน นี ่ขนาดวัตถุนะโวKย แตZพิษจากอาการ

อยากของแกเนี่ย...7 วันไมZหมดนะโวKย 7 ชาติ  

กวZาจะหมดเผลอ ๆ  ไมZไดKเจอผูKรูK ติดไปตลอด

ช่ัวกัปช่ัวกัลปtเลย เขKาใจไม� 

มาร :  ก ็ม ันอร Zอยน ี ่  ให Kก ินแบบน ี ้ ไม ZอZะ  

ไมZอรZอยอะดิ 

เรา: มารเอKย..อรZอยมากี ่ชาติแลKว อรZอยจน 

จะตายอยูZแลKว อรZอยมีจริงไหมพอปวดเมื่อย ๆ 

แกก็ไมZรับผิดชอบ แกหนีไปต้ังแตZกินยังไมZหมด

จาน  แกนี่ชาติชั่ว ไรKสาระ ทำแตZเรื่องสารเลว 

อาหารที่อาจารย<พาทาน แกเองก็รูKวZากินแลKว

สบาย กินแลKวไมZเบียดเบียนตัวเองและผูKอื่น  

จะสรKางหนี้สินไปถึงไหนกัน พอแกสรKางหนี้ไวK 

คนที่ใชKหน้ี..คือฉัน ทั้งตKนทั้งดอก แกยกใหKฉัน..

มันเหนี่อยนะโวKย...พอปnวยเธอก็ไมZรับ เป�ดตูด

ไปอีก ไอKคนไมZรับผิดชอบ ไอKคนเห็นแกZตัว  

มาร: แฮZ แฮZ ๆ จริงดKวย ก็กินแลKวเมื่อยก็บZนมัง่

แหละ  

เรา: แลKวสุขตรงไหน หึ!!!!! 

มาร: ตอนกินแป�ปเดียวเอง 

เรา: น่ันไงแกอยากไดKสุข แกอยากหมดหน้ี  แตZ

แกดันทำทุกข< สรKางหนี้ มันจะหมดทุกข<หมด

หนี้ไม� ..ห�ะ!!! บKาเรอะ!!!! ถKากินขนมจีนแลKว

บรรลุธรรม พKนทุกข<ปnานน้ีพKนทุกข<ไปนานแลKว

โวKย แลKวนี ่ กินมากี ่เขZงแลKว มีแตZเพิ ่มทุกข< 

เพิ่มโรค เพิ่มหน้ี ..จะเอาอีกมั้ย.... 

มาร: ฮุ Kย!!! อะไรกันแคZขนมจีนเนี ่ย มันรKาย

ขนาดน้ีเลยเหรอ  

เรา: ไม ZใชZแคZขนมจีน แตZอาการที ่แกชอบ

ขนมจีนเนี่ย รKายที่สุด เหม็นที่สุด ทุกข<ที่สุด 
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มาร: ตกลง..เขKาใจแลKว เออจริงดKวย มันสุข

แวปเดียวแลKวก็หมดไป ถKาใหKไปอมขนมจนีไวK 

1 ชั่วโมง โอKยนึกแลKวจะอ�วก มาเอาสุขยั่งยืน 

ดีกวZา อาหารปรับสมดุลกินแลKวเบาตัว แรง

เต็ม สบาย ๆ ไมZตKองเพิ ่มหนี ้ดKวย เยK เยK ๆ  

ไดK ไดK ๆ 

 เมื ่อกิเลสตัวชอบขนมจีนตาย เราก็ 

ไม Zม ีอาการชอบชังในขนมจีนอ ีก เราและ

ขนมจีนมากระแทกเทZาไหรZ ๆ  เราก็ผาสุก กินก็

ไดKไมZกินก็ไดK  พอเราตดัสิง่ทีเ่ป�นพษิ (ทั้งวัตถุ
และกเิลส) ด�วยจติที่เป�นสขุ เปลี่ยนมารมาเป�น
มวลได� เราก็ไมZตKองไปเสียพลังใหKกับมาร (ไมZมี

อาการดิ้นรนอยากกิน)  แตZไดKมารมาเป.นมวล 

ไดKพลังกลับมาเลี้ยงชีวิตเราเต็ม ๆ  ไมZตKองเพิ่ม

กิเลส ไมZตKองเพิ่มพิษเขKารZางกาย เราก็ผาสุก 

ทั ้งกายและใจ เราก็อาศัยอาหารปรับสมดุล

เป.นหลักแบบยั่งยืนไดK เพราะไมZมีมารมาคอย

ปnวน ที่เหลือคือจิตแทK ๆ  จิตที่บริสุทธิ์ของเรา

นั ่นเอง จะเห็นกรรมและผลของกรรมอยZาง

แจZมแจKงวZา การเสพนำทุกข<มาใหKอยZางไร  

การไมZเสพเกิดความผาสุกอยZางไร เกิดปsญญา

ขึ ้นเป.นลำดับ ๆ ก็จะเป.นปsจจัยใหKเราทาน

อาหารปรับสมดุลไดKแบบยั่งยืน เพราะเราชัด

ในผลจริง ๆ”  

สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยพบวZา บุคคลผูKปฏบิัตศีิล

ในเรื่องการรับประทานอาหารปรบัสมดุล ยZอม 

ไดKพบกับความผาสุกทั้งทางดKานรZางกาย ไดKรับ

ประโยชน<ในชีวิต ไมZเบียดเบียนตัวเอง คนอื่น 

และส ัตว <อ ื ่น และส ูงส ุดค ือ ได Kพ ัฒนาจิต

วิญญาณใหKสูงข้ึน พKนจากกิเลสโลภ โกรธ หลง 

ความยึดมั่นถือมั่น ข้ึนมาเป.นลำดับ สอดคลKอง

กับ ส ิ ่งที่พระพุทธเจKาตร ัสรูK คือ ส ิ ่งท ี ่ เป.น

ประโยชน<ที่สุดตZอมนุษยชาติ ทZานตรัสรูKวิชา

พฤติกรรมศาสตร<ที่ยิ่งใหญZที่สุดในโลก คือ ไดK

เร ียนร ู Kความจร ิงว Zา พฤต ิกรรมทางกาย  

หร ือทางวาจา หร ือทางใจ สร Kางผลทุกสิ่ง 

ทุกอยZางใหKกับชีวิต ซึ่งเป.นเรื่องมหัศจรรย<มาก 

และทZานยังตรัสวZาเขาจะสรKางผลในภพชาติ

ปsจจุบันที ่ทำพฤติกรรมนั ้นสZวนหนึ่งและใน 

ภพชาติอื่น ๆ ตZอไปอีกสZวนหน่ึง (พระไตรป�ฎก

เลZมที่ 4 ขKอที่ 1)  

 นอกจากน้ันทZานยังยืนยันวZาทZานทรง

คKนพKนสิ่งที่ทรงคุณคZาอยZางยิ่งน้ี โดยทZานไดK

ศึกษาความจริงมาอยZางยาวนานบางตำราบอก

วZา 4 องสงไขย กับเศษแสนกัป แตZบางตำรา

บ อ ก ว Z า  2 0  อ ส ง ไ ข ยก ั บ เ ศษแส นกั ป 

(หมายความวZา นับลKาน ๆ ป}ไมZถKวน) ทZานจึงรูK

ความจริงหมดทั้งมหาจักรวาลน้ี และทZานตรัส

วZาคำตรัสของทZานเป.นจริงตลอดกาล ไมZมีผูKใด

ลบลKางไดK เอหิปsสสิโก เช้ือเชิญใหKมาพิสูจน<กัน

ไดK อกาลิโกเป.นจริงตลอดกาล และทZานตรัสวZา

คำตรัสทุกคำของทZานเป.นไปเพื่อความพKนทุกข<

ทั้งหมด (ใบไมKกำมือเดียว) เพราะฉะน้ันทุกคำ

ที่ทZานสอนน้ันจะเป.นปsญญาที่จะนำไปฆZาทุกข< 

ฆZากิเลสไดKทั้งหมด ดังนั้นถKาผูKใดไดKศึกษาและ

ไดKพ ิส ูจน <ตามคำตร ัสของพระพ ุทธ เ จK า 

แตZละประโยค แตZละคำอยZางแจZมแจKงจะ

สามารถพKนทุกข<ไดK เกิดความผาสุกที่แทKจริงไดK  

 พระไตรป�ฎกเลZมที ่ 20 ขKอที ่ [167-

178] ท Z านย ืนยันได Kว Z า  ข Kอท ี ่ ว ิบากอัน 
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นZาปรารถนา นZาใครZ นZาพอใจแหZงกายทุจริต 

วจีทุจริต มโนทุจริตจะพึงเกิดข้ึนน้ัน มิใชZฐานะ 

ม ิ ใช Z โอกาสท ี ่ จะม ีได K  แต Zข Kอท ี ่ ว ิบากอัน 

ไมZนZาปรารถนา ไมZนZาใครZ ไมZนZาพอใจ แหZง 

กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตจะพึงเกิดข้ึนน้ัน 

เป.นฐานะที่จะมีไดK ฯ หมายความวZา พฤติกรรม

ทางกาย หรือวาจา หรือใจที่ทุจริตหรือผิดศีล 

เป.นไปไมZไดKที่จะเกิดสิ่งที่เป.นประโยชน<ตZอชีวิต 

แตZจะเกิดสิ ่งที ่เป.นโทษ เดือดรKอน เลวรKาย 

ท ุกข<ทรมานเท Zาน ั ้น และข Kอท ี ่ว ิบากอัน 

ไม Zน Z าปรารถนา ไม Zน Z า ใคร Z ไม Zน Z าพอใจ  

แหZงกายสุจริต วจ ีส ุจริต มโนสุจริต จะพึง

เกิดขึ้นนั้น มิใชZฐานะ มิใชZโอกาสที่จะมีไดK แตZ

ขKอที่วิบากอันนZาปรารถนา นZาใครZ นZาพอใจ 

แหZงวจีสุจริตจะพึงเกิดขึ ้นนั ้น เป.นฐานะที่ 

จะมีไดK ฯ หมายถึง พระพทุธเจา้ทรงยนืยนัว�า 
เมื่อพฤติกรรมทางกาย หรือวาจา หรือใจที่
ส ุจริตหรือถูกศีล เป�นไปไม�ได�ที่จะเกิดเรื่อง
เลวร�ายในชวีติ แต�ตรงกันขา้มเมือ่พฤตกิรรม
ทางกาย หรือวาจา หรอืใจทีส่จุรติหรอืถกูศลี
จะเกิดแต�วิบาก (พลังที่สร�างผล) หรือสิ่งอัน
น �าปรารถนา  น �า ใคร �  น �าพอใจ  และเป�น
ประโยชน�สุขต�อชีวิตเท�านั้น และเมื่อถึงวาระ

สุดทKายของชีวิต บุคคลผูKมีความเพรียบพรKอม

ดKวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริตเมื่อแตก

กายตายไป พึงเขKาถึงสุคติโลกสวรรค< เพราะ

ความเพียบพรKอมดKวยกายทุจริต วจีทุจริต  

มโนทุจริต เป.นเหตุ เป.นปsจจัยนั้น มิใชZฐานะ 

มิใชZโอกาสที่จะมีไดK แตZบุคคลผูKเพรียบพรKอม

ดKวยกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อแตก

กายตายไปพึงเขKาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

เพราะความเพ ียบพร Kอมด Kวยกายทุจริต  

วจีทุจริต มโนทุจริตเป.นเหตุเป.นปsจจ ัยน้ัน  

เป .นฐานะที ่จะมีไดK ฯ ในกรณีที ่บ ุคคลผู Kมี 

ความเพียบพรKอมดKวย กายสุจริต วจีสุจริต  

มโนสุจริตเมื่อแตกกายตายไป พึงเขKาถึงอบาย

ทุคติ วินิบาต นรก เพราะความเพียบพรKอม

ดKวยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเป.นเหตุ 

เป.นปsจจัยนั้น มิใชZฐานะ มิใชZโอกาสที่จะมีไดK 

ดูกรภิกษุทั้งหลายแตZขKอที่บุคคลผูKเพรยีบพรKอม

ดKวยวจีสุจริต เมื ่อแตกกายตายไป พึงเขKาถึง

สุคติโลกสวรรค< เพราะความเพรียบพรKอมดKวย

กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตเป.นเหตุ เป.น

ปsจจ ัยนั ้นเป .นฐานะที ่จะมีได K ฯ หมายถึง 

พระพุทธเจ K าทรงฟ sนธงว Z า  บ ุคคลผ ู Kท ี ่มี

พฤติกรรมผิดศีลทางกาย หรือวาจา หรือใจ

เมื ่อแตกกาย ตายไปจะพึงเขKาถึงสุคติโลก

สวรรค< มิใชZฐานะ มิใชZโอกาสที ่จะมีไดK แตZ

ตร งก ั นข K าม บ ุ คคลผ ู K เพ ี ยบพร K อมดKวย 

กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เมื่อแตกกาย

ตายไปจะพึงเขKาถึงอบาย (ความพินาศฉิบหาย) 

ทุคติ (ไปชั ่ว) วินิบาต (ตกต่ำทรมาน) นรก 

(เดือดรKอนใจ) เพราะความเพรียบพรKอมดKวย

กาย วาจา ใจท ี ่ท ุจร ิตหร ือผ ิดศ ีลเท Zาน้ัน 

เป.นเหตุ เป.นปsจจัย เป.นฐานะที่จะมีไดK 
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เม ื ่อใดก็ตามที ่ช ีว ิตเราไดKรับวิบาก 

(พลังที่สรKางผล) อันไมZนZาปรารถนา ไมZนZาใครZ 

ไมZนZาพอใจน้ัน เรารูKไดKเลยวZาสิ่งน้ันเกิดจากการ

กระทำของเราอยZางแนZนอน คือ เราทำมา 

แนZ ๆ ถKาไมZไดKทำในปsจจุบันก็แสดงวZาเราทำมา

ในอดีตทั ้งในชาตินี ้และชาติกZอน ๆ ทZานที่มี

ปsญญาจะสามารถตรวจสอบไดKวZาเป.นอยZางน้ัน

จริงหรือไมZอยZางไร ทZานสามารถพิสูจน< หรือ

ตรวจสอบดKวยการหาความสัมพันธ<ไดK แตZ

วิธีการหน่ึงที่สามารถตรวจสอบที่ไดKแมZนยำ 

ที ่ส ุดคือ การตั้งศีลมาปฏิบัติ (ใจเพชร กล�าจน. 

2561 : 2) ซึ่ง มี 2 วิธีคือ 

 1. เมื่อต้ังศีลแลKวเราทำตามน้ันจะเกิด

เรื่องดีอยZางเร็ว ไมZทำตามนั้นจะเกิดเรื่องรKาย

อยZางเร็ว 

 2. เมื่อเกิดเรื่องรKาย ใหKเราสำนึกผิด 

(ญาณ 7 พระโสดาบันขKอที ่ 4) สารภาพผิด 

ขอรับโทษ ต้ังจิตหยุดสิ่งที่ไมZดี ต้ังจิตทำสิ่งที่ดี 

ถKาทำอยZางนั้นแลKวเรื่องรKาย ๆ  ลดลง แสดงวZา

ทำไดKถูกตKองแลKว ซึ ่งถKาทำไดKถูกเรื่องรKาย ๆ  

จะเบาลงวินาทีนั้นเลย ใจก็เป.นสุขทันทีเลย 

และถKาตKองการพิสูจน<อีกวZาถKาไมZสำนึกจะเป.น

อยZางไร ก็สามารถทดลองไดK ไมZสำนึกผิด ยัง

โทษผูKอื่นอยูZตZอไป ก็จะเห็นไดKวZา เรื่องรKาย ๆ

จะไมZเบาบาง นอกจากไมZเบาบางแลKวยังจะ

เพิ ่มมากขึ ้นอีกดKวย ใจก็ยังทุกข<ยังกังวลอยูZ

ตลอดเวลา นอกจากนี ้ย ั งสอดคล Kองกับ

พระไตรป�ฎกเลZมที่ 25 ขKอที่ [206] “...ภิกษผุูK

ประกอบดKวยธรรม 2 ประการ ยZอมอยู Zเป.น

ทุกข< มีความเดือดรKอน มีความคับแคKน มีความ

เรZารKอนในปsจจุบัน เมื่อตายไปพึงหวังไดKทุคติ 

ธรรม 2 ประการเป.นไฉน คือ ความเป.นผูKไมZ

คุKมครองทวารในอินทรีย<ทั้งหลาย 1 ความเป.น

ผูKไมZรูKจักประมาณในโภชนะ 1 …” หมายความ

วZา บุคคลใดไมZคุKมครองทวารเหลZาน้ี คือ ตา หู 

จมูก ล ิ ้นกาย และใจ ไมZร ู Kจ ักประมาณใน

โภชนะ (การบริโภคอาหาร) และไมZสำรวมใน

อินทรีย<ทั้งหลาย บุคคลนั้นยZอมถึงความทกุข< 

คือ ทุกข<กาย ทุกข<ใจ ภิกษุเชZนนั้นมีกายถกูไฟ 

คือ ความทุกข<แผดเผาอยู Z ม ีใจถูกไฟ คือ  

ความทุกข<แผดเผาอยู Z ยZอมอยู Zเป.นทุกข<ทั้ง

กลางวันกลางคืน ฯ  

 ขKอที่ [207] “...ผูKประกอบดKวยธรรม 

2 ประการ ยZอมอยูZเป.นสุข ไมZมีความเดือดรKอน 

ไมZมีความคับแคKน ไมZมีความเรZารKอนในปsจจบุนั 

เมื่อตายไปพึงไดKสุคติ ธรรม 2 ประการเป.นไฉน 

คือ ความเป.นผ ู Kค ุ Kมครองทวารในอินทร ีย<

ทั้งหลาย 1 ความเป.นผูKรูKจักประมาณในโภชนะ 

1...” หมายถึง บุคคลใดใดคุKมครองดีแลKวซึ่ง

ทวารเหลZานี้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 

รูKจักประมาณในโภชนะ และสำรวมในอินทรีย<

ท ั ้ งหลาย บ ุคคลนั ้นย Zอมถ ึงความสุข คือ  

สุขกาย สุขใจ ภิกษุเชZนนั้นมีกายไมZถูกไฟ คือ 

ความทุกข<แผดเผา มีใจไมZถูกไฟ คือ ความทุกข<

แผดเผา ยZอมอยูZเป.นสุขทั้งกลางวันกลางคืน ฯ 
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อาจารย<หมอเขียว ใจเพชร กลKาจน ไดKแนะนำ

วิธีเพิ ่มอธิศีลอยZางละเอียด ซึ ่งมีลำดับตาม

ขั ้นตอน เบื ้องตKน ทZามกลางบั้นปลาย ตามที่

พระพุทธเจKาสอนและอาจารย<ไดKพิสูจน<ตามมา 

ดังพระไตรป�ฎกเลZมที่ 25 ขKอที่ 30 คาถาธรรม

บทมรรควรรคที ่ 20 คือ การปฏิบัติมรรคมี 

องค< 8 ประเสริฐที่สุด อริยสัจ 4 ประเสริฐกวZา

อริยสัจทั้งหลาย วิราคะ ทำการคลายความชอบ

ความชังออกประเสริฐที่สุด ทZานทั้งหลายควร

ดำเนินไปตามทางนี ้แหละ เป.นทางที ่ยังมาร

และเสนามารใหKหลงทาง จะทำที่สุดแหZงทุกข<

ไดK แปลวZา จะดับทุกข<ไดK กิเลสเป.นเหมือน

ลูกศรปsก จงรีบถอนลูกศรนั้นออกเสียโดยเร็ว 

ทZานทั้งหลายพึงทำความเพียรเครื่องยังกิเลส 

ใหKเรZารKอน  

 สิ่งที่ทำให�กเิลสเร�าร�อน คือ ศีล เพียง
ตั้งศีลมาปฏิบัติ กิเลสจะเร�าร�อน เพราะกิเลส
อยากทำผิดศีล ถ�าทำตามใจกิเลสได�กิเลสจะ
สงบชัว่คราว เชZน กิเลสอยากกินกาแฟ ถKาเรา

ไปกินกิเลสจะสงบเลยนะ แตZถKาเราต้ังศีลข้ึนมา

วZาจะไมZกินกาแฟ เมื่อเกิดความอยากกินข้ึน

มาแลKวเราไมZกิน กิเลสมันจะไมZสงบ มันจะด้ิน 

ไมZโปรZง ไมZโลZง ไมZสบาย ชักดิ ้นชักงอ ทุรน 

ทุรายเลยนะ ในใจมันจะอึมครึม ๆ เมื่อกิเลส

มันอยากทำผิดศีลที่เราต้ังไวK เราจะเห็นอาการ

ทุกข< อยZางนKอยไดKเห็นวZานี่คือทุกข<ที่เหลืออยูZ 

กิเลสมันอยากทำผิดศีลอยZางนี ้ เราก็ตKองฝvน

ขึ้นมาเพื่อที่จะลดละเลิกสิ่งที่เป.นโทษเป.นภัย

ในชีวิตทุกอยZางจึงจะเกิดความผาสุกที่ย่ังยืนไดK 

 ในการตั้งศีลมาปฏิบัติ พระพุทธเจKา

ตรัสวZาอยZาตึงเครียดเกินไป อยZาหยZอนเกนิไป

ฉะนั้นตKองตั้งศีลใหKพอเหมาะตามฐานของเรา 

ในกิเลสแตZละตัวจะมี 4 ลำดับในการออกจาก

การติดยึด คือ 1. เสพ 2. ลด 3. ละ 4. เลิก 

โดย 

 1. ตั ้งลดละเลิกในสิ่งที ่เป.นโทษเป.น

ภัย รูปรสกลิ ่นเสียงที ่เป.นโทษเป.นภัยหรือ

พฤติกรรมชั ่ว ๆ พฤติกรรมทำใหKเกิดความ

เดือดรKอนตZอตนเองหรือผู Kอื ่นมาก ๆ แตZติด

นKอย ๆ กZอน แลKวคZอยตั้งลดละเลิกสิ่งที่เป.น

โทษเป.นภัยนKอย ๆ ไปเป.นลำดับ ๆ  ถKาอะไรเรา

ชอบมาก ๆ ติดมาก ๆ ลดนิดเดียวก็ไมZไดK อันน้ี

เป.นแชมปtโลกใหKตั้งเสพไปกZอน อยZาเพิ่งไปยุZง

กับมัน มันสั่งใหKทำอะไรก็ยอมมันไปกZอน สูKมัน

ไมZไดKหรอกกิเลสตัวนี้มันหนามาก มันเกZงอยZา

ไปสูK  

 2. กิเลสตัวที่เราชอบมาก แตZพอลดไดK 

ใหKต้ังลด 

 3. กิเลสตัวที่เราชอบปานกลาง ละไดK

เป.นบางคราวอันนี้ใหKตั้งละ เชZน ใหKกินอาหาร

สุขภาพ 7 วันก็พอไดK ละตัวที่เป.นโทษเป.นภัย

ตัวที่เป.นพิษ 7 วันก็พอไดK เกินน้ีไมZแนZใจ ไมZ

รับประกันวZาจะรอดหรือเปลZาก็ใหKตั้งละเป.น

บางวันบางคราว ถKาอดไมZไดKเครียดมากก็ไปกิน

บKางในบางวันบางคราว พอตั้งหลักไดKกล็ด ละ 

เลิกตZอ ทำอยZางน้ีสลับไปสลบัมาจะกKาวหนKาไป

เรื่อย ๆ 

หลกัการตัง้ศลีมาปฏิบตัจิะเสพลดละหรือเลกิ ก็จะต�อง

เรยีนรู�ความหนกัเบาของการตดิยดึ จงึจะสามารถตัง้ได�

เหมาะสมตามฐานตามกำลงัของแต�ละท�านได� 
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     4. กิเลสตัวที่เราชอบนKอยหรือไมZชอบ

เลย ใหKตั ้งเลิกไปเลยเพราะวZาเลิกแลKวก็ไมZ

เครียด และถKาจะใหKดีตอนที่เรายังไมZเกZง ใหKต้ัง

เลิกทีละอยZางกZอน พอเกZงแลKวคZอยซัดทีละ

หลาย ๆ อยZาง เวลาเกZงแล Kวเป .นพระเอก

นางเอกไมZยากหรอกสูK 1 ตZอ 5 หรือ 1 ตZอ 10 

ก็ไดK แตZใหมZ ๆ ตัวตZอตัวกZอน 1 ตZอ 1 กZอน แตZ

ตอนฝ pกใหม Z ๆ ให Kต ั ้ งลดละเล ิก 1 อ ัน 1 

ชZองทางกZอน 1 อันหรือ1 เรื่อง 1 อวัยวะสัมผสั

ก็พอแลKว เชZน เราชอบกาแฟมาก แตZจะต้ังเลิก

กาแฟ อยZางน้ีก็เอาแคZทางลิ้นก็พอ อยZาเพิ่งไป

เอาทางอื่น เอาแคZทางลิ้นก็พอ อยZาเพิ่งไปสูK

ทางอื่นบางคนไมZกิน ไมZดม ไมZดู ไมZฟsงเสียงคน

พูดถึงกาแฟเลย แบบน้ีกิเลสจะด้ินแรง จะเป.น

ลม เราจะสูKไมZไหว แตZถKาเราไมZกินแลKว แตZขอ

ดมหนZอย ในบางคนก็พอสบายใจอยูZ ชื ่นใจ 

คZอยยังชั่วหนZอย ไมZกินก็ขอไดKดม ไมZไดKดมก็

ขอใหKไดKดูไดKเห็น ก็จะคZอยยังช่ัว หรือพอไดKยิน

คนพูดเรื่องน้ีก็คZอยอุZนใจหนZอย หรือไมZก็ขอใหK

ไดKพกไวKติดกระเป�าไวKหนZอยก็ยังดี ก็ใหKประเมนิ

กำลังของตัวเองวZาเราทำไดKแคZไหน ใหKดูตาม

เหตุปsจจัย อยZางนี้ไมZใหKมันเครียดไป ไมZใหKมัน

หยZอนไป และคZอยลKางกิเลสชอบชังออก 

 บางคนบอกลดละเลิกไปทีละอยZางมนั

จะทันหรือ หนู/ผมเป.นมะเร็งระยะสดุทKายแลKว

จะลดละเล ิกอย Zางไร อาจารย<บอกวZาทัน  

ใหKปฏิบัติอยZางนี้นะ 1. ถKาเราลKางกิเลสไป เรา

จะเขKาพุทธะ แมKตKองตายไปก็จะไปเขKาพุทธะ 

มันจะไมZไปไหนหรอก จะอยูZในกระแส มันจะ

เขKาพุทธะ ไมZตKองกลัวหลุดกระแส ไมZลดกิเลส

นZะสิมันจะไมZทัน จะไมZไดKเขKาพุทธะ ทำใหKเกZง

ทำใหKไดKสัก 1 เรื่องก็ถือวZาไดKเขKาพุทธะ ไดKเขKา

กระแสแลKว จากนั ้นก็ไปทำตZอ 2. เราก็ลKาง

ชอบชังไปทีละเรื่อง เราจะไดKยารักษาโรคที่ดี

ที่สุด แตZการลดละเลิกสามารถทำไปทลีะหลาย

เรื่องไดKขZมเอาก็ไดK เชZน เราจะลKางชอบชงักท็ำ

ทีละเรื่อง แตZถKาเรารูKวZาอะไรเป.นโทษเป.นภัย

ตZอชีวิตเรามาก ถKาเสพเขKาไปเป.นพิษเยอะตาย

เร็วแนZ เราติดต้ังหลายอัน กินทีไรก็เป.นพิษทุก

ที ปnวยทุกที เราก็ขZมไวKกZอน อดทนไวKกZอน มัน

อดไมZไดKคZอยไปเสพไปกินบKาง พอตั้งหลักไดKก็

ข ZมใหมZ ข Zมไม Zได Kก ็ไปเสพอย Zางน ี ้ เป .นตKน 

 ทำอยZางนี้ไปก็จะพอสูKไดK ในระหวZางนั้นเราก็

ลKางชอบชังไปทีละเรื่องกZอน อยZางอื่นอยZาเพิ่ง

ไปทKารบกับมัน อะไรมาขZมไดKก็ขZม ขZมไมZไดK 

ก็เสพ สลับไปสลับมาอยZางนี้ เมื่อตั้งศีลไดKถูก

ตรงโดยเฉพาะตั ้งลดละเลิกสิ ่งที่มันเป.นโทษ

เป.นภัย คือ เมื่อเรารับเขKาไปแลKวเป.นโทษเป.น

ภัยแรง ๆ หรือพฤติกรรมที่ชั่วรKายตZอตนเอง

และผูKอื่นแรงกZอน พอเราเกZงขึ้นคZอยไปซัดกับ

แชมปtโลกทีหลัง ไมZตKองรีบเมื่อเราตKองศีลอยZาง

น้ี จะทำใหKเราจับอาการความคิดของกิเลสไดK 

กิเลสก็จะมีอาการ มีความคิดเหน่ียวนำใหKเรา

ไปเสพเหน่ียวนำใหKคนอื่นไปเสพอยZางน้ันอยZาง

น้ี พอเราจับไดKวZาอาการชักด้ินชักงอทุรนทุราย  

ไมZโปรZงไมZโลZงไมZสบายอยZางน้ีแหละคือทุกข<ใน

ใจ อยZางนี้แหละเราจะเห็นอาการไมZแชZมช่ืน 

เห็นแลKวจะรูKทันทีวZาเกิดจากกิเลส ไมZไดKสมใจ

แลKวมันก็คิดวZาถKาไดKเสพจะสุขใจ ไมZไดKเสพ 

จะทุกข<ใจ เราก็จับไดKแลKว จากน้ันก็กำจัดเลย  

 ดังที่พระตถาคตบอกวZาชนทั้งหลาย

ดำเนินไปแลKว ผูKเพZงพินิจจะพKนจากเครื่องผูก
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แหZงมารไดK แปลวZา ผูKเพZง คือ เพZงไปที่อาการ

และความคิดของกิเลส อาการ คือ ไดKสมใจจะ

สุขใจ ไมZสมใจจะทุกข<ใจ แลKวชักดิ ้นชักงอน่ี

แหละคืออาการของกิเลส มันไมZโปรZง ไมZโลZง 

ไมZสบาย เราจะรูKความทุกข<ในใจ จะเห็นอยูZมัน

ไมZผZองใสมันจะเศรKาหมองไมZแชZมชื ่น เราจะ

เห็นอาการไมZสบายในใจ จับไดKนั่นแหละคือ

กิเลส ไมZใชZจิตแทK ๆ ของเรา ไมZใชZธรรมะ แยก

ใหKออก พอเราแยกออก ก็เพZงไปที่อาการ เรา

จะใชKฌานใช Kป sญญาเผา พ ิน ิจพ ิจารณา 

ไตรลักษณ< เมื ่อใดบุคคลพิจารณาเห็นด Kวย

ปsญญาแลKววZาสังขารทั ้งปวงไมZเที่ยง เมื่อน้ัน

เขายZอมเบื ่อหนZายในทุกข<นี้ จะหมดจดจาก

ทุกข< เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นดKวยปsญญาวZา

สังขารทั ้งปวงไมZเที ่ยง เมื ่อนั ้นเขายZอมเบื่อ

หน Zายในท ุกข < เป .นทางแห Zงความหมดจด 

สังขารทั้งปวงไมZไดKหมายถึงรZางกายอยZางเดียว

เทZานั้น การลKางความคิดชอบชังในสิ ่งตZาง ๆ 

ทั้งหลายทั้งปวง ทั้งหมดน่ันแหละ แตZเราทำไป

ทีละเรื่องนะ ความชอบชังเหลี่ยมไหนมุมไหน

ในเรื่องนั้นเรียกวZา สังขาร เราก็ลKางออก เห็น

ความไมZเที่ยงจากสุขปลอม จากชอบชัง ไดKเอา

มาก็สมชอบ ไดKออกไปก็สมชังแลKวเรารู Kสึก 

สุขใจเป.นสุขแป�บเดียวหมด เก็บไมZไดKไมZมีสาระ 

ไมZมีจริง พิจารณาไปเลยวZาสุขปลอมแบบน้ีมัน

ไมZจร ิง ไม Zม ีส ุขไมZมี เป.นส ุขเท็จ ส ุขเทียม  

สุขปลอม สุขหลอก เราก็พิจารณาไปวZาสุขเก็บ

ไมZไดK สุขไมZเที่ยง แตZสุขแทK คือ สุขที่ยินดีใน

ความไมZชอบไมZชังสิ ไมZกลัวไมZกังวลไมZระแวง

ไมZหวั่นไหวซิ อันนี้เที่ยง แตZสุขปลอมไมZเที่ยง 

แล Kวส ุขปลอมเป.นทุกข<อยZางไรก็พิจารณา 

ตZอ เมื่อใดบุคคลพิจารณาเห็นดKวยปsญญาวZา

สังขารทั ้งปวงเป.นทุกข< สังขาร คือ การหลง

ปรุงชอบชังในสิ่งตZาง ๆ  จะเป.นทุกข< เมื่อบุคคล

เบื่อหนZายในทุกข<น้ี เป.นทางแหZงความหมดจด 

ก็พิจารณาเขKาไปวZาทำใหKทุกข<ใจ ทำใหKกลัว

ไมZไดKสมใจชอบก็กลัวจะไมZไดKมาไดKมา ก็กลัว 

จะหมดไป ความชังก็กลัววZามันจะเขKามา เขKา

มาแลKวก็กลัววZาจะไมZหมดไป กลัวจะหมดไปชKา 

นี ่แหละคือสังขารทั้งปวงเป.นทุกข< พิจารณา 

เขKาไป ใจเป.นทุกข<จะทำใหKการเจ็บปnวย ทำใหK

เก ิดเร ื ่องร Kายทั ้งมวล เพราะไปเหนี ่ยวนำ 

ใหKตัวเองคนอื่นทำช่ัวไดK ใหKรูKสึกแบบน้ันตามไดK 

ชั่วกับชั่วกัลปt แลKวทำชั่วไดKทุกเรื่อง ดึงเรื่อง

ร Kายมาใส Zต ัวเองและคนอื ่นชั ่วก ับชั ่วกัลปt 

พิจารณาแบบนี้ซ้ำ ๆ เขKาไปกิเลสก็จะตายไดK 

หมดจดจากทุกข<ไดK 

  เมื่อใดบุคคลพิจารณาดKวยปsญญาวZา 

ธรรมทั ้งปวงเป.นอนัตตา เมื ่อนั ้นเขายZอม 

เบื่อหนZายในทุกข< นี้เป.นทางแหZงความหมดจด

สุขปลอมน้ัน มันไมZใชZตัวเราของเรา เก็บก็ไมZไดK 

อยากใหKสุขอยูZแบบน้ันก็ไมZไดK ทุกข<ที่มันมาจาก

การไมZไดKเสพสมใจจะสั่งใหKลงก็ไมZไดK มันไมZใชZ

ตัวเราของเรา มันหมดฤทธ์ิมันก็ดับไปเอง สั่งใหK

ลงก็ไมZไดK แตZเรากำจัดมันไดKดKวยการพิจารณา

ความไมZเที่ยงซ้ำ ๆ เขKาไป มันจะสลายตายไป 

โดยอยูZในเงื่อนไขที่เราไมZไปยึดมั่นถือมั่นวZามัน

จะหายไปตอนไหน แตZถKาเราไปยึดมั่นถือมั่นไป

ใจรKอนวZามันจะตKองหายเร็ว ๆ สลายเร็ว ๆ 

ทุกข<น้ีจะตKองสลายไปเร ็ว ๆ อันนั ้นมันจะ 

ไมZสลายเลย เพราะวZาเราใจรKอน ยึดมั่นถือมั่น

วZาหายเร็วจะสุขใจ หายชKาจะทุกข<ใจ มันจะ 
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ไมZลงเลย แตZถKาเราพิจารณาความไมZเที ่ยง 

ความเป.นทุกข< ความไมZมีตัวตนของกิเลส เสร็จ

แลKวมันจะลงตอนไหนก็ชZางหัวมัน พิจารณาไป

เรื่อย ๆ แบบน้ี เด๋ียวมันจะลงแตZถKาเราไปยึดวZา

พิจารณา 1 นาทีตKองลง 5 นาที 10 นาทีตKองลง 

พิจารณา 5 ครั้งตKองลง 100 ครั้งตKองลง มันจะ

ไมZลง ไมZมีทางลงเลย เป.นความละเอียดอยZางน้ี 

เพราะเป.นตัวยึดมั่นถือมั่นวZากิเลสสลายเราจะ

สุขใจ กิเลสไมZสลายเราจะทุกข<ใจ การยึดมั่น 

ถือมั่นแบบนั้น เทZากับการเติมกิเลสเขKาไปอีก

ทำยังไงก็ไมZลง เพราะเป.น วิบาก 11 ประการ 

ที่พระพุทธเจKาตรัสไวK พิจารณาความไมZเที่ยง 

ความเป.นทุกข<ของมันใสZเขKาไปใสZเขKาไป แลKวลง

ตอนไหนก็เรื่องของมัน น่ีแหละอนัตตา แลKวมัน

จะสลายตายไป เราก็จะไดKอนัตตาจากกิเลส

เห็นพลังผาสุกผZองใสที่ไมZเอาภัยใสZชีวิตตัวเอง 

กิเลสก็จะเปลี่ยนเป.นพุทธะ เราก็บอกวZาพุทธะ

สุขกวZา ไมZม ีแกเป.นส ุขที ่ส ุด ยินดีในความ 

ไม Zชอบไม Zช ังด ีท ี ่ส ุด ค ิดแบบพุทธะส ุขใจ 

ที่สุดในโลก สุขกายที่สุดในโลก เกิดเรื่องดีที่สุด

ในโลก พิจารณาซ้ำ ๆ เขKาไปกิเลสก็รู KวZาเป.น

พ ุทธะด ีกว Z า เป .นก ิ เลส เพราะม ีแต Zท ุกข<  

 สุขปลอมมีแตZทุกข<ใจทุกข<กายและเรื ่องรKาย 

ทั ้งมวล กิเลสก็จะสลายตัวเขาเอง ความจริง 

เขาจะเปลี่ยนมาเป.นพุทธะ เขาจะยอมพุทธะ 

แลKวเปลี่ยนมาเป.นพุทธะ สวามิภักดิ์กับพุทธะ 

เราจะไดKพลังผาสุกผZองใสเลย แลKวพอใจเป.นสุข

อยZางนั้นความเจ็บปnวยจะลดลงวินาทีนั้นเลย 

ความทุกข<และความเจ็บปnวยลดลงวินาทีน้ัน

เลย ทุกข<จากเรื่องรKายจะลดลงทันทีเลย เราจะ

เห็นอยZางมหัศจรรย< จะเหลือแคZฝุnนปลายเล็บ

เลย จ ิตใจ เราก ็จะเป .นส ุขท ิพย<  เป .นสุข 

ทั้งแผZนดินเลย ปฏิบัติใหKถูกแบบน้ี 

 ถKากิเลสตัวไหนไมZโตมากเราพจิารณา

ไมZกี่ทีมันก็ตายและไมZกลับมาอีก แตZถKากิเลส

ตัวไหนมันโตมากตKองกำจัดอีกเวอร<ช่ันหน่ึงนะ 

จะตKองมีเทคนิคเพิ่มข้ึนตามที่พระพุทธเจKาตรัส

วZา ทุกข<จากความโตZง 2 ดKาน หน่ึงกามสุขลิกะ

อีกดKานหน่ึงอัตกิลมถะ เราก็ต้ังศีลลดละเลกิรปู

รสกลิ่นเสียงสัมผัสออกมาแลKว ทำอยZางตั้งมั่น

อยZางเป.นสมาธิ ใชKปsญญากำจัดกิเลส อZาน

กิเลสและกำจัดกิเลสไดKมันจะฆZากิเลสไปไดKชุด

หน่ึง แตZถKาติดกิเลสตัวน้ันเยอะ ชอบมาก ๆ ก็

ทำซ้ำ ๆ ไป เพราะพิจารณา 1 ครั้งฆZากิเลสไดK 

1 หนZวย พิจารณา 3 คร ั ้งฆZาไดK 3 หนZวย 

พ ิจารณาส ิบคร ั ้ งก ็ ได Kส ิบหนZวย เราต Kอง

พิจารณาซ้ำ ๆ เขKาไป เพราะวZาพอกมิจฉาไวK

เยอะพอกมารไวKเยอะ เวลาปราบก็ตKองปราบที

ละสZวน ๆ จึงตKองพิจารณาซ้ำ ๆ เขKาไป 

สมม ุ ติว Zาก ิเลสมี 100 หนZวย เรา

พิจารณาไปกิเลสก็ตายไป 10 หนZวย สZวนที่

เหลืออีก 90 หนZวยมันก็จะมีอาการ ดูดพลัง

เราไปชักดิ้นชักงอทุรนทุราย ไมZโปรZงไมZโลZง 

ไมZสบาย ตึงเครียดมาก ทนไดKยากไดKลำบาก 

เรียกวZาอัตกิลมถะ แบบนี้มันเครียดมากแลKว 

ใหKวางดีน้ันซะ ไมZอยZางน้ันจะเป.นอัตถกิลมถะ 

ที ่เรายึดดีวZาไมZเสพกิเลสนZะดี แตZมันเครียด

มาก มันเป.นอัตกิลมถะเกินไปแลKว กลKามเน้ือ

จะไปเกร็งตัวบีบความเครียดออก จะเกรง็ตัว

ไปหมดเป.นโรคไดKทุกโรค ถKาเป.นอยZางน้ีใหKเรา

วางดีน้ันแลKวมาเสพตามที่กิเลสชอบ ก็จะคZอย

ยังชั ่ว พอหายใจหายคอไดK บางคนบอกวZา
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พอจะคบอาจารย<ไดKก็ตอนนี้แหละนึกวZาจะ

ไมZใหKเสพอะไรเลย คือ แตZถKามันเครียดมาก 

ก็ใหKผZอนไดK เราไมZไดKแพKกิเลสนะ ฟsงใหKดีนะ 

ระวังอัตตาตัวยึดดี เราไมZไดKแพKกิเลสนะ เราไดK

ลKางกิเลสตัวยึดดีตZางหาก เมื่อเครียดเราก็วาง

ซะ เรามาเสพตามที่กิเลสกามชอบ สังเกตวZา

เราไมZไดKเสพเทZาเดิมหรอก แตZเดิมเราเสพ 

100 หนZวย แต Zตอนนี ้ เราเสพ 90 หนZวย 

เพราะมันตายไป 10 หนZวยแลKว เห็นไหมมัน

ลดลง เพราะเราไมZไดKเสพมาตั้งหลายวันแลKว 

เมื่อเครียดแลKวมาเสพก็ไมZไดKเสพเทZาเดิมดKวย 

ส ุขปลอมก็ไมZไดKเทZาเดิม แตZเดิมสุขปลอม  

100 หนZวย ตอนนี้สุขปลอมเหลือ 90 หนZวย 

เราไดKสุขจริง 10 หนZวย ไมZเอาไปใสZชีวิตตัวเอง

และผูKอื ่นแลKว 10 หนZวย เหลือสุขปลอมอีก 

90 หนZวยก็อาศัยสุขปลอมไปกZอน ทำยังไงไดK

มันยังไมZหมด จากนั้นพอสบายใจดีแลKวก็ต้ัง

หลักใหมZ ต้ังศีลลดละเลิกข้ึนมาใหมZ ความจริง

สามารถเลือกไดK 2 ทางคือ หน่ึงสบายใจดีแลKว

ตั้งศีล ลด ละ เลิกตZอไปเลย หรือ สองเสพไป

ใหKเห็นทุกข<กZอนจึงเห็นธรรม แลKวคZอยตั้งศีล

มาลด ละ เลิกใหมZ คือ รอเรื ่องรKาย เสพไป

เรื่อย ๆ จนกวZาจะเจอเรื่องรKายเดี๋ยวมันก็จะ

ทุกข<ใจ มีเรื่องทุกข<กายเรื่องรKายเกิดขึ้น แลKว

มันก็แกKไมZไดKนั่นแหละ ก็ไดKเวลาเพิ่มศีลแลKว 

เรื ่องรKายทุกข<กายทุกข<ใจเดี ๋ยวมัน เสพไป

เรื่อยไปเด๋ียวมันก็มา เพราะเป.นสัจจะ เมื่อมา

ปุ�บเราก็ต้ังศีลลด ละ เลิกข้ึนมาเลย เราก็สูKไป

ลดไปไดKอีก 10 หนZวยเราก็ชนะมา 20 หนZวย

แลKวเหลืออีก 80 หนZวย กิเลสก็ชักดิ ้นชัก  

พอเครียดมากอัตกิลมถะก็วางดีมาเสพตามที่

กิเลสชอบ วางอัตตาวางดีซะ ทำใหKพอหายใจ

หายคอไดK ซ ึ ่งเราก็ไมZไดKเสพสุขปลอมเต็ม  

100 หนZวยหรอก เราเสพแคZ 80 หนZวย เพราะ

ตอน น้ีความอยากลดลง  ได K ส ุ ขจ ร ิ ง ถึง  

20 หนZวยแลKว เป.นสุขปลอมแคZ 80 หนZวย  

ก็เสพสุขปลอมพอไดKอาศัยไปมัน ทำไดKขนาด

น้ีก็ขนาดน้ีไปกZอนเราก็สบายใจหายใจหายคอ

ไดKแลKวสบายดีแลKว ก็เลือก 2 ทางที่วZามาอีก

เหมือนเดิม จะตั้งศีลขึ้นมาเลิกใหมZ หรือรอ

เรื่องรKายแลKวคZอยต้ังศีลก็เลือกเอา   

  ตอนแรก ๆ ก็จะรอเรื่องรKายกZอนแลKว

คZอยตั ้งศีล เพราะคิดวZาเร ื ่องร KายจะไมZมา  

เสพเพลินไปเลย แตZพอฉลาดขึ ้นเขาจะไมZรอ 

เรื่องรKายหรอก เพราะรูKวZามันมาแนZ เขาก็จะต้ัง

ศีลขึ้นมาเลิก ดีกว<าตCองเลิกตอนมีเรื่องรCาย 

เพราะตอนนั้นมันตCองสูCทุกข1 2 อย<างเลยนะ  

1. สูCกับความทุกข1จากเร่ืองรCาย 2. สูCทุกข1จาก

กิเลสดิ้น มันจะเหนื่อยกว<านะ แตZการตั้งศีล

ขึ้นมาเลิกเลยไมZตKองรอใหKเจอเรื่องรKายเราจะ

เหน่ือยแคZอยZางเดียว คือ เหน่ือยกับการสูKกิเลส

ที ่ดิ ้น อาจารย<รับประกันสูKอยZางเดียวดีกวZา 
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สูK 2 อยZาง แตZใครอยากสู K 2 อยZางก็ไมZวZานะ  

