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ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ
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ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 
 

มูลนิธิแพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย 
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึง่ตนตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 

สวนป่านาบุญ 1 - 9 
สถาบันวชิชาราม 

อ าเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร 
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ค าน า 

 ในพระไตรปิฎก เล่ม 19 “เวฬุทวารสูตร ” ขอ้ 1459 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ทุกชีวติลว้นรักสุขเกลียดทุกข์ ” และ
ในพระ ไตรปิฎก เล่ม 9 “สามญัญผลสูตร ” ขอ้ 121 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรมหาบพิตร  ภิกษุสมบูรณ์ดว้ยศีล
อยา่งน้ี ยอ่มไม่ประสบภยัแต่ไหน ๆ เลย เพราะศีลสังวรนั้น
เปรียบเหมือนกษตัริย์ผูไ้ดมุ้รธาภิเษก กาํจดัราชศตัรูไดแ้ลว้ 
ยอ่มไม่ประสบภยัแต่ไหน  ๆ เพราะราชศตัรูนั้น  ดูกร
มหาบพิตร ภิกษุกฉ็นันั้น สมบูรณ์ดว้ยศีลอยา่งน้ีแลว้ยอ่มไม่
ประสบภยัแต่ไหน ๆ เพราะศีลสังวรนั้น  ภิกษุสมบูรณ์ดว้ย
อริยศีลขนัธ์น้ี  ยอ่มไดเ้สวยสุข  อนัปราศจากโทษในภายใน  
ดูกรมหาบพิตร  ดว้ยประการดงักล่าวมาน้ีแล  ภิกษุช่ือวา่
เป็นผูถึ้งพร้อมดว้ยศีล”  

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบว่ า การท่ีชีวติจะได้
ความผาสุกอนัประเสริฐยอดเยีย่มไดน้ั้น กต็อ้งปฏิบติัอริ
ยศีลท่ีถูกตรง  ซ่ึงขา้พเจา้นั้นไดพ้ิสูจนค์าํสอนของ
พระพุทธเจา้ ดว้ยการทดลองปฏิบติัตามคาํสอนของ



6 
 

พระพุทธเจา้ และพระโพธิสัตว ์จึงไดพ้บวา่  การปฏิบติัอริ
ยศีลท่ีถูกตอ้งถูกตรงนั้น มีฤทธ์ิสูงท่ีสุดก วา่ทุกวธีิในการ
กาํจดัหรือบรรเทาโรคทุกโรค ไม่วา่จะเป็นโรคใจ โรคกาย 
และสามารถกาํจดัหรือบรรเทาส่ิงเลวร้ายทั้งมวลออกจาก
ชีวติตนได ้รวมถึงสามารถดูดดึงส่ิงดีงามทั้งมวลมาสู่ชีวติ
ตนได ้ 

ดงันั้น ขา้พเจา้ใคร่ขอเช้ือเชิญใหท่้านท่ีสนใจไดม้า
พิสูจน ์(เอหิปัสสิโก) คาํสอนของพระพุทธเจา้วา่ ถา้ปฏิบติั
ไดถู้กตอ้งถูกตรง กจ็ะไดค้วามผาสุกอนัยอดเยีย่มยิง่ใหญ่ท่ี
แทจ้ริงอยา่งมัน่คงย ัง่ยนื อนัเป็นจริงตลอดกาล (อกาลิโก) 

 
เจริญธรรม สาํนึกดี มีอภยั ไร้ทุกข์ 

             
อาจารยห์มอเขียว 

   (ดร.ใจเพชร กลา้จน) 
       11 มิถุนายน 2561 
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อริยศีลรักษาโรค 
 

ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวธีิ 
ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ
โดย  

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 
 

ชุดที่ 1 
ศีลที่รักษาโรคได้เป็นอย่างไร (แบบย่อ) 

โดย  
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว 
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 ศีลทีสั่มมา และสมบูรณ์  คือ  ศีลทีถู่กต้องถูกตรงสู่ความ
พ้นทุกข์ เป็น ศีลทีม่ีฤทธ์ิสูงทีสุ่ดกว่าทุกวธีิในการก าจัดหรือ
บรรเทาโรคทุกโรค  ไม่ว่าจะเป็นโรคใจ โรคกาย และสามารถก าจัด
ส่ิงเลวร้ายทั้งมวล ออกจากชีวติตน ได้ รวมถึงสามารถดูดดึงส่ิงดี
งามทั้งมวลมาสู่ ชีวติตนได้  ส่วนการปฏิบัติศีลทีไ่ม่ถูกตรง กจ็ะ
เกดิผลตรงกนัข้าม คือ เพิม่โรคใจ โรคกาย และเร่ืองเลวร้ายทั้งมวล
ในชีวติตน รวมถึงผลกัดันส่ิงดีงามทั้งมวลออกไปจากชีวติตน 
(พระไตรปิฎก เล่ม 15 ขอ้ 380, เล่ม 29 ขอ้ 46, เล่ม 9 ขอ้ 255, เล่ม 
23 ขอ้ 129, เล่ม 24 ขอ้ 1, เล่ม 4 ขอ้ 1, เล่ม 20 ขอ้ 73-74, เล่ม 24 
ขอ้ 60, เล่ม 11 ขอ้ 293, เล่ม 14 ขอ้ 580-585, เล่ม 26 167, เล่ม 19 
ขอ้ 1,602, เล่ม 13 ขอ้ 147-152, เล่ม 22 ขอ้ 79, เล่ม 11 ขอ้ 108, 
เล่ม 25 ขอ้ 293)  
 ไม่วา่จะใชว้ธีิการดูแลสุขภาพใด  ๆ หรือทาํกิจกรรมการ
งานใด ๆ ถา้ทาํควบคู่กบัการเพิ่มศีลใหเ้หมาะกบัฐานจิตของตน ก็
จะเกิดประโยชน์สูงสุด คือ ถา้ส่ิงนั้นเหมาะควรหรือถูกกนั ณ เวลา
นั้น ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพ ดา้นดีสูงสุด แต่ถา้ส่ิงนั้นไม่เหมาะควร
หรือไม่ถูกกนั ณ เวลานั้น ก็จะ มีอาการหรือสัญญาณท่ีไม่ดี ไดเ้ร็ว
แต่ไม่รุนแรงเกินหรือไม่อนัตร ายเกินหรือไม่เสียหายเกินเพื่อเตือน
หรือบอกวา่ส่ิงนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกนั  เราจะไดห้ยดุทาํส่ิง
นั้นไดเ้ร็ว 
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 ตรงกนัขา้มไม่วา่จะใชว้ธีิการดูแลสุขภาพใด  ๆ หรือทาํ
กิจกรรมการงานใด  ๆ ถา้ทาํควบคู่กบัการผดิศีล ก็จะเกิด โทษ
สูงสุดหรือลดประสิทธิภาพท่ีดีของส่ิงนั้น ลง หรือเห็นส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์นั้นวา่เป็นโทษหรือเห็นส่ิงท่ีเป็นโทษวา่เป็นประโยชน์ 
ทาํใหเ้กิดทุกขย์าวนาน (พระไตรปิฎก เล่ม 23 ขอ้ 61) ซ่ึงจะเกิดผล
ในชาติน้ี หรือชาติต่อไป หรือชาติอ่ืน ๆ สืบไป (พระไตรปิฎก เล่ม 
37 ขอ้ 1,698) ต่อใหค้นส่วนใหญ่ใชส่ิ้งนั้นแลว้เป็นประโยชน์ แต่
เม่ือคนผดิศีลใชส่ิ้งนั้น และเม่ือวบิากร้ายออกฤทธ์ิ จะเกิดผลท่ีเป็น
โทษ เช่น แพย้าหรือเกิดผลเสียเม่ือใชว้ธีิการนั้น  ๆ ต่อให้ ส่ิงนั้น
เหมาะควรหรือถูกกนั ณ เวลานั้น ก็จะ ลดประสิทธิภาพดา้นดี ลง 
หรือถา้ส่ิงนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกนั ณ เวลานั้น ก็จะ ไม่มี
อาการหรื อสัญญาณท่ีไม่ดี บอกเตือนเร็ว อาการหรือเร่ืองเลวร้าย
มกัจะออกฤทธ์ิบอกเตือนชา้แต่จะหนกัและนาน ผูน้ั้นจึงหยดุทาํส่ิง
นั้นไดช้า้และทรมานนาน 
 พระไตรปิฎก เล่ม 25 “โลกสูตร” ขอ้ 293 พระตถาคตยอ่ม
ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและยอ่มปรินิพพาน
ดว้ยอนุปาทิเสสนิพพาน ธาตุในราตรีใด ยอ่มตรัสบอกแสดงซ่ึง
พุทธพจน์อนัใดในระหวา่งน้ี  พุทธพจน์นั้นทั้งหมด ยอ่มเป็นอยา่ง
นั้นนัน่แลไม่เป็นอยา่งอ่ืน  (ถอ้ยคาํเหล่านั้นทั้งหมด ยอ่มเขา้กนัได้
โดยประการเดียวทั้งส้ิน ไม่แยง้กนัเป็นประการอ่ืนเลย) 
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พระไตรปิฎก เล่ม 13 “จูฬมาลุงโกยวาทสูตร ” ขอ้ 147-
152 พระพุทธเจา้ตรัสกบัพระมาลุงกยบุตรวา่... ดูกรมาลุงกยบุตร ก็
เพราะเหตุไร  ขอ้นั้นเราจึงไม่พยากรณ์ เพราะขอ้นั้นไม่
ประกอบดว้ยประโยชน์  ไม่เป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรย์  ไม่
เป็นไปเพื่อความหน่าย  เพื่อความคลายกาํหนดั  เพื่อความดบั  เพื่อ
ความสงบ  เพื่อความรู้ยิง่  เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน  เหตุนั้นเรา
จึงไม่พยากรณ์ขอ้นั้น  ดูกรมาลุงกยบุตร  อะไรเล่า  ท่ีเราพยากรณ์  
ดูกรมาลุงกยบุตร  ความเห็นว่า  นีทุ้กข์ นีเ้หตุให้เกดิทุกข์  นีค้วาม
ดับทุกข์ นีข้้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังนี้ เราพยากรณ์  ก็เพราะ
เหตุไร เราจึงพยากรณ์ขอ้นั้น เพราะขอ้นั้น ประกอบดว้ยประโยชน์  
เป็นเบ้ืองตน้แห่งพรหมจรรย์  เป็นไปเพื่อความหน่าย  เพื่อความ
คลายกาํหนดั เพื่อความดบั  เพื่อความสงบ  เพื่อความรู้ยิง่  เพื่อความ
ตรัสรู้ เพื่อนิพพาน  เหตุนั้นเราจึงพยากรณ์ขอ้นั้น  เพราะเหตุนั้น
แหละ เธอทั้งหลายจงทรงจาํปัญหาท่ีเราไม่พยากรณ์ โดยความเป็น
ปัญหาท่ีเราไม่พยากรณ์  และจงทรงจาํปัญหาท่ีเราพยากรณ์  โดย
ความเป็นปัญหาท่ีเราพยากรณ์เถิด 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้จะสอนแต่วชิาดบัทุกขเ์ท่านั้น 
ไม่สอนอยา่งอ่ืน  พระองคส์อนวชิาอริยสัจ 4 คือ ทุกข ์เหตุแห่ง
ทุกข ์สภาพดบัทุกข ์วธีิปฏิบติัเพื่อดบัทุกข์  ดงันั้น  คาํตรัสของ
พระพุทธเจา้ทั้งหมดจึงเป็นวชิาดบัทุกขเ์ท่านั้น และคาํตรัสทุกสูตร
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ก็สอดคลอ้ง เสริมหนุนเป็นหน่ึงเดียว กนัทั้งหมด  คือ เป็นไปเพื่อ
การดบัทุกขเ์ท่านั้น  
 โครงสร้างโดยย่อของศีลทีสั่มมา และสมบูรณ์  ซ่ึงมีเน้ือหา
จากเบ้ืองตน้ไปสู่สภาพท่ีละเอียดสูงข้ึน มีดงัต่อไปน้ี 
 

