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ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  1   1 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

	 	 ขอต้อนรับปีใหม่	ปี	พ.ศ.2562	เราได้มาพบกันก็ดีแล้วละ	แต่ละโอกาสแต่ละช่วง

เวลาที่ส�าคัญ	เป็นวันส�าคัญๆของชีวิต	ได้มีโอกาสที่จะได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากัน	ได้มาบ�าเพ็ญ

ในสิ่งที่ดีงาม	 ได้มาพบครูบาอาจารย	์ มาพบหมู่มิตรดี	 ได้มาบ�าเพ็ญสิ่งที่ดี	 นี่แหละเป็นมงคล

ของชีวติอนันีม้งคลแท้จริงเลย	 ชวีติต้องการความผาสกุทีแ่ท้จรงิ	 ความสุขทีแ่ท้จริงคอืสิง่ท่ีทกุชวีติ

ต้องการและแสวงหา	อาจารย์ส่งธรรมะเรือ่งความสขุทีส่มบูรณ์แบบในชวีติ	ให้พีน้่องแต่ละเครอืข่าย 

รูถ้งึบ้างหรอืยงันะ	 ได้อ่านบ้างหรือยงั	 ไม่เป็นไรได้อ่านหรอืไม่ได้อ่านอาจารย์จะอ่านให้ฟังซ�า้	 ต้ังใจ

ฟังนะ	ท�าด	ี ๆ	 เลยความสุขที่สมบูรณ์แบบเป็นยังไง	 ความสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิต	 ไม่ใช่

ใจไร้ทุกข์เพียงแค่เมื่อเกิดสภาพร่างกายหรือเหตุการณ์ดี	 ๆ	 เท่านั้น	 แต่เป็นความสามารถในการ

หยดุท�าชัว่	ท�าแต่ดีที่ท�าได้ให้ดีที่สุดด้วยใจที่เป็นสุขอย่างรู้เพียรรู้พัก	และสามารถท�าใจให้ไร้ทุกข์ 

ไม่ว่าจะเผชญิกับสภาพร่างกายหรือเหตกุารณ์ทีด่หีรือร้าย	 เพราะชวีติแต่ละชวีติจะพบแต่สภาพ

ด	ีๆอย่างเดยีวเป็นไปไม่ได้	 จะพบแต่สภาพร้าย	 ๆ	 อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้	 ทุกชีวิตจะต้องพบกับ

สภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา	อันเกิดจากทุกชีวิตล้วนเคยท�าทั้งกุศลและอกุศลมา	พระพทุธเจ้า

ตรสัว่า	แต่ละชวิีตล้วนเคยท�ากศุลและอกศุลมาหาท่ีต้นทีส่ดุไม่ได้	ดงัทีพ่ระสวดในงานศพว่า	"กศุลาธมัมา	

อกศุลาธมัมา"	หมายความว่า	ในโลกชีวิตแต่ละชีวิตก็มีแต่กุศลและอกุศลเท่านั้นที่แต่ละชีวิตได้ท�า

มา	สั่งสมเป็นวิบากดีร้าย	สร้างผลดีร้ายเป็นระยะๆ	ให้แต่ละชีวิตในชาติที่ท�ากุศลหรืออกุศลนั้นๆ

ส่วนหนึ่ง	 ชาติต่อไปส่วนหนึ่ง	 และชาติอื่นๆสืบไปอีกส่วนหนึ่ง	 ชีวิตจึงแปลว่า	 "เดี๋ยวก็ดี	 เดี๋ยวก็

ร้าย	เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยวก็ร้าย	เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยวก็ร้าย"	

	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง	 ใจเป็นใหญ	่ ใจสุข

เป็นสุขที่ใหญ่ที่สุด	 ใจทุกข์เป็นทุกข์ที่ใหญ่ที่สุด	 เท่ากับดินทั้งแผ่นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บ

คือสุขทุกข์ทางกายและเหตุการณ	์ดังนั้นความสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่	

จึงคือความสามารถท�าใจให้ไร้ทุกข	์ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพ	ร่างกายหรือเหตุการณ์ดีหรือร้าย...

อาจารย์หมอเขียว

ดร.ใจเพชร	กล้าจน	

25	ธันวาคม	2561
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บรรณาธิการแถลง

	 วารสารวชิาการวชิชาราม	(VIJJARAM	JOURNAL)	จดัท�าโดยสถาบันวชิชาราม	มลูนธิแิพทย์

วิถีธรรมแห่งประเทศไทย	 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนา

คุณภาพชวีติหรอืสขุภาวะของมวลมนษุยชาต	ิด้วยพุทธธรรมะ	ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง	การแพทย์

องค์รวม	การเรียนรู้ตลอดชีวิต	รวมทั้งเปิดกว้างเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและ

ประสบการณ์การวจิยัทีส่อดคล้องกบัความเปลีย่นแปลงของสถานการณ์และเป็นประโยชน์ต่อสงัคม

ไทยและสงัคมโลกทกุด้าน	ก�าหนดการเผยแพร่ราย	4	เดอืน	ปีละ	3	ฉบบั		ฉบับนีเ้ป็นฉบับที	่3	ปีที	่1	

เดอืนกนัยายน	ถงึ	ธนัวาคม	2561	เป็นฉบบัส่งท้ายปี	2561

	 ขอต้อนรับทุกท่านสู่ปีใหม่	ปี	พ.ศ.2562	ซึ่งเป็นวันส�าคัญวันหนึ่งของชีวิตโอกาสที่ส�าคัญ

แต่ละช่วงเวลา	 การที่ชีวิตแต่ละชีวิตได้มีโอกาสสานพลังกับหมู่มิตรดี	 เพื่อบ�าเพ็ญในสิ่งที่ดีงาม

นั้น	เป็นมงคลของชีวิต	การได้บ�าเพ็ญสิ่งดีที่เป็นบุญ	(ช�าระกิเลส)	เป็นกุศล	(ช่วยเหลือผู้อื่น)	น�า

มาซึ่งความผาสุกที่แท้จริงต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ

	 ในวาระนี้	ขอส่งความปรารถนาดีไปถึงทุก	ๆ	ท่าน	ด้วยเนือ้หาสาระเรือ่ง	“ความสุขที่

สมบรูณ์แบบในชวิีต”		ความสุขท่ีสมบูรณ์แบบเป็นอย่างไร	ความสขุทีส่มบูรณ์แบบทีส่ดุของชวีติ	

ไม่ใช่เพยีงแค่ใจไร้ทุกข์	 ไร้ความกลัว	 ไร้ความกงัวล	 เมือ่เกดิสภาพร่างกายหรอืเหตุการณ์ดีๆ เท่านัน้	

แต่เป็นความสามารถในการหยดุท�าช่ัว	 ท�าแต่ดีทีท่�าได้	 โดยถกูหลกัพทุธพจน์	 7	 คอื	 ระลกึถงึกนั	 

(สาราณยีะ)	 ปรารถนาดต่ีอกัน	 (ปิยกรณะ)	 เคารพสิง่ดขีองกนัและกัน	 (ครุกุรณะ)	 ช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนั	 (สงัคหะ)	 ไม่วิวาทกนั	 (อววิาทะ)	 สามัคคีกนั	 (สามคัคยีะ)	 เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	

(เอกีภาวะ)	 (พระไตรปิฎก	 เล่ม	22	 ข้อ	283)	ดทีีไ่ม่ม	ี“ทกุข์	10”	 ข้อที	่ 10	อนัเป็นทกุข์ทีเ่ลีย่งได้	คอื	 

ววิาทมลูกทุกข์	(พระไตรปิฎก	เล่ม	30	ข้อ	68)	เป็นดทีีเ่ป็นพทุธะ	คอื	ดทีีไ่ม่ทะเลาะไม่ววิาทกับหมูม่ติรดี	 

ไม่ทะเลาะไม่ววิาทกบัคนส�าคัญท่ีเกีย่วข้อง	 ไม่ทะเลาะไม่ววิาทกบัสุขภาพ	 (ไม่ท�าลายสขุภาพ)	 และ 

ไม่ทะเลาะไม่วิวาทกับเหตุการณ	์ (ดีที่เรามุ่งหมายให้เกิดนั้นไม่อยู่ในเหตุการณ์หรือสถานการณ ์

ที่อสัปปายะหรืออัตตกิลมถะ	 คือปิดกั้นเกิน	 ฝืดฝืนเกิน	 ล�าบากเกิน	 ทรมานเกิน	 เสียหายเกิน	

แตกร้าวหรือวิวาทเกิน)	 เพราะดีที่ยังมีทะเลาะมีวิวาทนั้น	 เป็นสภาพที่กุศลอกุศลหรือวิบาก

ดีร้ายของเราและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นออกฤทธิ์ปิดกั้นอยู่	 เป็นดีที่ยังไม่ใช่เวลาเกิด	 จึงเป็นดีที่ยัง 

ไม่เหมาะที่จะท�า	 ณ	 เวลานั้น	 ส�าหรับดีที่สัปปายะ	 เป็นดีที่ควรท�า	 ณ	 เวลานั้น	 จะมีสภาพ 

เส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่พอพากเพียรวิริยะอุตสาหะ	 (ลุย)	 ไปได้โดยไม่ยากไม่ล�าบาก

เกินไป	 ท�าดีที่ท�าได้นั้นให้ดีที่สุด	 ด้วยใจที่เป็นสุข	 อย่างรู้เพียรรู้พัก	 และท�าใจให้ไร้ทุกข์ไม่ว่าจะ
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เผชิญกับสภาพร่างกายหรือเหตุการณ์ที่ดีหรือร้าย	 ดีเกิดก็สุขใจไร้กังวล	 เพราะรู้ความจริงตาม

ความเป็นจริงว่า	 เป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสังเคราะห์กันให้ได้อาศัยก่อนที่ทุก

อย่างจะดับไป	 ร้ายเกิดก็สุขใจไร้กังวล	 เพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า	 เป็นอกุศลของ

เราและคนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสังเคราะห์กันให้ได้ชดใช้	 รับแล้วก็หมดไป	 ก็โชคดีขึ้น	 ถ้าไม่ท�าดี

ไม่มีดีผลักดันร้ายออกไปก็จะได้รับร้ายหนักกว่านั้น	 เราได้รับร้ายน้อยกว่าที่ท�ามาก็ดีมากแล้ว	

ถ้าอยากให้ร้ายหมดเร็ว	ก็ท�าดีที่ท�าได้	ไม่วิวาท	ไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ	ท�าดีเรื่อยไป	ใจเย็นข้ามชาติ	

ไปเรื่อย	ๆ

	 เพราะชวีติแต่ละชวีติจะพบแต่สภาพด	ี ๆ	 อย่างเดยีวเป็นไปไม่ได้	 จะพบแต่สภาพร้าย	 ๆ	

อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้	 ทุกชีวิตจะต้องพบกับสภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา	 อันเกิดจากทุก

ชีวิตล้วนเคยท�าทั้งกุศลและอกุศลมา	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	แต่ละชีวิตล้วนเคยท�ากุศลและอกุศล

มาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้	(พระไตรปิฎก	เล่ม	16	ข้อ	429,	435	และ	443-449)	ดังที่มักได้ยินพระ

สวดในงานศพอยู่เสมอว่า	“กุศลาธัมมา	อกุศลาธัมมา”	หมายความว่า	ในโลกชีวิตแต่ละชีวิตก็มี

แต่กศุลและอกศุลเท่านัน้ท่ีแต่ละชวีติได้ท�ามา	สัง่สมเป็นวบิากดร้ีาย	สร้างผลดร้ีายเป็นระยะ	ๆ 	ให้

แต่ละชีวิตในชาติที่ท�ากุศลหรืออกุศลนั้นๆส่วนหนึ่ง	 ชาติต่อไปส่วนหนึ่ง	 และชาติอื่น	 ๆ	 สืบไป

อีกส่วนหนึ่ง	(พระไตรปิฎก	เล่ม	27	ข้อ	1,698)	ชีวิตจึงแปลว่า	“เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยวก็ร้าย	เดี๋ยวก็ดี	

เดี๋ยวก็ร้าย	เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยวก็ร้าย”	สลับกันไป

	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง	 ใจเป็นใหญ	่ (พระ

ไตรปิฎก	เล่ม	25	ข้อ	11)		ใจสุขเป็นสุขที่ใหญ่ที่สุด	ใจทุกข์เป็นทุกข์ที่ใหญ่ที่สุด	เท่ากับดินทั้ง

แผ่นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บคือสุขทุกข์ทางกายและเหตุการณ์	(พระไตรปิฎก	เล่ม	16	ข้อ	

311)		ดังนั้นความสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่	จึงคือความสามารถท�าใจ

ให้ไร้ทุกข์	ไร้ความกลัว	ไร้ความกังวล	ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพร่างกายหรือเหตุการณ์ดีหรือร้าย

วารสารวิชาการวิชชารามจึงเน้นเสนอบทความวิชาการหรือเนื้อหาสาระที่ส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตหรือสุขภาวะของมวลมนุษยชาติ	 หวังว่าวารสารวิชาการวิชชารามจะมีส่วนในการสร้าง

ความผาสุกที่แท้จริงต่อท่านผู้สนใจและเผื่อแผ่ไปสู่มวลมนุษยชาติ

 

	 	 	 	 	 	 เจริญธรรม	ส�านึกดี	มีอภัย	ใจไร้ทุกข์

											 	 	 	 	 	 ใจเพชร	กล้าจน	
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บทคัดย่อ

ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งไปเป็นล�าดับ	3	ระดับ	คือ	ธรรมอันงามในเบื้องต้น	

งามในท่ามกลางและงามในที่สุด	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก	เล่ม	21	ข้อ	22

จุลศีลข้อ	2	“เธอละการลักทรัพย	์เว้นขาดจากการลักทรัพย์	รับแต่ของที่เขาให้	ต้องการ

แต่ของที่เขาให	้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย	เป็นผู้สะอาดอยู	่แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง”

ความหมายของค�าว่า	“เขา”	เบื้องต้นหมายถึงคนหรือสัตว์	ส่วนความหมายที่ลึกซึ้ง	คือ	

“วิบากดีร้าย”	 ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง	 ความหมายของค�าว่า	 “ทรัพย์”	 เบื้องต้นหมายถึง	 วัตถุ

ข้าวของ	ความหมายที่ลึกซึ้งหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง	 เช่น	ดิน	น�้า	 ลม	 ไฟ	อากาศ	พืช	 ร่างกาย	

เหตุการณ์ต่าง	ๆ		พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว์	สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	ส่วนค�าว่า	“ของ” 

หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรา	 คือวิบากดีร้ายที่เราได้รับ	 ในรูปลักษณะของคน	 สัตว	์

สิ่งของ	สุขภาพ	เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรา	

อาริยศีลข้อ	2	มี	3	ระดับ	1.	เบื้องต้น	คือไม่ลักขโมยฉ้อโกงทรัพย์	(หยาบ)	2.	ท่ามกลาง	

คือแบ่งปัน	(กลาง)	3.	บั้นปลายหรือที่สุด	คือไม่โลภและรู้ประมาณการกระท�าให้พอดี	(ละเอียด)

จุลศีลข้อ	2	นั้น	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	การไม่ประพฤติตนเป็นขโมย	การเป็นผู้สะอาดนั้น	

ต้องรับแต่ของที่เขาให	้ ต้องการแต่ของที่เขาให้	 ดังนั้น	 อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ได้	 สิ่งที่เรา

ได้คือสิ่งที่เป็นของเรา	สิ่งใดที่เราไม่ได้คือสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา	สิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้	แสดงว่าสิ่ง

นั้นไม่ใช่สมบัติของเรา	อย่าไปลักขโมยฉ้อโกงในสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้	เพราะมันไม่ใช่ของเรา	

บทความงานวิชาการ (Academic article)
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อย่าไปอยากได้เกินสิ่งที่ได	้ อย่าไปอยากได้สิ่งที่เกินฤทธิ์แรงที่เกิดขึ้นได้จริง	ณ	 เวลานั้น	 ชีวิตจะ

ไม่ทุกข์	

การปฏิบัติจุลศีลข้อ	2	ที่ถูกตรง	จะไม่มีภัยใด	ๆ	คือ	ไม่มีทุกข์ใจ	ไม่มีทุกข์กาย	หรือไม่มี

เรื่องร้ายใด	ๆ	จะมีแต่สุขใจ	สุขกายและเรื่องดีเท่านั้น	ถ้าปฏิบัติอาริยศีลได้สมบูรณ์แล้ว	ในบาง

คราวชีวิตอาจได้รับทุกข์กายหรือเรื่องร้ายบ้าง	 ก็จะเกิดจากพฤติกรรมเก่าที่ผู้นั้นได้พลาดท�าผิด

ศีลมาก่อน	ในชาตินี้หรือชาติก่อน	ๆ	แล้วเท่านั้น	แต่ทุกข์กายหรือเรื่องร้ายจะเข้ามาได้น้อยกว่า 

ที่ท�ามา	 เพราะมีพลังวิบากดีจากอาริยศีลที่สมบูรณ์ถูกตรงนั้นผลักดันวิบากร้ายออกไปได้ส่วน

หนึ่ง	 รับร้ายแล้วร้ายก็หมดไป	 ก็โชคดีขึ้น	 และที่เป็นประโยชน์ส�าคัญสูงที่สุด	 คือ	 ใจไร้ทุกข์	 

ไร้ความกลัว	ไร้ความกังวลในทุกสถานการณ์	อันเป็นความผาสุกสูงสุดที่แท้จริงของชีวิต

ค�าส�าคัญ	:	พระพุทธเจ้า	ธรรมะ	ศีล	อาริยศีล	จุลศีล	ความผาสุก	

Abstract

Lord Buddha’s dharma teachings have a profound context that can 

be classified into 3 levels; that is the dharma in its preliminary form, the 

midway, and the most transcendent or sublime form, as stated by Lord 

Buddha in the  21st Tripitaka, section 22. 

The second Buddhist Precept states that “Thou shalt abstain from 

stealing, forego entirely of stealing, receiving only what others bestow,  

forgoing the fraudulent behavior, remain a pure individual, as this alone 

shall also one of your precepts to follow.”

The meaning of the word “they,” would primarily refer to a person, 

or creature. As for the deeper level of the meaning “good and bad consequences” 

that originated it all. The meaning of “belongings, property” that can cover 

all tangible state of being, such as earth, water, wind , fire, air, plants, 

the physical body, occurrences and actions that are good or bad, people, 

animals, objects, environment.  By “things” would refer to all things and 

circumstances that come into contact with our lives. It is the good and bad 

consequences received and can be in the form of person or persons, animals, 
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tangible objects, health and incidents that occur in our lives. 

The second Noble Precept is entailed into three levels; the preliminary 

precept where one does not cheat or steal (basic), the intermediate which 

is sharing (midway). Lastly and mostly in the precept is being without greed 

and having awareness of the middle path actions (sublime). 

บทน�า

ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่	 ทุกชีวิตก็ต้องประสบพบเจอกับทุกข์	 ได้แก	่ ทุกข์ใจ	 ทุกข์กาย	 และ

ทุกข์จากเรื่องร้ายต่าง	 ๆ	 ชีวิตแต่ละชีวิตจะพบแต่สภาพดี	 ๆ	 อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้	จะพบแต ่

สภาพร้าย	 ๆ	 อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้	ทุกชีวิตจะต้องพบกับสภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา	 

อันเกิดจากทุกชีวิตล้วนเคยท�าท้ังกุศลและอกุศลมา	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	แต่ละชีวิตล้วนเคยท�า

กุศลและอกุศล	ได้รับสุขและทุกข์มาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้	(พระไตรปิฎก	เล่ม	16	ข้อ	429,	435	และ	

443-449)		 ดงัทีม่กัได้ยนิพระสวดในงานศพอยูเ่สมอว่า	“กศุลาธมัมา	อกศุลาธมัมา”		หมายความว่า		

ในโลกชวีติแต่ละชวีติกม็แีต่กศุลและอกศุลเท่านัน้ทีแ่ต่ละชวีติได้ท�ามา	สัง่สมเป็นวิบากดีร้าย	สร้าง

ผลดีร้ายเป็นระยะ	ๆ	ให้แต่ละชวิีตในชาตทิีท่�ากศุลหรอือกุศลนัน้	ๆ	ส่วนหนึง่	ชาติต่อไปส่วนหนึ่ง	และ

ชาติอื่น	ๆ	สืบไปอีกส่วนหนึ่ง	(พระไตรปิฎก	เล่ม	27	ข้อ	1,698)	ชีวิตจึงมีสภาพ	“เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยว

ก็ร้าย	เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยวก็ร้าย	เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยวก็ร้าย”	สลับไปมา

การเกิดเป็นทุกข์ร�่าไป 

พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก	 เล่ม	 25	 ข้อ	 21	 มรีายละเอยีดของ	 “การเกดิเป็นทกุข์

ร�า่ไป”	 ดงันี	้ “ร่าเริงอะไรกันหนอ	 ยนิดีอะไรกนั	 ในเม่ือโลกสนันวิาสถกูไฟไหม้โพล่งแล้วเป็นนติย์	

ท่านท้ังหลายถูกความมดืหุ้มห่อแล้ว	 เพราะเหตไุรจึงไม่แสวงหาประทีป	 ท่านจงดอูตัภาพอนับุญ

กรรมท�าให้วจิิตรแล้ว	 มกีายเป็นแผล	 อนักระดกูสามร้อยท่อนปรงุขึน้แล้ว	 กระสบักระส่าย	 อัน

มหาชนด�าริกนัโดยมาก	ไม่มคีวามยัง่ยนืม่ันคง	รปูนีค้ร�า่คร่าแล้ว	เป็นรงัแห่งโรคผพุงั	กายของตนอนั

เป่ือยเน่าจะแตกเพราะชีวติมคีวามตายเป็นทีส่ดุ	กระดกูเหล่าใดเขาไม่ปรารถนาแล้ว	เหมือนน�า้เต้า

ในสารทกาล	 มสีีเหมอืนนกพิราบ	 จะยนิดอีะไรเพราะได้เห็นกระดกูเหล่านัน้	 สรรีะอนักรรมสร้าง

สรรให้เป็นเมืองแห่งกระดกู	มเีนือ้และเลอืดเป็นเครือ่งไล้ทาเป็นทีต่ัง้แห่งความแก่	ความตาย	ความ

ถอืตวั	และความลบหลู	่ราชรถทัง้หลายอนัวจิติรย่อมคร�า่คร่าได้โดยแท้	อนึง่แม้สรรีะก็เข้าถงึความ

คร�่าคร่า	 ส่วนธรรมของสัตบุรุษย่อมไม่เข้าถึงความคร�่าคร่า	 สตับรุษุแลย่อมสนทนาด้วยสัตบุรุษ

บุรุษมีสุตะน้อยนี้	 ย่อมแก่เหมือนโคถึก	 เนื้อของเขาย่อมเจริญ	 [แต่]	 ปัญญาของเขาหาเจริญไม่	



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  7   6 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

เราแสวงหานายช่างเรือนอยู	่ เมื่อยังไม่ประสบ	 แล่นไปแล้วสู่สงสารมีชาติไม่น้อย	 ความเกิดเป็น

ทุกข์ร�่าไป	แน่ะนายช่างเรือน	บัดนี้เราพบท่านแล้ว	ท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีก	ซี่โครงของท่าน

ทั้งหมดเราหักแล้ว	 ยอดเรือนเราขจัดเสียแล้ว	 จิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขาร	

เราบรรลุความสิ้นแห่งตัณหาแล้ว	 คนพาลทั้งหลายไม่ประพฤติพรหมจรรย์	 ไม่ได้ทรัพย์ในคราว

เป็นหนุ่ม	ย่อมซบเซา	เหมือนนกกะเรียนแก	่ซบเซาอยู่บนเปือกตม	ซึ่งสิ้นปลาแล้ว	ฉะนัน้	คนพาล

ทัง้หลายไม่ประพฤตพิรหมจรรย์	 ไม่ได้ทรพัย์ในคราวเป็นหนุ่มย่อมนอนทอดถอนถึงทรัพย์เก่าเหมือน

ลูกศรสิ้นไปแล้วจากแล่ง	ฉะนั้น	ฯ”

ทุกข์ 10 ข้อ ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้และทุกข์ที่เลี่ยงได้

ประเดน็ความทกุข์ของชีวติ	 พระพทุธเจ้ายงัได้ตรสัในพระไตรปิฎก	 เล่ม	 30	 	 “อชติมาณวก-

ปัญหานิทเทส”	ข้อ	 68	 และ	พระวิสุทธิมัคค	์ 	 “ปัญญานิเทศ”	 	หน้า	 617-621	 ว่า	 ทุกข์	 คือ	

สภาพไม่สบายกาย	ไม่สบายใจ	ทนได้ยาก	มี	10	ข้อ	แบ่งเป็น

ทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ 6 ข้อ ได้แก่

1.	 สภาวทุกข์	(ทุกข์เองตามธรรมชาติ	เกิด	แก่	ตาย)

2.	 นิพัทธทุกข	์(ทุกข์ประจ�าชีวิต	ร้อน	หนาว	หิว	กระหาย	ปวดอุจจาระ	ปวดปัสสาวะ)

3.	 อาหารปริเยฏฐิทุกข	์(ทุกข์ในการหากินเลี้ยงชีพ)

4.	 พยาธิทุกข	์(ทุกข์จากความเจ็บป่วย)

5.	 วิบากทุกข์	(ทุกข์จากผลกรรม)

6.	 ทุกขขันธ์	(ทุกข์ในขันธ์	5)	

และทุกข์ที่เลี่ยงได้ อีก 4 ข้อ ได้แก่

7.	 ปกิณกทุกข	์ (ทุกข์จร	 เช่น	 โสกะ	 -	 ความเศร้าโศก,	 	 ปริเทวะ	 -	 คร�่าครวญร�าพันห่วง

หาอาลัยอาวรณ์,	ทุกข์	 -	 ไม่สบายใจ	กลัว	กังวล	 ระแวง	หวั่นไหว,	 	 โทมนัส	 –	 เสียใจ,	 

อุปายาส	-	คับแค้นใจ)

8.	 สันตาปทุกข์	(ทุกข์ร้อนรุ่มด้วยกิเลสราคะ	โทสะ	โมหะ)

9.	 สหคตทุกข	์(ทุกข์จากหลงใหลพัวพันลาภ	ยศ	สรรเสริญ	สุข)

10.	วิวาทมูลกทุกข	์(ทุกข์จากเหตุทะเลาะวิวาทกัน)



 8 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

อานิสงส์ (ประโยชน์) สุดประเสริฐของอาริยศีล

	 	 	 	 พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงวิธีแก้ปัญหาทุกข์ด้วยอาริยศีล	 ในพระไตรปิฎก	 เล่มที่	 9	 ข้อ

ที่	 255	 ว่าจะมีประสิทธิภาพ	 ดังนี้	 ดูกรผู้มีอายุ	 ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้	 ย่อมไม่ประสบภัย 

แต่ไหน	 ๆ	 เลย	 เพราะศีลสังวรนั้น	 เปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้มุรธาภิเษก	 ก�าจัดราชศัตรูได้แล้ว	

ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหน	 ๆ	 เพราะราชศัตรูนั้น	 ดูกรผู้มีอายุ	 ภิกษุก็ฉันนั้น	 สมบูรณ์ด้วยศีล 

อย่างนี้แล้ว	ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหน	ๆ	 เพราะศีลสังวรนั้น	ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอาริยศีลขันธ์นี้	

ย่อมได้เสวยสุข	 อันปราศจากโทษในภายใน	 ดูกรผู้มีอายุ	 ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล	 ภิกษุชื่อ

ว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล

 อย่างไรจึงชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล?

จุลศีลข้อ	1	ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้	ละการฆ่าสัตว์	เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์	วางทัณฑะ	

วางศาสตรา	 มีความละอาย	 มีความเอ็นดูมีความกรุณา	 หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่	 ข้อนี้

เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง					

จะเห็นได้ว่า	การปฏิบัติศีลข้อที่	1	โดยย่อ	คือ	ไม่เบียดเบียนตนเอง	คนอื่น	สัตว์อื่น	และ

ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	คนอื่น	สัตว์อื่น

จุลศีลข้อ	2	 เธอละการลักทรัพย	์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์	 รับแต่ของที่เขาให้	ต้องการ

แต่ของที่เขาให	้ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย	เป็นผู้สะอาดอยู่	แม้ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง

พระไตรปิฎก	 เล่ม	 25	 โลกสูตร	 ข้อ	 293	 พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 “พระตถาคตย่อมตรัสรู้

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด	

ย่อมตรัสบอกแสดงซึ่งพุทธพจน์อันใดในระหว่างนี้	พุทธพจน์นั้นทั้งหมด	ย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแล

ไม่เป็นอย่างอื่น	 (ถ้อยค�าเหล่านั้นทั้งหมด	 ย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้น	 ไม่แย้งกันเป็น

ประการอื่นเลย)”

พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่	 23	 ข้อ	 29	 ว่าธรรมของท่านมีการปฏิบัติไป

ตามล�าดับ	 ดงันี	้ “ดูกรปหาราทะมหาสมุทรลาดลุ่มลึกลงไปโดยล�าดับ	 ไม่โกรกชันเหมือนเหว 

ฉันใด	 ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน	 มีการศึกษาไปตามล�าดับ	 มีการกระท�าไปตามล�าดับ 

มีการปฏิบัติไปตามล�าดับ	 มิใช่ว่าจะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง	 ดูกรปหาราทะข้อที่ในธรรม

วินัยนี้มีการศึกษาไปตามล�าดับ	 มีการกระท�าไปตามล�าดับ	 มีการปฏิบัติไปตามล�าดับ	 มิใช่ว่าจะ 

มีการบรรลุอรหัตผลโดยทรง	นี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยมีมาประการที่	1	ในธรรมวินัยนี ้



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  9   8 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

ที่ภิกษุทั้งหลายเห็นแล้ว	ๆ	จึงอภิรมย์อยู่	ฯ”

ธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความลึกซึ้งไปเป็นล�าดับ	3	ระดับ	คอื	ธรรมอันงามในเบื้องต้น 

งามในท่ามกลางและงามในที่สุด	 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก	 เล่ม	 21	 ข้อ	 22	 ว่า	

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ในคราวแรกตรัสรู้	 เราอยู่ที่ต้นอชปาลนิโครธริมฝั่งแม่น�้าเนรัญชรา	 ในอรุ-ุ 

เวลาประเทศ	 ครั้งนั้นแล	 พวกพราหมณ์มากด้วยกันเป็นผู้แก่เฒ่า	 เป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลผ่านวัย

แล้ว	 เข้าไปหาเรา	 ครั้นแล้วได้สนทนาปราศรัยกับเรา	 ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกัน

ไปแล้ว	นั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง	แล้วได้กล่าวกะเราว่า	ท่านพระโคดม	เราได้สดับมาอย่างนี้ว่า

พระสมณโคดมไม่อภิวาท	 ไม่ลุกรับพราหมณ์ผู้แก่เฒ่า	 เป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว	 ทั้งไม่เชื้อ

เชิญด้วยอาสนะ	 ข้อนี้เป็นอย่างที่เราได้สดับมาหรือ	 การที่ท่านพระโคดมไม่อภิวาทหรือไม่ลุกรับ 

พวกพราหมณ์ผู้แก่เฒ่า	 เป็นผู้ใหญ่ล่วงกาลผ่านวัยแล้ว	 หรือไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะนั้นไม่สมควร

เลย	 ดูกรภิกษุทั้งหลายความปริวิตกนี้ได้มีแก่เราว่า	 ท่านเหล่านี้ย่อมไม่รู้ซึ่งเถระ	 หรือธรรมอัน

กระท�าให้เป็นเถระ	ถ้าแม้บุคคลผู้เฒ่ามีอาย	ุ	80		ป	ี	90	ปี	หรือ	100	ปี	แต่เกิดมา	แต่เขามีปรกติ

พูดในกาลไม่สมควร	พูดไม่จริง	พูดไม่เป็นประโยชน์	พูดไม่เป็นธรรม	พูดไม่เป็นวินัยกล่าววาจาที่

ไม่ควรจดจ�าไว้	ไม่มีหลักฐาน	ไม่มีขอบเขตไม่ประกอบด้วยประโยชน์	โดยกาลไม่ควร	เขาย่อมถึง

ซึ่งกาลนับว่า	เป็นเถระผู้เขลาโดยแท้	ถ้าแม้เด็กก�าลังรุ่น	มีผมด�าสนิท	ยังหนุ่มแน่น	อยู่ในปฐมวัย

แต่มีปรกติพูดในกาลอันควร	พูดจริง	พูดเป็นประโยชน์	พูดเป็นธรรม	พูดเป็นวินัย	กล่าววาจาที่

ควรจดจ�า	มีหลักฐาน	มีขอบเขต	ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาลอันควรเขาย่อมถึงซึ่งกาลนับว่า	

เป็นเถระผู้ฉลาดโดยแท	้

ดูกรภิกษุทั้งหลาย	 ธรรมอันกระท�าให้เป็นเถระ	 4	 ประการนี้	 4	 ประการเป็นไฉน	 คือ	

ภิกษุในธรรมวินัยนี้	 เป็นผู้มีศีล	ส�ารวมระวังในพระปาติโมกข์	ถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจร	มี

ปรกติเหน็ภยัในโทษอนัมปีระมาณน้อย	สมาทานศกึษาอยูใ่นสกิขาบททัง้หลาย		1	เป็นพหูสูต	ทรง

ไว้ซึ่งสุตะ	 สั่งสมซึ่งสุตะ	 เป็นผู้ได้สดับมามาก	 ทรงจ�าไว้	 คล่องปากขึ้นใจ	 แทงตลอดด้วยทิฐิ	 ซึ่ง

ธรรมอันงามในเบื้องต้น	 งามในท่ามกลางงามในที่สุด	 ประกาศพรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถทั้ง

พยัญชนะ	บริสุทธ์ิบริบูรณ์สิ้นเชิง	 1	 เป็นผู้ได้ตามความปรารถนา	 ได้โดยไม่ยาก	 ไม่ล�าบาก	

ซึง่ฌาน	4	อันมใีนจิตยิง่เป็นเคร่ืองอยูเ่ป็นสขุในปัจจบัุน	1	ย่อมกระท�าให้แจ้งซึง่เจโตวมุิต	ิปัญญาวิ

มตุอิันหาอาสวะมิได้	 เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป	ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง	ในปัจจุบัน	เข้าถึงอยู่	1	

ดูกรภิกษุทั้งหลาย	เถรกรณธรรม	4	ประการนี้แล	ฯ	ผู้ใดมีจิตฟุ้งซ่าน	มีความด�าริไม่มั่นคง	เช่น

กับมฤคยินดีในธรรมของอสัตบุรุษย่อมกล่าวค�าเพ้อเจ้อเป็นอันมาก	 ผู้นั้นมีความเห็นลามก

ปราศจากความเอื้อเฟื้อ	 ตั้งอยู่ไกลจากความเป็นผู้มั่นคง	 ส่วนผู้ใด	 สมบูรณ์ด้วยศีล	 เป็นผู้สดับ	
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มีปฏิภาณ	 ประกอบในธรรมอันท�าความมั่นคง	 ย่อมเห็นแจ้งอรรถแห่งอริยสัจด้วยปัญญา	 เป็น

ผู้ถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวง	 ไม่มีกิเลสอันเป็นประดุจหลักตอ	 มีไหวพริบ	 มีชาติและมรณะอันละได้

แล้ว	 เป็นผูป้ระพฤตพิรหมจรรย์สมบรูณ์	เรากล่าวผู้นัน้ว่าเป็นเถระ	อาสวะของภกิษุใดไม่มี	เพราะสิน้ 

อาสวะทัง้หลาย	เราเรยีกภกิษนุัน้ว่าเถระ	ฯ”

ดังนั้น	ความหมายของศีลแต่ละข้อ	จะมี	3	ระดับ	คือ	เบื้องต้น	(หยาบ)		ท่ามกลาง	

(กลาง)	และบั้นปลายหรือที่สุด	(ละเอียด)

อาริยศีลข้อ	2	มี	3	ระดับ	1.	เบื้องต้น	คือไม่ลักขโมยฉ้อโกงทรัพย์	(หยาบ)	2.	ท่ามกลาง	

คือแบ่งปัน	(กลาง)	3.	บั้นปลายหรือที่สุด	คือไม่โลภและรู้ประมาณการกระท�าให้พอดี	(ละเอียด)

ข้อปฏิบัติในเบื้องต้น	คือ	ไม่ลักขโมยฉ้อโกงของคนอื่น

ข้อปฏิบัติสูงขึ้น	 คือ	 ฝึกแบ่งปันวัตถุข้าวของที่เกินความจ�าเป็นหรือความสามารถที่ตนมี	 

ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์	 “ให้	 แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้”	 ไม่ว่าจะเป็นวัตถุ 

ข้าวของ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	แม้แต่รอยยิ้ม	ค�าขอบคุณ	ความเข้าใจ	หรือพฤติกรรมที่ดีใด	ๆ	

ข้อปฏิบัติที่สูงสุด	 คือ	 ไม่โลภและรู้ประมาณการกระท�าให้เป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเอง

และผู้อื่น	 คือ	 ขยันท�าหน้าที่กิจกรรมการงานที่ดีงามอย่างเต็มที่	 มีผลตอบแทนกลับมาเท่าไร 

ก็กินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงที่สุด	 เก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่ฝืดเคือง	 เท่าที่จะคล่องตัว

ไปได้	ที่เหลือแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์	คือ	“ให้	แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใคร

ให้ได้”	ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของ	ลาภ	ยศ	สรรเสริญ	แม้แต่รอยยิ้ม	ค�าขอบคุณ	ความเข้าใจ	หรือ

พฤติกรรมที่ดีใด	ๆ	 เพราะมปัีญญารู้ว่า	การให้ด้วยใจทีบ่รสิทุธิ	์ ไม่อยากได้อะไรจากใคร	พลังชีวติ

จะบนัทกึเป็นวิบากดีเต็มร้อย	 ซึ่งจะสร้างผลดีให้ตนในชาตินี้ส่วนหนึ่ง	 ชาติต่อไปส่วนหนึ่ง	 ชาติ

อื่น	ๆ	สืบไปอีกส่วนหนึ่ง	 (พระไตรปิฎก	 เล่ม	37	ข้อ	1,698)	แต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าวิบากดี

จะออกฤทธิ์ตอนไหนแค่ไหนอย่างไร	 และได้รับสิ่งดีเมื่อไร	 เราก็จะกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะ

แข็งแรงที่สุด	 เก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่ฝืดเคือง	 เท่าที่จะคล่องตัวไปได้	 ที่เหลือแบ่งปันเพื่อ 

ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ	์ท�าอย่างนี้ไปเรื่อย	ๆ	ตราบปรินิพพาน	ให้โลกให้เราได้อาศัย	ก่อน

ที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น	

มีปัญญารู้ว่า	 การแบ่งปันที่บุญกุศลสูงที่สุด	 คือ	 ใช้ความสามารถที่ตนมีแบ่งปันด้วยใจที่

บริสุทธิ์	 ในขณะที่แบ่งปันไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของหรือความสามารถช่วยเหลือใคร	ต้องไม่เสริม

ความโลภ	โกรธ	หลง	ความขีเ้กยีจ	ความเหน็แก่ตวั	ความชัว่ใด	ๆ 		ให้กับใคร	เพราะถ้าส่งเสรมิกิเลสจะ
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เป็นบาป	ต้องใช้ศลิปะในการสือ่สารธรรมะให้เขาพึง่ตนและมีน�า้ใจช่วยเหลือผู้อ่ืนต่อไป	จึงจะเป็นบุญ

กุศลที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง	

ในศีลข้อที	่ 2	 ความหมายของค�าว่า	 “ทรัพย์”	 ที่ลึกซึ้งสมบูรณ์นั้น	 นอกจากจะหมายถึง	

วัตถุข้าวของแล้ว	ยังหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง	เช่น	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	อากาศ	พืช	ร่างกาย	เหตุการณ์

ต่าง	ๆ		พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว์	สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

ค�าว่า	 “เขา”	 นั้น	 เบื้องต้นหมายถึงคนหรือสัตว์	 ส่วนความหมายที่ลึกซึ้ง	 คือ	 “วิบาก

ดีร้าย”	ที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง	สร้างโอกาสหรือเหตุปัจจัยที่ท�าให้ได้ครอบครอง	อาศัย	หรือสัมผัส

เหตุการณ์หรือสิ่งต่าง	ๆ	เช่น	วัตถุข้าวของ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	อากาศ	พืช	จิตใจ	ร่างกาย	เหตุการณ์

ต่าง	ๆ	พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว	์สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	

ดังนั้น	 ศีลข้อ	 2	 นอกจากจะไม่ลักขโมยฉ้อโกง	 วัตถุข้าวของ	 ของผู้อื่นแล้ว	 ยังหมายถึง 

ไม่ลักขโมยทุกสิ่งทุกอย่างที่เขา	(วิบากดีร้าย)	ไม่ได้ให้	เช่น	วัตถุข้าวของ	ดิน	น�า้	ลม	ไฟ	อากาศ	

พืช	จิตใจ	ร่างกาย	เหตุการณ์ต่าง	ๆ	พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว์	สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น	 

ผู้ใดที่อยากได้สิ่งที่เขา	(วิบากดีร้าย)	ไม่ได้ให้	เช่น	พฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว์เป็นต้น	

โดยยึดมั่นถือมั่นไว้ในใจว่า	 ถ้าได้จะสุขใจ	 แต่ถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจ	 ผู้นั้นได้ขโมยสิ่งที่เขา	 (วิบาก

ดีร้าย)	ไม่ได้ให้แล้ว	บาปแล้ว	ใจย่อมเป็นทุกข์	ส่งผลสืบเนื่องให้กายเป็นทุกข์และเกิดเรื่องร้ายทั้ง

มวลต่อตนเองและผู้อื่น	ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก	เล่ม	16	“สนิทานสูตร”	ข้อ	355		

ถึง	 360	 มีเนื้อหาที่ส�าคัญคือ	 ผู้ที่มีกิเลสหรือไม่มีกิเลส	 ก็จะเป็นพลังเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นรู้สึกตาม

ฝึกฝนตาม	และต้องมีส่วนรับวิบากดีร้ายตามนั้น	

แต่ถ้าปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีต่อตนเองหรือผู้อื่นแล้ว	ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น	ว่าจะมี

โอกาสท�าหรือไม่มีโอกาสท�าสิ่งดีนั้นก็ได้	จะเกิดสิ่งดีหรือไม่ดีใด	ๆ 	ก็ได้	ตามวิบากดีร้ายของแต่ละ

ชีวิต	แล้วลงมือท�าดีที่ท�าได้ให้ดีที่สุดอย่างรู้เพียรรู้พัก	คือ	ท�าดีที่สัปปายะ	(ฟ้าเปิด)	คือ	เส้นทาง

ท�าดีนั้นโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่พอลุยไปได้	 ไม่ท�าดีที่กิลมถะ	 (ฟ้าปิด)	 คือ	 เส้นทางท�าดีนั้น

ฝืดฝืนเกิน	ล�าบากเกิน	ทรมานเกิน	 เสียหายเกิน	แตกร้าวเกิน	ท�าดีที่ท�าได้ให้ดีที่สุดอย่างรู้เพียร

รู้พัก	 คือ	 ใช้หลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร	 โดยตั้งตนอยู่บนความ

ล�าบาก	กุศลธรรมเจริญยิ่ง	แต่ไม่กิลมถะ	(ทรมานเกินไป)	คือ	ล�าบากในขีดที่เบิกบาน	ไม่ทรมาน 

จนเบิกบูด	 ไม่หย่อนยานจนย�่าแย่	 จากนั้นปล่อยวางผลให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต	

เราท�าดีให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ให้แต่ละชีวิตได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น	 

แบบนี้ไม่ชื่อว่าขโมย	 ไม่มีบาป	 เป็นบุญกุศล	 ท�าให้สุขสบายใจ	 ซึ่งส่งผลสืบเนื่องให้ร่างกาย 
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แข็งแรง	เรื่องดีงามเข้ามาในชีวิตมากขึ้น	เรื่องร้ายลดลง	ตามหลักสนิทานสูตร

การท�าดีที่ถูกหลักพุทธะ

การหยุดท�าชั่ว	ท�าแต่ดีที่ท�าได้	โดยถูกหลักพุทธพจน์	7	คือ	ระลึกถึงกัน	(สาราณียะ)

ปรารถนาดีต่อกัน	 (ปิยกรณะ)	 เคารพส่ิงดีของกันและกัน	 (คุรุกรณะ)	ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

(สังคหะ)	ไม่วิวาทกัน	(อวิวาทะ)	สามัคคีกัน	(สามัคคียะ)	เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน	(เอกีภาวะ)	

(พระไตรปิฎก	เล่ม	22	ข้อ	283)	ดีท่ีไม่มี	“ทุกข์	10”	ข้อที่	10	อันเป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้	คือ	 

วิวาทมูลกทุกข์	(พระไตรปิฎก	เล่ม	30	ข้อ	68)	เป็นดีที่เป็นพุทธะ	คือ	ดีที่ไม่ทะเลาะไม่วิวาทกับ

หมู่มิตรดี	 ไม่ทะเลาะไม่วิวาทกับคนส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ทะเลาะไม่วิวาทกับสุขภาพ	 (ไม่ท�าลาย

สขุภาพ)	 และไม่ทะเลาะไม่ววิาทกบัเหตกุารณ์	 (ดทีีเ่รามุง่หมายให้เกิดนั้นไม่อยู่ในเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่อสัปปายะหรืออัตตกิลมถะ	 คือปิดกั้นเกิน	 ฝืดฝืนเกิน	 ล�าบากเกิน	 ทรมานเกิน	

เสียหายเกิน	แตกร้าวหรือวิวาทเกิน)	เพราะดีที่ยังมีทะเลาะมีวิวาทนั้น	เป็นสภาพที่กุศล	อกุศล 

หรือวิบากดีร้ายของเราและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นออกฤทธิ์ปิดกั้นอยู่	เป็นดีที่ยังไม่ใช่เวลาเกิด	จึงเป็น

ดีที่ยังไม่เหมาะที่จะท�า	ณ	เวลานั้น	ส�าหรับดีที่สัปปายะ	เป็นดีที่ควรท�า	ณ	เวลานั้น	จะมีสภาพ

เส้นทางโปร่งโล่งหรือตดิขัดบ้างแต่พอพากเพียรวริยิะอุตสาหะ	 (ลยุ)	 ไปได้โดยไม่ยากไม่ล�าบากเกนิ

ไป	 ท�าดท่ีีท�าได้นัน้ให้ดท่ีีสุดด้วยใจท่ีเป็นสขุ	 อย่างรู้เพยีรรู้พกั	 และท�าใจให้ไรทุ้กข์ไม่ว่าจะเผชญิ

กับสภาพร่างกายหรือเหตุการณ์ที่ดีหรือร้าย	 ดีเกิดก็สุขใจไร้กังวล	 เพราะรู้ความจริงตามความ

เป็นจริงว่าเป็นกุศลของเราและคนท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันสังเคราะห์กันให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่าง

จะดับไป	 ร้ายเกิดก็สุขใจไร้กังวล	 เพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า	 เป็นอกุศลของเราและ

คนที่เกี่ยวข้องร่วมกันสังเคราะห์กันให้ได้ชดใช้	 รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้น	 ถ้าไม่ท�าดีไม่มีดีผลัก

ดันร้ายออกไปก็จะได้รับร้ายหนักกว่านั้น	 เราได้รับร้ายน้อยกว่าที่ท�ามาก็ดีมากแล้ว	 ถ้าอยากให้

ร้ายหมดเร็ว	ก็ท�าดีที่ท�าได้	ไม่วิวาท	ไม่มีถือสาไปเรื่อย	ๆ	ท�าดีเรื่อยไป	ใจเย็นข้ามชาติ	ไปเรื่อย	ๆ	

จิตใจก็จะผาสุกมั่นคงยั่งยืน

เพราะชีวิตแต่ละชีวิตจะพบแต่สภาพดี	ๆ	อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้	จะพบแต่สภาพร้าย	ๆ	

อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้	ทุกชีวิตจะต้องพบกับสภาพทั้งดีและร้ายเป็นธรรมดา	อันเกิดจากทุกชีวิต

ล้วนเคยท�าทั้งกุศลและอกุศลมา	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	แต่ละชีวิตล้วนเคยท�ากุศลและอกุศลมาหา

ที่ต้นที่สุดไม่ได้	 (พระไตรปิฎก	 เล่ม	 16	 ข้อ	 429,	 435	 และ	 443-449)	 ดังที่มักได้ยินพระสวด 

ในงานศพอยู่เสมอว่า	 “กุศลาธัมมา	 อกุศลาธัมมา”	 หมายความว่า	 ในโลกชีวิตแต่ละชีวิตก็มีแต่

กุศลและอกุศลเท่านั้นที่แต่ละชีวิตได้ท�ามา	สั่งสมเป็นวิบากดีร้าย	สร้างผลดีร้ายเป็นระยะ	ๆ	ให้



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  13   12 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

แต่ละชีวิตในชาติที่ท�ากุศลหรืออกุศลนั้น	ๆ	ส่วนหนึ่ง	ชาติต่อไปส่วนหนึ่ง	และชาติอื่น	ๆ	สืบไป

อกีส่วนหนึง่	(พระไตรปิฎก	เล่ม	27	ข้อ	1,698)	ชวีติจงึอยูใ่นสภาพ	“เดีย๋วกด็	ีเดีย๋วกร้็าย	เดีย๋วกด็	ี

เดี๋ยวก็ร้าย	เดี๋ยวก็ดี	เดี๋ยวก็ร้าย”	สลับกันไป

พระพุทธเจ้าตรัสว่า	 ใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง	 ใจเป็นใหญ่	 (พระ

ไตรปิฎก	เล่ม	25	ข้อ	11)		ใจสุขเป็นสุขที่ใหญ่ที่สุด	ใจทุกข์เป็นทุกข์ที่ใหญ่ที่สุด	เท่ากับดินทั้ง

แผ่นดินเมื่อเทียบกับฝุ่นปลายเล็บคือสุขทุกข์ทางกายและเหตุการณ์	 (พระไตรปิฎก	 เล่ม	 16	

ข้อ	311)		ดังนั้นความสุขที่สมบูรณ์แบบที่สุดของชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่	จึงคือความสามารถ

ท�าใจให้ไร้ทุกข์	 ไร้ความกลัว	 ไร้ความกังวล	 ไม่ว่าจะเผชิญกับสภาพร่างกายหรือเหตุการณ์ดี

หรือร้าย

อย่าไปขโมยสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา 

จุลศีลข้อ	2	นั้น	พระพุทธเจ้าตรัสว่า	การไม่ประพฤติตนเป็นขโมยเป็นผู้สะอาดนั้น	ต้อง

รับแต่ของที่เขาให้	ต้องการแต่ของที่เขาให้	ดังนั้น	อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราไม่ได้	สิ่งที่เราได้

คือสิ่งที่เป็นของเรา	สิ่งใดที่เราไม่ได้คือสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา	สิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้	แสดงว่า 

สิ่งนั้นไม่ใช่สมบัติของเรา	อย่าไปลักขโมยฉ้อโกงในสิ่งที่เราอยากได้แล้วไม่ได้	เพราะมันไม่ใช ่

ของเรา	 อย่าไปอยากได้เกินสิ่งที่ได้	 อย่าไปอยากได้สิ่งที่เกินฤทธิ์แรงที่เกิดขึ้นได้จริง	ณ	 เวลานั้น	

ชีวิตจะไม่ทุกข์	

ค�าว่า	“ของ”	ในจุลศีลข้อ	2	คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรา	คือวิบากดีร้ายที่เรา 

ได้รับ	ในรูปลักษณะของคน	สัตว์	สิ่งของ	สุขภาพ	เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเรา	

การอยากได้ในสิ่งที่ตัวเองได้	จะหมดทุกข์ใจทันทีเลย	 เพราะได้ปฏิบัติ	กาย	วาจา	 ใจ	ถูกตรง

สัมมาทิฏฐิ	10	ข้อ	4	ในพระไตรปิฎก	เล่ม	14	“มหาจัตตารีสกสูตร”	ข้อ	257	“ผลวิบากของกรรม 

ที่ท�าดีท�าชั่วแล้ว	มีอยู่”		(อัตถิ	สุกตทุกกฏานัง	กัมมานัง	ผลัง	วิปาโก)	เป็นสภาพเชื่อชัดเรื่องกรรม

และผลของกรรมอย่างมีปัญญาว่าสิ่งที่เราได้รับ	คือ	สิ่งที่เราท�ามา	 เรามีกรรมเป็นของของตน	 

(กัมมสโกมหิ)	 เราเป็นทายาทของกรรม	 (กัมมทายาโท)	 เรามีกรรมเป็นก�าเนิด	 (กัมมโยนิ)	 เรา

มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์	 (กัมมพันธุ)	 เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย	 (กัมมปฎิสรโณ)	 เราจักท�ากรรม 

อันใดไว้	 (ยัง	กัมมัง	กริสสามิ)	ดีก็ตามชั่วก็ตาม	 (กัลยาณัง	วา	ปาปกัง	วา)	 เราจักเป็นผู้ได้รับ 

ผลของกรรมนั้น	อย่างแน่นอน	(ตัสส	ทายาโท	ภวิสสามิ)	(พระไตรปิฎก	เล่ม	22	ข้อ	161)	และ

มีปัญญาในการเอาความรู้ความเชื่อความชัดเรื่องกรรมมาดับทุกข์ได้	เป็นการท�าให้เกิดมีสาระ

ประโยชน์อย่างแท้จริง	(อัตถิ)



 14 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

สภาพจิตใจที่สัมพันธ์กับสุขภาพทางกาย

การปฏิบัติจุลศีลข้อ	 2	 ได้อย่างถูกตรง	ก็จะลดความเครียดความทุกข์ใจลงเป็นล�าดับ	ๆ	

ท�าให้จิตใจผาสุกผ่องใสอย่างยั่งยืนไปเป็นล�าดับ	ๆ	ซึ่งสภาพอารมณ์มีผลต่อสุขภาพด้วยกลไก

ทางวิทยาศาสตร์	ดังนี้

ความเครียดที่เพิ่มขึ้นสูงในร่างกายจะท�าให้ภูมิต้านทานไม่ดี	เวลาคนเราเครียด	จะเกิด

อะไรขึ้น	 ระบบประสาทในร่างกายจะส่งค�าสั่งจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไต	 ให้สร้าง 

ฮอร์โมน	 ขึน้มา	 2	 ตวั	 ตวัหน่ึง	 คือ	 คอร์ตซิอล	 (Cortisols)	 อีกตัวหนึง่	 คอื	 อะดรีนลนี	 (Adrenalin)	 

อะดรีนาลีน	 จะท�าให้ความดันโลหิตสูง	 หัวใจเต้นแรง	 ขณะเดียวกันคอร์ติซอลจะท�าให้เซลล์

อึดแล้วเซลล์จะเหี่ยวลง	 คือ	หมดเรี่ยวหมดแรง	 เพราะฉะนั้นเด็กที่ใกล้สอบจะป่วยง่ายเพราะ

ว่าร่างกายเมื่อเกิดความเครียด	 ภูมิต้านทานจะลดลง	 แต่ในผู้ใหญ่จะเป็นความเครียดแบบ

เรื้อรัง	เพราะฉะนั้น	เมื่อมีความเครียดตลอด	ภูมิต้านทานจะลดลง	เพราะฮอร์โมนคอร์ติ-ซอล	

ตัวนี้	ดังนั้น	ถ้าเราสามารถลดความเครียดได้	จะเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย	(บรรจบ	ชุณหส

วัสดิกุล.	2551	:	24)	

การท�างานของระบบประสาทซิมพาเธตกิเพือ่ต่อสูภ้าวะตงึเครยีด	ดงันีเ้พิม่ความดนัเลือด	

จากการท�าให้หลอดเลอืดหดตวั	(Alpha	receptor)	และท�าให้หัวใจเต้นเรว็และแรง	เพิม่ปรมิาณเลือด

ไปทีก่ล้ามเนือ้ทีก่�าลงัท�างาน	คอื	กล้ามเนือ้ลายทีท่�าให้หลอดเลือดขยายตัว	(Beta	two	receptor	

และ	Cholinergic	sympathetic)	เพิ่มอัตราการเกิดเมตาโบลิซึมของเซลล์ทั่วร่างกาย

จากผลรวมนีท้�าให้เราสามารถใช้ก�าลงักายได้มากกว่าทีค่วรจะเป็น	 เนือ่งจากความเครียด

ทางร่างกาย	 (Physical	 stress)	 จะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติกให้ร่างกายท�างานมากขึ้น	