ใหKเรื่องรKายมากZอนแลKวคZอยตั้งศีลก็ไดK สำหรับ

อาจารย<ขอสูKอยZางเดียวก็พอแลKว  

  เราก็ล KางกามลKางอัตตาไปอยZางน้ี 

สุดทKายจะหมดทั้งกามทั้งอัตตา หมดตัวชอบชัง

ในชั่ว ชอบชังในดี เบิกบานแจZมใส ไรKกังวลใน

เรื ่องนั ้น หมดกรรมเราก็ไมZอยากเสพในสิ่งที่

เป.นพิษแลKว หมดกามแมKไมZเสพก็ไมZทุกข<  ไมZชัง 

หมดอัตตาหมดความยึดดีแลKว แมKจำเป.นตKอง

ไปเสพไปใชK หรือหาอะไรกินไมZไดKมัจำเป.นตKอง

กินตัวที่เป.นพิษน้ัน เราก็ไมZไดKชัง คือหมดอัตตา 

ปกติเราจะใชKแตZสิ่งที่เป.นประโยชน<เป.นหลัก 

แตZถKาจำเป.นตKองอาศัยสภาพที่เป.นพิษเราก็ 

ไมZชัง ถือวZากินเอาวัคซีนก็ไดK กินใชKเวรใชKกรรม

ก็ไดK เพราะหาตัวที่เป.นประโยชน<ไมZไดK แสดงวZา

ตอนน้ันมีวิบากเขKามา ทำใหKเราตKองไปเสพสิ่งที่

เป.นพิษ ก็ใชKวิบากไปดKวย ไดKวัคซีนไปดKวย พอ

หมดเวรหมดกรรมเราก็จะไดKก ินส ิ ่งท ี ่ เป.น

ประโยชน<เอง การกินเอาวัคซีนเอาพิษเล็กนKอย 

เพราะเราไมZกลัว  จะทำใหKพิษกลายเป.นพิษแคZ

ปลายเล็บ ก็จะกลายเป.นวัคซีนทำใหKรZางกาย

สรKางเซลล<ที่แข็งแรงมาสูKเซลล<ที่เสื่อมไป ทำใหK

รZางกายผลิตเม็ดเลือดขาวมากำจัดพิษ รZางกาย

ก็แข็งแรงจึงไมZไดKมีปsญหาอะไร พอหมดวิบาก

ชุดนั ้นเราก็ไดKก ินสิ ่งที ่ เป.นประโยชน< นี ่คือ

เรียกวZาหมดกรรมหมดวิบาก ยินดีในความ 

ไมZชอบไมZชังในเรื ่องนั ้นเราก็สบาย นี ่เป.นวิธี

ปฏิบัติละเอียด สามารถนำไปปรับใชKกับกิเลส

ทุกตัว ทำไปเรื่อย ๆ  แบบนี้แลKวชีวติก็จะผาสุก

การพิสูจน<ตามคำตรัสของพระพุทธเจKาแบบน้ี 

จะทำใหKทราบวZา  กายกรรม วจีกรรมมโนกรรม

อะไรที่ทำแลKวเกิดผล (วิบาก) อยZางไร ทZานที่ต้ัง

ศีลมาปฏิบัติจะปsญญาชัดเจนวZาพฤติกรรมใด 

ที ่ควรทำ และพฤติกรรมใดที ่ไมZควรทำ การ

รับประทานอาหารก็เชZนกัน เมื ่อทZานไดKมา

เรียนรูKสมดุลรKอนเย็น  และเรียนรูKการลดกิเลส

ความโลภ โกรธ หลง และความยึดมั่นถือมั่น 

เมื ่อปฏิบัติตามไดKถูกตรง ก็จะทำใหKเกิดผล  

คือ จิตใจที่โปรZงโลZงเบาสบายที่ไมZเอาภัยใสZชีวิต

ตนและผูKอื่น แตZเกิดประโยชน<สูงสุดตZอตนเอง

และผู Kอื ่น มีชีวิตพอเพียงเรียบงZาย รZางกาย

แข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป.นสุข เป.น

ลำดับ ๆ อันเป.นสุขภาวะที ่ทรงคุณคZายิ ่งตZอ

ตนเองและมวลมนุษยชาติ 
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บทความวิจัย (Research Article) 

การล�างความโกรธหรอืความชงิชงั
รังเกยีจในบคุคลอืน่ของจติอาสาแพทย�

วถิธีรรม 
Eliminating anger and loathing of other 

individuals by Buddhist Medicinal Volunteers 

 

 

บทคัดย<อ 

 การวิจัยนี ้เป.นงานวิจัยคุณภาพ ใน

คร ั ้ ง น้ี  ม ีว ัตถ ุประสงค< เพื ่อศ ึกษาการลKาง 

ความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น

ของจิตอาสาแพทย<วิถีธรรม เก็บขKอมูลโดยใชK  

การสัมภาษณ<เชิงลึก (In depth–Interview) 

โดยเล ือกกลุ Zมผู KใหKขKอมูลหลักแบบเจาะจง 

ไดKแกZ จ ิตอาสาแพทย<วิถ ีธรรมทั ่วประเทศ

จำนวน 55 ทZาน ใชKการวิเคราะห<ขKอมูลดKวย

การวิเคราะห<เนื ้อหา (Content analysis)  

ผลการศึกษาพบวZา จิตอาสาแพทย<วิถีธรรม 

ทุกทZานเรียนรูKฝpกฝนรZวมกัน โดยการฟsงธรรม 

ทบทวนธรรม สนทนาธรรม ใครZครวญธรรม 

และปฏิบัติมรรคมีองค< 8 ในชีวิตประจำวัน  

จนเกิดปsญญาที่สามารถลKางความโกรธและ

ความชิงชังรังเกียจบุคคลอื ่นไดK  ขั ้นตอนใน 

การระงับหรือกำจัดความโกรธหรือความชิงชัง

รังเกียจในบุคคลอื่นประกอบดKวย 3 ขั้นตอน 

ดังน้ี 

    1.เริ่มจากการตั้งศีลมาปฏิบัติ เพื่อ

ทำใหKจับอาการของกิเลสไดKอยZางชัดเจน เมื่อ

จับกิเลสไดKก็พิจารณาลKางกิเลส ถKาพิจารณา 

ไดKถูกตKอง กำลังของกิเลสจะลดลง ซึ ่งเรา 

จะร ู K ส ึก ได Kด K วยตนเอง เพราะเก ิดผลคือ  

ความทุกข<ในใจลดลง สุขภาพกายดีขึ ้น และ

เหตุการณ<รKาย ๆ ในชีวิตลดลง  

2. การใช้ธรรมะมาพิจารณา เพื่อ

การระง ับหรือกำจัดกิเลสความโกรธหรือ 

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น โดยเชื่อและ 

ชัดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอยZางแจZมแจKง ทำใหK 

ลKางความโกรธและความชิงชังรังเกียจบุคคล

อื่นไดK เพราะสิ่งที่เราไดKรับ คือสิ่งที่เราทำมา  

3. ผลที ่ เก ิดข ึ ้นจากการระงับหรือ
กำจ ัดก ิ เลสความโกรธหร ือความช ิง ชัง
รังเกียจในบุคคลอ่ืนได� ทำใหKแตZละทZานมีชีวิต

ที่พอเพียงเรียบงZาย รZางกายที่แข็งแรง จิตใจที่

ดีงาม และจิตใจที่เป.นสุขเพิ่มมากข้ึนเรื่อย ๆ  

 
คำสำคัญ: ความโกรธ ,ความชิงชัง,แพทย7วิถีธรรม 

Abstract 
This is a qualitative research 

with the objective of studying the 
elimination of anger or loathing of 
other individuals by the Buddhist 
Medicinal Volunteers. Data were 
collected by in-depth interview and 
conversations in the seven states of 
non-deterioration. A core group was 
selected to give the main data who 
were 55 Buddhist Medicinal Volunteers 
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from all over the country, and their 
data was analyzed with content 
analysis. 

The study found that all of the 
Buddhist Medicinal Volunteers trained 
together by listening to sermons of 
Dhamma, reviewing the Dhamma, 
discussing the Dhamma,contemplating 
the  Dhamma and practicing  the 
Dhamma with the eight-fold path in 
their daily lives. They did this until they 
were able  to  el iminate anger or 
loathing of other individuals which 
comprised three stages as follows: 

1. Setting morality to be 

practiced to be able to catch 
the symptoms of defilements 
(klesa) clearly. 

2. When the symptoms of 
defilements were caught, 
Dhamma was used to consider, 
arrest or limit the defilements 
of anger or loathing of others 
with belief and clarity in good 
and bad karma. It was believed 
that the thing we received was 
the thing we had done. 

3. The result was the arresting or 
limitation of defilements of 
anger or loathing of other 
individuals. 

In conclusion, the elimination of 
anger and loathing of other individuals 
caused the Buddhist Medicinal 
Volunteers to have good friends, a good 
environment, a contented and simple 
life and strong body, and a better and 
happier mind. 

Keywords: Suffering, anger, loathing, 
Buddhist Medicine 

บทนำ 

 คงไมZมีใครบนโลกใบนี ้ที ่ไมZเคยไมZมี 

ความโกรธ หรือความขุZนเคืองใจ  เพราะเป.น

อารมณ<ธรรมดาของผู Kที ่ย ังมีก ิเลสอยู Z เป.น

สภาวะที่เกิดขึ้นภายในจิต เมื่อถูกกระทบดKวย

สิ ่งที ่ไมZนZาปรารถนา ไมZนZาใครZ ไมZนZาพอใจ  

ทางทวารทั ้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ 

แลKวเป .นสมุฏฐานใหKเก ิด อาการขุ Zนเคือง 

ฉุนเฉียว คิดประทุษรKาย อาฆาตพยาบาท จน

ทำใหKมนุษย<ตKองแสดงเป.นพฤติกรรมตZาง ๆ 

ออกมาทางกาย ทางวาจา ความโกรธหรือ

ความชิงชังรังเกียจ ทำใหKเกิดปsญหาการทำรKาย

ตนเอง ผูKอื่น และสัตว<อื่น ทำลายทรัพย<สินและ

สัมพันธภาพระหวZางบุคคล ทำใหKมีปsญหา

เกี ่ยวกับการเรียน การทำงาน การศาสนา  

การปกครอง การคKาขาย และในธุรกิจตZาง ๆ 

ทำใหKถูกประเมินจากคนอื่นในทางลบ รวมถึง

การศึกษาทางการแพทย<พบวZา การที่คนเรามี

ความโกรธ ความชิงชังรังเกียจ หรือความเคียด

แคKนเกิดข้ึน จะกZอใหKเกิดความรูKสึกขุZนใจ และ

ไมZสบายใจ สZงผลตZออวัยวะภายในตZาง ๆ ผZาน

การเปลี ่ยนแปลงของหัวใจ ความดัน และ

ระบบ ฮอร<โมนอื ่น ๆ ยิ ่งความกดดันเกิดข้ึน

บZอยเทZาใด ก็ยิ่งสZงผลกระทบถาวรตZอระบบ

การทำงานของหัวใจ ประสาท และระบบ

ภูมิคุKมกัน ดังนั้นความโกรธที่เกิดขึ้นในเชิงลบ 

จะสZงผลเสียทั้งตZอสุขภาพจิต และยังสZงผลเสีย

ไปยังระบบตZาง ๆ ของรZางกาย (พระครูสังฆ

รักษ<ประนอม จตฺตมโล (กลักยKอม). 2556 : 1) 
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 เป.นที่ทราบกันดีวZาความโกรธหรือ

ความชิงชังรังเกียจที่เกิดข้ึนในระดับกาย วาจา 

หรือใจ เป.นสิ่งที่ควรระงับเสีย เพราะอารมณ<

เหลZานั ้นนำมาซึ ่งความวิบัติเสียหาย สZงผล

กระทบสุขภาพจิต และระบบตZาง ๆ ของ

ร Z างกาย นอกจากน ั ้น ย ั งส Z งผลให K เกิด 

ความเสียหายตZอผูKอื่น กิจกรรมการงาน และ

สันติสุขของครอบครัว ชุมชน และสังคมดKวย 

สามารถแกKไขไดKดKวยการใชKธรรมะขKอตZาง ๆ 

มาพิจารณาเพื ่อการระง ับความโกรธหรือ 

ความชิงชังรังเกียจใหKหมดไป แตZการปฏิบัติใหK

เก ิดผลจร ิงน ั ้นเป .นส ิ ่ งท ี ่ทำได Kไม Zง Zายนัก 

ยกตัวอยZาง เราชังใครสักคน หร ือมีคนมา 

ทำเรื ่องไมZดีกับเราอยZางแรง และเขาก็เป.น

ญาติเราเอง ผูKใหญZก็สอนวZาอยZาโกรธกันเลย

เราเป .นญาต ิก ัน ถามว Zาจะหายโกรธไหม  

เอาความโกรธลงไดKไหม หรือบอกวZาอยZาโกรธ

เขาเลย เขาเป.นคนรวย จะหายโกรธไหม จริง

อยู Zเขาเป.นคนรวย เราเป.นญาติกัน หรือเรา

เป.นคนไทยดKวยกัน อยZาโกรธกันเลย จะเป.น

ตัวอยZางที่ไมZดี อยZาโกรธ ๆ โกรธไมZดี ๆ เหตุผล

ไหนก็ไมZหายโกรธ หรือไมZหายพยาบาท หรือ

อาจจะหายไดKแคZช่ัวคราว เมื่อกระทบกับผสัสะ

น้ัน หรือเหตุการณ<น้ันอีกก็โกรธอีก  

  ณ เวลาน ี ้  ผ ู Kม ีป sญญาจะกลZาววZา  

โทษภัยของความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจ

ในบุคคลอื่น นอกจากทำลายสุขภาพกายและ

ใจ เกิดผลเสียตZอกิจกรรมการงานแลKวน้ัน ยังสZง

ผลร Kายแรงมากถึงข ั ้นทำใหK เก ิดกองทุกข< 

ทั้งมวล ที่พระพุทธเจKาตรัสไวKในปฏิจจสมปุบาท 

(พระไตรป�ฎกเลZมที่ 4 “มหาขันธกะ” ขKอที่ 1) 

ค ือส ิ ่ งท ี ่อาศ ัยก ันและกันเกิดข ึ ้น เป .นไป

ตามลำดับ หากความโกรธ หรือความชิงชัง

ร ังเก ียจเกิดขึ ้นแลKวไมZได Kระง ับหรือกำจัด 

ใหKสิ้นเกลี้ยง จะทำใหKเกิดวิบากกรรมรKายอยZาง 

ไมZสิ้นสุดตZอชีวิตของตนเอง คนอื่น และสัตว<อื่น 

แลKวยังเหน่ียวนำใหKผูKอื่นเป.นตามอีกดKวย  

  

พระพุทธเจ้ายืนยันว�า การจะระงับ
หรือกำจดัความโกรธหรอืความชงิชงัรงัเกยีจ
ให�สิ้นเกลี้ยงนั้น จะต�องใช้ธรรมะ ที่ทำใหKเกิด 

“ปOญญาที่จะพาพCนทุกข1ไดC” เทZานั้น จึงจะ

ระงับความชิงชังรังเกียจในจิตวิญญาณไดKอยZาง

ถาวร จะตKองเป.นปsญญาที่เขKาใจเรื่องกรรมดี

กรรมชั ่วอยZางแจZมแจKง คือ ปsญญาที่ล ึกถึง 

ขั้นรูKความจริงอยZางแจZมแจKง ในพระไตรป�ฎก

เล Zมที ่ 24 “กิม ัตถิยส ูตร” ขKอที ่ 1 ร ู KแจKง 

เห ็นจร ิงตามความเป.นจร ิง (ยถาภูตญาณ 

ทัสสนะ) ถKามีปsญญาลึกถึงข้ันน้ันจะเบื่อหนZาย

ในกิเลสความชิงชังรังเกียจ (นิพพิทา) จะทำใหK

คลายความชิงชังรังเกียจน้ันออกไปไดK (วิราคะ) 

จากนั ้นจะร ู Kแจ Kงเห ็นจร ิงในความหลุดพKน 

(วิมุตติญาณทัสสนะ) คือ จะเห็นสภาพอิ่มเอิบ

เบิกบานแจZมใส ไรKกังวลที่ไมZเอาภัยใสZตัวเอง

และผูKอื่น เราจะเป.นผูKทำประโยชน<ที่แทKจริง 

ตZอตนเองและผูKอื่น เหนี่ยวนำใหKผูKอื่นเป.นตาม 

เวลากระทบกับเหตุการณ<นั้น ๆ ผัสสะนั้น ๆ 

เราก็ไมZชอบไมZชัง อะไรเกิดอะไรดับก็ไมZทุกข< 

สามารถเอาประโยชน<ไดKทุกเรื่อง เราก็รูKดKวย

ตนเองวZาเราหลุดพKนจากทุกข<ในเร ื ่องน้ัน 

ในประเด็นนั้นแลKว (ใจเพชร กลKาจน. 2561, 

สิงหาคม 18) 



21	
วารสารวิชาการ วชิชาราม                     ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 21 

 จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร และ
การปฏิบตัทิี่ตนเองด�วยเพิม่อธศิลี พร�อมกับ
หมู �ม ิตรดีด�วยการฟ�งธรรม สนทนาธรรม 
ทบทวนธรรม ใคร�ครวญธรรมและการปฏบิตัิ
มรรคมีองค์ 8 รZวมกันทำใหKชัดเจนวZาผูKวิจัย 

มีปsญญาในการระงับหรือกำจัดความโกรธหรือ

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นไดKงZายขึ้น รูKสึก

รZางกายแข็งแรง จิตใจผาสุกเบิกบานแจZมใสไดK

มากกวZาเกZา รวมทั้งปsญหา เหตุการณ<รKาย หรอื

ว ิบากร Kายต Zาง ๆ ในชีว ิตก ็ลดลงอยZางนZา

อัศจรรย< ผูKวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวZา 

จิตอาสาแพทย<วิถีธรรมใชKหลักการหรือธรรมะ

ของพระพุทธเจKาขKอไหนอยZางไรบKาง เพื่อใหK

เกิดปsญญาในการระงับหรือกำจัดความโกรธ 

ความชิงชังร ังเก ียจในบุคคลอื ่น เพื ่อเป.น 

การรวบรวมวิธีการตZาง ๆ ที่จะใชKในการตZอสูK

กับความโกรธของตนเอง ซึ่งจะเป.นประโยชน<

แกZมวลมนุษยชาติผูKที่ยังมีกิเลสความโกรธหรือ

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นอยูZ  

 

วัตถุประสงค1ของการวิจัย 

 เพื ่อศึกษาการลKางความโกรธหรือ

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื ่นของจิตอาสา

แพทย<วิถีธรรม 

 

วิธีการวิจัย 

กำหนดผูKใหKขKอมูลหลัก ผูKวิจัยใชKการสัมภาษณ<

เชิงลึก (In-depth Interview) ลงภาคสนาม

ทำการสัมภาษณ<ดKวยวิธีสัมภาษณ<เชิงลึกเป.น

รายบุคคล และการสนทนากลุ Zมแบบอปริ

หานิยธรรม ใชKเวลาประมาณ 5 ช่ัวโมง  

การสนทนากลุZมแบบอปริหานิยธรรม 

หมายถึง การสนทนาในหมูZผูKปฏิบัติธรรม ใน

การสนทนานั้น จะมีเรื่องการลKางกิเลส (งาน

ใน) และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมการ

งาน (งานนอก) ซึ่งพระพุทธเจKาตรัสวZา อปริ

หานิยธรรม เป.นธรรมที่พาเจริญอยZางเดียว ไมZ

มีเสื่อม (พระไตรป�ฎกเลZม 10 “มหาปรินิพพาน

สูตร” ขKอ 71) โดยลักษณะของการสนทนาน้ัน 

ทุกทZานจะฝpกใชKหลักการคิดดี พูดดี ทำดี เสนอ

ดี สลายอัตตา (วางความคิดดีของตัวเอง) 

สามัคคี (ทำตามมติหมูZ) ซึ่งจะทำใหKเกิดความ

ผาสุกจากการอยูZรZวมกัน ในการสนทนาครั้งน้ี

เนKนไปที่หัวขKอการปฏิบัติศีลและการทำผิดศีล

ประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น 

 

ประชากรและกลุ<มตัวอย<าง 

  ผูKวิจัยเลือกกลุZมผูKใหKขKอมูลหลักจาก

ประชากร คือ จ ิตอาสาแพทย<วิถ ีธรรมทั่ว

ประเทศ จำนวน 500 ทZาน โดยจิตอาสาแพทย<

วิถีธรรมที่เป.นผูKใหKขKอมูลหลักน้ัน จะตKองเป.นจติ

อาสาแพทย<วิถีธรรมมาแลKวมากกวZา 1 ป} ซึ่ง

ประกอบดKวยจิตอาสาประจำและจิตอาสาจร ที่

สามารถจัดสรรเวลามาใหKขKอมูลไดKในชZวงเวลาที่

ทำวิจัย (แบบเจาะจง) จำนวน 55 ทZาน จิต

อาสาประจำ คือ ผูKที่ปวารณาตนเองมาเป.นจิต

อาสาประจำ ทำงานฟร ี  ไม Zม ี เ ง ิน เด ือน 

พากเพียรลดกิเลสตัวเองและชZวยเหลือผูKอื่น 

โดยผZานการฝpกและรับรองวZาเป.นจิตอาสา

ประจำจากหมูZกลุZมแพทย<วิถีธรรมรวมมากกวZา 

2 ป}ขึ้นไป  จิตอาสาจร คือ ผูKที่ปวารณาตนเอง

มาเป.นจิตอาสาจร ทำงานฟรี ไมZมีเงินเดือน 
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พากเพียรลดกิเลสตัวเองและชZวยเหลือผูKอื่น 

โดยผZานการฝpกและรับรองวZาเป.นจิตอาสาจร

จากหมูZกลุZมแพทย<วิถีธรรมมาแลKวไมZเกิน 2 ป} 

หรือเกิน 2 ป}ข้ึนไปแตZยังไมZประสงค<ทีจ่ะเป.นจติ

อาสาประจำ 

  

เคร่ืองมือท่ีใชCในการวิจัย 

 การสรKางเครื่องมือในการวิจัยคร ั้งน้ี 

ใ ช K แบ บ ส ั มภาษณ <  ( Interview) โ ดย ไดK

ทำการศ ึกษาคKนคว KารวบรวมขKอม ูลจาก

แหลZงขKอมูลตZาง ๆ ที่มีผูKจัดทำ หรือรวบรวมไวK

แลKว ไดKแกZ ตำรา เอกสาร บทความ ทฤษฎี 

หลักการ และงานวิจัยตZาง ๆ งานวิทยานิพนธ< 

วารสาร ตลอดจนปรึกษาอาจารย<ที ่ปรึกษา 

ผู Kทรงคุณวุฒิ และผู Kที ่เกี ่ยวขKอง เพื ่อสรKาง

เคร ื ่องมือแบบสัมภาษณ< ในการวิจ ัยให Kมี 

ความครอบคลุมตามวัตถุประสงค<ของการวิจัย 

 

การวิเคราะห1ขCอมูล 

 นำขKอมูลการสัมภาษณ<มาวิเคราะห<

ขKอมูลดKวยการวิเคราะห<เนื ้อหา (Content 

analysis) ตามว ิธ ีการ เช ิ งค ุณภาพ (ชาย  

โพธิสิตา. 2552) ผูKใหKสัมภาษณ<หลักในงานวิจยั 

ครั้งน้ีมี 45 ทZาน เป.นเพศชาย 9 ทZานและเป.น

เพศหญิง 36 ทZาน สZวนมากมีอายุตั้งแตZ 40 ป} 

ข้ึนไป พบวZา กลุZมตัวอยZางสZวนใหญZเหน็ตรงกนั

วZา การไดKพบสัตบุรุษ ไดKฟsงธรรม แลKวพิจารณา

ตาม จะทำให Kได K เห ็นโทษของความโกรธ  

ความชิงชัง รูKวZาเป.น “กิเลส” ซึ่งกิเลสมีหนKาที่

สรKางความทุกข< และสะสมเป.นวิบากรKายใหK 

แกZชีวิต แลKวเราก็จะตKองเป.นผูKมารับวิบากรKาย

นั ้นเอง ชีวิตที ่ผ Zานมา พวกเขาก็ไดKเห็นดKวย

ตัวเองแลKววZา ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น

สร Kางความทุกข <ในใจพวกเขาได Kมากมาย 

ขนาดไหน มันเหมือนการจุดไฟเผาตัวเอง 

บางครั้งก็ลามไปเผาผูKอื่นดKวย ซึ่งเขาไมZอยาก

ทุกข<แบบนั้นอีกแลKว แตZยังไมZรูKวิธีที่จะระงับ

หรือกำจัดความชิงชังน้ีออกไปใหKไดK เมื่อกZอน

อาจจะเคยใชKวิ ธีฝ pกสมาธิแบบนั ่งหล ับตา 

ภาวนาพุทโธ ก็ชZวยใหKใจเย็นขึ ้นไดKบKาง แตZ

เวลาเจอบุคคลหรือเหตุการณ<ที่ไมZชอบก็โกรธ 

ชิงชังเหมือนเดิม แตZเมื ่อไดKพบสัตบุรุษ คือ 

ทZานอาจารย<หมอเขียว ดร.ใจเพชร กลKาจน ไดK

เรียนรูKไตรสิกขาคือ อธิศีล อธิจิต อธิปsญญา 

การไดKมาบำเพ็ญกุศลและลดกิเลสรZวมกับ 

หมูZกลุZม พลังของหมูZมิตรดี ชZวยลดวิบาก ชZวย

ทำใหKอาการชิงชังลดลง และทำใหKเขาไดKเขKาใจ

ในเรื่องของกิเลสมากขึ้น “กิเลสคือมารในใจ

เรา” เราควรกำจัด ไมZควรเลี้ยงไวK อาจารย<

สอนการปฎิบัติกายคตาสติ (พระไตรป�ฎกเลZม

ที ่ 14 “กายคตาสติสูตร” ขKอที ่ 292) โดย 

การต้ังศีลมาปฏิบัติ การต้ังศีลทำใหKเห็นอาการ

ของกิเลสไดKชัด ทำใหKเราจับกิเลสไดK เราก็ตKอง

มีสติในการจับอาการของกิเลส เมื่อจับกิเลสไดK

ก็พิจารณาลKางกิเลส ถKาพิจารณาไดKถูกตKอง 

กำลังของกิเลสจะลดลง ซึ่งเราจะรูKสึกไดKดKวย

ตัวเราเอง เพราะความทุกข<ในใจจะลดลง  
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ซึ ่งผูKว ิจ ัยแยกประเด็นในการนำเสนอเป.น  

3 ขั ้นตอนในการระงับหรือกำจัดความโกรธ

หรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น ดังน้ี 

 1. จับอาการของกิเลสความโกรธหรือ

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น 

  ผูKที่จะสามารถระงับหรือกำจัดกิเลส

ความอยาก ความยึดมั่นถือมั ่น ความชอบชัง 

ในสิ ่งที ่ไมZดีตZาง ๆ ความกลัว กังวล ระแวง 

หว่ันไหวตZอเหตุการณ<ตZาง ๆ รวมถึงความโกรธ

หรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นไดK จะตKอง 

“จ ับอาการของก ิ เลส” ที่ กำล ั งสะกดใหK  

คิด พูด ทำ ตามความตKองการของมันใหKไดK 

หรือบางทZานจับอาการอึดอัด รำคาญ ดิ้นรน

แสวงหาสิ ่งตZาง ๆ ที ่ทำใหKเกิดทุกข<โทษภัย 

ตZอชีวิตตนเอง คนอื่นและสัตว<อื่นไดK นั่นก็คือ

กิเลสที่จะตKองกำจัดออก ไป เพื ่อดับทุกข<ใจ 

ซ ึ ่งท ี ่ท ุกข<ที ่ส ุดในชีวิตใหKไดK ม ีผลทำใหKเกิด

ความสุขกาย สงบใจ และเหตุการณ<ตZาง ๆ  ใน

ชีวิตลดลง  

ดังบทสัมภาษณ<ของทZานที่ 12 เลZาวZา 

“ขณะที่เขKาคZายพระไตรป�ฎกครั้งที่ 18 รุZนพลัง

พุทธย่ำยีมาร (เม.ย.2560) แมZและพี่สาวของ

เราก็มาเขKาคZายดKวย ตอนเชKาขณะสวดมนต< 

ทำวัตรเชKาทุกวัน เราก็จะคอยมองดูวZาแมZมา

สวดมนต<มั้ย เวลาอาจารย<แสดงธรรมเราก็จะ

คอยมองวZาแมZตั้งใจฟsงมั้ย  เพราะเราเองตั้งใจ

มาก เราก็อยากใหKแมZไดKประโยชน<เหมือนเรา 

อยูZมาวันหน่ึง วันน้ันเรารูKสึกมึนศีรษะ ไมZคZอยมี

สมาธิ ฟsงธรรมไมZคZอยเขKาหัว และจำไมZคZอยไดK 

เราจึงกลับไปที่เต็นท<แลKวก็คZอย ๆ  พิจารณาวZา

วันนี ้เกิดอะไรขึ ้นทำไมจิตไมZคZอยสงบ ใชKวิธี

ใครZครวญอยZางละเอียดก็พบวZา ใจมันไปพะวง

อยูZกับแมZ เราก็ทำธัมวิจัยวZามีกิเลสตัวไหนกำลัง

ทำงานอยู Zขณะนี ้ ก ็ไดKคำตอบวZาเรากำลัง 

เพZงโทษแมZ เราชังที ่เคKาไมZไปสวดมนต< (เป.น

อุปกิเลสตัวอุปนาหะ) รูKสึกวZาทำไมเคKาไมZตั้งใจ 

ทั้งที่สิ่งนี้เป.นสิ่งที่มีคZาที่สุดที่ควรทำ ณ เวลาน้ี 

(เป.นอุปกิเลสตัวอติมานะ) แลKวเราก็เห็นกิเลส

ตัวยึดดี (มานะ) เพราะเราอยากใหKเขาทำ 

เขาเป.นอยZางที่ใจเราหมาย พอเห็นกิเลสในใจ

เราก็รูKสึกตื่น (ชาคริยานุโยคะ) จากความเมา 

(อุปกิเลสตัวมทะ) เมื่อรูKตัววZาเรากำลังถูกกิเลส

ครอบงำอยูZเราพิจารณาวZา....” 

  

สZวนทZานที่ 10 ใหKสัมภาษณ<วZา  “มี

ความชิงชังเพื ่อนจิตอาสาดKวยกันอยูZเร ื่อย ๆ 

คZะ เพราะเป.นคนที่มีอัตตาสูง คิดวZาตนเองเกZง 

ตนเองถูกตKองเสมอ มันจึงซKอนตัวดูถูกผูKอื่นไดK

เสมอ คิดวZาผูKอื่นดKอยกวZา ไมZทันใจ ไมZไดKดั่งใจ

เรา คนที่กระทบแลKวจิตเรามีอาการกระดิกขKาง

ใน มันรูKสึกสั่น ๆ  หว่ันไหว ไมZไดKด่ังใจ ทำไมเขา

คิดไมZเหมือนเรา รูKสึกรำคาญลีลาแบบน้ีจัง พูด

มากจัง พูดชKาจัง พูดเยิ่นเยKอจัง บางครั้งแคZไดK

ยินเสียงกิเลสก็ขึ้นมาแลKว จับอาการไดKเล็ก ๆ  

เป .นร ูปภพ แตZม ันก็ทำใหKเราทุกข<ใจมาก” 

คลKายกับทZานที ่ 5 เลZาวZา “เกิดกิเลสความ
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ชิงชังรังเกียจ ดูถูก และเพZงโทษ คนที่ดKอย

ความสามารถ...” ทZานที่ 7 “เลZาการเกิดของ

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลวZา กิเลสของทZาน

มักจะเกิดเพราะความยึดมั ่นถือมั ่นในตัวตน

บุคคลเราเขา เห็นตัวดีกวZา เกZงกวZา สูงกวZา 

หรืออื่น ๆ...” และทZานที่ 6 บอกเลZาวZาไดKวZา

โทษภัยของการชิงชังรังเกียจคือ “ทุกข1ใจ” 

และ “โทษของการตามใจก ิเลส ไปร<วม

สังขารปรุงแต<งเห็นดCวยกับความคิดของ

กิเลสเพ<งโทษและคิดเอาเองว<าคนนี้คนนั้น 

มีพฤติกรรมไม<ดีแบบนั้นแบบนี้ ตCองเปKนจริง

แน< ๆ ยิ่งมีขCอมูลจึงเปKนตัวเสริมเราจึงร<วม

คิดชั่วไปเลย จึงทำใหCทุกข1ใจ” 

 แตZละทZานจะมีกิเลสแงZมุมตZาง ๆ ของ

ทZานที ่ 8 เลZาใหKฟsงวZา “ตนเองมีกิเลสชิงชัง

บุคคลที่ชอบเอาเปรียบผูKอื่น...”  

สZวนทZานที่ 2 เลZาวZา “...อดีตพZอมีแตZขัดใจเรา

มาตลอด ไมZเคยตามใจเราสักเรื่องเลยแมKแตZ

ตอนประถมจะไปงานวันเด็กก็หKามไมZใหKไป

เส ียใจมากไปแอบรKองไหK  และย ังม ี เร ื ่อง 

ไมZพอใจตZาง ๆ มากมายต้ังแตZเล็กจนโต จนถึง

ตอนน้ียังมีคิดชิงชังพZออยูZแตZไมZมากเหมือนเกZา

แลKว...” บางท�านมารู�จักกับแพทย�วิถีธรรม 

และเรียนรู �จนเข้าใจในเรื่องกรรม ลดความ
ชิงชังรังเกียจในตัวบุคคลง่ายขึ้น เชZน ทZานที่ 

17 “...เมื่อกZอน จะใชK เมตตา และใหKความรัก 

กับคนที่เราชิงชัง ก็ใชKไดKบKางไมZไดKบKาง และตKอง

ใชKเวลานานกวZาความชิงชังจะหายไป ปsจจบุัน

น้ียอมรับไดKวZา มันคือกิเลสและวิบาก มันเป.น

สิ่งที่เราเคยทำมา การชิงชังรังเกียจ จะนำมา

ซึ ่งวิบากรKาย การไดKนำบททบทวนธรรมมา

พิจารณา และสนทนาธรรมกับกัลยาณมิตร 

ทบทวนผัสสะ ก็ชZวยใหKทำสำเร็จไดK....” 

 2. การใชKธรรมะพิจารณาเพื ่อระงับ

หรือกำจัดกิเลสความโกรธหรือความชิง ชัง

รังเกียจในบุคคลอื่น จิตอาสาแพทย<วิถีธรรม

ท ุกท Zานใช Kว ิธ ีการฟsงธรรมมาก ๆ ม ี เวลา

ใครZครวญธรรมใหKมาก ๆ และพยายามมสีติ
พิจารณาเรือ่งกรรมและวบิากกรรม ว�าแต�ละ
คนทำกรรมไว �จ ึงต �องร ับว ิบากของตน  
การทบทวนธรรม ถึงขั้นวิบากกรรมจะทำใหK

เขKาใจชัดเจนวZา เราก็เป.นเชZนนั้นมา เราก็เคย

ทำเชZนน้ันมา เราจึงไดKรับสิ่งน้ัน และแตZละคน

มีฐานจิตแตกตZางกัน เราจ ึงควรประมาณ 

การกระทำใหKเหมาะสมกับฐานจิตของแตZละ

คน การสนทนาธรรม พูดคุยสนทนาธรรมกับผูK

ที่ม ีธรรมะสูงและเมื ่อมีอ ินทรีย <พละสูงข้ึน

พอประมาณ ก็จะไดKกลับไป กระทบผัสสะ

พูดคุยกับบุคคลที่เรามีความชิงชังรังเกียจน้ัน

ดKวยความเมตตา สำคัญคือการสารภาพผิดวZา

ไดKเกิดกิเลสความชิงชังรังเกียจในคนนั้นคนน้ี 

ตZอผูKที่มีธรรมะสูงกวZาเพื่อจะไดKขอรับคำช้ีแนะ 

เพื่อการฝpกตนในการวางใจใหKถูกที่ และเพื่อ

การลดความชิงชังรังเกียจไดK 
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 ทZานที ่ 3 กลZาววZา “...การฟsงธรรม

จากสัตบุรุษทำใหKเขKาใจผูKที่เราชิงชังรังเกียจวZา  

สิ่งที่เขาทำใหKเราชิงชังรังเกียจนั้น เป.นวิบาก

รZวมของเรากับเขา ที่จะตKองไดKมาพบเจอกัน  

เป.นผลจากการกระทำของเราเอง...” ตรงกับ

การปฏิบัติของทZานที่ 11 ที่บอกวZา “ใชธ้รรมะ
ท ี ่ ได �ร ับฟ�งจากพ�อครู อาจารย�หมอเขียว  
จนเข้าใจในเรื ่องของกรรมอย�างแจ่มชัดว�า 
เราก็เคยเป�นเช่นนั้นมาก่อน เขากำลังแสดง 

สิ่งไมZดีสิ่งชั่วรKายตZาง ๆ  ที่เราเคยทำมาใหKเห็น

จะไปโกรธไปเกลียดเขาทำไมในเมื ่อเราเป.น 

คนทำมาเอง ถKาเขาทำไมZดีตZอเรา เราก็โชคดีที่

ไดKใชKวิบากรKายไป วิบากรKายก็ลดลง เขาชZวยใหK

เราไดKลดวิบากรKายไป ตKองขอบคุณเขาไมZใชZไป

โกรธไปเกลียดไปชิงชังเขา มีแตZรูKสึกสงสารวZา

ถKาเขายังทำผิดศีล ไมZเปลี่ยน เบียดเบียนคนอืน่ 

เบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนโลกเขาก็ตKอง

ไดKร ับวิบากรKายเหมือนกับที ่เรากำลังไดKรับ 

หรืออาจจะไดKรับมากกวZาดKวยซ้ำ ถKาสามารถ

ชZวยไดK ก็ชZวย ใหKเขาหยุดทำสิ่งไมZดีน้ัน ถKาชZวย

ไมZไดK ก็วาง เมื่อเขKาใจเรื่องกรรมอยZางแจZมชัด 

ก็จะหมดเรื่องความชิงชังรังเกียจในบุคคลไป 

รูKสึกเบาสบาย กับทุกเหตุการณ<และกับทุก ๆ 

คน” 

 สZวนทZานที ่ 10 กลZาวถึงทางแกKของ

การเกิดอาการชิงชังรังเกียจเพื ่อนจิตอาสา

ดKวยกันวZา “...ใชKการตั้งศีลเป.นรายบุคคล เอา

ทีละคนเลยคZะ พอต้ังศีลวZาจะไมZเพZงโทษทZานน้ี 

เมื่อกระทบเหมอืนมีสายศีลมาลKอมไวK กิเลสมนั

ด้ินไปชนสายศีล มันก็โทษเขาอยูZวZาเขาผิด เรา

ถูก จึงเป.นโอกาสใหKไดKพิจารณาลKางมันออก

จากจิต เราเคยทำมามากกวZานั้นหาที่ตKนที่สุด

ไมZไดK รับเต็ม ๆ หมดเต็ม ๆ ตายก็ใหKมันตาย 

เป.นไงเป.นกัน” กิเลสมันก็สงบลงไดK แตZไมZหมด

กยั็งเกิดใหมZไดKอีก เมื่อกระทบใหมZมันก็ชนสาย

ศีลเหมือนเดิม ถKาสติดี ๆ จับไดKพิจารณาลKางไดK 

ถKาสติหลุดก็จะเผลอเพZงโทษไป รับวิบากรKาย

ไป แตZศีลที่ต้ังไวKจะเป.นเครื่องเตือนใหKเรามีสติ

ไดKด ี เราก็จะไมZเผลอเพZงนานคZะ ทำเชZนน้ี 

ไปเรื่อย ๆ  ทำซ้ำ ๆ ทำบZอย ๆ ทำใหKมาก ไดKผล

จร ิงคZะ จากคนที ่เราไมZคZอยอยากทำงาน 

รZวมดKวย หรือทำงานรZวมก็ไมZเบิกบานเต็มที่ 

กลับกลายเป.นผู Kที ่เราสามารถคบหาพูดคุย

หารือกันไดKทุกเรื่อง จึงใชKโมเดลนี้ในการลKาง

กับทุกทZานที ่ เรายังเผลอไปชิงชังร ังเก ียจ 

 เพZงโทษ รำคาญอยูZ” และ “อาหารปรับสมดุล

ก็มีสZวนในการชZวยลดความชิงชังดูถูกผูKอื่นไดK

คZะ ตอนที่เรารูKสึกทุกข<มาก ๆ จากการชิงชัง 

เราจะพยายามหาทางออก ทางที ่ดีที ่ส ุดคือ  

กา รต ั ้ ง ศ ี ล กิ น

อาหารพลังพุทธ

สูตร 1 ย่ำยีมาร 

การได Kต Zอส ู Kกับ

กิเลสความอยาก

กินอาหารที ่ชอบ 

ไมZวZาในมื้อน้ันเราจะแพKหรือชนะก็ตาม แตZเรา

รูKสึกไดKวZาเรามีพลังมากข้ึน อยZางนKอยเราก็สงบ 

สำรวมข้ึน เพZงเพียรมากข้ึน และมีสZวนชZวยทำ

ใหKเรามีสติในการจับอาการไมZพอใจ ไมZไดKด่ังใจ

ในคนน้ันคนน้ีไดKดีย่ิงข้ึน เป.นการใชKการลดกาม

มาลดอัตตา”  
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ทZานที่ 1 “....พิจารณาเรื่องกรรมวZา 

"กูทำมา รับแลKวก็หมดไป เราจะไดKโชคดีขึ้น"  

แลKวจึงต้ังศีลมาปฏิบัติ….” และทZานที ่ 15 ไดK

ชำแรกความคิดของกิเลสมาร และความคิด

ของเราที่มีปsญญาที่พาพKนทุกข<มาตีแผZใหKเห็น

อย Zางช ัดเจนว Zา มารค ิดผ ิด พ ุทธะคิดถูก 

ดังนี ้คือ เหตุการณ< ณ ที ่ทำงาน วันที่มีพ ิธี

นิมนต<พระมาแสงดธรรมและเจKาหนKาที่ก็ไปฟsง

ธรรม  

มาร : ไมZชอบเลย พระเทศน<สอนใหKคนมีแตZ

รวย ๆ สุดทKายก็ทำบุญดKวยเงิน  

เรา : มาร ใครทำมากZอน ทำเยอะดKวย  เป.น

แบบอยZางแบบน้ันเลย ใชZเลย ขอสารพัด ขอใหK

รวย ขอใหKไดKเลื่อนขั้น ขอใหKแข็งแรง ขอๆๆๆ

ใคร???? หึ!! !บอกมา 

มาร : เขาเอง ก็มันไมZรูKน่ีนา มันเลยทำ  

เรา : นั่นไง แลKวที่แกรูKขึ้นมาเนี่ยเพราะมีผูKบอก

ทางใชZไหม คืออาจารย<ใชZไหม ถึงไดKร ู KแลKว

ออกมาจากพฤติกรรมนั ้นไดK แกเองก็ตKองใหK

โอกาสเขา เขาพลาดเหมือนที่แกเคยพลาดมาไง  

เขาจะไดKทุกข< ถKาเขาไมZทุกข<เขาจะเห็นธรรมไหม 

เหมือนแกไง แลKวอาจารย<ก็เมตตาบอกทางเรา 

เราจึงไดKตื่นรูKไง ดังนั้น เหตุการณ<ทั้งหมดที่เห็น 

คือแกทำมาทั้งหมด ฝ}มือแกลKวน ๆ เลย แกไดK

ใชKหนี้แลKวนะเนี่ย พี่นKองเขาเสียสละมาทำใหKดู  

ถKาเขารูKวZาทางน้ันไมZใชZเขาก็ไมZทำหรอก ไมZมีใคร

อยากทุกข<อยากช่ัวหรอก เขาไปฟsงผูKไมZรูKมา เขา

จึงปฏิบัติผิด พอปฏิบัติผิด เขาก็ผิดทาง ผิดศีล 

เมื ่อผิดศีล ก็เพZงโทษพระพุทธเจKา มันก็โงZไง 

หนKาที่เรา ก็ทำใหKดู เหมือนที่อาจารย<ทำใหKเราดู

ไง  สZวนเขาจะเอาตอนไหนแลKวแตZวิบากดีรKาย

ของแตZละชีวิต อดทน รอคอย ใหKอภัย ทำดี

เรื่อยไป ใจเย็นขKามชาติ เขKาใจป�ะ   

มาร : แฮZๆๆ เขKาใจแลKว กูทำมาเอง   

เรา : ใชZเราตKองแกKไขในสZวนที่เราเคยพลาด คือ 

แกKที่เรา ไมZใชZไปชังเขา ปรารถนาดี เมตตาใน

สZวนดKอย  ขืนไปชังเขาก็เทZากับโกหก วิบาก

ตัวเองแทK ๆ  หนี้ตัวเองชัด ๆ  กลับไมZรับกลับไป

ชังเขา ขี้โกง  เพิ่มหนี้อีก ตายๆๆ หนี้เกZากไ็หมK

หัว ใชKไมZหมด ไปกูKหน้ีใหมZมาอีก ทั้งหน้ีเกZาดอก

เกZา +หน้ีใหมZดอกใหมZเลย  นรก โงZ เต็ม ๆ เลย 

จริง ๆ เขาก็นับถือพระพุทธเจKา จิตที่คิดจะใหK 

แตZผิดทางเพราะมีวิบาก 11 ประการ พอวิบาก

หมดเขาจะเห็นธรรม สุดทKายทุกคนก็พKนทุกข<

ดKวยกันทั้งหมด จะชาติไหนก็แลKวแตZ ทุกข<เกิน

ทนเขาก็จะเลิกทำ หนKาที่เราก็ต้ังจิตวZา  “ ขอใหK

คิดดีไดKเร็ว ๆ นะ ขอใหKคิดถูกตKองไดKเร็ว ๆ  นะ 

เทZาน้ีแหละมาร  

มาร : กระซิบเบา ๆ ทำไมเขาไมZเอา เหมือนที่

เราพาทำ  

เรา : เอKา ตัวเองพาเขาทำชั่วมาตั ้งมาก อยูZ ๆ 

พออกจากทุกข<ไดK ก็จะใหKคนอื่นเชื่อตาม ตลก

แลKว ใครเขาจะเชื่องZาย ๆ ทำดีตZอไปมาก ๆ มี

แบบอยZางที่ดีมาก ๆ  สุดทKายเมื่อเขาทุกข< พอมี

แบบอยZางที่ดีมาก ๆ  เขาก็เอาตามเอง อยZาหZวง

ใครในโลกน้ีเลยมาร ทำที่เราน่ีแหละ เขKาใจไหม

มาร : เขKาใจแลKว ชดใชKๆ ๆ กูทำมาๆๆๆ 
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 วZาแลKวมารก็สลายกลายมาเป.นมวลไดK

พลังเต็ม ๆ  เลยคZะ อยูZกับเหตุการณ<น้ันไดKอยZาง

ผาสุก  เมื่อมีเหตุการณ<เชZนน้ีมากระแทกกี่ครั้ง

กี ่ครั ้งเราก็ไมZชอบไมZชังแลKว เพราะมารเขา

เขKาใจแลKว เขาเป.นมวลเราแลKว  

 ทZานที ่ 2 “....เมตตาทZานมาก ๆ ใหK

อภัยทZาน ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นขKามชาติ ปลZอย

ไปตามกรรมของแตZละคน ทุกคนมีกรรมเป.น

กำเนิด มีกรรมเป.นเผZาพนัธุ< มีกรรมเป.นทายาท 

ทุกคนเกิดมาใชKหนี้กรรมเกZา สรKางกรรมใหมZ 

ใหKดี ไดKมาฟsงธรรมะจากอาจารย<หมอเขียวพูด

เรื ่องวิบากกรรมวZา เราตKองเชื ่อวิบากกรรม

อยZางแจZมแจKงกZอนถึงจะลKางกิเลสไดK เมื่อไดKฟsง

ธรรมจากอาจารย<ก็ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ เลยทำ

ใหKเราลKางไดKไปถึงกKนบึ ้งของหัวใจเลย หมด

ความชังในตัวพZอไดKมากข้ึนแลKวคZะ....” 