รายละเอยีดศีล 5 เบื้องต้น 

ศีลข้อ 1 เว้นขาดจากการฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์ เว้นขาดจาก
การใช้วิ ธีที่ส่งผลโหดร้ายรุนแรงทรมานตนเอง หรือคนหรือสัตว์
อ่ืน  

1.1 ไม่ทาํใหชี้วติสัตวต์ายโดยเจตนา       
1.2 ไม่ทรมานหรือโหดร้ายรุนแรงต่ อตนเองหรือ

คนหรือสัตวอ่ื์นโดยเจตนา      

ศีลข้อ 2 เว้นขาดจากการลกัทรัพย์  
2.1 ไม่เอาทรัพยสิ์นของคนอ่ืนไปโดยเจตนา

ขโมยหรือฉอ้โกง        
ศีลข้อ 3 เว้นขาดจากการประพฤติผดิในกาม  

3.1 ไม่ร่วมประเวณีหรือมีพฤติ กรรมหยาบทาง
เพศกับผูท่ี้มิใช่คู่ครองของตน     (มีผวัเดียวเมียเดียว หรือ
อยูเ่ป็นโสด)        
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ศีลข้อ 4 เว้นขาดจากการพูดโกหก ค า หยาบ ส่อเสียด เพ้อ
เจ้อ  

4.1 มีพฤติกรรมหรือวาจาซ่ือสัต ย ์ไม่โกหก ไม่
หลอกลวง       

4.2 มีพฤติ กรรมหรือวาจาส่ งเสริมใหเ้กิดความ
สามคัคีกนั ไม่ส่อเสียด นินทา ยยุงใหค้น     

      แตกร้าวกนั หรือทะเลาะกันรุนแรง (แต่อาจมี
การพูดจาขดัแยง้ในระดบัเหมาะสมได)้       
4.3 ไม่มีพฤติกรรมหรือถอ้ยคาํหยาบ อันหมายถึง
พฤติกรรมหรือถอ้ยคาํท่ีส่งเสริมใหผ้ดิศีล    
      ขอ้ 1, 2, 3 หรือส่ งเสริมใหเ้กิดกิเลสโลภ 
โกรธ หลง       
4 . 4 ไม่พู ด เพอ้เจอ้ ( คาํ ท่ีไร้สาระ ไม่เกิด

ประโยชน์)        

ศีลข้อ 5 เว้นขาดจากความมัวเมาในความ โลภ โกรธ หลง
ระดับหยาบอนัเป็นเหตุให้ผดิศีลข้อ 1, 2, 3, 4  

5.1 ไม่โลภหรือชอบในระดั บหยาบ อันเป็นเหตุ
ใหผ้ดิศีลขอ้ 1, 2, 3, 4       

5.2 ไม่โกรธหรือชั งในระดั บหยาบ อั นเป็นเหตุ
ใหผ้ดิศีลขอ้ 1, 2, 3, 4 
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5.3 ปฏิบติัสัมมาทิฏฐิ 10 เพื่อละมิจฉาทิฏฐิ 10 ใน
ระดบัตน้ (อนัเป็นเหตุใหผ้ดิศีลขอ้ 1,   
      2, 3, 4 และ เสพอบายมุข) 

5 . 3 . 1 มีการแบ่งปันวตัถุหรือ
ความสามารถ แรงกาย เวลา ทุนรอน เพื่อ
ช่วยเหลือ  

         ผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนอยา่ง
จดัจา้น แต่ยงัอยากไดต้ามสุจริตอยู ่
5.3.2 สามารถใชส้ติจบัอาการ หรือ
ความคิดเขา้ขา้งกิเลสภาย นอก ดว้ยเกิด
จากการ   
         ตั้งศีลขอ้ 1, 2, 3, 4 และการลดละ
เลิกอบายมุข มาปฏิบติัไดเ้ท่านั้น กิเลส  
         กลางไปหาละเอียด ย ั งละเมิดอยู่
บา้ง ตอ้งต่อสู้หนกัจึงจะพองดลดได ้ 

5.3.2.1 ไม่ติดส่ิงมวัเมาในระดับ
หยาบท่ีทาํ ใหเ้สียสุ ข ภาพ 
แรงงาน ทุน     
             รอน  เวลา ท่ีพาชีวติ
เส่ือมตํ่าอยา่งมาก       
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5.3.2.2 ไม่มัวเมาหนั กหนาใน
การเท่ียวกลางคืนจนทนไม่ได ้      

5.3.2.3 ไม่มัวเมาหนั กหนาใน
การละเล่นท่ีส่งเสริมกิเลสจนทน ไม่ได ้      

5.3.2.4 ไม่มวัเมาหนกัหนาใน
การพนั นหยาบ  ๆ  แต่อาจย ั ง มีการ 
ต่อรอง 

             ในเร่ือ งสาํ คัญจาํ เป็น
เพื่อโลกตุระ       
5.3.2.5 ไม่คบคนชัว่ เป็นมิตร 

(คนท่ีทาํใหเ้ราตกตํ่าในศีลขอ้ 1, 2, 3, 4 
และ 

             อบายมุข)       
5.3.2.6 ไม่เกียจคร้านการงานท่ี

เป็นกศุล และยิง่เป็นบุญ      
5.3.3 กาํ จดัอาการและหรือความคิด
เขา้ขา้งกิเลส (ความคิดท่ีเหน่ียวนาํ  โน้ม
นา้ว 

ใหอ้ยากเสพตามท่ีกิเลสตอ้งการ ) 
ดว้ยวธีิพิจารณาไตรลั กษณ์ของ
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กิเลส (ความไม่เท่ียงของสุข ลวง
อนั เกิดจากการเสพกิเลส ทุ กข์
โทษภัยของกิเลส และความไม่ มี
ตวัตนของกิเลส จนกว่ ากิเลสตั ว
นั้น ๆ   จะละจางคลายสลายไป
ส้ิน)        

5.3.4 ไดส้ัมผสัผลแห่งความผาสุ กของ
การใหท้านและการปฏิบัติศีลขอ้ 1, 2, 3, 
4  
         และการลดละเลิกอบายมุข       
5.3.5 เขา้ใจชั ดว่าผลวบิากของกรรมดี
อันเกิดจากการปฏิบั ติศี ลหา้ และผล
วบิาก 
         ของกรรมชัว่อนัเกิดจากการปฏิบัติ
ผดิศีลหา้นั้นมีจริง        
5.3.6 เขา้ใจชัดว่าโลกคนไร้ศีล (โลกน้ี ) 
คือโลกคนโลกียะเตม็ไปดว้ย ปัญหาและ 
         ความทุกข ์โลกคนมีศีล (โลกหนา้) 
คือโลกคนโลกุตระ ส่งผลใหล้ดปัญหา 
         และดบัทุกขไ์ด ้ 
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5.3.7 เขา้ใจชั ดว่าการปฏิบั ติศีลอยา่งตั้ ง
มัน่ (แม่มี) ดว้ยปัญญาท่ีถูกตรง (พอ่มี)  

สามารถทาํ ใหจิ้ตวญิญาณหลุ ดพน้
จากทุกขอ์นัเกิดจากกิเลส หยาบใน
ระดับ ศีลหา้ได ้ในร่างเดิมโดยไม่
ตอ้งรอเสี ยชีวติก่อน (โอปปาติกะ
สตัว)์ 

5.3.8 รู้จ ักบุคคลผูเ้ ป็นสั ตบุรุุษ (สยัง 
อภิญญา ) ท่ีสามารถบอกวธีิปฏิบั ติ ให้
บรรลุ 
        พ ระโสดาบั นและภู มิ อาริยะท่ี
สูงข้ึนได ้

พระพุ ทธเจ้ากล่าวถึงคุณสมบัติของ พระโสดาบัน ใน
พระไตรปิฎก เล่ม 24 เวรสูตร ขอ้ 92 วา่ “คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิก
คฤหบดีเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคยงัท่ีประทบัถวายบงัคมพระผูมี้
พระภาคแลว้นัง่ ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง 

คร้ันแลว้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกบัอนาถบิณฑิกคฤหบดี
วา่ ดูกร คฤหบดีเพราะเหตุท่ีอริยสาวกเขา้ไประงบัภยัเวร 5 
ประการ (การผดิศีล 5) เสียไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์คร่ือง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ 
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และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรม อนัเป็นอริยะดว้ย
ปัญญาอริยสาวกนั้น เม่ือหวงัอยูพ่ึงพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่เรา
มีนรกส้ินแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานส้ินแลว้ มีปิตติวสิัยส้ินแลว้ 

มีอบายทุ คติและวนิิบาตส้ินแลว้ เราเป็นพระโสดาบนัมี
ความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียงท่ีจะตรัสรู้ในภายหนา้...” 