เรียก	 sympathetic	 stress	 reaction	 และยังช่วยเพิ่มการท�างานในสภาวะตึงเครียดเกี่ยวกับ

อารมณ	์(Emotional	stress)	 เช่น	ในขณะที่มีความโกรธ	ไฮโปธาลามัสถูกกระตุ้น	ส่งสัญญาณ

สู่	 Reticular	 formation	และไขสันหลัง	ท�าให้มีการกระตุ้นต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอย่าง

รุนแรง	 เรียก	 Sympathetic	 alarm	 reaction	 หรือบางทีเรียก	 fight	 or	 flight	 reaction	 

คือตัดสินใจว่าจะสู้หรือหน	ี(ราตร	ีสุดทรวง	และวีระชัย	สิงหนิยม.	2550	:	153)

สารเอ็นโดฟิน	Endorphin	เป็นสารเคมีจ�าพวกเดียวกับฝิ่น	(Opioid)	ซึ่งผลิตขึ้นภายใน

ร่างกายโดยสมองส่วนไฮโปธาลามัส	(Hypothalamus)	และต่อมใต้สมอง	(Pituitary	gland)	

อันเนื่องมาจากเป็นสารเคมีจ�าพวกเดียวกับฝิ่นจึงมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด	(Analgesia)	



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  15   14 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

และท�าให้รู้สึกสุขสบาย	หรืออีกนัยหนึ่ง	สารเอ็นโดฟินก็คือ	ยาแก้ปวดแบบธรรมชาต	ิเอ็นโดฟิน 

มาจากค�าว่า	Endogenous	Morphine	ซึ่งหมายถึงสารมอร์ฟีนที่ถูกผลิตขึ้นภายในร่างกายโดย

ธรรมชาติ	 ซึ่งไม่ก่อผลเสียต่อร่างกาย	 เมื่ออยู่ในสภาวะที่สุขสบายมีการกระตุ้นให้สมองเกิดการ

หลั่งสารเอ็นโดฟินขึ้น	 เมื่อสารเอ็นโดฟินที่หลั่งออกมานี้จะไปจับกับตัวรับ	 (Receptor)	 ชนิด	

Opioid	 ในสมอง	 กจ็ะมีผลโดยรวมท�าให้เกิดการหล่ังของสารโดปามีน	 (Dopamine)	 มากขึน้	 ซึง่

ก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายต่าง	 ๆ	 เช่น	 บรรเทาความเจ็บปวด	 เกี่ยวข้องกับสมดุล	 ความหิว	 การ

นอนหลับ	ระบบไหลเวียนโลหิต	ระบบหายใจ	ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย	นอกจากนี้ยงั

มผีลต่อการควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศ	 และทีส่�าคญัสารเอน็โดฟิน	 สามารถส่งเสรมิการท�างาน

ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย	 โดยผลของการหัวเราะท�าให้เกิดการหลั่งสารเอ็นโดฟินใน

สมองมากขึ้น	จะเกิดการกดการท�างานของ	Stress	hormone	หรือฮอร์โมนที่หลั่งเมื่อร่างกาย

เผชิญกับสภาวะที่เครียด	 เช่น	 Adrenaline	มีผลท�าให้เนื้อเยื่อต่าง	 ๆ	 ผ่อนคลายมากขึ้น	 ท�าให้

อาการปวดบรรเทาลง	 และมีผลท�าให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้น	 ท�าให้เม็ดเลือดขาวเดินทาง

เข้าไปฆ่าเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น	 โอกาสเจ็บป่วยก็จะลดลง	 คือท�าให้สุขภาพแข็งแรง

ขึ้นนั่นเอง	 ดังนั้นการที่มีกิจกรรมใดก็ตามที่ท�าให้เรารู้สึกเป็นสุข	 มีการหลั่งสารเอ็นโดฟินย่อมม ี

ส่วนเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายได้เสมอ

ร่างกายกับจิตใจมีความเชื่อมประสานกันอย่างแยกไม่ได้	 ในบางครั้งเวลาไม่สบายกาย	

จิตใจก็มักหงุดหงิดหรือหดหู่ไปด้วย	หรือเวลาที่ไม่สบายใจ	ร่างกายก็พลอยเบื่ออาหาร	นอน 

ไม่หลบัไปด้วย	ดงันัน้	เวลาท่ีคนเราไม่สบาย	นอกจากการรบัประทานยาตามแพทย์สัง่แล้ว	การอยู่

ในสภาวะทีม่คีวามสบายกาย	และสบายใจ	หรอืมีความสขุใจ	กมี็ผลดต่ีออาการเจบ็ป่วยทางร่างกาย	

(หมอเด่น.	2552)

บทสรุป

การปฏิบัติจุลศีลข้อ	2	อันเป็นอาริยศีล	ตามล�าดับเบื้องต้น	ท่ามกลางและบั้นปลายหรือ

ที่สุด	อย่างถูกตรงก็จะท�าให้เกิดอานิสงส์	 (ประโยชน์)	ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสในพระไตรปิฎก	

เล่มที่	9	ข้อที	่255	ว่า	“ดูกรผู้มีอายุ	ภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี	้ย่อมไม่ประสบภยัแต่ไหน	ๆ	เลย 

เพราะศลีสงัวรนัน้	 เปรียบเหมอืนกษัตริย์ผูไ้ด้มุรธาภิเษก	ก�าจัดราชศัตรูได้แล้ว	 ย่อมไม่ประสบภัย 

แต่ไหน	ๆ	เพราะราชศัตรูนั้น	ดูกรผู้มีอายุ	ภิกษุก็ฉันนั้น	สมบรูณ์ด้วยศลีอย่างนีแ้ล้ว	ย่อมไม่ประสบภยั 

แต่ไหน	ๆ	เพราะศลีสงัวรนัน้	ภิกษุสมบูรณ์ด้วยอาริยศีลขันธ์นี้	 ย่อมได้เสวยสุข	อันปราศจากโทษ

ในภายใน	ดูกรผู้มีอายุ	ด้วยประการดังกล่าวมานี้แล	ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล”
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จะเหน็ได้ว่า	จากพฤตกิรรมใหม่	คอื	การปฏิบัตจิลุศีลข้อ	2	ทีถ่กูตรง	จะไม่มีภยัใด	ๆ	คอื	ไม่มี

ทุกข์ใจ	ไม่มีทุกข์กาย	หรือไม่มีเรื่องร้ายใด	ๆ	จะมีแต่สุขใจ	สุขกายและเรื่องดีเท่านั้น	ถ้า 

ปฏิบัติอาริยศีลได้สมบูรณ์แล้ว	ในบางคราวชีวิตอาจได้รับทุกข์กายหรือเรื่องร้ายบ้าง	ก็จะเกิด 

จากพฤติกรรมเก่าท่ีผู้นัน้ได้พลาดท�าผดิศีลมาก่อน	ในชาตนิีห้รอืชาตก่ิอน	ๆ	แล้วเท่านัน้	แต่ทกุข์กาย

หรอืเรือ่งร้ายจะเข้ามาได้น้อยกว่าทีท่�ามา	 เพราะมีพลังวิบากดีจากอาริยศีลที่สมบูรณ์ถูกตรงนั้น

ผลักดันวิบากร้ายออกไปได้ส่วนหนึ่ง	 รับร้ายแล้วร้ายก็หมดไป	 ก็โชคดีขึ้น	 และที่เป็นประโยชน์

ส�าคัญสูงที่สุด	 คือ	 ใจไร้ทุกข	์ ไร้ความกลัว	 ไร้ความกังวลในทุกสถานการณ์	 อันเป็นความผาสุก

สูงสุดที่แท้จริงของชีวิต
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บทคัดย่อ

          การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผล

ของการปฏิบัติศีล คือ การรับประทานอาหารปรับสมดุล และการท�าผิดศีล คือ การไม่รับ

ประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้

กิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบอปริหานิยธรรม (เป็นการสนทนากลุ่มของนักปฏิบัติธรรม) และ

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth–Interview) ประชากรคือจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ 

จ�านวน 500 ท่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมี

คุณสมบัติ คือ 1) เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาไม่ต�่ากว่า 1 ปี 2) สามารถจัดสรรเวลามาให ้

ข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่ท�าการวิจัยคือช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 ได้กลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งสิ้นจ�านวน 42 ท่าน เป็นชาย 8 ท่าน และหญิง 34 ท่าน อายุต�า่สุด 27 ปี อายุสูงสุด 66 ปี 

อายุเฉลี่ย 49.50 ปี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

         ผลการศึกษา พบว่า 

 1. เมือ่ตัง้ศีลโดยท่ีจะรับประทานอาหารปรบัสมดลุ ผลของการปฏบัิต ิ คือ ได้รบัวบิากดี 

โดยกลุ่มตัวอย่างให้ข้อมลูไปในทิศทางเดยีวกนัเป็นส่วนใหญ่ว่า เม่ือตัง้ศลีขึน้มาปฏบิตั ิ จะท�าให้ 
1 นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม วท.ม.(สาธารณสุขศาสตร์).

2 นักวิชาการ สถาบันวิชชาราม ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สาธารณสุขชุมชน).

* vijjaram.j@gmail.com

บทความวิจัย (Research Article)
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เหน็อาการของกเิลสได้ชดั คืออยากกนิอาหารทีไ่ม่สมดลุกบัร่างกาย (อาหารรสจัด หรืออาหารที่

ชอบ หรืออยากกินตามใจปาก) ท�าให้ได้ฝึกฝนการจับอาการของกิเลสและพจิารณาล้างกิเลสได้

ทนัทเีป็นปัจจบุนัขณะ ซึง่ถ้าพิจารณาได้ถกูต้อง ก�าลังของกิเลสจะลดลง ซึ่งสามารถรู้สึกได้ด้วย

ตัวเองว่าความทุกข์ใจเพราะอยากกินจะลดลง เกิดความสุขใจที่ไม่ต้องเอาสิ่งที่เปน็พิษโทษภัย

ใส่ตัวเอง ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น ความเจ็บป่วยทางกายหายได้อย่างรวดเร็ว เหตกุารณ์ร้ายต่าง ๆ 

ในชีวติลดลง มเีหตกุารณ์ด ีๆ เข้ามาในชวีติมากขึน้ และยงัเป็นคลืน่แม่เหลก็ที่สามารถเหนี่ยวน�า

ให้ผู้อื่นคิดพูดท�าสิ่งที่ดีตามได้ด้วย

 2. ผลของการท�าผิดศีลโดยการไม่รบัประทานอาหารปรบัสมดลุ คอื ได้รบัวบิากร้าย โดย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ข้อมลูไปในทิศทางเดยีวกันว่า เม่ือไม่ตัง้ศลีหรอืตัง้ศลีแล้วแต่เผลอสตทิ�า 

ผิดศีล โดยการกินอาหารที่ไม่สมดุลกับร่างกาย (อาหารรสจัด หรืออาหารที่ชอบ หรือกินตามใจ

ปาก) จะท�าให้เกิดความทุกข์ทางใจ เช่น ใจไม่สบาย ไม่โปร่ง ไม่โล่ง หงุดหงิดง่าย กลัว กังวล 

ระแวง หวั่นไหวได้ง่าย เกิดทุกข์ทางกาย เช่น ท้องเสีย ก�าลังตก อ่อนแรง มีความเจ็บป่วยตาม

จุดต่าง ๆ ของร่างกาย และเกิดเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ เข้ามาในชีวิต เช่น ปัญหาการงาน การเงิน 

ครอบครัว เศรษฐกิจ เป็นต้น และนอกจากนี้ยังเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นคิด

พูดท�าสิ่งที่ไม่ดีตามได้ด้วย 

ค�าส�าคัญ : อาหารปรับสมดุล, แพทย์วิถีธรรม, ศีล

Abstract

 This survey research aimed to study the effect of practicing precepts 

related to food consumption for body balance, and the results 

of breaking those precepts, among Dhamma Medicine volunteers.

It is a qualitative data collection by using small group discussions and 

 in-depth interviews among the dhamma practitioners. The population is 500 

volunteers from all over the country. This used a purposive sampling method 

by selecting from people who: (1) have been a volunteer for at least one 

year; and (2) were able to participate in the interviews during April and May 

2018. The sample group consists of 42 people; 8 men and 34 women, ranging 

in age from 27 to 66 years. Content analysis was used to analyze the data.
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	 	The	study	finds	that,

 When one adopts a precept to practice food consumption for body  

balance, one receives positive effects. The majority of the sample group 

reported that when one adopts a precept to practice, one can see the 

properties of the negative emotions more clearly. That is, one craves food 

that is not in good balance with the body, or heavily seasoned food, or 

food they like the taste of. Observing these negative emotions helps the 

practitioner stop such emotions immediately. If this is done correctly, it 

will lessen the power of the negative emotions. Subjects reported that 

cravings decreased, and happiness of not taking in the toxic food resulted. 

Therefore, the body became stronger, physical pain goes away quickly, 

malicious	events	in	life	decreased,	beneficial	events	in	life	increased.	And	

such	acts	will	become	a	magnetic	wave	that	can	influence	others	to	follow.

 Conversely, failing to practice the precepts one has adopted, by not  

consuming food for body balance, results in negative effects. The majority 

of the sample group agreed that when one does not adopt a precept 

to practice, or, adopts the precepts but is not able to practice it (that is,  

eating food that is not in balance with the body, or heavily seasoned food, 

or food they only like the taste of), will result in mental disruptions, for  

example, unhappy mind, unclear mind, easily irritated mind, fear, anxiety, 

unstable mind, as well as physical discomforts such as diarrhea, drops in 

power, weakness, aches or pain or illnesses in different parts of the body, 

and	 having	 to	 face	 malicious	 events	 such	 as	 financial	 problems,	 family	 

issues, and economic problems. Moreover, such acts will become magnetic 

waves	 that	 can	 influence	others	 to	 think,	 speak,	 and	act	negatively,	 too.

Keyword; precept, food for body balance, dhamma medicine volunteer
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	 บทน�ำ

 ผูค้นในสงัคมไทยทีศ่กึษาธรรมะของพระพทุธเจ้า ณ ปัจจุบันนี้ ส่วนหนึ่งเห็นตรงกันแล้วว่า 

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกดิข้ึนไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางอาชญากรรม การท�าลายล้างผลาญซึง่กันและกนั การ

ปล้นชงิทรพัย์สิน การท�าความผิดทางเพศ การโกหกหลอกลวง และการเสพสิง่เสพย์ติดให้โทษ  

ดังเช่นทีป่รากฏเป็นข่าวทางสือ่สารมวลชนอยูบ่่อย ๆ ตลอดถึงปัญหาทางสงัคมเศรษฐกกิารเมือง

การปกครอง ล้วนเกดิขึน้เนือ่งจากการประพฤตผิดิในเรือ่งการละเมิดศลี 5 ทัง้สิน้ เพราะคนยดึ

เอาประโยชน์ตนและพวกพ้องเป็นใหญ่ ไม่ใส่ใจผลกระทบต่อส่วนรวม ขาดความรบัผดิชอบ เหน็ 

ผิดเป็นชอบ ในขณะที่สังคมเปลี่ยนไป ประกอบกับขาดความเข้าใจหลักศีลธรรม และไม่เห็น

ความส�าคัญของศีลธรรม เพราะความโลภ โกรธ หลงเข้าครอบง�าจิตใจ ความคิดอ่าน และความ

ประพฤตหิลาย ๆ อย่าง ซ่ึงแต่ก่อนเคยถอืว่าเป็นความชัว่ ความผดิ ได้กลายเป็นสิง่ทีค่นในสงัคม

ยอมรบั แล้วพากนัประพฤตปิฏิบตัโิดยไม่รูส้กึสะดุ้ง สะเทอืน (วไิลพร อุน่เจ้าบ้าน. 2554 : 3) จน

ท�าให้เกดิปัญหาต่าง ๆ ในโลกใบนี ้และท�าให้ชีวติมืดมนมองไม่เห็นหนทางแก้ไขให้ดีขึน้ได้เลย มีแต่

ดิง่ลง ๆ เท่านัน้ 

 ยกตวัอย่างเก่ียวกบัศีลข้อท่ี 1 แม้จะไม่ใช่ศาสนาพุทธกจ็ะต้องรูเ้ป็นธรรมดาสากลว่า การ

ฆ่าสตัว์ไม่ดี การฆ่าสัตว์เป็นความช่ัว เป็นบาป จะเหน็ว่าใคร ๆ เขาก็ฆ่าสตัว์ กินสตัว์กนัเพราะเขา

กถ็อืว่าจ�าเป็นต้องฆ่าต้องกนิ หรือแม้แต่ในพทุธเราเองกมี็ผู้ทีย่งัหลงผิดอยู ่ เขากย็งักนิสัตว์ ฆ่าสัตว์กนิ 

ศลีข้อนีจ้งึยงัไม่บรสิทุธิแ์ท้ ความจรงิลกึ ๆ แล้วเขากรู้็ว่าการฆ่าสัตว์ไม่ด ี การไปฆ่าคนอ่ืน ฆ่าสัตว์อ่ืน 

ก็คือการไปท�าให้ชีวิตของเขาล้มหายตายลงไปจากชีวิต แม้จะเป็นสัตว์ร้าย เราฆ่าสตัว์ร้าย เราก็

ท�าให้เขาตายจากชวีติ มนักไ็ม่ดีท่ีไปท�าให้เขาตาย เขากร็กัชวีติ แม้แต่สตัว์เลก็สัตว์น้อยหรือสัตว์

ใหญ่เขาก็รักชีวิตทั้งนั้น นี่ก็เป็นความรู้ธรรมดาสามัญโดยท่ัวไปรู้กันดี เพราะฉะน้ันความรูท่ี้รูก้นั 

เป็นธรรมดาสามัญว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ชั่วก็พอรู้กันทั้งนั้น ดังนั้นหากพิจารณาให้ลึกซึ้งในศีลข้อที่ 1 

ของพระพุทธเจ้านั้น การจะเป็นผู้ประเสริฐแท้ ดีแท้ได้นั้น จึงไม่ใช่แค่มีความรู้ธรรมดาสากลที่รู้

กันทั่วไป แต่ศีลข้อ 1 หมายรวมถึง การไม่ฆ่าสัตว์ และการไม่กนิเนือ้สตัว์ด้วย เป็นการกินอาหาร

ที่ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น และสัตว์อื่น ซึ่งการปฏิบัติศีลข้อ 1 อย่างนี้จะท�าให้เกิดผลดีกับทั้ง

ตัวเราเอง สังคม และโลก แต่ค�าถามคือ การจะพากเพียรปฏิบัติตนเองให้ดีแท้ให้ศีลข้อนี้บริสุทธิ์

ได้อย่างไร เพื่อลดการเบียดเบียนชีวิต ลดความเจ็บป่วยทางร่างกาย ลดความทุกข์ใจ และลด

เรื่องร้ายต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต หัวใจส�าคัญจึงอยู่ที่การมีผู้น�าพา มีผู้รู้พยายามที่จะจัดวิธี 

หาวิธี หาหลัก หาสูตรอะไรที่จะน�ามาให้ประพฤติปฏิบัติกัน แล้วก็จะได้เป็นคนที่มีคุณค่าคุณงาม

ความดีอยู่ในโลกไม่เป็นภัย เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อโลก เป็นคนละชั่ว ประพฤติดีก็เป็นคนมี

ประโยชน์ มีคุณค่า ต่อสังคมต่อโลก ผู้รู้ทั้งหลายแหล่ที่เป็นปราชญ์น�าพากัน ก็พากันท�า จะท�าให้
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สังคมและโลกอยู่ได้อยู่ดีกันพอสมควร (สมณะโพธิรักษ์. 2548, มกราคม 17)

 พุทธศาสนิกชนควรจะร่วมมือกันหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยเริ่มต้นปฏิบัต ิ

ที่ตนเอง คือ ไม่กระท�าสิ่งใด ๆ ที่เป็นความชั่วความเสื่อม ต้องกล้าที่จะคิดดี พูดดี ท�าดี เพื่อให ้

เกิดความสุขที่ตนเอง และช่วยคนที่ศรัทธาแนวทางเดียวกัน แล้วมาร่วมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ให้มาก ๆ จนบังเกิดแสงธรรมแห่งความสงบสุขเป็นจุดเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ ขยายเพิ่มพูนขึ้น จน

สามารถฟ้ืนคืนครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ดีขึน้มาเป็นล�าดบั ๆ เพราะแท้จรงิแล้วปัญหาต่าง ๆ 

ทีเ่กิดในสงัคม ล้วนมรีากเหง้ามาจากการมีกเิลสความโลภ โกรธ หลงเข้าครอบง�าจิตวญิญาณ ดังนัน้ 

การแก้ปัญหาให้ถูกจุด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะต้องเข้าใจ และเข้าถึงจติวญิญาณของตน โดย

การศกึษาเรยีนรูแ้ละฝึกฝนการลดกเิลส ด้วยการปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องถูกตรง และ

การท่ีจะสามารถปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกตรงนั้นจะต้องได้พบสัตบุรุษ และได้ฟัง 

สัทธรรม จนเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นและปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุด (พระไตรปิฎกเล่มที่ 24 

“อวิชชาสูตร” ข้อที่ 61)

 การปฏบิตัศีิลของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องถกูตรง หมายถงึ การปฏบิตัอิธศิลี อธจิติ  

(สมาธ)ิ อธิปัญญา เป็นการปฏบิตัเิพ่ือพ้นทกุข์ (พระไตรปิฎกเล่มที ่22 “ภวสูตร” ข้อที ่376) ศลี 

คอื การละเว้นกายวาจาใจท่ีเสพ หรือปฏบิตัสิิง่ทีเ่ป็นโทษภยั หรอืเกนิความจ�าเป็น สมาธ ิ คอื 

ความต้ังมัน่ในการละเว้นกาย วาจา ใจทีเ่สพ หรอืปฏบิตัสิิง่ทีเ่ป็นโทษภยั หรอืเกนิความจ�าเป็น 

ปัญญา คอื การตรวจสอบว่าอะไรเป็นกาย วาจา ใจทีเ่สพ หรอืปฏบิตัสิิง่ทีเ่ป็นโทษภยั หรอืเกนิ

ความจ�าเป็น ตวัหยาบตวัร้ายสดุ หรือตวัทีต่ดิน้อยทีส่ดุทีเ่หลอืในชวีติตนในขณะนัน้ แล้วก�าจดั

ด้วยปัญญาแห่งธรรม เมือ่ก�าจดัตวัหยาบร้าย หรอืตวัทีต่ดิน้อยทีส่ดุได้แล้ว กก็�าจดัพษิภยัตวั

ละเอียดหรอืตวัท่ีตดิมากขึน้ไปตามล�าดบั ลด ละ เลกิไปตามล�าดบั ดงันี ้1) สิง่ทีเ่ราชอบมาก ๆ 

ติดมาก ๆ ไม่สามารถลดได้ กใ็ห้เสพไปก่อน เพราะถ้าลดกจ็ะเครยีดมาก ทกุข์มาก ล�าบากมาก 

ทรมานมากเกนิไป 2) สิง่ท่ีชอบมาก ตดิมาก แต่ก็พอลดได้โดยไม่ทรมานเกนิไปกใ็ห้ลด 3) สิง่ที่

ชอบปานกลาง ตดิปานกลาง ละได้เป็นบางวนับางช่วงโดยไม่ทรมานเกนิไปกใ็ห้ละบางวนับาง

ช่วง 4) ส่ิงท่ีชอบน้อย ตดิน้อย เลกิละได้โดยไม่ทรมานเกนิไป กใ็ห้เลกิสิง่ทีเ่ป็นภยั หรอืเกนิความ

จ�าเป็นนัน้ (ใจเพชร กล้าจน. 2557 : 28)

 เม่ือเราตัง้ศีลมาปฏบิตัจิะพบว่า นอกจากใจทีเ่ป็นสขุ กายทีแ่ขง็แรง และเกดิเรือ่งดไีม่ม ี

เรือ่งร้ายจากพฤตกิรรมใหม่แล้ว ก็ยงัมพีลงัพเิศษทีม่หศัจรรย์มาก เป็นพลงัทีท่�าให้เรานัน้สามารถ 

ทีจ่ะรบัรูผ้ลของการปฏบิตัศีิลนัน้ได้อย่างรวดเรว็ เช่น ถ้าเราท�าถกูศลี เรากจ็ะมีปัญญาเหน็ผลด ี

อย่างเร็ว แต่ถ้าเราท�าผิดศีล แม้แค่ความคิดที่ผิดศีล ก็จะท�าให้เราเห็นวิบากร้าย ผลร้าย หรือ
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ผลเสียจากการผิดศีลอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นผลได้ภายในหนึ่งวัน (ใจเพชร กล้าจน. 

2558 : 686)

 คณะผู้วิจัยเป็นกลุ่มหนึ่งที่พากเพียรตั้งศีลมาปฏิบัติ  เพื่อลดละเลิกกิเลสการรับประทาน 

อาหารรสจดั และพากเพียรรับประทานอาหารปรบัสมดลุ จนได้เห็นว่าถ้าท�าถกูศลีแล้วจะเกดิผลดี

แต่ถ้าท�าผิดศีลจะเกดิผลเสยี จงึสนใจท่ีจะพสิจูน์ว่า จติอาสาแพทย์วถีิธรรม ผูท้ีเ่สยีสละมาท�างานฟรี

เพือ่ขัดเกลาตนเองและช่วยเหลอืมวลมนษุยชาต ิ สงูสดุคือตัง้ใจลดกเิลสด้วยการตัง้ศลีมาปฏิบตัติาม

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า จะเกดิผลดีผลร้ายกบัตวัเองและผูอ้ืน่อย่างไรเมือ่ท�าผดิศลีจะเป็นทกุข์อย่างไร 

เมือ่ท�าถูกศลีจะสขุอย่างไร เพ่ือจะได้ชดัเจนในสจัจะของพระพทุธเจ้า และฟันธงได้ว่าผู้ปฏิบัติตาม

ธรรมะที่แท้จริง มีสภาวะกายและจิตที่ผาสุกอย่างไร หรือส่งผลต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมส่วน

รวมอย่างไร รวมถึงเป็นการรวบรวมหลักการและวิธีการที่ถูกต้องถูกตรงนี้ เผยแพร่ออกไปให้

เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับมวลมนุษยชาติ ยังความผาสุกร่มเย็นมาสู่

พุทธศาสนิกชนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมในปัจจุบันและอนาคตต่อไป

	 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติศีล คือ การรับประทานอาหารปรับสมดุล

 2. เพือ่ศกึษาผลของการท�าผดิศีล คือ การไม่รบัประทานอาหารปรับสมดลุ 

 

	 นิยำมศัพท์

 การปฏิบัติศีล หมายถึง การตั้งศีล การตั้งจิต หรือการตั้งตบะที่จะรับประทานอาหาร

ปรับสมดุล และพากเพียรท�าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

 การผิดศีล หมายถึง การตั้งศีล การตั้งจิต หรือการตั้งตบะที่จะรับประทานอาหารปรับ

สมดุล ไม่สามารถท�าได้ ท�าให้ต้องรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับร่างกาย

 อาหารปรับสมดุล หมายถึง อาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม คือ อาหาร

ที่ถูกสมดุลร้อนเย็นของร่างกาย ปรุงด้วยเกลือเป็นหลัก และใช้ถั่วหลากหลายแทนเนื้อสัตว์ 

 

	 รูปแบบของกำรวิจัย

          เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

	 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากร คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ จ�านวน 500 ท่าน 
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          กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติ 

คือ 1) เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาแล้วไม่ต�า่กว่า 1 ปี  2) สามารถจัดสรรเวลามาให้ข้อมูลได้

ในช่วงเวลาที่ท�าวิจัย คือช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 

42 ท่าน

 

	 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 1.  กิจกรรมการสนทนากลุ่ม แบบอปริหานิยธรรม

 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยได้ท�าการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่ง

ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีผู้จัดท�า หรือรวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ ต�ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎี หลักการ 

และงานวิจัยต่าง ๆ งานวิทยานิพนธ์ วารสาร ตลอดจนปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เพือ่สร้างเคร่ืองมอืแบบสมัภาษณ์ ในการวจิยัให้มีความครอบคลมุตามวตัถปุระสงค์ของการวจิยั

 3. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

	 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 1. คณะผู้วจัิยนดัหมายเวลากบักลุม่ตวัอย่างทัง้หมดเพือ่ท�าการสนทนากลุม่แบบอปรหิานยิธรรม 

(การสนทนากลุ่มแบบอปริหานิยธรรม หมายถึง การสนทนากันของหมู่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม โดย

บรรยากาศในการสนทนานั้น จะมีการถาม-ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ซึ่งกนัและกนั บรรยากาศเป็นกันเอง ลื่นไหลไปตามธรรมชาติ เนื้อหาที่แลกเปลี่ยนจะเน้นเรื่อง

การล้างกเิลส (งานใน) หรือการเล่าสภาวธรรมทีไ่ด้จากการปฏบัิต ิรวมถงึการปรกึษาหารอืเก่ียวกบั

กจิกรรมการงาน (งานนอก) ซ่ึงพระพุทธเจ้าตรัสว่า อปริหานยิธรรม เป็นธรรมทีพ่าเจรญิอย่างเดียว 

ไม่มีเสื่อม (พระไตรปิฎกเล่ม 10 ข้อ 71 “มหาปรินิพพานสูตร”) โดยลักษณะของการสนทนา

นั้น ทุกท่านจะฝึกใช้หลักการคิดดี พูดดี ท�าดี เสนอดี สลายอัตตา (วางความคิดดีของตัวเอง) 

สามัคคี (ไม่ทะเลาะวิวาท) ซึ่งจะท�าให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน การสนทนาครั้งนี้เน้น

ไปท่ีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ของตนเองในหัวข้อ การศกึษาผลของการปฏบัิตศีิลและการท�า

ผดิศลีในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” ใช้เวลาอปริหานิยธรรม

ประมาณ 7 ชั่วโมง ท�าต่อเนื่องในครั้งเดียว สนทนาไปเรื่อยๆ แบบสุขสบายใจไร้กังวล จนกว่า

จะไม่พบข้อสงสัยหรือไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นหรือที่เรียกว่า ข้อมูลอิ่มตัว (Data saturation)  

จึงหยุดการสนทนา โดยก่อนเริ่มการสนทนาคณะผู้วิจัยได้แสดงถึงวัตถุประสงค์ของการสนทนา  

ขออนุญาตในการจดบันทึก และบันทึกเสียงระหว่างการสนทนา คณะผู้วิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์แบบ
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ต่อหน้ากับผู้ให้ข้อมูล เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และมีการทดสอบ

ค�าถามและค�าตอบเพื่อเป็นแนวทางในการถามค�าถามต่อไป

  2. คณะผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 42 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ชัดเจนมากขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 

 3. คณะผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย

	 กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 1. ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics)

 2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์ใน 2 

ประเด็น คือ 

  2.1 ประเด็นด้านเนื้อหา ได้แก่

                      2.1.1 ผลของการปฏิบัติศีล เป็นอย่างไร

                      2.2.2 ผลของการผิดศีล เป็นอย่างไร

                  2.2 ประเด็นด้านวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

                      2.2.1 การสนทนากลุ่มแบบอปริหานิยธรรม มีข้อดี ข้อด้อยอย่างไร

                      2.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก มีข้อดี ข้อด้อยอย่างไร

	 ผลกำรวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 42 ท่าน เป็นเพศชาย 8 ท่านและเป็นเพศ

หญิง 34 ท่าน มีอายุต�่าสุด 27 ปี อายุสูงสุด 66 ปี อายุเฉลี่ย 49.50 ปี 

         2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในด้านเนื้อหา พบว่า

   2.1 ผลของการปฏิบัติศีลโดยการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถี

ธรรม คือ เกิดเรื่องดีๆในชีวิต โดยวิเคราะห์ได้เป็น 4 ประเด็น คือ

                  2.1.1 เกิดผลดีต่อจิตใจ คือ จิตใจเบิกบาน ผ่องใส ไม่ทุกข์ร้อน ความทุกข์ใจเพราะ

อยากกินจะลดลง เกิดความสุขใจที่ไม่ต้องเอาสิ่งที่เป็นพิษโทษภัยใส่ตัวเอง

                  2.2.2 เกิดผลดีต่อร่างกาย คือ ร่างกายแข็งแรงขึ้น เบากาย มีก�าลัง เจ็บป่วยน้อยลง 

               2.2.3 เกิดเหตุการณ์ดี ๆ ในชีวิต ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

               2.2.4 เป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ดีตามดังตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 แสดงผลของการปฏิบัติศีลโดยการรับประทานอาหารปรับสมดุล

ผลดีต่อร่ำงกำยและจิตใจ

กลุ่มตัวอย่าง 
(นามสมมุติ)

ผลดีต่อจิตใจ

ยอดฟักทอง ได้พบหมู่มิตรดี	 มีสุขภาพจิตดี	 ความโลภ	 ความโกรธ	 ความหลง	 ลดลงอย่าง

เห็นได้ชัด	ชีวิตมีความสุขขึ้น

มะเขือยาว ได้สุขภาพท่ีแข็งแรงมาเป็นจิตอาสาท�างานฟรี	 เอาสุขภาพดีมาลดกิเลส	

ฟังธรรม	ร่วมกับหมู ่มิตรดี

ย่านาง ท�าให้ได้เจริญสติ	 รู้สึกตัวทุกการเคี้ยวอาหาร	 ได้สัมผัสรสชาติของอาหารแบบ

ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง	ซึ่งเป็นรสชาติที่อร่อยแบบนุ่มนวล	และดีต่อสุขภาพ

หญ้าม้า ท�าให้เข้าใจอานิสงส์แห่งศีลได้อย่างลึกซึ้ง	เมือ่ล้างกามในอาหาร	สิง่ทีต่ามมา	คือ	

ความยึดมั่นถือมั่นก็ลดลงไป	 เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง	 รู้เขารู้เรามากขึ้น	

เห็นสภาพความจริงตามความเป็นจริง	(ยถาภูตญาณทัศนะ)	มันเกิดปัญญาขึ้น

มา	มาท�าให้จิตใจเย็นลง	เกิดความเมตตาต่อชีวิตผู้อื่นมากขึ้น

ปวยเล้ง จิตใจแช่มชื่น	ผ่องใส	ไม่ทุกข์ไม่ร้อน		พูดคุยกับใครมีสาระประโยชน์		โลกนอก	

โลกในเสมอสมานกันด	ีเมื่อเจอปัญหา	รู้สึกเข้าใจและแจ่มชัดว่าคือวิบากกรรม

ของเราเอง

น�้าเต้า ความทุกข์ใจแทบจะไม่ม	ี เพราะได้ปัญญาจาก	 อ.หมอเขียว	 จึงล้างกิเลสเป็น	

เหลอืแต่การเรียนรู้ทุกข์ที่เกิดจากเวทนาทางกาย

กระเจี๊ยบเขียว ศีล	คือ	ความสมดุล	ศีล	คือ	ปัญญา	ธรรมะทุกอย่างคืออันเดียวกัน	เชื่อมโยง

กันได้หมด	ได้เรียนรู้สิ่งที่ใกล้	คืออาหาร

ผลดีต่อร่างกาย

หญ้าปักกิ่ง ร่างกายแข็งแรง

ปวยเล้ง ปฏิบัติแบบนี้แล้วรู้สึกดี สมองปลอดโปร่ง

หญ้าม้า ร่างกายแข็งแรงขึ้น หนุ่มขึ้น

น�้านมราชสีห์ ได้ร่างกายที่สมสัดส่วน สมดุล ไม่อ้วนไป ไม่ผอมไป แข็งแรงมีก�าลัง เจ็บป่วย

น้อย เบากาย
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ผักบุ้ง เบากาย  มีก�าลังมาก  จนบางครั้ง ไม่อยากเดิน อยากวิ่งอย่างเดียว เพราะมี

ก�าลังมาก  ท�างานทั้งวัน ไม่หยุดก็ได้ มีพลัง มีก�าลัง มากจริง ๆ

กวางตุ้ง สัมผัสรสอาหารผ่านลิ้นแล้วรู้สึกกลืนสบาย หลังจากนั้นไม่ง่วง พร้อมใช้ก�าลัง

ท�ากิจกรรมการงาน ลดความรู้สึกต้องการอาหารปรุงแต่งรส ลิ้นปากไม่อักเสบ

แตงกวา เมื่อก่อนเป็นภูมิแพ้อากาศ ช่วงเช้าจะมีน�้ามูกใส ๆ ไหลแทบทุกวันและถ้าช่วง

ไหนอากาศเปล่ียนกจ็ะเป็นหวดัประมาณครึง่วันอยูเ่สมอ เม่ือมาทานอาหารปรบั

สมดุลตามหลักการแพทย์วิถีธรรม อาการต่าง ๆ ก็แทบไม่เกิดขึ้น

มะเขือเทศ ถ้าวนัใดทานอาหารฤทธิร้์อนมากเกนิไป กจ็ะตาแดง มีขีต้ามาก แต่ถ้าทานอาหาร

ถูกสมดุลตาจะสดใส

ต�าลึง สบายปาก สบายคอ  สบายท้อง ระบบขับถ่ายดี

ผักกาดขาว รักษาตวัเองโดยการปรบัอาหาร กนิอาหารให้สมดลุ ไม่ตามใจกเิลส ท�าให้หาย

จากอาการปวดหลงัอนัเกดิจากหมอนรองกระดกูทบัเส้นประสาท มีอาการเดนิ

ไม่สะดวก นอนติดเตียงท�างานไม่ได้ ปัจจุบันกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติ

ท�างานได้ วิ่งได้ เดินได้ ยกของได้มากขึ้น

บวบหอม บางครั้งก�าลังจะเป็นไข้ แค่กินอาหารถูกสมดุล ไข้ก็หายไปได้

บวบงู สดชื่น กระฉับกระเฉง ขี้เกียจไม่ลง เพราะแรงมันมีมาก

เกิดเหตุกำรณ์ด	ีๆ	ในชีวิต

บวบเหลี่ยม ท�าให้คิด หรือท�าการงานได้โล่ง โปร่ง สบาย จะท�าอะไรกม็คีนมาคอยช่วย พดูกบัใคร

เขาก็เชื่อถือ เกือบจะได้รับบาดเจ็บหลายครั้งแต่ก็รอด

ฟักเขียว ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดี ๆ เหตุการณ์ร้าย ๆ ไม่ค่อยเกิดขึ้น  เช่น เมื่อก่อน ขับรถ

เหยียบไก่ตายบ่อยมาก ตั้งแต่ทานอาหารสุขภาพปรับสมดุล  ไม่มีไก่วิ่งตัดหน้า

รถเลย เราก็แปลกใจเหมือนกัน ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ และอื่น ๆ  ดี ๆ เข้า

มาในชีวิตอีกมากมาย

ฟักแม้ว หมดปัญหา ปฏเิสธได้ง่ายเม่ือมีเพือ่นชวนไปกนิอาหารมังสะ (อาหารทีมี่เนือ้สัตว์) 

เรารู้ชัดแล้วว่ามันไม่ดี ไม่เอาแล้ว รับวิบากมามากแล้ว พอแล้ว

มะเขือเปราะ คนในครอบครัวเข้าใจและปล่อยให้มาบ�าเพ็ญบุญกุศลมากขึ้น จากเมื่อก่อนที่

เขาไม่เข้าใจและไม่ยอมให้เรามา เราก็ตั้งใจท�าศีลของเราให้สูงขึ้น ๆ ในที่สุด

เขาก็เข้าใจ
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บัวบก พบเจอแต่สิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิต เช่น พบเจอแต่คนดี ท�าอะไรก็มีคนเข้ามา

ช่วย เรากวาดศาลาที่สวนเก้าหลังตื่นนอน ก็จะมีคนมาขอช่วย ท�าให้งานที่

ท�าเสร็จเร็วทันอาจารย์สวดมนต์เช้า หรือเช็ดภาชนะใส่อาหารก็มีคนมาช่วย 

การล้างท�าความสะอาดห้องน�้าก็มีคนอาสาช่วย โดยที่เราไม่ต้องไปขอร้อง 

เป็นต้น

ไชยา จิตใจตั้งมั่นอยู่ในกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และผู้อื่น เป็น

ที่รักของเพื่อน หรือแม้กระทั่งคนในครอบครัว ราบรื่นในการท�ากิจกรรมการ

งาน ไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุในกิจกรรมการงานนั้น ๆ

วอเตอร์เครส มีความน่าเชื่อถือพูดอะไรหรือแนะน�าใครก็จะมีคนเชื่อและน�าไปปฏิบัติตาม

สลัด สภาพทางเศรษฐกิจดีขึ้น เนื่องจากอาหารปรับสมดุลใช้ผักผลไม้และถั่วเป็น

ส่วนประกอบหลัก หาได้ง่ายราคาไม่แพง (ในประเทศที่ตนอาศัยอยู่) ชีวิต

เรียบง่ายขึ้น เพราะอาหารปรุงง่าย และประหยัดมาก

น�้าเต้า ความทุกข์ใจแทบจะไม่มี เพราะได้ปัญญาจาก อ.หมอเขียว จึงล้างกิเลสเป็น 

เหลือแต่การเรียนรู้ทุกข์ที่เกิดจากเวทนาทางกาย

กระเจี๊ยบ

เขียว

ขนาดเรื่องอาหารเรายังปรับสมดุลได้  เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต เราก็ท�าให้ดีได้

เหมือนกันหมด ด้วยการตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติค่ะ

เหนี่ยวน�ำให้ผู้อื่นท�ำดีตำม

ใบเตย เราก็พูดทีเล่นทีจริงกับสามีว่า น�า้ตาลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เป็นอาหาร

มะเร็ง จากนั้นเขาก็ลดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ลง  หยุดกาแฟ หันมากินอาหารกับ

เราบางอย่าง เมื่อก่อนไม่แตะเลย เราก็ให้ก�าลังใจเขานะ ว่าเราใช้หลักแพทย์

วิถีธรรมดูแลตัวเอง ค่อย ๆ ท�าไปตามฐาน

 

         2.2   ผลของการผดิศีลโดยการรบัประทานอาหารไม่สมดลุกบัร่างกาย (อาหารรสจดั หรอื

อาหารทีช่อบ หรือกนิตามใจปาก) คือ เกดิเรือ่งร้าย ๆ ในชวีติ โดยวเิคราะห์ได้เป็น 4 ประเดน็ คอื

                  2.2.1 เกดิผลร้ายต่อจิตใจ คอื ใจเป็นทุกข์ หม่นหมอง กลวั กงัวล ระแวง หวัน่ไหว

                  2.2.2 เกิดผลร้ายต่อร่างกาย คือ ร่างกายอ่อนแรง หนักตัว หมดพลัง เจ็บป่วย

มากขึ้น 

                  2.2.3 เกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ ในชีวิต ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง

                  2.2.4 เป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ไม่ดีตาม
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ดังตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 แสดงผลของการท�าผิดศีลโดยการรับประทานอาหารที่ไม่สมดุลกับร่างกาย

ผลด้ำนร่ำงกำยและจิตใจเมื่อท�ำผิดศีล
กลุ่มตัวอย่าง

(นามสมมุติ)
ผลดำ้นจิตใจเมื่อท�ำผิดศลี

พริกหยวก ตอนอยู่ในค่ายเรามีหมู่มิตรดีสหายดีมีพลัง	เราสามารถสู้กับอาหารมื้อเดียว

ได้	แต่กลับไปอยู่กับครอบครัวก็เพิ่มเป็น	2	มื้อ	แพ้ตลอด

พริกกะเหรี่ยง เมือ่ใดท่ีนกึอยากไปรบัประทานอาหารทีไ่ม่ใช่มังสวรัิต	ิ หรอืเป็นมังสวรัิตแิต่

ปรุงรสมาก	ๆ 	จติใจจะว้าวุน่	ร้อนรน	วุน่วายใจ	หมกมุน่กบัความคดิทีจ่ะไปกนิ

อาหารเหล่านัน้	และจะหนกั	ๆ	ทีอ่ก	จติใจจะขุน่มัว	สมองจะฟุง้ซ่านคดิเรือ่ย

เป่ือย	 และส่วนมากจะคดิเรือ่งอาหารทีจ่ะไปกนิ	 มกีารทะเลาะกับตวัเองและ

ผู้อ่ืน	บางคร้ังท�างานผดิพลาด	เกดิเรือ่งร้ายกบัตนเอง	หลงลืมสิง่ทีจ่ะท�า	บาง

คร้ังมอุีบตัเิหตเุล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	หรอืมีอาการไม่สบายในร่างกายแม้จะยงัไม่ได้รบั

ประทานอาหารนัน้	ๆ

หอมแขก มีความเจ็บป่วยทุกข์กาย	 ทุกข์ใจแสนสาหัส	 และประเมินสภาวะตนเองไม่

ออกเห็นผิดเป็นถูก	เห็นถูกเป็นผิด	(โง่ฉับพลัน)

หอมแดง มีคนเข้าใจเราผิด	และเราก็เข้าใจคนอื่นผิด

ต้นหอม จิตใจขุ่นมัว	แข็งกร้าว	กร่าง

หอมหัวใหญ่ จิตใจหมองมัว	ไม่แจ่มใสเบิกบาน	เพราะนึกคิดไปว่า	กินอาหารรสชาติอร่อย

ถูกปาก	แต่ไม่ใช่อาหารสุขภาพอีกแล้ว	มันเป็นความรู้สึกไม่ดีที่เอาของมีพิษ

ใส่ตัวเอง	เบียดเบียนตัวเอง

กระเทียม มีทุกข์ทางใจอันไม่รู้สาเหตุและหาทางออกไม่ได้	 หงุดหงิด	 ขี้โมโห	 	 โกรธ		

อารมณ์รุนแรง	เสียทรัพย์ในเหตุไม่ควร	ท�าให้ไม่กลัวบาป	จิตมันจะหลงทาง	

ไม่รู้ถูกรู้ผิด	ท้าทาย	ทะเลาะกับเจ้านาย	กับเพื่อนร่วมงานกับคนในบ้าน	ไม่มี

มิตรดี	เจอแต่มิตรเลว	ใจโลภ		เอาเปรียบ		ไม่ส�ารวม	เป็นคนใจร้อน		เอาแต่

ใจ		ขี้น้อยใจ	โง	่ชั่ว	เลว	ฯลฯ
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ขมิ้น จิตใจฟุ้งซ่าน	หงุดหงิดร�าคาญง่าย	บางทีก็หดหู่	เศร้าหมอง	เบื่อ	เซ็ง	อยาก

อยู่คนเดียว	อยากท�าอะไรตามใจตัวเอง	ในระหว่างการกินอาหารที่ไม่สมดุล

ร้อนเย็น	มักจะกัดริมฝีปากตัวเอง	กัดลิ้นตัวเองบ้าง

พริกขี้หนู จิตใจก็ไม่แช่มชื่น

ข่า จิตใจก็มีเรื่องเดือดร้อน	เร่าร้อนใจละอายอยู่ในใจ	กดดัน	อึดอัดในใจ	รู้สึกว่า

ตนเองท�าผิด	บาป	ชั่ว	ไม่ค่อยสดชื่น	ร่าเริง	มันฝืด	ๆ	ฝืน	ๆ	ใจ	ไม่เบิกบานใจ

กุยช่าย เกิดความเดือดเนื้อ	ร้อนใจ	ตั้งแต่เริ่มกินแล้ว	(หากสามารถฟังสัญญาณกาย

ตนเองให้ออก	หรือให้ทัน)	ส่งผลให้ต้องกินเร็ว	ไม่พิจารณาก่อนกิน	ขณะกิน	

หรือหลังกิน	ว่าทุกอย่างมันเป็นเหตุเป็นผลกัน

ผลด้านร่างกายเมื่อท�าผิดศีล

พริกไทย จะกินอาหารปรับสมดุลให้เหมาะสมกับร่างกายและอากาศ	 แต่วันนั้นกิน

ผลไม้ฤทธิ์ร้อนตามใจอยาก	 ทั้งที่อากาศก็ร้อนมาก	 เช้าวันต่อมา	 ตอนนั่ง

รู้สึกเจ็บก้นเหมือนมีอะไรคาก้นอยู่	 นั่งไม่ได้เลย	 ทรมาน	 มีก้อนเนื้อยื่นออก

มาคาก้นเลย	 ต้องนั่งตะแคง	 เป็นอยู่หลายวัน	 จึงขอตั้งศีลใหม่ใช้ญาณ	 7	

พระโสดาบันข้อที	่ 4	 ส�านึกผิดต่อพระพุทธเจ้า	 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์และ

อาจารย์หมอ	 หยุดสิ่งที่ไม่ดีและพากเพียรท�ากุศลให้มากขึ้น	 กินอาหารสูตร	

1	 ภายในไม่เกิน	 2	 วันก้อนเนื้อหดเข้าไปกลับมาหายดีเป็นปกติ	 เข็ดไปอีก

นานค่ะ

กระชาย จะพบเจอสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิต	เช่น	เจ็บป่วย	เป็นโรคต่าง	ๆ 		เช่นปวดหัว	คัน

ตามตัว

ข่า หนักเนื้อ	 หนักตัว	 เจ็บป่วยง่าย	 โดนสิ่งนั้นสิ่งนี้กระแทกกระทั้นให้เจ็บปวด

ร่างกายได้ง่าย	ๆ	และทานรสจัดแล้วท้องเสียตลอด	มีความอ่อนแอทางพลัง

กายและใจ

กุยช่าย ไม่เบากาย	 ไม่มีก�าลัง	 ไม ่ผาสุก	 ก็จะต้องแสวงหาอาหารมาให้ตัวเอง

ไม่รู้จบ	 แต่ก็ยิ่งผิดทางยิ่งแสวงหา	 ยิ่งมัด	 ยิ่งแน่น	 ยิ่งลึก	 ส่งผลให้กินมาก

เกินปริมาณที่ตนต้องการ	 ยิ่งเกิดขยะ	 ยิ่งหนักตัว	 ยิ่งป่วย	 และยิ่งบวม	 

ยิ่งอ้วนฯลฯ	เพราะไม่ส�านึกผิดเสียก่อนจึงไม่พบทางแก้ไขที่ถูกต้อง	การต้อง

ไปกินอาหารที่มีชีวิตสัตว์	 หรือมีสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย	 หรือการกิน

อาหารเกินกว่าที่ร่างกายต้องการ		มันก็ส่งผลร้ายต่อตัวเราแน่นอน
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คื่นช่าย ถ้าเรากินไม่สมดุลแบบไม่มีกิเลส	ก็จะท�าให้ร่างกายหนัก	ๆ	 เมื่อย	ๆ	แต่จะ

แก้ได้เร็วกว่ากินด้วยกิเลสเพราะไม่มีความทุกข์ใจร่วมด้วยค่ะ	 แต่ก็จะท�าให้

เสียเวลาเหมือนกันในการแก้ไขร่างกาย

พริกหนุ่ม หนักเนื้อหนักตัว	 หลับหลังกินอาหารรสจัด	 จิตวิญญาณอ่อนแอ	 ศักยภาพ

ลดลง

โหระพา มกีเิลสความอยากกนิรสจัด	ตอนนัน้คณุน้าบอกว่ามีแกงเลยีงยอดล�าเพง็	ยาย

ท�าไว้อร่อยมาก	 มือ้เยน็ทกุคนกินกนัหมดแล้ว	 พีม่ายกินให้หมดนะ	 ใจจรงิเรา

กไ็ม่ได้หิว แต่ก็รู้สึกว่าเสียดาย	 ถ้าไม่กินต้องทิ้งแน่เลย	 ก็เลยกิน	 เช้าขึ้นมา	

ไม่สบายท้อง	 ท้องเสีย	 ก็เลยมาพิจารณาว่า	 โอ้	 กิเลสเล่นงานเอาเสียแล้ว	

เพราะว่าคิดว่าเสียดายอาหารเหลือ	ตามใจกิเลสล�าบากท้องแล้วเรา	เลยตั้ง

จิตตั้งใจว่า	เอาใหม	่ตายเป็นตาย	เราจะไม่ตามใจกิเลสอีกแล้ว	จึงพิจารณา

เฉพาะกล้วย	และดื่มน�า้		ท�าจิตให้นิ่ง	ก็ไม่ได้ปวดท้อง	แม้นว่ามีประจ�าเดือน

ด้วย	ได้เตือนตัวเองมาก	ๆ	ค่ะ	ท�าให้ชัดเรื่องวิบากกรรม

ใบมะกรูด เคยกินทุเรียน	 จ�าปาดะ	 เงาะปริมาณมากโดยไม่ได้พิจารณาถึงร้อนหรือ

เย็น	โดยกินต่อเนื่องประมาณ	1	สัปดาห์	วิบากมาเตือน	คือ	เขียงไม้มะขาม

ประมาณ	2-3	กิโลหล่นใส่ขา	แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกันก็ยังคงทาน

ต่อพอถึงสัปดาห์ที่	2	วิบากมาเพิ่มเดินไม่ได้อยู่	10	วัน	เพราะเป็นแผลเปิด

บริเวณขาที่เขียงหล่นใส	่ มีหนองและเป็นไข้	 และมีแผลเปิดจากสิวที่ผุดขึ้น

เองอีกหลายแห่ง

ตะไคร้ ทานอาหารเกินความต้องการจะมีสิ่งเตือน	 เช่น	กินถั่วลิสงมากเกินแล้ว	จะ

กินเพิ่มอีกแต่เพียงแค่เทลงที่ฝ่ามือก็ไออย่างรุนแรงจนทานต่อไม่ได้	บางครั้ง

แม้แค่คิดว่าอยากกนิของท่ีไม่ถกูสมดลุกจ็ะมีวบิากร้ายแล้ว	 เช่น	 ข้าวเกรยีบที่

เพือ่นถอืมาจะวางให้ในชามเรา	กพ็ลาดไม่ลงชามท�าให้ตกพืน้สกปรก	ท�าให้หมด

ความอยากไปโดยปรยิาย

กระเทียม ร่างกายก็จะเหนื่อยง่าย		ท�างานไม่ทน

พริกขี้หนู โรคทุกโรคกลับมาหมด	ปัสสาวะรสชาตแิย่	เกดิภาวะง่วงอย่างมาก	ไม่สามารถ

ท�างานได้	แรงตก	อ่อนเพลยี

พริก ถ้าไม่กินอาหารปรับสมดุลจะท�าให้ร่างกายทรุดโทรม	ป่วยง่าย	และอ้วนขึ้น

ขิง พุงยื่นเห็นผลหลังกินเสร็จ	เป็นแผลในปากบ่อย	ๆ	ติดต่อกันเกือบทุกเดือน
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ขมิ้น บางทีทานเสร็จเกิดร้อนในขึ้นในปาก	บ่อยครั้งจะปวดฟันกราม	หนักเนื้อตัว	

ก�าลังตก	เพลีย	เมื่อยล้า	และมักจะปวดหัว	และเมื่อยคอ	บ่า	ไหล่

ผลด้านเหตุการณ์ร้ายต่างๆ เมื่อท�าผิดศีล

พริกหยวก มีปัญหาจุกจิก	ดูเหมือนว่าไม่โล่ง	โปร่ง	ฝืด	ๆ	เคือง	ๆ	ไปหมด	(กิลมถะ)	ฟ้า

ปิดเหมือนกับไม่ให้เราท�าความดี	 ตัวอย่างเช่น	 จะไปค่ายบ�าเพ็ญประโยชน์

พบกับหมู่กลุ่มคนดี	หรือจะไปกราบครูบาอาจารย์ก็มีอุปสรรค	อยากไปก็

ไม่ได้ไป	เป็นขัด	ๆ	ไปหมด

พริกกะเหรี่ยง แค่คิดว่าจะไปกินอีกมื้อหรือจะไปกินของอร่อยที่เราอยากจะกิน	 ก็จะมีเหตุ

มาขวาง	 เช่น	 เดินเตะโต๊ะ	 ในขณะที่เคี้ยวก็เกิดการกัดกระพุ้งแก้ม	 หรือถ้า

กินเข้าไปก็จะมีอาการท้องเสียหรืออาเจียนออกมาเลย	 ซึ่งมันท�าให้เราเสีย

เวลาในการที่เราจะได้ไปท�าการท�างาน

กระชาย เดินทางก็จะพบเจอแต่อุปสรรค	 เป็นต้น	 พูดอะไรคนไม่เชื่อถือโดยเฉพาะ

คนในบ้าน

ผักชี ผิดศีลข้อเบียดเบียนตน	ไม่เกิดอานิสงส์แห่งศีลและอธิศีล	หลงยึดมั่นถือมั่น

ในอัตตาตัวตน	มองไม่เห็นความจริงตามความเป็นจริง	อวิชชาครอบง�า

หอมแขก มสีถานการณ์มาขัดขวางการมาบ�าเพ็ญ	มีปัญหากบัคนคู	่และประเมนิสภาวะ

ตนเองไม่ออกเห็นผิดเป็นถกูเหน็ถูกเป็นผดิ	(โง่ฉับพลนั)