 ทZานที่ 4 กลZาวZา “...อาจารย<บรรยาย

จนเขKาถึงสภาวะการนKอมศรัทธาตZอทุกชีวิต ที่

ยZอมมีคุณงามความดี ทZานก็ลดกิเลสของทZาน

ไดK พึงระลกึถงึโทษหรอืวบิากร�าย 11 ประการ
ที ่จะต�องได�รับ จากการชิงชังรังเกียจ การ
เหนี่ยวนำให�ผู �อื่นคิดเช่นเรา และพลังในจิต
วิญญาณแห�งการชิงชังรังเกียจ จะสZงผลตZอ

ผูKคนหรือหมูZมิตร ใหKตกสูZนรก แตZถKาเราลKาง

กิเลสไดK ในทางกลับกันพลังนี้ก็จะสามารถ ดึง

ผูKคนหรือหมูZมิตรใหKขึ้นจากนรกไดK เชZนกัน จึง

การต้ังศีลพากเพียรจะไมZเพZงโทษใคร...”  

 หลายทZานที่ศึกษาการลดกิเลสอยZาง

ลึกซึ้งถึงกรรมและวิบาก มักจะพิจารณาลKาง

กิเลสดKวยบททบทวนธรรมของแพทย<วิถธีรรม 

โดยอาจารย<หมอเขียว รวมถึงทZานที่ 13 เมื่อ

เจอผัสสะที่แรงมาก ญาติมาพูดวZารKาย รู Kสึก

ตกใจ ใจสั่น กับเหตุการณ<ที่เกิดขึ้น ไมZนึกวZา

เขาจะพูดแรงอยZางนั ้น ตKองระงับความโกรธ 

ความชิงชัง ทZองบททบทวนธรรม กูทำมา ๆๆๆ 

หลายรอบ ระลึกถึงกฎแหZงกรรม วZาเราเคยทำ

อยZางน้ันกับเขามา จึงทำใหKคลายความทุกข<ลง

ไดK เมื่อหมดความโกรธ ไมZถือสาเขาแลKว เรามี

หนKาที่ทำดีเรื่อยไป จากการฟsงธรรมที่อาจารย<

ไดKสอนไวKเรื่องความชิงชังรังเกียจ จะเป.นตัวทำ

ใหKเกิดทุกข< เม ื ่อม ีความรู Kส ึกนี ้ขึ ้นมา ก็จะ

พยายามลดความชิงชังนั ้น เพิ ่มความเมตตา

มากข้ึน เพราะเราก็เคยเป.นเชZนน้ันมา ตรงกับ

ทZานที่ 5 กลZาววZา “..เมื่อเกิดอาการดูถูกผูKที่

ดKอยกวZาตน จะมองเห็นทันทีวZา แทKจริงไมZใชZ

เขาหรอกที่ดKอย แตZคือเราเองในอดีตที่เป.น

แบบนั้น เราดKอยอยZางนั ้นมา เรานZาเกลียด

แบบน้ัน เราเองที่นZารังเกียจ แตZตอนน้ีเราผZาน

พKนมาแลKว อดีตเราเองที่ทำชั่วมา จนในวันน้ี

ความชั่วในอดีตของเรา เป.นโรงเรียนชั่ว ๆ  ใหK

ชีวิตอื่นตKองช่ัวตาม เดินตามรอยช่ัว ๆ ของเรา 

เพื่อใหKเราไดKเห็นตัวเอง และไดKใชKวิบากนั้น ๆ  

วิบากเราถูกชดใชKชุดหนึ ่งแลKว แตZผูKที่ทำช่ัว 

หรือทำความนZารังเกียจใหKเราไดKเห็น อนาคต

ตKองไปใชKวิบากเชZนเดียวกับเราตอนนี้ ชZางนZา

เห็นใจย่ิงนัก ตKองขอบคุณที่มาชZวยใหKเราไดKใชK

วิบาก ไดKเห็นความชั่วของตัวเอง แตZเธอเองก็

ตKองไปรับวิบากในอนาคต เกิดความเมตตาย่ิง

นัก จึงหมดความชิงชังรังเกียจเธอ มีแตZเห็นใจ

และขอบคุณแทนคZะ”   

 สZวนการปฏิบัติของทZานที ่ 12 ที ่จับ

กิเลสความชิงชังในตัวคุณแมZที่ทZานไมZตั้งใจฟsง
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ธรรมและมีความอยากไดKดีสมใจตนเอง ทZานก็

ไดKจัดการเปลี่ยนความคิดกิเลสใหKมาคิดอยZาง

พุทธะ โดยพิจารณาวZา “...เรามาเพื่อฝpกการ

เป.นผูKใหKไมZใชZเป.นผูKเอา แตZนี่เรากำลังจะเอา

จากเขา เราชังคนไมZต้ังใจฟsงธรรม เพราะ 

เราชอบคนตั้งใจฟsงธรรม ความชอบชังทำใหK 

ใจเราทุกข< เพราะใจเราที่ไปยึดวZาถKาไดKสมใจจะ

เป.นสุข ไมZไดKสมใจจะเป.นทุกข< ทำใหKเราตKอง

เป.นทุกข<อยูZเรื่อย ๆ เพราะโลกนี้พรZองอยูZเป.น

นิจ เราไมZมีทางไดKสมใจอยู Zตลอดเวลาหรอก 

พระพ ุทธเจ Kาตร ัสว Z า “ส ัพเพธ ัมมานาลั ง  

อภินิเวสายะ” สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมZควรยึดมั่น

ถือมั่น สิ่งใดที่เขKาไปยึดมั่นถือมั่นจะไมZทุกข<เป.น

ไมZมี เมื่อพิจารณาขKอน้ี เราก็มาลKางความยึดใน

ใจเราดีกวZา เพราะเราไปแกKคนอื่นไมZไดK และยัง

ไดKพิจารณาเรื่องกรรมและวิบากในอดีต วZาเรา

ก็เคยเป.นเชZนน้ีมา เราก็เคยเป.นคนที่ไมZต้ังใจฟsง

ธรรมมากZอน เคยทำใหKผูKที่ปรารถนาดีกับเรา

ตKองผิดหวัง จึงตKองมาเจอแบบน้ี พิจารณาเรื่อง

กรรมและวิบากในปsจจุบันวZาพอเราคิดไมZดี มี

ความชิงชัง เราก็ไดKรับวิบากทันที คือ ใจเป.น

ทุกข<และฟsงธรรมไมZรูKเรื่อง เมื่อคิดไดKดงันี้เราก็

สำนึกผิด ตั้งจิตขออโหสิกรรมตZอพระพุทธเจKา 

พระโพธิสัตว< พระอาริยะ และขออโหสิกรรม

กับแมZที่คิดไมZดี....”  

ทZานที ่ 21 มีแนวทางในการปฏิบัติ 

คือ ถKาเรายังชิงชังรังเกียจ ก็จะเจอแตZคนแบบ

นี้ไมZร ู Kจบ สู Kล Kางใจเราตั ้งแตZตอนนี ้ในขณะที่

รZางกาย สติปsญญาหมูZมิตรดี ครบพรKอม ก็จะ

พKนไดKเร็ว วิบากกรรมเราและเช้ือกิเลสที่เหลือ

นี่แหละที่ไปดึงคนแบบนี้มาหาเรา เหมือนคน

โบราณกลZาววZาเกลียดสิ่งไหนจะไดKสิ่งน้ัน และ

ในตัวชังนี้ตKองรีบเป�ดเผยตZอเพื ่อนสหธรรมิก 

ตKองเลือกเพื่อนคนที่จะใหKสัมมาทิฏฐิและเอา

กิเลสเราลง เพื่อจะไดKไมZตKองไปชิงชังเขานาน

เพราะถKาพิจารณาเองแลKวเอากิเลสไมZลงก็ตKอง

ใหKเพื่อนชZวย 

 ทZานที ่ 25 กลZาววZาการพิจารณา 
ไตรลักษณ�ทำให�คลายความชังลงได� “มัน

ไมZใชZสุข ไมZใชZทุกข<ในใจเราเลย แตZหลงโงZสรKาง

ความรูKสึกชอบเป.นสุข ไมZชอบเป.นทุกข<ในใจ

ของเรา มนุษย<ผูKฉลาดแทK เพียรรับรูKวZาสิ่งใด

เป.นประโยชน<สิ่งใดเป.นโทษ มีความผาสุกกับ

การอาศัยสิ่งที่เป.นประโยชน<และพึงจำไวKเสมอ

วZา อาการหลงชอบชังเป.นตKนเหตุแหZงทุกข< 

ในใจ เราจะปรากฏออกมาเป .นคราว ๆ  

อยูZเรื่อย ๆ เพราะเราไดKหลงโงZสะสมพลังงาน

มาหลายภพหลายชาติ” 

 ทZานที่ 27 บอกวZา “...การรูKจักใหKอภัย 

มีเมตตา รูKจักที่จะยกโทษใหKผูKอื่นและตัวเอง

เป.นสิ ่งทำใหKประสบความสำเร็จในการลKาง

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลไดK การใหKอภัย 

เป.นการเมตตาตัวเองเป.นคนแรก คนแรกที่จะ

มีความสุขคือตัวเราเอง จากการไดKเรียนรูK

สภาวะนี ้โดยมีทZานอาจารย<หมอเขียวเป.น 

ผูKถZายทอดองค<ความรูKน้ี จนเกิดประสบการณ<

ตรงในจิตวิญญาณ ทำใหKลดความชิงชังใน

บุคคลไดKระดับหนึ่ง ซึ่งตัวดิฉันเพิ่งจะไดKสัมผัส

สภาวะนี้ไมZนาน แมKจะมีขKอมูลเรื่องนี้มานาน

จากคร ูอาจารย <ท Z านอ ื ่น  ๆ มากZอนแตZ  

ไม Zสามารถปฏิบ ัต ิ ให K เห ็นผลช ัดเ จน ไดK  

จนกระทั่งไดKเขKาคZายสุขภาพและพระไตรป�ฎก
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ตZอเน่ืองกัน 3 คZาย จึงเกิดสภาวะน้ี คาดวZาการ

ไดKรับพลังจากทZานอาจารย< พลังหมู Zมิตรดี

สหายดี และการไดKรับประทานอาหารไมZปรุง

รสจัด เป.นเวลานานตZอเนื ่องกัน จนถึงจุดที่ 

จ ิตใสสะอาดพอที่จะเห ็นความข ุ Zนม ัวที่

แปลกปลอมมาในจิตวิญญาณไดKชัดเจนยิ่งข้ึน 

ทำใหKการขจัดสิ ่งแปลกปลอมทำไดKงZายข้ึน 

กราบขอบพระคุณทZานอาจารย<หมอเขียว หมูZ

มิตรดีสหายดี และพZอครัวแมZครัวที่ทำอาหาร

ชำระจิตวิญญาณใหKร ับประทานตลอดหน่ึง

เดือนที่ผZานมา” 

 3. ผลที ่เก ิดขึ ้นจากการระง ับหรือ

กำจัดกิเลสความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจ

ในบุคคลอื่นไดK เมื่อเกิดอารมณ<โกรธหรือชิงชัง

ร ังเก ียจในบุคคลอื ่น บางทZานจะมีอาการ 

ไมZสบายทางกาย บางทZานจะมีความทุกข<ใจ 

บางทZานเจอเหตุการณ<รKาย ๆ ในชีวิต แตZเป.น

เรื่องมหัศจรรย<มากที่ทุกทZานเลZาใหKฟsงวZาเมื่อ

จับอาการของกิเลสความอยาก ความยึดมั่นถือ

มั่น ความชอบชังในสิ่งที่ไมZดีตZาง ๆ  ความกลัว 

กังวล ระแวง หวั ่นไหวตZอเหตุการณ<ตZาง ๆ 

รวมถึงความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจใน

บุคคลอื ่นไดK แลKวพิจารณาระงับหรือกำจัด

กิเลสออกจากจิตวิญญาณ ไดK จะเกิดสิ่งดี ๆ 

เกิดขึ้นอยZางรวดเร็ว ความทุกข<ใจลดลงทันที 

สุขภาพ กายและเหตุการณ<ตZาง ๆ  ดีข้ึนเรื่อย ๆ 

ดังบทสัมภาษณ<ของทZานที ่ 12 เมื ่อทZานมึน

ศีรษะ ทZานจึงไลZจับอาการของกิเลสจนพบวZา 

เกิดความชิงชังคุณแมZที่ไมZฟsงธรรม แลKวทZานก็

ไดKใชKธรรมะพิจารณาลKางกิเลสความอยาก 

ความยึดมั่นถือมั ่น ความชอบชังในสิ่งที่ไม Zดี

ตZาง ๆ ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวตZอ

เหตุการณ<ตZาง ๆ  รวมถึงความโกรธหรือความ

ชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นก็ดับไป สZงผลใหKทZาน

หายมึนศีรษะ ในทันทีอยZางนZาอัศจรรย<  

ดังบทสัมภาษณ<นี ้ “...ขณะที่ตั ้งจิต 

ขออโหสิกรรมเราก็หลับตา เมื ่อลืมตาขึ้นมา

ปรากฏวZา อาการหนัก ๆ  มึน ๆ ต้ือ ๆ หมอง ๆ 

มัว ๆ หายไปจนหมดสิ้น รูKสึกหัวเบาโลZง สบาย 

อารมณ<ก็แจZมใส เบิกบานข้ึนมาทันที ทำใหKเรา

ไดKเห็นอานิสงค<จากการสำนึกผิด (ญาณ 7 

พระโสดาบัน ขKอที่ 4) อยZางชัดเจน” 

 ทZานที่ 7 เลZาเรื่องผลของการมีความ

ชิงชังวZา “...ทำใหKจิตเศรKาหมอง หรือกระทั่งไป

จนถึง  โทสะ  พยาบาท ปองร Kาย แตZการ

พิจารณาลKางความชิงชังไดKทำใหKรZางกายเบา  

จิตมีปsญญาเพZงเผากิเลสถึงกระทั่งอZานอาการ

ของจิตที ่ขุ Zนมัว ทึบหนักไดK เมื ่อคลายลงก็ 

จะพบความโปร Z ง โล Z งสบาย เพราะโดย

ธรรมชาติของจิตเองก็ไมZอยากทุกข<อยู ZแลKว 

เมื่อไดKเห็นทั้งสองดKานวZาตอนมีความชิงชังกับ

ตอนที่ไมZมีความชิงชังวZาสุขทุกข<ตZางกันอยZางไร 

จิตก็จะเลือกเอาสิ่งที่สบายกวZาอยูZแลKว....” ตรง

กับ ทZานที่ 20 บอกวZา “เห็นผลดี คือ  ใจเบา

สบายขึ้น ไมZทุกข<เพราะไมZยึดไมZจำในสิ่งที่เขา

ทำไมZดีกับเรา” 

สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวZา จิตอาสาแพทย<

วิถีธรรมลKางความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจ

ในบุคคลอื่นลงไดKมากข้ึนหลังจากที่ไดKฟsงธรรม

จากสัตบุรุษ ไดKสนทนาธรรมกับหมูZมิตรดีสหาย

ดี ไดKใครZครวญธรรมและทบทวนธรรมบZอย ๆ  
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รวมถ ึ งการได Kปฏ ิบ ัต ิมรรคม ีองค <  8 ใน

ชีวิตประจำวัน ทำใหKทZานเหลZานั้นสามารถจับ

อาการของกิเลสความโกรธหรือความชิงชัง

ร ังเก ียจในบุคคลอื ่นไดKเร ็วขึ ้น ชัดเจนวZา 

การดูถูก การเพZงโทษหรือการโทษผูKอื่นนำทกุข<

ทั ้งมวลมาสู Zชีวิตตนเอง คนอื ่นและสัตว<อื่น 

ส Zงผลเส ียตZอท ั ้ งดKานร Zางกาย จ ิตใจ และ

เหตุการณ<ร Kาย ๆ ที ่จะถาโถมเขKามาอยZาง 

ไมZจบสิ้น สZวนลดละเลิกความโกรธหรือความ

ชิงชังร ังเก ียจในบุคคลอื ่นดKวยการเมตตา 

อุเบกขา ใหKอภัย และเคารพสZวนดีของทุกชีวิต 

เปล ี ่ยนก ิ เลสมารมาเป .นมวลแห Zงพ ุทธะ 

จะนำความสุขอันไพบูลย<มาส ู Zช ีว ิตตนเอง  

คนอื่น และสัตว<อื่น สZงผลดีตZอทั้งดKานรZางกาย 

จิตใจ และเหตุการณ<ดี ๆ  ก็จะหลั่งไหลเขKามา

มากข้ึน ๆ 

 ส Z วนการใช Kธรรมะพ ิจารณาเพื่อ 

การระงับหรือกำจัดกิเลสความโกรธหรือความ

ชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นนั้น ทำใหKจิตอาสา

แพทย<วีถีธรรมคZอย ๆ ลดความโกรธหรือความ

ชิงชังรังเกียจในบุคคลอื ่นไดK โดยใชKปsญญา 

ข้ันดับทุกข<ไดK สอดคลKองกับพระไตรป�ฎกเลZมที่ 

24 “กิมัตถิยสูตร” ขKอที่ 1 ยถาภูตญาณทัส-

สนะ รูKแจKงเห็นจริงตามความเป.นจรงิ แบบน้ีจงึ

จะนิพพิทา วิราคะไดK จึงจะคลายความชังไดK 

ไมZอยZางนั้นจะคลายความโกรธลงไมZไดK คลาย

ความชังไมZออก กิเลสจะชอบที่ไมZมีสภาพน้ัน 

ชังที่มีสภาพนั ้น พระพุทธเจKาตรัสวZาใหKยินดี 

ในความไมZชอบไมZชังในสิ่งทั้งปวง จะสามารถ

พKนทุกข<ไดK แตZถKาเรายังมีความชัง เราก็จะชังที่

มีสภาพนั้น หรือถKาเรายังมีความชอบ เราจะ

ชอบที่ไมZมีสภาพน้ัน อยZางนี ้จะไมZสามารถ

คลาย “ความชอบชัง” นั้นออกไดK แตZถKาเรา

เข K า ใจความจร ิ งอ ัน น้ีว Zา  เม ื ่ อ เจอสภาพ

เหตุการณ<รKาย ๆ เราก็ไมZชังอะไร รับวิบากรKาย

นั้นดKวยความยินดี รับแลKวก็หมดไป เราก็จะ

โชคดีขึ ้น และเราก็หมดความชอบ/ไมZชอบ  

ที่ไมZมีสภาพน้ัน หมายความวZา จะมีสภาพน้ันก็

ไดK หรือไมZมีสภาพนั้นก็ไดK ถKามีสภาพนั้นเราก็

ไมZไดKชัง ถKาไมZมีสภาพน้ันเราก็ไมZไดKชอบ มีไมZมี

จึงไมZมีปsญหา ไมZไดKทุกข<อะไร จะเห็นวZาผูKที่มี

ปsญญานอกจากจะยินดีในความไมZชอบไมZชัง

ในเหต ุการณ<น ั ้น ๆ แล Kว ย ังสามารถเอา

ประโยชน<จากเหตุการณ<รKาย ๆ  นั้นไดKดKวยคือ 

ถือวZาไดKใชKเวรใชKกรรม ไดKชดใชKวิบากรKาย ยินดี

รับเรื ่องรKาย สุดทKายเรื ่องรKายก็หมดไป เมื่อ

เรื่องรKายหมดไปเราก็จะโชคดีข้ึนดKวย 

 น้ีคือ “ไมZชอบไมZชัง” แบบไมZยึดมั่น

ถือมั ่น โดยสัจจะความจริงปsญหาทั ้งหมดใน

โลกเกิดจากการชอบการชังแบบยึดมั่นถือมั่น 

เราตKองลKางความชอบชังแบบยึดมั่นถือมั่นออก

ใหKไดKแลKวเราก็จะชอบก็ไดKถKาตKองสัมผัสสภาพดี

หรือไมZดีอันนั้น พอมันหมดไปเราก็จะชังก็ไดK 

เราจะไมZชอบก็ไดK เราจะเฉย ๆ ก็ไดK หมดไป 

ก็หมดไป เราไมZไดKชอบแบบยึดมั ่นถือมั่น  

น่ีเป.นสภาพอรหัตผล อรหันต<ใหKไดKทีละเรื่อง ๆ 

ทีละเหตุการณ< ๆ ไป สะสมไปแตZละอยZาง ๆ 

เราก็จะไดKอรหันต<เพิ่มขึ้นตามที่พระพุทธเจKา

ตรัสไวKในอานิสงส<ของศีลวZา ศีลที่เป.นกุศลยZอม

ถึงอรหัตผลโดยลำดับดังน้ี อาจารย<ก็พาปฏิบัติ
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ศีลข Kอ 1 และขKอ 5 ศ ีลข Kอ 1 ค ือ การไมZ

เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว<อื่น ศีลขKอที่ 5 

คือ ยินดีในความไมZชอบไมZชังแบบไมZยึดมั่นถือ

มั่น 

 สิ่งที ่สำคัญอีกอย<างหนึ ่งที ่จะลCาง

ความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคล

อ่ืน ถึงขั้นคลายความชอบชังไดC คือ การเชื่อ

เรื่องกรรมอย<างแจ<มแจCง พระพุทธเจCาท<าน

ให Cละอภ ิชฌาต ัวชอบ พยาบาทต ัวชัง 

มิจฉาทิฏฐิตัวหลง ตัวหลงนี่แหละคือ การไม<

เชื่อเร่ืองกรรม การเชื่อเร่ืองกรรมชีวิตจะพCน

ทุกข1 ชีวิตจะไดKอรหันต<เป.นลำดับ ๆ  โดยการ

ตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติ แลKวพิจารณาโทษของการ

ผิดศีล หรือโทษของความชอบชัง โทษของการ

เบียดเบียนตนเอง คนอื ่น ส ัตว<อ ื ่นนั ่นเอง 

พิจารณาประโยชน<ของการไมZผิดศีล วZาการ

ปฏิบัติศีลนั ้นดีอยZางไร ประโยชน<ของศีลคือ 

การยินดีในการไมZชอบไมZชัง ทำสิ ่งท ี ่ เป.น

ประโยชน<ตZอตนเอง คนอื ่น และสัตว<อื่น ใชK

ปsญญาพิจารณาซ้ำ ๆ วZาดีอยZางไร มารตัวชอบ

ชังเขาจะสลายตัวมาเป.นพุทธะ เพราะคิดแบบ

มารมันทุกข< เขาก็รูKอยูZ กิเลสมารเขารูKแลKว เขา

ก็ไมZเอาความคิดแบบกิเลสทุกข< ความคิดแบบ

พุทธะสุข มาเป.นพุทธะดีกวZา กิเลสสลายตัว

เองมาเป.นพุทธะ เราก็ไดKพลังผาสุกผZองใส ไรK

กังวล คุมกระบี่ไดKหมดเลย อรหันต<ของพทุธะ

เป.นอยZางน้ี  

ปฏิบัติศีลอยZางตั ้งมั่นดKวยปsญญาใหK

ถูกตรงจะไดKศีล สมาธิ ปsญญาเป.นผล ไดKเป.น

เรื่อง ๆ ไปแบบน้ีชีวิตจะไมZมีเรื่องรKายเลย มีแตZ 

เรื่องดี ๆ ใจผาสุก กายก็แข็งแรง การรูCความ

จริงตามความเปKนจริงท่ีจะพCนทุกข1ไดC จะต�อง

รู�ในระดับวิบากกรรม ถKาไมZรู Kในระดับวิบาก

กรรม ชีวิตพKนทุกข<ไมZไดK พระพุทธเจKาทZานตรัส

ไวKในสัมมาทิฏฐิ 10 ขKอที่ 4 ในพระไตรป�ฎก

เลZมที ่ 14 “มหาจัตตารีสกสูตร” ขKอที ่ 257 

สัมมา แปลวZา ถูกตKองถูกตรงสูZความพKนทุกข< 

ทิฏฐิ แปลวZา ความเห็นความเขKาใจ ที่ถูกตKอง

ถูกตรงสูZความพKนทุกข< จะตKองรูKจักอัตถิ สุกต

ทุกขฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก หมายถึง  

ผลวิบากของกรรม ที ่ทำดีทำชั่วแลCว มีอยู< 

จะตCองรูCถึงขั้นนี้ชีวิตจึงจะพCนทุกข1ไดC ถKาไมZรูK

ถึงขั้นวZาผล คือ สิ่งที่เกิดขึ้น วิบาก คือ พลังที่

สรKางผลของกรรม คือ การกระทำทางกาย 

หรือทางวาจา หรือทางใจที่ทำดี คือ ทำถูกศีล 

ทำช่ัว คือ ทำผิดศีลแลKว มีอยูZ เธอทำถูกศีลผิด

ศีลก็จะสรKางผลอยู Zตลอดเวลา สรKางผลและ 

รับผลหมดก็หมดไป พอสรKางผลแลKวเราตKอง

ทำใหKเกิดสาระประโยชน< เราเขKาใจเรื่องกรรม

ดีกรรมชั ่วอยZางแจZมแจKงแลKวตKองทำใหKเกิด

ประโยชน < ให K ได K  ประโยชน<ของพ ุทธน้ัน

พระพุทธเจ Kาตร ัสกับพระมาลุงกยบุตรวZา 

ประโยชน<ของพุทธะคือตKองดับทุกข<ไดK ดับทุกข<
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ได K เป .นประโยชน<  ด ับท ุกข < ไม Z ได K ไม Z เป.น

ประโยชน < ส ัจจะของพ ุทธะเป .นอย Zาง น้ี 

บางทZานเชื ่อเร ื ่องกรรม แตZเอาความเ ช่ือ 

ความชัดเรื่องกรรมน้ันมาดับทุกข<ไมZเป.น ความ

จริง คือ เขาเชื่อแตZไมZชัด ไมZแจZมแจKง เชื่อวZา

กรรมดีกรรมชั่วมีจริง ทำดีไดKดีทำชั่วไดKชั่ว แตZ

ยังไมZรูKสภาพดีสภาพช่ัวที่แจZมแจKง ก็รูKวZาทำดีไดK

ดีทำช่ัวไดKช่ัว แตZเขายัง “ชอบชัง” เหมือนเดิม

เพราะเขาไมZรู Kว Zา “ชอบชัง” เป .นความช่ัว 

แปลวZา คนนี้เขาไมZรูKความจริงอยZางแจZมแจKง 

เขาไมZไดKรูKวิบากกรรมอยZางแจZมแจKงเพราะเขา

ยังไมZรูKเลยวZาชอบชังเป.นความชั่ว เขาเชื่อวZา

กรรมดีกรรมชั่วมีจริง ทำดีชZวยเหลือผูKอื่นเป.น

เรื่องดี ทำรKายผูKอื่นเป.นเรื่องไมZดี เขาก็รูKแตZเขา

ไมZรูKลึกไปถึงตัวชอบชังวZา ชอบชังในเรื่องน้ัน

เรื่องน้ีก็เป.นความช่ัว เขาก็ยังชอบยังชังในเรื่อง

น้ันเรื่องน้ีอยูZเหมือนเดิม เขารูKต้ืน ๆ จะแจKงเขา

จะไมZมีทุกข< แลKวเขานำมาใชKดับทุกข<ไมZเป.น

ดKวย คนเหลZาน้ีเวลาเจอเรื่องรKายเขานำความรูK

เร ื ่องกรรมดีกรรมชั ่วมาดับท ุกข<ในระดับ

กัลยาณชน ยังรูKไมZแจZมแจKง ถKาเขารูKไมZเป.นนะ 

เวลาเจอเรื่องรCายเขารูCนะว<าเปKนวิบากกรรม

ของเขา เขาก็บอกมันกรรมของเรา แต<ก็

เศรCา เปKนกรรมของเราแต<ก็เศรCา คนแบบนี้

จะไม<พCนทุกข1 เขาเช่ือวZาเป.นกรรมไมZดีของเขา 

แตZเขาไมZรูKวZากรรมอะไร เขาก็เลยเศรKา นี้เป.น

สภาพที่ยังไมZสัมมาทิฏฐิเพราะเขายังไมZไดKทำ

ใหKเกิดถึงประโยชน< เพราะเขายังไมZสามารถทำ

ใหKเกิดประโยชน<  

ในบุคคลผูKที่มีปsญญาที่จะดับทุกข<ไดK 

เมื่อเจอเรื่องรKายหรือกระทบกับผสัสะที่คนอื่น

มาทำใหKเกิดกิเลสความโกรธหรือความชิงชัง

รังเกียจ ผลที่เกิดขึ้นคือ เขาจะสามารถระงับ

หรือกำจัดกิเลสความโกรธหรือความชิงชัง

รังเกียจของเขาไดK เขาจะพิจารณาวZา “เรา

เคยทำมามากกวZานั้นหาที่ตKนที่สุดไมZไดK” เรา

ชอบชังมาจนไปเบียดเบียนตัวเอง คนอื่น สัตว<

อ ื ่นมาแบบใดแบบหนึ ่ง  ต ัวชอบชังเป.น

รากเหงKาของการเบียดเบียนตนเอง คนอื่น 

ส ัตว<อ ื ่นแบบใดแบบหนึ ่ง การผิดศีลขKอ 1  

ขKอ 2 ขKอ 3 หรือขKอ 4 ทำใหKเบียดเบียนตัวเอง

ดKวยกาย วาจา เพราะใจที่ยังชอบชังเรื่องใด

เรื่องหนึ่งอยูZเลยไปทำผิดศีลทั้ง 5 ขKอ แลKวจึง

เกิดความทุกข<ขึ้น ผูKมีปsญญาเขามั่นใจวZาเรา

เคยทำมา หาที่ตKนที่สุดไมZไดK รับแลKวก็หมดไป 

เราก็จะโชคดีขึ้น เขาจะไมZเศรKา เกิดอะไรจง

ทZองไวKกูทำมา เขาก็จะเต็มใจรับ เต็มใจใหK

หมด ไปรับแลKวก็หมดไป เขาก็จะโชคดีข้ึน 

เขาจึงเบิกบานแจZมใส ถKาเจอหนักขึ้นไปอกีก็

พิจารณาวZา รับเต็ม ๆ หมดเต็ม ๆ ตายก็ใหK

มันตาย เป.นไงเป.นกัน ไมZมีอะไรเป.นของใคร 

ไมZตKองทุกข<ใจอะไร เบิกบานแจZมใสดีกวZา 

แบบนี้ก็จะพKนทุกข< การใชKความเชื่อความชัด

เรื่องกรรมมาดับทุกข<เป.นอยZางน้ีการจะมี

ป sญญาถึงข ั ้นด ับท ุกข <ได Kน ี ้จำเป.นตKองมี

การศ ึกษาเร ียนร ู Kท ี ่ ถ ู กต Kองถ ูกตรง  ซึ่ ง

พระพุทธเจKาตรัสไวKวZาการศึกษายอดเย่ียม 

ที ่ส ุดที ่โลก คือ สิกขานุตตตริยะ ใน

พระไตรป�ฎกเลZมที่ 22 “อนุตตริยสูตร” ขKอที่ 

301 คือ การศึกษาอธิศีล อธิจิต อธิปsญญา ใน

ธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแลKวการศึกษา
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น้ียอดเย่ียมกวZาการศึกษาทั้งหลาย ยZอมเป.นไป

พรKอมเพื ่อความบริสุทธิ ์แหZงสัตว<ทั ้งหลาย 

หมายถึง การศึกษาเพื ่อเพิ ่มอธิศีล จนเกิด

ปsญญารูKวZา ความคิดใดเป.นพุทธะ ดับทุกข<ไดK 

และรู KวZาความคิดใดเป.นมาร ดับทุกข<ไมZไดK 

จะตKองแยกใหKออก เมื่อสามารถแยกออกไดK ก็

จ ะสอนมารได K ว Z าค ิ ดแบบเธอน ั ้นท ุกข<  

เดือดรKอนตัวเอง คนอื่น สัตว<อื่น คิดแบบพุทธะ 

จะผาสุกเป .นประโยชน<ต Zอตนเอง คนอื่น  

สัตว<อื่น สอนมารไปเรื่อย ๆ  มารก็ไมZอยากทุกข<

เหมือนกัน มันก็บอกใชZ ๆๆ เถียงไมZสู KแลKว 

สลายตัวเองดีกวZา ยอมตายดีกวZา ยกพลังใหK

พุทธะเลย ฉันเปลี่ยนเป.นพุทธะดีกวZา ไมZเอา

แลKวคิดแบบมาร มารเขาก็ไมZโงZนะ จิตวิญญาณ

ของเราก็จะมีความตั้งมั่น มีฌานเพิ่มมากข้ึน

เรื ่อย ๆ เรียกวZา สมาธิ หรืออธิจิต (พZอครู

สมณะโพธิรักษ<. 2558, กรกฎาคม 22 ) ดังน้ัน

ถKาเราสอนมารเขาดี ๆ เขาก็ฉลาดเหมือนกัน 

เขาก็ยอมสลายตัวเอง ไมZคิดแบบนั ้นแลKว  

มาคิดแบบทุกทZานดีกวZา เป.นสุขกวZา เมื่อเขา 

ก็มาทำแบบพุทธะ ชีวิตเราก็ผาสุก 

  บุคคลทั่วไปเมื่อมีคนมาทำไมZดีกับเรา 

เขาจะคิดวZา ตKองเกลียดเขาสิ กิเลสมารเป.น

ผูKสอนเขาวZาตKองเกลียดเขา เสร็จแลKวก็เกลียด

กัน กลัวเขาจะไมZแกKไขตัวเอง ถKาเขาแกKไข

ตัวเอง ก็จะกลัววZาแค Zชั ่วคราว บางทีเขา 

สำนึกผิด แกKไขตัวเองแลKว ยังไมZสะใจเรา ก็ยัง

โกรธเกลียดเขาอยูZอยZางน้ัน จองลKางจองผลาญ

อยู Zอย Zางน ั ้น สอดคล Kองก ับพระไตรป �ฎก 

เลZมที่ 24 “อวิชชาสูตร” ขKอที่ 61 ทZานกลZาววZา 

คนสZวนใหญZไมZพKนทุกข< เพราะไมZไดKเรียนกับผูKรูK

ทางพKนทุกข< แมKจะจบปริญญาโทปริญญาเอกก็

ยังทุกข<เหมือนเดิม ดูกรภิกษุทั้งหลายเรายZอม

กลZาวอวิชชาวZามีอาหารมิไดKกลZาววZาไมZมีอาหาร 

อาหาร คือ เครื่องบำรุงหลZอเลี้ยง เครื่องใหKเกิด

ชีวิต เรากินอาหารทำใหKมีชีวิต ทำใหKมีกำลัง ก็

อะไร เป .นอาหารของอว ิชชา ความไม ZรูK  

พระพุทธเจKาตรัสวZาอวิชชานำความทุกข<ทั้งมวล

มาใหK ในพระไตรป�ฎกเลZมที ่ 4 “ปฏิจจสมุป

บาท” ขKอที ่ 1 อวิชชาทำใหKตKองพบกองทุกข< 

ทั ้งมวล จะตKองพบผูKรู Kหรือสัตบุรุษ จึงจะพKน

ทุกข< 

ส ัจจะมีอยู Zว Zา ส ิ ่ งท ี ่มองเห็นไมZใชZ 

สิ่งที่มองเห็นนะ แตZความจริงสิ่งที่มองไมZเห็น

เป.นสิ ่งที ่ตรงกันขKามกับสิ ่งท ี ่มองเห็น สิ ่งที่

มองเห็น คือ เขามาทำไมZดีกับเรา แตZสิ่งที่เป.น

ความจริงแทKเป.นสิ่งที่มองไมZเหน็ คือ วิบากรCาย

ของเรานั้น ยืมชีวิตเขามาทำไม<ดีกับเรา แทKที่

จริง เขาทำไมZดีกับตัวเขาเอง จะเป.นวิบากรKาย

ของเขาเอง ที่เขาจะตKองไปรับผล แตZที่มุมที่เรา

เห็นคือ เขามาทำไมZดีกับเรา แตZในความเป.น

จริงคือ เขาทำไมZดีกับตัวเขาเอง อยากใหKสิ่งรKาย   

ตZาง ๆ หมดเร็ว ก็ทำดีไมZมีถือสาไปเรื่อย ๆ เรา

ก็หาทางชZวยเหลือ เมตตาเขา ใหKเขาไดKทำใน 

สิ ่งที ่ดี ๆ ไดKเร็ว ๆ แตZถKาทำอะไรไมZไดKก ็ทำ

ตัวอยZางที่ดีใหKดู เป�ดเผยขKอมูลดี ๆ ออกไป เขา

จะนำไปใชKชาติไหนก็แลKวแตZเขา การคิดแบบน้ี

ก็เป.นบุญกุศลตZอเรา ใจก็ไมZทุกข<ดKวย ไดKกุศล

ดKวย ชีวิตจะมีแตZดีไปขKางหนKา  

การคิดแบบพระพุทธเจ้าหรือสาวก
ของพระพุทธเจ ้า  คิดท ันท ีพ �นท ุกข์ทันที 
พิสูจน�ได�ในป�จจุบัน ไม�ต�องรอชาติไหน พ�น
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ทุกข์ใจในป�จจุบันอย�างชัดเจน รZางกายก็ดข้ึีน 

เรื ่องรKายก็ลดลง ไมZใชZเรื ่องธรรมดานะ สZวน

การถือสา คือ การกZอเวรเพิ่ม การถือสาเมื่อไร 

วิบากก็ไมZหมดไปจากชีวิตเรา ย่ิงถือย่ิงไมZหมด 

ปลZอยวาง แบใหKไดKจะเบา ถือสาเป.นพลังกZอ

เวรใหมZ ไมZถือสาไดKเมื่อไร สิ ่งนั ้นจะเบาบาง  

ไมZกZอเวรใหมZ (ใจเพชร กลKาจน. 2558, มิถุนายน 

13) 

 จิตอาสาแพทย<วิถีธรรมมีการเร ียนรูK

และฝpกฝนตามครูบาอาจารย< ซึ่งเดินตามรอย

บาทพระศาสดา จ ิตอาสาแพทย<ว ิถ ีธรรม  

ทุกทZานเรียนรูKฝpกฝนรZวมกัน โดยการฟsงธรรม 

ทบทวนธรรม สนทนาธรรม ใครZครวญธรรม 

และปฏิบัติมรรคมีองค< 8 ในชีวิตประจำวัน  

จนเกิดปsญญาที่สามารถลKางความโกรธและ

ความชิงชังรังเกียจบุคคลอื่นไดK เริ่มจากการต้ัง

ศีลมาปฏิบัติเพื่อทำใหKจับอาการของกิเลสไดK

อย Zางช ัดเจน เม ื ่อจ ับก ิ เลสได Kก ็พ ิจารณา 

ลKางกิเลส ถKาพิจารณาไดKถูกตKอง กำลังของ

กิเลสจะลดลง ซึ ่งเราจะรู Kส ึกไดKดKวยตนเอง 

เพราะเกิดผลคือ ความทุกข<ในใจลดลง สุขภาพ

กายดีขึ้น และเหตุการณ<รKาย ๆ ในชีวิตลดลง 

การใชKธรรมะพิจารณาเพื่อการระงับหรือกำจัด

ก ิ เลสความโกรธหรือความชิงช ังร ังเก ียจ 

ในบ ุคคลอ ื ่น โดยเช ื ่อและชัดเร ื ่องกรรม 

อยZางแจZมแจKง ทำใหKลKางความโกรธและลKาง

ความชิงชังรังเกียจบุคคลอื่นไดK เพราะสิ่งที่เรา

ไดKรับ คือสิ่งที่เราทำมา และผลที่เกิดขึ้นจาก

การระง ับหรือกำจัดกิเลสความโกรธหรือ 

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นไดK ทำใหKแตZละ

ท Zานม ีช ีว ิตท ี ่พอเพียงเร ียบง Zาย ร Zางกาย 

ที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม และจิตใจที่เป.นสขุเพิม่

มากข้ึนเรื่อย ๆ  

 

ขCอเสนอแนะ 

 ควรศ ึกษาต Zอในเช ิ งปร ิมาณ ใน

รูปแบบ Factor Analysis เพ ื ่ อว ิ เคราะห<

องค<ประกอบของปsจจัยที่ทำใหKจิตอาสาแพทย<

วิถีธรรมลKางกิเลสความชิงชังรังเกียจในบุคคล

อื่นไดK 
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ศีลขCอ 1 ที่เปKนอริยศีลรักษาโรค 

Unblemished moral principle cures 

diseases. 