พระพุทธเจา้กล่าวถึงญาณ 7 ของพระโสดาบนัใน 
พระไตรปิฎก เล่ม 12 ขอ้ 542-552 

ดังนี ้     

ญาณที ่1 รู้แลว้ละ  คือกาํ ลงัเรียนรู้กิเลสกลาง (ปริยุฏฐาน
กิเลส) นิวรณ์ 5 เพื่อละ กิเลสนั้นแต่ยงัมีววิาทกนัดว้ยหอกปาก (มุข
สตัตี) อยู ่     

ญาณที่ 2 ระงับดับกเิลสด้วยการเสพคุ้ นหรือท าซ ้า ๆ (อา
เสวนา) ทาํใหเ้กิดผลเจริญข้ึ น ๆ (ภาวนา) ทาํใหม้าก (พหุลีกมัมงั) 
กระทัง่ระงบัดบักิเลสเป็นเร่ือง ๆ  ได ้ตามลาํดบั      

ญาณที่ 3 เช่ือมั่นธรรมวินัยนี้  คือชัดเจนว่า การปฏิบัติอ่ืน
นอกธรรมวนิยัน้ี ไม่สามารถดบักิเลสส้ินเกล้ียง ไม่เป็นโลกตุระ      

ญาณที่  4 ผิดรีบแก้  คือรีบแกไ้ขความผดิของตนไม่ รอชา้ 
เสมือนเด็กอ่อนนอนหงาย มือ หรือเทา้ถู กถ่านไฟเขา้แลว้ ก็รีบชั ก
หนีเร็วพลนั      
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ญาณที ่5 ท ากจิตน - กจิท่าน คือทั้งศึกษาในอธิศีล -  อธิจิต 
- อธิปัญญา ทั้งขวนขวายกิจใหญ่นอ้ยของเพื่อนสหธรรมิก  เหมือน
ววัแม่ลูกอ่อนเล็มหญา้กินไปพลางแลว้ชาํเลืองดูลูกดว้ย      

ญาณที ่ 6 ขวนขวายฟังธรรม  ศึกษาธรรมจากสั ตบุรุษ มี
กาํลงัจิตแยกแยะถูกผดิไดช้ดั      

ญาณที่ 7 ปีติปราโมทย์ในธรรม  คือไดรู้้แจง้ในธรรมะใน
กรอบศีลหา้ละอบายมุ ข รู้แจง้ในแก่น และปีติปราโมทยใ์นธรรม
นั้น  

เกณฑ์ความเป็นพระโสดาบัน   
1. ไม่มีเจตนาละเมิดศี ล 5 คือ ไม่มีเจตนาฆ่ าสัตว,์ ไม่มี

เจตนาลกัทรัพย,์ ไมมี่เจตนาประพฤติผดิในกาม, ไม่มีเจตนาพูดปด 
ปิดโลกอบายมุขไดแ้ลว้, และกาํลงัเรียนรู้กิเลสระดับกลาง (นิวรณ์ 
5)   

2. รู้วธีิลด-ละกิเลสสั งโยชน์ 3 (สักกายะทิฏฐิ , วจิิกิจฉา , 
สีลพัพตปรามาส ) ตามหลั กอปัณณกธรรม 3 + พิจารณา (เห็น
เวทนาในเวทนา) เห็นทุกข-์เห็นความไม่เท่ียง-เห็นความไม่มี   

3. ไม่เวยีนกลบัไปสู่กิเลสเดิม ๆ อีกแลว้  
ความหมายของเกณฑ์ระดับที ่1 - 5  
ระดับที ่1 หมายถึง 0-25% คือผูท่ี้กาํลงัฝึกปฏิบติั  
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ระดับที ่2 หมายถึง ปฏิบั ติไดบ้ริสุทธ์ิ ประมาณ เกิ น 25% 
= โสตาปันนะ คือจิ ตเขา้กระแสของโลกุตระ ประมาณ  25 % ไม่
ตกตํ่าเขา้ไปเป็นโลกียะอีก   

ระดับที ่3 หมายถึง ปฏิบติั ไดบ้ริสุทธ์ิ ประมาณ เกิ น 50% 
= อวินิปาตธรรม  ไม่ตกตํ่า เป็นธรรมดา อาจจะยกึยกั ไดม้าก็นิด
หน่อย ๆ  แต่ในภาวะยกึยกัน่ี มีแต่จะมุ่งไปขา้งหนา้ จนบรรลุธรรม
ในเร่ืองนั้น ๆ  เรียกวา่ นยติะ  

ระดับที ่4 หมายถึง ปฏิบติัไดบ้ริสุทธ์ิประมาณ เกิน 75% = 
นิยตะ คือบรรลุธรรมไดส้าํเร็จ ในเร่ืองนั้น ๆ   

ระดับที ่ 5 หมาย ถึง ปฏิบติั ไดบ้ริสุทธ์ิ 100 % = สัมโพธิ
ปรายนะ มีแต่จะสูงไปสู่ท่ีท่ีสุด คือนิพพาน 

 
…………………………………………….. 
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อริยศีลรักษาโรค 
 

ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวธีิ 
ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ
 

โดย  
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 

ชุดที่ 2 
เน้ือหาเพิม่เติมโดยย่อของศีล 5  

โดย  
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว 
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ศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณ ี 
ข้อปฏิบัติศีลเบื้องต้น คือ ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเรา หรือ

คนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน ) หรือท าให้เกดิผลโหดร้ายรุนแรงกบัสัตว์ใด  ๆ 
โดยเจตนา  รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวติตนเอง ด้วย
ความกลวัตาย กลวัโรค เร่งผล กงัวล และความโกรธทีรุ่นแรง  อนัมี
รากเหงา้มาจากการปรุงแต่งความชอบชงัในส่ิงต่าง  ๆ  เช่น คน 
สัตว ์ส่ิงของ โรค ภยั หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ  เป็นตน้ ความยดึมัน่ถือ
มัน่ ความไม่เขา้ใจเร่ืองกรรมและวบิากกรรม และการไม่สามารถ
นาํความเขา้ใจเร่ืองกรรมและวบิากกรรมมาดบัหรือบรรเทาทุกข์ 

ขอ้ปฏิบติั  คือ ฝึกลดความกลวัตาย กลวัโรค เร่งผล กงัวล 
และความโกรธ ไปเป็นล าดับ ๆ  เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ โรค ภยั หรือ
เหตุการณ์ต่าง ๆ  เป็นตน้ ฝึกปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ ศึกษาทาํ
ความเขา้ใจเร่ืองกรรมและวบิากกรรม และฝึกใชค้วามเขา้ใจเร่ือง
กรรมและวบิากกรรมมาดบัหรือบรรเทาทุกขใ์นชีวติใหไ้ด ้โดยใช้
เน้ือหาเทคนิคทาํใจใหห้ายโรคเร็ว บททบทวนธรรม หรือเน้ือหา
อ่ืน ๆ ท่ีดบัทุกขไ์ด ้ 

ศีลสูงขึน้ คือ ลดละเลกิต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ ขังสัตว์  
แย่งชิงของรักของหวงของสัตว์  เบียดเบียน หรือทรมานสัตว์  
(สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน) 
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 ขอ้ปฏิบติั คือ ลดละเลกิการรับประทานสัตว์และ
ผลติภัณฑ์จากสัตว์ รวมถึงเลือกวธีิการดูแลสุขภาพที่ เหมาะสมกบั
ตน ณ เวลาน้ัน คือ ไม่เบียดเบียน ไม่ทรมานตน  

ศีลที่สูงขึน้ไปอกี  คือ ไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวติ
ตนเอง ด้วยความกลวัตาย กลวัโรค เร่งผล กงัวล และความโกรธที่
เบาบาง  

ศีลข้อ 2 อทนินาทานา เวรมณ ี
ข้อปฏิบัติในเบ้ืองต้น คือ ไม่ลกัขโมยฉ้อโกงของคนอ่ืน 

ข้อปฏิบัติสูงขึน้  คือ ฝึกแบ่งปันวตัถุข้าวของทีเ่กนิความ
จ าเป็นหรือความสามารถทีต่นมี ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยใจบริสุทธ์ิ  
เป็นสภาพ “ให้ แล้วคิดทีจ่ะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้” ไม่วา่จะเป็น
วตัถุขา้วของ ลาภ ยศ สรรเสริญ แมแ้ต่รอยยิม้ คาํขอบคุณ ความ
เขา้ใจ หรือพฤติกรรมท่ีดีใด ๆ  

ข้อปฏิบัติทีสู่งสุด คือ ไม่โลภ  คือ ขยนัท าหน้าทีก่จิกรรม
การงานทีด่ีงามอย่างเต็มที่  มีผลตอบแทนกลบัมาเท่าไหร่ กก็นิ
น้อยใช้น้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะแข็งแรงทีสุ่ด  เกบ็ไว้น้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะไม่
ฝืดเคือง เท่าท่ีจะคล่องตวัไปได้  ทีเ่หลือแบ่งปันเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ื น
ด้วยใจทีบ่ริสุทธ์ิ  



23 
 

 
ศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณ ี
ข้อปฏิบัติในเบ้ืองต้น  คือ ซ่ือสัตย์ต่อคู่ครอง มีคู่ครองคน

เดียว ไม่ล่วงละเมิดทางเพศกบัผวัเขา เมียใคร ลูกใคร หรือคนที่
ไม่ใช่คู่ครองของเรา 

ข้อปฏิบัติสูงขึน้  คือ ลดละเลกิการสมสู่คนคู่ การสมสู่
ตนเอง รวมทั้งกา รเสพรูปรสกลิน่เสียงสัมผสัทีเ่ป็นพษิหรือเกนิ
ความจ าเป็นของชีวติ  เช่น อาหารท่ีมีพิษหรือไม่สมดุลร้อนเยน็ 
เป็นตน้ 

ข้อปฏิบัติทีสู่งสุด คือ ไม่หลงแม้แต่สัมผสัในส่ิงทีด่ี  คือ ท า
ดีอย่างไม่หลงดี ท าดีอย่างมีความสุข ไม่ติดดีอย่างมีความสุข  
ขั้นตอนการปฏิบติั คือ ปรารถนา ใหเ้กิดส่ิงท่ีดีต่อตนเองหรือผูอ่ื้น
แลว้ ปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ วา่จะเกิดส่ิงใด  ๆ ก็ได ้ตามวบิาก
ดีร้ายของแต่ละชีวติ แลว้ลงมือทาํดีท่ีทาํไดอ้ยา่งรู้เพียรรู้พกั 
จากนั้นปล่อยวางผลใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ เรา
ทาํดีใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ใหแ้ต่ ละชีวติไดอ้าศยัก่อนท่ีทุก
ส่ิงทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั้น 
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ศีลข้อ 4 มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผปัปลาปะ 

เวรมณ ี

ข้อปฏิบัติในเบ้ืองต้น คือ ไม่โกหก ไม่นินทาว่าร้าย ไม่ยุ แย่
คนให้ทะเลาะกนั ไม่พูดค าหยาบ (ค าทีส่่งเสริมกเิลส ) และไม่พูด
เพ้อเจ้อไร้สาระ 

ข้อปฏิบัติสูงขึน้ คือ ฝึกพูดให้เกดิประโยชน์ ให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ไปเป็นล าดับ ๆ  

ข้อปฏิบัติทีสู่งสุด คือ เช่ียวชาญในการพูดให้เกดิประโยชน์ 
ให้ตนเองและผู้อ่ืนพ้นทุกข์ไปเป็นล าดับ ๆ  

 
ศีลข้อ 5 อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทฐิิ  เวรมณี  

(พระไตรปิฎก เล่ม 31 ข้อ 91) 
ไม่เมาในอภิชฌา คือ ความโลภ ความชอบ  
ไม่เมาในพยาบาท คือ ความโกรธ ความชัง  
ไม่เมาในมิจฉาทิ ฏฐิ คือ ความหลง  หลงในมิจฉาทิฏฐิ 10 