หอมแดง เดือดร้อนใจจากข่าวร้ายของคนรู้จัก	ญาติพี่น้อง	ใจมันไม่สงบ
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ต้นหอม มีความขลุกขลักในงาน	ตัดสินใจท�าการงานผิดพลาด	เกิดอาการเจ็บป่วย	ได้

ตั้งศีล	เลิกทานเนื้อสัตว์ใหญ่	ละการทานปลา	สัตว์ตัวเล็กตัวน้อย	ผลิตภัณฑ์

จากสัตว์	วางแผนว่าจะเย็บเสื้อส่งลูกค้าอย่างดี	ค�านวณวันส่งงานเผื่อหลาย

วันอยู่	คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด	แต่ปรากฏว่า	ถึงวันก�าหนดรับเสื้อจาก

ช่าง	 เขาบอก	 มีช่างเย็บเอามาคืน	 ไม่สามารถเย็บได้เพราะต้องเดินทางท�า

ธุระส�าคัญหลายวัน		งานจึงค้างเป็น	100	ตัว	ก็พยายามกระจายให้ช่างคน

อื่นช่วย	 เสร็จทันจะถึงวันสุดท้าย	 ถึงวันก�าหนดส่ง	 ช่างตดิกระดมุเครือ่งจกัร

เสยี	ไม่สามารถท�าให้ได้	ต้องใช้ก�าลังคนมาท�าด้วยมือ	งานล่าช้า		จ่ายค่าจ้าง

เพิ่ม	แต่สุดท้ายก็ทันเวลา	 	อย่างฉิวเฉียดแบบ	ตึงมาก	ๆ	 เหตุการณ์แบบนี้

เกิดซ�้าสองถึงสามครั้ง	 ในรอบ	 1	 ปีที่ผ่านมาท�าให้จับสังเกตได้ว่า	 เพราะ

เราผิดศีล	 ท�าให้เกิดความขลุกขลักในงาน	 มีคราวที่ท�าถูกศีล	 ก็เกิดเรื่อง

แบบ	ลุล่วงไปด้วยดีแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน	เช่น	ลูกค้าโทรมาสั่งเสื้อ	เรารับ 

ออเดอร์แล้ว	จะจัดของส่ง	ปรากฏว่าไม่มี	ที่เขาสั่งเลย	จ�าเป็นต้องโทรกลับ

ไป	บอกเขาว่า	สีที่เขาสั่งไม่มีเลย	มีสีอื่น	คือ	สีนี้	ๆ	 เขาบอกว่า	 เขาขอโทษ	

เพราะเขาบอกสีผิด	ที่เขาจะต้องการ	คือ	สีนี้แหละ	สีที่เรามี	ไม่เคยเจอแบบ

นี้มาก่อน	รู้เลยว่าเพราะพลังศีลที่ตั้งไว้	นอกจากนี้ก็เคยได้รับวิบากร้ายจาก

กินเนื้อปลา	 คือ	 โดนขังอยู่บ้าน	 เพราะไม่สบาย	 ไม่สามารถไปร่วมบ�าเพ็ญ

กับหมู่กลุ่มได้

กะเพรา ไปกนิอาหารไม่สมดลุเพราะตามใจปาก	มกีเิลสอยากกินอร่อย	ๆ 	เลยพบวบิาก

ท�าให้ขับรถหลงทาง	ไปถงึเป้าหมายช้า	และเนิน่ช้าในการปฏบัิตธิรรม

แมงลัก กินรสจัดนั้นเป็นการเพิ่มหรือสั่งสมวิบากร้ายใหม่ให้กับตนเอง	 เป็นการท�า

ทุกข์ทับถมตน	การแก้ปัญหาต่างๆ	 ก็จะยิ่งช้า	 ท�าให้กิเลสกามและอัตตาโต	

ผิดศีล	สั่งสมเป็นวิบากร้ายเพิ่ม	เกิดการเข้าใจผิดกัน	ท�าให้การประมาณเกิด

การผิดพลาดได้ง่าย	สั่งสมเป็นวิบากร้ายวนไม่จบไม่สิ้น

ใบมะกรูด ตอนท�าสวนล้างล�าไส้ใหญ่	 ก็มักได้รับวิบาก	 คือ	 ขาบริเวณที่เป็นแผลจะชน

สิ่งของต่างๆ	 ท�าให้เจ็บอยู่เรื่อยๆ	 แก้ด้วยวิธีการต่างๆ	 ก็ไม่ดีขึ้น	 จึงทานแต่

อาหารนิพพานหรืออาหารพลังพุทธสูตร	1	จนวิบากหมดจึงสามารถเดินได้

ข่า มีเรื่องราวหรือเหตุการณ์ร้าย	ๆ	เข้ามาได้ง่าย

พริกชี้ฟ้า ท�าให้ปัญญาท่ีเคยมเีสือ่มลง	ธรรมทีเ่คยมีก็เสือ่มลงเพราะ	ไปเชือ่มาร	(กเิลส)
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ขมิ้น ไม่อยากท�าอะไร	ขีเ้กยีจท�ากจิกรรมการงานทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ต่อตน	และผูอ่ื้น	 

มักประสบอุบัติเหตุในระหว่างท�ากิจกรรมการงาน	 เช่น	 มีดบาด	 เหยียบ

หนาม	โดนแมลงสัตว์กัดต่อย	บางทีก็มีผื่นคันจนน่าร�าคาญ

กระวาน เวลามีปัญหาต่าง	ๆ	จะมีปัญญาในการแก้ปัญหาน้อยลงหรือแก้ไม่ได้เลยก็มี	

มันไม่เหมือนตอนกินสมดุล	ผลมันต่างกันอย่างเห็นได้ชัด

ผลด้านการเป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ไม่ดีตาม

ผักโขม เวลากินอร่อยแล้วมันเหนี่ยวน�าให้คนรอบข้างอยากกินด้วย	 โห!	 มันรู้สึกผิด

มากเลย	ไม่น่าไปเหนี่ยวน�าให้คนท�าชั่วเลย

 

 3. ผลการวเิคราะห์ในด้านวธิกีารได้มาซึง่ข้อมูล พบว่าข้อมูลทีไ่ด้จากการสนทนากลุม่แบบ 

อปรหิานยิธรรมและการสมัภาษณ์เชงิลกึ เป็นข้อมูลเดยีวกนั เนือ้หาเดยีวกนั เพราะกลุม่ตวัอย่าง

เป็นกลุ่มเดยีวกนั แต่การสนทนากลุม่มข้ีอดคีอื ประหยดัเวลา และเม่ือได้ฟังประสบการณ์ของ 

ผู้อ่ืนท�าให้นึกถงึเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้กบัตวัเองออก ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต ท�าให้เจริญในธรรมมากขึ้น เป็นการเติมพลังใจ 

พลังปัญญาให้แก่กันและกัน เกิดปัญญาในการล้างกิเลสมากขึ้น บรรยากาศจึงเต็มไปด้วยความ

สุขเบิกบานใจ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างหนึ่งของการวิจัยนี้ว่า ผลของการตั้งศีลขึ้น

มาปฏิบัติ โดยการรับประทานอาหารปรับสมดุล ท�าให้เกิดวิบากดี คือ จิตใจเป็นสุข ร่างกาย

แข็งแรง ปัญหาอปุสรรคต่าง ๆ น้อยลง ได้พบมติรดสีหายด ีและมีเหตุการณ์ดี ๆ เกิดขึ้นในชีวิต 

ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึก มีแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าตามทั้งปฏิบัติได้และท�าผิดศีล คณะผู้วิจัยจะ

สัมภาษณ์เพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน
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สรุปและอภิปรำยผล

 จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกท่านได้ประสบการณ์อย่างชัดเจนกับตนเองว่า 

 1. ผลของการปฏิบัติศีลคือรับประทานอาหารปรับสมดุล จะเกิดสิ่งดี ๆ ในชีวิต คือ 

                  1) เกิดผลดีต่อจิตใจ เช่น จิตใจเบิกบาน ผ่องใส ไม่ทุกข์ร้อน ความทุกข์ใจเพราะ

อยากกินจะลดลง เกิดความสุขใจที่ไม่ต้องเอาสิ่งที่เป็นพิษโทษภัยใส่ตัวเอง

                  2) เกิดผลดีต่อร่างกาย คือ ร่างกายแข็งแรงขึ้น เบากาย มีก�าลัง เจ็บป่วยน้อยลง 

                  3)เกิดเหตุการณ์ดี ๆ ในชีวิต ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

                  4) เป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ดีตาม

 2. ผลของการปฏิบัติผิดศีล เรื่องการรับประทานอาหารปรับสมดุล จะเกิดสิ่งร้าย ๆ ใน

ชีวิต คือ

          1) เกิดผลร้ายต่อจิตใจ เช่น ใจเป็นทุกข์ หม่นหมอง กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว

           2) เกดิผลร้ายต่อร่างกาย เช่น ร่างกายอ่อนแรง หนกัตวั หมดพลงั เจบ็ป่วยมาก

ขึน้ 

         3). เกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ ในชีวิต ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง

                  4). เป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ไม่ดีตาม

           ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 9 ข้อที่ 194 ว่า ผู้มีศีลจะ

มีปัญญา ผู้มีปัญญาจะมีศีล ศีลมีในบุคคลใดปัญญามีในบุคคลนั้น ปัญญามีในบุคคลใดศีลมีใน

บุคคลนั้น และพระไตรปิฎกเล่มที่ 20 ข้อที่ 234 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อธรรมข้อหนึ่งบุคคลเจริญ

แล้ว กระท�าให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อท�าโสดาปัตติผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อท�าสกทาคามิผล

ให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อท�าอนาคามิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อท�าอรหัตผลให้แจ้งธรรมข้อหนึ่งคือ

อะไร คือ กายคตาสติ ใจเพชร กล้าจน (2561, สิงหาคม 18) ได้ขยายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติศีลจะมี

ปัญญาอย่างรวดเร็ว และการเจริญกายคตาสติ คือ การเจริญอาริยศีลนั่นเอง 

  การปฏิบัติอาริยศีล ย่อมเป็นไปเพ่ือได้ปัญญาเพือ่ความเจรญิแห่งปัญญาเพือ่ความ 

ไพบูลย์แห่งปัญญา เพ่ือความมปัีญญาใหญ่ เพือ่ความเป็นผูมี้ปัญญามาก เพือ่ความเป็นผูมี้ปัญญา 

ไพบูลย์ เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้ง เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่ง เพื่อความเป็นผู้มี

ปัญญากว้างขวาง เพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญา เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาว่องไว เพื่อความ

เป็นผู้มีปัญญาเร็ว เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริง คือ สามารถที่จะเบิกบาน เบิกบาน และเบิก

บานได้ตลอดเวลา สามารถเอาประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเกดิเหตกุารณ์ดหีรอืร้ายกส็ามารถเบิกบานได้ 

ร่าเรงิได้ ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนใคร ๆ คือ ไม่สร้างทุกข์ให้กับตัวเองและใคร ๆ เป็น



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  35   34 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ยิ่งใหญ่มาก สามารถเบิกบานได้ตลอดนี่แหละ คือ ผู้ปฏิบัติศีล จะมีความสามารถพิเศษ คือ 

ผู้มีปัญญาเร็ว มีปัญญาร่าเริง ท�าร่าเริงได้เร็วด้วย เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเเล่น เป็นผู้มี

ปัญญาคม ปัญญาจะแหลมคมไปเรื่อย ๆ คมในการเชือดทุกข์ ก�าจัดทุกข์ ก�าจัดกิเลส 

 เมือ่ผู้ใดท่ีตัง้ศีลมาปฏบิตัพิระพุทธเจ้าได้ตรสัถงึอานสิงส์หนึง่ว่าเป็นผู้มีปัญญาเร็ว (ใจเพชร 

กล้าจน. 2558 : 686) หมายถึง เราตั้งศีลมาฝึกปฏิบัติแล้ว เมื่อเราคิด พูด ท�าถูกศีล จะเกิดผลดี

อย่างรวดเรว็ แต่หากคิด พูด ท�า ผิดศีลทีต้ั่งไว้กจ็ะเกดิผลร้ายอย่างรวดเรว็ ส่วนใหญ่ภายในหนึง่วนั 

จะมปัีญญาเห็นอย่างรวดเร็ว ถ้าตาด ีๆ ก็จะเหน็แล้วว่าผดิศีลเสีย้ววนิาทนีัน้เลย ถ้าคิดถกูศลีอย่างน้อย 

จะเห็นความสุขใจก่อนสิ่งอื่น ๆ เพราะเป็นสิ่งที่ใจรับรู้อยู่แล้ว เพราะทุกสิง่เกดิมาจากความชอบ

ชงัในใจเรา ถ้ามคีวามชอบชงัจะต้องมีความกลวัไม่ได้สมใจ สงัเกตด ีๆ จะเหน็ว่า กลวัตวัเองกจ็ะ 

ไม่ได้สมใจ ในใจจะมีอาการหวั่นไหว จากนั้นก็จะทุกข์ใจ เกิดเรื่องร้ายต่าง ๆ ก็แล้วแต่ใครจะมี 

แค่ไหน ที่แน่ ๆ ถ้าสังเกตจะเห็นความทุกข์ใจ เดือดร้อนใจแน่นอน กิเลสมันมีฤทธิ์อย่างนั้นเป็น

สัจจะ คอื จะทุกข์กายทุกข์ใจ และเกดิเรือ่งร้ายเรว็ จะมีญาณเหน็ได้เลยอย่างประหลาดส่วนใหญ่ 

90 % จะเห็นผลภายใน 1 วัน แต่ถ้าใครไม่ตั้งศีลมาปฏิบัติจะไม่มีปัญญาเห็น  

 วิธีการตั้งศีลด้วยปัญญา คือ การตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติเพื่อลดละเลิกกิเลสในอาหารที่เป็น 

พิษ เช่น อาหารรสจัด ตามหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ตั้งตนอยู่บนความล�าบากกุศลธรรม 

เจริญยิ่ง ตั้งตนอยู่บนความสบายอกุศลธรรมเจริญยิ่ง” (พระไตรปิฎกเล่มที่ 14 ข้อที่ 15) และ 

“การย่อหย่อนด้วยการเสพกามคุณ 5 ตามใจมากเกิน หรือตัดจนตึงเครียดทรมานตนเอง 

เกินไปเป็นเหตแุห่งทุกข์” (พระไตรปิฎกเล่มที ่19 ข้อที ่1664)  คอื การปฏิบัตฝืินลด ละ เลิกกเิลส 

ในอาหารที่เป็นพิษ เช่น อาหารรสจัด ตามฐานก�าลังใจ ก�าลังปัญญาของแต่ละคนนั้น ให้อยู่ใน 

สภาพตั้งตนอยู่ในความล�าบาก แต่อย่าให้ทรมานตนเองเกินไป ไม่เครียดเกินไป ไม่หย่อนเกินไป 

นอกจากนั้นเมื่อยินดีพอใจในการพิจารณาโทษของอาหารที่เป็นพิษ เช่น อาหารรสจัดซ�้า ๆ จะ

ท�าให้สลายหรือตัดความติดยึดในอาหารรสจัดได้ด้วยความพอใจ สุขใจเมื่อยินดีพอใจในการ

พิจารณาประโยชน์ของอาหารปรับสมดุล ซ�า้ ๆ จะท�าให้เข้าถึงอาหารปรับสมดุลด้วยความพอใจ 

สุขใจ 

 ในประเด็นอาหารรสจัด ซึ่งการแพทย์ทุกแผนยืนยันว่าเป็นพิษสะสม เมื่อใครพิจารณาว่า

อะไรเป็นประโยชน์สุข ผู้นั้นก็จะกินอาหารรสจัดซึ่งเป็นพิษนั้นด้วยความรู้สึกอร่อย พอใจ สุขใจ 

เมื่อความรู ้สึกอร่อยหายไปก็จะรับรู ้ถึงความรู ้สึกทุกข์จากพิษและพิษนั้นก็ท�าลายสุขภาพ 

ต่อไป รวมถึงวิบากกรรมจากการเสพสุขลวงด้วย แต่พอกินอาหารรสไม่จัดหรืออาหารปรับสมดุล 

ซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ เมื่อใครพิจารณาว่าไม่อร่อย เป็นทุกข์ เป็นโทษ ไม่เป็นสุขก็จะกินอาหาร

ที่ดีต่อสุขภาพด้วยความรู้สึกที่ไม่อร่อย ไม่พอใจ ไม่สุขใจ ไม่สดชื่น แต่ถ้าใครพิจารณาอาหาร 
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รสไม่จดัหรืออาหารปรับสมดลุว่า เป็นผลดต่ีอสขุภาพ จะกนิอาหารรสไม่จัดหรอือาหารปรับสมดุล 

นั้นด้วยความรู้สึกพอใจ สุขใจ รสตามความเป็นจริง ซึ่งเป็นสภาพดีมีประโยชน์ มีพลัง สดชื่น 

และอาหารปรับสมดลุนัน้กส่็งผลดต่ีอสขุภาพต่อไป โดยไม่ต้องรบัวบิากกรรมจากการเสพสขุลวง  

เพราะเป็นสภาพรู้ความจริง ตามความเป็นจรงิ (ยถาภตูญาณทัสสนะ) เม่ือพจิารณาว่าอาหารรสจัด 

เป็นโทษก็จะกินอาหารรสจัดด้วยความรู้สึกที่ไม่อร่อย ไม่พอใจ ไม่สุขใจ ไม่สดชื่น ล�าบากฝืดฝืน

 กรณีที่เราสามารถกินอาหารรสไม่จัดหรืออาหารปรับสมดุล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ได้เป็นปกติในวิถีชีวิตแล้ว เมื่อจ�าเป็นต้องกินอาหารรสจัดเป็นบางวัน หรืออาหารจะผิดพลาด 

ไม่สมดุลบ้างเป็นบางวัน ก็ให้พิจารณาว่า กินเพื่อเติมธาตุบางอย่างที่ร่างกายอาจขาดในช่วงที่กิน

อาหารปรบัสมดุลต่อเนือ่งยาวนาน หรือฝึกขับพษิบ้าง เพ่ือให้ร่างกายดงึของเก่าท่ีตกค้างหรอืสะสม 

ไว้มาใช้ ร่างกายจะได้สะอาดขึ้น จะได้รับธาตุใหม่ที่มีคุณภาพกว่าเข้าไปแทนที่ได้ดี และเพื่อให้

ได้ธาตุส่วนเกิน หรือธาตุที่ไม่สมดุล เป็นวัคซีนให้ร่างกายได้ฝึกอดทนต่อพิษ ฝึกท�าลายพิษ และ

ฝึกขับพิษที่แรงบ้างเป็นบางคราว ร่างกายจะได้แข็งแรง การพิจารณาดังกล่าวจะท�าให้อาหาร

เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นพิษน้อยที่สุด ซึ่งจะออกฤทธิ์เป็นวัคซีน เป็นประโยชน์ และกินได้โดย

ไม่ทุกข์ใจ แท้จริงแล้วชีวิตมีพิษตลอดเวลาจากการที่ร่างกายท�างานตลอดเวลา จะเกิดพลังงาน

และสารที่เป็นพิษตลอดเวลา และรับมลพิษในสิ่งแวดล้อมอยู่บ้างแล้ว รวมถึงพิษจากอาหารที ่

ไม่สมดุลเป็นบางวัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ” ดังนั้นโดยสัจจะเราไม่

สามารถล้างพิษให้หมดเกลี้ยง 100% ได้ เราล้างพิษด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามสมควรแค่พอสบาย

และมีพลังเต็มที่สุดที่เป็นไปได้ก็พอ (อาจไม่สบายบ้างเป็นบางคราว) การที่ร่างกายมีพิษเล็กน้อย

บ้างในแต่ละวัน ตามเหตุปัจจัยดังกล่าว โดยที่พิษนั้นไม่มากเกินไป จะเป็นวัคซีนท�าให้ร่างกายได้

ฝึกอดทนต่อพิษ ได้ฝึกท�าลายพิษ ได้ฝึกขบัพษิ ท�าให้ร่างกายแขง็แรง แต่ถ้าไม่มีพษิดงักล่าวเลย 

เมือ่ร่างกายได้รับพิษท่ีแรงเป็นบางคราว จะไม่สามารถอดทน ท�าลาย และขบัพษิทีแ่รงนัน้ได้ เรา

จะไม่แข็งแรง

 จะเห็นได้ว่าศีลของพระพุทธเจ้าที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมพากเพียรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 

เป็น ศลีทีถู่กต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ เป็นศลีทีมี่ฤทธิส์งูทีสุ่ดกว่าทกุวธิใีนการก�าจดัหรอืบรรเทา 

โรคทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคทางใจหรือโรคทางกาย และสามารถก�าจดัสิง่เลวร้ายทัง้มวลออกจาก 

ชวีติตนได้ รวมถึงสามารถดูดดึงสิ่งดีงามทั้งมวลมาสู่ชีวิตตนได้ ส่วนการปฏิบัติศีลที่ไม่ถูกตรงจะ 

เกิดผลตรงกันข้าม คือ เพิ่มทุกข์ใจ ทุกข์กายและเร่ืองเลวร้ายทั้งมวลในชีวิตตน รวมถึงผลักดัน 

สิ่งดีงามทั้งหมดออกไปจากชีวิตตน ดังพระไตรปิฎกเล่มที่ 15 ข้อที่ 380, เล่มที่ 29 ข้อที่ 46, 

เล่มท่ี 9 ข้อท่ี 255, เล่มท่ี 23 ข้อท่ี 129, เล่มท่ี 24 ข้อท่ี 1, เล่มที ่4 ข้อที ่1, เล่มที ่20 ข้อที ่73 – 74,  
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เล่มท่ี 24 ข้อท่ี 60, เล่มท่ี 11 ข้อท่ี 293, เล่มท่ี 14 ข้อที ่580 – 585, เล่มที ่26 ข้อที ่167,เล่มที ่19 

ข้อที ่1602, เล่มท่ี 13 ข้อท่ี 147 – 152, เล่มที ่22 ข้อที ่79, เล่มที ่11 ข้อที ่108, เล่มที ่25 ข้อที ่293

 การใช้วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ  หรือท�ากิจกรรมการงานใด ๆ  ถ้าท�าควบคู่กับการเพิ่มศีล 

ให้เหมาะกับฐานจิตของตน จะเกิดประโยชน์สูงสุด คือ ถ้าสิ่งนั้นเหมาะควรหรือถูกกัน ณ เวลา

นั้นก็จะเพิ่มประสิทธิภาพด้านดีสูงสุด แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน ณ เวลานั้นก็จะมี

อาการหรือสัญญาณที่ไม่ดีได้เร็ว แต่ไม่รุนแรงเกินหรือไม่อันตรายเกิน หรือไม่เสียหายเกิน เพื่อ

เตือนหรือบอกว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะควร หรือไม่ถูกกัน เราจะได้หยุดท�าสิ่งนั้นได้เร็ว ตรงกันข้าม 

ไม่ว่าจะใช้วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ หรือท�ากิจกรรมการงานใด ๆ ถ้าท�าควบคู่กับการผิดศีลก็จะ

เกดิโทษสงูสดุหรือลดประสิทธภิาพท่ีดขีองสิง่นัน้ลง หรือเหน็ส่ิงทีเ่ป็นประโยชน์นัน้ว่าเป็นโทษ เห็น 

สิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นประโยชน์ ท�าให้เกิดทุกข์ยาวนาน (พระไตรปิฎกเล่มที่ 23 ข้อที่ 61) ซึ่งจะ

เกิดผลในชาตินี้หรือชาติต่อไปหรือชาติอื่น ๆ สืบไป (พระไตรปิฎกเล่มที่ 37 ข้อที่ 1698) ต่อ

ให้คนส่วนใหญ่ใช้สิ่งนั้นแล้วเป็นประโยชน์ แต่เมื่อคนผิดศีลใช้สิ่งนั้นและเมื่อวิบากร้ายออกฤทธิ์

จะเกิดผลที่เป็นโทษ เช่น แพ้ยาหรือเกิดผลเสียเมื่อใช้วิธีการนั้น ๆ ต่อให้สิ่งนั้นเหมาะควรหรือ

ถูกกัน ณ เวลาน้ันกจ็ะลดประสทิธภิาพด้านดลีง หรอืถ้าสิง่นัน้ไม่เหมาะควรหรอืไม่ถกูกัน ณ เวลานัน้ 

ก็จะมีอาการหรือสัญญาณที่ไม่ดีบอกเตือนได้ช้า หรือเรื่องเลวร้ายมักจะออกฤทธิ์ช้า แต่จะหนัก

และนาน และไม่มปัีญญาท่ีจะรู้ว่าสิง่ร้ายท่ีได้รับอยูน่ัน้เกดิจากอะไร เชือ่มโยงความเป็นเหตุเป็นผลไม่ได ้

ผูน้ัน้จงึหยดุท�าส่ิงนัน้ได้ช้าท�าให้ต้องทรมานนานหรอืเสยีหายนาน (ใจเพชร กล้าจน. 2561 : 26)

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรศึกษาเร่ืองวบิากดีท่ีได้รับจากการต้ังศลีลดละเลกิการรบัประทานอาหารรสจัดของ 

จติอาสาแพทย์วถิธีรรมในเชิงปรมิาณ โดยการวเิคราะห์องค์ประกอบ เพือ่ได้ทราบองค์ประกอบของ

วบิากดใีดบ้าง ท่ีจิตอาสาแพทย์วถีิธรรมได้รับเม่ือสามารถลดละเลิกการรบัประทานอาหารรสจดัได้

 2. ควรศึกษาเรือ่งวบิากร้ายทีไ่ด้รบัจากการไม่ตัง้ศีลมาลดละเลิกการรบัประทานอาหารรสจดั

ของจติอาสาแพทย์วถิธีรรมในเชิงปรมิาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพือ่ได้ทราบองค์ประกอบ

ของวิบากร้ายใดบ้าง ที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้รับเมื่อลดละเลิกการรับประทานอาหารรสจัด

 3. ควรศกึษาวิธกีารตัง้ศีลข้ึนมาปฏบัิตเิพ่ือการลดละเลกิกเิลสทีผู่อ่้านสามารถท�าตามได้ 
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บทความวิจัย (Research Article)

กำรศึกษำผลของกำรปฏิบัติศีลและผลของกำรท�ำผิดศีลประเด็นควำมชิงชัง
รังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอำสำแพทย์วิถีธรรม
A case study: Volunteers of the Dhamma-based medicine report on observing the precepts and 

the results of breaking the precepts with regards to avoiding negative thoughts about others.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลของการปฏิบัติศีล คือ การไม่ชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น และการท�าผิดศีล คือ การมีกิเลส 
ความชงิชงัรังเกยีจในบคุคลอืน่ของจติอาสาแพทย์วิถีธรรม 
การวิจัยนีเ้ป็นการเกบ็ข้อมลูเชิงคณุภาพโดยใช้กิจกรรมการสนทนากลุ่มแบบอปริหานิยธรรม 
(เป็นการสนทนากลุ่มของนักปฏิบัติธรรม) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth–Interview) 
ประชากรคือจิตอาสาแพทย์วถิธีรรมท่ัวประเทศจ�านวน 500 ท่าน กลุม่ตวัอย่างเป็นการเลอืกแบบ
เจาะจง (purposive sampling) โดยมคีณุสมบัต ิคอื 1) เป็นจติอาสาแพทย์วถิธีรรมมาไม่ต�า่กว่า 1 ปี 
2) สามารถจัดสรรเวลามาให้ข้อมูลได้ในช่วงเวลาที่ท�าการวิจัยคือช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 
2561 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 45 ท่าน เป็นชาย 10 ท่าน และหญิง 35 ท่าน อายุต�่าสุด 
20 ปี อายุสูงสุด 63 ปี อายุเฉลี่ย 48.58 ปี วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
analysis) 
         	ผลกำรศึกษำ	พบว่ำ	
 1. ผลของการปฏบิตัศีิลโดยการลดละความชงิชังรงัเกียจในบุคคลอืน่ คอื ได้รบัวบิากดี  
โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า เมื่อตั้งศีลที่จะไม่เพ่งโทษและล้าง 
ความชงิชงัรังเกยีจข้ึนมาปฏบิตั ิ จะท�าให้เหน็อาการของกเิลสได้ชดั ท�าให้ได้ฝึกฝนการจบัอาการ 
ของกิเลสและพิจารณาล้างกิเลสได้ทันทีเป็นปัจจุบันขณะ ซึ่งถ้าพิจารณาได้ถูกต้อง ก�าลัง
ของกิเลสจะลดลง ซึ่งสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความทุกข์ในใจจะลดลง ความชิงชังรังเกียจ
ลดลง การเพ่งโทษถือสาลดลง เกิดความสุขใจ ร่างกายแข็งแรง และเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ ใน
ชีวิตลดลง มีเหตุการณ์ดี ๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น และยังเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถเหนี่ยวน�า
ให้ผู้อื่นคิดพูดท�าสิ่งที่ดีตามได้ด้วย
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 2. ผลของการท�าผิดศีลประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น คือ ได้รับวิบากร้าย โดย

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า เมื่อไม่ตั้งศีลหรือตั้งศีลแล้วแต่เผลอสติ 

ท�าผดิศลี โดยการเพ่งโทษและชงิชังรังเกียจผูอ้ืน่ขึน้มา จะท�าให้เกดิความทกุข์ใจ ทกุข์กาย ก�าลงัตก 

อ่อนแรง และเหตุการณ์ร้ายต่าง ๆ จะประเดประดังเข้ามามากมาย ซึ่งจะรู้สึกได้ด้วยตัวเอง และ

นอกจากนีค้ล่ืนแห่งความชิงชงัในใจตนยงัผลกัสิง่ดีๆ ออกไปจากชวีติ พร้อมทัง้ยงัเป็นคลืน่แม่เหลก็ 

ที่สามารถเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นคิดพูดท�าสิ่งที่ไม่ดีตามได้ด้วย 

Abstract

 This survey research studied the results of practicing morality precepts, 

specifically, in the subject of detestation among the Dhamma Medicine volunteers 

towards people outside the Dhamma Medicine volunteers. The two precepts 

that the volunteer participants followed were to avoid aversion toward others, 

and to avoid moral wrongdoing.

 This research collected qualitative data. The activities included small group  

discussions among Dhamma practitioners, and in-depthinterviews. The population 

was 500 Dhamma Medicine volunteers,selected from all parts of the country. 

The sample group was selected to have the follow qualifications: (1) participation 

in Dhamma Medicine volunteer for at least 1 year; and (2) ability to give research 

data during research period that was in March-April, 2017.

 There were 45 participants, 10 men and 35 women, ranging from 20-63 

years old, with an average age of 48.58 years. The data were analyzed using Con-

tent Analysis.

 The study indicated that: 

 (1) Participants felt that lessening hatred

toward others reaps good karma.  The majority of the sample group reported 
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similar outcomes, that by accepting the precept of not blaming others, and eradicating 

hatred, they can see the behaviors of those negative feelings (defilements) more 

clearly.  Observing and acknowledging those feelings allowed the participants to 

eradicate them immediately.  Contemplating the Dhamma correctly lessened 

the power of the defilement.  Furthermore participants felt they had less distress, 

less hatred, less blaming, and fewer bad incidents.  They noticed that they  

received more good karma, and their actions influenced others to think, speak, 

and act in good ways, like a magnetic wave that will influence others in a good way.  

 (2) Conversely, allowing negative feelings towards

others led to an increase in bad karma.  Most of the sample participants reported 

that when they broke the precepts, or were not mindful about not blaming or 

hating others, they would feel more mental and physical distress.  They felt 

weaker and less energetic, and faced more bad incidents.  The wave of defilement 

also pushed out the good karma from their lives, and influenced others to think, 

speak, and perform bad deeds.

บทน�ำ

 เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลงและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าทันสมัยมากขึ้น ในปัจจุบัน 

พุทธศาสนิกชนจึงไม่ใส่ใจศาสนา และเพราะความอยากได้ อยากมี ไม่รู้จักพอของมนุษย์ สังคม

ขาดการศึกษาเรียนรู ้และฝึกฝนการรักษาศีล 5 ถึงขั้นศีล 5 เสื่อมสลายไปเกือบหมด

สิ้น แต่กระนั้นก็ยังมีพุทธศาสนิกชนบางส่วนที่ศึกษาเรียนรูถ้งึโทษของการท�าร้ายสตัว์ การจะมี

เศรษฐกิจที่ดีได้จะต้องมีงานมีการท�า รู้ข้อดีของการรักเดียวใจเดียว พูดแต่ความจริง ไม่โกหก 

และการรู้ถึงโทษของการดื่มสุรา ซึ่งสามารถช่วยให้ชีวิตของผู้ปฏิบัติได้พบกับความสุขในระดับ

หนึ่ง แต่การจะชักชวนให้พุทธศาสนิกชนหันมารักษาศีล 5 มากขึ้นเพื่อความสุขสงบที่มากขึ้น

นั้น พ่อแม่ควรให้การอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ควรมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้งดสิ่งต่าง ๆ 

ที่ท�าให้เกิดสิ่งล่อใจ เช่น ผับ คาราโอเกะ และควรมีบทลงโทษที่จริงจังและรุนแรงมากขึ้น (อมร 

อ�าไพรุ่งเรือง. 2554 : 128) และเป็นที่น่ายินดีที่หลายภาคส่วนในสังคมไทยมีความเห็นตรงกันว่า 

ควรช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางอาชญากรรม การท�าลายล้างผลาญ

ซึ่งกันและกัน การปล้นชิงทรัพย์สิน การท�าความผิดทางเพศ การโกหกหลอกลวง และการเสพ 
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สิ่งเสพติดให้โทษ ดังข่าวที่ปรากฏทางสื่อสารมวลชนอยู่บ่อย ๆ ตลอดถึงปัญหาทางสังคม

เศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ล้วนเกิดขึ้นเนื่องจากการประพฤติผิด ในเรื่องการละเมิดศีล 5 

ทั้งสิ้น เพราะคนยึดเอาประโยชน์ตนและพวกพ้องเป็นใหญ่ ไม่ใส่ใจผลกระทบต่อส่วนรวม ขาด

ความรับผิดชอบ และเห็นผิดเป็นชอบ ในขณะที่สังคมเปลี่ยนไป ประกอบกับการขาดความเข้าใจ

หลักธรรมะ และไม่เห็นความส�าคัญของการศึกษาธรรมะ เพราะความโลภโกรธหลงเข้าครอบง�า

จิตใจ ความคิดความอ่าน และความประพฤติหลาย ๆ อย่างที่เคยถือว่าเป็นความชั่ว ความผิด  

กลับกลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ แล้วพากันประพฤติปฏิบัติผิด ๆ  โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน

กลวั จนท�าให้เกิดปัญหาดังกล่าว (วิไลพร อุ่นเจ้าบ้าน. 2554 : 3)

 ในประเด็นของความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบคุคลอืน่นัน้ พระพทุธเจ้าทรงยืนยัน

ไว้อย่างชัดเจนว่าการปฏิบัติศีลเท่านั้นท่ีจะแก้ปัญหานี้ที่ก�าลังรุนแรงขึ้นในสังคมบ้านเมืองได้ 

ใน  พระไตรปิฎกเล่ม 22 “สาราณิยสูตร” ข้อ 282 กล่าวว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย อีกข้อหนึ่งภิกษุ 

มีศีล ไม่ขาด ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันท่านผู้รู้สรรเสริญ อันตัณหาทิธรรมไม่ครอบง�า 

เป็นไปเพื่อสมาธิ ถึงความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน ในศีลเช่นนั้นกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งใน 

ที่แจ้งและในที่ลับอยู่ ธรรมแม้นี้เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท�าความรักกัน ท�าความเคารพกัน เป็น

ไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นพวก

เดยีวกนั ดงันัน้ผูพ้ากเพยีรเรยีนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติของตนให้บริสุทธิ์ขึ้นเท่านั้นจึงจะได้ธรรมะ

ดังกล่าว แต่ปัจจุบนันีท่ี้เห็นกนัอยูท่ั่วไป ชนเหล่าใดไม่ยดึถอืศลีมาปฏบิติั จิตใจจะโหดร้าย ขาดเมตตา 

อุเบกขา หากว่าผู้ใดไม่ยินยอมตามธรรมของพระพทุธเจ้า โดยเฉพาะไม่ยนิยอมตามความเหน็ของผูอ้ืน่ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้นั้นเป็นคนพาล คนโง่ เป็นคนมีปัญญาทราม เพราะว่าชนเหล่านี้ทั้งหมด

ถือมั่นในทิฏฐิ เมื่อผู้ใดกล่าวว่าทิฏฐิใดเป็นความจริงแท้ ก็มักจะตีความทิฏฐิอื่นว่าเป็นความ

เท็จ ไม่จริง แล้วต่างฝ่ายก็ถกเถียงกัน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัจจะมีหนึ่งเดียว มิได้มี 2 อย่าง”  

(เอกัง สัจจัง นทุตียมัตถิ) ผู้ที่ทราบชัด มาทราบชัดอยู่ จะต้องถกเถียงกันเพราะสัจจะอะไรเล่า 

ชนเหล่านั้นต่างอวด “สัจจะ” ของตนให้ต่างกันออกไปเอง เพราะเหตุนั้น จึงไม่สามารถกล่าว

สัจจะให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ จึงได้แต่กล่าวด้วยทิฏฐิเป็น 2 อย่างว่า “ของเราจริง ของท่านเท็จ” 

อนึ่ง เจ้าทิฏฐิยืนยันอย่างหนักแน่นในความคิดของตน พึงเห็นใครอื่นว่าโง่เขลาในความคิดของ

เขา เจ้าทิฏฐินั้นย่อมมีความไม่หมดจดเป็นธรรมดา พึงน�ามาซึ่งความทุ่มเถียงกัน เจ้าทิฏฐินั้นตั้ง

อยู่ในทิฏฐิที่ตกลงใจ ขึ้นต้นด้วยตนเอง ก็ต้องวิวาทกันในโลกยิ่ง ๆ ขึ้นไป แต่บุคคลละทิฏฐิแม้ที่

ได้วินิจฉัยและตัดสินตกลงใจทั้งปวงแล้ว ย่อมไม่ท�าความทะเลาะวิวาทในโลก ฉะนี้แล (สมณะ

โพธิรักษ์. 2554 : 170-173) 

 จะเห็นว่า ที่มาของความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นนั้น คือ ยึดมั่นถือมั่น



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  43   42 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

ในความคิดของตนเองเป็นใหญ่ และการจะลดละเลิกความยึดมั่นถือมั่น ไม่เอาความคิดตนเอง

เป็นใหญ่ พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าให้ปฏิบัติศีล ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมสลาย

ของศีลธรรม ต้องเริ่มต้นปฏิบัติศีลที่ตนเอง โดยไม่ท�าสิ่งใด ๆ ที่ชั่วที่เสื่อม และกล้าที่จะคิดดี พูด

ดี ท�าดี เพื่อให้เกิดความสุขที่ตนเอง และช่วยคนที่ศรัทธาแนวทางนี้เหมือนกัน แล้วจากนั้นมา

ร่วมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มาก ๆ จนบังเกิดแสงธรรมแห่งความสงบสุขในจุดเล็ก ๆ แล้วค่อย

ขยายเพิ่มพูนขึ้น ๆ จนสามารถฟื้นคืนครอบครัว ชุมชน และสังคมให้ดีขึ้นมาเป็นล�าดับ ๆ เพราะ

แท้จริงแล้วปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดในสังคม ล้วนมีรากเหง้ามาจากการที่บุคคลมีกิเลสความโลภ โกรธ

หลงเข้าครอบง�าจิตวิญญาณ ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุด จ�าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละคนจะ

ต้องเข้าใจและเข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองว่ามีกิเลสอะไรครอบง�าจิตใจอยู่บ้าง แล้วมาศึกษา

เรียนรู้และฝึกฝนการลดกิเลสนั้น ด้วยการปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าอย่างถูกตรง และการที่จะ

สามารถปฏิบัติศีลของพระพุทธเจ้าได้อย่างถูกตรงนั้นจะต้องได้พบสัตบุรุษ และได้ฟังสัทธรรม 

จนเกดิความศรัทธาเชือ่มัน่และสามารถปฏบิตัสิูค่วามพ้นทกุข์เป็นล�าดบั ๆ ในทีส่ดุ (พระไตรปิฎก 

เล่มที่ 24 “อวิชชาสูตร” ข้อที่ 61)

 การต้ังศีลมาปฏิบตัเิพ่ือลดละเลิกความโกรธหรอืความชงิชงัรังเกยีจในบุคคลอืน่นัน้ หมาย

ถึง การตั้งจิตตั้งใจที่จะลดละเลิกสิ่งที่เป็นบาปเวรภัย เป็นความเดือดร้อน เลวร้าย ทุกข์ทรมาน

ต ่อตนเองและผู ้อื่น   รวมถึงการตั้งจิตตั้งใจที่จะท�าคุณงามความดี ท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์แท้

ต่อตนเองและผู้อ่ืน ตัง้จิตตัง้ใจท่ีจะฝึกฝนจิตวญิญาณของเราให้ผาสกุ บรสุิทธิ ์ ผ่องใส ไร้ทุกข์ ไร้กงัวล  

ไร้ความสะทกสะท้านสะดุง้สะเทือนหว่ันไหวต่อเหตกุารณ์ใด ๆ ด้วยการพากเพียรลดละเลิกความ

โลภโกรธหลง อันเป็นรากเหง้าแห่งความเดือดร้อน เลวร้าย ทุกข์ทรมานทั้งปวง เราสามารถ

ที่จะลดละเลิกท้ังความโลภ ความโกรธ หรอืความชงิชังรงัเกยีจในบคุคลอืน่นัน้ และความหลงได้เป็น

ล�าดบั ๆ จติวญิญาณของเราก็จะผาสุก บริสุทธิ์ ผ่องใส ไร้ทุกข์ ไร้กังวล ไร้ความสะทก สะท้าน 

สะดุ้ง สะเทือน หวั่นไหวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ  ได้มากขึ้น เราจะพากเพียรท�าสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์

สูงสุดต่อชีวิตของเรา และชีวิตของผองชนให้ได้มากที่สุด เท่าที่เราจะท�าได้ ตามองค์ประกอบ 

เหตุปัจจัย ณ เวลานั้น ๆ  เมื่อเราตั้งศีลมาปฏิบัติ จะพบว่า นอกจากใจที่เป็นสุข กายที่แข็งแรง 

และเกิดเรื่องดีไม่มีเรื่องร้ายจากพฤติกรรมใหม่แล้ว ก็ยังมีพลังพิเศษที่มหัศจรรย์มาก เป็นพลังที่

ท�าให้เรานั้นสามารถที่จะรับรู้ผลของการปฏิบัติศีลนั้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น ถ้าเราท�าถูกศีล เราก็

จะมีปัญญาเห็นผลดีอย่างเร็ว แต่ถ้าเราท�าผิดศีล แม้แค่คิดผิดศีลก็จะท�าให้เราเห็นวิบากร้าย ผล

ร้าย หรอืผลเสยีจากการผดิศลีอย่างรวดเร็ว ซึง่ส่วนใหญ่จะเห็นผลได้ภายในหนึง่วัน (ใจเพชร กล้าจน. 

2558 : 686)

 ผู้วิจัยเป็นผู้หนึ่งที่พากเพียรพยายามตั้งศีลมาปฏิบัติ เพื่อลดละเลิกกิเลสความโลภ โกรธ 
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หลงของตนเองอยู ่ จึงมีความสนใจที่จะพิสูจน์ว่า จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมซึ่งเป ็นผู ้ตั้งใจ 

มาเสียสละมาท�างานฟรแีละตัง้ใจลดกิเลสด้วยการตัง้ศลีมาปฏิบตัติามค�าสอนของพระพทุธเจ้าใน

ประเดน็ความชงิชงัรงัเกยีจในบคุคลอื่นว่า ถ้าท�าถูกศีลจะเกิดผลดีและถ้าท�าผิดศีลจะเกิดผลร้าย

กับตัวเองและผู้อื่นอย่างไร ตั้งใจศึกษาจนเห็นผลอย่างประจักษ์แท้จริงว่า ผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูก

ตรงเมื่อท�าถูกศีลจะเป็นสุข เมื่อท�าผิดศีลจะเป็นทุกข์อย่างไร เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า ผู้ปฏิบัติ

ธรรมแท้จริงมีสภาวะกายและจิตที่ผาสุกอย่างไร และส่งผลต่อผู้อื่นและสังคมส่วนรวมอย่างไร 

รวมถึงการรวบรวมหลักการและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรง เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อชวิีตของมวลมนษุยชาต ิยงัความผาสุกร่มเยน็มาสูส่งัคมในปัจจบัุนและอนาคตสืบไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่อศึกษาผลของการปฏิบัติศีล คือ การไม่ชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น 

 2. เพื่อศึกษาผลของการท�าผิดศีล คือ การมีกิเลสความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของ

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

รูปแบบของกำรวิจัย

          เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ (survey research) เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง

 ประชากร คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ จ�านวน 500 ท่าน 

          กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยมีคุณสมบัติ คือ 

1) เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาแล้วไม่ต�า่กว่า 1 ปี  2) สามารถจัดสรรเวลามาให้ข้อมูลได้ใน

ช่วงเวลาที่ท�าวิจัย คือ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ�านวน 45 ท่าน

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 1. กิจกรรมการสนทนากลุ่ม แบบอปริหานิยธรรม

 2. แบบสัมภาษณ์ (Interview) โดยได้ท�าการศกึษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ 

ทีม่ผีูจ้ดัท�า หรอืรวบรวมไว้แล้ว ได้แก่ ต�ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎ ีหลักการ และงานวิจัยต่าง ๆ 

งานวิทยานิพนธ์ วารสาร ตลอดจนปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครื่องมือ

แบบสัมภาษณ์ ในการวิจัยให้มีความครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย

 3. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
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ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย

 1. ผูวิ้จัยนดัหมายเวลากับกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดเพือ่ท�าการสนทนากลุม่แบบอปรหิานยิธรรม  

(การสนทนากลุ่มแบบอปริหานิยธรรม หมายถึง การสนทนากันของหมู่กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม โดย

บรรยากาศในการสนทนานั้น จะมีการถาม-ตอบอย่างเป็นธรรมชาติ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ง

กันและกัน บรรยากาศเป็นกันเอง ลื่นไหลไปตามธรรมชาติ เนื้อหาที่แลกเปลี่ยนจะเน้นเรื่องการ

ล้างกิเลส (งานใน) หรือการเล่าสภาวธรรมที่ได้จากการปฏิบัติ รวมถึงการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

กิจกรรมการงาน (งานนอก) ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า อปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่พาเจริญอย่าง

เดียว ไม่มีเสื่อม (พระไตรปิฎกเล่ม 10 ข้อ 71 “มหาปรินิพพานสูตร”) โดยลักษณะของการ

สนทนานั้น ทุกท่านจะฝึกใช้หลักการคิดดี พูดดี ท�าดี เสนอดี สลายอัตตา (วางความคิดดีของ

ตัวเอง) สามัคคี (ไม่ทะเลาะวิวาท) ซึ่งจะท�าให้เกิดความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน การสนทนาครั้ง

นี้เน้นไปที่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตนเองในหัวข้อ “ผลของการปฏิบัติศีลและ 

ผลของการท�าผิดศีลประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น” ใช้เวลาอปริหานิยธรรมประมาณ  

5 ชั่วโมง

 2. ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 45 ท่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

มากขึ้นจากข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม

 3.  ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อวิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัย

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 1.  ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics)

 2.  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์ใน 2 

ประเด็น คือ 

  2.1 ประเด็นด้านเนื้อหา ได้แก่

                      2.1.1 ผลของการปฏิบัติศีล เป็นอย่างไร

                      2.2.2 ผลของการผิดศีล เป็นอย่างไร

                  2.2 ประเด็นด้านวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล

                      2.2.1 การสนทนากลุ่มแบบอปริหานิยธรรม มีข้อดี ข้อด้อยอย่างไร

                      2.2.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก มีข้อดี ข้อด้อยอย่างไร

ผลกำรวิจัย

 1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีจ�านวน 45 ท่าน เป็นเพศชาย 10 ท่านและเป็นเพศ

หญิง 35 ท่าน มีอายุต�่าสุด 20 ปี อายุสูงสุด 63 ปี อายุเฉลี่ย 48.58 ปี 
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         2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในด้านเนื้อหา พบว่า

   2.1 ผลของการปฏิบัติศีลโดยการลดละความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น คือ เกดิเรือ่งด ีๆ

ในชีวิต โดยวิเคราะห์ได้เป็น 4 ประเด็น คือ

                2.1.1 เกิดผลดีต่อจิตใจ คือ ใจเป็นสุข เบิกบาน ไร้กังวล

                  2.2.2 เกิดผลดีต่อร่างกาย คือ ร่างกายแข็งแรงขึ้น เบากาย มีก�าลัง เจ็บป่วยน้อยลง 

                2.2.3 เกิดเหตุการณ์ดี ๆ ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

                2.2.4 เป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ดีตาม

ดังตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ตำรำงที่	1	แสดงผลของกำรปฏิบัติศีลโดยกำรลดละควำมชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น

ผลของกำรปฏิบัติศีล

กลุ่มตัวอย่าง

(นามสมมุติ)

ข้อมูล

ส้มโอ เมือ่ล้างความชิงชงัรงัเกยีจในบุคคลอืน่ได้จะเกดิความสขุใจ	สขุกาย

ส้มเช้ง มีความเจริญในธรรมและบรรลุธรรมตามล�าดับ	พ้นทุกข์ใจ	 เกิดปัญญา	 

เบิกบานแจ่มใสได้ตลอดเวลา	ฉลาดขึ้น	หายโง่	 	ได้เข้าใจโลกมากขึ้นว่าทุก

อย่างไม่เที่ยง	 ทุกข์ไม่เที่ยง	 สุขไม่เที่ยง	 ได้ฝึกพร้อมรับ	 พร้อมปรับ	 พร้อม

เปลี่ยนตลอดเวลา	 ได้เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง	 ได้ชดใช้หนี้ใช้วิบาก

เก่าก็หมดไปเราก็โชคดีขึ้น	และได้ไปบอกต่อคนอื่นให้พ้นทุกข์ได้
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ส้มเขียวหวาน เมื่อไม่โกรธ	นอกจากจะมีความเบิกบาน	มีความโล่ง	เบาสบายทั้งกายและ

ใจสบายดีแล้ว	 ความทุกข์จากอาการเจ็บป่วย	 หรือทุกข์จากเหตุอื่น	 ๆ	 ก็

ผ่อนคลายหายไปด้วย	 คนรอบข้างก็สงบเย็น	 และสามารถแผ่ความสงบ

เย็นนี้กระจายออกไปถึงญาติมิตรพี่น้อง	 จนถึงคนที่ไม่รู้จัก	 เพราะเราได้

สร้างแรงเหนี่ยวน�าที่ดีในตัวเพิ่มขึ้น	 ๆ	 มีพลัง	 ท�าการงาน	 มากขึ้น	 จะไม่

เสียพลังไปกับความเบิกบูด	 และความชิงชังรังเกียจ	 ท�าให้มีพลังความอิ่ม

เอิบ		เบิกบานเหลือเยอะ	เพื่อที่จะท�ากิจกรรมการงานให้เป็นประโยชน์กับ

ตนเองและผู้อื่น

ส้มบางมด เมื่อไม่ชิงชังใคร	ๆ	จะมสีตใินการเหน็อาการกเิลสความชงิชังรงัเกยีจทีย่งัเหลอื

อยู	่ เกดิปัญญาในการลด	 ละ	 ล้างความชงิชงัรงัเกียจ	 ทีส่�าคญัคอื	 ได้รบัโอกาส 

ด	ีๆ	 ในการฟังธรรม	สนทนาธรรม	 ได้ความกระจ่างในธรรมะหัวข้อต่าง	ๆ	ซึง่

เป็นประโยชน์ต่อชวิีตมากค่ะ

ส้มสายน�้าผึ้ง วบิากดท่ีีได้รับเมือ่ล้างความชงัในคนทีช่อบเอาเปรียบคนอืน่	คอื	ได้ฟังธรรมะ

ท่ีถูกตรงจากสัตบรุษุ	 ท�าให้จติใจเบิกบาน	 ท�างานได้อย่างมีประสทิธิภาพ	

และได้พบคนมศีีล	มีหมู่มิตรด	ีสหายด	ีเพือ่นร่วมงานท่ีดี

ส้มโชกุน เมือ่ล้างอัตตาความชงิชังรงัเกยีจได้แล้ว	จะเบกิบาน	ผ่องใส	ร่างกายกแ็ขง็แรง	

และได้วบิากดเีป็นรางวัล	คอื	ท�าให้เพิม่พลงัอทิธบิาทเกดิปัญญาทีแ่ววไว	 ใน

การเพียรท�าลายกเิลส	รูจ้กักเิลสได้ชดัเจนข้ึน	จบักเิลสได้เรว็ขึน้	 มปัีญญาฆ่า

กเิลสดข้ึีน	ฟังธรรมะรู้เรือ่ง	เข้าใจด	ีเพราะความโง่น้อยลงค่ะ

ส้มจี๊ด การจะไม่ชิงชังรังเกียจใคร	 ๆ	 ได้	 จะต้องรู้ตัวเมื่อเผลอเพ่งโทษไปแล้ว	 แต่

เมื่อได้ส�านึกผิด	 ตั้งจิตขออนุโมทนายินดีในการมาอยู่ร่วมท�าความดีกับหมู่

มิตรดี	 ท�าให้เราได้รับอานิสงส์ของการปรับจิตใหม่	 ลดอัตตาท�าให้ได้รับ

ความผาสุกทางจิตใจและร่างกายตามมาเป็นล�าดับ	 และเกิดสิ่งดีๆ	 ในชีวิต

มากมายแบบว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลย

ส้มเปรี้ยว เริ่มด้วยการตั้งศีลไม่เพิ่งโทษใคร	 จึงเกิดสิ่งดี	 ๆ	 ตามมาคือ	 ได้รับการ

คุ้มครอง	 มีความสุขสงบเย็น	 ได้อยู่ท่ามกลางหมู่มิตรสหายดี	 มีการกะ

ประมาณในสิ่งต่าง	ๆ	ได้ดี	สามารถด�ารงชีพอยู่ได้ทั้งทางโลกและทางธรรม
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ส้มหวาน ตั้งศีลล้างความชิงชัง	 เมื่อล้างเรื่องการไม่ชอบคนที่เอาเปรียบคนอื่นได้	 ใจ

จะเป็นสุข	 ได้มิตรดีเพิ่มขึ้นจากการวางความชังได้	 การงานคล่องตัว	 และ

ครอบครัวมีความสุข

ส้มจืด อยากจะช่วยเขาให้หยุดกระท�าสิ่งที่ไม่ดีนั้นเท่าที่จะช่วยได้	 ตามเหตุปัจจัย

และฐานะที่เราจะท�าได้	โดยพิจารณาจากสิ่งดี	ๆ	ที่เขามี	แล้วชวนเขาท�าสิ่ง

ดี	ๆ	อันนั้น	วิบากดีใหม่ที่เขาได้ท�า	ช่วยปิดกั้น	วิบากร้ายที่เคยท�ามา	และ

เหนี่ยวน�าให้เขารู้สึกว่า	 ท�าดีมีความสุขมากกว่า	 มีประโยชน์มากกว่า	 ช่วย

ได้เท่าไรก็เท่านั้น	ช่วยเต็มที่แล้ว	ไม่ได้ก็วาง	ได้ใจที่เป็นสุข

ส้มเปลือกบาง การไม่โทษคนอื่นนี้เป็นมหัศจรรย์ของพลังศีล	พลังวิมุติ	ใจจะสบาย	ๆ	ใคร

จะเป็นอะไร	จะท�าอะไร	ใจมันสบ๊ายสบายค่ะ	กายเป็นสุขแข็งแรง	เวลาเจ็บ

ป่วย	 เราได้ยาที่ดีที่สุดคือใจเป็นสุขแล้ว	 แม้ยังมีอาการไม่สบายบ้างแต่จะ

หายเร็วค่ะ	 ระยะเวลาในการฟื้นเร็วมาก	 ทะลวงเร็วอย่างมหัศจรรย์เลยค่ะ		

นอกจากนั้นยังมีเรื่องดี	 ๆ	 เข้ามา	 ปัญหาต่าง	 ๆ	 ก็ค่อย	 ๆ	 คลายไป	 เวลา

เราไปช่วยใครก็มีพลังในการช่วย	 เพราะมีพลังผาสุกมาจากข้างใน	 เมื่อเรา

วางได	้ เข้าใจเรื่องกรรมชัดแจ้ง	 เขาจะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้	 เราได้หมดเลยค่ะ	