 
ใจเพชร กลCาจน1 
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1 ปร.ด.(ยุทธศาสตร1การพัฒนาภูมิภาค), วท.ด.(กิตติมศักดิ์),  ผูCเช่ียวชาญดCาน

การแพทย1ทางเลือกวิถีธรรม 
 

 

 

บทคัดย<อ 

อริยศีล มีประสทิธิภาพสูงสุดกวZาทุกวิธีในการป|องกันและกำจัดหรอืบรรเทาโรคไดKทุกโรค 

ป|องกันและกำจัดหรือบรรเทาเรือ่งรKายไดKทกุเรื่อง และดูดดึงสิ่งดีงามมาสูZตนไดKทุกมิติ 

ข(อปฏิบัติศีลเบื้องต(น คือ ไม@ฆ@าสัตวD (สัตวD คือ ตัวเรา หรือคนอื่น หรือสัตวDอื่น) หรือทำให(

เกิดผลโหดร(ายรุนแรงกับสัตวDใด ๆ  โดยเจตนา รวมถึงไม@ก@อโรค ไม@เบียดเบียน ไม@ฆ@าชีวิตตนเองหรือ

ผู(อื่น ข(อปฏิบัติ คือ ฝUกลดความกลัวตาย กลัวโรค เร@งผล กังวล และความโกรธที่รุนแรงต@อคน สัตวD 

สิ่งของ โรค ภัย หรือเหตุการณDต@าง ๆ  เปZนต(น โดยฝUกปล@อยวางความยึดมั่นถือมั่น ศึกษาทำความเข(าใจ

เรื่องกรรมและวิบากกรรม และฝUกใช(ความเข(าใจเรื่องกรรมและวิบากกรรมมาดับหรือบรรเทาทุกขDใน

ชีวิตให(ได( โดยใช(เน้ือหาเทคนิคทำใจให(หายโรคเร็ว บททบทวนธรรม หรือเน้ือหาอื่น ๆ ที่ดับทุกขDได(  

ศีลสูงขึ้น คือ ลดละเลิกต(นเหตุแห@งการฆ@าสัตวD ขังสัตวD แย@งชิงของรักของหวงของสัตวD 

เบียดเบียน หรือทรมานสัตวD (สัตวD คือ ตัวเรา หรือคนอื่น หรือสัตวDอื่น)  ข(อปฏิบัติ คือ ลด ละ เลิก 

การรับประทานสัตวDและผลิตภัณฑDจากสัตวD รวมถึงเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตน  

ไม@เบียดเบียนตน ณ เวลาน้ัน 

ศีลท่ีสูงขึ้นไปอีก คือ ไม@ก@อโรค ไม@เบียดเบียน ไม@ฆ@าชีวิตตนเองหรือผู(อื่น ด(วยความกลัวตาย 

กลัวโรค เร@งผล กังวล และความโกรธที่เบาบาง ข(อปฏิบัติ คือ ฝUกล(างความกลัวตาย กลัวโรค เร@งผล 

กังวล และล(างความโกรธที่เบาบางต@อคน สัตวD สิ่งของ โรค ภัย หรือเหตุการณDต@าง ๆ ให(สิ้นเกลี้ยง 
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การปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตKองถูกตรงน้ัน มีฤทธ์ิสูงที่สุดกวZาทุกวิธีในการกำจัดหรือบรรเทาโรคทกุ

โรค ไมZวZาจะเป.นโรคใจ โรคกาย และสามารถกำจัดหรือบรรเทาสิ่งเลวรKายทั้งมวลออกจากชีวิตตนไดK 

รวมถึงสามารถดูดดึงสิ่งดีงามทั้งมวลมาสูZชีวิตตนไดK  

 

คำสำคัญ : ศีล 5,  ศีลชCอ 1,  รักษาโรค, แพทย1วิถีธรรม, อริยศีลรักษาโรค 

 

                                                  Abstract  

 Unblemished morality  is the most effective way to prevent and eliminate 

all diseases. It is capable of preventing , getting rid of, and alleviating all bad things 

while being able to attract every aspects of virtue. 

 The basic practice of morality is, to abstain from killing* or causing harm 

resulting in violence on purpose. This also includes an abstention from acting to 

spread diseases, creating disturbance, and taking life of either oneself or others. These 

principles mean to lesson the fear of death, and worries from getting sick as well as 

to accelerate the successful process of anger management around human, animals, 

things, ailments or any events. By practicing to let go of any attachment, learning to 

understand the karma and its consequence and mastering the understanding about 

karma to extinguish or alleviate the suffering in life. By utilizing mental technique and 

dharma or those relating to it to recover from diseases. 

 Higher moral principles mean to lessen, refrain and abstain from being the 

cause of killing, confining, stealing from, harassing and torturing animals. In practice, 

meat and animal products should be reduced, avoided and eventually halted. This 

includes finding an appropriate alternative to take care of ones’ health without being 

too austere. 

 The higher moral principle is to refrain from being the source of diseases, 

encroaching on others, and not taking life of oneself or others due to the fear of 

death. Those with fear of diseases, a rush to fast recovery, worries and anger can find 

complacency from practicing not to fear death/diseases, not to worry about speedy 

recovery and extinguish the anger towards human, animals, materials, diseases or 

any other circumstances. 



37	
วารสารวิชาการ วชิชาราม                     ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ 

37 

 The righteous undertaking of the unblemished moral principles is the most 

capable method to eliminate or alleviate all diseases whether it be of mental or 

physical health. Futhermore, it is believed that by following the unblemished moral 

paths, ones can exterminate all evils from attract all goodnesses into ones’life. 

 

Keywords : Five precepts, The first sila (precept), cures diseases, Higher Morality 

cures diseases. 

 

บทนํา 

ปsจจุบันโรคภัยไขKเจ็บหรือเหตุการณ<รKายตZาง ๆ  เกิดขึ้นมากมายในโลก รวมทั้งประเทศไทย 

การแกKไขปsญหาเฉพาะหนKาน้ันไดKมีการดำเนินการอยZางเขKมขKนตลอดมา ซึ่งจะสามารถชะลอปsญหาไดK

เพียงชั ่วคราวเทZานั ้น จากนั ้นปsญหาตZาง ๆ ก็จะรุนแรงบานปลายอยZางไมZมีวันสิ ้นสุด แตZถKามี 

การแกKปsญหาเฉพาะหนKารZวมกับการแกKปsญหาที่ตKนเหตุคือปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรงอยZางเขKมขKน ก็จะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการแกKทุกปsญหาอยZางนZาอัศจรรย< 

โรคภัยไขKเจ็บหรือเหตุการณ<รKายตZาง ๆ  นั้น แตZละชีวิตลKวนพยายามคKนหาวิธีการแกKปsญหา

ตZาง ๆ เพื่อใหKตนหรือผูKอื่นพKนทุกข< ซึ่งการแกKไขปsญหาเฉพาะหนKานั ้นจะสามารถชะลอปsญหาไดK

เพียงชั ่วคราวเทZานั ้น จากนั ้นปsญหาตZาง ๆ ก็จะรุนแรงบานปลายอยZางไมZมีวันสิ ้นสุด แตZถKามี 

การแกKปsญหาเฉพาะหนKารZวมกับการแกKปsญหาที่ตKนเหตุ คือ ปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรงอยZางเขKมขKน ก็จะมี

ประสิทธิภาพสูงสุดในการแกKทุกปsญหาอยZางนZาอัศจรรย< 

 

แกCปOญหาดCวยอริยศีล 

 ในพระไตรป�ฎก เลZม 19 “เวฬุทวารสูตร” ขKอ 1,459 พระพุทธเจKาตรัสวZา “ทุกชีวิตลKวนรักสุข

เกลียดทุกข<” และในพระไตรป�ฎก เล Zม 9 “สามัญญผลสูตร” ขKอ 121 พระพุทธเจKาตรัสวZา  

“ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ<ดKวยศีลอยZางนี้ ยZอมไมZประสบภัยแตZไหน ๆ เลย เพราะศีลสังวรน้ัน

เปรียบเหมือนกษัตริย<ผูKไดKมุรธาภิเษก กำจัดราชศัตรูไดKแลKว ยZอมไมZประสบภัยแตZไหน ๆ  เพราะราช

ศัตรูน้ัน ดูกรมหาบพิตร ภิกษุก็ฉันน้ัน สมบูรณ<ดKวยศีลอยZางน้ีแลKวยZอมไมZประสบภัยแตZไหน ๆ เพราะ

ศีลส ังวรนั ้น ภิกษุสมบูรณ<ดKวยอร ิยศีลขันธ<นี ้  ย ZอมไดKเสวยสุข อันปราศจากโทษในภายใน  

ดูกรมหาบพิตร ดKวยประการดังกลZาวมาน้ีแล ภิกษุช่ือวZาเป.นผูKถึงพรKอมดKวยศีล”  

จะเห็นไดKวZา พระพุทธเจKาพบวZา การที่ชีวิตจะไดKความผาสุกอันประเสริฐยอดเยี่ยมไดKน้ัน  

ก็ตKองปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรง ซึ่งผูKเขียนไดKพิสูจน<คำสอนของพระพุทธเจKา ดKวยการทดลองปฏิบัติตาม

คำสอนของพระพุทธเจKา และพระโพธิสัตว< จึงไดKพบวZา การปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตKองถูกตรงน้ัน มีฤทธ์ิสูง
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ที่สุดกวZาทุกวิธีในการกำจัดหรือบรรเทาโรคทุกโรค ไมZวZาจะเป.นโรคใจ โรคกาย และสามารถกำจัดหรอื

บรรเทาสิ่งเลวรKายทั้งมวลออกจากชีวิตตนไดK รวมถึงสามารถดูดดึงสิ่งดีงามทัง้มวลมาสูZชีวิตตนไดK  

พระพุทธเจKาวZา ถKาปฏิบัติไดKถูกตKองถูกตรง ก็จะไดKความผาสุกอันยอดเยี่ยมยิ่งใหญZที่แทKจริง

อยZางมั่นคงยั่งยืน (พระไตรป�ฎกเลZม 30 “โสฬสมาณวกปsญหานิเทส” ขKอ 659) ที่สามารถเชื้อเชิญ 

ใหKมาพิสูจน<กันไดK (เอหิปsสสิโก) อันเป.นจริงตลอดกาล (อกาลโิก) 

 

ศีลที่สัมมาและสมบูรณ1 คือ ศีลที่ถูกตKองถูกตรงสูZความพKนทุกข< เป.นศีลที่มีฤทธิ์สูงที่สุดกวZา

ทุกวิธีในการกำจัดหรือบรรเทาโรคทุกโรค ไมZวZาจะเป.นโรคใจ โรคกาย และสามารถกำจัดสิ่งเลวรKาย 

ทั้งมวลออกจากชีวิตตนไดK รวมถึงสามารถดูดดึงสิ่งดีงามทั้งมวลมาสูZชีวิตตนไดK สZวนการปฏิบัติศีล 

ที่ไมZถูกตรง ก็จะเกิดผลตรงกันขKาม คือ เพิ่มโรคใจ โรคกาย และเรื่องเลวรKายทั้งมวลในชีวิตตน รวมถึง

ผลักดันสิ่งดีงามทั้งมวลออกไปจากชีวิตตน (พระไตรป�ฎก เลZม 15 ขKอ 380, เลZม 29 ขKอ 46, เลZม 9 ขKอ 

255, เลZม 23 ขKอ 129, เลZม 24 ขKอ 1, เลZม 4 ขKอ 1, เลZม 20 ขKอ 73-74, เลZม 24 ขKอ 60, เลZม 11 ขKอ 

293, เลZม 14 ขKอ 580-585, เลZม 26 167, เลZม 19 ขKอ 1,602, เลZม 13 ขKอ 147-152, เลZม 22 ขKอ 79, 

เลZม 11 ขKอ 108, เลZม 25 ขKอ 293)  

 ไมZวZาจะใชKวิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ  หรือทำกิจกรรมการงานใด ๆ  ถKาทำควบคูZกับการเพิ่มศีล

ใหKเหมาะกับฐานจิตของตน ก็จะเกิดประโยชน<สูงสุด คือ ถKาสิ่งนั้นเหมาะควรหรือถูกกัน ณ เวลาน้ัน  

ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพดKานดีสูงสุด แตZถKาสิ่งนั้นไมZเหมาะควรหรือไมZถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะมีอาการ

หรือสัญญาณที่ไมZดีไดKเร็วแตZไมZรุนแรงเกินหรือไมZอันตรายเกินหรือไมZเสียหายเกินเพื่อเตือนหรือบอกวZา

สิ่งน้ันไมZเหมาะควรหรือไมZถูกกัน เราจะไดKหยุดทำสิ่งน้ันไดKเร็ว 

 ตรงกันขKามไมZวZาจะใชKวิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ หรือทำกิจกรรมการงานใด ๆ ถKาทำควบคูZกับ

การผิดศีล ก็จะเกิดโทษสูงสุดหรือลดประสิทธิภาพที่ดีของสิ่งนั้นลงหรือเห็นสิ่งที่เป.นประโยชน<นั้นวZา

เป.นโทษหรือเห็นสิ่งที่เป.นโทษวZาเป.นประโยชน< ทำใหKเกิดทุกข<ยาวนาน (พระไตรป�ฎก เลZม 23 ขKอ 61)  

ซึ่งจะเกิดผลในชาตินี้ หรือชาติตZอไป หรือชาติอื่นๆสืบไป (พระไตรป�ฎก เลZม 37 ขKอ 1,698) ตZอใหK 

คนสZวนใหญZใชKสิ่งนั้นแลKวเป.นประโยชน< แตZเมื ่อคนผิดศีลใชKสิ่งนั ้น และเมื ่อวิบากรKายออกฤทธ์ิ  

จะเกิดผลที่เป.นโทษ เชZน แพKยาหรือเกิดผลเสียเมื่อใชKวิธีการนั้น ๆ  ตZอใหKสิ่งนั้นเหมาะควรหรือถูกกัน 

ณ เวลาน้ัน ก็จะลดประสิทธิภาพดKานดีลง หรือถKาสิ่งน้ันไมZเหมาะควรหรือไมZถูกกัน ณ เวลาน้ัน ก็จะมี

ไมZมีอาการหรือสัญญาณที่ไมZดีบอกเตือนเร็ว อาการหรือเรื่องเลวรKายมักจะออกฤทธิ์บอกเตือนชKา  

แตZจะหนักและนาน ผูKน้ันจึงหยุดทำสิ่งน้ันไดKชKาและทรมานหรือเสียหายนาน 

 

รายละเอียดของศีลที่สัมมาและสมบูรณ1 ซึ่งมีเนื้อหาจากเบื้องตCนไปสู<สภาพที่ละเอียด

สูงขึ้น มีดังต<อไปนี้ 
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ศีลข=อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ  

การให(ความไม@มีภัย ไม@มีเวร ไม@เบียดเบียนแก@สัตวDหาประมาณมิได( (พระไตรป_ฎก เล@ม 23 

ปุญญาภิสันทสูตร ข(อ 129) (สัตวD คือ ตัวเรา หรือคนอื่น หรือสัตวDอื่น)  

จุลศีล (ศีลที่สูงที่สุด ยอดที่สุด ละเอียดที่สุด) ข(อ 1 ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆ@าสัตวD 

เว(นขาดจากการฆ@าสัตวD วางทัณฑะ (การลงโทษลงทัณฑDด(วยความรุนแรง) วางศาสตรา (อาวุธหรือวิชา

หรือวิธีที่เบียดเบียนตนเองหรือผู(อื่น) มีความละอาย (ละอายต@อบาป) มีความเอ็นดู (เมตตา ปรารถนา

ดี) ดูมีความกรุณา (ลงมือกระทำ) หวังประโยชนD (มุ@งหวังให(เกิดประโยชนD) แก@สัตวDทั้งปวงอยู@ (สัตวDทั้ง

ปวง คือ ตัวเรา หรือคนอื่น หรือสัตวDอื่น)  ข(อนี้เปZนศีลของเธอประการหนึ่ง (พระไตรป_ฎก เล@ม 9  

ข(อ 255) 

ในยุคนัทธวรรค เมตตากถา สาวัตถีนิทาน พระไตรป_ฎกเล@ม 31  

ข(อ 574 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแล(วเจริญแล(ว ทำให(มากแล(ว 

ทำให(เปZนดังยาน ทำให(เปZนที่ตั้ง ตั้งไว(เนือง ๆ อบรมแล(ว ปรารภดีแล(ว อานิสงสD 11 ประการเปZน 

อันหวังได( อานิสงสD 11 ประการเปZนไฉน คือ ผู(เจริญเมตตาย@อมหลับเปZนสุข 1 ตื่นเปZนสุข 1 ไม@ฝjน

ลามก 1 ย@อมเปZนที่รักของมนุษยD 1 ย@อมเปZนที่รักของอมนุษยD 1 เทวดาย@อมรักษา 1 ไฟ ยาพิษ หรือ

ศาตราย@อมไม@กล้ำกลาย (จากการกระทำในครั้งน้ัน) 1 จิตของผู(เจริญเมตตาเปZนสมาธิได(รวดเร็ว 1 สี

หน(าของผู(เจริญเมตตาย@อมผ@องใส 1 ย@อมไม@หลงใหลกระทำกาละ 1 เมื่อยังไม@แทงตลอดธรรมอันย่ิง

ย@อมเข(าถึงพรหมโลก 1 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติ อันบุคคลเสพแล(ว เจริญแล(ว ทำให(

มากแล(วทำให(เปZนดังยาน ทำให(เปZนที่ต้ัง ต้ังไว(เนือง ๆ อบรมแล(ว ปรารภดีแล(วอานิสงสD 11 ประการน้ี

เปZนอันหวังได( ฯ 

ข(อ 575 เมตตาเจโตวิมุตติแผ@ไปโดยไม@เจาะจงก็มี แผ@ไปโดยเจาะจงก็มี แผ@ไปสู@ทิศทั้งหลาย 

ก็มี เมตตาเจโตวิมุตติแผ@ไปโดยไม@เจาะจงด(วยอาการเท@าไรแผ@ไปโดยเจาะจงด(วยอาการเท@าไร แผ@ไป 

สู@ทิศทั้งหลายด(วยอาการเท@าไร เมตตาเจโตวิมุตติแผ@ไปโดยไม@เจาะจงด(วยอาการ 5 แผ@ไปโดยเจาะจง

ด(วยอาการ 7 แผ@ไปสู@ทิศทั้งหลายด(วยอาการ 10 ฯ 

เมตตาเจโตวิมุตติแผ@ไปโดยไม@เจาะจงด(วยอาการ 5 เปZนไฉน  เมตตาเจโตว ิม ุต ิแผ @ไปโดย 

ไม@เจาะจงว@า ขอสัตวDทั้งปวงจงเปZนผู(ไม@มเีวร ไม@เบียดเบียนกัน ไม@มีทุกขD รักษาตนอยู@เปZนสุขเถิด ปาณะ

ทั้งปวง ฯลฯ ภูตทั้งปวงบุคคลทั้งปวง ผู(ที่นับเน่ืองด(วยอัตภาพทั้งปวง จงเปZนผู(ไม@มีเวร ไม@เบียดเบียน

กันไม@มีทุกขD รักษาตนอยู@เปZนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผ@ไปโดยไม@เจาะจงด(วยอาการ 5 น้ี ฯ 

เมตตาเจโตวิมุติแผ@ไปโดยเจาะจงด(วยอาการ 7 เปZนไฉน เมตตาเจโตวิมุติแผ@ไปโดยเจาะจง 

ว@า ขอหญิงทัง้ปวงจงเปZนผู(ไม@มเีวร ไม@เบียดเบียนกัน ไม@มทีุกขD รักษาตนอยู@เปZนสุขเถิด ชายทั้งปวง ฯลฯ 

อารยชนทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั้งปวง มนุษยDทั้งปวง วินิปาติกสัตวDทัง้ปวงจงเปZนผู(ไม@มีเวร  

ไม@เบียดเบียนกัน ไม@มีทุกขD รกัษาตนอยู@เปZนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผ@ไปโดยเจาะจงด(วยอาการ 7 น้ี ฯ 
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ข(อ 576 เมตตาเจโตวิมุติแผ@ไปสู@ทิศทั้งหลายด(วยอาการ 10 เปZนไฉน เมตตาเจโตวมิุติแผ@ไป 

สู@ทิศทั้งหลายว@า ขอสัตวDทั้งปวงในทิศบูรพาจงเปZนผู(ไม@มีเวร ไม@เบียดเบียนกัน ไม@มีทุกขD รักษาตนอยู@

เปZนสุขเถิด ขอสัตวDทั้งปวงในทิศปjจจิม ฯลฯ ขอสัตวDทั้งปวงในทิศอุดร ขอสัตวDทั้งปวงในทิศทักษิณ 

ขอสัตวDทั้งปวงในทิศอาคเนยD ขอสัตวDทั้งปวงในทิศพายัพ ขอสัตวDทั้งปวงในทิศอีสาน ขอสัตวDทั้งปวง 

ในทิศหรดี ขอสัตวDทั้งปวงในทิศเบื้องล@าง ขอสัตวDทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปZนผู(ไม@มีเวร ไม@เบียดเบียน

กัน ไม@มีทุกขD รักษาตนอยู@เปZนสุขเถิด ขอปาณะทั้งปวงในทิศบูรพา ฯลฯ ภูต บุคคล ผู(ที่นับเนื่องด(วย

อัตภาพหญิงทั ้งปวง ชายทั ้งปวง อารยชนทั้งปวง อนารยชนทั้งปวง เทวดาทั ้งปวงมนุษยDทั้งปวง 

วินิปาติกสัตวDทั้งปวง จงเปZนผู(ไม@มีเวร ไม@เบียดเบียนกัน ไม@มีทุกขDรักษาตนอยู@เปZนสุขเถิด วินิปาติกสัตวD

ทั้งปวงในทิศปjจจิม ฯลฯ วินิปาติกสัตวDทั้งปวงในทิศอุดร วินิปาติกสัตวDทั้งปวงในทิศทักษิณ วินิปาติก

สัตวDทั้งปวงในทิศอาคเนยD วินิปาติกสัตวDทั้งปวงในทิศพายัพ วินิปาติกสัตวDทั้งปวงในทิศอีสานวินิปาติก

สัตวDทั้งปวงในทิศหรดี วินิปาติกสัตวDทั้งปวง ในทิศเบื้องล@าง วินิปาติกสัตวDทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงเปZน

ผู(ไม@มีเวร ไม@เบียดเบียนกัน ไม@มีทุกขDรักษาตนอยู@เปZนสุขเถิด เมตตาเจโตวิมุติแผ@ไปสู@ทิศทั้งหลายด(วย

อาการ 10 น้ี เมตตาเจโตวิมุติแผ@ไปสู@สัตวDทั้งปวงด(วยอาการ 8 น้ี คือ ด(วยการเว(นความบีบคั้นไม@บีบ

คั้นสัตวDทั้งปวง 1 ด(วยเว(นการฆ@า ไม@ฆ@าสัตวDทั้งปวง 1 ด(วยเว(นการทำให(เดือดร(อน ไม@ทำสัตวDทั้งปวง 

ให(เดือดร(อน 1 ด(วยเว(นความย่ำยี ไม@ย่ำยีสัตวDทั้งปวง 1 ด(วยการเว(นการเบียดเบียน ไม@เบียดเบียนสัตวD

ทั้งปวง 1 ขอสัตวDทั้งปวงจงเปZนผู(ไม@มีเวร อย@าได(มีเวร 1 จงเปZนผู(มีสุข อย@ามีทุกขD 1 จงมีตนเปZนสุข 

อย@ามีตนเปZนทุกขD 1 จิตชื ่อว@าเมตตา เพราะรัก ชื ่อว@าเจโต เพราะคิดถึงธรรมนั ้น ชื ่อว@าวิม ุติ 

เพราะพ(นจากพยาบาทและปริยุฏฐานกิเลสทั้งปวง จิตมีเมตตาด(วย เปZนเจโตวิมุติด(วย เพราะฉะน้ันจึง

ช่ือว@าเมตตาเจโตวิมุติ ฯ 

พระไตรป_ฎกเล@ม 25 ข(อ 20 ภิกษุทำตนให(เปZนอุปมาว@า สัตวDทั้งปวงย@อมสะดุ(งต@ออาชญาสัตวD

ทั ้งปวง  ย@อมกลัวต@อความตาย แล(วไม@พึงฆ@าเอง ไม@พึงใช(ผู(อื ่นให(ฆ@า ภิกษุทำตนให(เปZนอุปมาว@า 

สัตวDทั้งปวงย@อมสะดุ(งต@ออาชญา ชีวิตเปZนที่รักของสัตวDทั้งปวง แล(วไม@พึงฆ@าเอง ไม@พึงใช(ผู(อื่นให(ฆ@า ผู(ใด

แสวงหาความสุขเพื่อได(ความสุขในโลกหน(า ผู(ใดแสวงหาความสุขเพื่อตน  ย@อมไม@เบียดเบียนสัตวD

ทั้งหลาย 

พ.เล@ม 25 คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที่ 21 ข(อ 31 ถ(าว@าปราชญDพึงเห็นความสุขอันไพบลูยD 

เพราะสละความสุขพอประมาณไซร( เมื่อปราชญDเห็นความสุขอันไพบูลยD พึงสละความสุขพอประมาณ

เสีย ผู(ใดปรารถนาความสุขเพื่อตนด(วยการเข(าไปตั้งความทุกขDไว(ในผู(อื่น ผู(นั้นระคนแล(วด(วยความ

เกี่ยวข(องด(วยเวร ย@อมไม@พ(นไปจากเวร  

พ.19 เวฬุทวารสูตร ว@าด(วยธรรมปริยายอันควรน(อมเข(ามาในตน ข(อ 1459 ดูกร  พราหมณD

และคฤหบดีทั้งหลาย ธรรมปริยายที่ควรน(อมเข(ามาในตนเปZนไฉน?  
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อริยสาวกในธรรมวินัยนี ้ ย@อมพิจารณาเห็นดังนี ้ว@า เราอยากเปZนอยู@ ไม@อยากตาย รักสุข 

เกลียดทุกขD ผู(ใดจะปลงเราผู(อยากเปZนอยู@ ไม@อยากตาย รักสุข เกลียดทุกขD เสียจากชีวิต  ข(อน้ันไม@เปZน

ที่รักที่ชอบใจของเรา 

อนึ่ง เราพึงปลงคนอื่นผู(อยากเปZนอยู@ ไม@อยากตาย รักสุข เกลียดทุกขD เสียจากชีวิต ข(อน้ัน 

ก็ไม@เปZนที่รักที่ชอบใจแม(ของคนอื่นธรรมข(อใด ไม@เปZนที่รักที่ชอบใจของเรา ธรรมข(อน้ัน ก็ไม@เปZนที่รัก 

ที่ชอบใจแม(ของผู(อื่น ธรรมข(อใด ไม@เปZนที่รักที่ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผู(อื่นไว(ด(วยธรรม 

ข(อน้ันอย@างไร? 

อริยสาวกน้ันพิจารณาเห็นดังน้ันแล(ว ตนเองย@อมงดเว(นจากปาณาติบาตด(วย ชักชวนผู(อื่นเพื่อ

งดเว(นจากปาณาติบาตด(วย กล@าวสรรเสริญคุณแห@งการงดเว(นปาณาติบาตด(วย  กายสมาจาร 

ขออริยสาวกน้ัน ย@อมบริสุทธ์ิโดยส@วนสามอย@างน้ี  

ขCอปฏิบัติศีลเบื้องตCน คือ ไม<ฆ<าสัตว1 (สัตว1 คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน หรือสัตว1อ่ืน) หรือทำใหC

เกิดผลโหดรCายรุนแรงกับสัตว1ใด ๆ  โดยเจตนา รวมถึงไม<ก<อโรค ไม<เบียดเบียน ไม<ฆ<าชีวิตตนเอง 

หรือผูCอ่ืน ดCวยความกลัวตาย กลัวโรค เร<งผล กังวล และความโกรธท่ีรุนแรง อันมีรากเหงCามาจาก 

การปรุงแต<งความชอบชังในสิ่งต<าง ๆ เช<น คน สัตว1 สิ่งของ โรค ภัย หรือเหตุการณ1ต<าง ๆ เปKนตCน 

ความยึดมั่นถือมั่น ความไม<เขCาใจเรื่องกรรมและวิบากกรรม และการไม<สามารถนำความเขCาใจ 

เร่ืองกรรมและวิบากกรรมมาดับหรือบรรเทาทุกข1 

ข=อปฏิบัติ คือ ฝUกลดความกลัวตาย กลัวโรค เร@งผล กังวล และความโกรธที่รุนแรงต@อคน สัตวD 

สิ ่งของ โรค ภัย หรือเหตุการณDต@าง ๆ เปZนต(น โดยฝUกปล@อยวางความยึดมั ่นถือมั ่น ศึกษาทำ 

ความเข(าใจเรื่องกรรมและวิบากกรรม และฝUกใช(ความเข(าใจเรื่องกรรมและวิบากกรรมมาดับหรือ

บรรเทาทุกขDในชีวิตให(ได( โดยใช(เน้ือหาเทคนิคทำใจให(หายโรคเร็ว บททบทวนธรรม หรือเน้ือหาอื่น ๆ 

ที่ดับทุกขDได(  

ศีลสูงขึ ้น คือ ลดละเลิกต(นเหตุแห@งการฆ@าสัตวD ขังสัตวD แย@งชิงของรักของหวงของสัตวD 

เบียดเบียน หรือทรมานสัตวD (สัตวD คือ ตัวเรา หรือคนอื่น หรือสัตวDอื่น) 

ข=อปฏิบัติ คือ ลด ละ เลิกการรับประทานสัตวDและผลิตภัณฑDจากสัตวD รวมถึงเลือกวิธีการ

ดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตน ไม@เบียดเบียนตน ณ เวลาน้ัน ตามหลักที่พระพุทธเจ(าตรัสตัวช้ีวัดของ 

การมีสุขภาพดีหรือการมีพลังชีวิตที่ดี ในพระไตรป_ฎก เล@ม 12 “กกจูปมสูตร” ข(อ  265 ว@า “เจ็บปyวย

น(อย ลำบากกายน(อย เบากายเบาใจ มีกำลัง เปZนอยู@อย@างผาสุก” ข(อมูลดังกล@าว เมื่อสังเคราะหD

ร@วมกับ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”, “จูฬกัมมวิภังคสูตร”, “อาพาธสูตร”, “สังคีติสูตร”, “สิวก

สูตร”, “อนายุสสสูตร” และ “กกจูปมสูตร” สามารถสรุปเปZนประเด็นสำคัญได(ดังน้ี 

สภาวะของอาการ 3 กลุ@ม ของการใช(วิธีการต@าง ๆ ไม@ว@าจะเปZนแผนใด ในการดูแลรักษา

สุขภาพ 
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1. สบาย เบากาย มีกำลงั  

แสดงว@า ถูกสมดุลร(อนเย็น และช@องทางระบายพิษโล@ง ให(ทำต@อไป 

2. ไม@สบาย แต@เบากาย มีกำลัง  

แสดงว@า ถูกสมดุลร(อนเย็น และช@องทางระบายพิษติดขัด ให(ทำต@อไป และเป_ดช@องทางระบายพิษตาม

ช@องทางต@าง ๆ ช@วย รวมทั้งจุดที่รู(สึกไม@สบาย 

3. ไม@สบาย ไม@เบากาย ไม@มีกำลงั อ@อนเพลีย หนักตัว    

แสดงว@า ไม@ถูกสมดุลร(อนเย็น ให(หยุดใช(วิธีดังกล@าว 

ทดสอบหรือประเมินผลโดยใช(หลักการเลข 3 ที่พระพุทธเจ(ามักใช(ในการตรวจสอบว@าควรทำ

หรือไม@ควรทำสิ่งใด การนำมาประยุกตDใช(ในประเด็นสุขภาพ เช@น เมื่อใช(วิธีการใดในการดูแลสุขภาพ 

ครั ้งที ่ 1 ถ(าเกิดอาการไม@สบาย ไม@เบากาย ไม@มีกำลัง อ@อนเพลีย หนักตัว ที ่แรง ข(อปฏิบัติ คือ  

ควรหยุดวิธีการดูแลสุขภาพแบบนั้นคราวนั ้นทันที แต@ถ(าอาการดังกล@าวไม@แรง และมีข(อมูลว@า 

คนส@วนใหญ@ที่ใช(วิธีดังกล@าวมีสุขภาพที่ดีข้ึน เลือกได( 2 ทาง คือ 1. หยุดใช(วิธีดังกล@าว  2. ทดลองใช(วิธี

ดังกล@าวอีกครั้ง เปZนครั้งที่ 2  ถ(าเกิดอาการไม@สบาย ไม@เบากาย ไม@มีกำลัง อ@อนเพลีย หนักตัว ที่แรง 

ข(อปฏิบัติคือ ควรหยุดวิธีการดูแลสุขภาพแบบนั้นคราวนั้นทันที แต@ถ(าอาการดังกล@าวไม@แรง และ 

มีข(อมูลว@าคนส@วนใหญ@ที ่ใช(ว ิธ ีด ังกล@าวมีส ุขภาพที ่ด ีข ึ ้น เล ือกได( 2 ทาง คือ 1. หยุดใช(ว ิ ธี

ด ังกล @าว  2. ทดลองใช(วิธ ีด ังกล@าวอีกคร ั ้ง เป Zนคร ั ้งท ี ่  3 ถ(าเก ิดอาการไม@สบาย ไม@เบากาย  

ไม@มีกำลัง อ@อนเพลีย หนักตัว ไม@ว@าจะแรงหรือไม@แรง ควรหยุดวิธีการดูแลสุขภาพแบบนั้นคราวน้ัน

ทันที ถ(าทำต@อไป โอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดผลเสียต@อสุขภาพรวมทั้งผลเสียในมิติอื่น ๆ  

อย@างไรก็ตาม ไม@ว @าวิธ ีการใดจะมีประสิทธิภาพมากน(อยแค@ไหนอย@างไร ส ิ ่งท ี ่ดีที ่สุด 

ในการตัดสินเลือกวิธีการต@าง ๆ ในการดูแลรักษาสุขภาพ เมื่อแต@ละคน ได(แก@ ผู(ปyวย ญาติ ผู(ทำหน(าที่

ดูแลแก(ไขปjญหาสุขภาพ รวมทั้งผู(เกี่ยวข(องที่มีบทบาทสำคัญ ได(พิจารณาวิเคราะหDสังเคราะหDตาม

ข(อมูลที่สมบูรณDที่สุดเท@าที่จะมีได(อย@างรอบคอบเต็มที่แล(ว ต(องสลายอัตตาความยึดมั่นตามความคิด

ของเรา ปล@อยวางให(เปZนไปตามวิบากดีร(ายของผู(ปyวยแต@ละคน โดยใช(ตัวชี้วัดของพุทธพจนD 7 ใน

พระไตรป_ฎก เล@ม 22 ข(อ 283 ที ่พระพุทธเจ(าตรัสถึงการอยู @ร @วมกันอย@างผาสุกนั ้น ต(องระลึก 

ถึงกัน ปรารถนาดีต@อกัน เคารพกัน (เคารพสิทธิและความดีของกันและกัน) เกื้อกูลช@วยเหลือกัน  

ไม@ทะเลาะวิวาทกัน สามัคคีกัน และเปZนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน 

ศีลท่ีสูงขึ้นไปอีก คือ ไม@ก@อโรค ไม@เบียดเบียน ไม@ฆ@าชีวิตตนเองหรือผู(อื่น ด(วยความกลัวตาย 

กลัวโรค เร@งผล กังวล และความโกรธที่เบาบาง 

 

เทคนิคทำใจใหCหายโรคเร็วโดยย<อ 

พระพุทธเจKาตรัสวZา จิตวิญญาณเป.นประธานของสิ่งทั้งปวง (พระไตรป�ฎก เลZม 25 ขKอ 11) 
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ความหว่ันไหวเป.นโรค (พระไตรป�ฎก เลZม 18 ขKอ 120-121) 

คำตรัสของพระพทุธเจKาดังกลZาว สอดคลKองกับหลกัวิทยาศาสตร<คือ  

การทำงานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพื่อตZอสูKภาวะตึงเครียด ดังนี้ เพิ่มความดันเลือด 

จากการทำใหKหลอดเลือดหดตัว (alpha receptor) และทำใหKหัวใจเตKนเร็วและแรง เพิ่มปริมาณเลือด

ไปที่กลKามเน้ือที่กำลังทำงาน คือ  

กล Kามเน ื ้อลายท ี ่ทำใหKหลอดเล ือดขยายต ัว (beta two receptor และ cholinergic 

sympathetic) เพิ่มอัตราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล<ทั่วรZางกายจากผลรวมนี้ทำใหKเราสามารถ 

ใชKกำลังกายไดKมากกวZาที่ควรจะเป.น  

เนื ่องจากความเครียดทางรZางกาย (physical stress) จะกระตุ Kนระบบประสาทซิมพาเธติก 

ใหKรZางกายทำงานมากข้ึน เรียก sympathetic stress reaction และยังชZวยเพิ่มการทำงานในสภาวะตึง

เครียดเกี่ยวกับอารมณ< (emotional stress) 

(ราตรี สุดทรวง และวีระชัย สิงหนิยม. 2550 : 153)  

ความเครียดที่เพิ่มข้ึนสงูในรZางกายจะทำใหKภูมิตKานทานไมZดี เวลาคนเราเครียดจะเกิดอะไรข้ึน 

ระบบประสาทในรZางกายจะสZงคำสั่งจากตZอมใตKสมองไปถึงตZอมหมวกไต ใหKสรKางฮอร<โมนข้ึนมา 2 ตัว  

ตัวหน่ึง คือ คอร<ติซอล (cortisols) อีกตัวหน่ึง คือ อะดรีนาลีน (adrenalin) 

อะดรีนาลีนจะทำใหKความดันโลหิตสงู หัวใจเตKนแรง ขณะเดียวกันคอร<ติซอลจะทำใหKเซลล<อึด

แลKวเซลล<จะเหี่ยวลง คือ หมดเรี่ยวหมดแรง เพราะฉะน้ัน เด็กที่ใกลKสอบจะปnวยงZาย เพราะวZารZางกาย

เมื่อเกิดความเครียด ภูมิตKานทานจะลดลง 

แตZในผูKใหญZจะเป.นความเครียดแบบเรื้อรงั เพราะฉะน้ัน เมื่อมีความเครียดตลอด ภูมิตKานทาน

จะลดลง เพราะฮอร<โมนคอร<ติซอลตัวน้ี ดังน้ัน ถKาเราสามารถลดความเครียดไดKจะเพิ่มภูมิตKานทานใหK

รZางกาย (บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2551 : 24) 

ผูKเขียนพบวZา ใจเป.นทกุข< กลัวตาย กลัวโรค เรZงผล กงัวล เพิม่โรคไดKมากทีสุ่ด ทำใหKตายเร็ว

ไดKมากที่สุด โรคหายชKาหรอืไมZหายไดKมากที่สุด 

สZวนใจสุขสบาย รZางกายแข็งแรงไดKมากทีสุ่ด โรคหายหรือทเุลาไดKเร็วทีสุ่ด  

ดังน้ัน อยZากลัวตาย อยZากลัวโรค อยZาเรZงผล อยZากังวล โดยนำบททบทวนธรรม (อริยศีล)  

มาพิจารณาเพื่อสรKางจิตวิญญาณใหKเกิดความผาสกุที่สุดในโลก (บททบทวนธรรม หนCา 94-97) 

อย<ากลัวตาย  

เราดูแลสุขภาพใหKดีทีสุ่ด ทำดีที่ทำไดKใหKดีที่สุด แลKวทำใจวZา ตายก็ไปเกิดใหมZ จะไปทำดีตZอ 

อยูZก็ทำหนKาที่ตZอไป จะไปทำดีตZอ ใจจะสุขสบายทีสุ่ด ทำใหKหายโรคไดKเร็วที่สุด 

ไมZตKองหZวงใคร ทุกชีวิตจะพKนทุกข<อยูZแลKว ไมZเร็ว ก็ชKา ไมZชาติน้ี ก็ชาติหนKา หรือไมZก็ชาติอื่น ๆ

สืบไป พระพุทธเจKาตรัสวZา เห็นทุกข<จึงเห็นธรรม ชีวิตเมื่อทำผิดศีลมาก ๆ ก็จะทุกข<เกินทนมาก ๆ ถึง
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ที่สุดก็จะทำช่ัวไมZไดK หันกลับมาทำดี เมื่อทำดีมากพอ ก็จะไดKพบสัตบุรุษ ไดKฟsงสัทธรรม แลKวจะปฏิบัติ

สูZความพKนทุกข<ในที่สุด ไมZเร็ว ก็ชKา ไมZชาติน้ี ก็ชาติหนKา หรือไมZก็ชาติอื่น ๆ สืบไป  

จะมีพระพุทธเจKา พระโพธิสัตว< มาสอนวิชาพKนทุกข<เป.นระยะ ๆ  อยูZแลKว การที่เราจะมีสZวน

ชZวยเหลือใหKคนที่เรารัก หรือคนในโลกพKนทุกข<ไดKเร็วที่สุด คือ สานพลังกับหมูZมิตรดี ทำความผาสุก 

ที่ตน ชZวยคนที่ศรัทธา ทำดีไมZมีถือสาไปเรื่อย ๆ เป�ดเผยขKอมูลที่เป.นประโยชน<ออกไปเรื่อย ๆ คนที่ไดK

สัมผัสจะบันทึกไวKในจิตเขา วันที่เขาทุกข<เกินทน เขาจะเอามาใชK เขาจะไดKประโยชน< แลKวเป�ดเผย

ขKอมูลที่เป.นประโยชน<น้ันตZอ ๆ  ไป คนในโลกก็จะไดKรับขKอมูลดังกลZาวไปเป.นลำดับ ๆ และเอามาใชKเมือ่

ถึงเวลาอันควร สุดทKายก็จะพKนทุกข<ในที่สุด ไมZเร็ว ก็ชKา ไมZชาติน้ี ก็ชาติหนKา หรือไมZก็ชาติอื่น ๆ สืบไป 

อย<ากลัวโรค  

เราไม@ต(องกลัวโรค เพราะโรคจะหายอยู@แล(ว ไม@หายตอนเปZน ก็หายตอนตาย การต@อสู(ของเรา

กับโรค เรามีแต@ชนะกับเสมอเท@าน้ัน ถ(าชนะมันตอนเปZน ๆ เราก็ชนะ แต@ถ(าไม@ชนะมันตอนเปZน ๆ เรา

ตายโรคมันก็ตาย ก็เสมอกัน จะเห็นได(ว@า การต@อสู(ของเรากับโรคนั้น เรามีแต@ชนะกับเสมอเท@าน้ัน  

จึงไม@ต(องกลัวโรค 

จงดับทุกขDที่ต(นเหตุ ดับเหตุแห@งทุกขD ทุกขDก็จะดับ สุขก็จะเกิดขึ ้น พระพุทธเจ(าตรัสใน 

“อาพาธสูตร” ว@า โรคเกิดจากวิบากร(าย (ผิดศีล) สังเคราะหDกับร(อนเย็นที่ไม@สมดุล ทำให(เกิดโรคได( 

ทุกโรค ทุกอวัยวะ การแก(ปjญหาโดยหลักอริยสัจสี่ พระพุทธเจ(าตรัสว@า ให(ดับทุกขDที่ต(นเหตุ คือ  

ทำวิบากดี (อริยศีล) ร@วมกับทำสมดุลร(อนเย็น (อาจใช(วิธีการดูแลสุขภาพแผนต@าง ๆ ที่มีอยู@ทั่วไป 

ตามความเหมาะสมของแต@ละบุคคล) เมื่อทำได(อย@างมีประสิทธิภาพ โรคก็จะลดลงหรือหายไป  

อย<าเร<งผล  

เร@งผลเปZนความใจร(อน เปZนทุกขDใจ กลัวว@าจะไม@ได(ผลเร็ว กล(ามเนื้อจะเกิดรีเฟล็กซDเกร็งตัว

บีบทุกขDใจออก ดันออก ร@างกายไม@สามารถดันทุกขDใจออกได( เน่ืองจากทุกขDใจละเอียดกว@าร@างกาย จึง

ดันเซลลD เน้ือเย่ือก็จะพัง เกิดโรคได(ทุกโรค  

เรารู(ได(ว@า หายเร็วน้ันดี แต@ยึดมั่นถือมั่นว@า ต(องหายเร็วไม@ได( การทำใจที่ถูกต(องคือ เมื่อดูแล

สุขภาพเต็มที่แล(ว ทำใจว@า หายเร็วก็ได( หายช(าก็ได( หายตอนเปZนก็ได( หายตอนตายก็ได( จะหายตอน

ไหนก็ช@างหัวมัน ใจจะสุขสบายที่สุด ทำให(หายโรคได(เร็วที่สุด 

อย<ากังวล 

ทำดีที่ทำได(ให(ดีที่สุด ด(วยใจที่เปZนสุขอย@างรู(เพียรรู(พัก แล(วปล@อยวาง ผลที่เกิดขึ้นให(เปZนไป

ตามวิบากดีร(ายของแต@ละชีวิต เราทำดีให(ดีที่สุด ให(เราและโลกได(อาศัย ก@อนที่ทุกสิ่งทุกอย@างจะดับไป

เท@าน้ัน ใจจะสุขสบายที่สุด ทำให(หายโรคได(เร็วที่สุด 
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โครงสรKางโดยยZอของศีลทีส่ัมมาและสมบรูณ< ซึ่งมเีน้ือหาจากเบื้องตKนไปสูZสภาพทีล่ะเอียด

สูงข้ึน มีดังตZอไปน้ี 

 

 

รายละเอียดศีล 5 เบื้องตCน 

ศีลขCอ 1 เวKนขาดจากการฆZาคนหรือฆZาสัตว< เวKนขาดจากการใชKวิธีที่สZงผลโหดรKายรุนแรง

ทรมานตนเอง หรือคน หรือสัตว<อื่น  

1.1 ไมZทำใหKชีวิตสัตว<ตายโดยเจตนา       

1.2 ไมZทรมาน หรอืโหดรKายรุนแรงตZอตนเอง หรือคนหรือสัตว<อื่นโดยเจตนา      

ศีลขCอ 2 เวKนขาดจากการลักทรัพย<  

2.1 ไมZเอาทรัพย<สินของคนอื่นไปโดยเจตนาขโมยหรือฉKอโกง        

ศีลขCอ 3 เวKนขาดจากการประพฤติผิดในกาม  

3.1 ไมZรZวมประเวณี หรือมีพฤติกรรมหยาบทางเพศกับผูKที่มิใชZคูZครองของตน  (มีผัวเดียวเมีย

เดียว หรืออยูZเป.นโสด)        

ศีลขCอ 4 เวKนขาดจากการพูดโกหก คำหยาบ สZอเสียด เพKอเจKอ  

4.1 มีพฤติกรรม หรือวาจาซื่อสัตย< ไมZโกหก ไมZหลอกลวง       

4.2 มีพฤติกรรม หรือวาจาสZงเสริมใหKเกิดความสามัคคีกัน ไมZสZอเสียด นินทา ยุยงใหKคน

แตกรKาวกัน หรือทะเลาะกันรุนแรง (แตZอาจมีการพูดจาขัดแยKงในระดับเหมาะสมไดK)       

4.3 ไมZมีพฤติกรรม หรือถKอยคำหยาบ อันหมายถึงพฤติกรรมหรอืถKอยคำที่ สZงเสริมใหKผิดศีล

ขKอ 1, 2, 3 หรือสZงเสรมิใหKเกิดกเิลสโลภ โกรธ หลง       

4.4 ไมZพูดเพKอเจKอ (คำที่ไรKสาระ ไมZเกิดประโยชน<)        



46	
วารสารวิชาการ วชิชาราม                     ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ 

46 

ศีลขCอ 5 เวKนขาดจากความมัวเมาในความโลภ โกรธ หลงระดับหยาบอันเป.นเหตุใหKผิดศีลขKอ 

1, 2, 3, 4  

5.1 ไมZโลภหรือชอบในระดับหยาบ อันเป.นเหตุใหKผิดศีลขKอ 1, 2, 3, 4       

5.2 ไมZโกรธหรอืชังในระดับหยาบ อันเป.นเหตุใหKผิดศีลขKอ 1, 2, 3, 4 

5.3 ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิ 10 เพื่อละมจิฉาทิฏฐิ 10 ในระดับตKน (อันเป.นเหตุใหKผิดศีลขKอ 1, 2, 3, 

4 และ เสพอบายมุข) 

5.3.1 มีการแบZงปsนวัตถุหรอืความสามารถ แรงกาย เวลา ทุนรอน เพื่อชZวยเหลือผูKอื่นโดย 

ไมZหวังสิง่ตอบแทนอยZางจัดจKาน แตZยังอยากไดKตามสุจริตอยูZ 

5.3.2 สามารถใชKสติจบัอาการ หรอืความคิดเขKาขKางกิเลสภายนอก ดKวย เกิดจากการต้ังศีลขKอ 

1, 2, 3, 4 และการลดละเลกิอบายมุข มาปฏิบัติไดKเทZาน้ัน กเิลสกลางไปหาละเอียด ยังละเมิดอยูZบKาง 

ตKองตZอสูKหนักจึงจะพอ ลดไดK  

5.3.2.1 ไมZติดสิ่งมัวเมาในระดับหยาบที่ทำใหKเสียสุขภาพ แรงงาน ทุนรอน เวลา ที่

พาชีวิตเสื่อมต่ำอยZางมาก       

5.3.2.2 ไมZมัวเมาหนักหนาในการเที่ยวกลางคืนจนทนไมZไดK       

5.3.2.3 ไมZมัวเมาหนักหนาในการละเลZนที่สZงเสรมิกิเลสจนทน ไมZไดK       

5.3.2.4 ไมZมัวเมาหนักหนาในการพนันหยาบ ๆ แตZอาจยังมกีาร ตZอรองในเรื่อง

สำคัญจำเป.นเพื่อโลกุตระ       

5.3.2.5 ไมZคบคนช่ัวเป.นมิตร (คนที่ทำใหKเราตกต่ำในศีลขKอ 1, 2, 3, 4 และ

อบายมุข)       

5.3.2.6 ไมZเกียจครKานการงานที่เป.นกุศล และเป.นบุญ     

 5.3.3 กำจัดอาการและหรือความคิดเขKาขKางกิเลส (ความคิดที่เหนี่ยวนำ โนKมนKาวใหKอยาก

เสพตามที่กิเลสตKองการ) ดKวยวิธีพิจารณาไตรลักษณ<ของกิเลส (ความไมZเที่ยงของสุขลวงอัน เกิดจาก

การเสพกิเลส ทุกข<โทษภัยของกิเลส และความไมZมีตัวตนของกิเลส จนกวZากิเลสตัวน้ัน ๆ  จะละจาง

คลายสลายไปสิ้น)        

5.3.4 ไดKสัมผัสผลแหZงความผาสุกของการใหKทาน และการปฏิบัติศีลขKอ 1, 2, 3, 4 และการ

ลดละเลิกอบายมุข       

5.3.5 เขKาใจชัดวZา ผลวิบากของกรรมดีอันเกิดจากการปฏิบติัศีลหKา และผลวิบากของกรรม

ช่ัวอันเกิดจากการปฏิบัติผิดศีลหKาน้ันมจีรงิ        

5.3.6 เขKาใจชัดวZา โลกคนไรKศีล (โลกนี้) คือโลกคนโลกียะ เต็มไปดKวยปsญหาและความทกุข< 

โลกคนมีศีล (โลกหนKา) คือโลกคนโลกุตระ สZงผลใหKลดปsญหาและดับทุกข<ไดK  
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5.3.7 เขKาใจชัดวZา การปฏิบัติศีลอยZางต้ังมั่น (แมZมี) ดKวยปsญญาที่ถูกตรง (พZอมี) สามารถทำ

ใหKจิตวิญญาณหลุดพKนจากทุกข<อันเกิดจากกิเลสหยาบในระดับศีลหKาไดK ในรZางเดิมโดยไมZตKองรอ

เสียชีวิตกZอน (โอปปาติกะสัตว<) 

5.3.8 ร ู Kจ ักบุคคลผู K เป.นสัตบุรุ ุษ (สยัง อภิญญา) ที ่สามารถบอกวิธีปฏิบัต ิ ให Kบรรลุ 

พระโสดาบันและภูมิอาริยะที่สูงข้ึนไดK 

 

พระพุทธเจKากลZาวถึงคุณสมบัติของพระโสดาบันใน พระไตรป�ฎก เลZม 24 เวรสูตร ขKอ 92 วZา 

“ครั้งน้ันแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขKาไปเฝ|าพระผูKมีพระภาคยังที่ประทับ ถวายบังคมพระผูKมีพระภาค

แลKวน่ัง ณ ที่ควรสZวนขKางหน่ึง 

ครั ้นแลKว พระผู KมีพระภาคไดKตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีวZา ดูกร คฤหบดีเพราะเหตุที่ 

อริยสาวกเขKาไประงับภัยเวร 5 ประการ (การผิดศีล 5) เสียไดKแลKว เป.นผูKประกอบดKวยองค<เครื่องบรรลุ

กระแสนิพพาน 4 ประการ 

และเป.นผูKเห็นแจKงแทงตลอดญายธรรม อันเป.นอริยะดKวยปsญญาอริยสาวกน้ัน เมือ่หวังอยูZ 

พึงพยากรณ<ตนดKวยตนเองไดKวZาเรามีนรกสิ้นแลKว มีกำเนิดดิรจัฉานสิ้นแลKว มปี�ตติวิสัยสิ้นแลKว 

มีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแลKว เราเป.นพระโสดาบันมีความไมZตกต่ำเป.นธรรมดา เป.นผูKเที่ยง

ที่จะตรัสรูKในภายหนKา...” 