อุปกิเลส 16 อบายมุข กาม โลกธรรม อตัตา  เป็นสภาพหลงยดึมัน่
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ถือมัน่ หลงเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ื้นดว้ยพฤติกรรมต่าง  ๆ  ใน
ระดบัหยาบ กลาง ละเอียด 

ปฏิบัติสัมมาทฏิฐิ 10 
 

.............................................. 
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อริยศีลรักษาโรค 
 

ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวธีิ 
ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ
โดย  

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 
 

ชุดที่ 3 
อริยศีลรักษาโรค  

(แบบขยายรายละเอยีดปานกลาง) 
โดย  

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว 



27 
 

 
 ศีลทีสั่มมาและสมบูรณ์  คือ  ศีลทีถู่กต้องถูกตรงสู่ความ
พ้นทุกข์  เป็นศีลทีม่ีฤทธ์ิสูงทีสุ่ดกว่าทุกวธีิในการก าจัดหรือ
บรรเทาโรคทุกโรค ไม่ ว่าจะเป็นโรคใจ โรคกาย และสามารถก าจัด
ส่ิงเลวร้ายทั้งมวลออกจากชีวติตนได้ รวมถึงสามารถดูดดึงส่ิงดี
งามทั้งมวลมาสู่ชีวติตนได้ ส่วนการปฏิบัติศีลทีไ่ม่ถูกตรง กจ็ะ
เกดิผลตรงกนัข้าม คือ เพิม่โรคใจ โรคกาย และเร่ืองเลวร้ายทั้งมวล
ในชีวติตน รวมถึงผลกัดันส่ิงดีงามทั้งมว ลออกไปจากชีวติตน 
(พระไตรปิฎก เล่ม 15 ขอ้ 380, เล่ม 29 ขอ้ 46, เล่ม 9 ขอ้ 255, เล่ม 
23 ขอ้ 129, เล่ม 24 ขอ้ 1, เล่ม 4 ขอ้ 1, เล่ม 20 ขอ้ 73-74, เล่ม 24 
ขอ้ 60, เล่ม 11 ขอ้ 293, เล่ม 14 ขอ้ 580-585, เล่ม 26 167, เล่ม 19 
ขอ้ 1,602, เล่ม 13 ขอ้ 147-152, เล่ม 22 ขอ้ 79, เล่ม 11 ขอ้ 108, 
เล่ม 25 ขอ้ 293)  
 ไม่วา่จะใชว้ธีิการดูแลสุขภาพใด  ๆ หรือทาํกิจกรรมการ
งานใด ๆ ถา้ทาํควบคู่กบัการเพิ่มศีลใหเ้หมาะกบัฐานจิตของตน ก็
จะเกิดประโยชน์สูงสุด คือ ถา้ส่ิงนั้นเหมาะควรหรือถูกกนั ณ เวลา
นั้น ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพดา้นดีสูงสุด แต่ถ้ าส่ิงนั้นไม่เหมาะควร
หรือไม่ถูกกนั ณ เวลานั้น ก็จะมีอาการหรือสัญญาณท่ีไม่ดีไดเ้ร็ว
แต่ไม่รุนแรงเกินหรือไม่อนัตรายเกินหรือไม่เสียหายเกินเพื่อเตือน
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หรือบอกวา่ส่ิงนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกนั เราจะไดห้ยดุทาํส่ิง
นั้นไดเ้ร็ว 
 ตรงกนัขา้มไม่วา่จะใชว้ธีิการดูแลสุขภาพ ใด ๆ หรือทาํ
กิจกรรมการงานใด  ๆ ถา้ทาํควบคู่กบัการผดิศีล ก็จะเกิดโทษ
สูงสุดหรือลดประสิทธิภาพท่ีดีของส่ิงนั้นลงหรือเห็นส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์นั้นวา่เป็นโทษหรือเห็นส่ิงท่ีเป็นโทษวา่เป็นประโยชน์ 
ทาํใหเ้กิดทุกขย์าวนาน (พระไตรปิฎก เล่ม 23 ขอ้ 61) ซ่ึงจะเกิดผล
ในชาติน้ี หรือชาติต่อไป หรือชาติอ่ืน ๆ สืบไป (พระไตรปิฎก เล่ม 
37 ขอ้ 1,698) ต่อใหค้นส่วนใหญ่ใชส่ิ้งนั้นแลว้เป็นประโยชน์ แต่
เม่ือคนผดิศีลใชส่ิ้งนั้น และเม่ือวบิากร้ายออกฤทธ์ิ จะเกิดผลท่ีเป็น
โทษ เช่น แพย้าหรือเกิดผลเสียเม่ือใชว้ธีิการนั้น  ๆ ต่อใหส่ิ้งนั้น
เหมาะควรหรือถูก กนั ณ เวลานั้น ก็จะลดประสิทธิภาพดา้นดีลง 
หรือถา้ส่ิงนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกนั ณ เวลานั้น ก็จะไม่มี
อาการหรือสัญญาณท่ีไม่ดีบอกเตือนเร็ว อาการหรือเร่ืองเลวร้าย
มกัจะออกฤทธ์ิบอกเตือนชา้  แต่จะหนกัและนาน ผูน้ั้นจึงหยดุทาํ
ส่ิงนั้นไดช้า้และทรมานหรือเสียหายนาน 

รายละเอียดระดบัปานกลาง ของศีลท่ีสัมมาและสมบูรณ์ 
ซ่ึงมีเน้ือหาจากเบ้ืองตน้ไปสู่สภาพท่ีละเอียดสูงข้ึน มีดงัต่อไปน้ี 

ศีลข้อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณ ีคือ  
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การให้ความไม่มีภัย ไม่มีเวร ไม่เบียดเบียนแก่สัตว์หา

ประมาณมิได้  (พระไตรปิฎก เล่ม 23 ปุญญาภิสันทสูตร ข้อ 129) 
(สัตว ์คือ ตวัเรา หรือคนอ่ืน หรือสัตวอ่ื์น)  

จุลศีล (ศีลทีสู่งทีสุ่ด ยอดทีสุ่ด ละเอยีดทีสุ่ด ) ข้อ 1 ภิกษุ
ในพระธรรมวนัิยนี ้ละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วาง
ทณัฑะ (การลงโทษลงทณัฑ์ด้วยความรุนแรง ) วางศาสตรา (อาวุธ
หรือวชิาหรือวธีิทีเ่บียดเบียน ตนเองหรือผู้อ่ืน ) มีความละอาย 
(ละอายต่อบาป ) มีความเอน็ (เมตตา ปรารถนาดี ) ดูมีความกรุณา 
(ลงมือกระท า ) หวงัประโยชน์ (มุ่งหวงัให้เกดิประโยชน์ ) แก่สัตว์
ทั้งปวงอยู่ (สัตว์ทั้งปวง คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน )  ข้อนี้

เป็นศีลของเธอประการหน่ึง (พระไตรปิฎก เล่ม 9 ข้อ 255) 

ข้อปฏิบัติศีลเบื้องต้น คือ ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเรา หรือ
คนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน ) หรือท าให้เกดิผลโหดร้ายรุนแรงกบัสัตว์ใด  ๆ 
โดยเจตนา  รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวติตนเอง หรือ
ผู้อ่ืน  ด้วยความกลวัตาย กลวัโรค เร่งผล กงัวล และความโกรธที่
รุนแรง อนัมีรากเหงา้มาจากการปรุงแต่งความชอบชงัในส่ิงต่าง  ๆ 
เช่น คน สัตว ์ส่ิงของ โรค ภยั หรือเหตุการณ์ต่าง  ๆ เป็นตน้ ความ
ยดึมัน่ถือมัน่ ความไม่เขา้ใจเร่ืองกรรมและวบิากกรรม และการไม่
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สามารถนาํความเขา้ใจเร่ืองกรรมและวบิากกรรมมาดบัหรือ
บรรเทาทุกข ์

ขอ้ปฏิบติั  คือ ฝึกลดความกลวัตาย  กลวัโรค เร่งผล กงัวล 
และความโกรธ ทีรุ่นแรงต่อคน สัตว์ ส่ิงของ โรค ภัย หรือ
เหตุการณ์ต่าง  ๆ  เป็นต้น  โดย ฝึกปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ 
ศึกษาทาํความเขา้ใจเร่ืองกรรมและวบิากกรรม และฝึกใชค้วาม
เขา้ใจเร่ืองกรรมและวบิากกรรมมาดบัหรือบรรเทาทุกขใ์นชีวติให้
ได ้โดยใชเ้น้ื อหาเทคนิคทาํใจใหห้ายโรคเร็ว บททบทวนธรรม 
หรือเน้ือหาอ่ืน ๆ ท่ีดบัทุกขไ์ด ้ 

ศีลสูงขึน้ คือ ลดละเลกิต้นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์ ขังสัตว์ 
แย่งชิงของรักของหวงของสัตว์ เบียดเบียน หรือทรมานสัตว์ 
(สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน) 

 ขอ้ปฏิบติั คือ ลดละเลกิการรั บประทานสัตว์และ
ผลติภัณฑ์จากสัตว์ รวมถึงเลือกวธีิการดูแลสุขภาพทีเ่หมาะสมกบั
ตน  ไม่เบียดเบียนตน  ณ เวลาน้ัน  ตามหลกัท่ีพระพุทธเจา้ตรัส
ตวัช้ีวดัของการมีสุขภาพดีหรือการมีพลงัชีวติท่ีดี  ใน
พระไตรปิฎก  เล่ม  12 “กกจูปมสูตร ”  ขอ้  265 วา่  “เจบ็ป่วย
นอ้ย ลาํบากกายนอ้ย  เบากายเบาใจ  มีกาํลงั อยูอ่ยา่งผาสุก ” ขอ้มูล
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ดงักล่าว เม่ือสังเคราะห์ร่วมกบั  “ธมัมจกักปัปวตันสูตร ”, “จูฬกมัม
วภิงัคสูตร ”, “อาพาธสูตร ”, “สังคีติสูตร ”, “สิวกสูตร ” และ  “อนา
ยสุสสูตร” สามารถสรุปเป็นประเด็นสาํคญัไดด้งัน้ี 

สภาวะของอาการ  3 กลุ่ม ของการใชว้ธีิการต่าง  ๆ  ไม่ว่า
จะเป็นแผนใด ในการดูแลรักษาสุขภาพ 

1. สบาย เบากาย มีก าลงั แสดงวา่ ถูกสมดุลร้อนเยน็  และ
ช่องทางระบายพิษโล่ง ใหท้าํต่อไป 