วิบากต่าง	ๆ	ค่อย	ๆ	คลาย	จนเดี๋ยวนี้วิบากร้ายไม่ค่อยมี		จริงๆแล้ววิบาก

ร้ายก็มีนะคะ	 แต่เราถือว่าเป็นเรื่องดี	 เพราะเขามาให้เราได้ชดใช้	 เราจะได้

แก้ไข	เราจะเกิดปัญญาในการแก้ปัญหา	ได้เรียนรู้โลกวิทูในแต่ละวินาที	ใน

แต่ละเรื่องเลยค่ะ	 ที่ส�าคัญคือเรามีเวลาให้กับชีวิต	 เพราะเราให้ชีวิต	 ชีวิต

ก�าหนดได้ว่าจะท�าอะไร	 ไม่ท�าอะไร	 แค่ไหนอย่างไร	 เพราะใจไม่ชิงชังใคร	

สบายค่ะ	ท�าได้ท�า	ท�าไม่ได้ก็ท�าที่ตัวเรา	ปฏิบัติธรรมสนุก	สบาย	ๆ	ค่ะ

ส้มดก วิบากดีจะมาเมื่อได้ปฏิบัติศีลให้มั่นคง	 แม้มีวิบากร้ายมาให้ทดสอบ	

ทดสอบแล้วเราเข้าใจจากนั้นก็ไม่มาอีก	แต่ถ้าผิดศีลเมื่อไรก็หนัก

ส้มอ่อน เกิดความสบายใจ	 มีแต่สิ่งที่ดี	 ๆ	 เข้ามาในชีวิต	 เกิดความเจริญในธรรม	

เข้าใจธรรมะใน	ประเด็นอื่น	ๆ	ได้ดีขึ้น

ส้มสุก เกดิปัญญาเหน็ทางออก	หรอืวธิกีารแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้	เกดิความคิดทีด่	ีๆ 	ผดุ

ข้ึนมา	เร่ือย	ๆ	ทัง้ในด้านการท�างาน	และในชวีติประจ�าวนั	โดยไม่ได้วางแผน

หรือคิดล่วงหน้าไว้ก่อน
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ส้มจุก พอใจสบาย	ไม่โกรธไม่ชิงชังใคร	ท�ากิจกรรมการงานใด	ๆ	ก็ราบรื่น	ท�าให้มี

ความมั่นใจในการท�ากิจกรรมการงานต่าง	ๆ	มากขึ้น

ส้มหล่น เมือ่ลดละเลิกความชงิชังรงัเกยีจในบุคคลได้	จะเป็นพรหมวหิารครบ	4	หน้า	

มีความยินดีในธรรม	 ซึ่งชนะความยินดีทั้งปวง	 ฝึกฝนยินดีในความไม่ชอบ

ไม่ชังได้ง่ายและบ่อยครั้งจนเป็นนิสัย

ส้มซ่า ลดความชิงชังในคนที่ท�าผิดศีลได้	 จึงสบายใจที่ปล่อยวางได้	 คนอยู่ใกล้ก็

กล้ามาปรึกษาและคุยด้วยเพราะเขาก็สบายใจที่ไม่ถูกเราชิงชัง	มีความเป็น

มิตร	องค์กรสงบสุข	มีความสามัคคีกัน	คนไหนอยู่ฐานไหนเขาก็ปฏิบัติตาม

ฐานและไม่ถูกกดดันมาก	และเมื่อวางใจไม่ชิงชังเพ่ือนได้ท�าให้มีเวลา	มี

ก�าลังไปท�างานอย่างอื่น	เพราะพอวางใจได้	ก็ไม่ต้องไปเปลืองเวลา	เปลือง

สมอง	เปลืองแคลอรี่ไปสังเคราะห์เรื่องของคนนั้นคนนี้นาน	ๆ

ส้มสด พอเข้าใจเรื่องกรรม	 เราไม่สามารถโกรธหรือชิงชังใคร	ๆ	ได้เลย	 เพราะทุก

ชีวิต	 ทุกเหตุการณ์	 ในโลกที่เราได้ยิน	 ได้เห็น	 ได้สัมผัส	 คือตัวเราเอง	 คือ

สมบัติของตัวเราเองทั้งหมด	แม้แต่สัตว	์เราก็ไม่มีสิทธิ์	ที่จะไปชิงชังรังเกียจ	

เพราะตัวเราเองก็พัฒนามาจากสัตว์เซลล์เดียว	 จนเป็นสัตว์หลาย	 ๆ	 เซลล์		

พัฒนาเป็นคนตามล�าดับ	ๆ	จนได้พบธรรมะแท้	ๆ	จากสัตบุรุษ

ส้มจีบ พอเราไม่ชิงชังรังเกียจคนนั้น	 ๆ	 ท�าให้เราได้เจอะเจอกับหมู่มิตรดี	 แต่ตอน

ท�าผิดศีลจะเจอแต่คนไม่ค่อยดีอยู่ตลอด	ๆ

ส้มแจก ใจท่ีไม่โกรธ	มนัสบาย	 มีปัญหาใด	ๆ	กไ็ม่วติกกงัวลมาก	และแก้ไขผ่านไปได้

โดยง่าย	ท้ังยงัไม่ค่อยมีใครมาท�าพฤตกิรรมท่ีร้าย	ๆ	กับเรา

ส้มแขก การไม่ชิงชังท�าให้มีปัญญา	 คือ	 ขณะที่เราก�าลังแก้ปัญหาหรือบ�าเพ็ญกุศล

อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่	 แล้วองค์ประกอบเหตุปัจจัยจัดสรรให้เราแก้ปัญหา

หรือบ�าเพ็ญกุศลอ่ืนแทรกเข้ามานัน้	 ท�าให้มีปัญญาคิดออกว่า	 สิง่ทีแ่ทรก 

เข้ามานั้นส�าคัญที่สุดเป็นสาระที่แท้ที่สุด	 เอาประโยชน์ได้	 ไม่ชิงชังรังเกียจ	 

ไม่หงดุหงิด	ไม่โมโห
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ส้มจีน รับรู้ได้ถึงความผาสุกที่เกิดขึ้นในใจ	 ความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวาง	 มีความ

เบกิบานและเป็นสุข	 ต่อมา	 คอื	 ความเป็นผูต้ัง้ตนอยูบ่นพืน้ฐานของข้อมูลที่

เป็นจริง				ไม่ล�าเอียงท�าให้การปฏิบัติต่อบุคคลเป็นไปอย่างปรกติตามธรรม 

อันสมควรแก่ธรรม	 การให้อภัย	 การไม่ชิงชัง	 ไม่รังเกียจใคร	 นอกจากจะ

ท�าให้เราเป็นสุขแล้วยังท�าให้เรามีมิตรมากกว่าศัตรู	 มีเพื่อนมากกว่ามีคู่อริ	

มีความรู้สึกว่าโลกนี้กว้างขวาง	 ไปได้ทุกที่	 ปลอดภัยในทุกแห่งที่อยู่ที่ไป	

เพราะไม่กลัวภัยจากใคร	 ๆ	 จะมาท�าร้ายเรา	 เนื่องจากเมื่อเราเห็นทุกคน

เป็นมิตร	 ก็จะมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้น	 ความหวาดระแวงในบุคคลก็

หมดไป	ความผาสุกในใจก็ปรากฏ

ส้มเสี้ยว พอมาฝึกล้างกิเลสความชิงชังรังเกียจ	 รู้สึกว่ามันเบาใจ	 ร่างกายก็เบา	 

แข็งแรงขึ้น	ไม่ป่วยง่าย	พูดคุยกับคนอื่นได้ดี	การงานก็พลอยราบรื่นไปด้วย

ส้มไร้สารพิษ เวลาโกรธมันคุยกันไม่รู้เรื่อง	แต่พอเลิกโกรธ	ให้อภัย	มองเขาในแง่ดี	ทั้ง	ๆ 

ที่เรายังไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาเลยนะ	 แค่คิดในใจ	 ผลกลับตาลปัตร	 เขามี

ท่าทีอ่อนลงและพูดดีกับเรา	ท�าให้สามารถเข้าใจกันได้

ส้มน�้าดี พอเราไม่โกรธ	ไม่ชิงชัง	ไม่ถือสาใคร	มันมีพลังที่ท�าให้ผู้คนรอบข้างสงบลง

ไปด้วย

  2.2  ผลของการผดิศีลโดยการลดละความชงิชงัรงัเกียจในบคุคลอืน่ คือ เกิดเรื่อง

ร้าย ๆ ในชีวิต โดยวิเคราะห์ได้เป็น 4 ประเด็น คือ

                  2.1.1 เกิดผลร้ายต่อจิตใจ คือ ใจเป็นทุกข์ หม่นหมอง กลัว กังวล ระแวง  

หวั่นไหว

                   2.2.2 เกิดผลร้ายต่อร่างกาย คือ ร่างกายอ่อนแรง หนักตัว หมดพลัง เจ็บป่วย

มากขึ้น 

                  2.2.3 เกิดเหตุการณ์ร้าย ๆ ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง

                  2.2.4 เป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ไม่ดีตาม
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ดังตัวอย่างของผู้ให้สัมภาษณ์ต่อไปนี้ 

ตำรำงที่	2	แสดงผลของกำรท�ำผิดศีล	ประเด็นควำมชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น

ผลของกำรท�ำผิดศีล

กลุ่มตัวอย่าง

(นามสมมุติ)

ข้อมูล

กล้วยน�้าว้า เวลาผิดศีลมันทุกข์ใจ	ทุกข์กาย		มันไม่ดีเลย	แต่บางทีมันเผลอ	มันห้ามไม่อยู่

กล้วยหอม เกดิความทุกข์ความกลวัไม่สิน้สดุ	 ทกุข์ใจตลอดเวลา	 และเกดิวบิากร้าย	 11	

ประการเป็นโรคได้ทกุโรค	 โง่ดกัดานอบัปัญญาอบัเฉาไม่เบิกบาน	 เสือ่มใน

ธรรม	ไม่บรรลุธรรม	หน้ีเก่าก็ใช้ไม่หมดแถมมีดอกเบ้ียเพิม่	(เศร้าใจ)

กล้วยไข่ มีความไม่แช่มชื่น	 หดหู่	 ห่อเหี่ยวในใจ	 คิดถึงแต่สิ่งที่จะเกิดในด้านลบด้าน

ชั่ว	 เป็นผลให้หมดแรง	 จะท�าการงานอะไรก็มีพลังไม่พอ	 เสียพลัง	 ตัดสินใจ

ท�าการงานอะไรมักจะมีความผิดพลาด	 เกิดอาการเจ็บป่วยทั้งทางกายและ

ใจ	เมื่อชิงชังรังเกียจคิดไม่ดี	ก็จะท�าให้จิตใจขุ่นมัว	อาการทางกายก็จะมีการ

ปวดหัว	 หน้านิ่ว	 คิ้วขมวด	 หน้าบูดบึ้ง	 มีความโกรธเพิ่มขึ้น	 ความดันสูงขึ้น

หัวใจเต้นแรงขึ้น	 อาการเจ็บป่วยทางกาย	 ใจ	ที่ทุเลาเบาบางไปก็จะกลับคืน

มา	 เหนี่ยวน�าให้เกิดเรื่องไม่ดี	 โดยเฉพาะระหว่างตัวเราและคนที่เราชิงชัง

รังเกียจ	 	ทุกครั้งที่ได้กระทบกับคนที่เราชิงชังรังเกียจด้วยประสาทสัมผัสทั้ง	

5	 ก็จะมีแต่ความคิดด้านชั่วมากกว่าด้านดี	 ดังนั้น	 แม้แค่เริ่มคิดชั่ว	 ก็จะส่ง

ผลถึงการกระท�าและค�าพูด	จึงเป็นผลให้เราได้สร้างแรงเหนี่ยวน�าที่ชั่วตั้งแต่

เริ่มคิดแล้ว	ได้รับผลร้ายตั้งแต่เริ่มคิด

กล้วยหักมุก ท�าให้ถูกเพื่อนเข้าใจผิด	ปัญญาทึบ	ไม่เท่าทันกิเลส	ทุกข์ร้อนรุ่มกายใจ

กล้วยเล็บมือ

นาง

จะเกิดอาการต่าง	 ๆ	 ที่ผิดปกติ	 ตั้งแต่ในใจ	 เช่น	 ใจหมอง	 ๆ	 ซึม	 ๆ	 

ไม่เบิกบาน	และยังส่งผลถึงร่างกายบางทีก็ปวดหัว	ปวดท้อง	เจ็บนั่นเจ็บนี่ค่ะ	 

ไม่กระปรี้กระเปร่า	เรื่อย	ๆ	เฉื่อย	ๆ	เนือย	ๆ	ทั้งรูปและนามตกนรกค่ะ	นี่คือ

วิบากร้าย



 52 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

กล้วยตานี วบิากร้ายท่ีได้รับคือ	ความทกุข์ทรมานทัง้ทางกายและจติวิญญาณ	การปฏบัิติ

ธรรมจะเส่ือมลงสู่ท่ีต�า่	 ไม่มโีอกาสได้ฝึกได้ฟังธรรมหรอืร่วมขบวนการต่าง	 ๆ	

กบัหมู่กลุ่มหรือมโีอกาสร่วมได้น้อยลง	นวิรณ์	5	มาครอบง�ารมุเร้าให้หลับใหล	

อ่อนเพลียอ่อนแรง	อาการก�าเรบิ	ท�าให้ทกุข์ใจมาก	ตามมาด้วยความเจ็บป่วย	

ท�าให้จิตตก	ท�าทุกข์ทับถมตน	แก้ไขสมดุลกายใจไม่ได้	เพราะวิบากร้ายไล่ล่า

ทุกวินาทีที่ทุกข	์	ท�าให้โง่ฉับพลัน	แก้ปัญหาไม่ถูกจุด	ไม่มีปัญญาในการเพิ่ม

อริยศีล	ไม่เบิกบานแจ่มใส	ดาย	ๆ	ต่อชีวิต	พลังตก	ล้างตัวยึดมั่นถือมั่นและ

ตัวเป๊ะเว่อร์ไม่ได้	 มีตัวที่จะเอาดีจากคนอื่นมาเสพสมใจ	 เป็นความเอาแต่ใจ

ของเรา	จึงท�าให้ผิดศีลอื่น	ๆ	และเกิดวิบากร้ายตามมาอีกค่ะ

กล้วยส้ม เมื่อไม่สามารถตั้งศีลหรือตั้งศีลไม่ถูกตรง		ร่วมกบัเกดิความยดึมัน่ถอืมัน่			ท�าให้

ได้รับวิบากร้าย		11	ประการ	แล้วแต่ว่าใครจะได้รับรนุแรงมากน้อยแค่ไหน

กล้วยนวล จิตใจท่ีเป็นทุกข์จากความชงิชงัการกระท�าของเขา	ท�าให้การงานติดขัด	จิตใจ

หงดุหงดิ		ครอบครวัไม่มีความสุขจากใจทีเ่ป็นทกุข์ของเราส่งผลออกมาภายนอก

กล้วยป่า รู้สึกอึดอัด	 ขัดใจ	 ขัดตา	 ขัดเคือง	 ไม่โปร่ง	 ไม่โล่ง	 ไม่สบาย	 ไม่เบิกบานเมื่อ

โกรธเพื่อนและถ้าไม่สามารถล้างกิเลสได้ทัน	 ก็จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้น	 เช่น	 กัด

ปากตัวเองบ้าง	เดินสะดุดบ้าง	หรือบางทีก็เดินชนนั่นนี่ให้ได้รับบาดเจ็บ

กล้วยตาก นอกจากจะเกิดความทุกข์ใจ	 ไม่โปร่ง	 ไม่โล่ง	และรู้สึกเสียพลังแล้วยังพบว่า

กิจกรรมการงานก็ติด	ๆ	ขัด	ๆ	ด้วย

กล้วยดิบ กรณีที่ท�าใจไม่ได้	 นอกจากได้รับความไม่สบายใจ	 ความเดือดร้อนใจ	 มีสิ่งที่

ไม่พึงประสงค์	 ไม่ชอบใจ	ให้เดือดร้อนเข้ามาในชีวิต	และท�าให้มืดบอด	เสีย

โอกาสที่จะท�าหรือสร้างวิบากดีแล้ว	 ยังขาดโอกาสในการก้าวหน้าทางธรรม

ด้วย

กล้วยห่าม เมื่อผิดศีลจะเจอวิบากไล่ล่า	 เพราะโง่	 จะคิดอะไรไม่ออก	 หมดเวลาของ

ความผาสุก	มีแต่เวลาของนรกของทุกข์
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กล้วยสุก เห็นผลเร็วเมือ่ตัง้ศีลมาปฏบัิตเิพราะมีอานิสงส์ท�าให้เหน็วบิากร้ายได้เรว็	จะได้ 

ไม่ต้องท�าชั่วนาน	คือ		จะเกิดการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทางกายขึ้นมาทันที

ทันใดไม่เกนิ	1	นาที		เช่น	เดินชนโต๊ะ		แก้วบาดมอื	ส�าลกัอาหาร	ส�าลกัน�า้	ฯลฯ	

ท�าให้มีสติที่จะหยุดคิด	 หยุดพูด	 หยุดท�าในสิ่งที่ไม่ดีต่อผู้อื่น	 และชัดเจนว่า

เมื่อผิดศีลจะขาดความน่านบัถอื		คนจะเชือ่มั่นในตัวเราน้อยลง	ลูกจะพูดยาก	

ไม่ค่อยเชื่อฟัง

กล้วยงอม จะมีญาณเห็นสภาพของจิตที่เกิดความเป็นอยู่ไม่ผาสุก	 ปวดหัว	 ปวดหัวใจ

ทุกครั้งที่มีความชัง	 เจอแต่คนผิดศีล	 และท้ายที่สุดคนที่เรารักและเคารพ

ก็จะผิดศีลเอง	 เพื่อให้เราได้วางใจให้ได้ว่าใคร	 ๆ	 ก็ผิดศีลได	้ บางคนไม่ได้

เจตนาแต่วิบากเขาแรง	ก็จะมีเหตุปัจจัยที่ท�าให้เขาท�าผิดพลาด

กล้วยฉาบ มีวิธีที่จะท�าให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีได้ด้วยการรีบส�านึกผิด	 ยอมรับผิด	

ขอโทษ	ขออโหสกิรรม		ยอมรับว่าตนเองมีอารมณ์ชิงชังเกิดขึ้น	แล้วจะท�าชั่ว 

ไปเรื่อย	ๆ 		เช่น	พูดจาหรือกระท�าสิ่งไม่เหมาะควร	เพื่อหวังท�าร้ายคนที่เรา 

ชิงชัง	และต่อยอดอารมณ์และการกระท�าที่เป็นอกุศลไปเรื่อย	ๆ	เช่น	ไปเล่า 

เรื่องพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนที่เราชิงชังให้คนอ่ืนฟัง	 	 ถ่ายทอดพลังงาน

ลบออกไป	 หลังจากนั้นก็จะมีเรื่องลบ	 ๆ	 เข้ามาหาเราทันตาเห็น	 	 เมื่อไปที่

ใดจะเจอเหตุการณ์ที่มีคนแสดงกิริยาไม่ดีกับเรา	 พูดจาไม่ดี	 เหมือนตวาดใส่

เรา	 ทั้งที่เราคิดว่าเราไม่ได้ท�าอะไรผิดกับคนคนนั้น	 เมื่อตั้งจิตหยุดคิดพูดท�า 

ไม่ดีแล้ววิบากร้ายก็เบาบางลง

กล้วยบวชชี ถ้าเราหลงชอบหลงว่าเป็นสุขก็ท�าให้เกิดอารมณ์ทุกข์จากความอยากได้

ดั่งใจหมาย	 ถ้าไม่ได้ก็เกิดทุกข์ใจ	 ถ้าได้ก็ลดความทุกข์ใจลงสู่ความไม่ทุกข์

ชั่วคราว	สั่งสมเป็นพลังงานหลงติดว่าเป็นสุขฝังไว้ในใจเรา	แล้วก็เกิดทุกข์ใจ

ได้ใหม่เมื่อต้องกระทบกับสิ่งนั้น	 หรือกระทบกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยซ�้า

แต่เราหลงว่าเป็นสุขในใจเรา	 ก็ท�าให้เราอยากได้มาก	 ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ใจ	 ถ้า

สามารถหามาตอบสนองได้ก็จะหาเอามามากเกินพอดี	 เมื่อการกระท�าและ

สิ่งที่ได้มานั้นเกินพอดี	สิ่งนั้นจะเป็นพิษทันที

กล้วยแขก คิดอย่างไรกับผู้อื่นก็จะได้สิ่งนั้นตอบแทน	สมองทึบ	ไม่เจอมิตรดี	ผูกโกรธ	มี

ผลทางกายให้เจ็บป่วยที่โน่นที่นี่และเจอเหตุการณ์เลวร้ายต่าง	ๆ
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กล้วยต้ม ถ้าโกรธใคร	หน้าตาเราจะเศร้าหมอง	มิตรตีจาก	และการงานไม่ส�าเร็จ

เพราะขาดคนช่วยเหลือ

กล้วยนึ่ง สิ่งแรกที่ได้รับจากการชิงชังรังเกียจในบุคคลคือ	 ความขุ่นมัวในใจ	 ความไม่

สดชื่น	ความไม่สบายกาย	ไม่สบายใจ	หัวใจเต้นผิดจังหวะ	ลมหายใจผิดปรกติ	

ร่างกายฟ้องทันท	ีความเบากาย	มีก�าลัง	หมดไป	แรงตก	รู้สึกถึงความทุกข์ที่

เกิดขึ้นกับร่างกายอันมีผลมาจากจิตใจที่ชิงชังรังเกียจในบุคคล	 ชัดเจนมาก	

ต่อมาที่ชัดเจนอีกอย่าง	 คือ	 การเสียโอกาสที่จะได้เรียนรู้	 ได้รู้จัก	 ได้ผูกมิตร

กับบุคคลนั้น	 และได้ศัตรูเพิ่ม	 ผู้มีศัตรูย่อมอยู่ด้วยความหวาดระแวง	 หลับ

ไม่เป็นสุข	 ตื่นไม่เป็นสุข	 หมดพลังไปกับความระแวง	 ความหวั่นไหว	 และ

หวาดกลัวว่าเขาจะคิดร้ายกับเรา	 เพราะความชังและคิดเอาเองว่าเขาจะ

ต้องชิงชังเราเช่นที่เราชิงชังเขา	 เขาจะต้องนินทาว่าร้ายเราเช่นที่เรานินทาว่า

ร้ายเขา	พาลนึกต่อได้อีกว่า	ใครเป็นพวกกับคนที่เราชิงชังนั้นบ้าง	ท�าให้เกิด

อคติกับบุคคลอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวเนื่องอีก	ได้ศัตรูเพิ่มอีก	ได้ความระแวงหวั่นไหว

เพิ่มอีก	วิบากต่อมา	คือ	ท�าให้เกิดโรคภัยทางกายและทางใจ	เมื่อร่างกายผิด

ปรกติ	หายใจผิดปรกติ	หัวใจเต้นผิดปรกติ	ความกังวล	หวั่นไหว	ท�าให้เป็น

โรค	 ท�าให้ร่างกายผลิตสารพิษออกมา	 สารพิษนั้นก็ท�าลายเซลล์	 เมื่อเซลล์

ถูกท�าลายก็เกิดอาการไม่สบายตัวและก็เป็นโรคได้ในที่สุด	ความชิงชัง	ท�าให้

เกิดพังผืดมากมายในร่างกาย	 ท�าให้ปวดเมื่อยในร่างกาย	 ท�าให้นอนไม่หลับ	

หรือหลับก็ฝัน	หลับไม่สนิท	ไม่ผ่อนคลาย

กล้วยอบ โกรธเขา	 มันเหมือนจุดไฟเผาตัวเอง	 ใจก็ร้อน	 กายก็ร้อน	 ร่างกายรวนไป

หมดเลย

 3. ผลการวิเคราะห์ในด้านวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล พบว่าข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม

แบบอปริหานิยธรรม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นข้อมูลเดียวกัน เนื้อหาเดียวกัน เพราะ

กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกัน แต่การสนทนากลุ่มมีข้อดีคือ ประหยัดเวลา และเมื่อได้ฟัง

ประสบการณ์ของผู้อื่นท�าให้นึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองออก ท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิต ท�าให้เจริญในธรรมมากขึ้น 

เป็นการเติมพลังใจ พลังปัญญาให้แก่กันและกัน เกิดปัญญาในการล้างกิเลสมากขึ้น บรรยากาศ

จึงเต็มไปด้วยความสุขเบิกบานใจ ซึ่งเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างหนึ่งของการวิจัยนี้ว่า ผล

ของการปฏิบัติศีลโดยการลดละความชิงชังรังเกียจในบุคคลอ่ืน ท�าให้เกิดวิบากดี คือ จิตใจ 
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เบิกบาน ร่างกายสดชื่น การงานราบรื่น ได้พบมิตรดี และมีเหตุการณ์ดีๆเกิดขึ้นในชีวิต ส่วนการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์เพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

สรุปและอภิปรำยผล

           จากผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกท่านได้ประสบการณ์อย่างชัดเจนกับตนเอง (เกิด

ภาวนามยปัญญา) ว่า เมื่อปฏิบัติถูกศีล คือ ไม่มีความชิงชังรังเกียจบุคคลอื่น จะเกิดผลดีต่อจิตใจ 

และร่างกาย เกิดเหตุการณ์ดี ๆ  ในชีวิต  และเป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าดีตาม แต่เมื่อปฏิบัติผิด

ศลี คอื มกีเิลส ชงิชงั รังเกยีจบคุคลอืน่ จะท�าให้เกดิผลร้ายต่อจติใจ ร่างกาย เกดิเหตกุารณ์ร้าย ๆ 

เข้ามาในชีวิต และเป็นแรงเหนี่ยวน�าให้ผู้อื่นท�าสิ่งที่ไม่ดีตาม

 ประเด็นของความชิงชังรังเกียจบุคคลอื่น เมื่อเราจับอาการทุกข์ที่ได้เห็น หรือได้ยินคน

นั้นแล้วเรามีความชัง รู้ว่าชังรูป ชังเสียงเขาแล้ว แต่ใจยังวางไม่ลง ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปที่จะต้อง

ปฏิบัติ คือ หาเหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) ว่าท�าไมเราจึงชังเขา ก็ต้องตรวจต้องถามกิเลสดูว่าชังเขา

เพราะอะไร อ๋อ! ชังเพราะเขาไม่มีความดีเลย จะศรัทธาในส่วนดีก็หาไม่เจอมีแต่ส่วนชั่ว อ๋อ! ที่

เราชังคนนี้เพราะเราชอบให้เขาท�าดีชังที่เขาท�าชั่วนั่นเอง อ๋อ! เพราะเราชังแบบนี้ และเราก็ชอบ

อีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้ แสดงว่าเรามีความชอบชัง มีกิเลส มีตัณหา อยากให้ดีเกิด อยากให้ชั่ว

หมด เราก็ต้องอ่านให้ออกอย่างนี้ ดีเกิดเราเป็นสุข ชั่วเกิดเราเป็นทุกข์ เพราะชอบให้ดีเกิด และ

ชังที่ดีไม่เกิดดังใจเราหมาย เป็นอาการชังในชั่ว และชอบให้ดีเกิด จับให้ได้ว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์

ของเรา ถ้าเราไม่ได้แก้ที่ชอบชังนี้ก็จะทุกข์ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น ดังนั้น เมื่อรู้ว่าเป็นกิเลส ท�าให้ทุกข์ 

ท�าให้วางไม่ลงอย่างนี้ ก็ต้องรู้แล้วว่าเราคิดผิดศีล ต้องคิดใหม่ว่า นี่เราชังชั่วอยู่นะ แล้วพิจารณา

ว่าเมื่อก่อนเราก็เคยชั่วแบบนี้มาก่อน แต่จิตวิญญาณพัฒนามาจนเราสามารถหยุดชั่วอันนี้ได้ 

แล้วเราก็มาท�าแต่ความดี แต่ตอนนี้มันติดดี ในขั้นตอนนี้ของเราจึงเป็นขั้นที่ชอบดีและชังชั่ว คือ 

ชอบที่ดีเกิด ชังที่ดีไม่เกิด จึงซ้อนกลับไปชังชั่วอีกทีหนึ่ง ความจริงเราท�าลายกิเลสมาได้ชั้นหนึ่ง

แล้วคือ เราไม่ติดชั่ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้ว แต่ก็ยังเหลือกิเลสชอบดีชังชั่ว ที่ยังต้องแก้ไขต่อไป

  เมื่อเรารู้เหตุแห่งทุกข์ (สมุทัย) แล้วว่า เพราะเราชอบให้ดีเกิด และชังที่ดีไม่เกิดดังใจเรา

หมาย ดังนั้น ขั้นตอนต่อไปจะต้องรู้สภาพดับทุกข์ (นิโรธ) การจะดับทุกข์ที่ชอบให้ดีเกิด และชัง

ที่ดีไม่เกิดดังใจเราหมายได้อย่างดีที่สุดในโลก ผู้รู้ท่านสอนว่า จะต้องดับตัณหาให้ได้ ตัณหาตัว

อยากได้ดี อยากให้เกิดดี ไม่อยากให้เกิดชั่ว ตัวชอบชัง วิธีการดับตัณหาชอบให้ดีเกิด และชังที่

ดีไม่ใจเราหมาย ก็ต้องดับความชอบชังในดีในชั่ว ต้องยินดีในความไม่ชอบไม่ชังทั้งดีทั้งชั่ว  

นี่คือสภาพที่จะต้องใช้ปัญญาท�าจิตให้ได้อย่างนี้ จึงจะพ้นทุกข ์ สภาพไม่ชอบไม่ชังทั้งดี

ทั้งชั่ว หมายความว่า ดีเกิดเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ชัง (อย่างยึดมั่นถือมั่น) ดีดับเราก็ไม่ได้
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ทุกข์เพราะเราไม่ได้ชอบ (อย่างยึดมั่นถือมั่น) แต่การชอบชังอย่างยึดมั่นถือมั่น หมายถึง สภาพ

ดีเกิดเราก็จะสุขใจ ร้ายดับเราก็จะสุขใจ แต่ดีไม่เกิดเราก็จะทุกข์ใจ ร้ายเกิดเราก็จะทุกข์ใจ มัน

ต่างกันอย่างนี้ 

 ฉะนั้นเราจึงต้องมีความยินดีในความไม่ชอบไม่ชังทั้งดีทั้งชั่วให้ได้ เพราะไม่ว่าจะดีหรือ

ร้ายเกิด เราก็ไม่ทุกข์ ถ้าเราไม่ชัง ไม่ว่าจะดีหรือร้ายดับเราก็ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่ชอบ เราก็ต้องรู้ว่า

สภาพนิโรธเป็นอย่างนี้ คือ ยินดีในความไม่ชอบไม่ชังทั้งดีทั้งชั่ว สบายใจ อะไรจะเกิดจะดับเรา

ก็ไม่ทุกข์ใจ แล้วจะท�าอย่างไรจึงจะได้สภาพนิโรธนี้ นี่แหละเรียกว่ามรรค หรือข้อปฏิบัติ การ

ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์จนได้สภาพยินดีในความไม่ชอบไม่ชังทั้งดีทั้งชั่ว อะไรจะเกิดจะดับเราก็ 

ไม่ทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า การล้างความชัง จะต้องพิจารณาความไม่เที่ยง พิจารณาความ

ทุกข์ และพิจารณาอนัตตา (พระไตรปิฎกเล่มที่ 17 “อนิจจสูตรที่ 1” ข้อที่ 91) ดังนี้ 

 1. การพิจารณาความไม่เที่ยง คือ ความไม่เที่ยงของสุขปลอมที่ได้สมชัง สุขปลอมที่ได้สม

ชัง หมายถึง ถ้าเราโกรธคนนั้น และใจเราก็โกรธเขาส�าเร็จ เท่ากับเราได้สมโกรธแล้ว  เราได้เสพ

สุขปลอมที่ได้โกรธเขาสมใจเราแล้ว ความโกรธเราก็ค่อย ๆ จางคลายหายไป เราก็หลงนึกว่าเรา

ไม่ได้โกรธ ไม่ได้ชังอะไรแล้ว เพราะเราเป็นสุขอยู่ แต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า สุขจากการเสพสมใจ

นั้นเป็นสุขลวง คือ จะเกิดความสุขใจแต่ความสุขนั้นก็ไม่เที่ยง สุขแว้บเดียวก็หมดแล้ว เมื่อหมด

แล้วเราก็กลัวว่าสิ่งที่เราชังนั้นจะเกิดขึ้นอีก ไม่อยากเจอหน้าคนนั้น กลัวจะโกรธเขาอีก จะเห็น

ได้ว่า ความสุขนั้นไม่เที่ยงเลย สุขนั้นไม่นานก็หมดไป แป๊บเดียวก็สุขแต่แป๊บเดียวก็หมดไป ไม่ได้

ยั่งยืนอะไร เหลือแต่ทุกข์เข้ามาแทนที่ 

 ความทุกข์ที่เข้ามาแทนที่สุขปลอม คือ ความกลัว กลัวว่าสิ่งที่เราชังจะเข้ามา เข้ามาแล้ว

ก็กลัวจะไม่หมดไป จะเห็นว่าสุขปลอมก็ไม่ได้เที่ยงอะไรเลย ไม่มีสาระอะไร แค่ท�าลายสิ่งที่ชัง

ได้ ท�าร้ายเขาด้วยกาย วาจาหรือใจได้ หลงว่า ได้โกรธคนอื่นแล้วเป็นสุขสมใจ แต่ก็ไม่ได้เป็นสุข

ที่ยั่งยืนถาวรตามที่พระพุทธเจ้าสอน เพราะความทุกข์ความกลัวยังสามารถจะเวียนกลับมาอีก 

ต่อไปถ้าไม่ชังคนเดิมคนนั้น ก็ยังจะชังคนอื่นในโลกได้อีก ความชังจะต้องกลับมาอีกแน่ ๆ เพราะ

คนในโลกยังมีอยู่ และที่แน่ ๆ คือ ความชั่วที่เราท�ามาก่อนก็มีอยู่ ชาติใดชาติหนึ่งเราก็เคยท�าชั่ว

อย่างนี้ ท�าให้คนอื่นชังอย่างนี้มาชั่วกัปชั่วกัลป์หาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ถ้าเราไม่เคยท�าชั่วอย่างนี้มาเรา

คงไม่ต้องมาพบหรอก วิบากร้ายของเรา จะดึงมาใส่เรา ให้เราต้องมาเจอ ต้องมาทุกข์ ต้องมาชัง

อย่างนี้ ชั่วกัปชั่วกัลป์ 

 2. การพิจารณาทุกข์ โดยพิจารณาว่า ความคิดชิงชังอย่างนี้ท�าให้เราทุกข์อย่างไร ก็

ทุกข์เพราะกลัวว่ามันจะเข้ามาอีก กลัวว่ามันจะไม่หมดไป กลัวจะหมดไปช้า เราจะต้องมีกลัวมี

เกลียดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา กลัวเกลียดนี้ไม่ใช่ความสุขเลย เป็นความทุกข์ความไม่สบายใจ  
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ใจเราจะต้องทุกข์ตลอดกาลนาน เราก็ได้ใจที่ทุกข์ที่สุดในโลก นี่เป็นทุกข์ที่แรงที่สุดในโลก เพราะ

ได้ความกลัวความเกลียดอยู่อย่างนี้ ถ้าเรายังชังเราก็พิจารณาเห็นทุกข์ว่า มันจะเป็นอย่างนี้ ต่อ

จากนั้นความทุกข์จากความกลัวความเกลียดจะท�าให้เราป่วย เพราะกล้ามเนื้อจะต้องไปเกร็ง

ตัวบีบเอาความกลัวความเกลียดออก ร่างกายต้องพยายามดันออก การพยายามดันออกนั้นจะ

ท�าให้เซลล์พัง เราจึงเจ็บป่วยไม่สบาย นอกจากนัน้ยงัไปเหนีย่วน�าให้คนอืน่รูส้กึตาม ผูค้นในโลกนี ้

เหนี่ยวน�าให้คิดชิงชังผู้อื่นกันอย่างมากมาย ให้คนรู้สึกเกลียดกัน โดนอย่างนี้มันต้องเกลียด ๆ

เราก็เกลียดตาม จากนั้นเราก็ไปแนะน�าให้คนอื่นเกลียดอีกด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ฉันไม่

ชอบเลย ๆ อยากจับขังคุกให้รู้แล้วรู้รอด อยากจับตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเลยพวกนี้ อย่างนี้เป็นต้น  

เราเกลียด เราชัง เราอยากท�าสิ่งที่ไม่ดีกับเขา แล้วไปแนะน�าให้คนอื่นรู้สึกตาม เป็นทอด ๆ  ไป คน

อื่นก็คิดพูดท�าไม่ดีกับคนเหล่านี้ตาม และจะท�าไม่ดีได้ทุกเรื่อง วิบากร้ายจะตามไล่ล่าทั้งเราและ 

ผู้อื่นชั่วกัปชั่วกัลป์ หาที่ต้นที่สุดไม่ได้

 ไม่เพียงเท่านั้น การชิงชังของเรายังเหนี่ยวน�าให้คนชอบชังในเรื่องนั้นเรื่องนี้ แล้วหาวิธี

ต่าง ๆ นานา ที่จะท�าลายสิ่งที่ตัวเองชัง คนที่ตัวเองชัง เขาก็จะท�าชั่วได้ทุกเรื่อง จึงท�าให้ทุกข์ชั่ว

กัปชั่วกัลป์ไม่มีวันสิ้นสุด กรรม (การกระท�า) จะบันทึกเป็นวิบากร้ายของเขา บันทึกเป็นวิบาก

ร้ายของเรา เพราะเราก็มีส่วนในการส่งเสริม เราก็พิจารณาซ�้าเข้าไปอย่างนี้ว่า เราจุดคบเพลิง

หญ้าแห่งความชิงชังรังเกียจแล้ว เพลิงหญ้าจะไหม้ไปทั่ว จะทุกข์ชั่วกัปชั่วกัลป์ ท�าให้เกิดสิ่งเลว

ร้ายขึ้นชั่วกัปชั่วกัลป์ ก็เป็นวิบากร้ายของเรา ของโลก

 3. การพิจารณาความไม่มีตัวตนแท้ หรือ อนัตตา หมายถึง กิเลสความชิงชังรังเกียจ

ในบคุคลอืน่ทีเ่กดิ เราจะไม่สามารถสั่งให้ความชังหมดลงเดี๋ยวนี้ได้ กิเลสหรือสุขปลอมที่เราได้

เสพสมชังแล้วนั้น เราจะสั่งให้เขาอยู่ก็ไม่ได้ เขาไม่ใช่ตัวเราของเรา สุขปลอมจากที่เราท�าลาย

สิ่งที่เราชังหรือคนที่เราชังได้ เราจะสั่งให้สุขสบายใจอยู่ตลอดก็ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ตัวเราของเรา 

ความรู้สึกทุกข์ที่ไม่ได้สมใจที่ท�าลายสิ่งที่ชังหรือคนที่ชังไม่ได้ ทุกข์ที่มีความชังอยู่นี้ เราก็สั่งให้ลง 

วันนี้ ๆ ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ตัวเราของเรา พระพุทธเจ้าบอกว่า กิเลสและวิบากที่เกิดที่มี เราสั่งหรือ

ก�าหนดอะไรไม่ได้เลย เพราะไม่ใช่ตัวเราของเรา จะสั่งให้ความทุกข์หมดลงเดี๋ยวนี้ ความชังหมด

ลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่ตัวเราของเรา ถ้ากิเลสและวิบากร้ายเป็นตัวเราของเรา เราจะต้องสั่ง

ให้เขาอยู่หรือหมดได้ แต่นี่เราไม่สามารถที่จะก�าจัดมันได้ เราสั่งให้ลงตามใจเราไม่ได้ 

 แม้เราจะสั่งหรือก�าหนดให้กิเลสความชังหมดลงไม่ได้ แต่เราสามารถจะท�าลายความชัง

ได้ คือ เราจะท�าลายความชิงชังรังเกียจในใจเราไปเรื่อย ๆ ด้วยการพิจารณาโทษ พิจารณาความ

ไม่เที่ยงของสุขปลอม พิจารณาทุกข์ของสุขปลอม พิจารณาอนัตตาของสุขปลอม และพิจารณา

ประโยชน์ของการไม่มีสุขปลอม ไม่มีอาการชังคนอื่น นี่แหละ มีประโยชน์ คือ เราไม่ต้องชัง ใจ
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ก็เป็นสุขที่สุด ไม่ต้องชังก็ไม่ต้องกลัวมันจะเกิด ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดับ ใจก็สุขที่สุดเป็นสุขที่

ยั่งยืนด้วย เมื่อพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีอาการชังแล้ว อาการชังนั้นจะลงตอนไหนก็ช่าง 

เพราะเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเราของเรา สั่งให้เป็นตามใจเราไม่ได้ มีแต่ท�าลายมันไปเรื่อย ๆ เท่านั้น เรา

จะท�าลายมันไปเรื่อย ๆ แต่มันจะท�าลายได้ส�าเร็จตอนไหนก็ตอนนั้น แต่ถ้าเราสามารถท�าลาย

มันได้จริง กิเลสความชังจะเล็กลงไปเรื่อย ๆ จะรู้สึกว่าชังคนนั้นน้อยลงไปเรื่อย ๆ จะเป็นสุข

มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งต่างจากความสุขปลอมที่เกิดจากการท�าลายสิ่งที่ชังหรือท�าลายคนที่เราชังได้ 

แบบนั้นเป็นแค่สุขแป๊บเดียว กิเลสลงไปแล้ว เพราะมันไม่เที่ยง มันก็จะหมดแรงของมัน แต่ถ้า

เราปล่อยให้มันลงเองแบบนั้นโดยไม่พิจารณาความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่มีตัวตนแท้ 

ไม่พิจารณาโทษของการมีสุขปลอมและไม่พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีสุขปลอม กิเลสชิงชัง

หรือกิเลสสุขปลอมนั้นจะกลับมาใหม่โตขึ้นกว่าเดิม 

 ความสุขที่ยั่งยืนที่มนุษย์ทุกคนควรได้ ไม่ใช่สุขปลอมจากการได้สมชอบสมชัง แต่ความ

สุขที่ยั่งยืน คือ สุขที่จิตวิญญาณเราไม่ชังได้ ถ้าเราไม่ชังได้ เราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิด ไม่ต้อง

กลัวว่ามันจะดับ เราได้สุขที่ยั่งยืนกว่า จะต้องเห็นสุขที่ดีกว่าอย่างนี้ กิเลสถึงจะยอม ถ้าเราไม่ได้

เห็นสุขที่ดีกว่ากิเลสจะไม่ยอม สุขแบบนี้สิดีกว่า เป็นสุขตลอดเวลาเลย ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเกิด 

ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดับ สบายดีกว่ากันเยอะเลย จึงเป็นสุขที่ดีที่สุดในโลก เมื่อใจเราเป็นสุข ใจ

เราไม่ทุกข์ กายเราก็ไม่ทุกข์ กายเราก็แข็งแรง ไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ ไม่เสียพลังไปแก้ปัญหา

ทุกข์ พลังนั้นก็กลับมาเป็นของเราทั้งหมด สร้างร่างกายให้แข็งแรง สลายโรคขับโรคออกได้

ดี แล้วไม่ต้องไปเหนี่ยวน�าให้คนอื่นคิดพูดท�าไม่ดีตาม และท�าชั่วไปชั่วกัปชั่วกัลป์อีก สามารถ

ตัดนรกอันใหญ่หลวงทั้งมวลได้ ไม่ต้องให้นรกความชั่วความเสื่อมเกิดขึ้นในโลกเลย เป็นกุศล

มหาศาล และยังเหนี่ยวน�าให้คนอื่นรู้จักให้อภัยตาม ถ้าผู้อื่นรู้จักให้อภัย ก็ไม่ต้องเกิดเรื่องร้าย

ในโลกต่อเนื่อง ๆ กันไป เกิดแต่เรื่องดี ๆ คนก็มาท�าสิ่งดี ๆ ร่วมกันและยังพิจารณาต่อไปให้

ชัดเจนขึ้นไปอีกในเรื่องของวิบากกรรมว่า ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคยท�ามา เราได้รับคือ

ได้ทั้งรับรู้ ทั้งโดนเอง ทั้งได้สัมผัสกับเรื่องนั้น แสดงว่าเราได้ท�าเรื่องนั้นมา หรือเราได้ส่งเสริมมา 

หรือเราได้ดูถูกมาชิงชังมา หรือเราไม่ให้อภัยเรื่องนั้นมาชั่วกัปชั่วกัลป์ เขาจะดึงมาใส่เราอย่าง

อยู่อย่างนั้น เพราะเราท�ามามากหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ชาติที่เราเป็นคนชั่วเราก็ท�าอย่างนั้น ทุกคน

ก็เคยชั่วมาทั้งนั้น เมื่อชาติที่เราเป็นคนชั่ว เราก็ท�าอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพบมาเจอ 

เมื่อรับเรื่องร้ายแล้วเรื่องร้ายก็หมดไป เราก็โชคดีขึ้น มันไม่ใช่ความผิดของเขา ที่เราต้องมาพบ

มาเจอมาได้ยินมันเป็นความผิดของเรา เป็นวิบากร้ายของเราที่ไปยืมชีวิตเขามาท�าไม่ดีกับเรา 

ไปยืมชีวิตเขามาท�าชั่ว ๆ ให้เราคันหัวใจ ให้เราชิงชัง ไม่ใช่เพราะเขา ความจริงเป็นเพราะเรา 

เป็นเพราะวิบากร้ายของเราที่เคยท�าชั่วเรื่องนั้นมาก่อน ที่ท�าให้คนอื่นเกิดความชังมาก่อน คัน



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  59   58 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

หัวใจมาก่อน วิบากนั้นจึงไปยืมชีวิตเขามาท�าให้เราทุกข์ใจ ไม่สบายใจ ให้ชิงชังรังเกียจ ให้เรา

กลัว ให้เราเกลียด ไม่ใช่ความผิดของเขาเลย แต่เป็นความผิดของเราเอง เราก็รู้อย่างนี้ เมื่อรับ

แล้วเราก็หมดไป เราก็โชคดีขึ้น ถ้าต้องการให้วิบากร้ายหมดเร็ว ก็ท�าดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ 

 แล้วก็พิจารณาไปอีกว่า ที่เขาท�าไม่ดีกับเรา หรือท�าไม่ดีต่อใคร ๆ ในสังคม แท้ที่จริงเขา

ท�าไม่ดีต่อตัวเขาเอง เมื่อเขาท�าไม่ดีต่อตัวเขาเอง เขาก็ต้องไปรับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจะต้อง

ไปรับเรื่องร้ายและเหนี่ยวน�าให้คนอื่นเป็นตามอย่างนั้นต่อ เขาก็ต้องตามไปรับวิบากร้ายนั้นอีก 

เมื่อรู้อย่างนั้นเราก็เห็นใจเขา เมตตาเขา ชาติที่เราเป็นคนชั่วก็มีคนดีท่านปรารถนาดีต่อเราอย่าง

นี้ ชี้ทางให้เราอย่างนี้ เราจึงออกมาเป็นคนดีได้ นัยยะเดียวกันที่เขาเป็นคนชั่วแล้วเขายังออก

จากความชั่วไม่ได้ ถ้าไม่มีคนดีปรารถนาดีต่อเขา ให้ออกจากสิ่งที่ชั่วเขาจะออกได้อย่างไร ก็ใน

เมื่อเราก็ไม่สามารถออกมาได้ ถ้าไม่มีคนดีมีน�้าใจที่ปรารถนาดีต่อเรา เราก็ออกมาไม่ได้ ในเมื่อ

เราออกมาจากชั่วนั้นได้เพราะคนดีช่วยเหลือเรา และท�าไมเราไม่ช่วยเหลือคนอื่นที่ตกทุกข์อยู่ใน

ความชั่วอยู่ในนรกนั้นต่อล่ะ เราก็มีน�้าใจช่วยเหลือเขา สงสารเขา ถ้าเขาเป็นอย่างนั้นเขาจะต้อง

ทุกข์ต่อแน่ ๆ เลย ยังไงวิบากร้ายเขาก็ต้องรับชั่วกัปชั่วกัลป์ เรากเ็มตตาสงสารเขา หาทางช่วยเหลอื

ให้เขาออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีนั้นเท่าที่เราจะท�าได้ ด้วยวิธีไหนก็ตามแล้วแต่คนที่เราจะช่วย คือ เรา

ปรารถนาดีต่อเขา เราจะช่วยเขา อยากให้เขาพ้นทุกข์ แต่เขาจะพ้นเมื่อไรก็ช่างเขา เราก็ท�าใจ

อย่างนี้ แล้วมีวิธีใดก็ตามที่เราจะช่วยเขาได้เราก็ช่วย ช่วยให้เขาหยุดท�าสิ่งที่ไม่ดี หันมาท�าสิ่งที่

ดี หรือแม้แต่จะท�าอะไรไม่ได้เลยก็ท�าตัวอย่างที่ดีให้ดู เปิดเผยข้อมูลดี ๆ ออกไป เขาจะไปใช้เมื่อ

ไหร่ก็แล้วแต่เขา เราท�าดีที่สุดแล้ว เราก็ไม่มีบาปแล้ว

 กรณีที่เขาเป็นศัตรูหรือเป็นคนหยาบ ๆ เราจะช่วยเขาอย่างไร ระหว่างการพูดดี ๆ กับ

พูดแรง ๆ อะไรจะเป็นประโยชน์กว่า เราก็จะต้องประเมินดู ถ้าในคนหยาบ ๆ พูดดี ๆ เขาก็ 

ไม่สะดุ้ง แต่ถ้าด่าก็พอจะช่วยเขาได้หน่อย เราก็ด่าเอาบุญ คนชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ ด่าได้แต่ไม่ต้อง

โกรธ ด่าอย่างมีเป้าหมายว่า ปรารถนาให้เขาหยุดท�าสิ่งที่ไม่ดี หันมาท�าสิ่งที่ดี เป้าหมายเพื่อขาย

หน้าเขา เพื่อที่จะไม่ให้เขาท�าชั่วต่อ เพื่อไม่ต้องให้คนอื่นท�าตาม อะไรก็ว่าไป ด่าแล้วก็ไม่ต้องไป

ยึดมั่นถือมั่นด้วยว่าเขาจะแก้ดั่งใจเราไหม เขาแก้ก็แก้ เขาไม่แก้ก็ช่าง ด่าเอาบุญเรียบร้อยแล้วก็

พอแล้ว ใช้ศิลปะในการด่า ในการพูดว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่างไร มีวิบากอย่างไร จะเกิดผลเสียอย่างไร 

มันแย่อย่างไร ก็ใช้ปัญญาว่าไปตามฐานของคนที่หยาบ ๆ บางครั้งเขาท�าผิดแล้ว ยังไม่ถูกจับ 

นั่นแหละชาติที่เราเป็นคนชั่วเราก็สนับสนุนให้คนชั่วไม่ต้องถูกจับอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็คุ้มครอง 

คนชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ ขอท�าให้คนดีคันหัวใจมาไม่รู้เท่าไร ๆ  วันนี้เราก็ใช้วิบากและเห็นประโยชน์

ว่า ดีจังเลยนะ เราได้ใช้เวรใช้กรรมตอนที่เรามีอ�านาจ เราก็ไม่จัดการกับคนชั่วแบบนี้แหละ  

คนชั่วที่เราควรจัดการเราก็ไม่จัดการ ชาตินี้ก็เลยปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอย่างนั้น ชาตินี้เราก็
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ต้องมาเจอคนชั่วที่ท�าชั่ว แล้วคนที่มีอ�านาจสมควรจะท�าก็ไม่ท�า คนที่มีอ�านาจสมควรจะจัดการ

เขาก็ไม่จัดการ ก็เป็นวิบากเราเองแหละ เราก็ท�าดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ เดีย๋ววบิากร้ายจะหมดไป

เรือ่ย ๆ หน้าที่ของเราเป็นอย่างนั้น จากนั้นเราก็ปล่อยวาง เราก็ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง จะไป

ชังท�าไมตัวเราเองที่เคยท�ามามากกว่านั้นหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ เรายังต้องเจออีกเยอะ ถ้าเราไม่ล้าง

อันนี้ให้ได้ เราจะเจอคราวหน้าอีกก็ทุกข์อีก ๆ เป็นอย่างนั้น

 สอดคล้องกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 22 “ภวสูตร” ข้อที่ 376 ว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ นี้ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ ๓ เป็นไฉน คือ กามภพ รูป

ภพ อรูปภพ ภพ ๓ นี้ควรละไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา 

ควรศึกษาในไตรสิกขานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแลภพ ๓ นี้ เป็นสภาพอันภิกษุละได้แล้ว 

และเธอเป็นผู้มีสิกขาอันได้ศึกษาแล้วในไตรสิกขานี้ เมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่า ได้ตัดตัณหาขาด

แล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ท�าที่สุดทุกข์ เพราะละมานะได้โดยชอบ ฯ” จะเห็นว่าผู้ที่ปฏิบัติ

ศีล สมาธิ ปัญญาที่เป็นมรรคอย่างถูกต้อง ถูกตรง ย่อมถึงอรหัตตผลโดยล�าดับ ๆ ดังนี้ ตรงกับ

ใจเพชร กล้าจน (2561, สิงหาคม 21) กล่าวถึงการพิจารณาเพื่อก�าจัดกิเลสตัวชิงชังรังเกียจ

ตามพระไตรปิฎกเล่มที่ 25 “ยมกวรรคที่ 1” ข้อที่ 11 ว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจ

เป็นที่หนึ่ง ใจประเสริฐที่สุด ส�าเร็จแล้วแต่ใจ เมื่อใจคนผู้มีกิเลสตัวชิงชังรังเกียจเป็นตัวที่ท�าลาย

ชีวิตได้แรงที่สุดในโลก ทุกข์แรง ท�าร้ายแรง พังพินาศแรง ถ้าผู้นั้นสามารถก�าจัดหรือท�าให้ทุเลา

เบาบางได้จนหมดสิ้นไปได้ ชีวิตจะสุขที่สุดในโลก ถ้าไม่ชิงชังสิ่งใด ๆ ในโลกใบนี้ ถ้าบุคคลมีใจ

อันโทษประทุษร้ายแล้ว แปลว่า มีชอบมีชัง หรือมีความอยากมีตัณหาตามที่ชอบที่ชัง โทษที่อยู่

ในใจ คือ มีความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว กล่าวอยู่ก็ตามท�าอยู่ก็ตาม ผิดศีลตั้งแต่อยู่ในใจ

แล้วกล่าวอยู่ก็ตาม ท�าอยู่ก็ตาม นี้ก็ท�าเพื่อสนองกิเลสทั้งนั้น อื่นจากนี้ไม่มี จะกล่าวจะท�าอะไร

ก็เพื่อสนองความชอบชังในใจเท่านั้น เพราะฉะนั้นกล่าวอยู่ก็ตามท�าอยู่ก็ตาม ทุกข์ย่อมไปตาม

บุคคลนั้น ก็จะสั่งสมเป็นวิบากร้าย  ดูดเรื่องร้าย ๆ เข้ามาในชีวิต

 สุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริต 3 อย่าง คือ กาย วาจา ใจที่ถูกศีล สิ่งดี ๆ จะเกิด

เป็นวิบากดีที่น�าประโยชน์เกื้อกูลมาให้ สุขย่อมไปตามบุคคลนั้นเพราะสุจริต 3 อย่างนี้มีปกติไป

ตามฉะนั้น เป็นพลังความดีในชีวิต เหมือนเงาติดตามตัวเรา ไปไหนก็จะมีเงาติดตามเราไป พลัง

ความดกีต็ดิตามเราไปเหมอืนกนัและคอยให้ผลด ี ๆ อย่างนั้นจริง ผู้ใดเข้าถึงแล้วจะรู้ว่าพลังความ

ดีเขาคอยให้แต่สิง่ด ีๆ กบัเรา เขามพีลงัความดีอยูเ่ท่าไรอย่างไร เขากจ็ะคอยให้ผลดแีก่เราเป็นชดุ ๆ 

ไป เป็นพลังความดีที่ให้ผล คอยช่วยเหลือคอยให้ผลทุกมิติ ส่วนพลังความชั่ว ความไม่ดี เขาก็

จะคอยให้ผลร้ายทุกมิติเหมือนกัน เหมือนล้อเกวียนหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้ลากเกวียนไปอยู่