พระพุทธเจCากล<าวถึงญาณ 7 ของพระโสดาบันใน พระไตรปpฎก เล<ม 12 ขCอ 542-552ดังนี้      

ญาณที่ 1 รูKแลKวละ  คือ กำลังเรียนรูKกิเลสกลาง (ปริยุฏฐานกเิลส) นิวรณ< 5 เพื่อละ กเิลสน้ัน

แตZยังมีวิวาทกันดKวยหอกปาก (มุขสัตตี) อยูZ      

ญาณที่ 2 ระงับดับกิเลสดKวยการเสพคุKนหรือทำซ้ำ ๆ (อาเสวนา) ทำใหKเกิดผลเจริญข้ึน ๆ

(ภาวนา) ทำใหKมาก (พหลุีกมัมัง) กระทั่งระงบัดับกเิลสเป.นเรื่อง ๆ ไดK ตามลำดับ      

ญาณที่ 3 เช่ือมั่นธรรมวินัยน้ี  คือ ชัดเจนวZา การปฏิบัติอื่นนอกธรรมวินัยน้ี ไมZสามารถดับ

กิเลสสิ้นเกลี้ยง ไมZเป.นโลกตุระ      

ญาณที่ 4 ผิดรีบแกK คือ รีบแกKไขความผิดของตนไมZรอชKา เสมือนเด็กอZอนนอนหงาย มือ หรอื

เทKาถูกถZานไฟเขKาแลKว ก็รบีชักหนีเร็วพลัน      

ญาณที่ 5 ทำกิจตน - กิจทZาน คือ ทั้งศึกษาในอธิศีล - อธิจิต - อธิปsญญา ทั้งขวนขวายกิจ

ใหญZนKอยของเพื่อนสหธรรมิก เหมือนวัวแมZลูกอZอนเล็มหญKากินไปพลางแลKวชำเลอืงดูลูกดKวย      

ญาณที่ 6 ขวนขวายฟsงธรรม ศึกษาธรรมจากสัตบรุุษ มีกำลงัจิตแยกแยะถูกผิดไดKชัด      
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ญาณที่ 7 ป}ติปราโมทย<ในธรรม คือ ไดKรูKแจKงในธรรมะในกรอบศีลหKาละอบายมุข รูKแจKงใน

แกZน และป}ติปราโมทย<ในธรรมน้ัน  

ความหมายของเกณฑ<ระดับที่ 1 - 5  

ระดับที่ 1 หมายถึง 0-25% คือผูKที่กำลังฝpกปฏิบัติ  

ระดับที่ 2 หมายถึง ปฏิบัติไดKบรสิุทธ์ิประมาณ เกิน 25% = โสตาปsนนะ คือจิตเขKากระแส

ของโลกุตระ ประมาณ  25 % ไมZตกต่ำเขKาไปเป.นโลกียะอกี   

ระดับที่ 3 หมายถึง ปฏิบัติไดKบรสิุทธ์ิประมาณ เกิน 50% = อวินิปาตธรรม ไมZตกต่ำเป.น

ธรรมดา อาจจะยึกยัก ไดKมาก็นิดหนZอยๆ แตZในภาวะยึกยักน่ี มีแตZจะมุZงไปขKางหนKา จนบรรลุธรรมใน

เรื่องน้ันๆ เรียกวZา นยิตะ  

ระดับที่ 4 หมายถึง ปฏิบัติไดKบรสิุทธ์ิประมาณ เกิน 75% = นิยตะ คือบรรลุธรรมไดKสำเรจ็ 

ในเรื่องน้ันๆ  

ระดับที่ 5 หมายถึง ปฏิบัติไดKบรสิุทธ์ิ 100% = สัมโพธิปรายนะ มีแตZจะสงูไปสูZที่ทีสุ่ด  

คือ นิพพาน 

 

 

เกณฑ1ความเปKนพระโสดาบัน 
  1. ไมZมีเจตนาละเมิดศีล 5 คือ ไมZมีเจตนาฆZาสัตว<, ไมZมีเจตนาลักทรัพย<, ไมZมีเจตนาประพฤติผิดใน

กาม, ไมZมีเจตนาพูดปด ป�ดโลกอบายมุขไดKแลKว, และกำลังเรียนรูKกิเลสระดับกลาง (นิวรณ< 5)  2. รูKวิธีลด-ละ

กิเลสสังโยชน< 3 (สักกายะทิฏฐิ, วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรามาส) ตามหลักอปsณณกธรรม 3  พิจารณา (เห็นเวทนา

ในเวทนา) เห็นทุกข<-เห็นความไมZเที่ยง-เห็นความไมZมี  3. ไมZเวียนกลับไปสูZกิเลสเดิมๆอีกแลKว  
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เมื่อปฏิบัติศีล 5 ในเบื้องตKนและละเลิกอบายมุขไดKแลKว กิเลสในช้ันตZอไปที่จะตKองลด ละ เลิก 

คือ กาม โลกธรรม อัตตา (อุปกเิลส 16) ดังรายละเอียดตZอไปน้ี 

 

ทั้ง  8  อยZางนี้ของมนุษย<เป.นสภาพไมZเที่ยง 

ไมZแนZนอน มีความแปรปรวนเป.นธรรมดา 

ผูKใดที่ไปหลงยึดมั่นถือมั่นวZาตKองไดKด่ังใจหมาย

เที่ยงแทKแนZนอน ยZอมเป.นทุกข<   
(พระไตรปpฎกเล<ม 23 “โลกธรรมสูตร”  ขCอ 95) 

 

 

 

อัตตา (อุปกิเลส 16) 

• คือ กิเลสที่ทำใหKจิตเศรKาหมอง 16 อยZาง 

1. อภิชฌาวิสมโลภะ  (ละโมบเพZงเล็งอยากไดKอยากเสพในสิง่ทีเ่ป.นโทษเป.นภัยหรือเกินความ

จำเป.นตZอชีวิต) 

2. พยาบาท (ปองรKาย คือชิงชังขนาดแรงในข้ันที่ไมZใหKอภัย หรอืมุZงใหKเกิดผลเสียตZอผูKอื่น) 

3. โกธะ (โกรธ คือ ชิงชังขนาดปานกลาง ไมZถึงมุZงใหKเกิดผลเสียตZอผูKอื่น)  

4. อุปนาหะ (ผูกโกรธ คือ ชิงชังขนาดเล็ก) 

กามคุณ 5 
• คือส่ิงท่ีเปKนโทษภัยท่ีปุถุชนรูCสึกน<าใคร<น<าพอใจ 5 

อย<าง  

1. รูป (รูปะ) ท่ีน<าพอใจ รูCดCวยตา (จักขุ) 

2. เสียง (สัททะ) ท่ีน<าพอใจ รูCดCวยหู (โสตะ) 

3. กล่ิน(คันธะ) ท่ีน<าพอใจ รูCดCวยจมูก (ฆานะ) 

4. รส (รสะ) ท่ีน<าพอใจ รูCดCวยล้ิน (ชิวหา) 

5. สัมผัส (โผฏฐัพพะ) ท่ีน<าพอใจ รูCดCวยกาย (กายะ) 

(พระไตรปpฎกเล<ม 9 “เตวิชชสูตร” ขCอ 777) 
 

โลกธรรม 8 
• คือ 8 อย<างน้ีของมนุษย1  ย<อมหมุน

ไปตามโลก โลกย<อมหมุนไปตาม 8 

อย<างน้ีของมนุษย1 คือ 

1. ไดCลาภ (ลาโภ)  

2. เส่ือมลาภ (อลาโภ) 

3. ไดCยศ (ยโส)   

4. เส่ือมยศ (อยโส) 

5. โดนนินทา (นินทา)  

6. ไดCรับสรรเสริญ (ปสังสา) 

7. มีสุข (สุขัง)   

8. เปKนทุกข1 (ทุกขัง) 
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5. มักขะ (ลบหลูZคุณทZาน ลบหลูZความดีของแตZละชีวิต ลบหลูZคุณคZาประโยชน<ในวัตถุขKาวของ

หรือวิธีการที่มปีระโยชน<) 

6. ปลาสะ  (ยกตนเทียบเทZากบัทZานที่มีบารมสีูงกวZาตน) 

7. อิสสา (ริษยาไมZอยากใหKคนอื่นไดKดี) 

8. มัจฉริยะ (ตระหน่ี คือ ไมZแบZงปsนความสามารถทีม่ีหรือวัตถุขKาวของที่เกินความจำเป.น

ชZวยเหลือผูKอื่น ดKวยใจที่บรสิุทธ์ิตามลำดับ) 

9. มายา (มารยาเสแสรKงแกลKงทำเพือ่สนองกเิลส มีมายาของกิเลสในจิตตนที่หลอกลวงตนไดKอยูZ) 

10. สาเฐยยะ (โอKอวดเพื่อสนองกิเลส) 

11. ถัมภะ (หัวด้ือไมZสำนึกผิด หรอืเอาแตZใจตนเอง ถึงข้ันแสดงพฤติกรรมทางกายหรอืวาจา) 

12. สารัมภะ (แขZงขันเอาชนะกัน) 

13. มานะ (ยึดดี ถือดี หลงดี คือ ถKาดีเกิดด่ังใจก็จะสุขใจ แตZถKาดีไมZเกิดด่ังใจก็จะทุกข<ใจ) 

14. อติมานะ (ดูหมิ่นในสิ่งดKอยหรอืสิง่ไมZดีของตนเองหรือผูKอื่น) 

15. มทะ (ยังมัวเมาหลงระเรงิในกิเลส(โลกียสุข(สุขปลอม)/ทกุข<จริง) หรอืไมZฝpกประมาณการ

กระทำใหKเหมาะสมกบัสถานการณ<) 

16. ปมาทะ (ประมาทเลินเลZอ คือ เมือ่ลดกเิลสไดKสZวนหน่ึงแลKว หรือ ฝpกประมาณไดKดีระดับหน่ึง

แลKว ไมZเพิ่มอริยศีลเพื่อลดกิเลส(โลกียสุข(สุขปลอม)/ทกุข<จรงิ) ในสZวนที่เหลอืใหKสิ้นเกลี้ยงไป

เป.นลำดับ หรือไมZฝpกประมาณการกระทำใหKเหมาะสมกบัสถานการณ<ใหKดีย่ิงข้ึน) 

(พระไตรป�ฎกเลZม 12 “วัตถูปถมสูตร” ขKอ 93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุป 

ปsญหาโรคภัยไขKเจบ็หรือ

เหตุการณ<รKายตZางๆน้ัน หากใชKวิธีการแกKไข

ปsญหาเฉพาะหนKาอยZางเดียว ก็จะสามารถ

ชะลอปsญหาไดKเพียงช่ัวคราวเทZาน้ัน 

จากน้ันปsญหาตZางๆกจ็ะรุนแรงบานปลาย

อยZางไมZมีวันสิ้นสุด แตZถKามีการแกKปsญหา

เฉพาะหนKารZวมกับการแกKปsญหาที่ตKนเหตุ

คือปฏิบัติอริยศีลที่ถูกตรงอยZางเขKมขKน ก็

จะมปีระสิทธิภาพสงูสุดในการแกKทกุ

ปsญหาอยZางนZาอัศจรรย< 
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บทความวชิาการ (Academic articles) 

การรับประทานเน้ือสัตว� กับ โรคมะเรง็ 
เย็นน้ำพุทธ 

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งนั้น เกิดจากสารพิษในอาหารมากถึง 50 % ของผู(ปyวยทั้งหมด 

จากการสำรวจล@าสุดพบว@าอายุของผู(ปyวยโรคมะเร็งมีอายุเฉลี่ยลดลง จากเดิมผู(ปyวยส@วนใหญ@มีอายุ

ประมาณ 60 ป}ขึ ้นไป แต@ปjจจุบันมีอายุเฉลี ่ย 30-40 ป}เท@านั ้น การบริโภคเนื ้อสัตวDเปZนประจำ 

อาหารจานสวยท่ีดูน�ากิน แต�กลับซ่อนพิษภัยร�าย.. อาหารอร�อย

เหล�าน้ัน 

บทคัดย<อ 

ภัยเงียบรCายท่ีค<อย ๆ  คืบคลานมาฆ<าชีวิตของมนุษย1โดยไม<รูCตัว ก็คืออาหารแสนอร<อย

ในแต<ละมื้อท่ีเรารับประทาน โดยเฉพาะอาหารท่ีทำมาจากเนื้อสัตว1 จากหลาย ๆ งานวิจัยท่ีมี

สะทCอนใหCเห็นว<า เนื้อสัตว1 มผีลต<อสขุภาพทางกาย ทำใหCเกิดความสุ<มเสีย่งในการ เกิดโรค

ต<าง ๆ โดยเฉพาะกลุ<มโรคเร้ือรังไม<ติดต<อ เช<น โรคมะเร็ง ความดันโลหิตสงู เบาหวาน ไขมัน

ในเลือดสูง แต<สิ่งหนึ่งคนท่ัวไปไม<รูC คือ ทุกคร้ังท่ีเราไดCกินเนื้อสัตว1 เราไดCเพ่ิมโรคท่ีมองไม<เห็น

เพ่ิมขึ้นทุกคร้ัง นั่นก็คือ ”โรควิบากกรรม” จากการผิดศลีขCอท่ี 1 คือการเบียดเบียนชีวิตตนเอง 

ผูCอ่ืน และสัตว1อ่ืน ทำใหCเราตCองรับวิบากกรรมท้ังทางร<างกาย และจิตใจท่ีเศรCาหมอง จากการ

เบียดเบียนนั้น 

 

 

 



52	
วารสารวิชาการ วชิชาราม                     ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ 

52 

จะก@อให(เกิดโรคมะเร็งบริเวณลำไส(ใหญ@ เต(านม ตับ และต@อมลูกหมาก ปOจจุบันมีสารอันตราย

ปนเป��อนอยู<ในปริมาณสูงมาก ไม@ว@าจะเปZนสารเร@งเนื้อแดง ซึ่งอันตรายมาก หากบริโภคเปZนประจำ 

สถาบันโภชนาการ ระบุว@า ไตของคนกินเน้ือต(องทำงานมากกว@าคนกินผักถึง 3 เท@าเพื่อขับสิ่งสกปรก 

(ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริค) และสารพิษในเนื ้อที ่กินเข(าไป เนื ้อวัวพบสารอันตรายนานาชนิด 

โดยเฉพาะสารฟอกขาว  อาหารอีกประเภทที่กระทรวงสาธารณสุขเตือนให(ผู(บริโภคควรหลีกเลี่ยงคือ 

อาหารรมควัน พบว@า มีสารโพลีไซคลิก อโรมาติก และไฮโดรคารDบอน ซึ่งเปZนสาเหตุสำคัญทำให(เกิด

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  อาหารป_~ง ย@าง ทอด พบว@า สารไนไตรซามีน  ซึ่งอาจเปZนสาเหตุหน่ึงทำให(

เกิดมะเร็งในตับ มะเร็งหลอดอาหาร และมะเร็งกระเพาะอาหาร อาหารที ่พบไนไตรซามีนไดKแกZ 

ปลาหมึกยZาง ปลาทะเลยZาง นอกจากน้ีสารกลุ@มพัยโรลัยเซต (Pyrolysates) เปZนสารอินทรียDที่มี

โมเลกุลเปZนวงแหวน ได(แก@ พวกกรดอะมิโน ถูกทำลายด(วยความร(อนสูงจนกลายเปZนสารใหม@ พบมาก

ในส@วนที่ไหม(เกรียมของอาหารป_~ง ย@าง สารกลุ@มน้ีมีฤทธ์ิทำให(เกิดการกลายพันธุDสูงมากกว@าสารอะฟลา

ทอกซินต้ังแต@ 60-100 เท@า การบริโภคเน้ือสัตวDมาก จึงมีความเสี่ยงที่จะเปZนมะเร็งลำไส(  

วารสารสมาคมแพทยDอเมริกันเป_ดเผยว@า โรคมะเร็งลำไส(กับการรับประทานเนื้อ จากการ

ติดตามข(อมูลสุขภาพจำนวน 148,610 คน อายุระหว@าง 50-70 ป} เปZนเวลานาน 10 ป} พบว@า ผู(ที่ชอบ

กินเนื้อแดงมากเกินระดับมีโอกาสเสี่ยงเปZนมะเร็งลำไส(เล็กมากกว@าผู(ไม@ค@อยรับประทานเนื้อ (กอง

การแพทยDทางเลือก. 2549 : 59-63) จากขCอมูลที่ทำการวิจัยในสัตว1ทดลองในระบาดวิทยา เปKนท่ี

ยอมรับว<า อาหารจากพืชผัก ผลไมCที่มีสีเขียว เหลือง  สCม และมีเสCนใยสามารถป�องกันหรือ 

ลดอัตราการเกิดมะเร็งหลายชนิด ได(เช@น มะเร็งเต(านม มะเร็งลำไส( มะเร็งถุงน้ำดี และมะเร็งปาก

มดลูก จากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยบัฟฟาโล รัฐนิยอรDก สหรัฐฯ พบว@า ผู(ที่บริโภคผักตระกูลกะหล่ำ 

ได(แก@ กะหล่ำปลี ดอกกะหล่ำ บร็อคโคลี ผักกาด ผักโขม เปZนประจำ จะไม@เปZนมะเร็งลำไส(ใหญ@ มะเรง็

ทวารหนัก และโรคทางเดินอาหาร โดยในผักเหล@าน้ีมีสารประกอบพวกอินโดลซึ่งกระตุ(นเอมไซนDบาง

ชนิดในเซลลDตับให(ช@วยทำลายสารก@อมะเร็งและยับยั้งการเกิดเซลลDมะเร็งได( (Griffiths K, Adlercreutz 

H. 1996 : 16-21) 
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เนื ้อสัตวDนั ้นเปZนอาหารอันตรายที ่เราอาจคาดไม@ถึง  

ไม@ว@าจะเปZนเน้ือวัว เน้ือหมู เน้ือไก@ เน้ือปลา จะมีสารพิษต@าง ๆ 

มากมาย ที่ก@อให(เกิดอันตรายกับร@างกาย ปjจจุบัน เน้ือสัตวDที่เรา

รับประทานอยู@ทุกวันน้ีมีสารปนเป�~อนที่เปZนอันตรายอยู@มากมาย 

เช@น สารเร@งเน้ือแดง สาเหตุของโรคหัวใจ ยาปฏิชีวนะประเภท 

คลอแรมแฟนิคอล (Chloramphenicon) และยาในกลุ@มในโตร

ฟูแลม (Nitrofurams) ที่เปZนสาเหตุของโรคมะเรง็ นอกจากน้ียัง

มีสารเคมีอื่น ๆ  อีกมากมายที่เกิดขึ้นเองจาก สัตว1ขณะที่พวก

มันกำลังถูกฆ<า ซึ ่งเหล<านี ้ล CวนเปKนสาเหตุของการเกิด

โรคมะเร็ง ด(วยเช@นกัน อาหารแปรรูปหลาย ๆ ชนิดที่ทำมาจากเน้ือสัตวD ไม@ว@าจะเปZนไส(กรอกที่มีสาร

ไนไตรทD ช@วยให(ไส(กรอกเหนียวนุ@ม หากรับประทานเข(าไปมาก ๆ ก็จะเกิดการสะสมในร@างกายจนคุณ

เปZนโรคมะเร็ง ได(แก@ มะเร็งในเม็ดเลือด มะเร็งในกระเพาะอาหาร มะเร็งในกระเพาะปjสสาวะ และ

เนื้องอกในสมอง ตามท(องตลาดจะมีไส(กรอกอยู@หลายชนิด แต@ละชนิดก็มีส@วนผสมที่แตกต@างกันไป 

รวมไปถึงส@วนผสมที่เปZนวัสดุสังเคราะหDที่รวมอยู@ด(วยหลายชนิด เช@น สารกันบูดที่มีไว(เพื่อยืดอายุของ

ไส(กรอกให(นานยิ่งขึ้น การบรรจุไส(กรอก “ถุงหลอด” ผลิตมาจากคอลลาเจนสังเคราะหD ซึ่งมีสารที่

ก@อให(เกิดโรคมะเร็ง เนื่องจากมีไขมันเปZนส@วนประกอบอยู@มาก เมื่อนำไปย@างหรือป_~ง จะทำให(เกิด

สารพิษที่เรียกว@า “อะคริลิไมดD” (Acrylimides) ซึ่งเปZนสารก@อมะเร็งเช@นกัน 

 ทางด(านศาสนา ในหลายศาสนา เช@น ศาสนาพุทธ ศาสนาซิกซDนิกายนามธารี คริสเตียน 

นิกายคริสตจักรวันเสารD และนิกายโบสถDออรDโธดอกซDตะวันตก (Eastern Orthodox Church)  

จึงสอนศาสนิกชนให(มีอหิงสาหรือไม@เบียดเบียนชีวิต คือ ไม@ให(ฆ@าสัตวDตัดชีวิต เช@น ศีลข(อที่หนึ่ง ใน

ศาสนาพุทธ เปZนต(น และบางศาสนาไม@ส@งเสริมการบริโภคเนื้อสัตวD ซึ่งเปZนการลดการฆ@าสัตวDโดย

ทางอ(อม  นักบวชและศาสนิกชนที่ปฏิบัติเคร@งครัดจึงบริโภคอาหารมังสวิรัติเนื่องจากเหตุผลทาง

จริยธรรมและศีลธรรมทางศาสนา เพราะว@า จิตใจเขามีความสงสารและเมตตาต@อสัตวD ผู(ตกทุกขDได(

ยากทั้งหลาย ไม@ต(องการให(มีการฆ@าและเบียดเบียนสรรพสัตวD ในอดีตมีผู(นำทางจิตวิญญาณ  นักคิด  

จิตรกร นักเขียน นักปราชญDที่มีช่ือเสียงระดับโลกหลายท@านที่ส@งเสริม และปฏิบัติตนเปZนนักมังสวิรัติ 

เช@น พระพุทธเจ(า พลาโต (Plato) โสเครตีส (Socrates) ป_ธาโกรัส จอรDจ เบอรDนารDด ชอวD (George-

Bernard Shaw) มารDติน ลูเธอรD (Martin Luther) และมหาตมะ คานธี รวมทั้งนักวิทยาศาสตรDดัง ๆ 

เช@น เซอรDไอแซค นิวตัน (Albert Einstein) และชารDล ดารDวิน (Charies Darwin) เปZนต(น ต@างกเ็ปZน

นักมังสวิรัติด(วย 

  เนื่องจากเมื่อสัตว1ถูกฆ<าและมีความเจ็บปวดอย<างรุนแรง มันจะตกใจ หวาดกลัว 

แลCวจะหลั่งสารอะดรีนาลิน (adrenaline) และสารแห<งความเครียดอื่นๆ ออกมาในปริมาณสูง
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มาก อย@างอัตโนมัติในเนื ้อสัตวD หากรับประทานเนื้อสัตวDที่มีฮอรDโมนอะดรีนาลินที่ตกค(างประจำ 

ผู(บริโภคจะ ได(รับฮอรDโมนอะดรีนาลินเพิ่มด(วย ฮอรDโมนในอาหารมีผลกระตุ(นที่อาจจะทำให(ควบคุม

จิตใจได(ยาก ผู(ละเว(นการบริโภคเน้ือสัตวDจะไม@ได(รับฮอรDโมนอะดรีนาลินซึ่งหลั่งออกมาและติดมากับ

เนื้อสัตวD ทุกศาสนาได(สอนให(มนุษยDเรารักผู(อื่น มีเมตตา ลดความเห็นแก@ตัว และเสียสละเพื่อผู(อื่น 

พุทธศาสนาได(สรรเสริญการไม@เบียดเบยีนสัตวDเปZนธรรมอันยอดเย่ียม (สังคสตูร คาถา) และเมตตาเปZน

ธรรมค้ําจุนโลก ถ(าเราอยู@ด(วยความรู(ว@าควรได(รับอะไรเท@าไรจึงจะพอ ก็ย@อมอิ่มกาย อิ่มใจ เจริญเติบโต

สมบูรณD แข็งแรง มีสติปjญญาดี สามารถทำประโยชนDและความดีได(เต็มที่ (กองการแพทยDทางเลือก. 

2549 : 147-153) 

   จากคำตรัสของพระพุทธเจ(าในพระไตรป_ฏกเล@มที่ 19  “เวฬุทวารสูตร” ข(อที่ 1459 ที่

ทรงบัญญัติศีลข(อที่ 1 ไว( ว@า “หCามฆ<าสัตว1” เพื่อสร(างความเมตตากรุณาให(เกิดผลแก@มนุษยชาติ โดย

ต(องการให(เกิดการกระทำเมตตากรุณา เอ็นดูต@อผู(อื่น ไม@ว@าจะเปZนคนด(วยกัน หรือเปZนสัตวDทั้งหลาย 

ก็ตาม ทรงมุ@งหมายไม@ให(เบียดเบียนกัน เว(นขาดจากความรุนแรงโหดร(าย ไม@ฆ@า ไม@ทำลายชีวิตผู(อื่น 

แต@ให(รักและปรานีชีวิตผู(อื่น เหมือนกันกับที่รักและปราณีชีวิตตัวเอง  ศีลข(อนี้จึงเปZนบทแผ@เมตตา 

ที่ถูกต(องแท(จริง แผ@เมตตาให(แก@สัตวDโลกทั้งหลาย ด(วยการกระทำทั้งทางกาย วาจา ใจ ไม@ใช@แค@เมตตา

โดยการสวดมนตDภาวนาปากเปล@าเท@าน้ัน แต@ที่จริงยังเค้ียวกินเน้ือของเขาอยู@ ดังน้ันเพื่อความบริสุทธ์ิ

ในศีลข(อที ่ 1 นี ้ เราจึงไม@ฆ@าสัตวDด(วยตนเอง และไม@ต(องให(ใครฆ@าสัตวDแทนเราด(วย ทั ้งทางตรง   

ทั้งทางอ(อม การแสวงบุญ การชำระกิเลส ด(วยการถือศีลข(อน้ีให(บริสุทธ์ิบริบูรณD จะปฏิบัติให(บริสุทธ์ิ

ทั ้งกาย วาจา ใจ จนเราเกิดเมตตากรุณาขึ ้นจริง ๆ ศีลข(อ 1 นี ้จะสร(างมรรคผลได(จริง สมกับที่

พระพุทธเจ(าทรงบัญญัติไว(  นอกจากเรื่องที่ทรงห(ามการฆ@าสัตวDแล(ว พระพุทธเจ(ายังทรงห(ามถึงเรื่อง 

“การค(าขายสัตวD” ทั้งสัตวDที่มีชีวิตอยู@เปZน ๆ ทั้งสัตวDที่ตายแล(วกลายเปZนเน้ือ หนัง ตับ ไต ไส(พุงต@าง ๆ 

ที่โดนนำมาประกอบอาหารกิน จากพระไตรป_ฏกเล@มที่ 22 “วณิชชสูตร” ข(อ177 (ณวมพุทธ.  2560 ; 

7-20) 

ในการเบียดเบียนชีวิตสัตว7มาเปVนอาหารของมนษุย7 

จึงทำให=เกิดโรคตXาง ๆ ตามมามากมาย สอดคล(องกับ คำตรัส

พระพุทธเจ(าที่ว@า การเบียดเบียนตนเองและผู(อื่นด(วยการปฏิบัติ

ผิดศีลธรรมมีผลทำให(เกิดทุกขDภัย มีโรคมากและอายุสั้น แต@เมื่อ 

ไม@เบียดเบียนตนเองและผู(อื่นด(วยการปฏิบัติศีลธรรมให(มาก

ย่ิงข้ึน ๆ มีผลทำให(แข็งแรงอายุยืน เมื่อปฏิบัติศีลธรรมต@อเน่ือง

ได(มากจะส@งผลถึงขั้นโรคต@าง ๆ  ลดลงหายไปเหลือเพียง 3 โรค 

คือ ความอยากกิน ความไม@อยากกิน และความแก@ (แก@ช(า) 

เท@าน้ัน ในพระไตรป_ฏกที่กล@าวว@า 
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“ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้ จะเปZนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปZนผู(มักทำชีวิตสัตวD 

ให(ตกล@วง เปZนคนเหี้ยมโหด มีมือเป�~อนเลือดหมกมุ@นในการประหัตประหาร ไม@เอ็นดูในเหล@าสัตวD 

มีชีวิต … จะเปZนคนมีอายุสั้น ... ดูกรมาณพ ส@วนบุคคลบางคนในโลกนี้จะเปZนสตรีก็ตาม บุรุษกต็าม 

ละปาณาติบาตแล(ว เปZนผู(เว(นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู(

หรือวิธีที่เบียดเบียน) ได( มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะหDด(วยความเกื้อกูลในสรรพสัตวDและ

ภูตอยู@ ... จะเปZนคนมีอายุยืน ... บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปZนสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เปZนผู(มีปรกติ 

เบียดเบียนสัตวD (ทำให(ตนเอง หรือคนอื่น หรือสัตวDอื่น ได(รับความทุกขDทรมาน เดือดร(อน ไม@สบาย 

บาดเจ็บ ล(มตาย) ด(วยฝyามือ หรือก(อนดิน หรือท@อนไม( หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู(หรือ

วิธีการต@าง ๆ) ... จะเปZนคนมีโรคมาก ... ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเปZนสตรีก็ตาม บุรุษ 

ก็ตาม เปZนผู(มีปรกติ ไม@เบียดเบียนสัตวD (ไม@ทำให(ตนเอง หรือคนอื่น หรือสัตวDอื่น ได(รับความทุกขD

ทรมาน เดือดร(อน ไม@สบาย บาดเจ็บ หรือล(มตาย) ด(วยฝyามือ หรือก(อนดิน หรือท@อนไม( หรือศาตรา 

(อาวุธหรือวิชาหรือความรู(หรือวิธีการต@าง ๆ) ... จะเปZนคนมีโรคน(อย ....” (ม.อุ.14/582 - 585), “ผู(ใด

แสวงหาความสุขเพื ่อตนย@อมไม@เบียดเบียนสัตวDทั ้งหลาย (การไม@ทำให(ตนเอง หรือคนอื ่น หรือ 

สัตวDอื่น ได(รับความทุกขDทรมาน เดือดร(อน ไม@สบาย บาดเจ็บ หรือล(มตาย)” (ขุ.ขุ.25/20) 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเปZนมนุษยDในชาติก@อนภพก@อนกำเนิดก@อน ละปาณาติบาต

แล(ว เว(นขาดจากปาณาติบาตแล(ว วางทัณฑะ วางศาตราแล(ว มีความละอาย มีความกรุณาหวัง

ประโยชนDแก@สัตวDทั้งปวงอยู@ ตถาคตย@อมเข(าถึงสุคติโลกสวรรคDเบื้องหน(าแต@ตายเพราะกายแตก เพราะ

กรรมนั้น อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลยD ... เมื่อเปZนพระราชาได(ผลข(อนี้ คือ มีพระชนมายุยืนดำรง 

อยู@นาน อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม@มีใคร ๆ ที่เปZนมนุษยDซึ่งเปZนข(าศึกศัตรู สามารถปลงพระชนมDชีพ

ในระหว@างได( ... เมื่อเปZนพระพุทธเจ(าจึงได(ผลข(อนี้ คือ มีพระชนมายุยืนดำรงอยู@นาน ทรงอภิบาล

พระชนมายุยืนยาว ไม@มีข(าศึกศัตรู จะเปZนสมณะ พราหมณD  เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ ในโลก 

สามารถปลงพระชนมDชีพในระหว@างได(” (ที.ปา.11/136) 
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“ดูกรภิกษุทั ้งหลาย ตถาคตเคยเปZนมนุษยDในชาติก@อน ภพก@อนกำเนิดก@อน เปZนผู( 

ไม@เบียดเบียนสัตวDทั้งหลายด(วยฝyามือ ก(อนดิน ท@อนไม( หรือศาตรา ตถาคตย@อมเข(าถึงสุคติโลกสวรรคD

เบื้องหน(าแต@ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั้น อันตนทำสั่งสมพอกพูนไพบูลยD ฯลฯ  ... เมื่อเปZน

พระพุทธเจ(าได(จึงรับผลข(อน้ี คือ มีพระโรคาพาธน(อย มีความลำบากน(อย สมบูรณDด(วยพระเตโชธาตุ  

อันยังอาหาร ให(ย@อยดี ไม@เย็นนัก ไม@ร(อนนัก อันควรแก@พระปธานเปZนปานกลาง” (ที.ปา.