2. ไม่สบาย  แต่เบากาย  มีก าลงั แสดงวา่  ถูกสมดุลร้อน
เยน็  และช่องทางระบายพิษติดขดั  ใหท้าํต่อไป  และเปิดช่องทาง
ระบายพิษตามช่องทางต่าง ๆ ช่วย รวมทั้งจุดท่ีรู้สึกไม่สบาย 

3. ไม่สบาย  ไม่เบากาย  ไม่มีก าลงั  อ่อนเพลยี  หนัก
ตัว แสดงวา่ ไม่ถูกสมดุลร้อนเยน็ ใหห้ยดุใชว้ธีิดงักล่าว 

ทดสอบหรือประเมินผล โดยใช้หลกัการเลข 3  ท่ี
พระพุทธเจา้มกัใชใ้นการตรวจสอบวา่ควรทาํหรือไม่ควรทาํส่ิงใด 
การนาํมาประยกุตใ์ชใ้นประเด็นสุขภาพ เช่น  เม่ือใชว้ธีิการใดใน
การดูแลสุขภาพ คร้ังที ่ 1 ถ้าเกดิอาการไม่สบาย  ไม่เบากาย  ไม่มี
ก าลงั อ่อนเพลยี  หนักตัว ทีแ่รง ข้อปฏิบัติคือ ควรหยุดวธีิการดูแล
สุขภาพแบบน้ันคราวน้ันทนัที  แต่ถา้อาการดงักล่าวไม่แรง และมี
ขอ้มูลวา่คนส่วนใหญ่ท่ีใชว้ธีิดงักล่าวมีสุขภาพท่ีดีข้ึน เลือกได ้ 2 
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ทาง คือ 1. หยดุใชว้ธีิดงักล่าว  2. ทดลองใช้วธีิดังกล่าวอกีคร้ัง  เป็น
คร้ังที ่ 2  ถ้าเกดิอาการไม่สบาย  ไม่เบากาย  ไม่มี
ก าลงั อ่อนเพลยี  หนักตัว ทีแ่รง ข้อปฏิบัติคือ ควรหยุดวธีิการดูแล
สุขภาพแบบน้ันคราวน้ันทนัที  แต่ถา้อาการดงักล่าวไม่แรง และมี
ขอ้มูลวา่ คนส่วนใหญ่ท่ีใชว้ธีิดงักล่าวมีสุขภาพท่ีดีข้ึน เลือกได ้ 2 
ทาง คือ 1. หยดุใชว้ธีิดงักล่าว  2. ทดลองใช้วธีิดังกล่าวอกีคร้ัง  เป็น
คร้ังที ่ 3 ถ้าเกดิอาการไม่สบาย  ไม่เบากาย  ไม่มี
ก าลงั อ่อนเพลยี  หนักตัว ไม่ว่าจะแรงหรือไม่แรง ควรหยุดวธีิการ
ดูแลสุขภาพแบบน้ันคราวน้ัน ทนัที ถา้ทาํต่อไป โอกาสเส่ียงสูงท่ี
จะเกิดผลเสียต่อสุขภาพรวมทั้งผลเสียในมิติอ่ืน ๆ   

อยา่งไรก็ตาม  ไม่วา่วธีิการใดจะมีประสิทธิภาพมากนอ้ย
แค่ไหนอยา่งไร ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการตดัสินเลือกวธีิการต่าง ๆ ในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ  เม่ือแต่ละคน  ไดแ้ก่ ผูป่้วย ญาติ ผูท้าํหนา้ท่ีดูแล
แกไ้ขปัญหาสุขภาพ  รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีบทบาทสาํคญั  ได้
พิจารณาวเิคราะห์สังเคราะห์ตามขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดเท่าท่ีจะมีได้
อยา่งรอบคอบเตม็ท่ีแลว้  ตอ้งสลายอตัตาความยดึมัน่ตามความคิด
ของเรา  ปล่อยวางใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของผูป่้วยแต่ละ
คน  โดยใชต้วัช้ีวดัข องพุทธพจน์  7 ใน
พระไตรปิฎก เล่ม 22 ขอ้ 283 ท่ีพระพุทธเจา้ตรัสถึงการอยูร่่วมกนั
อยา่งผาสุกนั้น  ตอ้งระลึกถึงกนั  ปรารถนาดีต่อกนั  เคารพ
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กนั  (เคารพสิทธิและความดีของกนัและกนั ) เก้ือกูลช่วยเหลือ
กนั ไม่ทะเลาะววิาทกนั สามคัคีกนั และเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั 

ศีลทีสู่งขึน้ ไปอกี คือ ไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวติ
ตนเอง หรือผู้อ่ืน  ด้วยความกลวัตาย กลวัโรค เร่งผล กงัวล  และ
ความโกรธทีเ่บาบาง  

ศีลข้อ 2 อทนินาทานา เวรมณ ี

ข้อปฏิบัติในเบ้ืองต้น คือ ไม่ลกัขโมยฉ้อโกงของคนอ่ืน 

ข้อปฏิบัติสูงขึน้  คือ ฝึกแบ่งปันวตัถุข้าวของทีเ่กนิความ
จ าเป็นหรือความสามารถทีต่นมี ช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยใจบริสุทธ์ิ “ให้ 
แล้วคิดทีจ่ะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ ” ไม่วา่จะเป็นวตัถุขา้วของ 
ลาภ ยศ สรรเสริญ แมแ้ต่รอยยิม้ คาํขอบคุณ ความเขา้ใจ หรือ
พฤติกรรมท่ีดีใด ๆ  

ข้อปฏิบัติทีสู่งสุด  คือ ไม่โลภ  คือ ขยนัท าหน้าทีก่จิกรรม
การงานทีด่ีงามอย่างเต็มที ่มีผลตอบแทนกลบัมาเท่าไหร่ กก็นิน้อย
ใช้น้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะแข็งแรงทีสุ่ด  เกบ็ไว้น้อยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะไม่
ฝืดเคือง เท่าท่ีจะคล่องตวัไปได ้ทีเ่หลือแบ่งปันเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน
ด้วยใจทีบ่ริสุทธ์ิ คือ “ให้ แล้วคิดทีจ่ะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้” ไม่
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วา่จะเป็นวตัถุขา้วของ ลาภ ยศ สรรเสริญ แมแ้ต่รอยยิม้ คาํขอบคุณ 
ความเขา้ใจ หรือพฤติกรรมท่ีดีใด  ๆ  มีปัญญารู้วา่ การใหด้ว้ยใจท่ี
บริสุทธ์ิ ไม่อยากไดอ้ะไรจากใคร พลงัชีวติจะบนัทึกเป็นวบิากดี
เตม็ร้อย ซ่ึงจะสร้างผลดีใหต้นในชาติน้ีส่วนหน่ึง ชาติต่อไปส่วน
หน่ึง ชาติ อ่ืน  ๆ สืบไปอีกส่วนหน่ึง (พระไตรปิฎก เล่ม 37 ขอ้ 
1,698) แต่เราก็ไม่ยดึมัน่ถือมัน่วา่วบิากดีจะออกฤทธ์ิตอนไหนแค่
ไหนอยา่งไร และไดรั้บส่ิงดีเม่ือไหร่ เราก็จะกินนอ้ยใชน้อ้ยท่ีสุด
เท่าท่ีจะแขง็แรงท่ีสุด เก็บไวน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะไม่ฝืดเคือง เท่าท่ีจะ
คล่องตวัไปได้  ท่ีเหลือแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นดว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิ 
ทาํอยา่งน้ีไปเร่ือย  ๆ ตราบปรินิพพาน ใหโ้ลกใหเ้ราไดอ้าศยั 
ก่อนท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั้น  

มีปัญญารู้ว่า การแบ่งปันทีบุ่ญกุศลสูงทีสุ่ด คือ ใช้
ความสามารถทีต่นมีแบ่งปันด้วยใจทีบ่ริสุทธ์ิ 

ในขณะท่ีแบ่ งปันไม่วา่จะเป็นวตัถุขา้วของหรือ
ความสามารถช่วยเหลือใคร ตอ้งไม่เสริมความโลภโกรธหลง 
ความข้ีเกียจ ความเห็นแก่ตวั ความชัว่ใด  ๆ  ใหก้บัใคร เพราะถา้
ส่งเสริมกิเลสจะเป็นบาป ตอ้งใชศิ้ลปะในการส่ือสารธรรมะใหเ้ขา
พึ่งตนและมีนํ้าใจช่วยเหลือผูอ่ื้นต่อไป จึงจะเป็นบุญกุศลท่ี ดีท่ีสุด
อยา่งแทจ้ริง  
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จุลศีล (ศีลทีสู่งทีสุ่ด ยอดทีสุ่ด ละเอยีดทีสุ่ด ) ข้อ 2 เธอละ
การลกัทรัพย์ เว้นขาดจากการลกัทรัพย์ รับแต่ของทีเ่ขาให้ 
ต้องการแต่ของทีเ่ขาให้ ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ 
แม้ข้อนีก้เ็ป็นศีลของเธอประการหน่ึง  (พระไตรปิฎก เล่ม 9 ข้อ 
255) 

ความหมายของค าว่า “ทรัพย์ ” ทีล่กึซ้ึงสมบูรณ์น้ัน 
นอกจากจะหมายถึง วตัถุข้าวของแล้ว ยงัหมายถึงทุกส่ิงทุกอย่าง  
เช่น ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศ พืช เหตุการณ์ต่าง  ๆ  พฤติกรรมท่ีดี
หรือไม่ดีของคนหรือสัตว ์เป็นตน้ 

ค าว่า “เขา ” น้ัน เบ้ืองต้นหมายถึงคนหรือสัตว์ ส่วน
ความหมายทีล่กึซ้ึง คือ “วบิากดีร้าย” ท่ีสร้างโอกาสหรือเหตุปัจจยั
ท่ีทาํใหไ้ดค้รอบครอง อาศยั หรือสัมผสัเหตุการณ์หรือส่ิงต่าง  ๆ 
เช่น วตัถุขา้วของ ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศ พืช เหตุการณ์ต่าง  ๆ 
พฤติกรรมท่ีดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว ์เป็นตน้ 

ดังน้ัน ศีลข้อ 2 นอกจากจะไม่ลกั ขโมยฉ้อโกง วตัถุข้าว
ของของผู้อ่ืนแล้ว ยงัหมายถึงไม่ลกัขโมยทุกส่ิงทุกอย่างทีเ่ขา (คน 
หรือสัตว์ หรือวบิากดีร้าย ) ไม่ได้ให้ เช่น ดิน นํ้า ลม ไฟ อากาศ พืช 
เหตุการณ์ต่าง  ๆ  พฤติกรรมท่ีดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว ์เป็นตน้  
ผู้ใดทีอ่ยากได้ส่ิงทีเ่ขา (คน หรือสัตว์ หรือ วบิากดีร้าย ) ไม่ได้ให้  
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เช่น พฤติกรรมท่ีดีหรือไม่ดีของคนหรือสัตว ์เป็นตน้ โดยยดึมัน่ถือ
มัน่ไวใ้นใจวา่ ถา้ไดจ้ะสุขใจ แต่ถา้ไม่ไดจ้ะทุกขใ์จ ผู้น้ันได้ขโมย
ส่ิงทีเ่ขา (คน หรือสัตว์ หรือวบิากดีร้าย ) ไม่ได้ให้แล้ว บาปแล้ว ใจ
ย่อมเป็นทุกข์  ส่งผลสืบเน่ืองใหก้ายเป็นทุ กขแ์ละเกิดเร่ืองร้ายทั้ง
มวลต่อตนเองและผูอ่ื้น  