ฉะนั้น เมื่อโคลากเกวียนไป ล้อเกวียนก็ทับรอยเท้าโคไปเรื่อยๆ เหมือนดังวิบากร้ายจะไล่ล่าเรา
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ไปเหมือนล้อเกวียนทับรอยเท้าโค

 วิธีการท่ีจะท�าให้เกิดวิบากดีมาดันวิบากร้ายออกได้มาตามที่พระพุทธเจ้าได้ยันยันไว้

ว่า ถ้าเราตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติแล้วพากเพียรท�าให้ได้ การท�าดีมากเท่าไร ความดีก็จะติดตามมา

ดันวิบากร้ายออกไปได้มาก นาน ๆ จึงค่อยออกผลร้ายให้กับเรา ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า 

มีใจประเสริฐที่สุด ส�าเร็จแล้วแต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตาม ท�าอยู่ก็ตาม ใจผ่องใส 

คือ ใจในการยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ก็ไม่มีความกลัว กังวล ระแวงหวั่นไหว ก็อิ่มเอิบเบิกบาน

แจ่มใสไร้กังวล ใจที่มีศีล ใจที่ละชอบชังได้ ใจที่ยินดีในความไม่ชอบไม่ชังได้เท่านั้นจึงจะผ่องใส

ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน เพราะใจมีศีลอย่างนี้แล้ว ได้สุขทั้งแผ่นดินอย่างนี้แล้ว กล่าวอยู่ก็ตาม ท�าอยู่

ก็ตาม การกล่าวการท�านั้นก็จะเพื่อให้เกิดประโยชน์เท่านั้น เพราะว่าคุมกระบี่ได้แล้วเป็นคนที ่

ไม่ได้หลงกิเลสชิงชังรังเกียจใครแล้ว ก็เหลือแต่ว่าอะไรเป็นประโยชน์ ก็กล่าวก็ท�า มีแต่ท�าตาม

กุศลเท่านั้น ท�าดีที่ท�าได้ ชั่วไม่ท�า ท�าแต่ดี ที่ท�าได้ด้วยใจที่เป็นสุข อย่างรู้เพียร รู้พัก ทุกข์ สุข

ย่อมไปตามบุคคลนั้น 

 กช็นเหล่าใดเข้าไปผกูเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตเีรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้

ลักส่ิงของ ๆ เรา ดงันี ้เวรของชนเหล่านัน้ย่อมไม่ระงบั ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผกูเวรไว้ว่า  

คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตเีรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลกัสิง่ของ ๆ เรา ดงันี ้ เวรของชน

เหล่านัน้ย่อมระงบั ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนีย่้อมไม่ระงบัเพราะเวร เแต่ย่อมระงบัเพราะความ

ไม่จองเวร ถ้าบคุคลไม่ได้ฟังสทัธรรม จะไม่สามารถเลกิจองเวรได้ เพราะเวรไม่ได้ระงบัเพราะ

จองเวร แต่เวรย่อมระงับเพราะความไม่จองเวร คอื เม่ือมีใครมาท�าไม่ดอีะไรกบัเรา เราแค่รูส้กึ

ว่าคนนัน้คนนีท้�าไม่ดกีบัเรานัน่คือการก่อเวรแล้ว ดงันี ้ เวรของชนเหล่านัน้ย่อมไม่ระงบั นีค่อืการ

ก่อเวรใหม่ คนเราทุกวนันีก้เ็ป็นกนัไม่จบไม่สิน้ เป็นกนัวนัละหลายครัง้ กร็ูแ้ละไม่ได้อยากจอง

เวร แต่ความไม่รู้ว่าพฤตกิรรมนีเ้ป็นเวร เพราะไม่ได้ฟังธรรมะจากพระพทุธเจ้า ไม่ได้ฟังจากผูรู้้ 

หรอืสาวกแท้ ๆ ของท่าน เมือ่ใครมาท�าไม่ดกีบัเรา เรากโ็ทษเขาเป็นธรรมดา เขาท�าไม่ดกีบัเรา ๆ 

ฉันไม่ชอบเลย ๆ เธอว่าไหม ๆ อารมณ์จะลามไปอย่างนี ้ กเ็วรทัง้นัน้แหละ แม้ถ้าเรารูส้กึว่าเขา

ท�าไม่ดีกบัเรา กเ็ป็นการก่อเวรแล้ว ใครรูส้กึว่าคนนัน้คนนีเ้ขาท�าไม่ดกีบัเรา คณุก่อเวรเรยีบร้อย

แล้ว รูสึ้กว่าเขาท�าไม่ถกูใจเรา นัน่คุณได้ก่อเวรเรยีบร้อยแล้ว เวรเพิม่ขึน้จากทีมี่อยูเ่ดมิ วบิากที่

ได้รบักห็มดไป แต่เพ่ิมเข้าไปอกี จะทุกข์ชัว่กปัชัว่กลัป์เพราะเจอเรือ่งร้ายใหม่ก็รับไปส่วนหนึง่อกี 

แต่กค็ดิไม่ดกีลบัเพ่ิมเร่ืองร้ายใหม่เข้าไป กเ็พิม่เข้าไปอกีชัว่กปัช่ัวกลัป์อกี เขาท�าไม่ดีกบัเรา เขา

ท�าไม่ถูกใจเรา เราไม่ชอบเลย คิดแค่นีแ้หละก่อเวรแล้ว ยงัไม่ต้องออกปาก ออกกาย แค่อยูใ่น

ใจกจ็องอเวรแล้ว ถ้าไม่ล้างกเิลสชงิชงัรงัเกยีจนีอ้อก ท่านจะก่อเวรใหม่ตลอดเวลา แต่ถ้าใครจบั

อาการนีไ้ด้ ไม่ปล่อยออกมาทางกาย ทางวาจา จบัอาการข้างในได้แล้วกล้็างออก ๆ จะลดเวร 
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 วิธีล้างตามหลักของพระพุทธเจ้า ท่านได้กล่าวว่า ชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้ว่า  

คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลักสิ่งของ ๆ  เรา ดังนี้ เวรของชนเหล่า

นั้นย่อมไม่ระงับ การผูกเวร คือ การผูกความทุกข์ไว้ในตัวเอง และผู้อื่น ผูกชอบผูกชังไว้ในตัวเอง

และผูอ่ื้น เพราะเวร คือ ตวัชอบตัวชงั ชอบทีเ่ขาท�าดกัีบเรา ชงัทีเ่ขาท�าไม่ดีกับเรา ท�าไม่ถูกใจเรา 

ลีลาไหนก็ช่าง นี่คือวิธีผูกเวร แล้วชีวิตก็จะมีแต่ทุกข์เท่านั้น กล่าวอยู่ก็ตามทุกข์ย่อมไล่ล่า แต่

ชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลัก

สิ่งของ ๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับ ในกาลไหน ๆ หมายความว่า ต่อให้ใครมา

ท�าไม่ดีกับเราแค่ไหนอย่างไร หรือท�าไม่ถูกใจเรา เขาจะท�าไม่ดีกับเราหรือกับใครก็แล้วแต่ แล้ว 

ไม่ถูกใจเรา เราไปเจอว่าใครไม่ถูกท�าไม่ถูกใจเราก็ตามประเด็นไหนเรื่องไหนก็ตาม แล้วเรารู้สึก

ว่าท�าอย่างนี้ไม่ดี ไม่ถูกใจเรา แล้วเราก็ไม่ไปคิดว่าเขาท�าไม่ถูกใจเรา ไม่ไปคิดว่าเขาท�าไม่ดีกับ

เรา ไม่ไปคิดว่าเขาท�าไม่ถูกใจเรา แต่เรามีสติระลึกตัวทั่วพร้อมว่าวิบากร้ายของเราไปยืมชีวิตเขา

มาท�าไม่ดีกับเรา มาท�าไม่ถูกใจเรา เรารับวิบากร้ายแล้วก็วิบากนั้นก็หมดไป เราก็โชคดีขึ้น อยาก

หมดวิบากร้ายเร็ว ๆ ก็ท�าดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ ส่วนสิ่งที่เขาท�านั้น เขาท�าไม่ดีกับตัวเขาเอง เขา

ไม่ได้ท�าไม่ดีกับเรา เขาจะต้องไปรับวิบากร้ายเอง เราก็เมตตาอุเบกขาเขา ถ้าช่วยให้เขาหยุดสิ่ง

ที่ไม่ดีได้ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ ก็ท�าตัวอย่างที่ดีให้ดู เปิดเผยข้อมูลดี ๆ ออกไปให้เขาได้บันทึกไว้ใน

จิตวิญญาณของเขา เขาจะน�าไปใช้ชาติไหนตอนไหน ก็แล้วแต่เขา ใจเรานั้นปรารถนาดีต่อเขา

ขอให้เขาคิดดี คิดถูกได้เร็ว ๆ นะ ส่วนเขาจะได้เมื่อไรก็แล้วแต่เขา ส่วนเรานั้นจะท�าดีไม่มีถือสา

ไปเรื่อย ๆ เขาจะไม่เข้าใจธรรมะ เขาจะไม่เข้าใจเรา เขาจะไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าหรือสาวกของ

ท่าน เขาไม่เข้าใจธรรมะเท่าไร ๆ ก็แล้วแต่เขา เขาไม่เข้าใจเท่าไรก็เป็นวิบากของเขา วิบากของ

เราด้วยทีต้่องมาพบเจอต้องสัมผัสเหตกุารณ์นี ้ แต่ถ้าเราท�าดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ ท�าดีเรือ่ยไป  

ใจเย็นข้ามชาติไปเรื่อย ๆ สักวันหนึ่ง เขาจะเอาสิ่งเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ สุดท้ายเขาจะเป็น

คนดีที่พ้นทุกข์ในที่สุด ดังนั้นเราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะได้ชาติไหน การยึดมั่นถือมั่น คือ 

กิเลส  การยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องได้เร็ว จะต้องได้ชาตินี้ชาตินั้น จะท�าให้เกิดทุกข์ เขาจะได้ชาติ

ไหนก็แล้วแต่เขา เราสบายไม่ต้องมีทุกข์ปล่อยวางไปเลยอย่างนี้ เป็นต้น

 ย�้าอีกครั้งหนึ่งว่า ใครมาท�าไม่ดีกับเราแค่ไหน ๆ ก็ให้ท�าใจให้ถูกว่า เขาไม่ได้มาท�าไม่ดี

กับเรา เหมือนที่ตาเราเห็น แต่วิบากร้ายของเราต่างหาก ที่ไปยืมชีวิตเขามาท�าไม่ดีกับเรา เมื่อ

เรารับวิบากร้ายนั้นแล้ววิบากก็หมดไป เราก็โชคดีขึ้น ๆ แล้วจะไปทุกข์อะไร มีแต่ดีไปข้างหน้า 

นอกจากนั้น เราก็ยังท�าดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ ให้ความดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ให้ความดีดันเรื่อง

ร้ายออกไป เราก็สบาย ส่วนคนท�าไม่ดีกับเราอย่างที่ตาเราเห็น แต่แท้จริงแล้วเขาก็ท�าไม่ดีกับ

ตัวเขาเอง จะสั่งสมเป็นวิบากร้ายของเขาเอง เราช่วยเขาได้เท่าไรเราก็ช่วย ช่วยให้เขาหยุดสิ่งที่
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ไม่ดีได้เท่าไหร่ก็ท�า ท�าไม่ได้ก็ท�าตัวอย่างที่ดีให้ดู เปิดเผยข้อมูลดี ๆ ออกไป แล้วก็ท�าใจว่าขอให้

เขาคิดดีได้เร็ว ๆ นะ ขอให้เขาคิดถูกได้เร็ว ๆ นะ เขาจะคิดได้ชาติไหนก็แล้วแต่เขา เขาก็จะเอา

ไปใช้ประโยชน์เมื่อบุญกุศลเขาเต็มรอบ ท�าใจแบบนี้เราก็จะสบาย ไม่เพ่งโทษถือสาใคร ไม่ชิงชัง

รังเกียจใคร

 ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้ว่า คนโน้นด่าเรา คนโน้นตีเรา คนโน้นชนะเรา คนโน้น

ได้ลักสิ่งของ ๆ เรา ดังนี้ เมื่อเราท�าใจได้ว่า เมื่อใครมาท�าไม่ดีกับเราแค่ไหน ๆ เราก็รู้ว่าเขาไม่

ได้มาท�าไม่ดีกับเรา รู้ว่าเขาท�าไม่ดีกับตัวเขาเองเท่านั้น ความจริงคือวิบากร้ายของเราเองที่มา

ท�าไม่ดีกับเรา รับแล้วก็หมดไป แล้วก็โชคดีขึ้น ท�าดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ๆ เราก็มีแต่ความสุข มี

แต่สิ่งดีไปข้างหน้า เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับ นี้เป็นวิธีระงับเวร ไม่ต่อเวรเลย ดับหมด ดับ

ไป ๆ อย่างเดียว มาแล้วก็หมด ๆ ไม่มีต่อเวร มีแต่หมดไปเรื่อย ๆ มีแต่เรื่องดีมากขึ้น ๆ ไปเรื่อย 

ๆ มีแต่กุศลมากขึ้นไปเรื่อย ๆ ส่วนอกุศลจะน้อย ๆ เรื่อย ๆ ทุกภพ ทุกชาติ ๆ ชีวิตจะไม่เป็นสุข

ให้มันรู้ไป คนมีปัญญาอย่างนี้จะเอาทุกข์มาจากไหน มีแต่สุขไปข้างหน้า ในกาลไหน ๆ เวรใน

โลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย เวรไม่ได้ระงับเพราะความชอบชังนะ เวรไม่ได้ระงับเพราะโทษ

คนอื่นนะ เวรไม่ได้ระงับเพราะชังคนอื่นนะ มีแต่ระงับด้วยเมตตาและอุเบกขาเท่านั้น ระงับด้วย

อริยศีล อริยะปัญญาที่มีเมตตาอุเบกขา อย่างเข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้ง และเวร

ย่อมระงับเพราะความไม่จองเวร ไม่จองเวรไม่จองกรรม ไม่จองอาฆาตพยาบาทกัน ไม่จองความ

ชอบความชังกัน ดังวาทะของอาจารย์ใจเพชร กล้าจนว่า “จองรถก็ได้รถ จองบ้านก็ได้บ้าน จอง

เวรก็ได้เวร” แล้วจะจองไปท�าไม จองไปท�าทุกข์ จองไปท�าโง่ให้กับตัวเองและผู้อื่น ไม่ต้องไปจอง

เวร “จองดี จองเวร จองบุญกุศล จองความพ้นทุกข์” ดีกว่า และการจองที่ดีที่สุดในโลก คือ จอง

เมตตาอุเบกขา นั่นเอง

 การปฏิบัติถูกศีลหรือผิดศีลนอกจากจะมีวิบากดีร้ายเป็นผลแล้ว ยังมีฤทธิ์มีแรงเหนี่ยว

น�าผู้อื่นให้ท�าถูกศีลท�าผิดศีลได้ด้วย ดังค�าสอนในพระไตรปิฎกเล่มที่ 13 “โปตลิยสูตร” ข้อที่ 49 

“ดูกรคฤหบดี เปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วแล้ว เดินทวนลมไปฉันใด ดูกร

คฤหบดี ท่านจะส�าคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยคบเพลิงหญ้า อันไฟติดทั่วนั้น

เสีย คบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้น พึงไหม้มือ ไหม้แขน หรืออวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของ

บรุษุนัน้ บรุุษนัน้จะถึงตายหรือถึงทุกข์ปางตาย เพราะคบเพลงินัน้เป็นเหต?ุ ดกูรคฤหบด ีอริยสาวก

ก็ฉันนั้นแล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า กามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่า เปรียบด้วยคบเพลิง

หญ้า มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก ในกามนี้มีโทษอย่างยิ่ง ครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความ

เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่าง ๆ  อาศัยความ

เป็นต่าง ๆ แล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่
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ดับความถือมั่นโลกามิสโดยประการทั้งปวง หาส่วนเหลือมิได้”

 สรุปได้ว่า จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ตั้งจิตมาบ�าเพ็ญเพื่อลดกิเลส โลภ โกรธ หลงในตนเอง

และช่วยเหลือผู้อื่น โดยการปฏิบัติเริ่มต้นจากการตั้งศีลขึ้นมาเพื่อลดละเลิกความชิงชังรังเกียจ

ในบุคคลอื่น และพากเพียรปฏิบัติตามฐาน ตามก�าลังใจ ก�าลังปัญญาของแต่ละท่าน จนได้พบ

สัจจะว่า เมื่อท�าถูกศีล หรือไม่เกิดความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น จะมีความสุขกาย สุขใจ และ

เรื่องร้าย ๆ ในชีวิตลดลง แต่เมื่อท�าผิดศีล หรือมีกิเลสชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น จะมีความทุกข์

กาย ทุกข์ใจ และเรื่องร้าย ๆ ในชีวิตเพิ่มขึ้น ดังนั้นทุกท่านจึงชัดเจนว่า ชีวิตที่เหลือต่อจากนี้สิ่งที่

ควรท�ามากที่สุดเพื่อให้ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความผาสุก คือ พิจารณาว่า ความ

สุขใจ ซึ่งเป็นสุขที่สุขที่สุดในโลก ความทุกข์ใจ เป็นความทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก ความสุขใจจะ

ท�าให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดใจ ก็ผาสุกที่สุด ได้ความสุขที่สุขที่สุดในโลก ร่างกายก็จะแข็งแรงที่สุด

ในโลก และเรื่องดีงามจะเข้ามาได้มากที่สุด เรื่องร้ายจะลดลงไปมากที่สุด เป็นสัจจะเป็นศีล ส่วน

ถ้าเราทุกข์ใจก็เป็นการเบียดเบียน เป็นความทุกข์ ที่ทุกข์ที่สุดในโลก และร่างกายก็จะสามารถ

เจ็บป่วยได้มากที่สุดในโลก จะเกิดเรื่องร้ายได้มากที่สุด เรื่องดีที่เข้ามาในชีวิตก็จะลดลงได้มาก

ที่สุด เป็นสัจจะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และน�ามาเปิดเผยสู่มวลมนุษยชาติ

ข้อเสนอแนะ

 1. ควรศึกษาเรื่องวิบากดีที่ได้รับจากการตั้งศีลลด ละ เลิกความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น 

ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อได้ทราบองค์

ประกอบของวบิากดีใดบ้าง ทีจ่ติอาสาแพทย์วถิธีรรมได้รบัเม่ือสามารถลดละเลิกความชงิชงัรงัเกยีจใน

บคุคลอืน่ได้

          2. ควรศึกษาเรื่องวิบากร้ายที่ได้รับจากการไม่ตั้งศีลมาลด ละ เลิกความชิงชังรังเกียจ 

ในบุคคลอื่น ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในเชิงปริมาณ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ เพื่อได้

ทราบองค์ประกอบของวิบากร้ายใดบ้าง ที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมได้รับเมื่อสามารถ ลด ละ

เลิกความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นได้
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รายงานกรณีศึกษา
ผูป่้วยวกิฤตตดิเช้ือในกระแสโลหิตและการฟ้ืนฟูภาวะแทรกซ้อนด้วยหลักการแพทย์วถิธีรรม 

(ควบคู่ไปกับการรักษาในโรงพยาบาล)

บทคัดย่อ

	 ติดเชื้อในกระแสเลือด	 (Septicemia)	 คือสภาวะการติดเชื้อในกระแสโลหิตซึ่งเกิดจาก

เชื้อแบคทีเรีย	โดยผู้ป่วยติดเชื้อแบคทีเรียที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย	จากนั้นเชื้อแบคทีเรีย

ซึมเข้าสู่กระแสเลือด	 หากไม่ได้รับการรักษาทันที	 อาจอักเสบทั่วร่างกาย	 ซึ่งท�าให้ลิ่มเลือด 

อุดตันการล�าเลียงออกซิเจนไปยังอวัยวะท่ีส�าคัญของร่างกาย	เมื่อไม่ได้รับออกซิเจนไปหล่อ

เลี้ยงอย่างเพียงพอ	 การท�างานของอวัยวะนั้นจึงล้มเหลว	 ซึ่งถือเป็นอาการติดเชื้อในกระแส

เลือดที่ร้ายแรง	 ทั้งนี้อาจมีผู ้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดถึงร้อยละ	 50	 เสียชีวิตจากภาวะ 

ดังกล่าว	ผู้ติดเชื้อในกระแสเลือดจึงจ�าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยด่วน

	 หญิงไทยอายุ	60	ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	เส้นเลือดสมองตีบด้านซ้าย	ไหล่ติดด้านขวา	

ข้อมือข้อเท้า	บวมทั้งสองข้าง	มือขวาบวม	ชาบริเวณหน้าอกทั้งสองข้าง	 เหนื่อยง่าย	มีแผลกด

ทับที่ก้นกบ	กิจวัตรประจ�าวันไม่สามารถท�าได้	ในการเจ็บป่วยครั้งนี้บุตรได้ขออนุญาตทีมแพทย์

พยาบาลดูแลด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม	ควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบัน	ตั้งแต่อยู่ซีซียูเป็นต้นมา	

เมื่อออกจากโรงพยาบาลปฏิบัติตามเทคนิค	 9	 ข้อ	 และท�ากายภาพบ�าบัดไหล่	 มือขวา	 การท�า
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แผลที่บ้าน	บุตรใช้น�้าปัสสาวะ	หมักเปลือกมังคุดชุบด้วยผ้าก๊อซใส่ไว้ในแผล	เช้า-เย็น	ใช้เวลา	1	

เดือน	แผลหายดี	ใช้ปัสสาวะแทนยาแผนปัจจุบัน	ดื่ม	1	แก้ว	ตอนเช้าและมีอาการเจ็บหัวใจ	ใช้

ล้างตา	สูดเข้าจมูก	ทาบริเวณที่ปวด	อมกลั้วคอ	หลังแปรงฟัน	หลังการเจ็บป่วย	3	เดือนฟื้นตัวได้	

ปัจจุบันเป็นผู้บ�าเพ็ญ	ท�างานร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ค�ำส�ำคัญ : ติดเชื้อในกระแสเลือด แพทย์วิถีธรรม เทคนิค 9 ข้อ  หรือ ยำ 9 เม็ด

Abstract

	 Septicemia	is	a	particular	infectious	condition	in	the	vein	caused	by	Strep	

Group	A	Gram	Positive	Cocci	bacteria.	The	bacteria	is	absorbed	in	the	vein	without	

showing	immediate	symptoms.	Over	time,	inflammation	spreads	throughout	the	

body	and	affects	the	thrombosis	symptom	and	oxygen	conveyance	system	in	

essential	body	parts.

	 Without	adequate	oxygen	to	provide	nourishment,	body	parts	being	to	fail	

by	default,	which	is	when	severe	septicemia	occurred	in	most	instances.	Thus,	

over	50%	of	septicemia	patients	perish	by	this	condition.	Consequently,	those	

who	are	diagnosed	with	septicemia	need	appropriate	treatment,	immediately.

	 In	 this	 case	 study,	 there	 is	 woman,	 60	 years	 old,	 who	 is	 exhibiting	 septicemia	

symptoms;	 ischemic	 stroke	 on	 left	 brain,	 frozen	 right	 shoulder,	 both	 wrists	

and	ankles	were	 swollen,	 right	hand	was	 swollen,	 anaesthetized	 chest,	 easily	 

exhausted,	bedsores,	and	unable	to	perform	daily	routines.

	 For	this	illness,	her	daughters	requested	permission	from	the	doctor,	who	

was	in	charge	of	this	case,	to	allow	them	to	give	their	mother	Buddhist	Dhamma	 

medicine	paralleled	with	modern	 treatment	between	 the	patient	admitted	 in	

Cardiac	Care	Unit	(CCU).

	 After	being	discharged,	the	patient	followed	nine	specific	Buddhist	techniques	

along	whit	physical	therapies	on	her	shoulder	and	right	hand.	Also,	she	was	doing	

an	alternative	wound	dressing	treatment	at	home,	that	consisted	of	urine	and	

mangosteen	skin.	Her	daughter	mixed	urine	and	mangosteen	skin	together	and	

soaked	a	gauze	pad	 in	 the	mixture,	she	then	applied	the	pad	to	the	wounds	

twice	a	day,	in	the	morning	and	evening.
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	 For	a	month,	the	patient	incorporated	the	use	of	ingesting	urine	into	her	

daily	 routine	 to	 replace	 standard	medicine;	 she	 drank	 a	 glass	 of	 urine	 every	

morning	and	whenever	she	felt	pain	within	her	body.	She	continued	to	use	urine	

in	many	ways	including	to	clean	her	eyes,	inhaled	through	the	nose,	applied	on	

areas	of	pain	and	as	a	mouthwash	after	brushing	teeth.	So,	3	months	after	she	 

recovered,	she	is	one	of	her	volunteers	have	devoted	her	life	to	sharing	knowledge	

and	experiences	about	the	treatment	of	Buddhist	Dhamma	Medicine.

Keywords: Septicemia, Buddhist Dhamma Medicine, 9 pills techniques

ประวัติทั่วไป (General History)
	 ผู้ป่วยหญิงอาย	ุ	60	ปี	ไม่มีโรคประจ�าตัว

ประวัติการเจ็บป่วยในครั้งนี้ (Present Illness)

	 1	เดอืนก่อนมาโรงพยาบาล	ผูป่้วยมแีผลทีห่ลงัเท้าขวา	ได้ท�าการรกัษาด้วยตนเองและใช้หลกัแพทย์วิถี

ธรรมโดยไม่ได้รับประทานยาทางแผนปัจจุบัน	 อาการไม่ดีขึ้นและแผลมีขนาดเพิ่มขึ้นและขยาย

จ�านวนขึ้น

	 6	 วันก่อนมาโรงพยาบาล	 ผู้ป่วยมีอาการไข้สูงและเริ่มมีอาการสับสน	 ดูแลตัว

เองได้น้อยลง	 ผู ้ป่วยมีอาการเพิ่มมากขึ้น	 มือเท้าเป็นสีม่วง	ญาติจึงน�าส่งโรงพยาบาล	ที ่

โรงพยาบาลได้รับการฟื ้นคืนชีพใช้เวลา	 1ชั่วโมง	 และรับการรักษาด้วยการใส่ท่อช่วยหายใจ

และให้อาหารทางสายยาง	ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวและมีอาการเกร็งที่มือทั้งสองข้าง	รับการรักษาอยู่ใน		

ซีซีย	ู(Cardiac	Care	Unit)	เป็นเวลา	17	วัน	ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	เชื้อ	Strepgroup	

A	Gram	Positive	Cocci	หลังจากนั้นย้ายไปหอผู้ป่วยอายุรกรรมอีกเป็นเวลา	38วัน	หลังจาก 

ผู้ป่วยรู้สึกตัว	 พบว่าร่างกาย	 ซีกซ้ายอ่อนแรง	 แพทย์ให้ค�าวินิฉัยว่า	 เป็นเส้นเลือดในสมองตีบ	 

มีแผลกดทับที่ก้นกบ	ไหล่ติด	ผู้ป่วยกลับบ้านได้	หลังจากอยู่ที่โรงพยาบาลนาน	55	วัน	เมื่อกลับ

มาที่บ้าน	การดูแลรักษาที่ยังเหลือ	ใช้วิธีแพทย์วิถีธรรมทั้งหมด	

 การฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยต่อที่บ้าน

	 ใช้ปัสสาวะเป็นยา	ดืม่	1	แก้ว	ตอนเช้า	ก่อนด่ืมระลกึถงึคณุ	พระพทุธ	พระธรรม	พระสงฆ์	

บิดา	มารดา	 	บารมีคุณหมอเขียว	จากนั้น	สวดมนต์ไหว้พระทบทวนธรรม	ออกก�าลังกาย	 เดิน	

2	 วัน	 ข้อเท้าบวมมากขึ้นจึงท�าโยคะ	 สวนล้างล�าไส้ใหญ	่ เช้า-เย็น	 ด้วยน�้าสะอาดกับปัสสาวะ	

หรือสมุนไพรฤทธิ์เย็น	 น�้าอุ่น	 ตามสภาพอากาศ	 รับประทานอาหารตามล�าดับ	 ฟังธรรมะคุณ

หมอเขียว	 ฝึกการใช้มือโดยพับกระทงกระดาษช่วยงานสนามหลวงใช้เวลา	 1	 ชั่วโมง	 พับ
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ได้	4	ชิ้น	ฝึกการเขียนหนังสือจนถึงสามทุ่ม	 	 เข้านอน	นอนได้

ครั้งละ	 1-2	 ชั่วโมง	 	 เปิดธรรมะ	คุณหมอเขียวไว้ตลอด	 ได้ยิน

เสียงคุณหมอเขียวบอกว่า	ถ้านอนไม่หลับ	ไหล่ติด	ให้ฝึกหายใจ	 

บางครั้งมีอาการเจ็บหัวใจ	 ก็แก้ไขโดยการกดจุดลมปราณ	 ดื่ม

ปัสสาวะ	ผ่านไปสามเดือน	สภาพร่างกายดีขึ้น	

ประวัติที่เชื่อมโยงต่อการเจ็บป่วย  (Relative History)

	 ชอบรับประทานอาหารที่มีฤทธิ์ร้อน	เช่น	ข้าวก�่า	ผัดไทย	

ขนมกุ้ยช่าย	ข้าวผัดกะเพราไข่ดาว	 

	 ซื้ออาหารถุง	ย้อมผมด้วยสารเคม	ีท�าหน้าที่เป็นพยาบาล

คัดกรองแผนกผู้ป่วยนอกและช่วงบ่ายมีหน้าที่ถ่ายเอกสาร		 	

	 ประวัตกิารรักษาผู้ป่วย	ปีละ	170-250	คน	เป็นเวลา	10	ปี

	 อารมณ	์	อารมณ์ร้อน	เครียดกับงาน

	 ออกก�าลังกาย	ไม่สม�่าเสมอ	เห่อตามเทศกาล	เช่น	แอโรบิค	

ยางยืด	ฮูลาฮูป	ไม้พลอง	แกว่งแขน

โรคหรือความเจ็บป่วยอื่นๆ ที่เป็นร่วมกัน (Coor Past illness) 

	 ไม่มีโรคประจ�าตัว	แต่มีอาการ	นอนกรน	นอนละเมอ	บางครัง้ขากรรไกรงบัเอง	ปวดศรษีะมาก		ๆ 	 

ไม่นาน	ไม่รบัประทานยา	เป็นหวัดเจ็บคอบ่อย	ร้อนทีป่ลายลิน้	ชพีจรลดลงเรือ่ย	ๆ 	ช่วง	3	เดอืนก่อน

ป่วย	 เหลือ	 	 52-60	 ครั้ง/นาท	ี มีอาการเจ็บบริเวณด้านหลังตรงกับหัวใจ	 ต้องนอนนิ่งแล้วค่อย

ขยับตัวจึงลุกขึ้นได้	 ตาเวลามองแสงไฟกลางคืนมีแสงเป็นวงรอบไฟ	 ตรวจตา	 แพทย์บอกปกติ	 

ต่อมาป	ี 2561	 เมื่อมีอาการจึงใช้ปัสสาวะหยอดและนวดบริเวณหัวตา	 อาการนั้นหายภายใน		 

1	นาที
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ผลเปรียบเทียบการตรวจสุขภาพ หลังออกจากโรงพยาบาล 2 สัปดาห์ และหลังฟื้นฟู ปี 2560

รายการตรวจ 23 กันยายน 
2559

9 มิถุนายน 2560 หน่วยนับ

1.	ความดันโลหิต 93/53 113/64 mmHG

2.	น�้าหนัก	 49.20 42.50 กก.

3.	รอบเอว 78 68 ซม.

4.	Biochemistry	

															BUN 8 11 mg/dL

															Cr 0.75 0.93 mg/dL

	 						GFR 87 67 ml/min/1.73m2

5.	Hematology	

															WBC 7,800 3,900 X10x3/uL

															Het 29.5 39.4 %

															Ly 23.1 34.3 %

สภาพร่างกาย ณ วันที่มาเข้าค่ายครั้งแรก (Physical Examination)

สุขภาพแข็งแรงด	ีไม่มีโรคประจ�าตัว	เข้าค่ายสุขภาพมาแล้ว	9	ครั้ง	ต่อมาติดเชื้อในกระแสเลือด	

หลังการเจ็บป่วย	 2	 เดือน	 เมื่อมาเข้าค่าย	 เวลานั่งลุกเองไม่ได้	 ต้องให้ลุกดึงขึ้น	 	 ข้อมือบวม	 

จิตอาสาแนะน�าให้ใช้เหรียญสลึงกดลงบริเวณข้อมือ	แล้วท�ากัวซา	1	วัน	ข้อมือปกติเอ็นร้อยหวาย

เท้าซ้าย	 อักเสบบวมแดง	 จิตอาสาแนะน�าให้พอก	 และแช่ด้วยน�า้อุ่น	 กดจุดลมปราณ	 	 บริหาร 

ข้อเท้าปลายนิ้ว	ตอนกลางคืนปวดมากใช้ผ้าชุบปัสสาวะประคบไว้ถึงตอนเช้า	ยุบบวมเดินได้	

การวินิฉัยเบื้องต้น (Plan of Treatment)

	 1.ปรับสมดุลร้อน-เย็น

	 ทางร่างกาย	ดื่มน�้าสมุนไพรฤทธิ์เย็น	น�้าปัสสาวะ	(ยาเม็ดที่	1)	อาหารปรับสมดุล	 

(ยาเม็ดที่	7)

	 ทางจิตใจ	หลังการเจ็บป่วย	รับประทานอาหารเร็ว	พูดเร็ว	ไม่มีสมาธิ	ผู ้ใกล้ชิด	สังเกต

และบอกผู้ป่วย	แนะน�าการปฏิบัติเพื่อให้ช้าลง	ฝึกสมาธิจากการสวดมนต์	 	ทบทวนธรรม	 

ฟังบรรยายธรรม	(ยาเม็ดที่	8)	ฝึกลมหายใจ	กดจุดลมปราณ	และท�าโยคะ	(ยาเม็ดที่	6)	

	 2.	ระบายพิษออกจากร่างกาย

	 กัวซา	(ยาเม็ดที	่2)	,ดีท็อกซ์	(ยาเม็ดที่	3)	,แช่มือแช่เท้า	(ยาเม็ดที่	4)	,	พอก	ทา	ประคบ	
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อบ	อาบ	เชด็ด้วยสมนุไพร	(ยาเมด็ที	่5)	,	เดนิเรว็	ฝึกลมหายใจ	กดจดุลมปราณ	ท�าโยคะ	(ยาเม็ดที	่6)

	 3.	ก�าจัดขยะในจิตวิญญาณ	ยาเม็ดที่	8	และ	ยาเม็ดที่	9	ละบาป	(มีศีล	5	อธิศีล	ไตรสิกขา)

บ�าเพ็ญบุญ	เพิ่มพูนใจไร้กังวล

 แนวทางการปฏิบัติประจ�าวัน มีดังนี ้

03.00	น.-	06.00	น.	 ตื่นนอน	ดื่มน�้าปัสสาวะ	1	แก้ว	หยอดตา	ทาบริเวณที่ปวด	

	 	 	 สวดมนต์	ทบทวนธรรม	กดจุดลมปราณ	โยคะ	บางวันเดินเร็ว	ฝึกลม	 	

	 	 	 หายใจ

06.00	น.	–	08.00	น.	 ใช้ปัสสาวะหมักผม	ล้างตา	สูดเข้าจมูก	ใช้แทนสบู่	ท�าความสะอาด	 	

	 	 	 ร่างกาย	ดีท็อกซ์	แล้วจึงอาบน�้า	

08.00	น.	–	10.00	น.	 รับประทานอาหารตามล�าดับ

10.00	น.	–	12.00	น.	 ท�างานกสิกรรม	งานบ้าน	พอกหน้า	อ่านหนังสือ	เขียนจดหมายส่ง	 	

	 	 	 ข้อมูลงานแพทย์วิถีธรรม	ดูรายการบุญนิยม

12.00	น.	–	14.00	น.	 รับประทานอาหารตามล�าดับ

14.00	น.	–	16.00	น.	 พักผ่อน	อ่านหนังสือ	ฟังธรรมะ

16.00	น.	–	19.00	น.	 ดีท็อกซ์	อาบน�้า	แช่มือ	แช่เท้า

19.00	น.	–	20.00	น.	 ดูทีวี	ข่าวสารบ้านเมือง	และอื่นๆ

20.00	น.	–	21.00	น.	 กัวซา	เตรียมตัวเข้านอน

หมายเหตุ	เข้าค่ายสุขภาพเดือนละครั้ง	บ�าเพ็ญบุญ	ตามล�าดับ	ตามค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม	

ร้อย-แก่น-สาร-สินธุ	์สนับสนุน	บุตรบ�าเพ็ญตลาดวิถีธรรม

ผลการรักษา (Curative results)
ผลทางกาย 
	 ใช้หลักการแพทย์วิถีธรรม	ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม		2559	ออกจากโรงพยาบาล	3	เดือน	

ฟื้นตัวได้	และเมื่อวันที่		9	มิถุนายน	2560	อาการปกติดี	แพทย์ไม่ได้นัดตรวจ

21 กันยายน 2560 ตรวจสภาพร่างกายที่สวนป่านาบุญ 1 

กระดูก		 ปกติ

กล้ามเนื้อ	 	ปกติ

ไขมัน		 	 น้อย	

อายุเซลล	์	 เท่ากับคนอาย	ุ	36	ปี
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ความดันโลหิต		ตัวบน	คือแรงดันของเลือด	ขณะหัวใจบีบตัว	ปกติ

	 	 ตัวล่าง	คือ	แรงดันของเลือดขณะหัวใจคลายตัว	ต�่า	อยู่ในช่วง	32	-	37	

มือซ้าย		 ก�าได้ปกติ

มือขวา		 ก�าได้เหลือนิ้วกลางที่ยังไม่ปกต	ิใช้เวลากายภาพบ�าบัด	1		ปี

ไหล่ขวา		 ใช้เวลากายภาพบ�าบัด	4	เดือนดีขึ้น	ต่อมาไหล่ซ้ายติด	กัวซาดีขึ้น	ไหล่ขวาก็ติด		

	 		 อีก	พฤษภาคม		2562	ฟังบรรยายธรรมะหมอเขียว	จึงท�าให้นึกถึงวิบากกรรม			

	 	 กินปีกไก่	ได้ขออโหสิกรรม	อาการจึงค่อยๆ	ทุเลาลง

ผลทางใจ
	 สภาวะจิตใจดีขึ้น	พากเพียร	ลด	ละ	ความโกรธ	ให้อภัย	รู้จักแบ่งปันมากขึ้น	การมา

เข้าค่ายแต่ละครั้งได้ฟังธรรมที่เคยฟังแล้วเข้าใจมากขึ้น	มีธรรมใหม่เพิ่ม	ได้ปัญญาในการดูแล

สุขภาพตนเองและแนะน�าผู้อื่น

การใช้ชีวิตในปัจจุบัน

	 1.	สมดุลร้อนเย็น

	 			ปฏิบัติตามเทคนิคยา	9	เม็ด	ถ้ารับประทานอาหารนอกบ้าน	เจเขี่ย	ท�ากับข้าวไปเอง

	 2.	ละบาป

	 				ถือศีล	5	พากเพียรปฏิบัต	ิไม่ชอบ	ไม่ชัง

	 3.	บ�าเพ็ญบุญ

	 			บ�าเพ็ญบุญค่ายแพทย์วิถีธรรม	ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	โรงพยาบาล	รพ.สต.	

ประชาชน

	 4.	เพิ่มพูนใจ	ไร้กังวล

	 ทบทวนธรรม	ฟังธรรมะ	พ่อครู	สมณะ	อาจารย์หมอเขียว	เป็นส่วนใหญ่

บทเรียนจากความเจ็บป่วย

 มุมมองของผู้ป่วย

	 “หมอที่ดีที่สุดในโลก	 คือตัวเราเอง”	 เป็นสิ่งที่อาจารย์หมอเขียวได้บอกให้รู้	 เมื่อน�าไป

พิจารณาก็เป็นจริงตามนั้น	 ใครจะมารู้ดีไปกว่าตัวเอง	 เราอยู่กับตัวเองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 ตรวจ

สุขภาพไม่เคยพบโรค	ก็คิดว่าตัวเองแข็งแรงดี	 อาการนอนกรน	อาการนอนละเมอ	 ร้อนที่ปลาย

ลิ้น	 เจ็บด้านหลังบริเวณที่ตรงกับหัวใจ	 ชีพจรช้าลง	 เพียงแต่สงสัย	 ไม่เคยปรึกษาใคร	 ใช้ชีวิต

อย่างประมาท	 อาหารก็ไม่ท�าเองคิดว่าลูกโตแล้วอยู่ด้วยกันสองคน	 ท�าไมต้องเสียเวลา	 เวลาไป

เข้าค่ายไม่ใส่ใจปฏิบัติ	เพราะคิดว่าตัวเองไม่ป่วย	ความเครียดจากการท�างานที่สะสมมา	อารมณ์

ร้อน	 โมโหง่าย	 ฯลฯ	 เมื่อเจ็บป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลครั้งแรกจึงอาการหนัก	 โอกาสรอด	
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20%	 ค่าใช้จ่ายสูง	 หากไม่มีสิทธใินการรกัษาพยาบาล	 เงนิเกบ็ทีไ่ด้จากการประกอบอาชพีทัง้หมด 

คงได้จ่ายเป็นค่ารักษา	 การได้อบรมเทคนคิยา	 9	 เมด็ของแพทย์วิถธีรรมเป็นสิง่ส�าคัญในการดูแล

สุขภาพ	 วิธีปฏิบัติเรียบง่าย	 ท�าได้เอง	 อยากหายนานก็ต้องปฏิบัตินาน	 พากเพียรไปตามฐาน 

จิตของตน	 สอนให้พึ่งตนและเอื้อเฟื้อดูแลผู้อื่น	 เมื่อผ่านการเจ็บป่วยมาได้	 บางครั้งก็มักลืมตัว 

ไม่ลดกเิลส	ลกูๆ	คอยเตอืนให้นกึถึงตอนเจ็บป่วยขณะอยูไ่อซยี	ู ซึง่ทรมานทีส่ดุคือตอนทีเ่จ้าหน้าที่

ใช้เครือ่งดดูเสมหะ	ท�าให้นกึถึงบททบทวนธรรมขึน้มาทนัท	ี“สิง่ทีเ่ราได้รับ	คอืสิง่ทีเ่ราท�ามา	ไม่มีสิง่

ใดท่ีเราได้รับโดยท่ีเราไม่เคยท�ามา	ทุกอย่างยตุธิรรมเสมอ	เพราะเราเคยท�าเช่นน้ันมามากกว่านัน้”

	 การพลิกใจกลับมาได้	ท�าตามที่อาจารย์หมอเขียวสอน	“ตายก็ไปเกิดใหม่	ท�าความดีต่อ	

อยู่ก็ท�าดีที่สุด	ใจเย็น	ๆ	ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด	ไม่หายชาตินี้ก็หายชาติหน้า”

 มุมมองของผู้เกี่ยวข้อง

	 สามี	–	“หลังกลับจากวัดพุทธนิมิตภูค่าว	คิดอยู่ว่าแม่บ้านติดเชื้อในกระแสเลือดแน่นอน	

ถงึบ้านถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหม		ค�าตอบคือ	ไม่		แต่กไ็ปหาจติอาสาทีจ่ดัค่ายบ้านหนองสอ	กลบั

มาช่วยกันตามวิธีของแพทย์วิถีธรรม	 แต่ตัวข้าพเจ้าเองไม่ค่อยเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ป่วย	 เวลา

ไปค่ายมักจะช่วยงานส่วนอื่น	 ขณะที่แม่บ้านอยู่แผนกผู้ป่วยซีซียู	 ถามคุณหมอที่รักษาว่าอาการ 

จะหายดีหรือไม	่ค�าตอบคือยังไม่ปลอดภัย	ซึ่งถามเพียงครั้งเดียว	 เพราะลูก	ๆ	ช่วยกันดูแลตาม 

วิธีของแพทย์วิถีธรรมต่อเนื่อง	ที่ซีซีย	ูตอนเช้า	เปิดธรรมะอาจารย์หมอเขียวให้ฟัง	ใช้น�้าย่านางสด

ชุบผ้าขนหนู	เช็ดตามมือและเท้าของแม่บ้าน	และลูก	ๆ 	ใช้น�า้สกัดย่านาง	หยอดห	ูหยอดตา	ท�าน�้า

ปัสสาวะนาโน	ทาปลายมือ	ปลายเท้า	ถุงผงถ่านแนบหน้าอกดูดซับพิษร้อน	ผ่านไป	7	วัน	แม่บ้าน

อาการดีขึ้น	แต่ใจร้อน	ชี้อยากให้ท�ากัวซาให้	หยอดห	ูหยอดตาให้	ลูกสาวบอกว่า	แม่อย่าใจร้อน	

ถ้าใจร้อนจะหายช้า	จากอาการที่เริ่มดีขึ้นก็เกือบทรุด	หูดับ	ไม่ได้ยินเสียง	เมื่อแม่บ้านไม่สามารถ

ฟังธรรมะอาจารย์หมอเขียวจากวิทยุได	้ลูกสาวจึงเขียนธรรมะของอาจารย์ใส่กระดาษ	A	4		ส่ง

ให้แม่อ่าน	ธรรมะที่เขียน	เช่น	“ใจเป็นสุข เซลล์แข็งแรง” “ใจเป็นทุกข์ เซลล์พัง” “ทุกข์ในจิต 

ดับได้ ร่างกายแข็งแรง” “อย่าใจร้อน ใจร้อนจะท�าให้หายช้า ใจเย็น ๆ  ฝึกความใจเย็น” ผมและ

ลูกสาวก็เพียรพยายามอีกครั้ง	1	อาทิตย์ต่อมา	แม่บ้านดีขึ้น	จึงย้ายไปห้องอายุรกรรมเมื่อแม่บ้าน 

รับประทานอาหารได้เอง	ลูก	ๆ	ก็ท�าอาหารสุขภาพสูตรหมอเขียว	น�า้สมุนไพรฤทธิ์เย็น	น�า้ถ่าน	

ให้แม่กินจนพยาบาลและหมอพยายามถาม	 จึงตอบเลี่ยงไปว่าเป็นวิธีของแพทย์ทางเลือกที่เรา

เลือกเพื่อการรักษาพยาบาลแม่บ้านซึ่งอาการดีขึ้นตามล�าดับ	 เมื่อออกจากโรงพยาบาลมีแผลกด

ทับ	 ท�าแผลโดยใช้ปัสสาวะของลูกหมักเปลือกมังคุด	 ไม่ใช้ยาแผนปัจจุบัน	 แผลก็หายเป็นปกติ

ใน	1	เดือน	จากนั้นพาไปช่วยค่ายย่อยของอ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์	หลังออกจากโรงพยาบาล	5	วัน	 

รวม	14	ค่ายและมาค่ายสุขภาพที่สวนป่านาบุญ	1	ดอนตาล	เพื่อบ�าเพ็ญบุญสั่งสมประสบการณ์
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ในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมโลกให้มีสุขภาพดี	 เราเห็นว่าแนวทางนี้เป็นอีกหนทางหนึ่งที่

ท�าให้สุขภาพดีได้อย่างผาสุก	 เมื่อให้ข้อมูลกับผู้อื่นเขาไม่สนใจก็วาง	ยึดตามธรรมะพระพุทธองค์

ที่คุณหมอเขียวน�ามาบรรยายให้ฟังว่า	‘เราเป็นเพียงผู้ชี้ทาง	ส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่าน”

	 บุตร	 -	 เห็นอาการเจ็บป่วยของแม่รู ้สึกใจหาย	 บอกพี่สาวต้องเป็นหลักให้ทุกคน	 

อย่าล้ม	ถ้าพี่ล้มทุกคนล้ม	พวกเราให้ก�าลังใจและช่วยกันดูแลแม่ตามที่พี่แนะน�า	เมื่อแม่ออกจาก

โรงพยาบาลตัวเองก็ต้องต่อสู้กับความชัง	ความกลัว	ความไม่ชอบที่แม่แสดงออกว่า	กลัวจะเดิน

ไม่ได้	 กลัวว่าจะไม่หาย	 และโมโหที่แม่ไม่ฟัง	 จนต้องตั้งศีลเพื่อช่วยตนเองให้มีก�าลังใจที่เข้มแข็ง

ขึน้เพ่ือพดูกับแม่	เตมิก�าลังใจให้แม่	ตนเองเห็นโทษของความชัง	ท�าให้ลดความชงัลงได้	แม่ค่อย	ๆ	

ฟื้นฟูร่างกายจากที่ลุกไม่ได้	จนกระทั่งมีแรงนั่งฟังธรรมะ	ท�าโยคะ	ก็ดีใจที่ได้ท�าหน้าที่ของคนใน

ครอบครัว	เกื้อกูลดูแลกัน	เมื่อแม่หายดีก็พอใจ	หรือถ้าแม่ไม่หายดีก็พอใจเพราะได้ท�าดีที่สุดแล้ว

 

สรุปผล
	 จากกรณีการติดเชื้อในกระแสเลือด	เหตุความเจ็บป่วยจากวิบากตน	ที่ระลึกได้

-	 ผิดศีล	ฆ่าสัตว์	ทั้งลงมือเอง	และซื้อที่เขาฆ่าไว้แล้ว	และบางกรณีเกิดจากความประมาท		

	 ความไม่รู้	เบียดเบียนตนเอง

-	 การดูแลสุขภาพ	ทางกาย	ทางใจ	ไม่สมดุล

-	 การสัมผัสสารเคมีจากยาย้อมผม	เครื่องถ่ายเอกสาร

-	 อารมณ์ร้อน	โมโหง่าย	ชอบรับประทานอาหารฤทธิ์ร้อน

	 หลังเข้ารับการรักษา	เมื่อออกจากโรงพยาบาลได้ปฏิบัติตามหลักแพทย์วิถีธรรมทั้ง	 

	 9	เม็ด	การเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ

	 ด้านจิตใจ	 -	 วางใจได้มากขึ้น	 จิตวิญญาณมีความศรัทธาเชื่อมั่นในธรรมะ	 ค�าสอนของ

พระพุทธเจ้า	ไม่ลังเลสงสัย	เข้าใจธรรมะ	มีความเสียสละ	แบ่งปัน	มีจิตอาสาพากเพียร	ช่วยงาน

	 ด้านปัญญา	 –	 รู้จักวิธีดูแลสุขภาพตนเอง	 พึ่งตนด้านร่างกาย	 เบากาย	 สบาย	 มีก�าลัง	

และผลการตรวจห้องปฏิบัติการมีค่าที่ดีขึ้น	จึงสรุปได้ว่า	การใช้หลักแพทย์วิถีธรรมเป็นหนทางสู่

ความพ้นทุกข์	ร่างกายแข็งแรง	จิตใจดีงาม	จิตใจเป็นสุข
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ปกิณกะ (miscellaneous)

ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินด้วย	

อริยสัจ	4

 ธรรมะของพทุธะ	เป็นไปเพือ่ความเบาใจ	ผูใ้ดเบาใจ	ผูน้ัน้กเ็ป็นพทุธะ	ผูใ้ดหนกัใจ	

ผู้นัน้กเ็ป็นไสยะ	 พุทธะ	 จบท่ีเบาใจในทกุเรือ่ง	 เบาใจ	 คอืยนิดใีนความไม่ชอบ	 ไม่ชงั	 อิม่เอบิ 

เบิกบานแจ่มใส	สขุสบายใจ	เบาใจ	อะไรเกดิกไ็ด้	อะไรดบักไ็ด้	ส�าเรจ็กไ็ด้	ไม่ส�าเรจ็กไ็ด้	ใครเข้าใจ

เราก็ได้	ไม่เข้าใจเราก็ได	้อะไรก็ได้	ชีวิตมันก็เบาใจไปหมด	ไม่ติดไม่ยึดอะไร	

	 การเพิ่มศีล	จะท�าให้เรารู้ความจริงตามความเป็นจริง	ว่าอะไรเป็นประโยชน์	อะไรเป็น

โทษ	จะรู้ได้เร็ว	จะประมาณได้เก่ง	ไม่มีตัวบัง	จิตสะอาดบริสุทธิ์	เมื่อเราตั้งศีลมาปฏิบัติ	เราจะ

เห็นอาการของกิเลส	อาการตัณหา	อุปทานที่เราไปหลงยึดในแง่มุมต่าง	ๆ	ที่ท�าให้เราเป็นทุกข์	

เรามีหน้าที่ตรวจทุกข์อริยสัจในใจของเรา	แล้วก็ดับทุกข์ในใจของเรา	

	 อริยสัจ	4	หมายถึง	ความจริงอันประเสริฐ	4	ประการ	ค�าสอนเรื่องอริยสัจ	4	เป็นค�าสอน

ที่ส�าคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของพระพุทธศาสนา	ได้แก่	ทุกข์	สมุทัย	นิโรธ	และมรรค

	 เมื่อเรารู้ทุกข	์ เหตุแห่งทุกข์	 (สมุทัย)	 วิธีดับทุกข์	 (นิโรธ)	และปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์	

ทุกข์ทั้งแผ่นดิน	ก็จะกลายเป็นเพียงฝุ่นปลายเล็บ	การเรียนรู้	อ่าน	ทบทวน	พิจารณา	สม�า่เสมอ	

จะให้เราเกิดความผาสุก	เป็นผู้เบาใจ	สบาย	อิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใจ	โดยธรรมะของพุทธะ	
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#ปราบมารความอยากกินพิซซ่า

ทุกขอริยสัจ	:	ทุกข์เพราะใจอยากกินพิซซ่า

ทุกขสมุทัยอริยสัจ :	 เหตุแห่งทุกข์เกิดจากใจที่ติดยึดว่ากินพิซซ่าแล้วอร่อยมีความสุข	 แล้วก็

อยากกินใหม่อีกเรื่อยๆ	ต้องหามาสนองความอยาก	(ตัณหา)

ทุกขนิโรธอริยสัจ	:	สภาพดับทุกข์	คือ	ไม่มีความติดยึดหลงเหลืออยู่ในจิตอีก	หมดความชอบชัง

ในการกินพิซซ่า	จะกินก็ได้	(เพราะไม่ได้ชัง	แต่ก็รู้อยู่ว่ามีพิษ)	จะไม่กินก็ได้	ใจก็เป็นสุข	(เพราะ

ไม่ได้ชอบ)	ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ(มรรค)	:	ตั้งศีลว่าจะพยายามล้างกิเลสความอยากกินพิซซ่าให้

สิ้นเกลี้ยง	เมื่อตั้งศีลแล้วก็เช็คก�าลังกิเลส	พบว่ามีความอยากกินเหลืออยู่ประมาณ	30%	คือโดย 

ส่วนใหญ่แล้วจะไม่กิน	 มีนานๆครั้งที่ยังกิน	 คือประมาณปีละ	 0-2	 ครั้ง	 ครั้งนี้เราตั้งใจจะเลิก 

เด็ดขาด	 เราประเมินแล้วว่า	 ถ้ากิเลสเหลือน้อยกว่า	 30%	 การกลับไปแตะ(ปฏินิสสัคคะ)	 น่า

จะได้ประโยชน์มากกว่าการตัด	 เพราะกิเลสเหลือน้อยแล้ว	 เรามีก�าลังมากพอที่จะควบคุมไม่ให้

กิเลสโต	เมื่อคิดดังนี้เราก็สั่งพิซซ่ามาเลย	2	ถาด		(ของ	Pizza	Company)	หน้าพริกหยวกกับ

หน้าสับปะรด	แล้วก็นั่งกินไป	คุยกับกิเลสไป	

เรา	:	เป็นไงกิเลส	อร่อยไหม

กิเลส	:	ก็อร่อยอยู่นะ

เรา	:	แล้วมีประโยชน์ไหม	ตอบตามจริง

กิเลส	:	ก็...ไม่ค่อยมี	ส่วนใหญ่จะเป็นโทษซะมากกว่า

เรา	:	ก็รู้นี่ว่าเป็นโทษ	แล้วเธอเห็นอาการที่ก�าลังเกิดกับร่างกายอยู่ขณะนี้ไหม	แสบคอ	แน่น

ท้อง	หนักตัว	ตัวร้อน	ตาร้อน	หูอื้อ	มึนหัว	หมดแรง

กิเลส	:	เห็น	

เรา	:	เธอก�าลังสร้างทุกข์ให้เรา	ใช่ไหม

กิเลส	:	(ตอบอ้อมๆแอ้มๆ)	ก็ใช่	แต่ว่า!	มันก็	สุขอยู่นะ	อร่อยอยู่นะ

เรา	:	งั้นกินต่อไป	ดูซิว่ายังอร่อยอยู่ไหม

หลังจากเวลาผ่านไป	 กินไปได้ประมาณ	 8	 ชิ้น	 (มีทั้งหมด	 12	 ชิ้น)ความเร็วในการกินเริ่มช้าลง