11/156) 

 จากงานวิจ ัยของนายใจเพชร กล(าจน (2559: 381-393) ผ ู (ป yวยที ่ด ูแลสุขภาพด(วย 

หลักการแพทยDวิถีธรรม ได(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารจากเดิมเคยบริโภคเนื้อสัตวD 

มาลด ละ เลิกการบริโภคเน้ือสัตวD จนอาการเจ็บปyวย ได(ทุเลา และหายจากโรคที่เปZนอยู@ ตัวอย@างเช@น 

ผู (ปyวยมะเร็งตับ ซึ ่งเปZนศัลยแพทยD ปyวยหนัก จนเกือบเสียชีวิต (เตรียมจองวัด) ได(ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการกินอาหาร และปรับสมดุลร@างกายด(วยเทคนิค 9 ข(อ ใช(เวลาประมาณ 5  เดือน จน

ร@างกายฟ�~นตัวข้ึน ทุกวันน้ี หันมากินผักฤทธ์ิเย็น แทบจะไม@กินเน้ือสัตวD ปjจจุบันสามารถทำงานตรวจ

รักษาคนไข(ได(ปกติ (ชัยพร กันกา สัมภาษณD 2555 มิถุนายน 22 กรณีศึกษา 17 ภาคผนวก ก  

หน(า 381 ใจเพชร กล(าจน จิตอาสาแพทยDวิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทรD 

พ.ศ. 2558) สอดคล(องกับงานวิจัยของเอมอร แซ@ลิ้ม (2561 : 154-15) พบว@า กลุ@มทดลองและกลุ@ม

เปรียบเทียบ ลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตวD เพราะไม@ต(องการเบียดเบียนสัตวD ร(อยละ 62.22 และ 

60.55 ตามลำดับ มีความผาสุกมากข้ึน จิตใจเบิกบาน ไม@เครียด ไม@เร@งผล ไม@กังวล ในการดูแลสุขภาพ 

ฟjงธรรมะทำให(ใจเปZนส ุข สงบ สบายใจ เข(าใจในเร ื ่องของกรรม และศีลข(อที ่ 1 เร ื ่องของ 

การไม@เบียดเบียนสัตวD ซึ่งตรงกับงานวิจัยของใจเพชร กล(าจน.  (2559 : 177) กับหลักการถอนพิษที่

สะสมจนทำให(เก ิดอาการเจ ็บปyวยไม@สบายต@าง ๆ ออกจากร@างกายของแพทยDวิถ ีพ ุทธ คือ  

การรับประทานอาหารปรับสมดุลร@างกาย โดยแนะนำให(เพิ่มการรับประทานผัก และผลไม(ที่ไม@หวาน

จัดรวมถึงโปรตีนจากถ่ัวเปZนหลัก แต@ในท@านที่ไม@งดเน้ือสัตวDได(จริง ๆ ก็อนุโลมให(รับประทานปลากับไข@

ได( เพื่อหลีกเลีย่งสารพิษสารเคมีที่อยู@ในเน้ือสตัวDและวิบากบาปในการเบียดเบียนสัตวDใหญ@ ที่เปZนสาเหตุ

ลำไส�ทีม่เีชือ้มะเรง็ จะเห็นได�ว�า การเบียดเบียนสัตว�นั้น ไม�ว�าจะด�วยการกิน 
การขาย ก็จะทำให�ตัวเองได�รับวิบากกรรมจากการเบียดเบียนสัตว�
จนเกิดโรคร�ายต�าง ๆ การไม�เบียดเบียนสัตว�ท้ังหลาย คือ การไม�ทำให�
ตนเองคนอื ่นหรือสัตว�อื ่น ได�รับความเดือดร�อน ทุกข์ ทรมาน ไม�
สบาย บาดเจ็บ ล�มตาย และทำประโยชน�สุขให�กับตนเอง ผองชนและ
หมู�สัตว� ซึ่งด�านนามธรรมก็คือการละบาป บำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให�
บริสุทธ์ิผ�องใสไร�ทุกข์ไร�กังวล ทำให�เกิดสมดุลร�อนเย็น เจ็บป�วยน�อย 
แข็งแรง และอายุยืน (นายใจเพชร กล�าจน.  2559 : 311-312)  
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สำคัญในการเจ็บปyวยและอาการไม@สบายต@าง ๆ  ซึ่งจากการเก็บข(อมูลเชิงลึกในงานวิจัยนายใจเพชร 

กล(าจน.  (2560 : 22) พบว@า จิตอาสาแพทยDวิถีธรรม จำนวน 300 คน ในอดีตส@วนใหญ@รับประทาน

เน้ือสัตวD ร(อยละ 90.00 ของจำนวนจิตอาสาแพทยDวิถีธรรม ทำให(มีความเจ็บปyวยด(วยโรค หรืออาการ 

ไม@สบายต@าง ๆ เมื่อหยุดกินเน้ือสัตวDหรือกินเน้ือสัตวDน(อยลง กินอาหารให(ถูกสมดุลร(อนเย็น และดูแล

สุขภาพตามหลักการแพทยDวิถีธรรมข(ออื่น ๆ ต@อเน่ืองกัน 3 ป}ข้ึนไป พบว@าร(อยละ 90.00 ของจำนวน 

จิตอาสาแพทยDวิถีธรรม อาการเจ็บปyวยด(วยโรคหรืออาการไม@สบายต@าง ๆ ลดน(อยลงถึงข้ันที่ไม@ต(องใช(

วิธีการรักษาแผนอื่นเลย 

เช@นตัวอย@างผู(ปyวยมะเร็งช@องท(องรายหนึ่งงดกินเนื้อสัตวD 3 เดือน ให(ข(อมูลว@า เมื่อเดือนสิงหาคม  

พ.ศ. 2560 หลังการให( คีโมเข็มแรก รู(สึกร@างกายไม@ไหว ไม@สบาย ไม@มีแรง ท(องบวม แขนขามีอาการ

ชาตึง หลังเลิกกินเน้ือสตัวD  อาการดีข้ึน ท(องบวมยุบลง พอเกิดความเครียดท(องบวมกลบัมา ฟjงธรรมะ

ทำใจ โดยใช(หลัก ไม@เร@งผล ไม@กังวล และปรับสมดุลร(อนเย็นวันต@อวัน ลดเนื้อสัตวD 3 เดือน บริเวณ

ท(องบวม ยุบ เหลือประมาณ 20 % ผู(ปyวยมะเร็งเต(านม 3 ราย ก@อนงดเนื้อสัตวD มีอาการแขนขามี

อาการชาตึง 

ไขมนัในชอ่งท�องทีต่รวจพบเนือ้ร�าย (มะเรง็) 

ลำไส�  ทีม่เีนือ้ร�าย 

จากงานวิจัยของของเอมอร แซ่ลิ้ม.  (2561 : 137-142) 

หลังการทดลองที ่พิจารณาผลตรวจเล ือดวิจ ัยของ

ผู�ป�วยมะเร็ง พบว�า หลังไม�กินเน้ือสัตว� 3 เดือน โดยส�วน

ใหญ� อาการทางด�านร�างกาย เบาสบาย อาการปวดตึง

หายไป ไม�อึดอัด  ทางด�านทางจิตใจ สบายใจ ไม�เครียด

หลังจากได�ฟ�งธรรมะ ทำให�ไม�เร�งผล ไม�กังวล ในการดูแล

ตนเอง และมีความผาสุกในการไม� เบ ียดเบียนสัตว�  

จำนวนผู �ป�วยมะเร็งจำนวน 6 คน ค่าเลือดดีข ึ้น 2 คน  

(ไม�พบเซลล�มะเร ็ง) คิดเป�นร�อยละ  33.33  ก่อนงด

เนื้อสัตว� มีอาการไม�สบายตัวจากความเจ็บป�วยทั้งทาง

ร�างกาย และเกิดความเศร�าหมอง กลัว กังวล หวั่นไหว 

กับโรคที่เป�นอยู� หลังงดเนื้อสัตว� 3 เดือน ได�ปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการบริโภคเนื ้อสัตว� รวมทั ้งเพิ ่มการฟ�ง

ธรรมะ พบว�า อาการเจ็บป�วยทางกายดีขึ้น จิตใจมีความ

ผาสุก ผ�องใสกับการดูแลตนเองมากขึ้น 
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แน@นท(อง อึดอัด ไม@สบายกาย และมีอาการร(อนใน เดิน ลุก น่ัง นอน ไม@ค@อยสบายกาย เจ็บตรงน้ัน ตรง

น้ีเปZนประจำ หลังได(รับการอบรมผ@านไป ได(

รู(การปฏิบัติรักษาตัว อาการปวดเมื่อยตาม

แขนขา ทุเลา  แล (วทำให(รู (สึกสบายกาย 

สบายใจเปZนอย@างมาก เมื่อร ับประทาน

อาหารที่ไม@มีเนื้อสัตวDปรับสมดุลอาหารด(วย

การก ินอาหารตามหลักแพทยDว ิถ ีธรรม 

ประมาณ 3 เดือน เข(าไปไม@รู(สึกอึดอัด ไม@

ร(อนใน ลุก เดิน นั ่ง นอน สบายกาย ไม@

เจ็บปวด น้ำหนักลดลง เบากาย สบายตัว 

แผลแห(ง สบายใจ ไม@กังวล  สอดคล(องกับ

งานวิจัยของแลป ไต เลอ และ โจน ซาเบท 

(Lap Tai Le and Joan Sabaté.  2014 : 

2131-2147) พบว@าผู(ที่ทานมังสวิรัติมีความ

เสี่ยงที่จะเปZนโรคมะเร็งต@าง ๆ ลดลง เช@น มี

ความเส ี ่ยงลดลงในโรคมะเร็งลำไส(ใหญ@ 

มะเร ็งทางเด ินอาหาร และมะเร ็งต@อม

ลูกหมาก ร(อยละ 50.00, 23.00 และ 35.00 

ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทยีบกบักลุ@มผู(ที่ไม@กนิ

มังสวิรัติ  

 

บทสรุป 

 จะเห็นว@า การกินเนื้อสัตวDมีผลกับโรคมะเร็งโดยตรง จากงานวิจัยโดยส@วนใหญ@เปZนไปใน

ทิศทางเดียวกัน จากผลงานวิจัยเมื่อผู(ปyวย ได(ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งทางกายและทางใจ แก(ไขที่

ต (นเหต ุ  ปร ับการก ินท ี ่สมด ุล ลดการเบ ียดเบ ียนตนเอง ช ีว ิตอ ื ่น ส ัตว Dอ ื ่น (ทำศ ีลข (อ 1  

ให(บริบูรณD) ก็ทำให(โรคที่เปZนอยู@ดีข้ึน และหายจากโรคได( ตรงกับคำตรัสขององคDสมเด็จสัมมาสัมพุทธ

เจ(าที่ว@า “การเบียดเบียนทำใหCมีโรคมาก และอายุสั้น” “การไม<เบียดเบียนทำใหCมีโรคนCอย และ 

อายุยืน”	  
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ปกณิกะ (miscellaneous)  

ทบทวนธรรมกบั 
เรือ่งเล�าจากพทุธกาล 

น�อมพรฟ�า 
 

 

“กว<าจะเปKนพระอรหันต1...เอตทัคคะในพุทธกาล” 

ในวัยเรียนผูKเขียนอZานหนังสือนิยายเป.นงานอดิเรก มีจินตนาการเสมือนอยูZรZวมในเหตุการณ< 

มีอารมณ<สุขทุกข<รZวมไปกับตัวละคร จำไดKวZา บางตอนสุขก็อZานไปอมย้ิมไป แตZบางตอนเศรKามากก็อZาน

ไปน้ำตาไหลไป เก็บขCอคิดสอนใจจากการอ<านนิยายไดCว<าเพียงว<า “ทำดีไดCดี ทำชั่วไดCชั่ว” และเรา

จะทำตามแบบคนดีในเรื่องซึ่งสZวนใหญZก็คือนางเอกพระเอกของเรื่อง นั่นคือประสบการณ<การอZาน

นิยายชีวิตแบบโลกียะ ซึ่งตอนนั้นผูKเขียนยังไมZรูKจักคำวZา “โลกียะและโลกุตระ” เมื่อผZานวัยเรียน 

มาสู Zวัยทำงานผู Kเขียนก็ไมZมีเวลาอZานนิยาย จึงหยุดอZานโดยไมZไดKร ูKสึกเสียดาย เหมือนหมดเวลา 

แหZงความฝsนมาสูZโลกแหZงความจริงของชีวิต 

เมื่อไมZนานมาน้ี ผูKเขียนเริ่มอZานเรื่องราวของพระอรหันต<แตZละพระองค<ในพุทธกาลจากหนังสือ

และจากสื่ออินเตอร<เนต ผูKเขียนรูKสึกเสมือนไดKอยูZรZวมในเหตุการณ<สมัยพุทธกาล เรื่องที่อZานเป.นเรื่องของ

พระอรหันต<ที ่เป.นเอตทัคคะ หรือพระพุทธเจKาประกาศวZาเป.นผู Kมีความเป.นเลิศดKานตZาง ๆ   แตZละ

พระองค<มีความสำคัญ และสัมพันธ<ใกลKชิดกับพระพุทธเจKา และเมื่อไดKอZานเรื่องราวของหลายพระองค<ก็

พบวZา ทZานมีความสัมพันธ<ซึ่งกันและกัน มีความรูKสึกเหมือนอZานนิยายเรื่องยาวในวัยเรียน ตZางกันที่ครั้ง

นี้เป.นประสบการณ<การอZานนิยายชีวิตแบบโลกุตระ ผูCเขียนไดCรับประโยชน1จากการอ<านเพราะเปKน

ประโยชน1แบบโลกุตระ คือ ไดKอริยทรัพย<หรือทรัพย<แทKอันประเสริฐของมนุษย< (คือศรัทธา ศีล หิริ 

โอตตัปปะ สุตะ จาคะ ปsญญา) ซึ่งผูKเขียนจะสรุปอาริยทรัพย<ที่ไดKรับในตอนทKายของเรื่อง  

ผูKเขียนไดKเลZาเรื่องราวของพระอรหันต<ใหKเพื่อนพี่นKองผูKใกลKชิดฟsงเมื่อมีโอกาสเหมาะควร ผูKฟsง

บอกวZารูKสึกสนุกดี ไดKสารประโยชน< และอยากอZานเรื่องของพระอรหันต<บKาง บางทZานบอกวZาชอบฟsง

การเลZามากกวZาอZานเอง เพราะไดKนอนฟsงเหมือนเด็กอนุบาลฟsงนิทานกZอนนอน สZวนผูKเขียนรูKสึก 

มีความสุขเหมือนไดKเลZาเรื่องราวของบุคคลที่เรารูKจักคุKนเคยใหKเพื่อนฟsง มีผูKสนับสนุนใหKเขียนเลZาเรื่อง
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ลงวารสารวิชาการวิชชาราม จึงลองทำดู การเลZาเรื่องและการเขียนมีความแตกตZางกันมาก ผูKเขียนต้ัง

จิตวZา “เมื่อเราไดKอริยทรัพย<มา ก็ควรแบZงปsนอริยทรัพย<น้ีใหKกระจายไป เต็มกำลังเทZาที่เราจะทำไดK” 

ขอเชิญทZานผูKอZานลองติดตาม แลKวมาสรุปทKายเรื่องกันวZา ทZานไดKอริยทรัพย<ใดบKางจากเรื่องราวน้ี  

ฉบับนี้ผูKเขียนขอเลZาเรื่องของทZาน พระกุณฑธานเถระ ซึ่งผูKเขียนเห็นสาระและแงZมุมที่เป.น

สาระประโยชน<หลายแงZมุม โดยเฉพาะเป.นตัวอยZางของบททบทวนธรรมขKอที่ 1 เรื่องการเขKาใจผิดของ

เรากับผูKอื่น และขKออื่น ๆ ที่เนKนกลZาวถึงเรื่องกรรมและผลของกรรม (วิบาก) ไดKเป.นอยZางดี 

 

เร่ืองมีอยู<ว<า  

 

#ในอดีตชาติสมยัพระพุทธเจCาพระนามว<า ปทุมุตตระ  

พระกุณฑธานเถระ เกิดเป.นผูKดีมีสกุลของนครหงสวดี มีโอกาสเขKาเฝ|าพระพุทธเจKาเป.นประจำ ไดKเห็น

การแตZงต้ังพระภิกษุรูปหน่ึง ใหKเป.นภิกษุผูKเลิศกวZาภิกษุทั้งหลายในดKานการไดKสลากกZอน เขาปรารถนา

ตำแหนZงนั้นบKาง จึงพากเพียรกระทำบุญอยู Zเสมอ ๆ เขามีโอกาสยิ ่งใหญZ เคยนำผลกลKวยใบใหญZ 

เครืองามถวายพระพุทธเจKา หลังพระองค<ออกจากที่ประทับ ที่ทรงหลีกเรKนอยูZ 7 วัน พระองค<ทรงรับ

ไวKแลKวเสวย จิตใจเขาเลื่อมใสยินดีย่ิงนัก พระพุทธองค<ตรัสวZา 

“จงฟsงคำเรา ผูKบำรุงพระพทุธเจKา จะไดKเป.นใหญZในหมูZคนทีม่ีจิตใจสูง (เทวดา) 11 ครั้ง จะไดKเป.น 

พระเจKาจกัรพรรดิ 24 ครั้ง และอีก 1 แสนกัปนับจากน้ี จะไดKเป.นพระสาวกของพระพุทธเจKา 

องค1สมณะโคดม โดยจะมีช่ือตามผลแหZงกรรมวZา กุณฑธานะ”  

 

#ในสมัยพระพุทธเจCาพระนามว<า กัสสปะ  

ทZานธานะเกิดเป.นภุมเทวดา (เทวดาเจKาที ่) เห็นพระภิกษุ 2 รูป มีความรักใคร<และสามัคคีกัน 

อย<างมาก ไมZวZาจะไปที่ไหน ๆ ทั้งสองมักจะไปดKวยกันเสมอ จึงคิดที่จะทดลองใจทZานทั้งสองดูวZา  

“จะชอบพอกันมั่นคงเพียงไหน มีอะไรท่ีจะทำใหCท<านแตกแยกกันไดCหรือไม<” 

เทวดาจึงรอโอกาสอยูZจนถึงวันอุโบสถวันหน่ึง เห็นทZานทั้งสองเดินทางมาเพื่อรZวมทำอุโบสถสังฆกรรม  

ณ อารามแหZงหน่ึง ในระหวZางทางภิกษุรูปที่หน่ึงขอโอกาสเขKาไปถZายอุจจาระในปnาขKางทาง สZวนภิกษุ

รูปที่สองรอคอยอยูZขKางนอก ภุมเทวดาเห็นเป.นโอกาสดี เมื่อภิกษุรูปที่หน่ึงเขKาไปถZายอุจจาระในปnาเดิน
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กลับออกมา จึงแปลงรZางเป.นหญิงสาวสวยเดินตามหลังทZานออกมาจากปnาดKวย พรKอมกับแสดงกิริยา

อาการเหมือนกับวZาเพิ่งผZานการสำเร็จกามกิจกับทZานมา มีการจัดผKานุZงและจัดผม เป.นตKน สZวนตัว

ภิกษุรูปที่หนึ่งนั้นไมZรูKไมZเห็นเลย แตZเพื่อนภิกษุรูปที่สองที่ยืนรอคอยอยูZนั้นมองเห็นชัดเจน เมื่อทZาน

ออกมาจากปnา จึงถูกภิกษุรูปที่สองตZอวZาและกลZาวโทษตามที่ตนเห็นน้ัน จึงเกิดการโตKเถียงกันรุนแรง  

กลZาวโทษตามที่ตนเห็นน้ัน จงึเกิดการโตKเถียงกันรุนแรงข้ึน 

ภิกษุรูปทีส่อง “ท<านจงรับบาตรของท<านไปเถอะ ผมไม<ตCองการคบกับพระลามกเช<นท<าน

อีกต<อไป” 

ภิกษุรูปทีห่น่ึง “ท<านพูดอะไรอย<างนั้น ผมกระทำกรรมลามกอันใดหรือ” 

ภิกษุรูปทีส่อง “ท<านกระทำกรรมอันลามกกับมาตุคาม (ผูCหญิง) ในพุ<มไมC แลCวจึงออกมา

ดCวยกัน” 

ภิกษุรูปทีห่น่ึง “ ไม<มีเร่ืองนั้นเลย ผมไม<เห็นมีมาตุคาม (ผูCหญิง) แมCแต<คนเดียว” 

แมKภิกษุรูปทีห่น่ึงผูKตกเป.นจำเลยจะกลZาวความจริงสักกี่ครั้งกต็าม เพื่อนภิกษุก็ไมZเช่ือถKอยคำทัง้สิ้น  

ยึดตามสองตาที่มองเห็น แยกเดินไปตามลำพัง เมื่อถึงเวลาเขKาสูZโรงอุโบสถ ภิกษุรูปทีห่น่ึงเขKาสูZโรง

อุโบสถดKวย ภิกษุรูปที่สองไมZชอบใจ ไมZยอมรZวมทำอุโบสถสงัฆกรรมดKวย ออกมายืนนอกโรงอุโบสถ 

ภุมเทวดาผูKเป.นตKนเหตุน้ัน เห็นเหตุการณ<ลุกลามไปอยZางน้ัน รูKสึกสำนึกผิด จึงเขKาไปแจKงความจริงแกZ

ภิกษุรูปทีส่อง จงึไดKรZวมทำอุโบสถสงัฆกรรมกันไดK แตZความรกัและความสนิทสนมระหวZางเพื่อนภิกษุ

ทั้งสองรปูน้ัน ไมZเป.นไปตามเดิม ตZางแยกกันอยูZแยกกันเดินทางแยกกันปฏิบัติกิจปฏิบัติธรรม 

พระภิกษุรปูทีห่น่ึงผูKโดนแกลKง ไดKพากเพียรวิปsสสนา (ฝpกอบรมปsญญาใหKเกิดความรูKแจKงเห็นจรงิ) จน

ไดKบรรลุเป.นพระอรหันต<ในทีสุ่ด  

 

#ดCวยผลกรรมอันนั้น ภุมเทวดาจึงตCองตกอยู<ในอบายตลอดพุทธันดรหนึ่ง (นานจนกว<าศาสนา

ของพระกัสสปะพุทธเจCาสญูสิ้นไป) และเมื่อมาเกิดเปKนมนษุย1 ก็จะโดนใส<รCายป�ายโทษ กรรมท่ีตน

มิไดCกระทำอยู<ตลอดเวลา 

 

#ในสมัยพระพุทธเจCาองค1สมณโคดม  

ท<าน “ธานะ” เกิดเป.นบุตรพราหมณ< ในเมืองสาวัตถี ไดKศึกษาศิลปะวิทยาจบไตรเพท (คัมภีร<สูงสุด

ศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ<) เมื่ออายุมากแลKวทZานไดKมีโอกาสฟsงพระธรรมจากพระบรมศาสดาแลKวเกิด
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ศรัทธาเลื่อมใส กราบทูลขอบวชในพระพุทธศาสนา เมื่อทZานไดKบวชแลKว ดKวยเศษแหZงผลกรรมของ

ทZานน้ัน ปรากฏวZาไมZวZาทZานจะอยูZในกุฏิที่พัก หรือไปในที่อื่น ๆ แมKแตZเวลาที่ทZานออกบิณฑบาตตาม

หมูZบKานก็ตามที จะมีหญิงสาวรูปรZางสวยงามเดินตามเป.นเงาตามตัวทZานอยูZตลอดเวลา สำหรบัทZาน

เองนั้นมองไมZเห็น แตZคนอื่น ๆ ทั่วไปจะเห็นกันอยZางชัดเจน เมื่อทZานเขKาไปบิณฑบาตในหมูZบKาน 

ประชาชนที่ใสZบาตรก็จะพากันพูดวZา  

“ส<วนนี้เปKนของท<าน อีกส<วนหนึ่งนี้เปKนของหญิงสหายท่ีติดตามท<าน” 

เวลาที่ทZานอยูZในวัดก็จะถูกเพื่อนสหธรรมิก (ผูKประพฤติธรรมรZวมกัน) พูดจาเสียดสทีZานวZา “คนกุณ

ฑะ” (กุณฑะ หมายถึง เหี้ย หรือคนเลวทรามช่ัวชKา) ดังน้ัน ทZานจึงไดKช่ือวZา “กุณฑธานะ"  
 

พระกุณฑธานะ ตัวทZานเองไมZเห็น และไมZทราบเลยวZามีหญิงสาวติดตามทZานอยูZเสมอ เมื่อทZานไดKฟsง

ประชาชน และการที ่เพื ่อน ๆ สหธรรมิกพูดจาเสียดสีวZาทZานเป.นคนชั ่วชKานั ้น ทำใหKทZานเกิด 

ความหงุดหงิดรำคาญใจ ทZานจึงพูดโตKตอบข้ึนดKวยถKอยคำรุนแรง จนเป.นเหตุใหKทะเลาะกัน  

พระธานเถระ “พวกท<านสิเปKนบCา เปKนเห้ีย อาจารย1ก็บCา ก็เห้ีย อุปOชฌาย1ก็บCา ก็เห้ีย  

พระบรมศาสดา ทรงทราบความรับสั่งใหCท<านเขCาเฝ�าแลCวตรัสตักเตือน :- 

พระพุทธเจKา “ดูก<อนธานะ เธอกล<าวคำหยาบชCากับพระภิกษุท้ังหลายจริงหรือ” 

พระธานะเถระ “ขCาแต<พระองค1ผูCเจริญ เปKนความจริงพระเจCาขCา” 

พระพุทธเจKา “ก็แลCวเหตุใดเธอจึงกล<าวอย<างนั้นเล<า” 

พระธานเถระ “เพราะขCาพระองค1อดทน อดกลั้นคำเยCยหยนัเปKนประจำไม<ไดC ตCองอึดอัดขัดเคืองใจ

นัก” 

พระพุทธเจKา “ดูก<อนธานะ กรรมเก<าของเธอยังชดใชCไม<หมด ไฉนเธอจึงสรCางกรรมใหม<อีก เธอ

อย<าไดCกล<าวคำหยาบกับใคร ๆ เลย เพราะผูCท่ีถูกเธอกล<าวคำหยาบ ย<อมกล<าวโตCตอบเธอ อัน

ถCอยคำหยาบท่ีเอาชนะกันทำใหCเกิดทุกข1 ถCาเธอทำตนไม<หว่ันไหวไดCแลCว เธอจะเขCาถึงนิพพาน 

ความเอาชนะกันจะไม<มีแก<เธอ” 

จากน้ัน พระพุทธองค<ไดKตรสัเลZากรรมเกZาในอดีตใหKทZานฟsง 

 

#พระเจCาปเสนทิโกศลเสด็จพิสูจน1ความจริง 

เรื่องราวของทZานนั้นทราบไปถึงพระเจKาปเสนทิโกศล ผูKเป.นองค<พุทธศาสนูปถัมภ< ทรงมีพระดำริที่จะ

กำจัดมลทินพุทธศาสนาใหKสิ้นไป จึงเสด็จไปยังที่อยูZของพระธานเถระ ขณะน้ัน พระธานเถระอยูZในหKอง 
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เมื่อทราบวZาพระราชาเสด็จมาจึงออกไปรับเสด็จขKางนอก ภาพที่พระเจKาปเสนทิโกศไดKทอดพระเนตร

เห็นก็คือภาพหญิงสาวยืนอยู Zข Kางหลัง พระธานเถระสมจริงดังขZาวล ือ จ ึงเสด็จเขKาไปใกลK ๆ 

 เพื่อทอดพระเนตรใหKเห็นชัด แตZภาพนั้นกลับหายไป จึงขออนุญาตทZานเขKาไปตรวจดูภายในหKอง  

ทรงตรวจดูดKวยพระองค<เองอยZางละเอียด แตZก็ไมZพบหญิงสาวคนน้ัน จึงเสด็จออกมาขKางนอก ประทับ

ยืนที่เดิม ก็ทรงทอดพระเนตรเห็นภาพหญงิสาวน้ันเหมือนเดิมอกี พระองค<ทรงทดลองเสด็จพระดำเนิน

เขKา ๆ ออก ๆ หลายครั ้ง จนแนZพระทัยวZา รูปหญิงสาวนั ้นไมZใชZของจริง คงเป.นรูปที่เกิดขึ้นจาก 

กรรมเกZาของทZานเอง ทรงแนZพระทัยวZามิใชZความประพฤติผิดลามกอยZางที่เป.นขZาวลือกัน ทรงพระดำริ

วZา “พระเถระคงจะลำบากดCวยอาหารบิณฑบาตอันเนื่องจากประชาชนรังเกียจท<าน” จึงกราบ

นมัสการนิมนต<ใหKทZานเขKาไปบิณฑบาตในพระราชวังทุกวัน ทรงใหKความอุปถัมภ<บำรุงทZานดKวยปsจจัย 4 

มิใหKทZานตKองวิตกกังวลใด ๆ อีกตZอไป 
 

#สุขภาพกายดี จิตก็ดีดCวย 

พระกุณฑธานเถระ ต้ังแตZน้ันมา ทZานมีสุขภาพรZางกายแข็งแรง เพราะไดKรับอาหารที่ดี สุขภาพจิตก็ดี

ขึ ้น เพราะไมZมีคำพูดเสียดสี ตZอวZา เยาะเยKยเป.นตKน ทZานจึงมีโอกาสบำเพ็ญวิปsสสนากรรมฐาน 

อยZางเครZงครัด ไมZนานนักก็ไดKบรรลุพระอรหัตตผล และตั้งแตZนั้นเป.นตKนมา รูปหญิงสาวก็หายไป  

ไมZปรากฏอีกเลย 

 

#พระกุณฑธานเถระ เอตทัคคะ เปVนผู =เลิศกวXาภิกษุทั ้งหลาย ในทางผู =จับสลากเปVนที ่หนึ่ง  

พระกุณฑธานเถระ ท@านน้ีได(รับการสถาปนาจากพระบรมศาสดาให(อยู@ในตำแหน@งที่เปZนเลิศกว@าเหล@า

ภิกษุสาวกทั้งหลายผู(รับสลากก@อน น้ันก็เน่ืองด(วยเหตุ 2 ประการคือ อัตถุปปjติเหตุ (เหตุเกิดเรื่อง) คือ 

ท@านได(จับสลากภัตได(ที ่ 1 ถึงสามครั้ง คือเมื่อพระศาสดาจะเสด็จไปสู@อุคคนคร ในกิจนิมนตDของ 

นางมหาสุภัททา 1 เมื ่อเสด็จไปสู @เมืองสาเกต ในกิจนิมนตDของนางจุลสุภัททา 1 เมื ่อเสด็จไป 

สู@สุนาปรันตชนบท 1 ในกิจนิมนตDของพระปุณณเถระ ซึ่งในการไปในกิจนิมนตDแต@ละแห@ง ต(องการ 

แต@พระขีณาสพ (อรหันตD) ล(วน ๆ 500 องคD ดังน้ี เพราะเหตุน้ัน ท@านจึงช่ือว@าเปZน ยอดของเหล@าภิกษุ

สาวกผู(รับสลากก@อน และอีกเหตุหนึ่งก็คือเนื่องด(วยท@านได(ตั้งความปรารถนาในตำแหน@งนั้นตลอด 

แสนกัป  

ท<านดำรงอายุสังขาร ช<วยเหลือกิจการพระศาสนาสมควรแก<กาลเวลาแลCวก็ดับขันธปรินิพพาน 
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#เมื่อวิเคราะห<และสังเคราะห<เรื่องราว ผูKเขียนเก็บอริยทรัพย1หรือทรัพย1แทCอันประเสริฐของมนษุย1 

ไดKดังน้ี 

1. ศรัทธา (ความเชื่อมั่นอย<างสมัมาทิฎฐิ) เรื่องราวสือ่ใหKเช่ือชัดในเรื่องกรรม สอดคลKองกบั

บททบทวนธรรมขKอที่ 1 ที่ อาจารย< ดร.ใจเพชร กลKาจน (หมอเขียว) แปลจากพระไตรป�ฎก

เป.นภาษาที่เขKาใจงZายในปsจจุบัน ขKอความวZา  

2. ศีล (ขCอปฏิบัติเวCนจากความชั่ว) ภุมเทวดาปฏิบัติผิดศีลขKอที่ 4 ดKวยความคึกคนอง จึงสรKาง

เรื่องโกหก กลั่นแกลKง เบียดเบียนผูKอื่น แมKรูKตัววZาทำผิดแลKวรีบแกKไข สารภาพผิด ยอมรับผิด 

ผลกรรมที่บนัทึกเป.นวิบากไปแลKว เกิดในชาติใดที่เป.นมนุษย< วิบากรKายสZงผลโดยที่ตนเองไมZรูK

เรื่องเลย แมKในชาติที่จะบรรลุอรหันต< เศษวิบากยังตามมาสZงผลใหKคนเขKาใจผิด เมื่อทZาน

กลZาวคำหยาบดZาอุปsชฌาย< อาจารย<และเพื่อนภิกษุ พระพุทธเจKาจึงทรงเมตตากลZาวเตือน

ไมZใหKสรKางกรรมใหมZ 

3. หิริ (ละอายต<อการกระทำผิด)  

4. โอตตัปปะ (เกรงกลัวต<อการกระทำผิด)  

ถKาภุมเทวดา ขาดหิริและโอตตัปปะ มีมิจฉาทิฎฐิ คึกคนอง คิดทดลองใจภิกษุและเพื่อนภิกษุ

ที่รักใครZกันดีดKวยการหยอกลKอกลั่นแกลKงสรKางเรื่องโกหกซึ่งเป.นการกระทำผิด ผูKถูกแกลKงเป.น

ขCอที่ 1 “เรื่องการเขKาใจผิดของเรากับผูKอื่น เราตKองระลึกรูKวZา มันคือวิบากกรรมเขา 

วิบากกรรมเรา แกKไขไดKดKวยการทำดี ไมZมีถือสาไปเรื่อยๆ แลKววันใดวันหน่ึง ขKางหนKา 

ในชาติน้ีหรือชาติหนKา หรือชาติอื่นๆ สืบไป ความเขKาใจผิดน้ัน ก็จะหมดไปเอง” และ

ขCอท่ี 4 “สิ่งที่เราไดKรับ คือสิ่งที่เราทำมา ไมZมีสิ่งใดที่เราไดKรับ โดยที่เราไมZเคยทำมาม 

สอดคลKองกับพระไตรป�ฎก เลZมที่ 14 “จูฬกัมมวิภังคสูตร” ขKอที่ 581 “พระผู้มพีระ

ภาคตรัส (กับสุภมาณพ โตเทยยบุตร) ว่า ดูกรมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของ

ตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง

อาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ ฯ และสอดคลKองกับพระไตรป�ฎก

เลZมที่ 37 “นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา” ขKอ 1698 “พระผูKมีพระภาคไดKตรัสไวKวZา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไมZกลZาวความที่ กรรมอันเป.นไปดKวยสัญเจตนา ที่บุคคลทำแลKว 

สะสมแลKวจะสิ้นสุดไป เพราะมิไดKเสวยผล แตZกรรมน้ันแล จะใหKผลในทิฏฐธรรมเทียว 

หรือในภพถัดไป หรือในภพอื่นสืบๆ ไป”  
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พระอรหันต<ในเวลาตZอมา  วิบากรKายจากความคึกคนอง จงึสZงผลนานแสนนานตราบจนสมัย

พระพุทธเจKาองค<กัสสปะสิ้นจบลง  

5. สุตะ (ต้ังใจฟOงเสมอ) มีตัวอยZางผลเสียของการไมZต้ังใจฟsงและผลดีของการต้ังใจฟsง คือ 

เหตุการณ<ที่หน่ึง พระภิกษุรูปทีส่องไมZต้ังใจฟsงคำพูดของเพื่อนภิกษุรูปทีห่น่ึง ทั้งที่เคยเป.น

เพื่อนรกักันมานาน จงึเสียเพือ่นที่ดีหZางเหินกันไป จนสุดทKายเพื่อนภิกษุบรรลุอรหัตตผล  

เหตุการณ<ที่สอง พระธานะไมZต้ังใจฟsงคำพูดของเพื่อนภิกษุและประชาชนที่เห็นผูKหญงิเดิน

ตาม แลKวยังโตKตอบดKวยคำหยาบจนพระพุทธเจKาเมตตาเตือนวZาเป.นการสรKางกรรมใหมZ  

เหตุการณ<ที่สาม พระเจKาปเสนทิโกศลต้ังใจฟsงคำพูดของพระกุณฑธานเถระ นำคำพูดไปคิด

วิเคราะห< ทำใหKพิสจูน<ความจริงวZาเป.นเงาภาพสตรีไดK และไดKอุปถัมภ<พระธานเถระจนบรรลุ

พระอรหันต< 

6. จาคะ (เสียสละแบ<งปOน) พระเจKาปเสนทิโกศลทรงใหKความอุปถัมภ<บำรุงพระธานะดKวย

ปsจจัย 4 ชZวยใหKทZานสุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี เอื้อใหKทZานปฏิบัติจนบรรลุอรหัตตผล ใน

ชีวิตปsจจุบันเราไมZรูKวZาทZานใดมีภูมิธรรมระดับไหน เราไมZทราบวZาชีวิตใดใกลKเป.นพระอรหันต< 

เผลอไปทำผิดตZอพระอรหันต< ตKองรับโทษมีวิบากหนักและนานนับกัปไมZถKวน การเสียสละ

แบZงปsนใหKประโยชน<แกZชีวิตอื่นเป.นสิ่งที่ควรถือปฏิบัติใหKเป.นปกติของชีวิต เพื่อเอื้อใหKทุกชีวิต

ไดKปฏิบัติไปสูZความพKนทุกข<  

7. ปOญญา (รู CแจCงเห็นจริงชำระกิเลสไดC) ผู Kเขียนรับรู KไดKวZามีปsญญาเพิ ่มขึ ้นจากการอZาน 

แตZละเรื่อง เรื่องของพระกุณฑธานเถระ ใหKปsญญาชัดในเรื่องการเขKาใจผิดของเรากับผูKอื่น  

ความเช่ือชัดเรื่องกรรมและผลของกรรม   
 

#เมื่อมาถึงช<วงทCายนี้ ผูCอ<านคงพอจะตอบไดCแลCวว<า ท<านไดCอริยทรัพย1ใดจากการอ<านคร้ังนี ้

แลKวอยZาลืมแบZงปsนเลZาสูZกันฟsงบKางนะคะ 

 

 

 

	  

เอกสารอCางอิง 

กรมศาสนา.  (2541).  พระไตรป�ฏกฉบับสยามรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ<  มหาวิทยาลัย มหา

จุฬาลงกรณ<ราชวิทยาลัย. 

ภิกษุ เอตทัคคะ.  (2561).  [ออนไลน<]. เขKาถึงไดKจาก : www.8400.org/one/1/36.html . สืบคKน 24 

กรกฏาคม 2561 

ณวมพุทธ.  (2557).  กว<าจะถึงอรหันต1 1 สุดยอด 54 อรหันต1. พิมพ<ครั้งที่ 1.  กรุงเทพ : อุษาการพิมพ<. 

 

 



66	
วารสารวิชาการ วชิชาราม                     ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ 

66 

ปกณิกะ (miscellaneous)  

เปรยีบเทยีบวิธกีารและผลของการแกป้�ญหา 

แบบกเิลสและแบบพทุธะเมือ่เกดิ “ความอยากกนินำ้แขง็” 
ดินแสงธรรม กล�าจน  

  

เม ื ่อเก ิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” 

การแกKปsญหาแบบกิเลส มีวิธีการคือ 

เราก็รูKไดKวZา “อยาก” รูKสึกไมZสงบ รูKสกึ

ดิ้นรนอยากไดKมากิน จากนั้นก็จะคิด

หาวิธีการดับความอยาก คือ ทำยังไง

ก็ไดKที่จะไดKน้ำแข็งมากิน ความอยาก

จึงจะหายไป น่ีคือการปฏิบัติงZาย ๆ ที่

ใคร ๆ เขาก็ทำกันเพื่อดับความอยาก

กินน้ำแข็งและดับความอยากในทุก ๆ 

เรื่องแบบ”กิเลส”ของผูKมีอวิชชา 

 “อาจารย1หมอเขียว” ไดKกลZาวไวKวZา เป.นการแกKปsญหาอยZางนั้น คือ การแกKปsญหาที่ไมZรูKจบ 

เป.นการแกKปsญหาแบบเพิ่มปsญหา เพราะดับความอยากน้ันไดKแคZช่ัวคราวเทZาน้ัน เมื่อไดKเสพสมใจก็ไดK

ความสุข แตZจะเป.นแคZสุขลวง ๆ สุขแป�บเดียวเดี๋ยวก็หมดไป เหมือนไดKขึ้นสวรรค<แตZเป.นสวรรค<เก� 

สวรรค<ดาวดึงส< (สมใจ) เป.นสุขลิกะ เก็บไมZไดK พอหายสุขก็อยากกินใหมZอีก กิเลสก็โตขึ้นเรื่อย ๆ  

อยากไดKมากกวZาเดิมแปลกใหมZกวZาเดิม ที่ผูKอวิชชาจะไมZรูKตัว วZากระทำผิดทางอยูZ เน่ืองจากไมZเห็นผล

ของการกระทำนั ้นวZาเป.นสิ ่งใหKโทษทุกข<ภัย เพราะเป.นสิ ่งที ่มองไมZเห็น นั ่นคือ จะเกิดเรื่องรKาย 

กับรZางกาย จิตใจ และเหตุการณ<รKายในชีวิตตZาง ๆ ตามมา รวมทั้งยังเหนี่ยวนำใหKผูKอื่น ผูKที่มีกิเลส

เหมือน ๆ กันทำไมZดีตาม อยากกินตามไดKอยZางมากมาย แมKจะเห็นหรือไมZเห็นเรากินน้ำแข็งก็ตาม  

แตZจะมีคลื่นที่ทำใหKเขาอยากจะกินน้ำแข็งตามเรา เขาก็จะไมZสงบ เขาจะตKองด้ินรนที่จะตKองหามากิน

ใหKไดKเหมือนเรา จะมีความเพียรอันเลว ขยันหาของปลอมมาเสพ คนโงZ (อวิชชา) จะไมZรูKจักสุขจริง จึง

หลงหาของปลอมมาเสพ เพราะนึกวZาอยากกินแลKวไดKกินเป.นสิ่งที่ดีที่สุดแลKว จึงแยZงกัน ทะเลาะกัน 
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พิศวาสสุขที่ไมZมี เหมือนหมาแทะกระดูก ไมZไดKอะไรเลย เนื้อก็ไมZมี แตZหวงนะ ใครแยZงก็กดักันเลยที 

(พZอครูสมณะโพธิ-รักษ<) พอไดKเสพสมใจก็พักยก (ดุสิต) สักพักก็ทุกข<ใหมZอีก บKา ๆ บอ ๆ ด้ินรนหามา

เสพใหมZ ถึงกับต้ังโรงเรียนมาสอนใหKรูKจักหาสุขโงZใหKเกZง ๆ  เกZงแลKวจะไดKหามาเสพไดKตามตKองการ สอน

กันอยZางเป.นทางการ แขZงกันวZาใครจะไดKสุขปลอมมากกวZากัน ใครจะเพียรเลวไดKมากกวZากัน ถKาลอง

ไลZไปใหKสุดสายคือ ถKาเสพไปเรื่อย ๆ  ก็จะเกิดอาการปnวยทางดKานรZางกาย (30%) และเกิดความทุกข<ใจ 

(70%) ตZอมาก็เกิดความชัง คือ ถKาไมZไดKสมใจ หรือมีใคร หรือเหตุการณ<ใดมาขวางก็จะชัง ถKาใครหรือ

เหตุการณ<อะไรที่ทำใหKสมใจก็จะชอบ มันจะหลงใหKเด๋ียวก็ชอบเด๋ียวก็ชังคนอื่นสิ่งอื่น แทKจริงแลKวเรา

นั่นแหละเป.นคนที่สรKางความชอบความชังความทุกข<ขึ้นมาเองทั้งหมด (ใจเพชร กลKาจน. : 2561, 

มิถุนายน 12) 

จะเห็นไดKว Zาก ิเลสพาแกKป sญหาแบบเพิ่ม

ปsญหามากขึ้นเรื่อย ๆ ทำใหKตัวเอง คนอื่น สัตว<อื่น

ตKองเดือดรKอน เกิดความทุกข<ช่ัวกัปช่ัวกัลปt เกิดวิบาก

รKาย 11 ประการ ทำแบบนี้มีแตZทำใหKปsญหาเพิ่มข้ึน

เรื ่อย ๆ คิดพูดทำแบบนั้นบรรลุธรรมไมZไดK เพราะ 

มีวิบากที่ไมZเช่ือคำสอนของพระพุทธเจKา เทZากับด้ือกับทZาน เทZากับเถียงทZานวZาเราทำถูกแลKว เทZากับ

เพZงโทษทZาน เพZงโทษพระอาริยะ เพZงโทษคนดีที่เขาบอกสอนวZาสิ่งนั้นไมZดีแตZเราก็ไมZฟsง ไมZทำตาม 

แปลวZาเราเคารพกิเลส ตัดหัวถวายกิเลส จะตKองทุกข<ทรมานช่ัวกัปช่ัวกัลปt และมีวิบากรKายคอยไลZลZา

อยZางสาหัสสากรรจ<ตลอดเวลา 

 สZวนการแกKปsญหาแบบพุทธะ เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” เราก็ตามรูKวZาอยาก รูKวZา 

มีความทุกข<ขึ้นมา รูKแลKววZาเป.นคิดของกิเลส กิเลสแบบนี้เป.นกิเลสกาม เป.นสิ่งที่ทำใหKใจเศรKาหมอง 

เป.นความช่ัวที่แฝงอยูZในความรูKสึกนึกคิด ทำใหKจิตใจขุZนมัวไมZบริสุทธ์ิ และเป.นเครื่องปรุงแตZงความคิด

ใหKทำกรรมซึ่งนำไปสูZปsญหาความยุZงยากเดือดรKอนและความทุกข< (ใจเพชร กลKาจน. 2553 : 20) นำพา

ใหKเราคิดพูดทำในสิ่งที่ไมZถูกตKอง ตKองใชKอธิศีล อธิจิต อธิปsญญา รูKแลKวก็ตามลKางตามสั่งสอนกิเลส 

มันดKวยการใหKขKอมูลที่ถูกตKอง ดKวยการใหKปsญญาแหZงธรรม ใหKกิเลสหมดความรูKสึกอยาก ใหKกิเลสหมด

ความรูKสึกชอบชัง จนจิตบริสุทธิ์จากกิเลส เกิดเป.นความยินดีในความไมZชอบไมZชังไดK จิตก็จะเกิด 

ความสงบเพราะสามารถระงับ “ความอยากกินน้ำแข็ง” ลงไดK ไมZตKองทุกข< ไมZตKองด้ินรนหามากินก็ไดK 
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สบายใจไดKโดยไมZตKองกินของที่มีโทษตZอรZางกาย แตZการที่เราจะสามารถรูKเทZาทันความคิดของกิเลสไดK

น้ันเป.นเรื่องยาก ถKาเราดักทางกิเลสไมZถูกจุด มันก็จะไมZสงบ ยังจะมีความอยากอยูZในจิตวิญญาณ แตZ

หากเราสามารถดักทางกิเลสไดKถูกจุด ดKวยการต้ังศีลมาปฏิบัติใหKถูกตรง จะเกิดปsญญาแหZงการทำลาย

กิเลส ความอยากน้ันก็จะสลายไปเอง หากปฏิบัติไดKจนคลZองจนเกZงมากย่ิงข้ึน ๆ  จิตจะต้ังมั่นเป.นสมาธิ

สามารถกำจัดกิเลสไดKอยZางยั่งยืนถาวร เมื่อสำรวจจนแนZใจแลKววZาเป.นความคิดของกิเลส เพราะเป.น

ความคิดที่จะทำในสิ่งที่เป.นโทษภัย ผูKมีปsญญาก็จะเริ่มคุยกับกิเลส “ความอยาก” น้ันทันที สอบถาม

ใหKแนZชัดวZา อาการทุกข< อาการอยากน้ีมีสาเหตุ (สมุทัย) มาจากอะไร หรือมีความคิดที่จะกินเพื่ออะไร 

เสียงของกิเลสเขากำลังจะบอกอะไรกับเรา ทำไมจึงเกิดกิเลสความอยากกินน้ำแข็งน้ีข้ึนมานะ เมื่อเรา

ถามออกไปเราก็จะไดKคำตอบจากกิเลส เชZน ก็อากาศมันรKอนถKาไดKกินน้ำแข็งแลKวจะหายรKอนและจะ   

วิธีการกําจัดกิเลส 
แบบพุทธะ  
คือ การศึกษาอริยสัจ 4 แลKวไลZอริยสัจ 4 ไปใหKจบสาย โดยเริ่ม

ตั้งแตZเรียนรูKทุกข< สมุทัย นิโรธ มรรค หรือบางทZานอาจจะไลZไมZ

จบสายแตZสามารถทำลายกิเลสใหKสลายไปไดKก็ถือวZาใชKไดK เชZน 

เมื่อเกิด “ความอยากกินน้ำแข็ง” ผูKมีปsญญากจ็ะเริ่มรูKตัววZากำลัง

เกิดความทุกข<ขึ้นมาในจิตวิญญาณแลKว เห็นอาการของจิตที่มี

ความทุกข< ความอยาก ไมZสงบ ดิ้นรนตKองการหาน้ำแข็งมากิน

เกิดข้ึนแลKว เห็นอาการในจิตวZาเกิดความตKองการที่จะทำในสิ่งที่

เป.นโทษแลKว อยูZไมZสงบแลKว เริ่มคิดหาวิธีการที่จะไดKน้ำแข็งมา

กินใหKจงไดK เป.นตKน เมื่อมีความคิดอยZางน้ี ผูKมีปsญญายZอมจะตKอง

หยุดความคิด หยุดสังขารปรุงแตZง และพยายามแยกแยะใหKออก

วZาน่ีคือความคิดของกิเลสมาร หรือความคิดของพุทธะ  
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เป.นสุข หรือกิเลสอาจจะตอบวZา ก็กินขKาวเสร็จแลKวตKองกินน้ำแข็งสักหนZอยจึงจะอิ่มสบายทKอง 

 หรือเขาอาจจะตอบเราวZา ก็เห็นคนอื่นกินแลKวดูมีความสุขมาก ถKาเราไดKกินดKวยเราคงจะเป.นสุขมาก

อยZางแนZนอน ฯลฯ   

 ผูKมีปsญญาก็จะรูKแลKววZากิเลสคิดอยZางน้ันอยZางน้ี และทZานก็รูKวZากิเลสน้ันไมZเที่ยง กิเลสน้ันเป.น

เหตุใหKเกิดความทุกข<ทั้งมวล และรูKวZาไมZนานกิเลสความอยากน้ันก็จะดับลงไดK จากน้ันทZานก็จะมีนิโรธ 

คือการดับทุกข< ดับความอยาก ความไมZสงบ ความดิ้นรนในจิตดKวยธรรมะที่ถูกตรงตามคำสอนหรือ 

วิธีปฏิบัติของพระพุทธเจKา ของพระอริยเจKา ของหมูZมิตรดีสหายดี ไปตอบความคิดที่ผิดของกิเลสวZา 

เธอคิดผิดแลKวกิเลส อาการรKอนก็ไมZจำเป.นตKองกินน้ำแข็งก็ไดK อากาศรKอนไมZใชZเหตุผลที่แทKจริงหรอก 

“ความอยากของกิเลส” ที่สิงอยูZในใจเราตZางหากคือสาเหตุที่แทKจริง “ความอยากไดKสมใจ” ตZางหาก

คือความทุกข<อริยสัจ อากาศรKอนไมZใชZความทุกข<อริยสัจหรอก เป.นแคZทุกข<ทางกาย ซึ่งแกKไมZยากหรอก 

อากาศรKอน แคZด่ืมน้ำสมุนไพรฤทธ์ิเย็นเด๋ียวก็หาย หรือไปอาบน้ำเด๋ียวก็หาย แตZความอยากกินน้ำแข็ง

น่ีซิ เป.นความรKอนที ่อยู ZขKางในจิตวิญญาณ ตZอใหKดื ่มน้ำสมุนไพรฤทธิ ์เย็น หรืออาบน้ำก็ไมZหาย  

“ความอยากกินน้ำแข็ง” หรือหายก็หายแป�บเดียวเดี ๋ยวก็อยากใหมZอ ีก แทKจริงแลKวตKองแกK  

“ความอยาก” ดKวยธรรมะจึงจะหาย และไมZเกิดความอยากข้ึนมาอีก 

  ผูCมีปOญญาจะสามารถบอกกิเลสจนกิเลสเขCาใจไดCว<า ใช<แลCว เปKนความจริง กิเลสความ

อยากต<างหากคือตัวปOญหาท่ีแทCจริง ไม<ใช<อากาศรCอน เมื่อกิเลสเริม่ยอมรบัไดKแลKววZาตัวเองคือปsญหา 

ตZอไปเราก็ตKองบอกขKอมูลที่ถูกตรงใหKเขาเพิ่มเขKาไปอีก เพื่อใหKเขาเปลี่ยนใจที่อยากกินอยูZมาเป.นใจที่ไมZ

อยากกินดKวยความเต็มใจ จนสามารถคลาย “ความอยากที่อยูZในจิต” ลงไดKจริง เราก็เริ่มบอกเขาวZา

โทษของน้ำแข็งมีอะไรบKางเทZาที่ปsญญาเรามี เชZน น้ำแข็งมีขั้นตอนการผลิตที่สกปรก ทำใหKทKองอืด  

เปลืองพลังงานและทรัพยากร ตKองซื้อมาดKวยเงินผลิตเองก็ไมZไดK ฯลฯ จากนั้นบอกประโยชน<ของ 

การไมZกินน้ำแข็งเทZาที่ปsญญาเรามี เชZน  ไมZตKองกินของที่สกปรก ไมZทำใหKทKองอืด ไมZเปลืองพลังงาน

สรปุได�ว�า   การแกป้�ญหาแบบกเิลสและการแกป้�ญหาแบบพุทธะมคีวามแตกต�างกนัคือ การแกป้�ญหา

แบบกเิลส จะแกด้�วยการหามาสนองตามความต�องการ ตามความอยากทีเ่กดิ ความอยากหรอืความ

ทุกขจ์งึดับลงได� แต�มันจะไม�เทีย่ง ไม�ยัง่ยืนถาวร เพราะจะดบัความต�องการลงได�แคแ่ป�บเดยีว และจะมี

ป�ญหาตามมาอย�างมากมายมหาศาล ไม�รู�จบไม�รู�แล�ว จะต�องคอยแก้ป�ญหาตามไปทกุครั้งทีเ่กดิความ

อยากอกี และอยากมากกว�าทีเ่คยได�รับ (กเิลสโตขึน้) เพราะไม�ได�แกป้�ญหาหรือดบั 
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และทรัพยากร ไมZตKองเสียเงิน ฯลฯ แลKวสังเกตอาการอยากในจิตลดลงบKางไหม ถKาลดลงบKางแตZยัง 

ดิ ้นรนขวนขวายที ่จะตKองหามากินอยู Zอีก เราก็ตKองใหKปsญญากิเลสตZอไปอีกวZา กินน้ำแข็งจะมี 

วิบากรKายนะ จะตKองเจ็บปnวย เพราะเบียดเบียนตนเอง จะมีเรื่องรKาย ๆ  เกิดข้ึนกับชีวิตตนเองและผูKอืน่ 

จะเหน่ียวนำใหKผูKอื่นอยากทำตาม  

 เมื่อกิเลสมันดับไปหรือสลายไปไดKมากนKอยหรือหมดไป เราก็จะไดKมรรคไดKผลตามที่เราทำไดK

จริง ๆ ตามน้ัน ๆ บางทZานก็พิจารณาจนสุดสายอริยสัจ 4 กิเลสความอยากจึงสลาย บางทZานพิจารณา

ไมZจบสายกิเลสตายแลKวก็มี การรูKเทZาทันความคิดของกิเลสและใชKปsญญาที่เหนือกวZาสามารถดับกิเลส

นั้นไดK แตZจะตKองอาศัยพลังของพระพุทธเจKา ครูบาอาจารย<และหมูZมิตรดีชZวยกันแนะนำและลองฝpก

ปฏิบัติตZอเนื่องไปเรื่อย ๆ พรKอมกับการชZวยเหลือเกื้อกูลผูKอื่นไปดKวย สะสมเป.นความดีไวKคุKมครอง

ตัวเอง จึงไมZจำเป.นตKองรวยเงินทองขKาวของก็สามารถอยูZอยZางผาสุกไดKย่ังยืนตราบปรินิพพาน 

 ความอยากที่เป.นสาเหตุ ใชKการแกKปsญหาแบบพุทธะนั้น เป.นการ

แกKปsญหาที่ย่ังยืนถาวร (เที่ยง) เพราะเป.นการแกKความอยาก

ที่สาเหตุ ดังที่ “พระพุทธเจKา” ไดKตรัสไวKวZาละเหตุทุกข<ไดKเป.น

สุขในที่ทั้งปวง (พระไตรป�ฎก เลZม 25 ขKอ 59) ละทุกข<ทั้งปวง

ไดK เป .นความสุข (พระไตรป�ฎก เล Zม 25 ขKอ 33) ดKวย

การศึกษาอธิศีล อธิจิต อธิปsญญา ดังคำตรัสของพระพุทธเจKา

วZา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ 3 น้ีควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา 

ภพ 3 เป.นไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 นี้ควรละ 

ไตรสิกขาเป.นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปsญญา

สิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขาน้ี ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล 

ภพ 3 นี้ เป.นสภาพอันภิกษุละไดKแลKว และเธอเป.นผูKมีสิกขา

อันไดKศึกษาแลKวในไตรสิกขานี ้ เมื ่อนั ้นภิกษุนี ้เรากลZาววZา  

ไดKตัดตัณหาขาดแลKว คลายสังโยชน<ไดKแลKว ไดKทำที่สุดทุกข< 

เพราะละมานะไดKโดยชอบฯ (พระไตรป�ฎก เลZม 22 ขKอ 376) 

อ�างองิ 
 

 
              กรมการศาสนา.  พระไตรป�ฎก
ฉบ ั บสยามร ั ฐ .  กร ุ ง เทพมหานคร  : 
สำนักพิมพ�มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ�ราช
วิทยาลัย, 2541.   
                ใจเพชร กล�าจน.  (2553).  ความ 
เจ็บป�วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลกัแพทย�ทางเลอืกวถิพีทุธ 
ของศูนย�เรียนรู �ส ุขภาพพึ ่งตน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป�านา บุญ อำเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.  วิทยานิพนธ� 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการ
ศาสตร� คณะบริหารศาสตร� มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี. 
             