แต่ถ้าปรารถนาให้เกดิส่ิงทีด่ีต่อตนเองหรือผู้อ่ืนแล้ว 
ปล่อยวางความยดึมั่นถือมั่น ว่า จะมีโอกาสท าหรือไม่มีโอกาสท า
ส่ิงดีน้ันกไ็ด้ จะเกดิส่ิงดีหรือไม่ดีใด ๆ กไ็ด้ ตามวบิากดีร้ายของแต่
ละชีวติ แล้วลงมือท าดีทีท่ าได้ ให้ดีทีสุ่ดอย่างรู้เพยีรรู้พกั  คือ ทาํดี
ท่ีสัปปายะ (ฟ้าเปิด) คือ เส้นทางทาํดีนั้นโปร่งโล่งหรือติดขดับา้ง
แต่พอลุยไปได ้ไม่ทาํดีท่ีกิลมถะ (ฟ้าปิด) คือ เส้นทางทาํดีนั้นฝืด
ฝืนเกิน ลาํบากเกิน ทรมานเกิน เสียหายเกิน แตกร้าวเกิน  

ทาํดีท่ีทาํไดใ้หดี้ท่ีสุดอยา่งรู้เพียรรู้พั ก คือ ใช้หลกัที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนจะล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพยีร โดยตั้งตน
อยู่บนความล าบาก กุศลธรรมเจริญยิง่ แต่ไม่กลิมถะ (ทรมาน
เกนิไป) คือ ล าบากในขีดทีเ่บิกบาน ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อน
ยานจนย า่แย่  
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จากน้ันปล่อยวางผลให้เป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละ
ชีวติ เร าท าดีให้ดีทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้ ให้แต่ละชีวติได้อาศัย
ก่อนทีทุ่กส่ิงทุกอย่างจะดับไปเท่าน้ัน  

แบบนีไ้ม่ช่ือว่าขโมย ไม่มีบาป เป็นบุญกุศล ท าให้สุข
สบายใจ ซ่ึงส่งผลสืบเน่ืองให้ร่างกายแข็งแรง เร่ืองดีงามเข้ามาใน
ชีวติมากขึน้ เร่ืองร้ายลดลง 

 
ศีลข้อ 3 กาเมสุมิจฉาจาร เวรมณ ี
ข้อปฏิบัติในเบ้ืองต้น  คือ ซ่ือสัตย์ต่อคู่ครอง มีคู่ครองคน

เดียว ไม่ล่วงละเมิดทางเพศกบัผวัเขา เมียใคร ลูกใคร หรือคนที่
ไม่ใช่คู่ครองของเรา 

ข้อปฏิบัติสูงขึน้  คือ ลดละเลกิการสมสู่คนคู่ การสมสู่
ตนเอง รวมทั้งการเสพรูปรสกลิน่เสียงสัมผสัทีเ่ป็นพษิหรือเกิ น
ความจ าเป็นของชีวติ เช่น อาหารทีม่ีพษิหรือไม่สมดุลร้อนเยน็ 
เป็นต้น 

ข้อปฏิบัติทีสู่งสุด คือ ไม่หลงแม้แต่สัมผสัในส่ิงทีด่ี คือ ท า
ดีอย่างไม่หลงดี ท าดีอย่างมีความสุข ไม่ติดดีอย่างมีความสุข  
ขั้นตอนการปฏิบติั คือ ปรารถนาใหเ้กิดส่ิงท่ีดีต่อตนเองหรือผูอ่ื้น
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แลว้ ปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ วา่จะเกิดส่ิงใด  ๆ ก็ได ้ตามวบิาก
ดีร้ายของแต่ละชีวติ แลว้ลงมือทาํดีท่ีทาํไดอ้ยา่งรู้เพียรรู้พกั 
จากนั้นปล่อยวางผลใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ เรา
ทาํดีใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ใหแ้ต่ละชีวติไดอ้าศยัก่อนท่ีทุก
ส่ิงทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั้น 

ศีลข้อ 4 มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา สัมผปัปลาปะ 
เวรมณ ี

ข้อปฏิบัติในเบ้ืองต้น คือ ไม่โกหก ไม่นินทาว่าร้าย ไม่ยุแย่
คนให้ทะเลาะกนั ไม่พูดค าหยาบ (ค าทีส่่งเสริมกเิลสโลภโกรธหลง ) 
และไม่พูดเพ้อเจ้อไร้สาระ คือไม่พูดเล่นพูดหวัในสถานการณ์ท่ีไม่
ควรพูด คือถา้พูดแลว้จะเกิดผลเสีย แต่ถา้สถานการณ์ท่ีถา้ไม่พูดจะ
ตึงเครียดเกินไป ก็พูดเล็กนอ้ยแค่พอผอ่นคลาย พอเช่ือมโยงจิต
วญิญาณกนั พอเช่ือมความเป็นมิตรไมตรีต่อกนั  ไม่พูดเล่นพูดหวั
มากเกินพอดี เพราะจะเสริมกิเลสทุกตวั และก่อวบิากร้ายไดทุ้ก
เร่ือง 

ข้อปฏิบัติสูงขึน้ คือ ฝึกพูดให้เกดิประโยชน์ ให้ตนเองและ
ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ไปเป็นล าดับ ๆ  
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ข้อปฏิบัติทีสู่งสุด คือ เช่ียวชาญในการพูดให้เกดิประโยชน์ 
ให้ตนเองและผู้อ่ืนพ้นทุกข์ไปเป็นล าดับ ๆ  

ศีลข้อ 5 อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทฐิิ  เวรมณี  
(พระไตรปิฎก เล่ม 31 ข้อ 91) 

              สุราเมรยมัชชะปมา ทฏัฐานา  เวรมณี  
(พระไตรปิฎก เล่ม 24 ข้อ 92)  

   สุรา  คือ ความมัวเมาในอภิชฌา พยาบาท 
มิจฉาทฐิิ ระดับหยาบ (กามภพ) 

   เมรย  คือ ความมัวเมาในอภิชฌา พยาบาท 
มิจฉาทฐิิ ระดับกลาง (รูปภพ) 

   มัชชะ คือ ความมัวเมาในอภิชฌา พยาบาท 
มิจฉาทฐิิ ระดับละเอยีด (อรูปภพ) 
  ดังน้ัน ศีลข้อ 5 หมายถึง 

ไม่เมาในอภิชฌา คือ ความโลภ 
ความชอบ  

ไม่เมาในพยาบาท คือ ความโกรธ ความ
ชัง  

ไม่เมาในมิจฉาทฏิฐิ คือ ความหลง  หลง
ในมิจฉาทฏิฐิ 10 อุปกเิลส 16 อบายมุข 
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กาม โลกธรรม อตัตา  เป็นสภาพหลงยดึ
มัน่ถือมัน่ หลงเบียดเบียนตนเองหรือ
ผูอ่ื้นดว้ยพฤติกรรมต่าง ๆ  ใน 
 -ระดับหยาบ  (กามภพ  คือ เสพกิเลส ใน
เร่ืองนั้น ๆ  ทางกายวาจาและใจ)  
 -ระดับกลาง (รูปภพ คือ ไม่เสพกิเลสใน
เร่ืองนั้น  ๆ  ทางกายวาจา แต่ ยงัมีรูปรอย
ของอาการอยากเสพอยูใ่น ใจ ประมาณ 
10-25 % เม่ือเทียบกบัเดิมท่ีอยากเสพ 
100 %)   
 -ระดับละเอยีด  (อรูปภพ  ไม่เสพกิเลส
ในเ ร่ืองนั้น  ๆ  ทางกายวาจา  แต่ยงัมี
อาการอยากเสพอยูใ่นใจ ประมาณ 1-10 
% เม่ือเทียบกบัเดิมท่ีอยากเสพ 100 % 
เป็นสภาพท่ีไม่มีรูปรอยของการอยาก
เสพท่ีชดัเจน เป็นสภาพเหมือนจะมี 
เหมือนจะไม่มี จึงเรียกวา่ อรูป หรืออา
สวะ)  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ 3 นีค้วรละ  ควรศึกษาในไตรสิกข า 
ภพ 3 เป็นไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 นี ้ควรละ   
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ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญา
สิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี้ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือใดแล ภพ 3 นี ้เป็นสภาพอนัภิกษุ
ละได้แล้ว และเธอเป็นผู้มีสิกขาอนัได้ศึกษาแล้วในไตรสิกขานี ้เม่ือ
น้ันภิกษุนีเ้รากล่าวว่า ได้ตัดตัณหาขาดแล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว 
ได้ท าทีสุ่ดทุกข์ เพราะละมานะได้โดยชอบ ฯ ” (พระไตรปิฎก เล่ม 
22  “ภวสูตร”ข้อ 376.) 