เรื่อยๆ	ช้าลง	ๆ	และช้าลง	มีอาการแน่นท้อง	มึนหัว	คลื่นไส	้ตาลาย	อยากอาเจียน

เรา	:	ยังอร่อยอยู่อีกไหม	กินอีกสิ

แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ 

วิธีดับทุกข์ด้วยอริยสัจ 4
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กิเลส	:	ไม่ไหวแล้ว	ไม่อร่อยแล้ว

เรา	 :	 ท�าไมความอร่อยมันหายไปเร็วจัง	 นี่เหรอ	 ที่เธอบอกว่ามีความสุข	 ความสุขจากการเสพ

ตามที่เธอบอกมีแค่นี้เองเหรอ	มันสุขไม่จริงนี่	เธอหลอกเรา	มันเป็นสุขปลอม	ไม่ยั่งยืน	อย่างนั้น

ที่พุทธะสอนมาว่า	 สุขปลอมก็เหมือนกลุ่มฟองน�า้	 ฟองน�้า	 พยับแดด	 ต้นกล้วย	 มายากล	 ก็เป็น

ความจริงน่ะสิ

กิเลส	:	(หลบหน้าไปสักพัก	แต่แล้วกิเลสก็คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้)	แต่ว่า!	ถ้าเป็น	Pizza	Hut	

อาจจะอร่อยกว่านี้นะ	เธอยังไม่ลองอย่าเพิ่งตัดสินสิ	จริงๆใจเธอก็อยากกินอยู่ใช่ไหมล่ะ	ฉันรู้นะ

กิเลสนี่มันเก่งมาก	มันรู้หมดว่าจุดอ่อนเราอยู่ตรงไหน	มันรู้ว่าเราเป็นคนขี้สงสัย	แล้วก็ชอบลอง

เรา	 :	 ในเม่ือเธอยงัไม่ยอมจ�านน	 อย่างนัน้เรากพิ็สจูน์ไปด้วยกนั	 แต่เว้นช่วงก่อนนะ	 เดีย๋วร่างกาย 

จะไม่ไหว

										หลงัจากนัน้กเ็ป็นช่วงเวลารบัวบิาก	เกิดพิษร้อนปะทุ	ได้รับทุกขเวทนาทางกาย	เป็นงูสวัด

ที่ขาขวา	มีไข้	อ่อนเพลีย	มีตุ่มใสขึ้นกระจายไปทั่วต้นขาด้านหลัง	ทั้งเจ็บ	ปวด	แสบ	ร้อน	คัน	และ

เป็นบริเวณที่เราต้องนั่งทับอย่างเลี่ยงไม่ได	้แต่เราก็ยอมรับวิบากด้วยใจเป็นสุข	เพราะเราเป็นคน

ท�าเอง	 สมน�้าหน้าตัวเอง	 แต่มันก็คุ้ม	 เพราะมันท�าให้เกิดปัญญาในการต่อสู้กับกิเลส	 ประเมิน

แล้วได้มากกว่าเสีย

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ผ่านไปประมาณ	 1	 เดือน	 ก็ได้เวลาเจรจากันระหว่างเรากับกิเลส	 นัดพบกันที่ร้าน	

Pizza	 Hut	 เราจับได้อีกอย่างหนึ่งว่ากิเลสมันแอบเสพย์บรรยากาศ	 เราก็พิจารณาล้างความ 

ติดยึดในบรรยากาศได้ไม่ยากไม่ล�าบาก	 (พิจารณาว่า	 สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น	 สิ่ง

ใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น	จะไม่ทุกข์เป็นไม่มี)	จากนั้นเราก็แอบซุ่มดู	 ไม่ให้กิเลสรู้ตัว	คอยตามดูว่า

กิเลสมันจะเอาอะไร	 ก็พบว่ามันสั่งพิซซ่าหน้ามังสวิรัติ	 เราก็เลยถึงบางอ้อว่าที่มันยังคาใจ	 

ยังไม่ยอมตายเพราะครั้งที่แล้วมันเป็นหน้าพริกหยวกกับหน้าสับปะรด	 มันคิดว่าถ้าเป็นหน้า

มังสวิรัติรวมใส่หลายอย่างน่าจะอร่อยกว่า	 ซึ่งพอกินจริงมันก็ไม่ได้อร่อยอะไรมากมาย	 มัน

เป็นอุปาทาน	 สร้างอุปาทานขึ้นมาแล้วก็ยึดเป็นจริงเป็นจัง	 เราก็พิจารณาล้างความยึด	 กิเลส 

มันรู้อยู่ว่ายึดแล้วเป็นทุกข์	 เพราะเราสอนมันมาบ่อยแล้ว	 เรายังจับได้อีกว่า	 กิเลสมันติดความ 

รู้สึกกรุ่นๆร้อนๆออกจากเตาอบใหม	่ๆ	เราก็ล้างความติดยึดตรงนี้อีก	ดูไปเรื่อย	ๆ	ก็ได้เห็นอีกว่า

กิเลสมันชอบกลิ่นของชีสที่รวมตัวกับซอสมะเขือเทศและออริกาโน่	 พอเอาไปอบมันก็จะมีกลิ่น

เฉพาะและรสชาติเฉพาะตัว	 เมื่อเราจับตัวกิเลสได้ก็ล้างความติดยึดในกลิ่นและรสชาติไปอีก	

ตรวจซ�า้ว่ายังมีความติดยึดอะไรอีก	พบว่า	มันติดความเกรียมนิดๆของขนมปัง	เราก็พิจารณาล้าง

ไปได้อีก	วันนี้เราสั่งมา	1	ถาดมี	6	ชิ้น	กินไปจนหมด	6	ชิ้น	ก็ตรวจใจดูว่า	ยังมีอะไรสงสัยอีกไหม	 
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ยังเหลือความติดยึดเหลี่ยมไหนมุมไหนอีกไหม	เหมือนมันจะยังมีอยู่แต่ยังหาไม่พบ

	 	 	 	 	 	 	 หลังจากนั้นก็ตรวจใจดูเรื่อยๆจึงรู้ว่ากิเลสความติดยึดหายไปจากจิตมากพอสมควรแล้ว	

เหลือเป็นอรูปภพ	เหมือนจะม	ีเหมือนจะไม่ม	ี

						ผ่านไปประมาณ	1	สัปดาห์	เราก็คุยกับกิเลสอีก	

เรา	:	กิเลส	เราจะเลิกกินพิซซ่าเด็ดขาดตลอดชีวิต	เธอมีอะไรจะคัดค้านไหม

กิเลส	:	ยังกินไม่สะใจเลย	ต้องกินให้สะใจ	ต้องกิน	2ถาด	แล้วถ้าซื้อ	2	ถาด	ถาดที่2	จะได้ส่วนลด	

*อ๋อ!	ถึงบางอ้อ	กิเลสมันยึดว่าต้องกินให้สะใจถึงจะเป็นสุข	แล้วก็ยึดว่า	ต้องคุ้มค่า	ต้องได้ส่วนลด	

เราก็พิจารณาล้าง	 แต่กิเลสมันไม่ยอมไป	 จึงต้องหาหลักฐานมามัดตัวกิเลสด้วยการสั่งพิซซ่ามา

กินที่ห้อง	2	ถาด	(ไปกินที่ร้านไม่ได้	เดี๋ยวสลบคาร้าน	กลับห้องไม่ได้)	

เรา	:	เป็นไงกิเลส	อร่อยไหม

กิเลส	:	(งง!)	ท�าไมมันไม่ค่อยอร่อยแล้วล่ะ

เรา	:	ก็	ความอร่อยมันไม่มีจริงไง	มันเป็นมายา	ก็เธอนั่นแหละชอบสร้างภาพมายามาหลอกเรา	

ตอนนี้เรารู้ทันเธอแล้ว		มีอะไรจะแก้ตัวอีกไหม

กิเลส	:	ไม่มี	(ยอมจ�านนด้วยหลักฐาน)

เรา	 :	 แล้วก็ไม่ต้องมาหลอกเลยนะว่าคุ้มค่า	 คุ้มตรงไหน	 จ่ายเงินไปเพื่อเลี้ยงมารนี่นะ	 แย่	ๆ	 

แย่ที่สุด	ผลที่ตามมาจากการเชื่อเธอคือกองทุกข์ทั้งมวลและวิบากร้าย	ไม่คุ้มค่าเลย	เราเสียเวลา

กับเธอมาเยอะแล้วนะ	จะไปหรือไม่ไป	(น�้าเสียงเด็ดขาด)

กิเลส	:	(ไม่มีอะไรจะพูด	ยอมตาย	สลายไปต่อหน้าต่อตา)

	 	 	 	 	 จากวันนั้นมากิเลสก็หายหน้าไป	 ไม่มากวนใจอีกเลย	 เวลานั่งรถผ่านร้านพิซซ่า	 เราก็มอง

แล้วก็เช็คว่ามีความอยากกินเหลืออยู่ไหม	 ก็ไม่มี	 นิ่งสนิท	 ดูในทีวี	 ดูในอินเตอร์เน็ต	 ดูในโบชัวร์	

แล้วเช็คใจ	ก็นิ่งสนิท	พยายามนึกเอามโนเอาเพื่อเช็ค	จิตมันก็ไม่ปรุงต่อ	มันไม่เหลือความอาลัย

อาวรณ์แล้ว	 แต่ต้องรอเช็คซ�า้อีก	 เวลาได้กลิ่นหรือมีมาวางอยู่ต่อหน้า	 เพื่อจะได้บอกได้ชัดๆ	

มั่นใจ	100%	ฟันธงได้	เป็นอันจบกิจในกิเลสตัวนี้	

หมายเหตุ	 :	 ถ้าเป็นกิเลสกามตัวที่เรายังติดมากอยู่	 เราจะไม่ใช้วิธีนี้	 เพราะมีโอกาสที่กิเลสจะโต	

ต้องใช้วิธีพรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน�า้ก่อน	 จนกิเลสเล็กลงมากแล้วจึงกลับไปแตะเป็นบาง

คราวเพื่อเช็ค	
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#พูดสั้น ๆ ได้ไหม
 #ทุกข	์คือ	ร�าคาญที่เพื่อนพูดต่อความยาวสาวความยืด	

 #สมุทัย	คือ	อยากให้เพื่อนพูดสั้น	ๆ	เข้าใจกันง่าย	ๆ	ชอบที่เพื่อนพูดสั้น	ๆ	กระชับ	ชัง

ที่พูดยาว	ๆ	เมื่อเพื่อนพูดยาว	ๆ	ใจเราก็เลยรู้สึกร�าคาญ

 #นิโรธ	 คือ	 เป็นจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้เพื่อให้เข้าถึงสภาพดับทุกข์	 หรือสภาพนิพพาน	

คือ	 เข้าถึงสภาพจิตที่ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง	 เขาจะพูดสั้น	 ๆ	 เข้าใจง่ายใจเราก็เป็นสุข	 หรือ

เขาจะพูดยาวเยิ่นเย้อ	ใจเราก็เป็นสุข	เพราะล้างความยึดมั่นถือมั่นในใจได้

 #มรรค	คือ	วิธีปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงสภาพดับทุกข์	(นิโรธ)	สิ่งที่เราปฏิบัต	ิคือ	เมื่อเพื่อน

มาแจ้งเรื่องการแชร์ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมว่าขณะนี้มีแล้ว	 3	 ท่าน	 แต่เป็นกลุ่ม

มะเร็งทั้งหมดเลย	 และท่านก็ถามว่ากลุ่มอื่นล่ะมีบ้างไหม	 เราและเพื่อน	 ๆ	 ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม

โรค	(ผู้รับใช้)	ตอบพร้อมกันด้วยความสบายใจว่ากลุ่มเราไม่มีค่ะ	เราก็คิดว่าจบแล้ว	ต่างคนก็ต่าง

ท�างานต่อ	แต่ท่านก็ยังหารือต่อว่า	มีแต่กลุ่มมะเร็งอย่างเดียวนะ	(ฟังดูคล้ายกับว่าอยากให้มีโรค

อื่น	ๆ	บ้าง)	ตอนนั้นเราเริ่มรู้สึกว่ามีคลื่นความร้อนเกิดขึ้นในจิตเรา	ซึ่งน่าจะเกิดจากกิเลส	แต่

เรายังไม่ได้แยกแยะว่าเป็นกิเลสตัวไหน	และทั้ง	ๆ	ที่เรายังไม่ได้ล้าง	เรากลบัพดูสวนไปเบา	ๆ 

ว่า	 กลุ่มมะเร็งอย่างเดียวก็ได้ค่ะ	 แต่ด้วยเพราะความชังที่มันมีไม่มาก	 กิเลสตัวนี้ถูกขัดเกลาจน

ตัวเล็กลงมากแล้วค่ะ	ท�าให้จับอาการยากพอสมควร	แต่มาจับได้ตอนที่พูดสวนกลับไปแล้ว	จึง

รู้ตัวว่ามีกิเลสอัตตาตัวที่เราไปเดาว่าเพื่อนยึดมั่นถือมั่นปนอยู	่(จริง	ๆ	แล้วเพื่อนอาจจะไม่ได ้

ยึดมั่นถือมั่นก็ได้	แต่กิเลสเรารู้สึกไปเอง)	

	 เหตุการณ์หลังจากนั้นจึงรู้สึกได้ว่า	 ใจไม่ค่อยสงบราบเรียบ	 และไม่เบิกบานเท่าใดนัก	

เพื่อนท่านนั้นเดินจากไปแล้ว	 แต่กิเลสเราที่ยังไม่ลง	 จงึต้องเล่าให้เพือ่นทีอ่ยูใ่กล้	 	ๆ ฟังว่า	 เมือ่กี้ 

เรามอีตัตาแบบนี	้ ๆ	 นะ	 เป็นการโยนปัญหาให้หมู่มิตรดีช่วยกันแก้	 เพื่อนก็เลยให้เราส�านึกผิด	

เราก็เลยตั้งจิตส�านึกผิด	 ขอโทษขออโหสิกรรมเพื่อนท่านนั้น	 ตัง้ศลีว่าจะพยายามไม่เพ่งโทษ 

เพื่อนท่านนั้นอีก	 ตั้งจิตท�าสิ่งดี	 ๆ	 ช่วยเหลือผู้อื่น	 เพื่อให้กุศลช่วยดันวิบากร้าย	 กิเลสจะได้

คลายลงได้ง่ายขึ้น	 จากนั้นกิเลสความร�าคาญเพื่อนท่านนั้นในจิตเราก็หายไป	 จนรู้สึกได้ถึงใจที ่

เบาสบาย

	 ต่อมายังมีเรื่องที่ต้องประสานกับเพื่อนท่านนั้นอีก	 เพราะต้องประสานผู้เข้าอบรมให้มา

ขึ้นเวที	ตอนนี้มีสติมากขึ้น	ไม่มีร�าคาญท่านอีก	เพราะรู้ลู่ทางรู้จริตกิเลสเราดีแล้ว	จึงยอมปฏิบัติ

ตามที่ท่านต้องการความช่วยเหลือ	มีเออเร่อนิดหน่อยคือหาตัวผู้เข้าอบรมไม่เจอ	เราก็พยายาม

หาเต็มที่แล้ว	 เล่าให้เพื่อน	ๆ	ท่านอื่นฟังอีกว่าเราไม่ชังแล้วนะ	 เพื่อนได้แนะน�ามาอีกอย่างหนึ่ง
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ว่า	 หาเต็มที่แล้วไม่พบก็วางใจ	 แล้วก็ควรจะกลับไปบอกท่านหน่อยไหมว่า	 หาไม่พบและเสนอ

ว่าให้ท่านประกาศหาทางไมค์ได้เลย	เราก็ยินดีเต็มใจท�าตามที่เพื่อนบอก	เดินไปแจ้งท่านที่ศาลา

อบรม	 ทั้ง	 ๆ	 ที่เดิมทีเราก�าลังจะเดินไปตักอาหารในครัว	 พอไปแจ้งท่าน	 ท่านก็ประหลาดใจใน

ลีลาใหม่ของเรา	 พอเราแจ้งเสร็จท่านก็พูดอะไรบางอย่าง	 แต่ใจเราตั้งไว้ว่าจะไม่มาเอาอะไรจาก

ท่านนะ	เสร็จแล้วก็ต่างขอบคุณที่ได้ให้ข้อมูลกัน	และแยกย้ายกันไปด้วยใจที่เบิกบาน	จะเห็นว่า

เมื่อเราตั้งจิตไม่เอาอะไร	และท�าได้อย่างถึงจิตจริง	ๆ	เหตุที่เกิดก็มีแต่ดีกับดีเท่านั้น	ไม่มีร้ายเลย	

ท�าให้เรารู้สึกมั่นคงมั่นใจ	ประจักษ์ชัด	แจ้งแก่ใจ	และมีก�าลังใจที่จะล้างกิเลสให้ได้มากยิ่งขึ้น
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เพชรจากใจเพชร

 “ท�าร้ายเขามาตั้งมากตั้งมาย ยังมีหน้ามาโกรธ มาเกลียดเขาอีก มันชั่วเกินไปแล้ว

นะเรา”	 เป็นเพชรจากใจเพชรที่อาจารย์หมอเขียวให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทบทวนพิจารณา

เวลาเจอผัสสะที่มากระทบจนเกิดเวทนาชอบชัง	 ให้อ่านอาการเวทนา	 ใช้หมวดธรรมในการ

พจิารณาซ�า้	ๆ	จนความชอบชงัจางคลายนัน้	 เป็นพจิารณาจนเกดิความชดัเจนในเรือ่งของกรรม	

และผลของกรรมอย่างแจ่มแจ้ง	จนยอมรับความจริงตามความเป็นที่เราต้องได้รับ	เป็นค�าสอน

ที่น�ามาจากประวัติของพระโมคคัลลา

	 ประวัติของพระโมคคัลลาท�าให้เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง	 และท�าให้ซาบซึ้งและ

หมดสงสัยกับประโยคนี้...	 “ท�าร้ายเขามาตั้งมากตั้งมาย ยังมีหน้ามาโกรธมาเกลียดเขาอีก 

มันชั่วเกินไปแล้วเรา”

 ก่อนมาเจอพุทธะ	ชีวิตทุกชีวิตที่หลงโง่เกิดมา	ได้พลาดท�าชั่วมานับน�า้ตา	4	มหาสมุทร	

พอมาเจอพุทธะก็ต้องล้างให้หมดในกิเลสที่ได้สั่งสมมา	 และทุกวิบากชั่วที่ท�ามาก็ต้องรับหรือ

สร้างวิบากดีดันออกไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ประวัติของพระโมคคัลลา	อัครสาวกเบื้อง

ซ้าย	 ตอนที่ถูกโจรสับเป็นชิ้นๆ	ท่านก็ไปลาพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยอมตายยอมให้โจรฆ่าตาย	

เป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วว่า

	 “ไม่น่าเลย	 เป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย	 ไม่น่าจะถูกฆ่าตายเลย	 ๆ	 มันไม่สมเลยไม่เหมาะสมเลย	

ดร.ใจเพชร	กล้าจน
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เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายแล้วถูกฆ่าตาย	ไม่เหมาะสมเลย		ๆ”	คนก็พูดโจษจันไปทั่ว	พระพุทธเจ้า

ก็ตรัสว่า	ใช่	เป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายนี่ไม่เหมาะเลยที่จะถูกฆ่าตายแบบนี้	แต่ที่พระโมคคัลลาโดน	

“เหมาะสมแล้วกับวิบากเก่าที่ท�ามา”	 กับวิบากใหม่ที่ท�ากับความดีที่ท�าร่วมกับพระพุทธเจ้านี่ไม่

เหมาะสมเลย	ไม่ได้เหมาะสมเลยที่จะถูกโจรฆ่าตายอย่างนี้	แต่เหมาะสมแล้วกับ	“วิบากเก่าที่ท�า

มา”	 สิ่งร้ายที่พระโมคคัลลาได้รับ	 ไม่ได้เกิดจากการบ�าเพ็ญเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย	 แต่เกิดจาก

การท�าไม่ดีมาในชาติก่อน	ๆ	เพราะจากประวัติของพระโมคคัลลาสมัยไกลลิบๆ	นับล้านปีไม่ถ้วน	

	 อดีตชาติของท่าน	ท่านได้ดูแลพ่อแม่ที่ตาบอด	พ่อแม่ที่ตาบอด	ก็อยากให้ท่านมีภรรยา

จึงไปหาภรรยามาให	้ภรรยามาดูแลพ่อแม่ที่ตาบอดนานเข้า	ๆ	ก็เกิดความร�าคาญไม่อยากดูแล	

พอร�าคาญมาก	ๆ	ก็ยุสามี	(พระโมคคัลลา)	ให้ฆ่าพ่อแม่	ใส่ร้ายพ่อแม่ต่าง	ๆ	นานา	สามี	ก็เชื่อ

ตาม	พระโมคคัลลาหลอกพ่อแม่ว่าจะพาไปเยี่ยมญาติ	บอกพ่อแม่ว่าให้ไปทางนี้	ๆ	เส้นทางตรง

ไปอย่างนี	้ตนจะคอยอารักขาให	้เพราะได้ข่าวว่ามีโจรร้าย	จากนั้นพระโมคคัลลาก็แสร้งท�าเป็น

โจรแล้วเข้ามาท�าร้ายพ่อแม่	พ่อแม่ก็บอกว่า	“ลูกเอ๊ยหนีไปซะ	ไม่ต้องห่วงพ่อแม่หรอก	พ่อแม่

แก่มากแล้ว	ปล่อยให้พ่อแม่ตายไปซะ!	ไม่เป็นไร	โจรมาแล้ว	รีบหนีไป”	พ่อแม่ก็รักลูกมาก	บอก

ให้ลูกหนีไป	ให้ลูกหนีไปซะ	ไม่ต้องห่วงพ่อแม	่ก็คือ	อดีตชาติของท่านคือหน้ามืดทุบตีพ่อแม่จน

ตาย	ก็เป็นอนันตริยกรรม	ต้องตกนรกทุกข์ทรมานแสนสาหัสนับหลายแสนปี	

อนันตริยกรรมเป็นกรรมหนัก	5	ประเภท	

1)	ฆ่ามารดา

2)	ฆ่าบิดา	

3)	ฆ่าพระอรหันต์	

4)	ท�าร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต

5)	ท�าสงฆ์ให้แตกกัน	ท�าลายสงฆ์	

	 เศษวิบากของอนันตริยกรรมที่มาถึง	ท�าให้พระโมคคัลลาต้องถูกฆ่าตาย ฟังดี ๆ...เศษ...

วิบาก... ของชาติที่ลิบ ๆ ที่ได้ชดใช้ไปไม่รู้ตั้งกี่แสนปีแล้ว	ใช้วิบากกรรมจนเบาบางถึงได้บ�าเพ็ญ

ต่อเป็นโสดาบัน	 สกิทาคามี	 อนาคามี	 เป็นอรหันต์แล้วบ�าเพ็ญโพธิสัตว์ต่อ	 กว่าจะมาเป็นอัคร

สาวกเบื้องซ้ายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ	 ใช้เวลาตั้งหนึ่งอสงไขยกับแสนกัป	 ไม่รู้กี่ล้านปี	 นับล้านปีไม่

ถ้วน	กว่าจะมาเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย	เศษ...วิบาก...ยังตามมาไล่ล่า	เพราะฉะนั้น	ใครที่รู้สึกว่า

ตนเป็นคนดี	จะได้หมดสงสัยว่า

“ท�าไม ฉันก็เป็นคนดี ท�าไมฉันต้องมาโดนด้วย ๆ”

“คนที่ท�าไม่ดีกับฉันต้องเป็นคนไม่ดีต่อฉัน แน่ ๆ เลย เป็นคนน่าเกลียดน่าชังส�าหรับฉัน  

แน่ ๆ เลย”
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“ฉันท�าดีตั้งมากตั้งมาย แล้วท�าไมเขาถึงมาท�าไม่ดีกับฉันๆ”

	 คนมปีฏิภาณ	จะได้เลิกโทษคนอ่ืนเสยีที	ขนาดอคัรสาวกเบือ้งซ้าย	ยงัโดนอย่างนัน้	เศษวบิากนะ	

ไม่ใช่ปีทีแ่ล้ว	ไม่ใช่ชาตท่ีิแล้ว	ไม่ใช่ชาตท่ีิตดิกนั	เป็นชาตทิีล่บิ	ๆ 	นบัล้านปีไม่ถ้วน	ใครฟังอันนีเ้ข้าใจแล้ว	จะหมด

สงสยัเลย	ไม่ต้องไปลุ้นเลยว่าจะไม่มเีร่ืองร้ายในชีวติเรา	มนัมาแน่	(เพราะเราท�าพลาดท�าช่ัวมานบัน�า้ตา	4	

มหาสมทุร)	กข็นาดพระพุทธเจ้าในปางท่ีท่านพลาดท�าส่ิงไม่ดต่ีาง	ๆ 	ไม่ใช่ชาตใิกล้	ๆ 	นะชาตลิบิ	ๆ 	นบัล้าน

ปีไม่ถ้วน	ระดบัพระพุทธเจ้ายงัโดนเลย	ลิบ	ๆ	นบัล้านปีไม่ถ้วนพระโมคคลัลานะกล็บิ	ๆ	นบัล้านปีไม่ถ้วน	 

ลบิ	ๆ 	นบัล้านปีไม่ถ้วน	นีเ่ศษ...วบิาก...นะ	ยงัโดนเลย	ดงันัน้	ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าใครทีม่าท�าไม่ดีกบัเรา

อย่างนัน้อย่างนี	้แล้วเรารู้สึกว่า

 

“ฉันท�าดีมาขนาดนี้ ท�าไมเธอถึงไม่เห็นความดีฉันบ้าง”

“ท�าไมคนนั้นคนนี้ถึงไม่เห็นความดีฉันบ้าง”

“ท�าไมคนนั้นคนนี้เขาไม่ศรัทธาเรา”

อย่าว่าแต่ศรัทธาเลย “เขาไม่ฆ่าก็บุญนักหนาแล้ว”
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ประวัติของพระสารีบุตรเถระ พระอัครสาวกเบื้องขวา
																							น้อมพรฟ้า

	 พระสารีบุตรเถระ	 เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา	 เป็นธรรมเสนาบดีและเอตทัคคะผู้เป็น

เลิศด้านปัญญา	ผู้ทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งยวดต่อพระพุทธศาสนา	ประวัติของพระสารีบุตรเถระ

มีความน่าสนใจหลายประเด็น

ประวัติก�าเนิด 
	 พระสารีบุตรเมื่อแรกเกิดนั้นมีชื่อว่า	 “อุปติสสะ”	 เป็นบุตรของนางพราหมณีชื่อ	 “สารี” 

และนายวงัคันตะพราหมณ์	ผูเ้ป็นหัวหน้าหมู่บ้านอปุติสคามแห่งต�าบลนาลกะ	หรือต�าบลนาลนัทา 

ที่ท่านได้ชื่อว่า	 “อุปติสสะ”	 นี้เพราะเป็นบุตรแห่งสกุลอันประเสริฐสุดในอุปติสสคาม	 และภาย

หลังบวชในพระพุทธศาสนาแล้ว	 ท่านอุปติสสะมีชื่อเรียกใหม่ว่าพระสารีบุตร	 (บุตรของนางสารี

พราหมณี)		

	 อปุติสสะนัน้มน้ีองชายสามคน	คอื	พระจนุทะ	พระอปุเสน	พระเรวตัตะ	และมีน้องสาวอกี

สามคน	 คอื	 นางจาลา	 อปุจาลา	 และสสีปุจาลา	 ซึง่ล้วนออกบวชในบวรพทุธศาสนาและได้บรรลุ 

อรหัตตผลในท่ีสุดทุกองค์	จงึหมายความว่า	บตุรและบุตรขีองนางสารพีราหมณเีป็นพระอรหันต์ทัง้	

7		องค์	ในวนัเดยีวกบัท่ีนางสารีพราหมณีได้ให้ก�าเนดิอปุตสิสะนัน้	นางโมคคลัลพีราหมณใีนบ้านโกลติะ 

ก็ได้ให้ก�าเนิดบุตรชื่อว่า	“โกลติะ”	และต่อมาภายหลังบวชในบวรพุทธศาสนาแล้ว	ท่านโกลติะ 

มชีือ่เรียกใหม่ว่าพระมหาโมคคัลลานะ	(บุตรของนางโมคคัลลีพราหมณี)		ครอบครัวของนางสาร ี

พราหมณีนั้นมีความมั่งคั่งสมบูรณ์พร้อมมูลพอ	 ๆ	 กับครอบครัวของโกลิตะ	 นิสัยใจคอของทั้ง 

อุปติสสะและโกลิตะก็คล้ายคลึงกัน	 ท่านทั้งสองได้คบหาและเล่าเรียนจนส�าเร็จศิลปศาสตร์ทุก

อย่างด้วยกนัมาแต่เล็ก	ๆ 	จนเตบิใหญ่	นอกจากนี	้ครอบครวัของท้ังสองกยั็งเป็นสหายเกีย่วเนือ่งกนั

มาถงึ	7	ชัว่โคตร	ทั้งสองจึงเป็นเพื่อนรักกันอย่างยิ่ง	วันหนึ่ง	อุปติสสะและโกลิตะไปเที่ยวเล่นใน

งานรื่นเริงประจ�าปีในกรุงราชคฤห	์แต่มิได้มีความสนุกสนานอย่างเคย	เพราะญาณปัญญาเริ่มแก่

กล้าท�าให้มีสติปัญญาพิจารณาหาสาระในมหรสพและชีวิต	 ก็เกิดความสลดใจขึ้นว่า	 ไม่เห็นจะ

มีอะไรควรดูควรได้จากมหรสพนี	้คนที่แสดงเหล่านี้ทั้งหมดมีชีวิตไม่ถึง	100	ปี	ก็จะล้มหายตาย

จากกันไป	เราทั้งหลายควรจะแสวงหาโมกขธรรมเครื่องหลุดพ้นจากบ่วงเช่นนี้

	 สองวันต่อมาจึงพากันไปบวชในส�านักของสัญชัยปริพาชก	ณ	 กรุงราชคฤห์นั้นเอง	 และ

ส�าเรจ็การศกึษาในส�านกันัน้โดยใช้เวลาเพยีงสองสามวนั	 เมื่อจบแล้วก็ออกจากส�านัก	 แต่ยังไม่พึง

พอใจเพราะเห็นว่าความรู้จากส�านักนัน้หาใช่ทีต่นค้นหาไม่		จงึตกลงแยกกนัไปตามหาครผููส้ามารถ 

สอนความจริงของโลกให้ประจักษ์ได้อย่างแท้จรงิ	 และสัญญากันว่า	 “หากผู้ใดระหว่างเราสองคน 
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ใครได้บรรลอุมตธรรมก่อน	 ผู้นัน้จงบอกแก่อีกคน”	 สมัยน้ันองค์พระสัมมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงบรรล ุ

พระปรมาภสิมัมาสมัโพธญิาณแล้ว	 ทรงประกาศพระธรรมจกัรอนับวร	 แล้วได้ส่งพระสาวกออก

ประกาศค�าสอน	ส่วนพระองค์ประทบัอยูท่ีพ่ระเวฬวุนัมหาวหิาร	ในกรงุราชคฤห์	พระอัสสชิผู้เป็น

หนึ่งในพระปัญจวัคคีย์	 หลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุ

อรหัตตผลแล้ว	วันหน่ึงท่านถือบาตรและจีวร	ไปสูก่รงุราชคฤห์เพือ่บิณฑบาตแต่เช้าตรู	่อปุตสิสะ 

ได้พบพระอัสสชิเถระ	กเ็กิดความประทับใจในอิรยิาบถน่าเลือ่มใส	ส�ารวมด	ีของท่านพระอสัสชเิถระ 

ผูม้อิีนทรย์ีฝึกดแีล้ว	 จงึเกดิความคิดว่า	 ท่านผูน้ีจ้กัเป็นพระอรหันต์	 จึงได้ตามท่านพระอสัสชเิถระ 

ไปข้างหลงั	รอคอยโอกาสอยู	่แล้วสอบถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านพระอสัสช	ิและสอนอย่างไร

	 ท่านพระอสัสชเิถระได้แสดงความลึกซ้ึงในค�าสอน	 ของพระผูมี้พระภาคเจ้า	 ว่า	 “ธรรมเหล่า

ใดเกดิแต่เหต	ุพระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านัน้	และความดบัแห่งธรรมเหล่านัน้	พระมหา

สมณะมปีกตทิรงสัง่สอนอย่างนี”้	 เมือ่อปุตสิสะได้ฟังกไ็ด้ดวงตาเห็นธรรม	 บรรลุโสดาบัน	 	 หลงัจาก

นัน้	อปุตสิสะกราบลาพระอสัสชเิถระ	แล้วน�าธรรมะทีไ่ด้รบัฟังมา	ไปบอกเพือ่นสนทิคือโกลิตะ	จนได้

บรรลโุสดาบนัเช่นเดยีวกนั	 ทัง้สองได้ไปชกัชวนสัญชยัปรพิาชก	 ให้ไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า	 แต่

สญัชยัปรพิาชกปฏเิสธ	 ทัง้สองจงึได้พาปริพาชก	 250	 คน	 ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์	 หลงัจากฟัง

ธรรมครัง้นัน้	ปริพาชก	250	คนบรรลุอรหัตผลแต่อุปตสิสะและโกลิตะ	ยงัคงบรรลุเพยีงโสดาบันเช่น

เดมิ	 พระพทุธเจ้าทรงบวชให้ท้ังหมดด้วยวธิเีอหิภกิขอุุปสัมปทา	 ภายหลงับวชในพระพุทธศาสนาแล้ว	

ท่านอุปติสสะมชีือ่เรยีกใหม่ว่าพระสารีบุตรส่วนโกลติะได้ชือ่ว่าพระมหาโมคคัลลานะและด้วยเป็นผูม้ี

บารมญีาณและภมูปัิญญาสงู	พระอคัรสาวกทัง้สองจงึมิได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมเหล่าบรวิาร		

 พระมหาโมคคลัลานะได้รบัพทุธโอวาทหลงัจากบวชแล้ว 7 วนั จงึบรรลอุรหตัตผล 

ณ	บ้านกัลลวาลมุตตคามแห่งแคว้นมคธ	 ส่วนพระสารีบุตรใช้เวลาล่วงเลยไป	 15	 วันนับจากวนั 

บวชจึงบรรลุพระอรหัตตผล		ที่ถ�้าสุกรขาตา	เชิงเขาคิชกูฏ	นครราชคฤห์	โดยเหตุเพราะพระพุทธ- 

องค์เสด็จไปโปรด	ทีฆนขปริพาชกผู้เป็นหลานของพระสารีบุตร	 โดยทีฆนขะได้เข้าเฝ้าพระพุทธ-

องค์เพื่อทูลถามปัญหา	พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเกี่ยวกับ	ทฏิฐแิละเวทนา	เมือ่ได้ฟังพระธรรม 

นั้นทีฆนขะได้บรรลุโสดาบัน	 ส่วนพระสารีบุตรผู้	 ก�าลังถวายงานพัดพระพุทธองค์	 ก็ได้ยินธรรม

เหล่านั้นอยู่ด้วย	จึงได้ส่งญาณพิจารณาตามพระเทศนา	จึงได้บรรลุที่สุดแห่งอรหัตตมรรคส�าเร็จ

เป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเอง	 ซึ่งในวันนั้นคือวันเพ็ญเดือนมาฆะ	 โดยมีเหตุการณ์ส�าคัญถัดไปคือ	

พระพทุธองค์ทรงแสดงโอวาทปาฏโิมกข์	ให้กบัพระอรหันต์	1,250	รปู	รวมพระอคัรสาวกทัง้สองด้วย

	 พระสารีบุตรนั้นได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ	คือ	 เลิศกว่าผู้อื่น	 ใน

ด้านเป็นผู้มีปัญญามาก	 สามารถแสดงอริยสัจได้เท่าเทียมกับพระศาสดา	 ทั้งยังได้รับการยกย่อง

เป็นพระธรรมเสนาบดีพระอัครสาวกเบื้องขวา	เอตทัคคะในด้านมีปัญญามาก		คือ	เป็นแม่ทัพ
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ฝ่ายธรรม	 เป็นก�าลังส�าคัญในการเผยแผ่พระศาสนา	 เมื่อภิกษุมาทูลลาพระศาสดา	 พระองค์จะ

ตรัสให้ไปลาพระสารีบุตรก่อน	 และท่านเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญในด้านความกตัญญู	 ด้วยท่าน

ถือว่าพระอัสสชิเถระเป็นผู้ให้ความสว่างเป็นคนแรกเมื่อทราบว่าพระอัสสชิอยู่	ณ	ทิศใด	ในเวลา

จ�าวัด	 (นอน)	 ท่านต้องหันศีรษะไปทางทิศนั้นเสมอ	 และแม้ราธพราหมณ์ซึ่งเคยตักบาตร	 พระ

สารีบุตรเพียงทัพพีเดียวท่านก็จดจ�าได้และเป็นผู้สงเคราะห์ให้ราธพราหมณ์ได้บวชในพระพุทธ

ศาสนา	(พระราธเถระเที่ยวจาริกไปกับพระสารีบุตร	ไม่นานก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์)

	 ส่วนพระมหาโมคคัลลานะนั้นได้รับยกย่องจากพระบรมศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะ 

พระอัครสาวกเบื้องซ้าย	ในด้านมีฤทธิ์	คอื	มีความเป็นเลิศในหลายด้านโดยเฉพาะด้าน	มโนมยทิธ	ิ 

คือ	มีฤทธิ์ทางใจ	อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ในการก่อสร้าง	พระบรมศาสดามอบให้เป็นผู้อ�านวย

การควบคุมงานก่อสร้างวัดบุพพารามมหาวิหารและโลหะปราสาทที่นางวิสาขาสร้างถวาย	 

ณ	เมืองสาวัตถีอันเป็นวัดที่พระบรมศาสดาเสด็จไปประทับอยู่		6	พรรษา	ท่านได้รับการยกย่อง

เป็นพระธรรมเสนาบดีและเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย	คู่กับพระสารีบุตรผู้เป็นพระธรรมเสนาบดี

และอัครสาวกเบื้องขวานอกจากจะเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาและเป็นเอตทัคคะผู้เป็นเลิศ

ด้านปัญญาแล้ว	 ท่านพระสารีบุตรยังมีคุณความดีและเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในพระพุทธศาสนา

อีกมากมาย	อาทิ

	 1.	 พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรว่า	 เป็นผู้มีปัญญาอนุเคราะห์เพื่อนบรรพชิต

ด้วยกัน	ตัวอย่างครั้งหนึ่งที่กรุงเทวทหะ	ภิกษุพากันเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์	ทูลลาจะไปปัจฉาภูมิ

ชนบท	พระองค์ตรัสให้ไปลาพระสารีบุตร	เพื่อท่านพระสารีบุตรจะได้แนะน�าสั่งสอน		ในการไป

ของพวกเธอ	จะได้ไม่เกิดความเสียหาย

	 2.	 ทรงยกย่องพระสารีบุตรว่าเป็นคู่กับพระมหาโมคคัลลานะ	 เช่น	 ทรงตรัสกับภิกษุทั้ง

หลายว่า	 “ภิกษุทั้งหลาย	 ท่านทั้งหลายคบกับสารีบุตรและโมคคัลลานะเถิด	 ...	 สารีบุตรเปรียบ

เหมือนมารดาผู้ให้ก�าเนิด	โมคคัลลานะเปรียบเหมือนนางนม	ผู้เลี้ยงทารกที่เกิดแล้วนั้น	สารีบุตร

ย่อมแนะน�าให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล		โมคคัลลานะแนะน�าให้ตั้งอยู่ในคุณเบื้องบนสูงกว่านั้น”	

ด้วยเหตุนี้จึงมีค�ายกย่องว่า	 พระสารีบุตรเป็นอัครสาวกฝ่ายขวา	 และพระมหาโมคคัลลานะเป็น 

อัครสาวกฝ่ายซ้าย

	 3.	มคี�าเรียกยกย่องพระสารีบตุร	อกีอย่างหนึง่ว่า	พระธรรมเสนาบด	ีซึง่เป็นคูก่บัพระบรม

ศาสดาว่า	พระธรรมราชา

	 4.	 พระสารีบุตรเป็นผู้มีปฏิภาณในการแสดงพระธรรมเทศนา	 คือ	 ชี้แจงแสดงให้ผู้ฟัง

เข้าใจได้ชัดเจน

	 5.	 ท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที	 พึงเห็นตัวอย่างได้จาก	 เมื่อท่านได้ฟังธรรมเทศนา
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ที่พระอัสสชิแสดง	 ได้ธรรมจักษุแล้วมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา	 ตั้งแต่นั้นมาท่านก็นับถือ 

พระอัสสชิว่า	เป็นอาจารย์ท�าการเคารพอยู่เสมอ	แม้ได้ยินข่าวว่าพระอัสสชิอยู่ในทิศใด	เมื่อ

ท่านจะนอน	 ท่านจะนมัสการไปทางทิศนั้นก่อน	 แล้วนอนหันศีรษะไปทางทิศนั้น	 อีกตัวอย่าง

หนึ่ง	ท่านพระสารีบุตรยังราธพราหมณ์ให้อุปสมบท	เพราะระลึกถึงคุณที่ราธพราหมณ์	ได้ถวาย

บิณฑบาตแก่ท่านเพียงทัพพีเดียว

	 6.	ท่านเป็นผู้เสนอความคิดให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติพระวินัย		เพื่อความมั่นคงแห่ง

พระสัทธรรม

	 7.	ท่านได้น�าค�าสอนของพระพุทธองค์จัดเป็นหมวดหมู่

	 8.	เป็นพระเถระรูปแรกที่คิดท�าสังคายนา

	 9.	เป็นพระอุปัชฌาย์ของสามเณรรูปแรก	คือสามเณรราหุล

	 10.	 ก่อนที่ท่านจะปรินิพพาน	 ท่านพระสารีบุตรพิจารณาเห็นว่าอายุสังขารจวนจะสิ้น

แล้ว	ปรารถนาจะไปโปรดมารดาคือ	นางสารีพราหมณี	ที่ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่	เมื่อท่านไปถึงบ้าน

เดมิแล้ว	ได้เกิดปักขันทิกาพาธ	(โรคท้องร่วง)	ขึน้ในคนืนัน้	ในเวลาทีพ่ระสารีบุตรก�าลังอาพาธอยูน่ัน้ 

ท่านได้เทศนาโปรดมารดา	 จนนางสารีได้บรรลุโสดาบัน	 การที่บุตรได้ชักน�าบุพการี	 ให้นับถือ

พระรัตนตรัยเป็นสรณะ	 จนได้มรรคผล	 นับเป็นการตอบแทนคุณอย่างยอดเยี่ยม	 คืนนั้นเป็น 

วันเพ็ญเดือนสิบสอง	 พระสารีบุตรก็ปรินิพพานในห้องที่ท่านเกิด	 ในบ้านเดิมของท่านที่เมือง

นาลันทา	 หลังจากที่ได้ไปเทศนาโปรดมารดาในคืนนั้นเอง	 รุ่งขึ้นพระจุนทะ	 ผู้เป็นน้อง	 ได้

ท�าฌาปนกิจสรีระพระเถระเจ้า	 เสร็จแล้วจึงเก็บอัฐิธาตุของท่าน	 น�าไปถวายพระบรมศาสดา	 

ณ	พระเชตวนัมหาวหิาร	กรงุสาวตัถี	พระพทุธองค์โปรดให้ก่อเจดย์ี	บรรจอุฐิัธาตขุองพระสารบุีตร	

ไว้	ณ	ที่นั้น	นอกจากคุณูปการต่างๆ	ที่ได้กล่าวมาแล้ว	ท่านพระสารีบุตรยังเป็นพระอัครสาวกผู้มี

พระภาษิตที่ได้แสดงวาทธรรมไว้มากมายที่สุดองค์หนึ่ง		

	 ประวัติพระอรหันต์เอตทัคคะในพุทธกาลมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และน่าติดตามอีก

มาก		ผู้เขียนจะขอน�าเสนอในฉบับต่อไป	
อ้างอิง 

 พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา พระไตรปิฎกฉบับหลวง เล่มที่ 4 ข้อที่ 64-70 หน้า 56-

73 และอรรถกถา

 ประวัติพระสารีบุตรเถระ https://www.uttayarndham.org/node/920   สืบค้นวันที ่

 23 มกราคม 2562

 พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะIตรัสรู้Iเว็บไซต์พุทธะ  https://www.phuttha.com/

พระพุทธเจ้า/ตรัสรู้/พระสารีบุตร -และ-พระโมคคัลลานะ   สืบค้นวันที่ 23 มกราคม 2562

 ประวัติพระพุทธสาวก http://www.dhammathai.org/monk/monk12.php 
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เล่าสู่กันฟัง..ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง

ภาคภูมิ ยอดปรีดา

เรื่องเล่าสู่กันฟัง...ผมดีใจที่เป็นมะเร็ง คอลัมน์นี้ ต่อเนื่องมาจากฉบับที่แล้ว คนป่วยที่ผ่านความ

ทุกข์กาย ทุกข์ใจ กับสิ่งที่ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นโรคร้าย ความกลัว กังวล หวั่นไหว กับสิ่งที่มอง

ไม่เห็น อะไรเป็นจุดเปลี่ยน... เราลองไปฟังเหตุผลอะไร ที่ท�าให้เขาดีใจที่เป็น”มะเร็ง”

#เหตุผลที	่4	ขอบคุณ	“ทุกข์”

 สขุ หรือ ทุกข์ ถ้าเลอืกได้จะเลอืกอะไร? 

แน่นอนคงไม่มใีครเลือกท่ีจะทุกข์ แทบจะทกุคน 

ต้องการสขุไม่ต้องการทุกข์ แต่จะมสัีกกีค่นหนอ 

ที่จะรู้ว่า ทุกครั้งที่เราแกร่งขึ้น เข้มแข็งขึ้น หา

ใช่ว่าเราได้มาจากการก้าวผ่านความสขุ แต่เป็น

เพราะว่าเราสามารถก้าวผ่านความทุกข์ท่ีผ่าน

เข้ามาในชีวิตของเราแต่ละครั้งต่างหาก

 คิดได้ดังนั้น ก็ถึงบางอ้อเสียทีว่าท�าไม

พระพุทธเจ้าจึงได้สอนคนรุน่หลังไว้ว่า “เหน็ทุกข์จึง

เห็นธรรม” และทุกข์ที่เห็นก็ต้องเป็น “ทุกข์ที่

มากเกินทน” เสียด้วยสิ 

 ตวัผมเองก่อนป่วยเป็นมะเร็ง ชีวติกห็า

ใช่ทีจ่ะมแีต่สขุ ชวีติผมก็เหมือนคนปกติทั่วไป 

ที่จะทุกข์ ๆ สุข ๆ ปน ๆ กันไป แต่ทุกข์ที่เคย

เจอะเจอมา ยังไม่ท�าให้ผมทุกข์จนเกินทน เลย

มักแก้ปัญหาด้วยวธิทีีผิ่ด ๆ หรือไม่กว็ธิทีีไ่ม่ยัง่ยนื

 จนมาป่วยเป็นมะเร็งนี้แหละ ถึงได้รู้

เสียทีว่า “ทุกข์ที่มากเกินทน” เป็นเช่นไร ใน

วันที่รู้ตัวว่าตัวเองมีโอกาสเป็นมะเร็งแค่ 95% 

โลกทั้งโลกนี้มันก็อึน ๆ อัน ๆ อุน ๆ อย่างไร

ไม่รู้บอกไม่ถูก ยากนกัทีจ่ะเขยีนอธิบายออกมา

เป็นข้อความ ให้ร้องไห้ให้เหน็ยงัจะง่ายกว่า กว่า

จะพาตัวเองผ่านจากจุดนั้นมาได้ ก็ต้องใช้พลัง

ทั้งกายและใจไปมากโขเลยทีเดียว

 แต่พอมองย้อนกลับไป มันก็คุ้มอยู่นะ 

ถ้าไม่ป่วยเป็นมะเร็งก็คงไม่เจอทุกข์ที่เกินทน  

แล้วถ้าไม่ทกุข์เกนิทนก็คงไม่เจอธรรม (ทีถ่กูต้อง 

ถกูตรง) และถ้าไม่เจอธรรมกค็งไม่มีคนเพีย้น ๆ  

อย่างผมทีย่งัสามารถมองหาความสขุในช่วงเวลา 

ที่สุดแสนจะเลวร้าย และ คนที่ยังสามารถดีใจ

ที่ป่วยเป็นมะเร็ง…ขอบคุณมะเร็งที่ท�าให้ผม
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ค้นพบหนทางที่น�าพาไปสู่“ความสุขแท้จริง” 

#เหตุผลที	่5	ท�ำ	“ตัวเอง”

 ไม่รู้ท่านอื่น ๆ ที่ป่วยเป็นมะเร็งจะเป็น

เหมือนกับผมหรือเปล่า คือ ตอนที่รู้ตัวว่าเป็น

แน่ ๆ แล้ว หรือมีโอกาสเป็นสูงมาก พอได้

ร ้องไห้จนหน�าใจและความคิดเร่ิมกลับมา

ท�างานได้อีกครั้งหนึ่ง 

 ความคิดแรก ๆ ที่กลับเข้ามานอกจาก

เรื่องความตายแล้วก็คือ “ท�าไมต้องเป็นเรา” 

ที่ป่วยเป็นมะเร็ง แล้วหลังจากนั้นเหล่าฝูงแพะ

รับบาปก็จะถูกขุดขึ้นมาถูกจับเป็นผู้ต้องสงสัย

ด้วยข้อกล่าวหาเป็นต้นต้นเหตุที่ท�าให้เราป่วย

เป็นมะเร็ง 

 ซึ่งในตอนนั้นส�าหรับผมเอง ทั้ง สัตว์ 

สิ่งของ บคุคลท่ีเคยบาดหมางแคลงใจกันมา ก็

ถูกผมจับมาเป็นผู้ต้องสงสัยไปเสยีหมด ไม่เว้น

แม้แต่ผีสางเทวดานางไม้ก็โดนไปกับเขาด้วย 

ผมเที่ยวโทษคนนู้นคนนี้สิ่งนู้นส่ิงนี้ท่ีท�าให้ผม

ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่

ไม่เคยที่จะโทษเลยก็คือ “ตัวผมเอง”

 และก่อนที่ผู ้ต ้องสงสัยเหล่านั้นจะ

กลายเป็นแพะรับบาปที่โชคร้ายไปมากกว่านี้ 

ผมได้มาเจอค�าสอนค�าหนึ่งของพระพุทธเจ้า

ที่ท่านได้ตรัสไว้ประมาณว่า “ดบัทกุข์ ดบัที่

เหตุ” และในเม่ือผมก็รูอ้ยูเ่ต็มอกว่าสาเหตสุ่วน

ใหญ่ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ผมป่วยเป็นมะเร็งก็คือ 

“พฤตกิรรมทีผ่ดิ” ของผมเอง แล้วจะมัวโทษ

คนอืน่หรอืสิง่อืน่ ๆ อยูท่�าไม

 ค�าถามคือ เวลาที่ผมทานอาหารที่มี

โทษ มีใครมาจับอาหารเหล่านั้นมายัดใส่ปาก

ผมหรือเปล่า ค�าตอบคือไม่มีใครนอกจากมือ

และใจผมเอง แล้วเวลาที่ไม่ออกก�าลังกาย 

มีใครมาบังคับไม่ให้ออกหรือเปล่า ก็ไม่อีกนั้น

แหละ และก็มีแต่ผมเองอีกนั้นแหละที่ยกเอา
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เหตุผลร้อยแปดพันเก้ามาอ้างกับตัวเองเพ่ือ 

ที่จะได้ไม่ต้องออกก�าลังกาย 

 อ่้าว!...แล้วถ้าอย่างนั้น เวลาที่รู ้สึก

เครียดล่ะ มีคนอ่ืนมาท�าให้ผมเครียดไม่ใช่

หรือ ค�าตอบคือ ไม่เลย เพราะไม่มีใครจะไป

สามารถบังคับจิตใจใครได้นอกจากตัวของคน

นั้น ๆ เอง ดังนั้นเวลาที่ผมเครียด โกรธ โมโห 

กังวล หรืออารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอารมณ์

ที่ไม่จ�าเป็น ก็เป็นเพราะผมเองทั้งนั้น ที่ไม่รู้จัก

จัดการกับจิตใจของตนเอง

 ด้วยเหตุผลข้างต้นดงักล่าว เหล่าผู้ต้องหา

ทัง้หมดจงึกลายเป็นผูบ้รสิทุธิ ์ และโฉมหน้าของ

ผูต้้องหาตวัจรงิเสยีงจรงิก็ถูกเปิดเผย ซึ่งก็ไม่ใช่

ใครที่ไหน คน ๆ นั้นที่ท�าให้ผมป่วยเป็นมะเร็ง

ก็คือ “ตัวผมเอง”

 แต่ไหน ๆ ในเมือ่ยอมรับและสารภาพ

ผดิแล้ว ศาลท่านกเ็ลยใจดีไม่ถงึกบัลงโทษประหาร 

ชวีติผม แต่แค่ให้รอลงอาญาไว้ก่อน พร้อมกับ

ฝากข้อคิดไว้ว่า 

 พฤตกิรรมทีเ่คยท�าผดิ ๆ กเ็ปลีย่นแปลง

ให้มันถกูให้มันดข้ึีน เปล่ียนได้เร็วก็ดกีว่าเปลีย่น

ได้ช้า แต่ถึงแม้ว่าเปลี่ยนได้ช้าก็ดีกว่าไม่ยอม

เปลี่ยนเลย และที่ส�าคัญไปกว่านั้น ในเมื่อกล้า

ที่จะยอมรับผิดแล้วก็อย่าลืมท่ีจะกล้าที่จะให้

อภัยตัวเองด้วย...ขอบคุณมะเร็งท่ีท�าให้ผม

กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้น 

#เหตุผลที	่6	“โกรธ”	กันไปท�ำไม

 ค�ำเตือน บทความในตอนนี้ค่อนข้างที ่

จะออกมาจากความรู้สึกเพ้ียน ๆ  ส่วนตัวของผม 

โดยเฉพาะ ซึง่จนถงึปัจจบุนันีผ้มกย็งังง ๆ  อยู่เลย 

ว่ารู้สึกอย่างนั้นไปได้อย่างไร แต่พอนานไปเข้า 

ก็พบว่าไอ้ความรู้สึกแบบนั้นมันแปลกและเจ๋ง

กับตัวผมดี ก็เลยลองเอามาแบ่งปันให้ทุกท่าน

ได้ลองอ่านกัน

 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าท่านใดอ่านแล้วรู้สึก

พอจะมปีระโยชน์บ้าง ก็ลองไปปรับไปประยุกต์

ใช้กับชีวิตตัวเองดู แต่ถ้าท่านใดอ่านแล้วคิด 

ว่ามันเขียนอะไรของมันฟะเนี่ย ก็ถือซะว่าเป็น

ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยได้อ่านอะไร

จากคนที่เพี้ยน ๆ ไปแล้วนะครับนะ แหะแหะ

 “กูตาย มึงก็ตาย” นี่คือประโยคที่ผม

ใช้พูด (ด่า) กับมะเร็งเกือบทุกครั้งที่คิดถึงกัน 

หลังจากผมให้สัญญากับตัวเองว่าจะต่อสู้กับ

ปัญหาสุขภาพครั้งนี้ของผมให้เต็มที่เต็มความ

สามารถด้วยใจเป็นสขุ เพราะผมคดิว่าศกึครัง้นี้

ผมไม่มีวันแพ้ มีแต่ชนะกับเสมอกัน ถ้าผมหาย

จากโรคก่อนผมตาย ผมก็ชนะ แต่ถ้าเสมอกัน 
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ทั้งผมทั้งมะเร็งก็ตายไปพร้อม ๆ ก็เท่านั้นเอง 

และนั่นก็คือที่มาที่ไปของประโยค “กูตาย มึง

ก็ตาย”

 แต่พอเวลาผ่านไปนานเข้า ๆ  ประกอบ

กับที่ผมคิดได้ว่าไอ้ท่ีต้องมาป่วยเป็นมะเร็งอยู ่

ก็ไม่ใช่เพราะใครที่ไหน แต่เป็นเพราะผมเคย 

ท�าตัวแย่ ๆ เอง ความโกรธ ความอาฆาตใน 

ระดับที่จะไม ่ไปเผาผีกันที่ เคยมีต ่อมะเร็ง 

กค่็อยลดลงไปเร่ือย ๆ จนในท่ีสุดมนัก็เปลีย่นไป

เป็นความเมตตา ความกรุณา ไปในที่สุด

 ท�าไมที่ผมต้องให้ความเมตตา ความ

กรณุาต่อมะเร็งนัน้หรือ กล็องคิดดเูล่น ๆ  นะครับ 

แค่เรามีเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยถูกชะตากัน เจอ

หน้ากันก็ท�าหน้ายักษ์หน้าบึ้งใส่กัน ไม่เคยคิด

จะให้ยิ้มให้กัน เรายังทุกข์ขนาดไหน และจะ

นับประสาอะไรกับผมกับมะเร็งที่ต้องอาศัยอยู่ 

ในร่างเดยีวกนั ถ้าตื่นมาทุกเช้าหรือทุกคืนก่อน

เข้านอนต้องมานั่งด่ากันอยู่ตลอด ใจผมคงจะ

ทุกข์น่าดู

 คิดได้ดังนั้น ผมก็เลยเปลี่ยนความ
คิดที่มีต่อมะเร็งเอาซะดื้อ ๆ เลย เปลี่ยน
จากความโกรธ ความอาฆาต ให้เป็น 
“ความเมตตากรุณา” เปลี่ยนจากศัตรูให้

เป็น “มิตร” และก็เปลี่ยนจากค�าที่ใช้ด่ากัน

เป็น “พีค่รบั ถ้าผมตายพีก็่ตายนะครับ เพราะ 

ฉะนั้นเราอยู่กันอย่างฉันมิตร ไม่ท�าร้ายซึ่งกัน

และกันดีกว่านะครับ จะได้อยู่ไปด้วยกันนาน ๆ   

เดีย่วผมจะส่งผักส่งหญ้าไปให้พีท่านบ่อย ๆ นะ  

ถ้าพี่เบื่อผมเบื่อผักเบื่อหญ้าแล้ว พี่จะออกไป

จากร่างผม แล้วไปอยู่ที่อื่น ก็ตามสบายเลย 

นะครับ ไม่ต้องบอกผมล่วงหน้าก็ได้นะพี่นะ”

 ผมคดิเอาของผมเองว่า ชีวิตคนเรามัน

ก็แค่นี้แหละ เกิดแล้วก็ตาย ก็เลยไม่รู้จะเอา

เวลาที่แสนจะมทีัง้คณุและค่าไปใช้ในการโกรธ

เกลยีดกนัท�าไม สู้เอาเวลาเหล่านัน้มาช่วยเหลือ

แบ่งปันสิง่ด ี ๆ ให้กนัและกันไม่ดกีว่าหรอื แล้ว

พอลองมองย้อนกลับมาทีต่วัผมเอง ผมก็โกรธ

ใครไม่เป็นมา 3 ปีแล้ว ใครจะถอืว่าผมเป็นศตัรู 

ผมก็มิอาจรู้ได้ แต่ผมขอไม่เป็นศัตรูกับใครอกี 

ต่อไปแล้ว ไม่ต้องอะไรมาก กข็นาดพีม่ะเร็ง ผม

ยังไม่ถือโทษเอาความกับพี่เขาเลย…และนี่ก็

เป็นอีกหนึง่เร่ืองราว (ทีผ่มคดิว่า) ด ี ๆ ทีผ่มได้

เรียนรู้จากการป่วยเป็นมะเร็ง 
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	 “อโรคยำ	 ปรมำลำภำ”ความไม่มี

โรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ นีค่อืพทุธศาสน

สุภาษิตที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าได้ทรงตรสัไว้เมือ่ 2500 กว่าปีก่อน ผ่าน

กาลเวลามาเนิน่นานแต่ค�าตรสันีก้ย็งัคงไม่มี

สิง่ใดมาลบล้างได้ แม้ว่าในยคุปัจจบุนัวงการ

วทิยาศาสตร์ และการแพทย์จะเจริญก้าวหน้า

ไปไกล แต่จ�านวนผูป่้วยกลบัเพ่ิมจ�านวน

ขึน้ ซ�า้ยงัมีการค้นพบโรคภยัไข้เจบ็แปลก ๆ  

ใหม่ ๆ เพิม่มากขึน้อกีด้วย สิง่เหล่านีบ้อก

อะไรแก่เราบ้าง เราในฐานะประชาชนคน

ธรรมดาคนหน่ึงที่เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องพึ่งพา

บริการทางการแพทย์ก็ต้องฉงนกับส่ิงที่ได้

พบได้เจอเหล่านี ้ ผูเ้ขียนเป็นคนหนึง่ทีเ่คยได้

รบัความทกุข์ทรมานจากอาการเจบ็ป่วยมา

ตัง้แต่ยงัเป็นเดก็ แต่เม่ือการแพทย์กระแสหลัก 

ไม่สามารถเยยีวยาอาการเจบ็ป่วยให้ทเุลาลง

ได้นีจ่งึเป็นเหตผุลให้ต้องดิน้รนค้นหาวถิทีาง

อืน่ในการเยยีวยาสขุภาพ

ก่อนจะมำพบแพทย์วิถีธรรม

 จะขอเล่าย้อนประสบการณ์ชีวิต

ก่อนที่จะมาพบแพทย์วิถีธรรมปัจจุบันผู้

เขียนอาย ุ42 ปี ภูมิล�าเนาจังหวัดสงขลา 

ประกอบอาชีพเกษตรกร จบการศึกษา

ระดับปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 

จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ (ศศ.ม.)