 ใจเพชร กล�าจน.  (2561, 
มิถุนายน 12).  ประธาน
มูลนิธิแพทย�วิถธีรรมแห�ง
ประเทศไทย.  สัมภาษณ�. 
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ญาตปิรวิตัตงั 
              ดินแสงธรรม กล�าจน 

 

 

“พระพุทธเจKาตรัส” เรื่องญาติปริวัตตังไวKแตZ

ยังไมZคZอยมีคนเขKาใจความหมายที ่แทKจริงไดK

มากนัก ทZานตรัสไวKว Zาผ ู Kที่จะมาบวช หรือ 

ผูKที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อใหKพKนทุกข< ตKองญาติ 

ปร ิว ัตตังให Kได K ตKองตัดญาติให KไดK ถKาคุณ 

ตัดญาติไมZไดK คุณก็จะทุกข<อยูZอยZางน้ัน   

 ญาติปริวัตตัง หรือการตัดญาติ ไมZไดK

หมายถึง การตัดขาดจากความเป.นญาติกัน 

หรือตัดขาดจากความเป.นพี่เป.นนKองผองเพื่อน 

กัน ไมZใชZโกรธเกลียดญาติ ไมZใชZชิงชังญาติ 

ไมZใชZดูถูกญาติ ไมZใชZไมZใหKอภัยญาติ แตZการตัด 

ญาติหรือญาติปริวัตตัง หมายถึง การตัดความ

ผูกพันที่ทำใหKเกิดความทุกข< หมายถึง การเลิก 

“เอา” จากญาติ การตัดความคิดที่จะเอาตาม

ความอยากความตKองการใหKไดKดั่งใจเราหมาย 

การตัดความยึดมั่นถือมั่นวZาญาติจะตKองคิดพูด

ทำตามที่ใจเรามุZงหมาย การตัดความคาดหวัง 

วZาเขาจะตKองทำอยZางนั้นอยZางนี้เราจึงจะเป.น

สุข ถKาเขาไมZเป.นอยZางนั้นอยZางนี ้เราจะเป.น

ทุกข< เป.นตKนปฏิบัติอยZางน้ีเราก็ยังจะคงไวKซึ่ง

ความเป.นญาติพี ่น Kองผองเพื ่อน ที่จะคอย

ชZวยเหลือเกื้อกูลกันตลอดกาลนานเทZาที่แตZละ

คนจะมีความผาสุกในการใชKชีว ิตมากท ี ่สุด 

ลดละเลิกการ “เอา” คือ ลดละเลิกการบังคับ

ให K เขาทำตามที ่ เราม ุ Z งหมาย ตรงก ันขKาม 

มีแตZจะ “ใหC” ใหCอิสระเขาในการบำเพ็ญ ใน

การเรียนรูC ในการฝSกปฏิบัติธรรมไปตามฐาน

ของเขา ดังน้ันคำวZาตัดญาติน้ีก็คือ การตัดจิต

ถ�าคณุต�องการได�ความสขุ ต�องการ
เป�นผู�ทีม่คีวามสขุทีส่ดุบนโลกใบนี ้

คณุจะต�องเป�นผู� “ให�” เท�านัน้ 
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ที่เป.นจิตโลกียะ จิตที่คิดจะ “เอา” จากญาติ

เพ ื ่อให Kสมใจเรา ใคร Zครวญให Kช ัดเจนวZา 

มีจิตอะไรที่คิดจะ “เอา” จากญาติเพื่อใหKสมใจ

เราออกไป การตัดใจของกิเลสที่จะ "เอา” จาก

ญาติให KไดK กลายเป.น “ผ ู KใหK” แทนไมZเป.น  

“ผูKเอา” อยZางน้ีแหละคือ ญาติปริวัตตัง  

 บZอยครั้ง อาจารย<หมอเขียว กลZาววZา 

หากคุณไดKทราบความหมายที่แทKจริงของการ

ตัดญาติ เทZากับคุณไดKรับสิ่งที่มีคZาที่สุดในโลก 

เพราะไมZวZาจะเป.นญาติของเรา ไมZวZาจะเป.น

เพื่อนรZวมงานของเรา ไมZวZาจะเป.นประชาชน

ของเรา ไมZวZาจะเป.นใคร ๆ  ที่เกี่ยวขKองกับเรา 

เราก็จะตKองตัดการ “เอา” จากเขา เปลี่ยนเป.น

การ “ใหK” แกZเขา เราก็จะไดKพบกับความผาสกุ 

แตZวิธีการที่จะทำใจใหK “ไมZเอา” นั้นคZอนขKาง

ยาก หากเขKาใจไดKแลKวจะรูKวZาถKาไมZอยากทุกข< 

“จงใหC” 3 อย<างนี้ดCวยความยินดี จริงใจ (ใจ

เพชร กลCาจน. 2561, เมษายน 15) คือ 

 1. ใหKตัวอยZางที่ดี เราทำชีวิตของเรา 

นี ่แหละใหKเป.นตัวอยZางที ่ดีของความผาสุก 

ที่แทKจริง ของความดีงามที่แทKจริง 

 2. ใหKขKอมูลที่ดี การใหKขKอมูลที ่ดี ๆ 

อ อ ก ไ ป ก ั บ ญ า ต ิ ข อ ง เ ร า ก ั บ ใ ค ร  ๆ  

ที่ตKองการจะใหK  

 3. ใหKอิสระกับคน เราก็ใหKโอกาสเขา 

ที่จะเลือกในการที่จะบำเพ็ญมากนKอยแคZไหน

อยZางไร ใหKเขาตัดสินใจวZาจะบำเพ็ญบุญกุศล

มากนKอยแคZไหนอยZางไร  

 ตอนที่เราใหKตัวอยZางที่ดีและใหKขKอมูล

ที่ดีน้ีคือ เมตตา เมื่อใหKแลKวเราก็ปลZอยวางวZา 

เขาจะเอาแคZไหนอยZางไรก็แลKวแตZเขา และ 

การใหKท ี ่ ดีท ี ่ส ุด คือ การใหKอ ิสระแกZก ันใน 

การตัดสินใจเลือกทำหรือไมZทำ ซึ่งเขาจะทำ

หรือไมZทำอะไร ก็สุดแลKวแตZวิบากดีรKายของ

เขาน้ัน คือ อุเบกขา น่ันคือความสุขที่สุขที่สุด

ในโลก  

 จะเห็นวZาในแตZละชZวงชีวิตแตZละภพ

ชาติหากเราต้ังจิตเป.น “ผูKใหK” แบบน้ี ใจเราจะ

เป.นสุขในทันที การใหKตัวอยZางที่ดี ใหKขKอมูลทีดี่ 

และใหKอิสระแกZเขา เราและเขาทุก ๆ คนจะไดK

บำเพ็ญไปตามฐานจิตของตัวเอง ตามบุญกุศล

ของตัวเอง ตามวิบากดีรKายของตัวเอง เขาจะ

ไดKบำเพ็ญบุญกุศลเทZาไหรZก็เทZาน้ัน สุดทKายเขา

ก็จะเป.นคนดีที่พKนทุกข< เมื่อเขารับขKอมูลน้ัน 

ไปแลKวในชาตินี้เขาจะบำเพ็ญเทZาไหรZอยZางไร  

จะทำตามหรือไมZทำตามเท Zาไหร ZอยZางไร  

ก็แลKวแตZเขา แตZเมื่อไหรZที่เขาทุกข<จนเกินทน

เขาจะทำมากขึ ้น ๆ จนสุดทKายเขาก็จะเป.น 

คนดีที่พKนทุกข<ไดKอยZางแทKจริง  

 การให�อย�างแท�จรงินั่นแหละคือ ญาติ
ปริวัตตงั เป�นการให� เป�นการปรารถนาด ีเป�น
เมตตาอุเบกขา เพราะเราเลิกชิงชังเขาที่เขา 

ไมZทำตามใจเรา เลิกดูถูกเขาเมื่อเขาไมZทำด่ังใจ

เราหมาย เลิกชิงชังเขาเมื ่อคิดพูดทำตZางกัน 

เชZน เลิกความคิดวZาถKาคนนี ้ไมZทำตามที่เรา

บอกก็อยZาไดKมาเผาผีกันเลย หรือถKาเขาไมZทำ
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อยZางที่เราบอก เราจะไมZยอมใหKอภัยเขาอยZาง

แนZนอน การไปชิงชังเขาที ่ เขาทำไมZถูกใจ  

คิดวZาอยZางนี ้ก็อยZาพบอยZาเจอกันเลยดีกวZา 

อยZางนี ้เป.นตKน ดูเหมือนเราปลZอยวางไดKนะ  

แตZแทKที่จริงแลKวในใจมีความชิงชัง แทCที่จริง

แล Cวใจเราม ีก ิ เลสความช ิงช ั งซ <อนอยู< 

พระพุทธเจKาตรัสไวKวZา “ไมZมีสิ่งใดที่เราไดKรับ

โดยที่เราไมZเคยทำมา” เราทำใหKคนอื่นไมZถูกใจ

ไมZสมใจมากZอน เราจึงตKองไดKพบไดKเจอสิ่ง 

ที่ไมZถูกใจไมZสมใจอยZางแนZนอน จะใหKตKองพบ

ตKองเห็นไดKยังไง ก็เราตZางมีวิบากดีรKายรZวมกัน

มา จึงตKองเกิดมาชดใชKกันน่ีแหละ และแมKสิ่งที่

เราชอบใจเราก็เคยทำมาหรอืสิ่งที่ไมZชอบใจเรา

ก็ทำมาเองทั้งหมด เราจึงตKองมารับผลที่ตัวเอง

ทำมา ยกตัวอยZางเชZน พระพุทธเจKาก็ยังตKองอยูZ

กับญาติ ญาติบางทZานก็เอาดKวย ญาติบางทZาน 

ก็ไม ZเอาดKวย ทZานยอมรับดKวยความจริงใจ 

จากน้ันทZานก็แปรเปลี่ยนเป.นความปรารถนาดี

ก ับเขา บอกสอนส ิ ่ งท ี ่ด ี  ทำต ัวอย Zางท ี ่ ดี 

ให Kด ู แล KวทZานก็ปลZอยวาง ใหKอ ิสระแกZเขา  

ในการตัดสินใจทำหรือไมZทำ เราใหKอิสระเขา 

เขาก็ใหKอิสระกับเรา ทุกคนตZางไดKอิสระจาก

ท ุกข <  อ ิสระจากความกดดัน อ ิสระจาก 

ความยึดมั ่นถือมั ่น อิสระจากความโงZ อิสระ

จากความช่ัว อิสระจากความด้ือ ทZานใหKอิสระ

ไปเลย ใครจะเอาเทZาไหรZก็เทZานั้น ถKาเราใหK

อิสระแบบนี้ใจเราก็จะเป.นสุข ใจเขาก็จะเป.น

สุขดKวย บารมีขนาดพระพุทธเจKายังตKองมารับ

ผลจากการกระทำของทZานเอง บารมีนKอย ๆ 

อยZางเราก็ตKองเจออยZางแนZนอน เราก็ตKองมี

ญาติท ี ่ เอาดKวยและญาติท ี ่ไม ZเอาดKวยเป.น

ธรรมดา เป.นสัจจะอยZางน้ัน  

 จงระมัดระว ังการ “เอา” เพราะ 

จะทำใหKเป.นทุกข< การไมZเอาจะทำใหKเป.นสุข 

ระมัดระวังความชิงชัง เพราะถ�าเราไปพบเรื่อง

ที ่ร ู �สึกไม�ดี เราไม�ชอบอะไรก็แล�วแต� ผู�ไม�รู� 
ก็จะดูถูก (อติมานะ) จะชิงชัง (อุนาหะ โกรธะ 
พยาบาท) จะไม�ให�อภัย ผูKที่พบเรื่องไหนก็ตาม

แลKวรูKสึกแบบน้ี จะมี 3 สิ่งน้ีเกิดข้ึนกับชีวิต คือ  

 1. กลัววZาสิ่งที่เราเคยดูถูก เคยชิงชัง 

เคยไม Z ให Kอภ ัยน ั ้นจะเข K า  เป .นสภาพที่  

จะไมZอยากเจอสิ่งน้ัน  

 2. จะได Kพบก ับส ิ ่ งท ี ่ เราเคยดูถูก  

เคยชิงชัง เคยไมZใหKอภัยนั ้นทุกภพทุกชาติ  

ถKาผูKใดก็ตามที่ไดKเจอเรื่องที่ไมZชอบใจแลKวยังมี

ความรูKสึกดูถูก ชิงชัง ไมZใหKอภัยอยูZ ทZานจะตKอง

ไดKพบสิ ่งนั ้นตลอดไป เพราะวิบากรKายที่เรา 
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เคยดูถูก เคยชิงชัง เคยไมZใหKอภัยนั้นจะดลใหK

เราตKองไดKพบกับสิ ่งนั ้นอยZางหลีกเลี ่ยงไมZไดK  

ถKาผูKใดอยากเจอแบบนี้ก็ใหKดูถูกสิ่งนั ้นเขKาไวK 

ชิงชังสิ่งน้ันเขKาไวK อยZาใหKอภัยกับสิ ่งนั้นแลKว 

เราก็จะไดKไปพบกับสิ่งนั้นแนZนอน นี่อาจารย<

บอกส ูตรใหKนะ ถ KาอยากเจอใหKทำแบบน้ี 

เพราะสิ ่งท ี ่ เราทำไวKย ZอมใหKผล โดยผลคือ 

วิบากรKายจะดลใหKเราจะเป.นไดK 2 อยZางคือ  

  2.1 ไดKพบกับตัวเองโดยตรง 

  2.2 ไปทำสิ ่งนั้นดKวยตัวเอง

เลย  

  ถ �าเราเกลียด สิ ่งท ี ่ เราเคยดูถูก  
เคยชิงชัง เคยไม�ให�อภัยนั้นมาก ๆ  วันหนึ่งเรา
จะต�องไปทำสิ ่งนั ้นเอง ทั ้ง  ๆ ที่ค ุณค ิดวZา 

คุณจะไมZทำอยZางนั ้นเด็ดขาด หรือบางที 

คุณไมZไดKทำสิ่งเหลZานั้นมายาวนาน “ฉันไมZทำ

หรอก ฉันเกลียดมาก ตายเป.นตาย หัวเดด็ตีน

ขาดฉันก็จะไมZทำอยZางนั้น” ฉะนั้นมีวิธีเดียว 

ที่ชZวยคุณไดKก็คือ ใหKคุณไปเป.นสิ่งนั้นเอง เพื่อ

คุณจะไดKเขKาใจผูKอื่น วZาคนทุกคนพลาดกันไดK 

เวลามีวิบากรKายมาคนทุกคนจะเป.นอยZางน้ัน 

ใครที่วิบากรKายเขKาจะมืนตึ๊บเลย บางทีเขาก็ 

ไมZอยากทำอยZางน้ันแตZจะมีบางสิ่งบางอยZางมา

บังคับใหKทำ คุณจะถูกบังคับใหKทำ หรือบางอัน

ก็จะเป.นสภาพที่วZาวิบากรKายที ่คุณเคยดูถูก 

ชิงชัง ไมZใหKอภัยมานั้นจะสะกดจิตใหKคุณทำ  

ใหKคุณเป.นเลย ใหKคุณไปเป.นในสิ่งที่คุณไมZชอบ

นั ้นเส ียเอง เพ ื ่อให Kค ุณได K เจร ิญในธรรม  

ไดKเขKาใจเรื่องกรรรมและใหKอภัยผูKอื่นไดKแทKจริง 

 

 

 3. เกิดเรื่องรKายทั้งมวลกับชีวิต  

 ยกตัวอยZางเชZน คุณคงเคยจะไดKยินวZา

คนบางคนเกลียดคน ๆ หนึ่งมาก ๆ เป.นตาย

ร KายดีอยZางไรเขาก็จะไมZแตZงงานกับคนน้ี

เด็ดขาด แตZสุดทKายก็มีสิ่งดลใจใหKไปชอบเขา

และแตZงงานเขาและก็ตKองอยู Zกับเขาแหละ 

เหมือนคำโบราณที่วZาเกลียดอะไรก็จะไดKสิ่งน้ัน 

และแลKวก็อยูZกันไปสุขทุกข<กันไปตามนั้น ตาม

ทฤษฎีของพระพุทธเจ Kาที ่ว Zา เราทำสิ ่งใด 

(กรรมหรือการกระทำ) เราตKองยZอมจะตKอง

ไดKร ับผลของการกระทำ (วิบาก) ตามน้ัน 

โดยเฉพาะถKาคุณกระทำกรรมที ่ไม Zด ี เชZน 

เกลียด ดูถูก ชิงชัง ไมZใหKอภัย คุณจะตKองเจอ

สิ่งน้ันไดKรับผลคือวิบากในรูปแบบตZาง ๆ อยZาง

แนZนอน คือ 

  3.1 ใจเป.นทุกข<ที่สุด คือ เกิด

ความกล ัว กล ัวว Z าส ิ ่ งร K ายน ั ้นจะเข Kามา  

เขKามาแลKวก็กลัววZาจะไมZหมดไป  

  3.2 พระพุทธเจKาตรัสวZา ผูKใด

มีไฟกาม ไฟพยาบาท ไฟแหZงการเบียดเบียน

อยูZในตัวเอง เหมือนมีถือคบเพลิงไมKในปnาหญKา

แหKง ไฟน้ันจะลามไปไกลถKาคุณไมZดับมัน ก็คือ 
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คลื่นแมZเหล็กของแลKวนำไปวางในปnาหญKาแหKง 

ไฟน้ันจะลามไปไกลถKาคุณไมZดับมัน ก็คือ คลื่น

แมZเหล็กของความชัง จะไปเหนี่ยวนำใหKผูKอื่น

เป.นตาม รู Kส ึกตามอยZางนั ้น เขาก็จะทุกข<ใจ 

กลัววZาสิ ่งนั ้นจะเขKามา เขKามาก็กลัววZาจะ 

ไมZออกไป และเขาจะทำไมZดีกับสิ่งนั้น เขาจะ

ทำไดKท ุกเร ื ่องไมZว ZาจะเขZนฆZา เบ ียดเบียน  

ทำรKาย ทำไมZดีกับสิ่งนั้นไดKทุกรูปแบบเลย คน

ในโลก สัตว<ในโลกก็จะเดือดรKอน เพราะคลื่น

แหZงการทำรKายเบียดเบียนนี ้จะไปเติมใหKกัน

และกัน แลKวพากันทำไมZดี  พระพุทธเจKาบอก

ไฟนั ้นจะลามไปเผาทั้งส ัตว <เล ็กส ัตว<ใหญZ

ทั ้งหลายที ่อยู ZในคบเพลิงหญKาตายหมดเลย  

หมายความวZา ผูKที่มีกิเลสอันเดียวกันคลื่นน้ีจะ

ไปเหน่ียวนำใหKเขาทำเหมือนกัน ถKาเรามีกิเลส

อยูZ เราจะเป.นเหตุใหKตัวเองและผูKอื่นเดือดรKอน

อยูZ รากเหง้าคือ เราเกลียด ดูถูก ชิงชัง ไม�ให�

อภัยสิ่งเหล�านั้น จึงเป�นเหตุให�เราและคนอ่ืน
เดือดร�อนไปหมด ฉะนั ้น วิบาก (ผลเกลียด  
ดูถูก ชิงชัง ไม�ให�อภัยสิ ่งเหล�านั ้น) จะไปดึง 
ส่ิงเลวร�ายต�าง ๆ เข้ามาทำให�ชีวิตของเราต�อง
เดือดร�อน  

จะเห็นไดKวZา ถKาเราเกลียด ดูถูก ชิงชัง 

ไมZใหKอภัยสิ่งเหลZานั้น เราจะไมZสามารถพKนภัย

จากสิ่งเหลZาน้ันอยZางย่ังยืนไดK อีกตัวอยZางหน่ึง

ที่ทำใหKรูKวZาการเกลียด ดูถูก ชิงชัง ไมZใหKอภัย

ผู Kอื ่นนั ้นมีเรื่องใหKตKองเดือดเนื ้อรKอนใจ เชZน  

ม ีหลายทZานที ่ข ับรถมาชKานานไม Zเคยเกิด

อุบัติเหตุเลย เขาก็จะดูถูก และ ชิงชังคนเกิด

อุบ ัต ิเหตุวZาไม Zม ีผ ีม ือ ประมาท เมื ่อเขามี

ความรู Kส ึกแบบนั้นปุ �บ เขาเลZาวZาไมZนานนัก 

เขาก็ไปเกิดอุบัติเหตุเอง ทั้ง ๆ ที่เขาบอกวZา 

เขาเป.นเซียนในการขับรถ เขาไมZเคยมีปsญหา

เลย และเขาเช่ือมั่นวZาเขาจะไมZมีปsญหา แตZใจ

เขานั ้นคิดดูถูกคนอื ่น ไปชิงชังคนอื ่นที ่เกิด

อุบัติเหตุ ผลวิบากจากการดูถูกชิงชังนั้นทำใหK

เขามาเจอเอง มาเป.นเอง  

 ในเร ื ่องของญาติพี ่น Kองผองเพื ่อน 

ก็เชZนเดียวกัน หากเราจะเอาสิ ่งดี ๆ ตZาง ๆ 

จากเขาแลKวไมZไดKสมใจ หากเราไปเกลียด ดูถูก 

ชิงชัง หรือไมZใหKอภัยเขา เราก็จะตKองไดKรับผล

วิบากเชZนนั ้นเหมือนกัน นี ่คือการใชKอธิศีล 

ในการแกKปsญหาชีวิต หลังจากขKาพเจKาไดKฟsง

ธรรมขKอน้ี ขKาพเจKาก็ฝpกตาม ต้ังศีลมาปฏิบัติวZา 

จะฝpกตัดความผูกพันกับญาติพี่นKองผองเพื่อน 

ตัดความผูกพันอันที่กZอใหKเกิดความทุกข< แตZ

ไมZไดKตัดความสัมพันธ<ที่มีอยูZ  โดยจะไมZโกรธ  
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ไมZเกล ียดญาติ ยังคงไปมาหาสู Zช Zวยเหลือ

เกื้อกูลกันอยูZ แตZจะไมZเอาความดีอะไร ๆ จาก 

เขามากเกินกวZาที่เขาจะใหKเราไดK ผลที่ไดKคือ 

เป.นสุขใจทันทีที่คิดอยZางน้ี เดิมถKาเขาไปเที่ยว

กันดูแลKวมีความสุขมากกวZาการที่เขาตKองมา

เขKาคZายแพทย<วิถีธรรม เราก็จะรูKสึกวZาเขาทำ

ไมZถูกตKอง สิ่งที่ถูกตKองคือ เขาควรจะใชKเวลา 

ที่มีมาเขKาคZายเพื่อจะไดKมีหลักการวิธีการที่ดี 

ม ีประโยชน<กล ับไปใช Kในช ีว ิต น ั ่นค ือเรา

ตKองการใหKเขาเป.นตามที่เราคิดวZาสิ่งนี้ดี สิ่งที่

เขาอยูZเป.นสิ่งที่ไมZดี ผลคือ ขKาพเจKารูKสึกอึดอัด

มากทุกครั ้งที ่ตKองรับรู Kสิ ่งน้ี แตZปsจจุบันเมื่อ

ขKาพเจKาตั้งอธิศีลวZาจะไมZโกรธ ไมZเกลียดญาติ

แมKเขาจะไมZทำอยZางที่ขKาพเจKาตKองการ ทำใหK

ไดKก็รูKความจริงตามความเป.นจริง ทำใหKไดKรับรูK

สภาวะจิตใจที่เกิดความชอบความชังกับสิ่งที่

เกิดขึ ้น ทำใหKไดKเห็นเหลี ่ยมมุมของการจะ 

“เอา” จากญาติพี่นKองผองเพื่อนแลKวไมZโกรธ 

ไมZถือสา แตZจะหันมาจัดการก ับต ัวกิ เลส 

ในจิตที่คิดจะ “เอา” หันมาลKางจิตลKางใจดKวย

ปsญญาแหZงธรรมที่ไดKกลZาวมาขKางตKน จนเกิด

สภาวะจิตที่มีความยินดีในความไมZชอบไมZชัง

ในสิ่งที่เกิดขึ้น สบายใจไดKจริง ๆ เมื่อไดKรับรูK

เรื่องราวก็ไมZอึดอัดเหมือนกZอน เมื่อใจสบาย 

เบิกบานแจZมใสไดKแลKว ญาติพี่นKองผองเพื่อน

จะมาคZายหรือไมZมาคZายขKาพเจKาก็ยินดีกับเขา

ไดKหมด คิดวZาใหKเขามีความสุขไปตามฐานของ

เขา ดีกวZามาอึดอัดใจเพราะตKองทำในสิ่งที่เขา 

ไมZพรKอม แลKวขKาพเจKาก็แคZคอยบอกขKอมูลดี ๆ 

แกZเขาไปเรื่อย ๆ  (เรียกวZาเมตตา) พรKอม ๆ กับ

การทำตัวอยZางที ่ด ีไปเร ื ่อย ๆ เชZน ไมZกิน

เนื ้อส ัตว< นมสัตว< และไขZดKวยความสดช่ืน 

เบิกบาน ทำยา 9 เม ็ดไปดKวยความผาสุก  

เพิ่มอธิศีลเพื่อลดละเลิกสิ่งที่ติดยึดตZาง ๆ ไป

เรื ่อย ๆ สZวนเขาจะคิดเห็นอยZางไร เอาดKวย

หรือไมZเอาดKวยก็ไมZเป.นไร คิดวZาเขาจะเอาชาติ

นี้หรือชาติไหนก็ไดK มีแตZความเบิกบานแจZมใส

แมKสิ ่งที ่ดีไมZเกิดด่ังใจหมาย พิจารณาไดKวZา

เพราะเราก็เคยไมZเอาสิ่งดี ๆ  ที่คนดี ๆ เขามา

บอกเช Zนเด ียวก ัน ด ังน ั ้น เม ื ่อเราทำมา

พระพุทธเจKาตรัสวZาเราจะตKองรับผล ขKาพเจKา

จ ึงต Kองมาเจอสิ ่ งนี ้  ถ ือว Zาได Kใช Kหน ี ้ว ิบาก  

หมดวิบากรKายแลKวซิหนอ หมดหนี้แลKวซหินอ 

เรากำลังจะโชคดีข้ึนแลKวซิหนอ ดีใจจัง  

 ผลของการคิดอย�างนี้เหมือนกับได�
เป�นการปลดปล�อยความยึดมั่นถือมั่น ทำใหK

เบาใจ โลZงโปรZงสบายใจดีมากคZะ และเทZาที่

ส ังเกตพบวZา ยังจะมีอานิสงส<เพิ ่มขึ ้นดKวย  

คือ ทำใหKขKาพเจ Kาสามารถตัดความติดยึด 
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ในกิเลสกามและอัตตาตัวอื่น ๆ ไดKงZายข้ึนดKวย 

เพราะไมZตKองเสียเวลาและพลังงานไปอยากไดK

หรืออยากใหKเกิดสิ่งดี ๆ  ดั่งที่ใจคิด และคิดไดK

วZา สิ่งที่ขKาพเจKาเคยไดKด่ังใจในเหตุการณ<ตZาง ๆ 

นั ้นเป .นเพราะวิบากดีออกฤทธิ ์ ท ี ่ข KาพเจKา 

ไดKร ับสิ ่งที ่ไมZดีสมใจในเหตุการณ<ตZาง ๆ น้ัน 

ก็เพราะวิบากรKายออกฤทธิ ์ การคิดอยZางน้ี 

ทำใหKไดKพลังชีวิตคืนมาเต็ม ๆ  

  สZวนผลที่เกิดกับญาติคือ คุณแมZทZาน 

ก็ไมZเครียด ทZานก็สบายใจที่จะทำอยZางที่ทZาน

คิดโดยไมZตKองกังวลวZาขKาพเจKาจะวZากลZาวหรือ

ตำหนิที ่ท ZานไมZทำตามที ่ข Kาพเจ Kาบอก เมื่อ

ขKาพเจKาปลZอยวางความคิดที่จะ “เอา” ตามใจ

หมาย วางการเอาเปลี่ยนเป.นการใหK ก็จะเกิด

พลังสงบ ส ZงพลังสงบออกไปทZานก็ร ับคลื่น 

ความสงบนี้ไดK ทำใหKสามารถอยูZรZวมกันอยZาง

รZมเย็น เกิดความผาสุก เมื่อทZานไดKรับพลังเย็น

ทZานก็สZงพลังเย็นกลับมา คือ ไมZบังคับขKาพเจKา

ว Zาจะต Kองกลับบ Kานด ังท ี ่ท Zานม ุ Z งหมายไวK

เชZนเดียวกัน ทั ้งท ี ่ เม ื ่อก ZอนหากขKาพเจ Kาไป 

ค Z า ย แ พ ท ย < ว ิ ถ ี ธ ร ร ม ที่  อ ำ เ ภ อ ช ะ อวด

(นครศรีธรรมราช) ก็จะถูกชวนใหKกล ับบKาน  

(ส ุราษฎร <ธาน ี )  แต Zหากข Kาพเจ Kาม ีภารกิจ 

ไมZสามารถกลับบKานไดKก็จะมีความรู Kสึกอึดอัด 

ตัดสินใจไมZไดK และไมZรูKจะอKางเหตุผลอะไรกับ

ทZานเพื ่อใหKทZานสบายใจ ครั ้งน้ีที ่ขKาพเจKาไป 

คZายชะอวดก็ถูกถามเหมือนเดิม และเป.นครั้งที่

ถือวZาไมZไดKกลับบKานมานานมากกวZาทุกครั้ง

เพราะติดเรยีนปริญญาโท ทZานก็จะอKางเหตผุล

และรบเรKาใหKกลับบKานรุนแรงมากกวZาเดิม แตZ

ความร ู Kส ึกของข Kาพเจ Kาที่ เก ิดข ึ ้นคร ั ้ง น้ีคือ  

ไมZอ ึดอัดใจเลย สงบ ร ับฟsงดKวยใจเบิกบาน

แจZมใส แมKทZานจะรบเรKาหรือกดดันขKาพเจKา

มากกวZาเก Zา ข Kาพเจ Kากล ับน ิ ่ งสงบไดKและ

พยายามพูดคุยกับทZานดKวยเหตุผล รับฟsงทZานไดK 

ทุกประเด็น จนทZานก็ยอมรับไดKวZาไมZกลับบKาน 

ก็ไดK เพราะไมZไดKมีความจำเป.นอะไรนักหรอก 

แคZคิดถึงกันเทZาน้ันเอง แคZไดKทราบขZาวคราวกัน

ก็สามารถคลายความคิดถึงลงไดKแลKว แคZน้ีทZาน 

ก็สบายใจแลKว ไมZตKองกลับบKานก็ไดK น้ีเป.นสัจจะ

ที่เกิดขึ้นแลKวจริง ๆ  สมกับคำกลZาวที่วZา "อยาก
ได�สิ ่งใด จงคิดสิ ่งนั ้นกับผู �อื ่น" (ใจเพชร กล�าจน. 

2559) ไดKผลคือความสุข สงบ กKาวหนKาทางธรรม

ไดKเร ็วขึ ้นคZะ ขอขอบพระคุณทZานอาจารย<  

หมอเขียวคZะ สาธุคZะ 

 คำสอนของอาจารย<หมอเขียวกKองอยูZ

ในหัวเสมอวZา “คนทุกวันนี ้ท ุกข<ก ็เพราะ 

ยึด เพราะเอา เพราะไมZใหK น่ันแหละ ถKาใหKกัน

อยZางแทKจริงจะไมZทุกข<เลย ทุกข<ที ่ทุกข<ที่สุด 

ในโลกอยZางหนึ ่งคือ ทุกข<เพราะอยากจะใหK 

คนในครอบครัวมีพฤติกรรมดี ๆ อยZางที่เรา 

มุ Zงหมาย โอKโห ไมZมีอะไรทุกข<กวZานี้แลKวนะ

อาจารย<วZา หรือใครวZามีอะไรทุกข<กวZาน้ีไม�  

มันเหมือนจะใหKนะ แตZแทKที่จริงมันคือจะเอา 

เหมือนเราใหKสิ่งดี ๆ แกZเขานะ แตZแทKที่จริงเรา

เอาสิ่งดี ๆ อยZางที่เราหมายจากเขา เห็นไหม

การเอามันทุกข<ที ่ส ุดในโลก การเอาเป.นช่ัว

ที่สุดในโลก มันโงZที่สุดในโลก มันดื้อที่สุดใน

โลก มันยึดมั่นถือมั่นที ่สุดในโลก ยึดไมZยอม

ปลZอยเลยนะ แตZการให�จะเป�นสุข ดีที่สุด ฉลาด

ท่ีสุด ไม�ดื้อท่ีสุดในโลกคือ

“ ให้ ” แล้วคิดที<จะไม่เอาอะไรจากใคร..ให้ได้ 
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เล�าสู�กันฟ�ง..ผมดใีจทีเ่ป�นมะเรง็  

ภาคภูมิ ยอดปรีดา 

 เรื่องเล@าสู@กันฟjง ใน คอลัมนDน้ี เปZนเรื่องที่น@าสนใจทีเดียว โดยปกติคนที่ปyวย ไม@สบาย ถึงข้ัน

เปZนมะเรง็ ก็จะมีความทุกขDกาย ทุกขDใจ กับสิ่งที่ต(องเผชิญ ไม@ว@าจะเปZนโรคร(าย ความกลัว กังวล 

หว่ันไหว กับสิง่ที่มองไม@เห็น อะไรเปZนจุดเปลี่ยน... เราลองไปฟOงเหตุผล ท่ีทำใหCเขาดีใจท่ีเปKนมะเร็ง 

#เหตุผลท่ี 1 “ถึงเวลาต=องเปลี่ยน” 

 กZอนผมปnวยเป.นมะเร็ง ผมไมZไดKและไมZเคยตระหนักเลยวZาพฤติกรรมการใชKชีวิตของผม 

ทั้งทางกายและทางใจน้ัน “ผิด” ดKวยความที่มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย<สZวนใหญZทั่วไป กินก็เหมือนกัน  

ออกกำลังกายก็ออกอยูZ พักผZอนก็ (คิดวZา) เพียงพอ สังสรรค<ก็พอมีกับเขาบKาง หรือเรื่องการจัดการ

อารมณ< ความรูKสึกตัวเองก็ (คิดวZา) ออกจะทำไดKดีดKวยซ้ำไป ดKวยเหตุลดังกลZาว ทำใหKผมไมZเคยคิดที่ 

จะแกKไขและพัฒนาพฤติกรรมการใชKชีวิตของตัวเองใหKดีข ึ ้นเลย จนกระทั ่งมะเร็งมาเตือนผม  

(แบบแรง ๆ) ว<า “เฮKยเอ็งนZะ เอ็งน่ันแหละไมZตKองหันไปมองใคร ขKาจะเตือนเอ็งไวKนะวZาพฤติกรรม 

การใชKชีวิตของเอ็งหนZะมันผิดเกือบทั้งหมด กินเอ็งก็กินผิด ออกกำลังก็ไมZมีวินัยแถมยังไมZเพียงพออีก 

การพักผZอนนอกจากไมZเป.นเวลาแลKว เอ็งก็นอนไมZถูกกับเวลาที่รZางกายตKองการดKวย แลKวไอKที่เอ็งอKาง

วZาไปสังสรรค<เพื่อเขKาสังคมของเอ็งนZะ เอ็งจะเอาเหลKา ยา ปลาป�wงเขKามาในรZางกายอะไรนักหนา บุหรี่

เอ็งก็เคยลองสูบ เหลKา เบียร< ไวน< ยาดอง เอ็งก็กินหมด กินเสร็จเอ็งก็เมา เมาแลKวก็ตKองคลานข้ึนหKอง 

แลKวแทนที่เอ็งจะไปนอนบนเตียง เอ็งก็ดันไปนอนกอดโถสKวมแทนซะอีก สุดทKายต่ืนมาแลKวเป.นไง หัว
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แทบจะระเบิด งานการก็เสีย สZวนเรื่องอารมณ<หนZะ ขKาจะ

บอกเอ็งไวKเลยหนZะ วZาเอ็งหนZะ โคตรจัดการอารมณ<ของ

ตัวเองไดKโคตรหZวยเลยหวZะ ไอKพวกเครียด หงุดหงิด โกรธ 

เกลียด ริษยา อาฆาต ไอKอารมณ<ประมาณเนี้ย เอ็งจะเอา

เขKามาใหKรกในจิตใจเอ็งทำไมฟะ” 

 โดนมะเร็งด<า เอCยเตือนมาแรง ๆ แบบนี้ทีเดียว  

ตาผมกส็วZางข้ึนมาทันที ผมเริ่มดึงสติกลับมาอยูZกบัเน้ือกับ

ตัวอีกครั้งหน่ึง และคZอย ๆ ศึกษาจากแหลZงขKอมลูตZาง ๆ วZา

แทKที่จริงแลKว พฤติกรรมที่ถูกตKองน้ันควรเป.นประมาณไหน 

เช่ือมนูKนนิด โยงน้ีหนZอย จนในทีสุ่ดผมก็ตัดสินใจไดKวZา รูปแบบพฤติกรรมการใชKชีวิตทั้งทางกายและใจ

แบบไหน จะเป.นรูปแบบทีเ่หมาะสมกบัผมมากทีสุ่ด สZวนรายละเอียดในแตZละดKานเป.นอยZางไรน้ัน  

ผมขออนุญาตยกยอดไปในบทความถัด ๆ ไปนะครับ เพราะถKาขืนเลZาในตอนน้ีเลย แคZเรื่องพฤติกรรม

การกินของผมที่เปลี่ยนไป ผมคงตKองพิมพ<กันมือหงกิหลZะครบั 

 ดังน้ันถKาจะใหKคิดแบบเร็ว ๆ วZา ทำไมผมจึงต=องดีใจท่ีเปVนมะเร็ง 1 ในสาเหตุท่ีผมจะคิดออก

กXอนเหตุผลอ่ืนเลยก็คงเปVน เพราะมะเร็งมาเตือนให=ผมรู=วXา “ถึงเวลาท่ีต=องเปลี่ยน” แลKวนะ ถKาวัน

น้ันผมไมZรูKวZาเป.นมะเร็ง ผมก็ยังคงใชKพฤติกรรมการดำเนินชีวิตแบบเดิม ๆ อยูZ ซึง่ดีไมZดีผมอาจจะ 

ไมZไดKมาน่ังเพKออะไรก็ไมZรูKใหKทุกทZานอZานอยูZ เพราะผมอาจตายไปแลKวก็เป.นไปไดKครับ แตZเป.นเพราะ

มะเร็งมาทำใหKผมรูK มาทำใหKผมเปลี่ยนตัวเอง จนทำใหKผมรูKสกึวZา ชZวงเวลาที่ผมอยูZกับมะเร็งมา 3 ผ มไดK

ใชKชีวิตของตัวเองใหKมีทั้ง คุณ และ คZา มากกวZาชZวงเวลา 32 ป} กZอนที่ผมจะปnวยเสียอีก 

#เหตุผลท่ี 2 “เวลา” 