การปฏิบัติสัมมาทฏิฐิ 10 เพ่ือละมิจฉาทฏิฐิ 10 ใน
พระไตรปิฎก เล่ม 14 “มหาจัตตารีสกสูตร” ข้อ 257 มีสาระส าคัญ
ดังนี ้

สัมมาทฏิฐิ 10 คือ ความเห็นถูกต้องทีย่งัมีกเิลสหมักหมม
ในสันดาน เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันธ์  

(คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ) โดยมีความเห็นดงัน้ี 
1) ทานท่ีใหแ้ลว้ มีผล (อตัถิ ทินนงั)  
2) ยญัพิธีท่ีบูชาแลว้ มีผล (อตัถิ ยฏิฐงั)  
3) สังเวยท่ีบวงสรวงแลว้ มีผล (อตัถิ หุตงั)  
4) ผลวบิากของกรรมท่ีทาํดีทาํชัว่แลว้ มีอยู ่ (อตัถิ สุกต

ทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วปิาโก) 
5) โลกน้ีมี (อตัถิ อยงั โลโก)  
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6) โลกหนา้มี (อตัถิ ปโร โลโก) 
7) มารดามี (อตัถิ มาตา)  
8) บิดามี (อตัถิ ปิตา)  
9) สัตวท่ี์เป็นโอปปาติกะมี (อตัถิ สัตตา โอปปาติกา)  
10) สมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ผูด้าํ เนินถูกตอ้ง ปฏิบติั

ถูกตอ้ง ซ่ึงประกาศโลกน้ีโลกหนา้ใหแ้จ่มแจง้ เพราะ
รู้ยิง่ดว้ยตนเอง ในโลกมีอยู ่ ( อตัถิ โลเก 
สมณพราหมณา สัมมคัคตา สัมมาปฏิปันนา เย อิมญัจ  
โลกงั ปรัญจ โลกงั สยงั อภิญญา สัจฉิกตัวา ปเวเทนตี
ติ) (พระไตรปิฎก เล่ม 14 “มหาจตัตารีสกสูตร ” ขอ้ 
257) 

ปฏิบัติสัมมาทฏิฐิ 10 เพ่ือละมิจฉาทฏิฐิ 10 ในระดับต้น (อนั
เป็นเหตุให้ผดิศีลข้อ 1, 2, 3, 4 และ เสพอบายมุข) 

1. มีการแบ่งปันวตัถุหรือความสามารถ แรงกาย เวลา ทุน
รอน เพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นโดยไม่หวงัส่ิงตอบแทนอยา่งจดัจา้น แต่ยงั
อยากไดต้ามสุจริตอยู ่

2. สามารถใชส้ติจั บอาการ หรือความคิดเขา้ขา้งกิเลส
ภายนอก ดว้ยเกิดจากการตั้งศีลขอ้ 1, 2, 3, 4 และการลดละเลิก
อบายมุข มาปฏิบติัไดเ้ท่านั้น กิเลสกลางไปหาละเอียด ยงัละเมิด
อยูบ่า้ง ตอ้งต่อสู้หนกัจึงจะพองดลดได ้ 
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2.1 ไม่ติดส่ิงมวัเมาในระดบัหยาบท่ีทาํใหเ้สีย
สุขภาพ แรงงาน ทุนรอน เวลา ท่ีพาชีวติเส่ือม 

       ตํ่าอยา่งมาก 
2.2 ไม่มวัเมาหนกัหนาในการเท่ียวกลางคืนจน

ทนไม่ได ้      
2.3 ไม่มวัเมาหนกัหนาในการละเล่นท่ีส่งเสริม

กิเลสจนทน ไม่ได ้      
2.4 ไม่มวัเมาหนกัหนาในการพนนัหยาบ  ๆ แต่
อาจยงัมีการต่อรองในเร่ืองสาํคญัจาํเป็นเพื่อ   
      โลกตุระ       
2.5 ไม่คบคนชัว่เป็นมิตร (คนท่ีทาํใหเ้ราตกตํ่าใน

ศีลขอ้ 1, 2, 3, 4 และอบายมุข)       
2.6 ไม่เกียจคร้านการงานท่ีเป็น กุศล  และยิง่เป็น

บุญุ      
3. กาํจดัอาการและหรือความคิดเขา้ขา้งกิเลส (ความคิดท่ี

เหน่ียวนาํ โนม้นา้วใหอ้ยากเสพตามท่ีกิเลสตอ้งการ ) ดว้ยวธีิ
พิจารณาไต รลกัษณ์ของกิเลส (ความไม่เท่ียงของสุขลวงอนั เกิด
จากการเสพกิเลส ทุกขโ์ทษภยัของกิเลส และความไม่มีตวัตนของ
กิเลส จนกวา่กิเลสตวันั้น ๆ จะละจางคลายสลายไปส้ิน)        
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4. ไดส้ัมผสัผลแห่งความผาสุกของการใหท้านและการ
ปฏิบติัศีลขอ้ 1, 2, 3, 4 และการลดละเลิกอบายมุข       

5. เขา้ใจชดัวา่ผลวบิากของกรรมดีอนัเกิดจากการปฏิบติั
ศีลหา้ และผลวบิากของกรรมชัว่อนัเกิดจากการปฏิบติัผดิศีลหา้
นั้นมีจริง        

6. เขา้ใจชดัวา่โลกคนไร้ศีล (โลกน้ี ) คือโลกคนโลกียะ  
เตม็ไปดว้ยปัญหาและความทุกข ์โลกคนมีศีล (โลกหนา้ ) คือโลก
คนโลกุตระ ส่งผลใหล้ดปัญหาและดบัทุกขไ์ด ้ 

7. เขา้ใจชดัวา่การปฏิบติัศีลอยา่งตั้งมัน่ (แม่มี) ดว้ยปัญญา
ท่ีถูกตรง (พอ่มี) สามารถทาํใหจิ้ตวญิญาณหลุดพน้จากทุกขอ์นัเกิด
จากกิเลสหยาบในระดบัศีลหา้ได ้ในร่างเดิมโดยไม่ตอ้งรอเสียชีวติ
ก่อน (โอปปาติกะสัตว)์ 

8. รู้จกับุคคลผูเ้ป็นสัตบุรุุษ (สยงั อภิญญา) ท่ีสามารถบอก
วธีิปฏิบติั ใหบ้รรลุพระโสดาบนัและภูมิอาริยะท่ีสูงข้ึนได ้

พระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณสมบติัของพระโสดาบนัใน
พระไตรปิฎก เล่ม 24 เวรสูตร ขอ้ 92 วา่ “คร้ังนั้นแล อนาถบิณฑิก
คฤหบดีเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคยงัท่ีประทบัถวายบงัคมพระผูมี้
พระภาคแลว้นัง่ ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง 

คร้ันแลว้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดี
วา่ ดูกร  คฤหบดีเพราะเหตุท่ีอริยสาวกเขา้ไประงบัภยัเวร 5 
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ประการ (การผดิศีล 5) เสียไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์คร่ือง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ 

และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรม อนัเป็นอริ ยะดว้ย
ปัญญาอริยสาวกนั้น เม่ือหวงัอยูพ่ึงพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่เรา
มีนรกส้ินแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานส้ินแลว้ มีปิตติวสิัยส้ินแลว้ 

มีอบายทุคติและวนิิบาตส้ินแลว้ เราเป็นพระโสดาบนัมี
ความไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ท่ียงท่ีจะตรัสรู้ในภายหนา้...” 

พระพุทธเจา้กล่าวถึ งญาณ 7 ของพระโสดาบนัใน 
พระไตรปิฎก เล่ม 12 ขอ้ 542-552 

ดงัน้ี      
ญาณที ่1 รู้แล้วละ  คือกาํลงัเรียนรู้กิเลสกลาง (ปริยฏุฐาน

กิเลส) นิวรณ์ 5 เพื่อละกิเลสนั้นแต่ยงัมีววิาทกนัดว้ยหอกปาก (มุข
สัตตี) อยู ่     

ญาณที ่2 ระงับดับกเิลสด้วยการเสพคุ้นหรือท าซ ้า  ๆ (อา
เสวนา) ทาํใหเ้กิดผลเจริญข้ึน  ๆ (ภาวนา) ทาํใหม้าก (พหุลีกมัมงั ) 
กระทัง่ระงบัดบักิเลสเป็นเร่ือง ๆ ได ้ตามลาํดบั      

ญาณที ่3 เช่ือมั่นธรรมวนัิยนี้   คือชดัเจนวา่ การปฏิบติัอ่ืน
นอกธรรมวนิยัน้ี ไม่สามารถดบักิเลสส้ินเกล้ียง ไม่เป็นโลกตุระ      
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ญาณที ่4 ผดิรีบแก้  คือรีบแกไ้ขความผดิของตนไม่รอชา้ 
เสมือนเด็กอ่อนนอนหงาย มือ หรือเทา้ถูกถ่านไฟเขา้แลว้ ก็รีบชกั
หนีเร็วพลนั      

ญาณที ่5 ท ากจิตน - กจิท่าน คือทั้งศึกษาในอธิศีล -  อธิจิต 
- อธิปัญญา ทั้งขวนขวายกิจใหญ่นอ้ยของเพื่อนสหธรรมิก เหมือน
ววัแม่ลูกอ่อนเล็มหญา้กินไปพลางแลว้ชาํเลืองดูลูกดว้ย      

ญาณที ่ 6 ขวนขวายฟังธรรม  ศึกษาธรรมจากสัตบุรุษ มี
กาํลงัจิตแยกแยะถูกผดิไดช้ดั      

ญาณที ่7 ปีติปราโมทย์ในธรรม  คือไดรู้้แจง้ในธรรมะใน
กรอบศีลหา้ละอบายมุข รู้แจง้ในแก่น และปีติปราโมทยใ์นธรรม
นั้น  

เกณฑ์ความเป็นพระโสดาบัน   
1. ไม่มีเจตนาละเมิดศีล  5 คือ ไม่มีเจตนาฆ่าสัตว์ , ไม่มี

เจตนาลกัทรัพย,์ ไม่มีเจตนาประพฤติผดิในกาม , ไม่มีเจตนาพูดปด 
ปิดโลกอบายมุขไดแ้ลว้ , และกาํลงัเรียนรู้กิเลสระดบักลาง (นิวรณ์ 
5)   

2. รู้วธีิลด-ละกิเลสสังโยชน์ 3 (สักกายะทิฏฐิ , วจิิกิจฉา , 
สีลพัพตปรามาส ) ตามหลกัอปัณณกธรรม 3 + พิจาร ณา (เห็น
เวทนาในเวทนา) เห็นทุกข-์เห็นความไม่เท่ียง-เห็นความไม่มี   

3. ไม่เวยีนกลบัไปสู่กิเลสเดิม ๆ อีกแลว้  
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ความหมายของเกณฑ์ระดับที ่1 - 5  
ระดบัท่ี 1 หมายถึง 0-25% คือผูท่ี้กาํลงัฝึกปฏิบติั  
ระดบัท่ี 2 หมายถึง ปฏิบติัไดบ้ริสุทธ์ิประมาณ เกิน 25% 

= โสตาปันนะ คือจิตเขา้กระแสของโลกุตระ ประมาณ 25 % ไม่
ตกตํ่าเขา้ไปเป็นโลกียะอีก   

ระดบัท่ี 3 หมายถึง ปฏิบติัไดบ้ริสุทธ์ิประมาณ เกิน 50% 
= อวนิิปาตธรรม ไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา อาจจะยกึยกั ไดม้าก็นิด
หน่อย ๆ  แต่ในภาวะยกึยกัน่ี มีแต่จะมุ่งไปขา้งหนา้ จนบรรลุธรรม
ในเร่ืองนั้น ๆ  เรียกวา่ นิยตะ  

ระดบัท่ี 4 หมายถึง ปฏิบติัไดบ้ริสุทธ์ิประมาณ เกิน 75% = 
นิยตะ คือบรรลุธรรมไดส้าํเร็จ ในเร่ืองนั้น ๆ 

ระดบัท่ี 5 หมายถึง ปฏิบติัไดบ้ริสุทธ์ิ 100 % = สัมโพธิ
ปรายนะ มีแต่จะสูงไปสู่ท่ีท่ีสุด คือนิพพาน 