 ก่อนทีจ่ะผนัตวัเองมาเป็นเกษตรกร 

นางสาว ทิษฏยา โภชนา (นุ้ย)

ชื่อทางธรรม : ในสายธรรม

อายุ: 43 ปี

การศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาไทยคดีศึกษา 

(ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ความเจ็บป่วย : โรคภูมิแพ้ผิวหนัง และโรคอื่น ๆ ที่

หาสาเหตุไม่เจอ

มาพบแพทย์วิถีธรรม : สิงหาคม 2553

ปกิณกะ (Miscellaneous)

เรื่องเล่ำจำกใจ

ป่วย...แล้วได้อะไร	

ในสายธรรม
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นัน้ ผู้เขียนเคยท�างานประจ�ามาก่อน ตัง้แต่การเป็นพนกังานโรงงานผลติถงุมือทางวทิยาศาสตร์

และการแพทย์ การใช้ชวีติในโรงงานอตุสาหกรรม จงึหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะต้องสมัผสักบัสารเคมี 

ที่แย่ไปกว่านั้นคือการต้องท�างานเป็นกะ เช้า-บ่าย-ดึก ต้องเปลี่ยนเวลานอนเวลาท�างาน 

ทกุ ๆ สัปดาห์ การท่ีนาฬิกาชวีติต้องเปลีย่นแปลงตลอดทกุสปัดาห์เช่นนี้ก็ยิ่งเป็นแรงกระตุ้นให้

สุขภาพเสื่อมโทรมเร็วยิ่งขึ้นจนกระทั่งเมื่อเรียนจบปริญญาโท จึงตัดสินใจเปลี่ยนสายงานมา

ท�างานด้านการพัฒนาสังคม ได้แก่ เป็นนักวิชาการที่ศูนย์อ�านวยการบริหารยุทธศาสตร์สังคม

อยู่เย็นเป็นสุข (ศอ.สส.) ภายใต้การดูแลของกระทรวงสาธารณสุข (ปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว) และ

ต่อด้วยการเป็นพนักงานในองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ในพื้นที่จังหวัดพังงา

 สมัยที่ยังท�างานประจ�าอยู่นั้น มักจะต้องเดินทางไปลงพื้นที่ในต่างจังหวัดเสียเป็นส่วน

ใหญ่ ต้องรับผิดชอบภาระงานหลายหน้าที่ทั้งการติดต่อประสานงาน การเงิน การเก็บบันทึก

ข้อมูล การสรุปงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ ฯลฯ ภายในระยะเวลาจ�ากัด ดังนั้นชีวิต

ในแต่ละวันจึงอยู่กับความเร่งรีบ เคร่งเครียด ท�างานทุกอย่างโดยหวังผลเลิศ คือต้องให้ได้ผล

เป็นที่พอใจ ท�างานแทบจะไม่เคยได้พัก มีวันหยุดแต่ไม่เคยได้หยุดพักผ่อน วิธีการพักผ่อนของ

ผู้เขียน (ซึ่งคิดว่าถูกต้องแล้วในตอนนั้น) คือ เมื่อเราท�างานเหนื่อย เราก็จะหาของอร่อยกินให้

มันเต็มที่ ท�างานเหนื่อยหาเงินมาได้ก็ต้องกิน ร้านไหนที่ว่าอร่อยเราก็จะไปกินไปชิม คือเรียกได้

ว่าเป็นคนเห็นแก่กินก็ว่าได้ ร่างกายไม่เคยรู้สึกหิว  ผู้เขียนใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่ประมาณ 3 ปี  จึง

เริ่มมีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ค่อยออก นอนไม่ค่อยหลับ กลืนอาหารและน�า้แทบจะไม่ได้ 

แม้กระทั่งกลืนน�้าลายก็ยังกลืนได้ล�าบาก ท้องอืด ท้องผูก ภายในร่างกายร้อนมากร้อนเหมือน

ตัวจะแตกแต่เมื่อสัมผัสกับอากาศเย็นเพียงแค่มีลมพัดก็รู้สึกหนาวสั่น ตัวอ้วนบวม หน้าตา

ซีดเซียว ระยะหลังจะมีอาการรุนแรงมากถึงขั้นต้องส่งตัวเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลใน

จังหวัดต่าง ๆ ที่เดินทางไปท�างานอยู่หลายครั้ง แพทย์ก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นโรคอะไร ลอง

เปลี่ยนสถานพยาบาลอีกหลายแห่ง ก็ไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ้น  ในตอนนั้นรู้สึกเสียศรัทธาต่อการ

แพทย์แผนปัจจุบันมาก เพราะชีวิตเราเม่ือป่วยก็ได้ฝากความหวังไว้กับแพทย์แต่แพทย์

ก็ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ 

 นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีโรคประจ�าตัวอีกอย่าง คือ ตอนสมัยเป็นวัยรุ่น เคยเอามือไป

แกะแผลบริเวณร่องจมูกจนกลายเป็นผิวหนังอักเสบ จนต้องไปพบแพทย์ผิวหนัง ได้รับยา TA 

0.1% มาทา แต่ไม่สามารถหยุดใช้ยาตัวนี้ได้ เพราะเมื่อหยุดใช้ยา ผิวหนังจะแสบไหม้ เกรียม

ด�า และลุกลามไปยังบริเวณอื่นเป็นวงกว้างทั่วร่างกาย  จึงจ�าเป็นต้องกลับไปใช้ยาตัวนี้ต่อ

เนื่องมานานเกือบ 20 ปี กลัวผลข้างเคียงของยาแต่ไม่รู้จะหาวิธีใดมาแก้อาการข้างเคียงของยา 

ดังกล่าวได้ 
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 ระยะหลั ง เ ริ่ มมี ก ระแสการดู แล

สุขภาพตามแนวทางธรรมชาติบ�าบัด เช่น 

ชีวจิต หมอJacob แมคโครไบโอติกในตอน

นั้นยังไม่รู ้จักแพทย์วิถีธรรม ผู ้เขียนจึงเริ่ม

ศึกษาศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือเอามาดแูลตวัเองเท่าที่

ท�าได้ แม้ว่าสขุภาพจะดขีึน้ แต่กย็งัไม่สามารถ

ตอบโจทย์อะไรบางอย่างท่ีค้างคาใจผู้เขียน 

ได้หมด

มำเขำ้ค่ำยสุขภำพแพทย์วิถีธรรม

 จนเมื่อประมาณปี 2552 ผู้เขียนได้

พบหนังสือ ร้อน-เย็น ไม่สมดุล ของอาจารย์

หมอเขียว โดยบงัเอญิ ตอนท่ีเจอหนงัสอืเล่มนี้

ครัง้แรก รูส้กึว่าความรู้ในหนงัสอืเล่มนีส้ามารถ

ตอบค�าถามท่ีค้างคาใจของตนเองได้ อาจารย์

หมอเขียววิเคราะห์อาการของคนป่วย หลาย

กรณีตัวอย่างก็ตรงกับที่ผู้เขียนเป็น ซ่ึงไม่เคย

ได้ยินแพทย์ที่ไหนพูดถึงเรื่องแบบนี้เลย ท�าให้

อยากที่จะหาทางมาเจออาจารย์หมอเขียวบ้าง

จนประมาณเดือนสิงหาคม 2553 (1 ปีผ่าน

มา) ก็ได้มีโอกาสมาเข้าค่ายสุขภาพครั้งแรกที่ 

ส่วนป่านาบุญ 1 การมาเข้าค่ายสุขภาพครั้ง

แรกนั้น ก็ถึงกับงงกับหลายสิ่งหลายอย่าง

ทีพ่บเจอ เช่น สโลแกนท่ีเขยีนตดิไว้ ว่า“หมอที่

ดีทีสุ่ดในโลก คือตวัเราเอง หรือ “มาเป็นหมอดู

แลตัวเองกันเถอะ”เคยสงสัยว่าเราเป็นหมอ 

ดแูลตวัเองได้ด้วยเหรอ? หมอเป็นอาชีพทีก่ว่า

เขาจะเป็นกันได้นีม่นักเ็รียนกนัยากนะ แล้วเรา

จะเป็นได้เหรอ? แต่แล้วอาจารย์หมอเขยีวกไ็ด้

ท�าให้ผู้เขียนพบกบัความมหัศจรรย์ใจ เพราะท่ีนี่

ไม่ได้มหีมอมาตรวจอาการให้ แต่เราต้องเรยีนรู้

หลกัการดแูลสขุภาพเพือ่ทีจ่ะไปดแูลตวัเองโดย

อาจารย์เอาความรูซ้ึง่ดูจะเป็น (ความลับ) เฉพาะ

วิชาชีพสุขภาพจากศาสตร์ของการแพทย์แผน

ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเร่ืองทีล่กึลับซบัซ้อนเข้าใจยาก 

มาประยกุต์ใช้ให้เข้าใจได้ง่าย แล้วน�ามาถ่ายทอด

จนใคร ๆ ก็สามารถเอาวธิกีารเหล่านีไ้ปดแูลตวั

เองได้ หรอืกบัค�าว่า “อบรมฟร ีไม่มค่ีาใช้จ่าย” ผู้

เขยีนถงึกบัทึง่ว่าทีน่ีเ่ขาให้วิชาความรู้กนัฟร ี ๆ ที่

ผ่านมาคอร์สการดแูลสขุภาพในแนวทางอืน่ต้อง

เสยีค่าใช้ค่อนข้างแพงมาก แต่ที่สวนป่านาบุญ

แห่งนี้ต้อนรบัคนทีม่าเข้าค่ายสขุภาพทลีะหลาย

ร้อยคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดยีว แถม

ยงัเลีย้งอาหารครบ 3 มือ้ มทีีห่ลบัทีน่อนให้ฟรี  

แล้วยงัมมีรีุน่พีจ่ติอาสาหรอืคนทีเ่ข้าอบรมมาก่อน

จะคอยท�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งดแูลแนะน�าคนทีม่า

เข้าค่ายรุ่นหลัง ๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้มาด้วยใจที่

เสียสละ ไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลแต่อย่างใด ท�าให้

รู้สึกประทับใจกับสิ่งที่ได้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง



 96 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

เมื่อกลับจากค่ายฯ ผู้เขียนจึงตัดสินในเลิกใช้ยา TA 0.1% ที่เคยใช้มาอย่างต่อเนื่องนานกว่า  

20 ปี อย่างท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น  เมือ่หยดุใช้ยาอาการต่าง ๆ ก็ก�าเรบิขึน้ จะมีอาการแสบร้อนตรง

บริเวณที่เคยใช้ยา ผิวหนังไหม้ ลุกลามไปเป็นบริเวณกว้างทั่วทั้งร่างกาย ทั้ง ๆ ที่ผู้เขียนใช้ยาตัว

นี้แค่ตรงบริเวณร่องจมูก แต่พิษกลับส�ารอกออกมาทัว่ร่างกายมองดตูวัเองในกระจกตอนนัน้แล้ว

ท�าให้รู้สึกหดหู่ใจเป็นอย่างมาก เพราะตรงบริเวณใบหน้า หน้าผาก และศรีษะ เป็นจดุทีม่อีาการ

ส�ารอกพษิมากกว่าบริเวณอ่ืน มนัทรมานมาก

 จนในท่ีสดุต้องลาออกจากงานประจ�าเพือ่มาดูแลตวัเองทีบ้่าน ผูเ้ขยีนใช้เวลาส่วนใหญ่

อยู่แต่ที่บ้านไม่กล้าออกไปไหนเพราะรู้สึกไม่มั่นใจในการพบปะกับผู้คนจากเดิมที่เป็นคนรักสวย

รักงามชอบแต่งหน้าชอบซือ้เคร่ืองส�าอางแพง ๆ มาใช้ พอมีอาการเช่นนีท้�าให้ต้องหยดุใช้เครือ่ง

ส�าอางทุกชนิดด้วยความจ�าใจแม้จะต้องได้รับความทุกข์จากอาการส�ารอกพิษในครั้งนี้แต่ถึง

อย่างไรผู้เขยีนกเ็ชือ่มัน่ในวธิกีารนี ้ และม่ันใจว่าสกัวนัหนึง่จะต้องหายเป็นปกตเิรือ่งทีย่ากทีส่ดุ

ส�าหรบัผูเ้ขยีนในการดแูลตัวเองตามแนวทางนี้ก็คือ เรื่องของอาหาร (ยาเม็ดที่ 7) ที่ผ่านมายึด

ติดในรสชาติของอาหารมากเคยกินแต่ของอร่อย กินอาหารในร้านอาหารหรู ๆ รสชาติจดัจ้าน 

หน้าตาดดู ี ผู้เขียนกนิแต่เนือ้สัตว์ ไม่ชอบกินผกัเลยตลอดชวิีต ก่อนทีจ่ะมาพบแพทย์วถิธีรรมนัน้ 

คอืรูจั้กผักเพียงไม่กีช่นดิ และกนิได้แค่บางชนดิเท่านัน้ แต่ต้องมาเจอกบัอาหารในค่ายสขุภาพฯ 

ทีไ่ม่ใช่แค่มังสวรัิต ิ แต่ยงัเป็นอาหารท่ีรสชาติจืดชดื ในครัง้แรกกนิแทบจะไม่ลง แต่กมี็ความ

พยายามในการฝึกฝน ล้มลุกคลุกคลานอยู่นาน จนระยะหลงัสิง่ทีเ่คยตดิยดึในเรือ่งอาหารกค่็อย ๆ  

จางคลาย รับประทานอาหารไม่ปรุงแต่งได้ง่ายดายขึน้ ผูเ้ขยีนเยยีวยาตวัเองอยูป่ระมาณ 2 ปี 

สขุภาพร่างกายก็ดข้ึีนตามล�าดบั จนทุกวนันีอ้าการเหล่านีไ้ด้หายไปหมดแล้ว 

จุดเปลี่ยนของชีวิต	

 ผู้เขียนค้นพบว่าการปฏิบัติตนตามแนวทางแพทย์วถิธีรรม นอกจากจะท�าให้สขุภาพกาย

ดีขึ้นแล้ว ยังมีสิ่งที่ดี ๆ เข้ามาในชีวิต ความทุกข์ต่าง ๆ ลดลงไปมาก ผู้เขียนศรัทธาในอาจารย์

หมอเขียวมาก ท่านปฏิบัติตนให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอมา ธรรมะอาจารย์

สอนก็เป็นแนวทางที่ถูกตรง สามารถพิสูจน์ได้ว่าความทุกข์จาง คลายได้จริง 

 ก่อนหน้าท่ีจะมาเจอแพทย์วิถีธรรมนั้น ผู ้เขียนมีความสนใจการปฏิบัติธรรม แต่ไม่

คิดเลยว่าการดูแลสุขภาพกับการปฏิบัติธรรมจะเป็นเรื่องเดียวกัน ในอดีตผู ้เขียนมีความ

สงสัยมาตลอดว่าท�าไมชีวิตของคนเราถึงต้องมีเรื่องให้ต้องทุกข์ใจมากมายขนาดนี้จึงเสาะ

แสวงหาแนวทางปฏิบัติจากทั้งหนังสือธรรมะ เข้าวัด ฟังธรรมะจากพระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียง 

หลักสูตรกรรมฐานนั่งหลับตาท�าสมาธิก็เคยลองมาจากหลาย ๆ  ส�านัก เมื่อออกจากการฝึกอบรม
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กลับสู่วิถีปกติ ชีวิตก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิม นิสัยที่แย่ ๆ อัตตาที่แรง ๆ ความยึดมั่นถือมั่น ตัวก ู

ของกู ยังมีอยู่เต็มเปี่ยม ภายหลังถึงได้รู้ว่าการท�าสมาธิแบบหลับตานั้น เป็นการท�าให้จิตใจสงบ

ท�าให้จิตได้พัก แต่ที่ความทุกข์มันยังมีอยู่เหมือนเดิม เพราะมันก็ยังเป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นของ

การกดข่มใจ เมื่อมีปัญหาเข้ามา (ผัสสะมากระทบ) ถ้าไม่รู้เท่าทัน ไม่รู้จักใช้ปัญญาที่ถูกตรงเข้าไป

พิจารณาความทุกข์นัน้กจ็ะไม่สามารถดบัได้ เม่ือมาพบอาจารย์หมอเขยีวในครัง้แรกนัน้คดิเพยีง

ว่าจะท�าอย่างไรให้สุขภาพดีขึ้น แต่กลับพบว่าต่อให้เราดูแลตัวเองดีเพียงไร ถ้าเราไม่ดูแลจิตใจ

ของเราให้ดีควบคู่ไปด้วยก็ไม่มีทางหายป่วยได้ แม้หายก็หายได้แค่ระยะหนึ่งก็จะกลับมาป่วย

อีก เพิ่งได้รู้ว่าจิตวิญญาณเป็นตัวสร้างชีวิตเรา และให้ผลในการรักษาโรคอย่างน่ามหัศจรรย์

การจะหายจากโรคจึงต้องใช้ธรรมะ (ยาเม็ดที่ 8) เข้ามาช่วย ซึ่งเป็นยาเม็ดที่มีประสิทธิภาพ

แรงและเร็วที่สุด อาจารย์ได้อธิบายถึงการท�าสมาธิแบบลืมตาที่สามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได ้

ในทุกอิริยาบถ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน คิดว่าการท�าสมาธิคือการนั่งหลับตาเท่านั้น  

การได้ติดตามฟังธรรมะจากอาจารย์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหมู่กลุ่มในการท�าความดี การสนทนา

ธรรมในหมู่กลุ่มที่ดีท�าให้เราสามารถพิสูจน์

ควำมจริงที่ว่ำควำมทุกข์นั้นจะลดลงได้

 อาจารย์หมอเขียวเคยยกเอาค�าตรัสของพระพุทธองค์มาอธิบายไว้ว่า การดับทุกข์ ต้อง

ดับที่เหตุ และสาเหตุของการเกิดโรคภัย ความโชคร้าย และความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้

นั้นมีต้นเหตุ (รากเหง้า) อันเดียวนั่นก็คือ “กิเลส” หรือจะกล่าวได้ว่า “กิเลส คือ ต้นเหตุแห่ง

ทุกข์ทั้งปวง” 

 ผู้เขียนหลงเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตคิดว่ากิเลสคือตัวเราเอง ไม่เคยรู้เลยว่ากิเลสมันหลอก

ให้เราอยากเสพกามและอัตตา เมื่ออยากเสพก็ต้องได้เสพสิ่งต่าง ๆ สมใจหมาย หลงยึดมั่นถือ

มั่นในตัวเราของของเรา หลงตอบสนองมันมานานแทบทั้งชีวิต จนกระทั่งมาพบแนวทางนี้ซึ่ง

อาจารย์ได้เมตตาสอนถึงวิธีการในฆ่ากิเลส ด้วยการรักษาศีล เพราะศีลเป็นเบื้องต้นของการ

ปฏิบัติธรรม เมื่อเราปฏิบัติศีลที่ถูกตรงแล้วเราจะมีปัญญาที่ถูกตรงในการฆ่ากิเลส การปฏิบัติ

ศีลไม่ใช่กระท�าเพียงท่องบทสมาทานศีล โดยไม่เข้าใจว่าศีลท่ีถูกตรงนั้นเป็นเช่นไร แท้จริงแล้ว

การปฏิบัติศีลต้องท�าให้ถึงจิต ความหมายของศีลที่อาจารย์อธิบายก็มีความละเอียดและลึกซึ้ง

กว่าแบบที่เคยได้ยินมา แล้วท่านจึงน�าพาพวกเราปฏิบัติศีลด้วยการลดกิเลส โดยการให้เราเพิ่ม

อธิศีล ซึ่งก็คือการท�าศีลแต่ละข้อให้บริสุทธิ์ยิ่ง ๆ  ขึ้นไป แรก ๆ  นั้นผู้เขียนไม่คิดจะเร่งรีบพากเพียร

ปฏิบัติ ปล่อยชีวิตเรื่อย ๆ  ไปวัน ๆ  ด้วยความประมาท ไม่เคยคิดที่จะลดกิเลสด้วยการต้ังศีลใด ๆ  

เลย เพราะกลัวไม่ได้เสพในสิ่งที่ชอบ จนกระทั่งเกิดปัญหามากมายให้ต้องทุกข์ใจอีก โชค

ดีที่ได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ที่ว่า “คนเราเม่ือปฏิบัติธรรมถึงข้ันหนึ่งแล้ว หากไม่ยกระดับ 
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ตัวเองขึ้นมาด้วยอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ให้ระวังจะมีเรื่องยุ่งยากเข้ามาในชีวิต ระวังวิบาก

กรรมจะตามไล่ล่า” เมื่อได้ฟังดังนั้นแล้วจึงฉุกคิดและหันกลับไปทบทวนตัวเอง จนได้ข้อสรุปว่า 

ที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตอย่างประมาทมามากแล้ว ไม่เอาจริงกับการปฏิบัติ เรื่องราวร้าย ๆ จึงเกิดขึ้น 

ธรรมะของเราก็ไม่เจริญเท่าที่ควรจะเป็น  จึงเริ่ม ตั้งศีลในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ตัวเองจะพอท�าได้

 จากความก้าวหน้าของการต้ังศีลมาปฏิบัติท�าให้ผู้เขียนสามารถจับอาการของกิเลสได้

มากขึ้น สามารถแยกได้ว่าอันไหนคือความคิดของกิเลส ที่คอยสวมรอยมาบงการชีวิตเรา หมั่น

ใช้ปัญญาเข้าไปฆ่ากิเลส ผลที่ได้รับคือมันมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบเทียบจากแต่ก่อนแม้ 

มีปัญหาก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองทุกข์ ส่วนในด้านสุขภาพร่างกายนั้น ตอนที่ใช้ยา 9 เม็ดเพียง 

อย่างเดียว แม้ว่าสุขภาพจะดีขึ้นแต่ยังไม่รู้สึกไม่โล่งสบาย แรงก็ตกอยู่บ้าง เมื่อปฏิบัติคู่กับการ

ตั้งศีล ลดกิเลสมันเหมือนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลตัวเอง นอกจากนี้ถ้าวันไหนรู้สึก

มีความไม่สบายกาย ไม่สบายใจก็จะพยายามตรวจหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร จากทางวัตถุ (เสพ

สิ่งที่เป็นโทษต่อร่างกาย) หรือจากทางด้านจิตใจ (ความเคร่งเครียด วิตกกังวลใจ ความกลัว  

ความโกรธ ชอบ ชัง ฯลฯ) ก็จะรีบแก้ปัญญานั้น ๆ ได้เร็วขึ้น

 เพิ่งประจักษ์แก่ใจตนเองในสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่า “สีเลนะ สุคะติงยันติ (ศีล

เป็นเหตุให้เกิดความสุข) สีเลนะ โภคะสัมปะทา (ผู้มีศีลอันงดงามแล้ว กิตติศัพท์ย่อมขจรขจาย

ไปไกล ย่อมเป็นที่น่าเชื่อถือ และน่าคบหาแก่คนทั้งหลาย อันเป็นเหตุ ให้เกิดโภคทรัพย์) สีเลนะ 

นิพพุติงยัน ติ (ศีลอันเป็นทรัพย์ภายในตกน�้า ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ใครเอาไปไม่ได้ คือ อริยทรัพย์

อันเป็นไปเพื่อพระนิพพาน) ตัสมา สีลัง วิโสธะเย (นี่คือความวิเศษของศีล ที่รักษาไว้ดีแล้ว)” ก็

ตอนที่ได้ปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะน�าอย่างจริงจัง เมื่อกิเลสลดลงชีวิตก็ผาสุกขึ้น เพิ่งจะรู้ความ

จริงอย่างถ่องแท้ว่าปัญหาทุกอย่างในโลกนี้แก้ไขได้ด้วยการปฏิบัติศีลที่ถูกตรง

บทสรุป

 จากอดีตผู้เขียนต้องพบเจอเรื่องราวต่าง ๆ มากมายทั้งดีและร้าย การที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคมภายนอกที่วุ่นวาย แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบกัน ต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่

สลับซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ  จนสะสมความเครียดความกังวลความกลัวต่าง ๆ  นานา และในที่สุดก็ส่ง

ผลร้ายต่อสุขภาพร่างกาย ผู้เขียนป่วยเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่เจอ แพทย์จึงไม่รู้จะรักษาอย่างไร 

ท�าได้แค่เพียงรักษาตามอาการไปเรื่อย ๆ โดยไม่รู้จะหาจุดสรุปได้อย่างไรมันเป็นความทุกข์

ทรมานใจอย่างมาก จนเมื่อได้มาพบกับแพทย์วิถีธรรม จากการอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียว ไม่น่า

เชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัวมาได้ขนาดนี้ ชีวิตผู้เขียนเปลี่ยนแปลงไป

สู่ทิศทางที่ดีขึ้น สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้น ความทุกข์ในใจก็ลดลง ท�าให้เห็นถึงทางออกของ

ชีวิตว่าต่อไปชีวิตเราจะด�าเนินไปเช่นไร โดยมีอาจารย์คอยชี้แนะแนวทางให้ ผู้เขียนสัมผัสได้ถึง



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  99   98 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

ความรักและความเมตตาของอาจารย์ที่หวังดีต่อลูกศิษย์โดยไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ เชื้อชาติ และ

ศาสนา ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ชีวิต และสิ่งส�าคัญที่ท่านเน้นย�้าคือ “วิชาดับทุกข์” ซึ่ง

เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้จริง  ประจักษ์แก่ตัวผู้เขียนมาแล้ว ถ้าไม่ได้พบแพทย์วิถีธรรมเมื่อ 8 ปีก่อน ผู้

เขียนอาจไม่มีชีวิตอยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้ หากจะว่าไปแล้วความเจ็บป่วยก็ไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้าย

ไปเสียทั้งหมด แต่ได้สอนบทเรียนในชีวิตไว้มากมายให้ได้เรียนรู้และจดจ�า และอีกเช่นกันหาก

ไม่ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ชีวิตก็อาจจะด�าเนินไปตามกระแสแบบโลก ๆ สะสม

กิเลสจนพอกพูน จนอาจไม่ได้มาพบเส้นทางสายนี้ การได้เข้ามาอยู่ในหมู่กลุ่มแพทย์วิถีธรรม

ได้พบเจอผู้คนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างฐานะ ต่างภูมิล�าเนาแต่มีจุดร่วมเดียวกัน ท�าให้

รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนเป็นญาติสนิท เปรียบเสมือนเป็นเพื่อนทางจิตวิญญาณที่รอวันมาพบเจอกัน  

ผู้เขียนได้พบว่า ด้วยพลังแห่งความดีงามของหมู่กลุ่มนี้ ท�าให้งานใหญ่ ๆ หลายอย่างที่แพทย ์

วิถีธรรมได้รับมอบหมายส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี สิ่งเหล่านี้หาไม่ได้จากสังคมภายนอก ผู้เขียน

ตั้งใจไว้ว่าจะตอบแทนพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียวที่ได้ให้ชีวิตใหม่ โดยการตัง้ใจปฏิบัติตาม

ที่ท่านช้ีแนะ และจะเสียสละแรงกาย แรงใจ แรงปัญญา ช่วยเหลืองานของแพทย์วิถีธรรม 

เท่าที่จะพอท�าได้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะชีวิตจะหาไม่ การที่ได้พบแพทย์วิถีธรรมจึงนับได้ว่าเป็น

ความโชคดีที่สุดในชีวิต 
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อาหารเป็นยา อำหำรเป็นหนึ่งในโลก	
ฉบับนี้ เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการเคี้ยว

อำหำรว่ำส�ำคัญอย่ำงไร รวมทั้งการ

รับประทานอาหารแยกทีละอย่างมีผลอ

ย่างไรกับร่างกายของเรา ...

	 กำรเคี้ยว	ยิ่งเคีีี้ยวละเอียดเท่ำไร	

ก็จะมีประโยชน์มำกเท่ำนั้น	ๆ	

 1. ได้พลังปรมาณูจากอาหารที่เคี้ยว

ละเอียด เพราะวัตถุที่เล็กที่สุดเกาะเกี่ยวกัน

ด้วยพลังที่แรงที่สุด จะได้พลังที่แรงที่สุด

 2. ท�าลายความชอบ ความชังได้

จะได้พลังชีวิตกลับมาท�าให้สุขภาพแข็งแรง 

และที่ส�าคัญหากท�าร่วมกับหมู่มิตรดี สหาย

ดี จะท�าให้เกิดการเหนี่ยวน�ากัน ท�าให้เรามี

ความสามารถเพ่ิมข้ึนในการพากเพียร ท�าส่ิง

ที่ท�าได้ยากให้ประสบความส�าเร็จ

อาหารเป็นยา.. อาหารเป็นหนึ่งในโลก
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อาหารเป็นยา.. อาหารเป็นหนึ่งในโลก

กำรรับประทำนแยกทีละอยำ่งเป็นหลักตำมล�ำดับจำกเย็นไปหำร้อน 

 1.  ใส - ขาว – เขียว – เหลือง – แดง – ม่วง – ด�า

 2.  จืด – กลิ่นฉุน – รสจัด

 3.  บาง – หลวม – แน่น

 4.  รับประทานไม่ปรุงอย่างเดียวดีที่สุด – ปรุงน้อย – ปรุงมาก

 5.  ไม่ชอบ – ชอบน้อย – ชอบมาก

 เทคนิคการรับประทานอาหาร 1 มื้อ ที่ให้พลังและประโยชน์กว่ารับประทาน 3 มื้อ หรือการ

รับประทานอาหารแต่ละมื้อให้ได้พลังและประโยชน์สูงสุด (กรณีรับประทานอาหารหลายมื้อ) 

 1.  กรณีรับประทานหนึ่งมื้อ รับประทานปริมาณเท่ากับที่เคยรับประทาน 1 มื้อปกติ ไม่ใช่

เอาปริมาณ 3 มื้อ มารวมเป็น 1 มื้อ (กรณีรับประทานหลายมื้อ แต่ละมื้อรับประทานในปริมาณที่อิ่ม

สบาย /เบากาย /มีก�าลัง)

 2.  ถูกสมดุลร้อนเย็น และไม่ปรุงหรือปรุงน้อย 

 3.  เคี้ยวให้ละเอียด

 4.  ยินดีในการรับประทานเอาประโยชน์ (รับประทานกันตาย รับประทานกันหิว รับ

ประทานเป็นยา รับประทานฆ่ากิเลส) อย่างไม่ชอบไม่ชังในรสอาหาร 

 5.  รับประทานในปริมาณพอดีอิ่มสบาย ไม่แน่นท้อง พลังเต็ม

 6.  คบมิตรดี
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อาหารเป็นยา.. อาหารเป็นหนึ่งในโลก

เครื่องปรุง

 หัวปลี หัวเล็ก ๆ 1 หัว

 ข้าวโพดดิบ 1 ฝัก

 วุ้นเส้นลวก แช่น�้า  / ใบแมงลัก /  

 เกลือ

 หอมแดง ตะไคร้..

ส่วนประกอบ	 

ที่เป็นฤทธิ์ร้อนหลายตัว เช่น หอมแดง ตะไคร้ 

แมงลัก

วิธีท�ำ		  

โขลก หอมแดง กับตะไคร้ ให้ละเอียด ตั้ง

กระทะด้วยไฟอ่อนที่สุด ผัดหอมแดงและ

ตะไคร้โขลก   จนหอม หัวปลี หั่นฝอย ผัด

จนนิ่มสุก ใส่ข้าวโพดหั่น ปรุงรสด้วยเกลือ 

ผัดจนสุกใส่วุ ้นเส้น ตบท้ายด้วยใบแมงลัก
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	 หลายปีก่อน	 ผู้เขียนได้มีโอกาสไป

ประเทศอินเดีย-เนปาล	ด้วยความอนุเคราะห์

จากน้องสาวทางธรรมออกค่าเครื่องบินให	้ใน

ระหว่างทางระหว่างเมือง	 ผู้เขียนสังเกตเห็น

รถเข็นขายผักชนิดหนึ่งมีให้เห็นโดยทั่วไป	 

ผักชนิดนี้มีรูปร่างกลม	 ยาว	 เปลือกมีสีเขียว

สลับลาย	 บางลูกสีออกเขียวเหลืองอ่อนค่อน

ไปทางสีขาว	บนรถผู้เขียนยังสังเกตเห็นเกลือ

วางอยู่ข้าง	 ๆ	 ให้นึกสงสัยว่าเขาไว้ใช้ท�าอะไร

และผักชนิดนี้คือผักอะไร	 ท�าไมคนอินเดีย

เขาชอบกินกันจัง	 จะเป็นบวบงูก็ไม่ใช่	 จะ

เป็นแตงกวาก็ไม่เชิง	 ก็เลยลองไปซื้อมาชิมดู	

พ่อค้าเขาจะปาดเป็นชิ้น	 ๆ	 และมีเกลือแถม

มาให้	 ผู้เขียนก็เลยเอาสองอย่างมาผสมกัน	

พอล้ินได้สัมผัสกับรสของแตงกวาเท่านั้น

แหละค่ะ	 ความสดชื่นบังเกิดทันที	 แตงกวา

รสออกหวานตัดกับเกลือรสเค็มให้รสชาติ

ดีมากค่ะ...ในใจคิดต้องหาพันธ์ุกลับไปปลูก

เมืองไทยแน่นอน	 แตงกวางู	 ผู้เขียนตั้งชื่อให้	

ตามลักษณะรูปลักษณ์ภายนอกและรสชาติ

ภายใน	 โชคไม่ดีปีนั้นเมล็ดพันธุ์หมดเลยไม่ได้

ซื้อกลับมา...	

ปีที่แล้วพี่บีแจ้งว่าพระครูสุทธิธรรมปยุตเจ้า

อาวาสวัดป่าบ้านแก้งบริจาคเมล็ดมาให้	 โดย

หลวงอาเขียวแจ้งข่าวบอกให้ท่านทราบก่อนท่ี

ท่านจะไปอินเดีย	 ท่านเลยได้เมล็ดพันธุ์กลับ

มาฝาก	หลวงอาเขียวท่านเลยส่งไปรษณีย์ตรง

มาที่ดอนตาลลงชื่อผู้เขียน	แต่ผู้เขียนก็ไม่เคย 

มีเวลาได้ปลูก	 ผ่านไปเป็นปีเหตุปัจจัยลงตัว	 

ผู้เขียนมีโอกาส	 จึงลงมือปลูกทันที	 ลองเพาะ 

ใส่กระบะ	เพาะเป็นจ�านวนหลายร้อยต้น	ด้วย 

คดิว่าเมลด็พนัธ์ุคงหมดอายเุลยจดัเตม็	แต่ท่ีไหน 

ได้เมลด็พนัธุง์อกดมีาก	งอกเกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์	 

เมื่อต้นพันธุ์เริ่มโตจะมีใบจริงสองใบ	ผู้เขียนจึง 

ชวนพี่บีมาช่วยกันปลูก	แต่โชคร้ายนิด	ๆ 	แปลง 

ทีป่ลกูน�า้มไีม่พอในความโชคร้ายยังมีความโชคดี	 

เรื่องของแตงกวางู

ประเทืองธรรม 
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พี่นายได ้สูบน�้าจากบ่อส ้วมมาปล่อยลงที่ 

แปลงเราจากนั้นก็ไม่เคยได้รดน�้าอีกเลย	 ผ่าน

ไปประมาณสองอาทิตย	์มเีวลากลบัไปดปูรากฏว่า	 

แตงกวางูเติบโตดีมากค่ะ	 ผู้เขียนมีเวลาจงึท�า 

ระบบน�้าให้ใหม่	 แบบสายน�้าหยด	 และใส่

ปุ๋ยให้บ้างแต่ยังใส่ได้ไม่ครบทุกต้น	 ได้เวลา

ต้องเข้าบ้านราชร่วมงานปลุกเสกเพ่ือพัฒนา

จิตวิญญาณในตน	แตงกวางูก็โดนผู้เขียนทิ้งอีก

รอบ	ได้แต่ฝากน้องเชและพี่ขวัญช่วยดูให้…

กลับจากงานปลุกเสกผู้เขียนขับรถผ่านแอบดู

ไกลๆ	 เห็นสีเหลืองสว่างไสวของดอกตัวผู	้ ใน

ใจคิด	 “จะติดลูกไหมหนอ”	 ปรากฏว่า	 งูน้อย	

งูใหญ	่ เลื้อยเต็มพื้นไปหมด	 รู้สึกสดชื่นขึ้นมา

ทันที	 แต่ยังไม่ได้ลองชิมดู	 เพราะว่าลูกยังเล็ก

อยู	่ รอวันกลับไปชิมหลังจบค่ายอ�าเภอนาคู	

จังหวัดกาฬสินธ์ุ......รอเราด้วยนะแตงกวางู....

มารู้จักแตงกวางูกัน
#ชื่อจริง แตงกวาอาร์มีเนีย 

	 เป ็นพืชท่ีจัดอยู ่ ในวงศ์เดียวกันกัน

แตง	ซึ่งเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งของแตงไทย	 เช่น

เดียวกับบวบ	แตงกวา	ฟักทอง	แตงโม	เมล่อน	

และสควอช	 ซึง่พชืในวงศ์ของแตงมีอยู่ด้วยกับ

ประมาณ	 125	 สกุล	 960	 ชนิด	 พบมีเขตการ 

กระจายพันธุ ์อยู ่ในแถบเขตร้อนและเขตกึ่ง

ร้อนทั่วไปในประเทศอนิเดยี	 อยีปิต์	 โมรอ็กโก	

ไซปรัส	และแคลิฟอร์เนีย	

#ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

แตงกวาอาร์มีเนีย	 เป็นไม้เถาล้มลุกที่มีอายุอยู่

ได้เพียงปีเดียว	 เถาหรือล�าต้นมีลักษณะเป็น

เหลี่ยม	 เนื้อเถาแข็ง	 แตกกิ่งก้านเป็นทรงพุ่ม	

มีมือเกาะตามข้อของล�าต้นไปได้ไกลประมาณ	

30	 –	 36	 นิ้ว	 มีใบคล้ายรูปหัวใจ	 โคนใบ 

เว้าลึก	 ปลายใบแหลม	 แผ่นใบสีเขียว	 ขอบ

ใบเป็นหยักคล้ายฟันเลื่อย	 สามารถมองเห็น 

เส้นใบได้อย่างชัดเจน	 บริเวณล�าต้น	 กิ่งก้าน	

และใบ	 ปกคลุมไปด้วยขนคล้ายหนาม	 ไม่มี 

หูใบ	 ก้านใบยาวปานกลาง	 มีดอกสีขาวหรือ 

สีเหลืองขนาดใหญ่	ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลาย

ยอด	 มีขนอ่อนปกคลุมอยู่ที่โคนดอก	 มีดอก

ตัวผู้และดอกตัวเมียอยู่ภายในต้นเดียวกันหรือ

อาจแยกอยู่คนละต้นก็ได้แตงกวาอาร์มีเนีย	 

1		ส่วนผลมีลักษณะกลมยาว	เปลือกผลบางเป็น

สีเขียวอ่อน	 ผิวผลเป็นร่องคล้ายบวบ	 มีความ

ยาวของผลประมาณ	 12-15	 นิ้ว	 เนื้อภายใน 

ผลมีรสชาติคล ้ายกับแตงกวาไม ่มีรสขม	

ลักษณะของเมล็ดภายในผลคล้ายกับแตงกวา

ทั่วไป

แตงกวาอาร์มีเนีย	 เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดี 

ในดินที่มีความร ่วนซุยและอุดมสมบูรณ ์	

ต้องการแสงแดดแบบเต็มวัน	 ในการปลูก

เลี้ยงควรท�าค้างให้เกาะพันไปได้	 เพื่อสะดวก

ต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการดูแลรักษา

แคลิฟอร์เนีย	 นิยมน�ามาท�าเป็นแตงดอง	 ส่วน

แตงกวาอาร์มีเนียดองในตะวันออกกลางจะใช้

ชือ่ในทางการค้าว่า	“Pickled	Wild	Cucumber”

Cr	ความรู้	:	จากอินเตอร์เน็ต

Cr.ภาพ	:	สวนสร้างบุญ	1	ดอนตาล	

มุกดาหาร
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 ตลาดวิถีธรรม เริ่มเปิดตลาดครั้ง

แรกเมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2558 ในค่าย

สุขภาพที่สวนป่านาบุญ 3 ปทุมธานี จาก

วันนั้นถึงวันนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 แล้ว โดยหลัก

การส�าคัญของตลาดวิถีธรรม มี 4 หัวข้อ

หลัก คือ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน�า้ใจ

ของด	ี คอื	 เอาสิง่ทีด่ทีีเ่ป็นประโยชน์มา

จ�าหน่าย	 เช่น	 พชืผกัไร้สารพษิ	 ของจ�าเป็น

ส�าหรบัชวีติ	งดการเบียดเบียน	ไม่มีผลิตภัณฑ์	

จาก	เนื้อ	นม	ไข่

ราคาถูก 	คือ	มีราคาอยู่	4	ระดับ	1)	ขายต�่า

กว่าท้องตลาด	2)	ขายเท่าทุน	3)	ขายต�่ากว่า

ทุน	4)	แจกฟรี	 ราคา	4	ระดับนี้	 เพื่อลดโลภ	

โกรธ	 หลงในชีวิตของเราและท�าประโยชน์ให้

กับผองชน

ซือ่สตัย์    คอื	เรามขีองดีอยูเ่ท่าไร	เรากข็ายเท่าที ่

เรามี	 เมือ่หมดแล้วเราไม่เอาของปลอมมาขาย	

บอกตามตรงว่าสนิค้ามีข้อด	ี ข้อควรระวงัอะไร

บ้าง	บอกตามจรงิ	ไม่โกหก

มีน�้าใจ คอื	เราจะเป็นตลาดแห่งการแบ่งปัน	

เป็นตลาดแห่งความดีงาม	 มีอะไรที่เราจะแบ่ง

ปันกันได้	เราก็จะแบ่งปัน	ให้ลูกค้าซื้อของเท่า

ที่จ�าเป็น	เพื่อที่คนอื่นจะได้ใช้	ซึ่งพระพุทธเจ้า

ตรัสว่า	 “นอกจากการแบ่งปันเผื่อแผ่กันแล้ว	

สัตว์ทั้งปวงหามีที่พึ่งอย่างอื่นไม่”

 จ า ก กิ จ ก ร ร ม ต ล า ด วิ ถี ธ ร ร ม

ในค่ายสขุภาพแพทย์วิถีธรรม	 โดย

ปกติแล ้วจะมีทุกครั้ ง ในวันสุดท ้ายที่จัด 

ค่ายสขุภาพ	 เพ่ือเผยแพร่ความรู้หลักการ

พาณิชย์บุญนิยมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	

มีพื้นฐานของความเรียบง่ายตามศาสตร์พระ

ราชา

	 ปัจจุบันตลาดวิถีธรรมได้ขยายไปสู ่

สังคมภายนอกมากขึ้น	 มีตลาดวิถีธรรม

สัญจรที่ โรงพยาบาลศิริราชทุกวันศุกร์แรก

ของเดอืน	 และวนัศุกร์ท่ีสองของเดือนก็จะจัด

ตลาดวิถีธรรมหน้าห้องสมุดสตางค์	 มงคล

สุข	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

ถนนพญาไท	 และร้านแพทย์วิถีธรรม	 ที่ซอย

นวมินทร์	 46	 ซึ่งร้านเปิดให้บริการตั้งแต่วัน

พฤหัสบดีถงึวนัอาทติย์	 ทุกพืน้ทีท่ีจ่ดัตลาดวถิี

ธรรมจะร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	 โดย

ให้ลูกค้าน�าถุงผ้ามาใส่สินค้าแทนการใช้ถุง

พลาสติก

	 ในวนัเสาร์และอาทิตย์	 พีน้่องจติอาสา

แพทย์วิถธีรรมจะมาเป็นพ่อให้แม่ให้	ท�าอาหาร

สขุภาพทีร้่านอาหารแพทย์วิถีธรรม	(หมอเขยีว)	

ร้านตั้งอยู ่ภายในชมรมมังสวิรัติสันติอโศก 

ตลาดวิถีธรรม

ซอยนวมินทร์	46	ใช้อาหารให้เป็นยารกัษาโรค	

ปรงุด้วยเกลอือย่างเดยีว	อาหารทีป่รงุจ�าหน่าย

จะเป็นอาหารสตูรตามค่ายสขุภาพ	เช่น	อาหาร

สตูรพลงัพทุธ	น้องพทุธ	และวรรณะ	9
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 คลินิกสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 

บรเิวณทางเชือ่มซอยนวมนิทร์ 46-48 

เป ิดให ้บริการรับปรึกษาป ัญหา

สุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม 

โดยเปิดให้บริการทุกวันเสาร์และ

อาทิตย์เช่นกัน

 พ่อให้แม่ให้	(พ่อค้าแม่ค้า)	ส่วนใหญ	่คือ	จิตอาสาที่มาเสียสละ	เอาสินค้าของตนที่ผลิตเอง	ปลูก

เอง	มาขายในราคาที่ตามท้องตลาดขายไม่ได	้เราสร้างวัฒนธรรมทั้งผู้ให้และผู้รับ	เรามาฝึกการ

เสียสละร่วมกันคือ	 ไม่สร้างความโลภ	 สร้างสังคมของการแบ่งปัน	 จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มา

บ�าเพ็ญส่วนใหญ่เป็นอดีตข้าราชการ	แพทย์	พยาบาล	นักธุรกิจ	สละเวลาชีวิตส่วนตัวมาท�าเพื่อ

ส่วนรวมโดยหันหลังให้กับอาชีพหลัก	 คนเหล่านี้พบแล้วว่าอาชีพที่เคยท�าไม่ใช่สิ่งที่เราแสวงหา	

หรือไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง	 งานจิตอาสาจึงเป็นความสุขที่เราสามารถน�าพาผู้อื่นรอบ	 ๆ	 ตัวเรา

ให้ได้รับความสุขด้วยการอยู่ร่วมกันอย่าง	เพื่อน	พี่	น้อง	ที่ไม่มีธุรกิจหรือเงินเป็นตัวแปร

	 ในช่วงเวลาของการเดินหน้าในปี	 2561	 นี้	 เรารวมพลังเพื่อสร้างงานให้กับสังคมไทย 

“ก้าวตามรอยพ่อ”	เศรษฐกิจพอเพียง	พื้นฐานของความเรียบง่าย	ประหยดัตามศาสตร์พระราชา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	โดยการน�าของท่านอาจารย์	ดร.ใจเพชร	กล้าจน	(อ.หมอเขยีว)	ที่

ท�าให้ชาวบ้านรู้จักเรา	สร้างตลาดอินทรีย์	คือ	ไร้สารพิษ	พร้อมให้องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

โดยให้โอกาสทั้งทีมงานและกสิกรที่ท�า	เกษตรอินทรีย์	ที่มีศีล	มีคุณธรรม	ตรงตามมาตรฐาน

พวธ.	(แพทย์วิถีธรรม)	ได้มีโอกาสน�าเสนอสินค้าของตนเข้าสู่ตลาด	โดยมีทีมตลาดวิถีธรรม

เป็นตัวกลาง	เป็นพี่เลี้ยง	เป็นผู้ช่วยสนับสนุน	และให้ก�าลังใจ	เป้าหมายคือ	การพึ่งตน	เรียบง่าย	 

พออยู่พอกิน	พอเพียงแบบผาสุกและยั่งยืน
ติดตามข่าวสารแพทย์วิถีธรรมได้ที่ http://blog.taladvithithidham.com 

หรือ เฟซบุ๊ค http:// www.facebook.com/taladvithidham.com 

และแวะเยี่ยมเยียนเรา พูดคุยกับเราได้ที่ ศูนย์ประสานงานตลาดวิถีธรรม ณ ร้านแพทย์วิถีธรรม 

ซอยนวมินทร์ 46 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ
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แพทย์วิถีธรรมสัญจร

24-28 กันยายน 

2561 ฮอมบุญอโศก

(สวนป่านาบุญ 8)

 กิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม

และค่ายพระไตรปิฏกร่วมกับโครงการงดเหล้า

เข้าพรรษาสู่งดเหล้าตลอดชีวิตด้วยหลักการ

แพทย์วิถธีรรม ณ ฮอมบญุอโศก (สวนป่านาบุญ 8) อ.เด่นชัย จ.แพร่ จัดข้ึนในวันที่ 24 ถึง 

28 กันยายน 2561 บรรยากาศโดยรวมของค่ายเอื้ออ�านวยต่อการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี 

สถานที่จัดค่าย สงบ ผ่อนคลาย อากาศเย็นสบาย ช่วงกลางคืนและยามเช้า วัตถุดิบที่น�ามา

ใช้ในปรุงอาหารโดยส่วนใหญ่เป็นพืชผักไร้สารพิษจากแปลงผักของเราเองและมีผู้น�ามาร่วม

บริจาคกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 04:30 น. ถึง 20:00 น.ของทุกวัน จ�านวนคนเข้าค่ายรวมทัง้สิน้ 

173 คน มีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมาร่วมบ�าเพ็ญจากทั่วประเทศจ�านวน 64 คน  ยามเช้าของ 
ทกุวนัจะได้รบัความเมตตาจากสมณะชาวอโศก 

ภฟู้าผาธรรม อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ ท่านสมณะ 

ฟ้ารู้ นโภคโต และท่านสมณะสู่บุญ ปุญญคโต 

น�าพาชาวค่ายและจติอาสาแพทย์วถิธีรรมสวดมนต์ 

และเทศนาธรรม เพื่อความดับทุกข์จากความ

เจ็บป่วยทางกายและใจ ระหว่างวัน อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน และทีมงานจิต

อาสาแพทย์วิถีธรรม บรรยายให้องค์ความรู้การดูแลสุขภาพ ทั้งทางร่างกายและการลดทุกข์

จากปัญหาทางใจที่เป็นสาเหตุหลักของอาการเจ็บป่วย โดยพาผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ปฏิบัติการ

ดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และร่วมกันท�ากิจกรรมการงานที่เป็นกุศล เพิ่มพูนก�าลังสติปัญญาใน

การจัดการความทุกข์ที่มาจากกิเลสในตน สู่สุขภาวะที่ดี ตามค�าสอนที่ว่า “ลดกิเลส รักษาโรค”  

ช่วงวันที่ 3 ของค่ายผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนการดูแลสุขภาพตนเองทั้งทางกาย ทางใจ มี

การสนทนากลุ่ม ทบทวนความรู้ ทบทวนธรรม เพื่อน�าไปพิจารณาใช้ในชีวิตประจ�าวันหลังจบ

ค่ายในแต่ละวัน 
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  งานสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุก เป็นภารกิจหนึ่งของชาวเราแพทย์วิถีธรรม ก่อนที่
เราจะช่วยคนอื่น เราก็ต้องมาช่วยตนเอง ให้เกิดความผาสุกและเบิกบานอย่างเช่นอาจารย์หมอ
เขียว ใจเพชร กล้าจน ได้น�าพาพวกเราลูกศิษย์ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี นอกจากภารกิจ
ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่ได้ช่วยกันให้องค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
ท�ากุศล ภาระกิจที่ส�าคัญของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมก็คือ การปฏิบัติตนให้สู่พุทธะ โดยการเติม
ปัญญา ลด ละ เลิกกิเลสในตน ล้างความทุกข์ จนเกิดความเบิกบานใจ โดยในแต่ละปี มีกิจกรรม
การรวมมวล สานพลัง ร้อยวิญญาณพี่น้องแพทย์วิถีธรรมจะมาเจอกันทั่วประเทศ ก็คือค่ายพระ
ไตรปิฎก ซึ่งจะมีการจัดค่ายปีละ 4 ครั้ง สัญจรไปแต่ละภาค ครั้งนี้ เป็นการจัดค่ายพระไตรปิฎก 
ครั้งที่  22  รุ่น วิปัสสนาอุปทานขันธ์ 5 ณ สวนป่านาบุญ 1 อ�าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง
วันที่ 13 ถึง  21 ตุลาคม 2561 เป็นค่ายสุดท้ายของปี มีผู้มาเข้าอบรมมากถึง 530 ท่าน ประกอบ
ไปด้วยนักศึกษาวิชชารามจ�านวน 152 ท่าน จิตอาสา เตรียม ผู้บ�าเพ็ญคบคุ้น จ�านวน 220 ท่าน  
ในจ�านวนนี้ มีผู้เข้าค่ายพระไตรปิฎกเป็นครั้งแรก จ�านวน 111 ท่าน 
 การรวมพลังหมู่มวลพี่น้องจิตอาสาในแต่ละภาคที่ไปปฏิบัติภาระกิจจากเครือข่ายท่ัว
ประเทศ การได้มาเติมเต็มปัญญา เพิ่มสัมมาทิฏฐิโดยการฟังธรรมจากสัตบุรุษ ครูบาอาจารย์ 
สนทนาธรรมกับเพื่อนหมู่มิตรดี จากการได้พูดคุยกับพี่น้องแต่ละเครือข่าย พี่น้องบางส่วนได้
สะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับกับการมาค่ายพระไตรปิฎกในครั้งนี้ 