 “แบบวZาเกิดมาก็ไดKมาเลยไง แลKวก็ไดKมาฟรี ๆ ไมZตKองไปลำบากหามาจากไหน ไมZตKองซื้อ 

มา แลKวจะสำคัญอะไรนักหนา” น่ีคือทัศนคติที่แสนจะมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับ “เวลา” กZอนที่จะปnวยเป.น

มะเร็ง 

 กZอนจะปnวยผมเป.นคนปากดีชอบพูดวZาเวลาสำคัญอยZางนูKนสำคัญอยZางนี้ แตZพฤติกรรมที่ไดK

ทำออกไปมันชZางยKอนแยKงกับคำพูดมากนัก ถึงแมKจะมีบางครั ้งบางคราวที ่ผมไดKใชKเวลาใหKเกิด
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ประโยชน< แตZก็มีหลายครั้งเลยทีเดียวที่ผมชอบปลZอยเวลาใหKผZานไปอยZางไรKคZา และที่หนักที่สุดก็เห็น

จะเป.นการที่ชอบเอาเวลาไป “ฆZา” ทิ้งเลZนซะอยZางน้ัน 

 นึกยKอนไปแลKวก็อดเสียดายเวลาเหลZานั้นมิใชZเลZน แตZการที่จะไปจมปลักอยูZกับขKอผิดพลาด

ของตัวเองในอดีตก็ใชZเรื่องที่จะพึงปฏิบัติ สูKรู KจักใหKอภัยตัวเองแลKวนำขKอผิดพลาดเหลZานั้นมาเรียนรูK

นZาจะดีกวZาเป.นไหน ๆ  แตZดKวยความที่โงZเขลาเบาปsญญา กวZาจะรูKตัววZาเวลานั้นสำคัญไฉน ผมก็ตKอง 

รอใหK “พี่มะเร็ง” เขามาเตือนสติแรง ๆ เสียกZอน 

 แตZถึงรูKตัวชKา ก็ดีกวZาไมZรูKตัวซะเลย ซึ่งทันทีที่ดึงสติกลับมาไดK คำพูดแรกที่ผมจำไมZไดKแลKววZา

ใครกลZาวเอาไวK ก็กลับเขKาอยูZในความคิดอีกครั้งหนึ่ง “ไมZมีใครรูKหรอกวZา พรุZงนี้หรือชาติหนKาอะไร 

จะมากZอนกัน” อืม จริงสินะ ใครจะไปรูK วันนี้ตอนนี้ผมอาจยังหายมีลมหายใจอยูZ แตZพรุZงนี้เพื่อนแทK

ที่สุดของผม (และของทุกคน) อาจจะพาผมไปอยูZอีกที่หน่ึงแลKวก็เป.นไปไดK แลKวไง ตอนที่ยังมีลมหายใจ

อยูZจึงไมZใชZเวลาที่เหลืออยูZทั้งหมดน้ีใหKเกิดประโยชน<สูงสุดเทZาที่ผมจะทำไดKใหKแกZตนเองและผูKอื่นลZะ 

 และน่ันแหละครับ จุดท่ีทัศนคติของผมท่ีมีตXอเวลาเปลี่ยนไปตลอดกาล จากสิ่งที่ผมไม@ค@อย

ที่จะให(ค@าให(ความสำคัญ กลับกลายมาเปZนสิง่ที่มทีั้ง “คุณ” และ “ค@า” มากที่สุด อยZางหน่ึงสำหรบัผม

ในตอนน้ี แตZถึงจะรูKวZาสำคัญเพียงใด แตZผมก็ไมZเคยรKองขอเวลาอีก 10 ป} 20 ป} แคZพรุZงน้ีต่ืนมาแลKวยัง

มีลมหายใจอยูZ ผมก็ดีใจมากแลKว…ขอบคุณพี่มะเร็งที่ทำใหKผมคิดไดKเสียที 

ปล. อันน้ีเป.นความคิดเห็นสZวนตัวลKวน ๆ นะครับ เทZาที่ผมสังเกตดูคนเราชอบใชKคำวZา “นับเวลาถอย

หลัง” กับคนที่สูงอายุเทZาน้ัน แตZผมวZาจริง ๆ แลKว นา¶ิกาชีวิตของเราทุกคนก็นับเวลาถอยหลังต้ังแตZ

วินาทีแรกที ่เรามีชีวิตแลKว ซึ ่งเวลาที ่เราแตZละคนไดKมาก็ไมZเทZากัน สZวนของใครจะมีมากมีนKอยก ็

คงไมZสำคัญไปกวZา ใครไดKใชKเวลาที่มีอยูZเหลZาน้ันใหKเกิดทั้ง คุณ และ คZา ตZอตนเองตZอผูKอื่นและตZอโลก

ใบน้ีไดKมากไปกวZากัน 

#เหตุผลท่ี 3 มะเร็ง “ไมXเร็ว” 

 “คุณเป.นมะเรง็” ผมเช่ือวZาคนสZวนใหญZเมื่อไดKยินคำน้ีกบัตนเอง จะเกิดอาการหูดับตาบอด

สมองต้ือตันคิดอะไรไมZออกไปเสียหมด แตZในขณะเดียวกนัระบบจิตใตKสำนึกบางอยZางของเราจะถูก

เป�ดข้ึนโดยอัตโนมัติ และมันจะยังคงทำงานไดKอยZางมีประสทิธิภาพไปจนกวZาเราจะกลับมามสีติที่ถูกที่

ตKองอีกครัง้หน่ึง ระบบน้ีถึงจะหยุดทำงาน ซึ่งผมเรียกระบบอัตโนมัติน้ีวZา “(ความรูCสึก) เรากำลังจะตาย” 
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 ผมมักจะบอกผูKปnวยหรอืญาติของผูKปnวยมะเร็งหนKาใหมZอยูZเสมอเวลาที่พวกเขามาขอคำปรกึษา

จากผมวZา “ไมZแปลกหรอกครับ ที่เราจะจิตตก จะเครียด หรือจะอะไรก็แลKวแตZที่เป.นความรูKสึกที่ไมZดี 

ที่เราจะคิดมาทำรKายจิตใจของตนเอง ในชZวงแรกแรก ๆ ที่เรารูKตัววZาเป.นมะเร็ง (คนที่ไมZรูKสึกแบบน้ัน 

สิแปลกคนพิลึก) แตZทั้งนี้เราก็ไมZควรที่จะปลZอยใหKความรูKสึกเหลZานั้นมาทำรKายเรานานจนเกินไปเรา

ตKองรีบกลับมาสรKางกำลังใจใหKตัวเองใหKเร็วที่สุดเทZาที่จะเป.นไปไดK เพื่อที่จะไดKกลับมามีแรงตZอสูKกับโรค

น้ีไดKอีกครั้งหน่ึง” 

 ผมก็เปKนคนหนึ่งครับที่ถูกระบบนี้เล<นงานจนจิตตกมา

ก<อน ผมใชKเวลาอยูZประมาณ 2 อาทิตย< เพื่อที่จะดึงสติและ

สรKางกำลังใจใหKตัวเองไดKอีกครั้งหน่ึง ซึ่งเมื่อต้ังสติไดKผมก็พบวZา  

ไอKระบบ “เรากำลังจะตาย” มันเป.นระบบที่แสนจะหลอกลวง

เป.นที่สุด เพราะอะไรนั้นหรือ ก็เพราะทันทีที่เรารูKตัววZาเป.น

มะเร็ง ใชZเราจะตายเสียต้ังแตZตอนน้ัน หรือ ตายภายในวันสอง

วันเสียที่ไหน เอาอยZางแยZที่สุดเลย มะเร็งยังใหKเวลาเราอีกนาน

โขเลยทีเดียว เรายังม ีเวลาที ่จะไดKทำส ิ ่งท ี ่ ดี ๆ และเรา 

ก็ยังมีเวลาที่จะทำอะไรก็แลKวแตZที่เราอยากจะทำแตZยังไมZไดKทำในชZวงเวลาที่ผZานกZอนที่จะเป.นมะเร็ง 

หรือในทางที่ดีไปกวZาน้ัน คือ มะเร็งเขาจะหายไปจากชีวิตเราอยZางถาวรกZอนที่เราจะตายเสียดKวยซ้ำ 

 เราชอบตราหนKามะเร็งวZาเป.นจอมวายรKาย แตZถKาเรารูKจักทีจ่ะคKนหาแงZมุมดี ๆ ในเรื่องราวที่

เลวรKาย เราจะพบวZาแทKทีจ่รงิแลKว มะเร็งยังมีมมุสวยงามที่ซZอนอยูZเพื่อรอใหKเราคKนหาใหKเจอ และมะเร็ง

ก็ไมZไดKใจรKายมากจนเกินไปเหมอืนที่เรา (เคย) ชอบคิดกัน เพราะอยZางนKอย มะเร็งเขาก็ยังใหKโอกาสเรา

ไดKดูแลและบอกลาคนทีเ่รารักและคนทีร่ักเราจนวินาทสีุดทKายของชีวิต และน่ีก็เป.นอีกเหตุผลหน่ึงที่

ทำไมผมถึงดีใจทีเ่ป.นมะเร็ง ก็เพราะ (เป.น) มะเร็ง (ตาย) ไมZเร็ว ยังไงลZะครับ ^^ 

ประวัติ  ช่ือ นายภาคภูมิ ยอดปรีดา ภูมิลำเนา จังหวัดสงขลา 

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร< มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร< 

การเจ็บป�วยในปOจจุบัน มะเร็งตZอมไทรอยด< ชนิด Medullary เม่ือตKนป} 2558 : การรกัษา 

ผZาตัดเอาตZอมไทรอยด<ออกทัง้ 2 ขKาง และ ตZอมน้ำเหลอืงบริเวณคอดKานขวา 90% หลังจากน้ัน 

ตKองทานยาฮอร<โมนไทรอยด< และตรวจติดตามผลดKวยการตรวจเลือด และ Ct สแกน (ตลอด 3 ป}

กวZาๆ ที่ตรวจมา ผลการตรวจยังอยูZในคZาปกติ) ปsจจุบัน ดูแลสุขภาพตัวเอง โดยใชKหลักแพทย<วิถี

ธรรม 80% (เริ่มเขKาคZายแพทย<วิถีธรรมครั้งแรกเม่ือกลางป} 2558) และแพทย<แผนปsจจบุัน 20% 
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7-8 August 2018  
กจิกรรมคา่ยสุขภาพ  ณ บวร สนัตอิโศก จ.กรุงเทพฯ 

แสงอรุณ สังคมศิลปr 

บรรยากาศค Zายส ุขภาพแพทย <ว ิถ ีธรรม ณ บวร  

ส ันติอโศก โดยทีมงานจิตอาสาแพทย<วิถ ีธรรมแหZง

ประเทศไทยรZวมกับชมรมมังสวิรัติแหZงประเทศไทย 

สาขาสันติอโศก ที่จัดขึ้นในวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 

ไดKรับความสนใจมีผูKมาสมัครเป.นจำนวนมาก มีผูKเขKา

คZายบอกวZา “รอมานานแลCวที่จะใหCมีค<ายแบบนี้ 

เพราะไม<สามารถเดินทางไปต<างจังหวัดหลาย ๆ 

วัน ตCองดูแลคุณพ<อที่ป�วย ขอบคุณมาก ๆ ที่จัด

ค<ายแบบนี้ในกรุงเทพฯ” แมKคZายนี้จะจัดขึ้นเป.น

ครั้งแรกและเป.นคZายสองวัน แตZก็มีผูKสนใจมาอบรม

ไมZนKอยเลยเลยทีเดียว มีผูKเขKารZวมอบรมถึง 127 คน 

เร ียนร ู Kหล ักการแพทย<วิถ ีธรรมภายในหนึ ่ ง วัน 

บรรยายและสาธิตโดยจิตอาสาแพทย<วิถีธรรมตั้งแตZ ยาเม็ดที่ 1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 

ยาเม็ดที่ 2 การกัวซา ยาเม็ดที่ 3 การสวนลKางลำไสKใหญZ (ดีท็อกซ<) ยาเม็ดที่ 4 การแชZมือ แชZเทKา ดKวย

น้ำสมุนไพรที ่ถูกกัน ยาเม็ดที ่ 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ดKวยสมุนไพรที ่ถ ูกกัน  

ยาเม ็ดที ่ 6 การออกกำลังกาย กดจ ุดลมปราณ โยคะ กายบร ิหารที ่ถ ูกต Kอง ย า เ ม ็ ดท ี ่  7  

การรับประทานอาหารปรับสมดุล ยาเม็ดที่ 8 การใชKธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญ เพิ่มพูนใจ ไรKกังวล 

(หยุดชั่ว  ทำดี ทำจิตใจใหKผZองใส) ยาเม็ดที่ 9 การรูKเพียร รูKพักใหKพอดี แมKฝนจะตกบKางแตZก็ไมZเป.น

อุปสรรคในการทำคZาย ชาวคZายต้ังใจเรียนรูK และจิตอาสามีความเบิกบานในการบำเพ็ญ  

ผเีสือ้ขยบัป�ก รวมพลงั พวธ. 
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วันสุดทKายของคZายพาพี่นKองชาวคZายทำกิจกรรมรZวมกับพี่เลี้ยงกลุZมศีล 8 นำโดยอาเล็กรKอย

ศิลปt เป.นผูKนำกลุZมพาทำกิจกรรมในวันนี้ พาพี่นKองชาวคZาย สวดมนต< ฟsงธรรมตั้งแตZเวลาตีสามครึ่ง 

ตามดKวยการตักบาตร กZอนที่จะตักบาตรก็ไดK บรรยายถึงอานิสงส<ของการใหKโดยไมZหวังสิ่งตอบแทน

จากการตักบาตรไมZตKองอธิฐานขออะไรใด ๆ ใหKดKวยจิตใจที ่บริสุทธ์ิ 

จากนั้นก็ออกกำลังกายดKวยการโยคะหนึ่งชั่วโมง เยี่ยมชม ชมรมอาหาร

มังสวิรัติ ซึ ่งอาสุวรรณาผู KรับใชKชมรมมังสวิรัติแหZงประเทศไทยสาขา 

สันติอโศกเป�ดใหKบริการน้ำผักปs¸นและอาหารมังสวิรัติฟรีแกZชาวคZาย และ

เชิญชวนพี่นKองชาวคZายมารZวมบำเพ็ญเป.นจิตอาสาที่ชมรมรมมังสวิรัติ แมK

เพียงหนึ ่งหรือสองชั ่วโมงตZอวันทZานก็ยินดี ทZานบอกวZา การใหKและ

แบZงปsนน้ันเป.นกุศลแกZตนเอง เชิญชวนมารZวมทำความดีดKวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชZวงบZายไดKจำลองตลาดวิถีธรรมและตลาดบุญนิยมใหKชาวคZายไดKเห็นบรรยากาศตลาดการคKา

บุญนิยม 4 ระดับ  คือ ขายต่ำกวZาทKองตลาด ขายเทZาทุน ขายต่ำกวZาทุนและแจกฟรี ซึ่งบรรยากาศน้ี

จะมีใหKเห็นทุกวันเสาร<อาทิตย< ณ ตลาดบุญนิยม ชุมชนสันติอโศก ซอยนวมินทร< 46 คZะ ป�ดทKายดKวย

การแบZงปsนประสบการณ<พี่นKองจิตอาสาและชาวคZาย อำลาคZายดKวยธรรมะ พรกZอนจากโดยทZาน

สมณะและสิกขมาตุ สาระธรรมโดยยZอกZอนจาก “สุขภาพ คือ ดุลยภาพ การมีสุขภาพที่ดีตCองมี

สมดุลในชีวิต ไม<มากไป ไม<นCอยไป เราตCองรูCจักปรับสมดุลอาหาร ไม<เย็นเกิน รCอนเกิน ปรับอาหาร

การกินตามฤดูกาล ตCองรูCเวลาหลับและเวลาต่ืน เพราะเราเปKนหมอดูแลตนเอง พึงเจริญอิทธิบาท 

4 เพื ่อเจริญอายุ อริยศีลรักษาโรค เมื ่อเราเจริญอริยศีลไดCดี สุขภาพเราก็จะดี สุขภาพดี  

จิตวิญญาณดี ก็จะบรรลุธรรมไดCไว” ที ่บวรสันติอโศก คZายสุขภาพแพทย<วิถีธรรมเริ่มจาก 

คZายเล็ก ๆ สองวัน เล็ก ๆ แตZมีคุณคZา แมKเวลานKอย ความทรงจำก็จะผนึกแนZน พบกันใหมZในโอกาส

ตZอไป เจริญธรรม สำนึกดีคZะ

หลังจากรับประทานอาหารเชCาเสร็จ ก็พาพี่นCองชาวค<ายรูCจัก

วิถีชุมชนบวรสันติอโศก กราบพระบรมสารีริกธาตุบนพระวิหารพันป� 

เรียนรูCเย่ียมชมฐานงานสถาบันขยะวิทยาดCวยหัวใจ แลกเปล่ียนเรียนรูC 

ขจัดสิ ่งท่ีเหลือใชCใหCเกิดประโยน1สูงสุดเยี ่ยมชมการศึกษาบุญนิยม 

โรงเรียนสัมมาสิกขา จัดการศึกษาดCวยปรัชญา ศีลเด<น เปKนงาน ชาญ 
วิชา เปKนโรงเรียนท่ีเนCนสอนใหCเด็ก ๆ ต้ังใจลดละกิเลส เปKนหลัก เย่ียม

ชมพาณิชย1บุญนิยม รCานพลังบุญ  อธิบายแหล<งท่ีมาของสินคCาท่ีน่ีแต<

ละอย<างเช <นผักที ่นำมาขายตCองไรCสารพิษและผ<านขั ้นตอนการ

ตรวจสอบอย<างละเอียดจึงจะไดCมาขาย ลูกคCาจึงมั่นใจว<าของที่นำมา

ขายลCวนแต<เปKนของดีมีคุณภาพ 
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05 July 2018 
บรรยายกาศกิจกรรมเมื่อวันที่ 05 ก.ค. 61 "โครงการสมุนไพร

ใกลKตัว พาชีวิตปลอดโรคและปลอดภัย" โดยใชKหลักการ พวธ. 

ณ ชุมชนศาลากลางบKานดูZ 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบล ฯ   

ผูKรZวมกิจกรรมเป.น อสม. และผูKสนใจ จำนวน 100 คน 

18 July 2018 

เม่ือวันที่ 18 ก.ค. 61 แพทย<วิถีธรรมสัญจร เครือขZาย

ภาคกลางนำองค<ความรู Kหลักการแพทย<วิถี ธรรม  

มาเผยแพร ZในงานประชุมสัมมนาขKาราชการครู  

บ ุคลกรทางการศ ึกษาสำน ั กงานเขตจอมทอง 

กรุงเทพฯ 
 

 

 

 

10  August  2018 
จิตอาสา พวธ. รZวมกิจกรรม แจกน้ำสมุนไพร และกลKวยน้ำวKา 

"โรงบุญแทนคุณแม<" รพ.สรรพสิทธิประสงค< อ.เมือง จ.อุบล 

ฯ  เม่ือ 10 ส.ค. 61 มีผูKรZวมกิจกรรมประมาณ 300 คน 

 

 

25-27 August  2018 

บรรยากาศในการจัดคZายยZอย3วัน ไปกลับ 25-27 

ส.ค.61 ที่วัดอุดมราฎษร<อุทิศ  บKานนาหนองทุZม 
 อ.ชุมแพ  จ.ขอนแกZน พี ่นKองใหKความสนใจตลอด 

ทั้ง 3 วัน แมKวZาการเดินทางมาคZายไมZคZอยสะดวกนัก

เพราะเป.นหนKาฝน และมีฝนตกทุกวันก็ตาม สZวนใหญZ

ติดใจในรสอาหารพวธ. ไมZเคยคิดวZาอาหารที่ปรุงดKวย

เกลืออยZางเดียวจะทำออกมาไดKอรZอยปานน้ี ทานอ่ิม

แลKวขอหZอกลับไปฝากคนที่บKานดKวย อยากใหKคนที่ 

ไม Zได Kมาเข Kาค Zายลองทาน  และที ่สำค ัญ ค ือ ซ้ือ 

ดอกเกลือไปปรุงอาหารเพื่อลดเครื่องปรุงอยZางอ่ืน ๆ 

 

29-31 August  2018 
ขอโอกาสพ่ีนKองรายงานกิจกรรมคZาย พวธ. ณ วัดบูรพา 

โดย รพสต.วังหูกวาง ต.หนองไผZ อ.ชมุแพ ขอนแกZน เมื่อ 

29-31ส.ค. 61 ชZวงเย็นมีสาธิตการทำน้ำยอเนกประสงค<

แจกผูKเขKาอบรมดKวย

ผเีสือ้ขยบัป�ก รวมพลงั พวธ. 
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อาหารเป�นยา.. อาหารเป�นหนึ่งในโลก 

อาหารรสจัดทุกชนิดทำลายเซลล�เน้ือเย่ือในร�างกาย  

ผู�คนส�วนใหญ�ติดอาหารรสจัด และมีแนวโน�มส�งเสริม

การหลงติดในรสอาหารท่ีจัดจ้านมากขึ้น ๆ ทุกวัน ๆ นับเป�นภัย

จากราคะกามคุณอันน�าสะพรึงกลัวยิ่งต�อมวลมนุษยชาติ เพราะ

อาหารรสจัดทุกชนิด จะกระตุ �นให�เกิดการเผาผลาญสร �าง

พลังงานความร�อนในร�างกายอย�างล�นเกิน จนทำลายเซลล�

เนื้อเยื่อในร�างกายของตัวเอง สะสมวันแล�ววันเล�า นานเข้าก็จะ

เกิดอาการเจ็บป�วย 

 ผู(ปyวยส@วนใหญ@ ก็จะนิยมกินยาเพื่อกดระงับอาการหรือขับพิษจากออกจากร@างกาย โดยไม@ได(ใส@ใจหยุดการ

สะสมพิษเลย กลับหลงระเริงตั้งหน(าตั้งตาทุ@มโถมอวดเบ@งแข@งขันการสะสมพิษในร@างกายให( มากขึ้น ๆ รอวันเจ็บปyวย

ทุกขDทรมานในร@างกายอีกครั้ง แล(วก็ใช(วิธีการเดิมในการแก(ปjญหา หลายครั้งเข(า ยาตัวเดิมก็จะแก(ปjญหาไม@ได( ต(อง

เปลี่ยนยาใหม@ที่แรงกว@าเดิมจึงจะแก(ปjญหาได( เพราะตัวเองก็อายุมากขึ้นทุกวันๆ ร@างกายก็จะเริ่มชำรุดทรุดโทรม

อ@อนแอลงไปทุกวัน ๆ  แต@ตัวเองกลับสะสมพิษให(มากฝjงลึกแน@นในเซลลDเนื้อเยื่อยิ่งขึ้น ๆ  เมื่อแสดงอาการเจ็บปyวย  

ก็จะเริ่มรุนแรงมากขึ้น ๆ ยาเดิมใช(ไม@ได(ผล ต(องใช(ยาที่แรงมากขึ้น ๆ  

 การใช้ยาท่ีแรงขึ้นเพื่อกดโรคหรือกระทุ�งขับพิษในแต�ละคร้ังเป�นการทำให�เกิดความบอบช้ำบาดเจ็บเสื่อม
โทรมกับเซลล�เน้ือเยื่อในร�างกาย บางครั้งอาการข(างเคียงของยาก็แสดงออกมาให(เห็น ดังน้ัน การกินยาทุกครั้ง ก็คือ

การสะสมความบอบช้ำบาดเจ็บเส่ือมโทรมในร@างกาย ถึงวันหน่ึง ก็จะไม@มียาตัวใดกดอาการหรือขับพิษน้ันออกไปได( 

ความทุกขDทรมานอันหนักหนาสาหัส โหดร(ายทารุณที่ตนเองเปZนต(นเหตุกระทำ ก็จะออกฤทธิ์ออกเดช จนสุดท(าย 

ก็พรากเอาชีวิตผู(นั้นไป ไม@ว@าจะเปZนเด็ก คนหนุ@ม คนแก@ ผู(เขียนพบความเปZนไปอย@างนี้จำนวนมากขึ้นทุก ๆ วัน 

สาเหตุที่ผู(เขียนและทีมงานม่ันใจว@า อาหารรสจัด มีผลเสียอย@างมากต@อสุขภาพ เพราะหลังจากที่ทำค@ายสุขภาพมา

หลายรุ@นหลายป} มีผู(มาศึกษาฝUกฝน ไม@ต่ำกว@าพันคน พบว@า การกินอาหารรสไม@จัดที่สมดุลกับร@างกาย ทำให(สุขภาพ

ดีขึ้นอย@างรวดเร็ว ช@วยชะลอความเส่ือม ช@วยให(โรคภัยไข(เจ็บทั้งร(ายแรงและไม@ร(ายแรงทุเลาเบาบางหรือหายไปได( 

ในขณะที่เมื่อกลับไปกินอาหารที่รสจัดมากเกินไปอีก อาการไม@สบายก็เกิดให(เห็น พอกลับมากินอาหารรสไม@จัด 

ที่สมดุลกับร@างกายอีก อาการไม@สบายก็ทุเลาลง เม่ือพิสูจนDด(วยตัวเอง รวมทั้งเก็บข(อมูลในวิถีชีวิตและในค@ายสุขภาพ

ดังกล@าว จึงทำให(ผู(เขียนชัดเจนและหมดสงสัยในอาหารรสจัดหรือรสไม@จัด ว@ามีผลต@อสุขภาพอย@างไรแค@ไหน สำหรับ

ท@านผู(อ@าน ผู(เขียนก็ขอเชิญชวนท@านพิสูจนDความจริงด(วยตัวของท@านเองเถิด ท@านก็จะหมดสงสัยเช@นกัน (ใจเพชร 

กล(าจน.  2553 :1) 



86	
วารสารวิชาการ วิชชาราม                    ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม ๒๕๖๑ 
 
 

86 

อาหารเป�นยา.. อาหารเป�นหนึ่งในโลก 

 
 

 

	  

คู่มืออาหารแพทย์วิถีธรรม 
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อาหารเป�นยา.. อาหารเป�นหนึ่งในโลก 

  

 
	  

อาหารย่ำยมีาร สตูร 1 พลงัพทุธ 

 อาหารย่ำยีมาร สูตร 1 พลังพุทธ คือ การฝ�ก

รับประทานอาหารสุขภาพแบบเข้มข้น (ไม�ทำเป�นกับข้าว มี

น้ำสมุนไพร ผลไม� ผักสด ผักลวก ข้าว ถั่วต�ม น้ำต�มผัก

และเกลือเล็กน�อย) 

  เป�นอาหารท่ีไม�ปรุง และกินแยกทีละอย�าง แม�แต�ผัก

ก็กินทีละชน ิดไป เป�นการฝ�กความแข็งแกร �งของจิต

วิญญาณและทำให�หายโรคเร็ว เมื ่อฝ�กจิตวิญญาณให�

แข็งแกร�งได�แล�วชีวิตจะสบายมาก เพราะไม�ว�าจะไปที่ไหนก็

ไม�ต�องกลัวว�าจะไม�มีอะไรกิน มีแค่ข้าวเปล�าก็กินได�แล�ว หรือ

บางทีข้าวกับผักกับเกลือแค่น้ีก็ช่ืนใจมากแล�ว ชีวิตจะเรียบ

ง่าย จะไม�กลัว ไม�หวั่นไหว ไปไหนจะมั่นคงมั่นใจ ต�อให�ต�อง

ไปกินกับข้าวปรุงก็สบาย (แต�ถ�าฝ�กกินปรุงไว� พอจะมากิน

พลังพุทธสูตร 1 มาฝ�กกินแยกจะหืดขึ้นคอ จะกินยากมาก)  

โดยการทานตามลำดับ ดังน้ี 

 1. ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล 

 2. กินผลไม� มะละกอสดหรือห�าม ในคนท่ีถูกกัน 

ซึ่งเป�นคนส�วนใหญ� ส�วนคนท่ีไม�ถูกกันบางท�าน บางคราวก็

ไม�ต�องทาน 

 3. ผักสด 

 4. ผักลวก 

 5. ข้าว 

 6. ต�มถั่ว ธญัพชื  

 7. แกงจืด หรือน้ำอุ�น หรือน้ำเปล�า ผสมเกลือ

ประมาณ 1 ช้อนชา  
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อาหารเป�นยา.. อาหารเป�นหนึ่งในโลก 

	  

 อาหารยำ่ยมีาร สตูร 2 น�องพทุธ  

เร่ิมกินอาหารตามลำดับเหมือนเดิม โดยเร่ิมจาก 

 1. ดื่มน้ำสมุนไพรปรับสมดุล 

           2. ผลไม� 

           3. ผักสดและส�มตำหรืออ่ืน ๆ ท่ีทำให�กินผักสดได� 

 4. กินข้าวพร�อมกับที่ปรุงรสไม�จัด คือ ปรุงรสประมาณ 

5-30 เปอร�เซ็นต� 

 5. ต�มถั่ว ธัญพืช  

 6. แกงจืด หรือน้ำอุ�น หรือน้ำเปล�า (น้ำเปล�าให�อมไว�ใน

ปาก 10 -20 วินาทีแล�วค่อยกลืน) 
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อาหารเป�นยา.. อาหารเป�นหนึ่งในโลก 
 

 

 
	  

ยำมงัคดุ (สตูร 2  น�องพทุธ)ปรงุ 30 %) 

เครือ่งปรงุ 
วัตถุดิบฤทธิ์เย็น 

 1.มังคุดแกะเปลือก 1 ถ�วย  

 2. ถั่วงอก 1 ถ�วย 

 3. ก้านผักบุ�ง 1 ถ�วย  

 4. มะเขือเทศ 3 ลูก 

 5. มะนาว 

วัตถุดิบฤทธิ์ร�อน 

 1. หอมแดง 5-10 หัว(ใส�ตามใจชอบ) 

 2. เกลือ  

 3. น้ำตาลทราย  

 4. พริกขี้หนู 

 5. ถั่วลิสงค่ัว 

วิธีทำ     ใส�มังคุดท่ีแกะเปลือก ใส�หอมแดงตามชอบ 

ใส�ถั่วงอก ก้านผักบุ�ง มะเขือเทศ ใส�เกลือ น้ำตาล 

พริกขี้หนู เล็กน�อย คลุก แล�วชิมดู หากยังไม�ออก

เปรี้ยวเราก็สามารถเติมมะนาวเพิ่มได� แล�วก็คลุก ถ�า

รสชาดใช้ได�แล�วใส�ถั่วลิสงลงไป ตักเสิร�ฟ 

 

ยำมงัคดุ 
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    เพลงแดXเธอ… ผู=ถือคันธง 
คำร=อง / ทำนอง : กลั่นแก=ว แสงภูดาว 

ดนตรี : โอq ฆราวาส 

 

 

บทเพลงธรรม 
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บททบทวนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพือ่การสร�างจติวญิญาณให�ผาสกุทีส่ดุในโลก 
ดร.ใจเพชร กล�าจน (หมอเขยีว) 

1. เรื)องการเข้าใจผดิของเรากบัผู้อื)น เราต้องระลกึรู้ว่า มันคือวิบากกรรมเขา 

วิบากกรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทําดีไม่มีถือสาไปเรื)อย ๆ แล้ววันใด

วันหนึ)งข้างหน้า ในชาตินีH หรือชาติหน้า หรือชาติอื)น ๆ สืบไป ความ

เข้าใจผิดนัHนก็จะหมดไปเอง 

2. เราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควรประมาณการกระทํา

ให้เหมาะสมกับ ฐานจิตของเรา และฐานจิตของผู้อื)น “คิดดี พูดดี ทําดีไว้

ก่อน”  ดีที)สุด 

3. การกระทาํเดียวกัน มีเหตุผลในการกระทํากว่าล้านเหตุผล ต้อง

ระวัง “อคติหรือ ความเข้าใจผดิ จากการคาดเดาที)ผดิของเรา” 

4. สิ)งที)เราได้รับ คือสิ)งที)เราทํามา ไม่มีสิ)งใดที)เราได้รับ โดยที)เราไม่เคยทํา

มา  

5. ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื)น แสดงว่าเรายงัไม่เข้าใจตนเอง 
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8. เ มื )อ เก ิดสิ)ง เลวร้ายกับเรา  ไม่ม ีอะไร

บังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะ

เราเคยทําเช่นนั Hนมามากกว่านั Hน เมื)อ

ได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึHน  

9. เรามีหน้าที)ทําแต่ละสิ)งแต่ละอย่าง ให้อยู่

ในสภาพที)ดีที)สุด เท่าที)จะพึงทําได้ ให้โลก

และเราได้อาศัย ก่อนที)ทุกสิ)งทุกอย่างจะ

ดับไปเท่านัHน 

10. เราทําดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื)นทําผิดได้ 

“ก็ช่วย” แล้ว “วาง”  ให้เป็นไปตามวิบาก

ดีของเขา “ช่วยไม่ได้” ก็ “วาง”  ให้เป็นไป

ตามวิบากร้ายของเขา เมื)อเขาเห็นทุกข์จน

เกินทน จึงจะเห็นธรรม แล้วจะปฏิบัติ

ธรรมสู่ความพ้นทุกข์ 

11. สิ)งที)มองไม่เห็น ที)ทําหน้าที)สร้างสิ)งที)

มองเห็น และสิ)งที)เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิต

ของคน คือ พลังวิบากดีร้ายที)เกิดจากการ

กระทําทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้

นัHน ในอดีตชาติและชาตินีHสังเคราะห์กัน

อย่างละหนึ)งส่วน 

 

6. เมื)อเกิดสิ)งเลวร้ายกับเรา โลกนีHไม่มีใครผิด

ต่อเรา เราเท่านัHนที)ผิดต่อเรา คนอื)นที)ทําไม่

ดีนัHน เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านัHน และเขาก็

ต้องได้รับวิบากร้ายนัHนเอง เขาจึงไม่ได้ผิด

ต่อเรา แต่เขานัHนผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายัง

เห็นว่าคนที)ทําไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา 

แสดงว่าเรา 

นั)นแหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนีH ผู้ใดที)

โทษผู้อื)นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุ

ธรรม นี)คือคนที)ไม่ยอมรับความจริง เพราะ

ไม่เข้าใจเรื)อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุก

สิ)งทุกอย่างที)ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจากการ

กระทําของตนเองเท่านัHน เมื)อรับผลดีร้ายจาก

การกระทําแล้ว ผลนัHนก็จบดับไป และสุดท้าย

เมื)อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทัHงดีและ

ร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะ

สุดท้ายทุกสิ)ง  ทุกอย่างกต้็องดบัไป จึงไม่ต้อง

ยึดมั)นถือมั)น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” 

7. การได้พบก ับ เหต ุการณ์ที )ไม่ถ ูก ใ จ เ รา 

ไม่ได้ดั)งใจเรา เป็นสุดยอดแห่งเครื)องมือ

อัน ลํHาค่า ที)ทําให้ได้ฝึกล้างกิเลส คือ ความ

หลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั)นถือมั)นในใจ

เรา และ ทําให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา 

 

บททบทวนธรรม 
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บททบทวนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้ทําความดี 4 อย่างนีH ด้วยความยินดี 

จริงใจ จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว  

                1) สํานึกผิด หรือยอมรับผดิ 

2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม       3) ตัHงจิตหยุดสิ)งที)ไม่ดีอนันัHน  

4) ตัHงจิตทําความดีให้มาก ๆ  คือ ลดกิเลสให้มาก ๆ  เกืHอกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ  

   13.   การพิจารณาเพื)อปราบมาร คือ ความกลัว  เวลาเจ็บป่วย หรือ พบเรื)องร้าย                                                     

           จะทําให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย   และเรื)องร้าย  ได้ดีที)สุด คือทําใจว่า  

           รับเต็ม ๆ   หมดเต็ม ๆ   เจ็บ...ก็ให้มันเจ็บ ปวด…ก็ให้มันปวด 

ทรมาน...ก็ให้มันทรมาน ตาย...ก็ให้มันตาย เป็นไงเป็นกัน        

รับเท่าไหร่หมดเท่านัHน  เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป   

ไม่มีอะไรเป็นของใคร  จะทุกข์ใจไปทําไม  ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ “ เบิกบาน  แจ่มใส  ดีกว่า ” 

14.  เทคนิคทําใจให้หายโรคเร็ว คือ 

อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล  
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บททบทวนธรรม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  วิธีการ 5 ข้อในการแก้ปัญหาทุก

ปัญหาในโลก คือ  

 1)  คบมิตรดี                           

2)  มีศีล       

3)  ทําสมดุลร้อนเย็น            

4)  พึ)งตน                 

5)  แบ่งปันด้วยใจที)

บริสุทธิZ     

 

17. ตัวชีHวัดว่า อาหารที)สมดุลร้อน

เย็น เป็นประโยชน์ จะทําให้มีโรค

น้อย มีทุกข์น้อย คือ 

        เบาท้อง สบาย เบากาย มีกําลัง 

อิ)มนาน 

       ตัวชีHวัดว่า อาหารที)ไม่สมดุล

ร้อนเย็น เป็นโทษ จะทําให้มีโรคมาก 

มีทุกข์มาก คือ  

       หนักท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่

มีกําลัง หิวเร็ว 

 

16.  ตัวชีHวัดว่า วิธีนัHนถูกกันกับผู้

นัHน ทําให้สุขภาพดี คือ สบาย เบา

กาย มีกําลัง เป็นอยู่ผาสุก  

 ตัวชีHวัดว่า วิธีนัHนไม่ถูกกันกับผู้

นัHน ทําให้เสียสุขภาพ คือ ไม่

สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกําลัง 

 ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน  
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บททบทวนธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. หลักการทําดีอย่างมีสุข 6 ข้อ 

          1) รู้ว่าอะไรดีที)สุด 

 2) ปรารถนาให้เกิดสิ)งที)ดีที)สุด 

 3) ปล่อยวางความยึดมั)นถือมั)น แล้วลงมือทําให้ดีที)สุด 

 4) ยินดีเมื)อได้ทําให้ดีที)สุดแล้ว 

 5) ไม่ติดไม่ยึดมั)นถือมั)นในสิ)งที)ดีที)สุด 

 6) นั)นแหละคือสิ)งที)ดีที)สุด 
 

19.  ทําดีให้มาก  ๆ เพื)อจะให้ดีชิงออกฤทธิZแทนร้าย ที)เราเคยพลาดทํามาใน

ชาตินีHหรือชาติก่อน ๆ  จะ  

        ได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินีHและชาติอื)น ๆ สืบไป 

 20.  ยึดอาศัย “ดี” ที)สามารถทําให้เกิดขึHนได้จริง”  “นัHนดี”  

        แต่ยึดมั)นถือมั)นว่า ต้องเกิด “ดี”  ดั)งใจหมาย   ทัHง ๆ ที)องค์ประกอบ

เหตุปัจจัย ณ เวลานัHน  

       “ไม่สามารถทําให้ดีนัHนเกิดขึHนได้จริง”  “นัHนไม่ดี” 

 21. จงทําดีเต็มที) เหนื)อยเต็มที) สุขเต็มที) ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร  

      คือสุดยอดแห่ง “ความอิ)มเอิบเบิกบานแจ่มใส”                สาธ…ุ 
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บททบทวนธรรม 

 

สุดยอดวาทะแห่งปี 

• ปัญหาทัHงหมดในโลก เกิดจาก  

คน “โง่” กว่ากิเลส 

• ยินดใีนความไม่ชอบไม่ชัง  
ได้พลังสุด ๆ ได้สุขสุด ๆ 

• ยินดใีนความชอบชัง  
เสียพลงัสุด ๆ ได้ทกุข์สุด ๆ 

• ทําร้ายเขามาตัHงมากตัHงมาย   

ยังมีหน้ามาโกรธมาเกลียดเขาอีก   

มันชั)วเกนิไปแล้วเรา 

• ทีทําชั)ว ยังมีเวลาทาํ  

ทีทําดี ทําไมไม่มีเวลาทํา 

• อยากได้สิ)งใด จงคิดสิ)งนัHน กบัผู้อื)น 

• เกิดอะไร จงท่องไว้ “กูทํามา” 

• คนที)แพ้ไม่ได้ พลาดไม่ได้ พร่องไม่ได้  

ทุกข์ตายเลย “โง่ที)สุด” 

•  คนที)แพ้ก็ได้ ชนะก็ได้พลาดก็ได้  

ไม่พลาดก็ได้ พร่องก็ได้ ไม่พร่องก็ได้  

สบายใจจริง “ฉลาดที)สุด” 

• ถามว่า ตัHงใจทําดี ทาํไมได้แค่นีH     
ตอบว่า เพราะทําชั)วมามาก                                           

• ถามว่า มากแค่ไหน                

ตอบว่า หาที)ต้นที)สุดไม่ได้                                                                      

• ถามว่า แล้วจะทําอย่างไร  

 ตอบว่า อดทน รอคอย ให้อภยั  

ทําดีเรื)อยไป ใจเย็นข้ามชาติ           

 

 

จงเบิกบาน… เบกิบาน… และเบกิบาน… 

จงเบิกบานอย่างเป็นอมตะธรรม 
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Page: Facebook สถาบันวิชชาราม 
 

สามารถตดิตามการเคลือ่นไหว 
สถาบนัวชิชาราม ได�ที ่

 
http://www.vijjaram.org 
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๑๑๔ หมู ๑๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๔๙๑๒๐
โทร.๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘, ๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑

สวนปานาบุญ ๒
๑๔๐/๑ หมู ๘ บานพรุคอ ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐ โทร.๐๘๑-๖๙๐-๒๓๑๑

สวนปานาบุญ ๓
๓๐/๒๘ หมูบานคันทรีการเดน หมู ๑๐ ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร.๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

สวนปานาบุญ ๔
๕๕,๕๗-๖๐ หมู ๔ บานแดนสวรรค ต.อุมเหมา 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐
โทร.๐๘๗-๔๓๕-๓๔๕๕

สวนปานาบุญ ๕
๔๒/๔ หมู ๕ ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐
โทร.๐๘๑-๔๔๒-๐๔๗๔

สวนปานาบุญ ๖
เครือขายตางประเทศ Line ID : ชมรมสุขภาพหมอเขียว USA

สวนปานาบุญ ๗
๕๐/๑ หัวนาซอย ๕ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
โทร.๐๘๓-๙๙๓-๓๙๙๒

สวนปานาบุญ ๘
๔/๑ หมู ๕ บานปาไผ (อาวาสถานฮอมบุญอโศก) อ.เดนชัย 
จ.แพร ๕๔๑๑๐ โทร.๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗

สวนปานาบุญ ๙
๑๓๑ ม.๘ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๕๐
โทร.๐๖๔-๙๓๘-๓๐๐๕-๗

สวนปานาบุญ ๑
๑๑๔ หมู ๑๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๔๙๑๒๐
โทร.๐๘๒-๓๔๗-๓๘๙๘, ๐๙๔-๘๙๖-๔๘๑๑

สวนปานาบุญ ๒
๑๔๐/๑ หมู ๘ บานพรุคอ ต.ชะอวด อ.ชะอวด 
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐ โทร.๐๘๑-๖๙๐-๒๓๑๑

สวนปานาบุญ ๓
๓๐/๒๘ หมูบานคันทรีการเดน หมู ๑๐ ต.คลองสาม 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐
โทร.๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑

สวนปานาบุญ ๔
๕๕,๕๗-๖๐ หมู ๔ บานแดนสวรรค ต.อุมเหมา 
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๔๘๑๑๐
โทร.๐๘๗-๔๓๕-๓๔๕๕

สวนปานาบุญ ๕
๔๒/๔ หมู ๕ ต.ตาขัน อ.บานคาย จ.ระยอง ๒๑๑๒๐
โทร.๐๘๑-๔๔๒-๐๔๗๔

สวนปานาบุญ ๖
เครือขายตางประเทศ Line ID : ชมรมสุขภาพหมอเขียว USA

สวนปานาบุญ ๗
๕๐/๑ หัวนาซอย ๕ ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ
โทร.๐๘๓-๙๙๓-๓๙๙๒

สวนปานาบุญ ๘
๔/๑ หมู ๕ บานปาไผ (อาวาสถานฮอมบุญอโศก) อ.เดนชัย 
จ.แพร ๕๔๑๑๐ โทร.๐๘๙-๗๕๗-๓๔๐๗

สวนปานาบุญ ๙
๑๓๑ ม.๘ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๕๐
โทร.๐๖๔-๙๓๘-๓๐๐๕-๗

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย

ศูนยเรียนรูสุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนยการแพทยวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

www.morkeaw.net         หมอเขียว แฟนคลับ



ลำดับการรับประทานอาหาร
“ สูตรวรรณะ ๙ ”
ลำดับการรับประทานอาหาร
“ สูตรวรรณะ ๙ ”

๑. น้ำสมุนไพรปรับสมดุล
๒. ผลไม
๓. มะละกอสับ+มะเขือเทศ
   (ปรุงเอง)
๔. ผักสด/ผักลวก
๕. ขาว
๖. ธัญพืชตม หรือเมล็ดถั่วตางๆ
๗. น้ำตมผัก
๘. น้ำตมยำ
   (ตะไคร ใบมะกรูด ขา หอมแดง)
๙. พริกซอย กระเทียมซอย 
   หอมแดงซอย ขิงซอย 
   มะนาวซีก เกลือ

อาหารสูตรวรรณะ ๙ คือ

การกินตามลำดับ แตปรุงเองปรับสมดุล
ตามสภาพรางกายของตนเอง

อาหารสูตรวรรณะ ๙ คือ

การกินตามลำดับ แตปรุงเองปรับสมดุล
ตามสภาพรางกายของตนเอง
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