ค่ายพระไตรปิฎก

ท�ำไมถึงมำค่ำย : มารับพลังจาก
อาจารย์และหมู่กลุ่ม
ได้อะไรจำกค่ำย : ได้ฟังธรรมะจาก
อาจารย์ ได้ละกิเลสตัวเอง ล้างอัตตา 
ล้างผัสสะที่เราเจอในขณะนั้น
จิตอาสาสวนป่านาบุญ 2 อ�าเภอชะอวด 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ท�ำไมถึงมำค่ำย:	 มาฟังธรรม มารับ
พลังของอาจารย์และหมู่กลุ่ม สาน
พลังจากมิตรดี
ได้อะไรจำกค่ำย	 :	  ออกจากค่ายกลบั
ไปมพีลงัในการสูก้เิลส ได้หวัข้อธรรม
ใหม่ๆ ได้ฟังธรรมเพิม่ มอีานสิงส์ของ
การฟังธรรม ธรรมที่ไม่เคยได้ฟังก็ได้
ฟัง ธรรมที่ฟังแล้วก็เข้าใจมากขึ้น
จิตอาสาสวนป่านาบุญ 3  จังหวัดปทุมธานี

ท�ำไมถงึมำค่ำย	:	อยากบรรลธุรรม มากนิอาหารสตูร 1,2 มาฟังธรรม

อาจารย์เพิม่ขึน้ มาบ�าเพญ็กับหมู่กลุ่ม มาเพิ่มศีล มาเพิ่มธรรมะ ปรับ

สมดุลร่างกาย

ได้อะไรจำกค่ำย	:	ได้ฟังเสวนาธรรมจากพ่ีน้อง ได้ฟังการเขียนวชิชาราม 

ได้มาดูกิเลสตัวเอง ได้ละการห่วงบ้าน

จิตอาสาสวนป่านาบุญ 5 ภาคตะวันตก
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ท�ำไมถงึมำค่ำย	 :  มาค่ายพระไตรปิฎก เพือ่มา ลด ละ เลกิ กิ เลส มารับพลังจากหมู่กลุ่ม รับพลังจาก 

ครบูาอาจารย์ เพือ่ทีจ่ะพฒันาตนเองให้มกี�าลงัในการลดกเิลสได้

ได้อะไรจำกค่ำย	 : ได้พลงัจากพีน้่องจติอาสา เหน็ความร่วมมอื ร่วมแรง เหน็พลังหมู ่ เหน็พลงัอาจารย์ มุ่งม่ัน เมตตา 

สั่งสอนลูกศิษย์ ไม่เหน็ดเหนื่อยแม้อาจารย์จะไม่สบายก็ตาม “ทุกครั้งที่เหนื่อยจะนึกถึงอาจารย์ตลอดเพราะ

อาจารย์เหนื่อยมากกว่าเราหลายร้อยหลายพันเท่า”
จิตอาสาสวนป่านาบุญ 1  อ�าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดขอนแก่น

ท�ำไมถงึมำค่ำย:	มาฝึกลดละกเิลส มาเอาพลงัหมู่ มา

ตอกย�้าศีลที่เคยเรียนมา ฝึกประมาณในการบริโภค

ได้อะไรจำกค่ำย	:	ได้ฟังธรรม ได้เจอเพือ่น ได้เจอหมู่

มิตรดี จากที่เจอพี่น้องแต่ทางไลน์ ก็ได้คบคุ้นพี่น้อง

เพิ่มขึ้น

จิตอาสาสวนป่านาบุญ 6 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ท�ำไมถึงมำค่ำย	: มาเพิ่มศีล เรียนรู้ธรรมะใหม่ๆ 

จากอาจารย์หมอเขียว ที่ให้เรามาเพิ่มพลังหมู่กลุ่ม

พี่น้อง

ได้อะไรจำกค่ำย : แต่ละปีได้ธรรมะเพิ่มขึ้น สภาวะ

ธรรมท่ีได้เอาไปใช้ดบักเิลสตวัเอง ธรรมะรูม้านานแต่ไม่มี

ใครขยายให้เรา ถ้าเพียรปฏิบัติ สร้างความผาสุกให้

เราได้ ถ้ามีโอกาส ถึงน้อยวันก็มา

จิตอาสาผู้รับใช้สวนป่านาบุญ 7 อ�าเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์

ท�ำไมถึงมำค่ำย : สนใจอยากฟังธรรมะ อาจารย์

อธิบายธรรมะเข้าใจง่าย ปฏิบัติได้และเห็นผล มา

เพราะทางนี้คือทางพาเราเจริญ ความเจริญของเรา

ดูได้จากการที่เรา  “ให้”  มากขึ้น

ได้อะไรจำกกำรมำค่ำย : ร่างกายจติใจเจริญขึน้ ได้มา

แสดงความเคารพอาจารย์ มาเอาพลงัหมู่กลุม่ พบปะ

พี่น้อง มาลดละกิเลสตัวเอง

จิตอาสาสวนป่านาบุญ 8 ภาคเหนือ

ท�ำไมถงึมำค่ำย	: 1 ปีม ี1 ครัง้ มคีวามส�าคญัส�าหรบั
จติอาสาเรา มาเพือ่ลดกเิลส มาเพือ่สอบนกัเรยีนวิชชา
ราม มาเรียนพระไตรปิฎก
ได้อะไรจำกค่ำย : ได้ฟังธรรมะจากอาจารย์ รูธ้รรมะ
ขึน้เร่ือยๆได้รู้ว่าสขุสมใจเป็นข้ีกลาก อยู่ทางนี้เปรียบ
เหมือนโลกพระศรีอาริย์ เป็นโลกุตระ ของเรามีแต่
ให้ ๆ จิตอาสามีแต่ให้
จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี
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 นอกจากมารวมมวลเพ่ือสานพลังหมู่มิตรดี ครั้งนี้ยังการสอบปัญญาตรีครั้งแรกของ

นักศึกษาวิชชาราม บรรยากาศเป็นไปด้วยอบอุ่น โดยแต่ละท่านที่ขึ้นสอบ จะมาเล่าสภาวะ

จากการต่อสู้ จัดการกับกิเลสในตน โดยอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ได้ให้แนวทางการ

สอบวิชชาราม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ดังนี้

 1. ใช้หลักอปริหานิยธรรมในการสอบ แทนการสอบตรวจข้อความและบทความ 

 2. ให้พูดสภาวธรรมสิ่งที่ตัวเองติด มีการต่อสู้กับกิเลสอย่างไร แพ้อย่างไร ชนะอย่างไร 

ให้เวลาคนละ 10 นาที จากนั้นให้พี่น้องมีโอกาสซักถามได้ จะเป็นกรรมการหรือไม่เป็นกรรมการ

ก็ได้ให้เวลาถามประมาณ 10 นาที รวมเป็นเวลา 20  นาที

 3. วิธีการเขียนงานวิจัยของนักศึกษาวิชชาราม จะใช้หลักการตรวจสอบด้วยใช้หลัก

ธรรม เช่น วิชชา 3, โพชฌงค์ 7 และ อริยสัจ  4 

สรุปสำระธรรม	ค่ำยพระไตรปิฏก	ครั้งที	่22	รุ่น	วิปัสสนำ	อุปำทำน	ขันธ์	5
อุปำทำน เป็นสภาพยึดมั่นถือมั่น ต้องเป็นแบบนี้อย่างนี้ เหตุที่ท�าให้เกิดอุปทานคือการเกิด

อวิชชาที่ไม่รู้กิเลสจนเป็นเหตุให้เกิดสัมผัสทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วเกิดสภาพสุขปลอม

ขึ้นมา ผัสสะเป็นเหต	ุ เป็นปัจจัยให้เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ ปรากฏ 

นามรูปเป็นปัจจัยให้วิญญาณขันธ์ปรากฏ วิญญาณคือธาตุรู้ ไปรู้อาการจึงเกิดวิญญาณรู้แจ้ง

อารมณ์จิต จึงมีนามรู้ ตัวรู้ และตัวถูกรู้ จึงเกิดสฬายตนะ สื่อติดต่อ 6 อย่าง (ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ) จึงเกิดผัสสะจากการสัมผัส ผ่านสื่อติดต่อ 6  อย่างนั้น ท�าให้เกิดเวทนา ความรู้สึกสุข ทุกข์ 
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เฉย (ไม่สุข ไม่ทุกข์) ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จึงเกิดตัณหา ความดิ้นรนปรารถนา ท�าให้เกิด 

อุปาทานทีเ่ป็นความยดึมัน่ถอืมัน่ในจติวญิญาณทีเ่ป็นทีอ่าศยั ท�าให้เกดิภพของอปุาทานจนท�าให้ 

เกิดชาติ เป็นการเกิดของความชรา (แก่) มรณะ (ตาย) โศกะ (เศร้าโศก) ปริเทวะ (คร�า่ครวญ 

ร�าพัน อาลัย อาวรณ์) ทุกข์ โทมนัส (เสียใจ) อุปยาส (คับแค้นใจ) เป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ทั้งมวล 

ด้วยเหตุนี้นั่นเอง 

ขันธ์	5 คือ องค์ประชุมของตัวรูป (ตัวที่ถูกรู้) และตัวนาม (ตัวที่เข้าไปรับรู้) ที่รวมกันเข้าเป็น

ชีวิต 1 รูปขันธ์ (ตัวร่างกาย) 2 เวทนาขันธ์ (ตัวความรู้สึก) 3 สัญญาขันธ์ (ตัวความจ�า ความ

ก�าหนดหมาย) 4 สังขารขันธ์ (ตัวปรุงแต่งจิต) 5 วิญญาณขันธ์ (ตัวความรู้แจ้งอารมณ์) ขันธ์ 5 ที่

ไม่มีกิเลส กับขันธ์ 5 ที่มีกิเลสต้อง แยกให้ออก 

ขันธ์	5	ที่ไม่มีกิเลส เช่น ขันธ์ 5 ของพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ ที่ปฏิบัติจนกิเลสสิ้นเกลี้ยงแล้ว

ขันธ	์5	ของกิเลส คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นมายากลลวง ดังนี้

1.	รูป อาการของกิเลส รูปของกิเลสเปลี่ยนแปลงเร็ว อาการของกิเลส เกิด-ดับ เกิด-ดับ รูปภพ 

อรูปภพ เกิด ดับอย่างรวดเร็ว รูปของกิเลสเปลี่ยนแปลงเร็ว หาสาระไม่ได้ 

2.	 เวทนำ เวทนาที่เกิดจากกิเลส สุขเวทนา (สุข) ทุกขเวทนา (ทุกข์) อทุกขมสุขเวทนา  

(ไม่สุข ไม่ทุกข์) อาการเวทนาของกิเลส ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่มีสาระ สุขแว้บนึงได้

สมใจก็สุขใจ ไม่ได้สมใจก็ทุกข์ใจ เวทนาของกิเลสไม่มีสาระอะไรเลย สุข ทุกข์ เฉย ๆ ทุกอย่าง

เป็นไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ทุกสิ่งที่เกิดเป็นธรรมดา ก็จะดับไปเป็นธรรมดา 

เกิดแล้วก็ดับอย่างเร็ว โดยเฉพาะสุขมาแว้บเดียวเก็บไม่ได้

3.	 สัญญำ สัญญาของกิเลส ความจ�าได้หมายรู้ คือ หมายรู้ว่า เคยชอบ ได้สมใจจะสุขใจ  

ไม่ได้สมใจจะทุกข์ใจ เคยรู้ว่าได้อันนี้แล้วเป็นสุข กิเลสจ�าได้หมายรู้แบบนี้ มันสามารถสร้างสุข

เหมือนเคยเสพได้ไหม ไม่ได้ จ�าแล้วต้องไปเสพ ความจ�าว่าเคยได้เสพไม่มีค่าอะไรเลย แค่เคยสุข

เท่านั้นแล้วท�าให้เราอยากได้อีก เอาความจ�าว่าเคยสุขมากดดันเรา สัญญาเคยจ�าได้ว่าเคยเสพ

สัมผัสสิ่งนี้แล้วเป็นสุข แล้วไปหามาเสพเพราะจ�าได้ว่าเสพแล้วเคยสุขแบบนั้น แบบนี้ อยากได้ที่

เคยได้ ไม่มีสาระอะไรเลย มีแต่โทษ

4.	สังขำร สังขารของกิเลส คือ การปรุงแต่งชอบ ชัง กลัว ระแวง หวั่นไหว ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

การคิดปรุงแต่งในการผิดศีล ไร้สาระ เบียดเบียน ปรุงแต่งอกุศลกรรม  ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน 

และอนาคต ปรุงแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้  ชอบก็อยากได้มา ชังก็เอาออกไป ปรุงแต่งชอบ ชัง หาเหตุผล

สารพัดเรื่องว่ามันน่าได้ น่าเป็น น่ามี อย่างนั้น อย่างนี้ ไม่มีสาระอะไร ไม่มีแก่นของสุขแท้  สุข

แท้ในการปรุงแต่งชอบชังไม่มี มีแต่ทุกข์ เช่น การปรุงอาหารรสจัด ยิ่งกินรสจัดมาก ท�าให้เจ็บ

ป่วยเป็นโรค การละเล่นที่ปรุงแต่งมาก เช่น สมัยก่อนฟ้อนร�าปัจจุบันมีการเต้นที่จัดจ้านแรงขึ้น 
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สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ท�าให้ช่วยพ้นทุกข์เลย

5.	 วิญญำณ  วิญญาณของกิเลส สร้างความรู้สึกสมใจสุขใจ ไม่สมใจทุกข์ใจ วิญญาณกิเลส

หลอกเรา คือมายากลลวง วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน สร้าง

ความรู้สึกสุขลวง เช่น ที่ขอให้ได้กินอาหารอร่อยแม้ป่วย วิญญาณกิเลสหลอกเราว่า กินอร่อยไม่

เป็นอะไรขอกินอร่อยก่อนตาย เมื่อพบอุปาทานขันธ์ 5 ของกิเลสแล้วเปลี่ยนให้เป็นพุทธะโดยใช้

ปัญญาวิปัสสนา

วิปัสสนำอุปำทำนขันธ	์5	วิปัสสนำล้ำงตัวชอบตัวชังในอุปำทำน	
วิ คือ วิเศษ ยิ่ง ปัสสะ ปัสสี คือ รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง วิปัสสนา คือ การรู้แจ้งเห็นจริง

ตามความเป็นจริงอันวิเศษ

ปัญญำสมถะ คือ ปัญญาท่ีรู้แล้วว่า กเิลสไม่ด ี จงึตัง้ศลีมาปฏบัิต ิ ท�าให้มีอาการสงบจากกเิลส

ช่ัวคราว แต่ไม่สามารถท่ีจะก�าจัดกิเลสได้ ซึ่งเป็นปัญญาสมถะ ช่วยให้ต่อสู้กับกิเลสเบื้องต้นได้  

บางคร้ังเป็นการกดข่มไม่คิด พูด ท�า สิง่ท่ีไม่ด ี มีเพยีงตวัรู้แต่ไม่สภาวะอย่างแท้จรงิ ก็เป็นเพยีง 

สีลัพพตุปาทาน (เป็นการถือศีลแบบยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่สามารถปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้) 

เช่น เมือ่เราอยากกนิขนม เรารู้ว่ากนิขนมไม่ด ี เป็นโทษเป็นภยัจงึไม่กินขนม แต่ไม่ได้พิจารณา

ล้างความชอบ ชัง ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นไว้ วันเวลาผ่านไประยะหนึ่งจะไม่สามารถอดทนต่อ

ความอยากกินขนมได้ จะอดไม่ได้แล้วไปกิน ในบางครั้งตีกลับไปกินมากกว่าเดิม เนื่องจากยัง

ไม่ได้พิจารณาล้างกิเลสจนถึงโทษและประโยชน์ที่เชื่อมโยงกับกรรม และผลของวิบากกรรม 

จึงยังไม่สามารถลดกิเลสได้อย่างสิ้นเกล้ียง

ปัญญำวปัิสสนำ	 คือ ปัญญาท่ีเกดิจากการตัง้ศีลมาปฏบัิติ ท�าให้เกดิความเข้าใจในการลด ละ 

ล้างกิเลส  (จินตมยปัญญำ)	ซ่ึง  เป็นความเข้าใจทีย่งัไม่เกดิสภาวะของการล้างกิเลส  เม่ือเกิดผสัสะมา 

กระทบ ท�าให้สัมผัสอาการของกิเลสมากขึ้น มีปัญญาเห็นชัดในทุกข์ โทษ ภัยชัดไปถึงระดับกรรม

และผลของวิบากกรรม จนคลายความชอบชัง จากการฟังธรรม (สุตมยปัญญำ) ทบทวนบนธรรม 

สนทนาธรรม จนเป็นอริยปัญญาที่มีฌาน การพิจารณาล้างกิเลส ก็จะคลายความยึดมั่นถือมั่นลง

ไปเรื่อย ๆ  จนเกิดความเบิกบานยินดีที่ไม่ได้เข้าเสพกิเลส สามารถรู้แจ้งเห็นความจริงตามความ

เป็นจริง จากการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น มีการตรวจสอบทวนซ�้า จากทางสื่อติดต่อ  

6 ทาง ไม่ว่าจะเป็นทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่ออ่านอาการของกิเลส (นามรูป) ที่ยังหลง
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เหลืออยู่ จนเกิดผลเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา (ภำวนำมยปัญญำ) จึงเป็นเหตุแห่งทุกข์ดับได้โดยสิ้น

เกลี้ยง ไม่กลับมาก�าเริบอีก เช่น เมื่อเราอยากกินขนมใส่ไส้ การตั้งศีลมาปฏิบัติ ก็จะเห็นอาการ

ของกิเลส (นามรูป) ตรวจสอบหาความชอบชังในขนมนั้น พิจารณาหาในความติดนั้น เราติด

อะไรในขนม ติดความหอม ความนุ่ม ความหวาน ซึ่งล้วนเป็นอุปทานที่เราปรุงแต่งขึ้นมาจาก

ความไม่รู้ พิจารณาว่าสิ่งที่เราชอบเป็นเพียงสุขชั่วคราว ไม่เที่ยง สลายอุปทานด้วยการพิจารณา 

ประโยชน์ โทษ ของการกินกับการไม่กิน การท�ากับการไม่ท�า  ปรับความคิด หาสิ่งทดแทนที่เป็น

ประโยชน์กว่าขนมชนิดนี้ พิจารณาให้เห็นความจริงตามความเป็นจริงว่า ขนมชนิดนี้ แท้จริงก็

คือแป้ง น�า้ตาล กะทิ ซึ่งเราสามารถหามาทดแทนได้เลย การกินเอาประโยชน์ย่อมดีกว่ากินเพื่อ

การเสพ กินเพื่อเสพ วิบากร้ายก็จะเกิดตามมาท�าให้เมาในอาหาร เมาในความคิด ท�าให้ทุกข์ใจ

กับการไม่ได้เสพสมใจ ความนุ่มก็เป็นอุปทานที่เราสร้างขึ้นมา ถ้าขนมนุ่มกินแล้วจะสุข ไม่นุ่มกิน

แล้วจะทุกข์ ความนุ่มก็ไม่เที่ยง จะไปยึดติดในความนุ่มท�าไม ไม่ใช่สาระประโยชน์ของการกิน

อาหารเพื่อเลี้ยงกาย 

 ขนมใส่ไส้ ก็เป็นอาหารเลี้ยงธาตุชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ แต่การยึดติดกามคุณในขนม

ใส่ไส้เป็นโทษ เป็นวิบากร้าย ควรจะสลายความยึดติดนี้ ก็จะสามารถยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง 

ในการกินก็ได้ ไม่กินก็ได้ เมื่อเจอขนมที่เราชอบอีก เราก็ตั้งศีลมาปฏิบัติอย่างตั้งมั่น เพื่อตรวจ

สอบทวนซ�้าของอาการกิเลส ว่าขนาดของกิเลสจางคลายลดลงไปเท่าไร พิจารณาซ�้า ทุก ๆ ครั้ง 

จนความยึดติดในความชอบชังของขนมใส่ไส้สิ้นเกลี้ยงทุกอายตนะทุกทาง (ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

ใจ) 

สรุปสำระธรรมโดยย่อ	ค่ำยพระไตรปิฏกครั้งที	่22
 อุปำทำนขันธ	์5 เป็นทุกข์ รูป สัญญา เวทนา สังขาร วิญญาณ  นี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอด

เวลา เช่น ยึดให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลานั้น ท�าไม่ได้หรอก พระพุทธเจ้ายังท�าไม่ได้เลย ท่าน

ก็มีป่วยบ้างเป็นครั้งคราว

 - ถ้าปฏิบัติศีลได้ถูกต้อง ถูกตรง ใจไร้ทุกข์ เรื่องดีมากขึ้น เรื่องร้ายลดลง 

 - ดีที่เป็นกุศลที่สุดในโลก คือ ดีที่พาคนดับทุกข์ใจได้

 - ผู้ใดเอากิเลสเป็นอาจารย์ ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ไม่ผาสุก

 - เมื่อใดจิตวิญญาณเราไม่ผาสุก เมื่อนั้นเราเอากิเลสเป็นอาจารย์

 - ปัญญาวิปัสสนา เป็นปัญญาที่ก�าจัดกิเลส จับอาการและความคิดของกิเลสเข้าใจกรรม

ดี กรรมชั่ว แจ่มแจ้ง เข้าใจไตรลักษณ์ของกิเลส เข้าใจไปถึงระดับวิบากกรรม 

 - จงเบิกบานให้ได้อย่างถาวร 
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 - พุทธะคือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน

 - คนมีปัญญา ต่อให้เป็นสิ่งที่รู ้แล้วเราก็ฟังซ�้า เราจะรู้ตัวได้เร็ว รู้ตัวว่าเรารู้แล้ว  

ไม่อยากฟังธรรม นั่นเป็นอัตตา แล้วจะท�าให้เราเบื่อที่จะฟังธรรม พระพุทธเจ้า พระอริยเจ้า

ไม่เบื่อที่จะฟังธรรม แม้นคนอื่นจะแสดงธรรม

 - การเข้าสู่หมู่มิตรดี เป็นการเข้าสู่ศาสนาอย่างแท้จริง

 - ผู้ใดที่ไม่มีความละอายไม่เกรงกลวัต่อบาป ผูน้ัน้ไม่ควรแก่การบรรลุธรรม

 - ชีวิตไม่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นไว้ ย่อมเดือดร้อน

 - ในโลกนี้ไม่มีอะไรทุกข์ เท่ากับความขลาดกลัว ใจก็หวั่นไหวที่สุด ทุกข์ที่สุด 

  - เหตแุห่งความเจริญ ได้แก่ ตัง้ศลี พบหมู่มิตรด ีฟังธรรม สนทนาธรรม ใคร่ครวญธรรม
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เรื่องเล่าจากภูผา พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2561 เป็น

ความประทับใจของพ่ีน้องบางส่วนที่จะ

น�ามาเล่าสู่ฟัง

อำจำรย์อ�ำนวย เตรียมงานกันจริงจังแค่

เดือนเดียว ทีมล�าพูน เชียงใหม่ สลับ

กันมาทุกสัปดาห์ อาจารย์สุเมธค่อนข้าง

ประจ�า ไปไหนไม่ได้ 

อำจำรย์สุเมธ สถานที่โดยรวมก่อนที่จะ

เข้าพัฒนาพื้นที่ รถยนต์ไม่สามารถเข้า 

ไปได้ ก่อนจะมงีาน พีน้่องจติอาสาหลาย

ท่านมีความกงัวลใจว่า รถจะไม่สามารถ

ขึน้มาได้ น�า้ ไฟ ไม่ม ี ต้องใช้โซล่าเซลล์ 

 เรือ่งเล่าของวนันี ้มาจากความประทับใจ 

ของพีน้่องหลาย ๆ  ท่านทีไ่ด้ขึน้ไปบ�าเพญ็ท่ีภผูาฟ้าน�า้ 

เรื่องราวที่ผู้เขียนแค่ฟังค�าบอกเล่าของพี่น้องเพื่อน�า

มาร้อยเรียงมาให้พี่น้องมาร่วมรับรู้เรื่องราว ก็ยังรู้สึก 

ประทับใจและอมยิ้มยินดี เสมือนเราได้เข้าไปมีส่วน 

ร่วมในการเดินทางในครั้งนี้  เรามาลองฟังเรื่องราว  

จากพี่น้องแพทย์วิถีธรรมทางภาคเหนือที่ขึ้นไปเตรียม

พื้นที่ส�าหรับการจัดค่ายสุขภาพที่ภูผาฟ้าน�้าครั้งแรก 

รวมทั้งการจัดค่ายรวมพี่น้องที่ภูผาฟ้าน�้า ในวันที่ 30 

แสงอรุณ สังคมศิลป์
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น�า้ทีใ่ช้ในชมุชนไม่สามารถใช้ได้เนือ่งจากมี

การอุดตันของท่อประปาต้นน�้าธรรมชาติ

ทีอ่ยูบ่นภเูขา จิตอาสาได้ร่วมแรงร่วมใจกนั 

เดินทางขึ้นไปบริเวณต้นน�้า ระหว่างทางม ี

ทากนบัร้อยตวั แต่กไ็ม่ได้ท�าให้พ่ีน้องหวัน่ไหว 

ยงัท�าด้วยความยนิดเีบกิบาน ซ่ึงอาจารย์สุเมธ 

ได้ยกพระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลท่ี 

9 ทีไ่ด้กล่าวไว้ว่า “อย่ายกความขาดแคลน

มาเป็นข้ออ้างในการท�างาน” และได้มีการ

จดัเตรยีมสถานท่ี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตดั

หญ้าท�าความสะอาดบ้าน ท�ากนัทุกอาทิตย์  

การสร้างสะพานข้ามน�า้ต้องดหูน้างาน ปรับ

หนิ วางท่อ ให้น�า้หลากไปได้ โดยท่ีไม่ต้อง

กระทบหิน ถ้าน�้าหลากจริง  ๆ ค่อย

ว่ากัน งบที่ตั้งไว้ จากสองแสน เหลือ สี่

หมื่นก็พอเป็นสะพานให้รถข้ามมาได้ หลังจากมี

การพฒันาพืน้ทีเ่รยีบร้อย รถสามารถเข้าได้พร้อม

รอต ้อนรับพี่น ้องจิตอาสาทั่วประเทศที่มาใน

ค่าย ความประทับใจอีกเรื่องคือ กิจกรรมตลาด

วิถีธรรม บรรยากาศการแลกของระหว่างพี่น้อง

ชาวปกาเกอะญอ ใส่ใจมากในการน�าของมาแลก

เปลี่ยนแทนการใช้เงิน ซึ่งเป็นประเพณี วัฒนธรรม

ที่ยังคงให้เราเหน็อยู ่ เป็นตวัเช่ือมร้อยจติวญิญาณ
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กบัพีน้่องชาวอโศกเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งพี่

น้องชาวปกาเกอะญอ มคีวามละเอยีดลออ ใน

การจดัเตรยีมของทีจ่ะมาแลกเปลีย่น คอื เตรยีม

เป็นส่วน ๆ ซึง่เป็นความประทบัใจอกีเรือ่งหนึง่ 

พีน้่องหลำย	 	ๆ ท่ำน มคีวามประทบัใจวฒันธรรม

การแลกเปลี่ยนของกันในครั้งนี้ หลายท่าน

ไม่เคยได้สัมผัสวัฒนธรรมท่ีดูแล้วรู ้สึกอบอุ ่น 

เป็นการเอื้อเฟื้อแบ่งปัน แลกเปลี่ยนของทีม่ี

ให้แก่กนั โดยท่ีไม่มเีร่ืองของเงินมาเกีย่วข้อง

พีน้่องภำคเหนอื	ประทับใจในบรรยากาศธรรมชาติ

ของภูผาฟ้าน�า้ ความสามคัคีของพ่ีน้องหมู่กลุม่

ภาคเหนอืทีมี่ความอุตสาหะ ร่วมใจกันจดัสถาน

ทีท่่ามกลางความขาดแคลน ท�าให้พวกเรามีแรง

เหนี่ยวน�าในการท่ีจะร่วมบ�าเพ็ญไปกับพี่น้อง 

อาจารย์หมอเขียวกล่าวว่า ให้พ่ีน้องร่วมแรงร่วมใจ

กนั ภผูาฟ้าน�า้จากท่ีเงยีบเหงาให้กลับมามชีวีติชีวา

อกีครัง้

พี่น้องภำคอีสำน พอได้รู ้ประวัติศาสตร์ของ

บรรพชนทีม่าบุกเบกิ ท�าให้เรามคีวามรูส้กึท่ีจะสาน

ต่อ เช่ือมต่อพลังของรุน่บุกเบิกเป็นการเชือ่มร้อย

ทางจิตวญิญาณ ของคนรุ่นเก่ากบัรุน่ใหม่ ให้รวม

กนัเป็นหนึง่เดยีว เมือ่เราเปิดใจท่ีจะเรยีนรูก้นัและ

กนัก็ท�าให้เดินหน้าได้ เหน็ภาพพีน้่องแพทย์วถิี

ธรรม เข้าไปอย่างอ่อนน้อม ทีมบรรพชนก็ตอ้นรับ 

พวกเราด้วยความอบอุน่พร้อมทีจ่ะก้าวไปด้วยกนั

ณ พุทธสถานภูผาฟ้าน�่้า อ�าเภอแม่แต่ง จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึง 04 ธันวาคม 2561
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พ่ีน้องภำคกลำง ประทับใจสถานท่ี สิง่แวดล้อม

ด ีชาวปกาเกอะญอ อัธยาศัยด ีมนี�า้ใจ ในครวั

เป็นที่ชุมนุมของแม่ครัวทุกภาค บรรยากาศ

ครื้นเครง สนุกสนาน ผู้ที่จะเข้าไปช่วยงานต้อง

ถอยออกมาเนื่องจากไม ่มีพื้นที่ ในการยืน 

ตลาดกองบุญก็มีของไม่พอขาย ฐานทะเบียนดู

อบอุ่นมาก เก้าอี้หนึ่งตัวอยู่กัน 4 คนฝ่ายสื่อ

ก็ร่วมแรงร่วมใจกันดีมาก ทุ กคนถ่ายทอด

บรรยากาศตลอดงาน อาหารเหมาะกบัอากาศ

ทีห่นาวเหน็บเป็นอย่างด ี เช่น มันเผา กล้วยป้ิง 

ข้าวหลาม มันท�าให้มีความอบอุ่นใจ

พี่น้องภำคใต ้ อาจารย์ได้ให้อิสระเต็มที่ในการ

สู้กับกิเลสเรื่องของอาหาร เราก็เห็นกิเลสตัว

เองเต็มที่ เหมือนปาร์ตี้รวมญาติ อากาศหนาว

มาก เพราะภาคใต้ไม่มีอากาศแบบนี้ แต่ก็รู้สึก

อบอุ่นที่อยู ่ท่ามกลางพี่น้องจิตอาสา ได้ช่วย

ทุกฐานงาน ท�างานเหมือนไม่ได้ท�างานเหมือน

ไปพักผ่อน ได้ท�าบ�าเพ็ญ เปลี่ยนบรรยากาศ 

และเยี่ยมเยียนพี่น้องที่เหมือนญาติ

บรรพชนหลำย	ๆ	ท่ำน ได้สะท้อนความรู้สึก

ที่อาจารย์หมอเขียวและพี่น้องชาวแพทย์วิถี

ธรรมหลังจากได้ร่วมเชื่อมร้อยจิตวิญญาณกัน 

ท่ำนที่	1 “ขอฝากชีวิต ฝากจิตวิญญาณไว้ใน

สถานที่ที่เป็นพุทธะแห่งนี้” 

ท่ำนท่ี	2 “การมาของทมีแพทย์วถีิธรรมท�าลาย

ความซบเซาของที่นี่ ขอให้ภูผาเปลี่ยนผ่านไป

เป็นยุค 4.0”

ท่ำนที่	3 “พออาจารย์หมอเขียวมาก็สบายใจ 

เหมือนตายตาหลับ อายุ 60 แล้วแต่ก็ยังยินดี

ที่จะร่วมบุกเบิกอีกรอบ”

ท่ำนที่	 4 “อยู่ที่นี่ต้องต่อสู้กับธรรมชาติ ผ่าน

ได้แต่ละฤดูจะมีความสุขมาก อยากท�าทะเล

ดอกไม้ให้สวย ให้คนมาทะเลดอกไม้ท่ีภผูาสวย

ทั้งของกิน ของดูมีให้ครบ ครั้งหนึ่งในชีวิตต้อง

มาให้ได้ เป็นชุมชนสุขภาพ” 
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กิจกรรมแพทย์วิถีธรรม

รว่มแรงใจ ช่วยกันท�าฝายกั้นน�้า ณ ภูผาฟ้าน�้า วันที่ 01-03 ธันวาคม 2561

กิจกรรมนาโยน ณ บวรราชธานีอโศก วันที่ 26 ถึง 29 ธันวาคม 2561  

รวมพลังเกี่ยวข้าว สวนาป่าบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร  เดือนพฤศจิกายน 2561

ตลาดวิถีธรรม ภูผาฟ้าน�้า
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รวมพลังแพทย์วิถีธรรม

ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ 22 รุ่นอุปทานขันธ์ 5 เมื่อวันที่ 13 ถึง 21 ตุลาคม 2561

สวนป่านาบุญ 9

สวนป่านาบุญ  7

วัดห้วยทราย จ. ขอนแก่น สวนป่านาบุญ 9

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี 

ศูนย์ธรรมชาติบ�าบัด โพธาราม 



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  121   121 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

บอกว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน เราจะได้หยุดท�าสิ่งนั้นได้เร็ว” บางส่วนในหนังสือ  

“อริยศีล รักษาโรค” ทิศทางการดูแลสุขภาพของศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรมในปัจจุบัน 

จาก “ศูนย์บาท รักษาทุกโรค” “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัวคุณเอง” “ลดกิเลส รักษาโรค” 

สู่ “อริยศีล รักษาโรค” ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวิธี ในการป้องกันและก�าจัด

หรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค ป้องกันและก�าจัดหรือบรรเทาเรื่องร้ายได้ทุกเรื่อง และดึงดูดสิ่งดี

งามมาสู่ตนได้ทุกมิติ” พบค�าตอบได้ในหนังสือ “อริยศีล รักษาโรค” ที่น�าเสนอมีสาระธรรม

ที่ได้จากค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 20 “ อริยศีล รักษาโรค” บทสรุปเรื่องศีลที่รักษาโรคได้เป็น

อย่างไร โดยอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน และ 3 เครื่องมือการท�าอริยศีล ได้แก่ บท

ทบทวนธรรม เพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก, คู่มือดับทุกข์ : ค�าตอบของชีวิต 

และเทคนิคการท�าใจให้หายโรคเร็ว (แบบย่อ)  

 ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว).  (2561).  ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 20 อริยศีล รักษาโรค. พิมพ์ครั้งที่ 1 มุกดาหาร 

: ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.

อริยศีลรักษาโรค

หนังสือน่าอ่าน

 “ไม่ว่าจะใช้วิธกีารดแูล

สขุภาพใด ๆ หรอืท�ากจิกรรม

การงานใด ๆ ถ้าท�าควบคูกั่บ

การเพิ่มศีลให้เหมาะกับฐาน

จติของตน กจ็ะเกิดประโยชน์

สูงสุด คือ ถ้าสิ่งนั้นเหมาะควร

หรือถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะ

เพิ่มประสิทธิภาพด้านดีสูงสุด 

แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือ

ไม่ถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะ

มีอาการหรือสัญญาณที่ ไม ่

ดี ไ ด ้ เ ร็ วแต ่ ไม ่ รุ นแรง เกิ น 

หรือไม่อันตรายเกิน หรือไม่

เสียหายเกิน เพื่อเตือนหรือ
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หนังสือน่าอ่าน
บทสวดมนต์และ
บททบทวนธรรม

เป็นองค์ความรู้แห่งพลังผาสุกบริสุทธิ์ผ่องใสไร้ทุกข์ ไร้กังวลของมวลมนุษยชาติ เป็นมงคล

อันอุดม หากผู้ใดได้พยายามพิจารณาทบทวนซ�้า ๆ อย่างเข้าใจความหมายทุกวัน อย่างรู้

เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทางกาย วาจา ใจ ทุก ๆ ค�า ทุก ๆ ประโยค มี

การกระท�าทีส่มบรูณ์ได้ตัง้แต่กาย วาจา ไปจนถงึใจในระดบัจติวญิญาณทีเ่ป็นพลังชวีติทีล่ะเอียด

ทีส่ดุ น�าไปใช้ในการพฒันาฝึกฝนสูค่วามเป็นพทุธะ (ผู้รู ้ผู้ตืน่ ผู้เบิกบาน)

	 ทุกข ์ ด้วยอะไรก็แล้วแต่ ธรรมะนี้คือ	 ปัญญำดับทุกข์นี้คือคำถำดับทุกข์ วัน

ใดที่ทุกข์ การได้ทบทวนธรรม โดยพยายามท�าความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องในบททวน

ธรรมนี้ ให้เข้าไปในจิต

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว).  (2561).  บทสวดมนต์และบททบทวนธรรม แพทย์วิถีธรรม.  พิมพ์ครั้งที่ 1 มุกดาหาร : 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง.

 พระพทุธเจ้ำตรสัว่ำ	
“การทบทวนธรรมย่อมหลุด

พ้นจากทุกข์” “การทบทวน

ธรรม การตรกึตรองใคร่ครวญ

ธรรมเป็นเหตุแห่งการหลุดพ้น

จากกเิลส” พจิารณาด้วยอทิธิ

บาท (ความยนิดเีต็มใจ พอใจ) 

พจิารณาต่อเนือ่งไปเรือ่ย ๆ โดย

ไม่ต้องยึดม่ันถือม่ันว่ากิเลสจะ

สลายไปตอนไหน เม่ือพลงัแห่ง

การพิจารณาดังน้ันมีมากพอ 

ถึงขึ้นเป็นพลังเผาท�าลายกิเลส

ได้ กเิลสกจ็ะสลายตายไปด้วย

ความเต็มใจ บททบทวนธรรม 
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ข่าวการศึกษา    27 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษา

ปรญิญาเอก ภเูพยีรธรรม กล้าจน สอบจบการ

ศกึษาตามหลกัสตูรปรชัญาดุษฎบัีณฑติสาขาวชิา

ยทุธศาสตร์การพฒันาภมิูภาค (สาธารณสขุชมุชน) 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์ 

งำนวจิยัเรือ่ง : ภมิูปัญญาการเค้ียวกวฬิงการา

หารเพือ่สุขภาวะในประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ผลกำรสอบ Excellent

 ช่วงบ่ายของวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2561 

นักศึกษามั่นมิ่งบุญ เจริญไวยเจตน์ นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ สาขายุทธศาสตร์

การพัฒนาภมูภิาค (สาธารณสุขชมุชน) 

งำนวจิยัเรือ่ง : เภสชัวตัถพุรรณาในสวนป่านา

ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย

และสาธารณรัฐประชาธปิไตยประขาชนลาว

ผลกำรสอบ Excellent

อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ร่วมเป็นกรรมการสอบ และมีจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  

มาร่วมเข้าฟังและเป็นก�าลังใจประมาณ 40 คน



 124 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

รำยชื่อผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำ	ปริญญำโท

1. ใจเพชร กล้าจน. (2553).  ควำมเจบ็ป่วยกบักำรดแูลสขุภำพแนวเศรษฐกจิพอเพยีงตำม

หลกัแพทย์ทำงเลือกวถิพีทุธของศูนย์เรยีนรูส้ขุภำพพึง่ตนตำมแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	สวนป่ำ

นำบุญ	 อ�ำเภอดอนตำล	 จงัหวัดมกุดำหำร.	 วทิยานพินธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยั

อุบลราชธาน.ี

2. นติยาภรณ์ สุระสาย. (2559). ผลของโปรแกรมสร้ำงเสริมสขุภำพด้วยกำรแพทย์วถิธีรรม

เพื่อกำรพึ่งตนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อพฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพและภำวะสุขภำพ

ของผู้ต้องขังหญิงเรอืนจ�ำกลำงนครพนม.วทิยานิพนธ์สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ สาขาการสร้าง

เสรมิสขุภาพ มหาวทิยาลัยราชภฏัอุบลราชธานี.

3. พไิลลกัษณ์ พิพิธกุล. (2559).  องค์ประกอบคณุภำพของกำรบริหำรจดับรกิำรสขุภำพแบบ

ผสมผสำนกำรแพทย์วิถีธรรมที่ส่งผลต่อกำรด�ำเนินงำนให้บริกำในโรงพยำบำลรัฐเขตภำค

อสีำน. วิทยานพินธ์สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ สาขาสร้างเสรมิสุขภาพ, มหาวทิยาลยัราชภฏั

อบุลราชธานี

4. วีนา เหลืองอ่อน.  (2559). พฤติกรรมสร้ำงเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิต	ของพนกังำน

ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร	 (ธ.ก.ส.)	 ด้วยกำรดูแลสุขภำพพึง่ตนตำมหลกั

กำรแพทย์วิถธีรรม	สวนป่ำนำบญุ	อ�ำเภอดอนตำล	จงัหวัดมุกดำหำร. วทิยานพินธ์สาธารณสุข

ศาสตรบณัฑติ สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ,  มหาวิทยาลัยราชภัฏอบุลราชธาน.ี

5. นางสาวแก่นเกื้อ  นาวาบุญนิยม. (2561).  ผลกำรพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่ออำกำรปวดเข่ำ

ของกลุ่มผู้สูงอำยุ	 ในเขตเทศบำลต�ำบลดอนตำล	 อ�ำเภอดอนตำล	 จังหวัดมุกดำหำร.	 วิิทยา

นิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.

6. นางจิรนันท์  ทับเนียม. (2561).  ผลของกำรใช้บทเรียนออนไลน์ต่อกำรปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภำพ	ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมคำ่ยแพทย์วิถีธรรม.	 	วิิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์.
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7. นางสาวดินแสงธรรม กล้าจน. (2561).  ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขภำพตำมหลักกำร
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กะเหรีย่งหูยำน	กรณศึีกษำบ้ำนแม่สิน	บ้ำนค้ำงปินใจ	บ้ำนสลก	อ�ำเภอวงัชิน้	จงัหวดัแพร่.		วิทิยา
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ปฏิกิริยำอิมมูนและกำรก่อกำรระคำยเคืองต่ออำสำสมัครปกติของสำรสกัดต�ำรับยำเบญจกูล

และสำรสกดัสมนุไพรเดีย่วทีเ่ป็นส่วนประกอบของต�ำรบั	มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์.	 	 วิทิยานพินธ์ 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร์.

 

37.  นางสาวสิรญา ธาสถาน . (2557).	 ผลของโปรแกรมกำรก�ำกบัตนเองทีป่ระยกุต์กำรแพทย์วถิพีทุธต่อ

พฤตกิรรมกำรดแูลตนเองและระดบัควำมดนัโลหติในผู้ทีเ่สีย่งต่อโรคควำมดนัโลหติสงู.  วิทิยานพินธ์

วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสรุนิทร์.
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นโีอฮวิแมนนสิและกำรแพทย์วถิธีรรมเพ่ือเสรมิสร้ำงพฤตกิรรมสุขภำพตนเองของต�ำรวจตระเวน
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มหาวิทยาลัย.
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รำยชื่อผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำระดับ	ปริญญำเอก		
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ในประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิไตยประชำชนลำว.	  ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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สงูอำยุในประเทศไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว.	 ดษุฎีนพินธ์ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 

ยทุธศาสตร์การพัฒนาภมิูภาค (สาธารณสขุชุมชน) มหาวทิยาลยัราชภฏัสริุนทร์. 

   

4. นางสาววรรณศรี สาเสน. (2558). 	เวทนำอำรมณ์ของผูป่้วยเบำหวำนหมูเ่ลอืดโอในประเทศไทย	

และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว.		ดษุฎนีพินธ์ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ ยทุธศาสตร์การพฒันา

ภูมภิาค (สาธารณสขุชมุชน) มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุนิทร์. 
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บริโภคอำหำร	 เพื่อสุขภำวะของกลุ่มชำติพันธุ์ภูไท	 ในรำชอำณำจักรไทยและสำธำรณรัฐ

ประชำธิปไตยประชำชนลำว.	 	ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
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ออสโตรเอเชียติกในประเทศไทย	 กมัพชูำ	 และสำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว.	
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บทเพลงแห่งธรรม

เพลง ไปเถิดไป

ค�าร้อง-ท�านอง ชวาลาชัยมีแรง

ขับร้อง          ใจเพชร กล้าจน

เรียบเรียง       เหมือนฝัน วุฒินิติกรกิจ

Em Bm / Em / Em Bm / Em /

Em / Am D / Em D / D Em/ C D / E m /

Em               D               Em         G         A  EM  

ไปเถิดไปหากหัวใจคุณจริงพอ         อย่ามัวท้อแท้ทางสร้างธรรม

Em           D                   G              C                 D            Em    Bm

ไปเถิดไปให้หัวใจได้จดจ�า            ให้ฝ่าตีนด้านด�า ด้วยย�า่ทาง

Em / Am D / Em D / D Em/ C D / E m  Bm/

       C                                                            Em             Em   Bm

(*) บนโลกอันแสนซับซ้อน  บางตอนใจอาจยับเยิน

               C          Em                         G                      C    Am    Em  Bm 

จงมีหวังเป็นพลังก้าวเดิน  แม้ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้

      Em                              C                             Am                  Em  Bm 

ตีนเปลือยที่ย�่าไปบนหนามคม  ฝ่าตีนย่อมระบมด้วยรอยแผล

         C                                             G                C       Bm Em   

คนกล้าจงอย่าท้อแท้   อย่าอ่อนแอแม้พลาดล้มลง
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บทเพลงแห่งธรรม

Em / Am D / Em D / D Em / C D / Em Bm /

Em                   Bm     Em 

ไปเถิดไปหากหัวใจคุณรักจริง

        Em                      A   Em

สร้างทุกสิ่งด้วยความฝันอันมั่นคง

Em             D         G

ไปเถิดไปด้วยหัวใจอันซื่อตรง

       G                D             C

ให้ฝ่าตีนด�ารงคงเส้นทาง

SOLO Em Bm / Em Bm /

Em / Am D / Em D / D Em / C D / Em Bm /

Em D / D Em / Em Bm / Em (*)

  Em

(*)  ไปเถิดไป

Em   Bm        Am

  จงก้าวไป

          D           Em

ไปเถิดไป หากหัวใจคุณจริงพอ (ซ�้า)
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บททบทวนธรรม
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6. เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา 

ไม่มีอะไรบังเอิญ 

ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ 

เพราะเราเคยท�าเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อได้

รับแล้วก็หมดไป 

เราก็จะโชคดีขึ้น 

7. เรามีหน้าที่ ท�าแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง 

ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด 

เท่าที่จะพึงท�าได้ 

ให้โลกและเราได้อาศัย 

ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น

8. เราท�าดีด้วยการช่วย

ไม่ให้คนอื่นท�าผิดได้ “ก็ช่วย” 

แล้ว “วาง”  ให้เป็นไปตามวิบากดีของเขา “ช่วย

ไม่ได้” ก็ “วาง”  

ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขา 

เมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทน 

จึงจะเห็นธรรม

 แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์

9. สิ่งที่มองไม่เห็น 

ที่ท�าหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น 

และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิตของคน คือ 

พลังวิบากดีร้าย

ที่เกิดจากการกระท�า

ทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้น 

ในอดีตชาติและชาติ

นี้สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน

บททบทวนธรรม
10. เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา 

โลกนี้ ไม่มี ใครผิดต่อเรา 

เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา 

คนอื่นที่ท�าไม่ดีนั้น

 เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น

 และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง 

เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา 

แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง 

ถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ท�าไม่ดีกับเรา 

เป็นคนผิดต่อเรา 

แสดงว่าเรานั่นแหละผิด

 อย่าโทษใครในโลกใบนี้ 

ผู้ ใดที่ โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา 

จะไม่มีทางบรรลุธรรม 

นี่คือคนที่ ไม่ยอมรับความจริง 

เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” 

อย่างแจ่มแจ้งว่า 

“ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ  

ล้วนเกิดจากการกระท�าของตนเองเท่านั้น

 เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระท�าแล้ว 

ผลนั้นก็จบดับไป 

และสุดท้ายเมื่อปรินิพพาน 

ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป

 ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร 

เพราะสุดท้ายทุกสิ่ง  

ทุกอย่างก็ต้องดับไป 

จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น

 ไม่ต้องทุกข์กับอะไร”

11.การได้พบกับเหตุการณ์ที่ ไม่ถูกใจเรา

 ไม่ได้ดั่งใจเรา 

เป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล�า้ค่า 

ที่ท�าให้ ได้ฝึกล้างกิเลส คือ 

ความหลงชิงชังรังเกียจ 

หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา 

และ ท�าให้ ได้ล้างวิบากร้ายของเรา



 136 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

บททบทวนธรรม



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  137   136 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

บททบทวนธรรม

15.  วิธีการ 5 ข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก คือ
 1)  คบมิตรดี                          
 2)  มีศีล    
 3)  ท�าสมดุลร้อนเย็น                
 4)  พึ่งตน                
 5)  แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์    

16.  ตัวชี้วัดว่า วิธีนั้นถูกกันกับ

ผู้นั้น ท�าให้สุขภาพดี คือ สบาย 

เบากาย มีก�าลัง เป็นอยู่ผาสุก 

 ตัวชี้วัดว่า วิธีนั้นไม่ถูกกันกับผู้นั้น 

ท�าให้เสียสุขภาพ 

คือ ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีก�าลัง

 ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน 

17. ตัวชี้วัดว่า อาหารที่สมดุลร้อนเย็น 

เป็นประโยชน์ จะท�าให้มีโรคน้อย มีทุกข์

น้อย คือ

        เบาท้อง สบาย เบากาย มีก�าลัง 

อิ่มนาน

       ตัวชี้วัดว่า อาหารที่ ไม่สมดุลร้อน

เย็น เป็นโทษ จะท�าให้มีโรคมาก มีทุกข์

มาก คือ 

       หนักท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย 

ไม่มีก�าลัง หิวเร็ว



 138 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

บททบทวนธรรม



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  139   138 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

วาทะแห่งปี (Quotes of year)

1. ปัญหาทั้งหมดใน

โลก  

เกิดจาก คน...โง่กว่ากิเลส

2. สุขจากกิเลส คือ  

ทุกข์ที่บรรเทาชั่วคราว 

เหมือนได้เกาขี้กลาก  

บวกวิบากร้ายไม่สิ้นสุด เลิกซะ!! 

3. ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง  

ได้พลังสุด ๆ ได้สุขสุด ๆ

ยินดีในความชอบชัง เสียพลัง

สุด ๆ ได้ทุกข์สุด ๆ 

4. ท�าร้ายเขามาตั้งมากตั้งมาย  

ยังมีหน้ามาโกรธมาเกลียดเขาอีก   

มันชั่วเกินไปแล้วเรา

5. ทีท�าชั่ว ยังมีเวลาท�า

 ทีท�าดี ท�าไมไม่มีเวลาท�า

6. อยากได้สิ่งใด  

จงคิดสิ่งนั้น กับผู้อื่น

7. เกิดอะไร จงท่องไว้  

“กูท�ามา”

8. คนที่แพ้ไม่ได้ พลาดไม่ได้ พร่องไม่ได้ 

 ทุกข์ตายเลย “โง่ที่สุด”    

คนที่แพ้ก็ได้ ชนะก็ได้ พลาดก็ได้  

ไม่พลาดก็ได้ พร่องก็ได้ ไม่พร่องก็ได้ 

สบายใจจริง “ฉลาดที่สุด”

9. ถามว่า ตั้งใจท�าดี ท�าไมได้แค่นี้

ตอบว่า เพราะท�าชั่วมามาก

ถามว่า มากแค่ไหน      

ตอบว่า หาที่ตน้ที่สุดไม่ได้                                                                     

ถามว่า แล้วจะท�าอย่างไร  

ตอบว่า อดทน รอคอย ให้อภัย ท�าดี

เรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

10. เก่งอริยศีลเป็นสุข 
ไม่เก่งอริยศีลเป็นทุกข์  

อยากเป็นสุข จงติเตียนการผิดศีล  
จงยกย่องการถูกอริยศีล

11. ทุกเสี้ยววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง 
อย่ายึดมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ 

พร้อมเปลี่ยนตลอดเวลา

วาทะที่คม  ชัด แม่น

สู่ ความพ้นทุกข์

are quotes that are witty, 

unique and accurate that lead to 

the cessation of suffering 



 140 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑

12. สมบูรณ์และทันใช้ ดีที่สุด  

พร่องแต่ทันการณ์ ดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้

สมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้  ไม่มีประโยชน์อะไร

เร็วและพร่อง แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย นั้นดี  

แต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดี นั้นไม่ดี

ช้าและสมบูรณ์ แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย นั้นดี 

 แต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดี นั้นไม่ดี

13. เย่ ๆ ๆ ดีใจจัง 

ไม่ได้ดั่งใจ 

(วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล)

แย่ ๆ ๆ ซวยแน่เรา เอาแต่ใจ 

(วิบากเพิ่ม กิเลสพอก งอกอกุศล)

14. เย่ ๆ ๆ ไม่หวั่นไหว ใจเป็นสุข

15. “ ให้ ” แล้วคิดจะไม่เอาอะไรจาก

ใคร...ให้ได้...

(กล่าวทั้งหมด 3 ครั้ง)

16. รวมพลัง พวธ. 

 (ขานรับว่า) พลัง พวธ.  

(กล่าวทั้งหมด 3 ครั้ง)

(พร้อมกัน) คิดดี พูดดี ท�าดี เสนอดี สลาย

อัตตา สามัคคี นี้ผาสุก เย่

17. ยินดี พอใจ ไร้กังวล

18. สุขทุกข์ทางใจ 

แรงเท่ากับ”ดินทั้งแผ่นดิน”

สุขทุกช์ทางกาย แรงเท่ากับ 

ฝุ่นปลายเล็บ

19. กายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้น 

กิจอื่นนอกจากนี้...ไม่มี...

20. สิ่งที่ดีที่สุดในโลก คือ 

คบ มิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ท�าดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ

21. จงเบิกบาน… เบิกบาน… และเบิกบาน…

 จงเบิกบานอย่างเป็นอมตะธรรม

สาธุ…  

วาทะแห่งปี (Quotes of year)



ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑                                     วารสารวิชาการวิชชาราม  141   140 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑



 142 วารสารวิชาการวิชชาราม                            ปีที่ ๑ ฉบับที่ 3 กันยายน ถึง ธันวาคม ๒๕๖๑



อาจารยหมอเขียว
ดร.ใจเพชร กลาจน
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

คนทุกข . . . เพราะเอา
ไมเอา . . .ก็ไมทุกข

ไมเอาทั้งดี . . . (ติดดี)
ไมเอาทั้งชั่ว . . . (ติดชั่ว)

สุขสบายใจที่สุดในโลก

คนทุกข . . . เพราะเอา
ไมเอา . . .ก็ไมทุกข

ไมเอาทั้งดี . . . (ติดดี)
ไมเอาทั้งชั่ว . . . (ติดชั่ว)

สุขสบายใจที่สุดในโลก



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

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
www.morkeaw.net         หมอเขียว แฟนคลับ

ศูนยวิชาการการแพทยวิถีธรรม
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