เม่ือปฏิบติัศีล 5 ในเบ้ืองตน้และละเลิกอบายมุขได้ แลว้ 
กิเลสในชั้นต่อไปท่ีจะตอ้งลดละเลิก คือ กาม โลกธรรม อตัตา 
(อุปกิเลส 16) ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

กามคุณ 5 

 คือส่ิงท่ี เป็นโทษภยัท่ีปุถุชนรู้สึก น่าใคร่น่าพอใจ 5 
อยา่ง  
1) รูป (รูปะ) ท่ีน่าพอใจ รู้ดว้ยตา (จกัข)ุ 
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2) เสียง (สัททะ) ท่ีน่าพอใจ รู้ดว้ยหู (โสตะ) 
3) กล่ิน(คนัธะ) ท่ีน่าพอใจ รู้ดว้ยจมูก (ฆานะ) 
4) รส (รสะ) ท่ีน่าพอใจ รู้ดว้ยล้ิน (ชิวหา) 
5) สัมผสั (โผฏฐพัพะ) ท่ีน่าพอใจ รู้ดว้ยกาย (กายะ) 

(พระไตรปิฎกเล่ม 9 “เตวชิชสูตร” ขอ้ 777) 

โลกธรรม 8 

 คือ 8 อยา่งน้ีของมนุษย ์ ยอ่มหมุนไปตามโลก โลกยอ่ม
หมุนไปตาม 8 อยา่งน้ีของมนุษย ์คือ 

1) ไดล้าภ (ลาโภ)  
2) เส่ือมลาภ (อลาโภ) 
3) ไดย้ศ (ยโส)   
4) เส่ือมยศ (อยโส) 
5) โดนนินทา (นินทา)  
6) ไดรั้บสรรเสริญ (ปสังสา) 
7) มีสุข (สุขงั)   
8) เป็นทุกข ์(ทุกขงั) 

 ทั้ง  8  อยา่งน้ีของมนุษยเ์ป็นสภาพไม่เท่ียง ไม่แน่นอน มี
ความแปรปรวนเป็นธรรมดา  ผูใ้ดท่ีไปหลงยดึมัน่ถือมัน่วา่ตอ้งได้
ดงัใจหมายเท่ียงแทแ้น่นอน ยอ่มเป็นทุกข ์ 

 (พระไตรปิฎกเล่ม 23 “โลกธรรมสูตร”  ขอ้ 95) 
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อตัตา (อุปกเิลส 16) 

 คือ กิเลสท่ีทาํใหจิ้ตเศร้าหมอง 16 อยา่ง 
1) อภิชฌาวสิมโลภะ (ละโมบเพง่เล็งอยากได้ อยากเสพ

ในส่ิงท่ีเป็นโทษเป็นภยัหรือเกินความจาํเป็นต่อชีวติ) 
2) พยาบาท (ปองร้าย  คือชิงชงัขนาดแรงในขั้นท่ีไม่ให้

อภยั หรือมุ่งใหเ้กิดผลเสียต่อผูอ่ื้น) 
3) โกธะ  (โกรธ  คือ ชิงชงัขนาดปานกลาง  ไม่ถึงมุ่งให้

เกิดผลเสียต่อผูอ่ื้น)  
4) อุปนาหะ (ผกูโกรธ คือ ชิงชงัขนาดเล็ก) 
5) มกัขะ (ลบหลู่คุณท่าน ลบลู่ความดีของแต่ละชีวติ ลบ

ลู่คุณค่าประโยชน์ในวตัถุขา้วของหรือวธีิ การท่ีมี
ประโยชน)์ 

6) ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่ากบัท่านท่ีมีบารมีสูงกวา่ตน) 
7) อิสสา (ริษยาไม่อยากใหค้นอ่ืนไดดี้) 
8) มจัฉริยะ (ตระหน่ี  คือ ไม่แบ่งปันความสามารถท่ี

มีหรือวตัถุขา้วของท่ีเกินความจาํเป็นช่วยเหลือผูอ่ื้น  
ดว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิตามลาํดบั) 

9) มายา (มารยาเสแสร้งแกลง้ทาํ เพื่อสนองกิเลส  มีมายา
ของกิเลสในจิตตนท่ีหลอกลวงตนไดอ้ยู)่ 

10) สาเฐยยะ (โออ้วดเพื่อสนองกิเลส) 
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11) ถมัภะ (หวัด้ือไม่สาํนึกผดิ หรือเอาแต่ใจตนเอง  ถึงขั้น
แสดงพฤติกรรมทางกายหรือวาจา) 

12) สารัมภะ  (แข่งขนัเอาชนะกนั) 
13) มานะ (ยดึดี ถือดี หลงดี คือ ถา้ดีเกิดดงัใจก็จะสุขใจ 

แต่ถา้ดีไม่เกิดดงัใจก็จะทุกขใ์จ) 
14) อติมานะ  (ดูหม่ินในส่ิงดอ้ยหรือ ส่ิงไม่ดีของตนเอง

หรือผูอ่ื้น) 
15) มทะ  (ยงัมวัเมาหลงระเริง ในกิเลส (โลกียสุข (สุข

ปลอม)/ทุกขจ์ริง ) หรือไม่ ฝึกประมาณการกระทาํให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์) 

16) ปมาทะ  (ประมาทเลินเล่อ คือ เม่ือลดกิเลสไดส่้วน
หน่ึงแลว้ หรือ ฝึกประมา ณไดดี้ระดบัหน่ึงแลว้ ไม่
เพิ่มอริยศีลเพื่อลดกิเลส  (โลกียสุข (สุขปลอม)/ทุกข์
จริง )  ในส่วนท่ีเหลือ ใหส้ิ้นเกล้ียงไปเป็นลาํดบั  
หรือไม่ฝึกประมาณการกระทาํใหเ้หมาะสมกบั
สถานการณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน) 
(พระไตรปิฎกเล่ม 12 “วตัถูปถมสูตร” ขอ้ 93) 

......................................... 
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อริยศีลรักษาโรค 
 

ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวธีิ 
ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ
โดย  

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 
 

ชุดที่ 4 
บททบทวนธรรม (อริยศีล) 

เพ่ือการสร้างจิตวญิญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก 
โดย  

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว 
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1. เร่ืองการเข้าใจผดิของเรากบัผู้อ่ืน เราต้องระลกึรู้

ว่า มันคือวบิากกรรมเขา วบิากกรรมเรา แก้ไขได้ ด้วยการท าดี 
ไม่มีถือสาไปเร่ือย ๆ แล้ววนัใดวนัหน่ึงข้างหน้า ในชาตินีห้รือ
ชาติหน้ าหรือชาติอ่ืน ๆ สืบไป ความเข้าใจผดิน้ันกจ็ะหมดไป
เอง  

 
2. เราต้องรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกนั เราจึงควร

ประมาณการกระท า ให้เหมาะสมกบัฐานจิตของเรา และฐานจิตของ
ผู้อ่ืน “คิดดี พูดดี ท าดีไว้ก่อน” ดีทีสุ่ด 

 
3. การกระท าเดียวกนั มีเหตุผลในการกระท ากว่า

ล้านเหตุผล ต้องระวั ง “อคติหรือ ความเข้าใจผดิ จากการคาดเดา
ทีผ่ดิของเรา” 

 
4. ส่ิงทีเ่ราได้รับ คือส่ิงทีเ่ราท ามา ไม่มีส่ิงใดทีเ่ราได้รับ 

โดยทีเ่ราไม่เคยท ามา  
 
5. ถ้าเรายงัไม่เข้าใจคนอ่ืน แสดงว่าเรายงัไม่เข้าใจ

ตนเอง 
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6. เม่ือเกดิส่ิงเลวร้ายกบัเรา ไม่มีอะไรบังเอญิ ทุก

อย่างยุติธรรมเสมอ เพรา ะเราเคยท า เช่นน้ันมามากกว่าน้ัน เม่ือ
ได้รับแล้วกห็มดไป เรากจ็ะโชคดีขึน้  

 
7. เรามีหน้าทีท่ าแต่ละส่ิงแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพทีด่ี

ทีสุ่ด เท่าทีจ่ะพงึท าได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนทีทุ่กส่ิงทุกอย่าง
จะดับไปเท่าน้ัน 

 
8. เราท าดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอ่ืนท าผดิได้ “กช่็วย” 

แล้ว “วาง” ให้เป็นไปตามวบิากดี ของเขา “ช่วยไม่ได้” ก ็“วาง” ให้
เป็นไปตามวบิากร้ายของเขา เม่ือเขาเห็นทุกข์จนเกนิทน จึงจะเห็น
ธรรม แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ 

 
9. ส่ิงทีม่องไม่เห็น ทีท่ าหน้าทีส่ร้างส่ิงทีม่องเห็น และ

ส่ิงทีเ่ป็นอยู่ทุกอย่างในชีวติของคน คือ พลงัวบิากดีร้ายทีเ่กดิจาก
การกระท าทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้น้ัน ในอดีตชาติและ
ชาตินีสั้งเคราะห์กนัอย่างละหน่ึงส่วน 
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10.  เม่ือเกดิส่ิงเลวร้ายกบัเรา โลกนีไ้ม่มีใครผดิต่อเรา เรา
เท่าน้ันทีผ่ดิต่อเรา คนอ่ืน ทีท่ าไม่ดีน้ัน เขาผดิต่อตัวเขาเองเท่าน้ัน 
และเขากต้็องได้รับวบิากร้ายน้ันเอง เขาจึงไม่ได้ผดิต่อเรา แต่เขาน้ัน
ผดิต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายงัเห็นว่าคนทีท่ าไม่ดีกบัเรา เป็นคนผดิต่อ
เรา แสดงว่าเราน่ันแหละผดิ อย่าโทษใครในโลกใบนี ้ผู้ใดทีโ่ทษผู้อ่ืน
ว่าผดิต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม น่ีคือคนทีไ่ม่ยอมรับความ
จริง เพราะไม่เข้าใจเร่ือง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกส่ิงทุกอย่าง
ทีทุ่กคนได้รับ ล้วนเกดิจากการกระท าของตนเองเท่าน้ัน เม่ือรับผลดี
ร้ายจากการกระท าแล้ว ผลน้ันกจ็บดับไป และสุดท้ายเม่ือปรินิพพาน 
ทุกคนกต้็องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร 
เพราะสุดท้ายทุกส่ิงทุกอย่างกต้็องดับไป จึงไม่ต้องยดึมั่นถือมั่น ไม่
ต้องทุกข์กบัอะไร” 
 

11. การได้พบกบัเหตุการณ์ทีไ่ม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจ
เรา เป็นสุดยอดแห่งเคร่ืองมืออนัล า้ค่า ทีท่ าให้ได้ฝึกล้างกเิลส 
คือ ความหลงชิงชังรังเกยีจ หลงยดึมั่นถือมั่นในใจเรา และ ท า
ให้ได้ล้างวบิากร้ายของเรา  
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12. ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวติ ให้ท า
ความดี 4 อย่างนี ้ด้วยความยนิดี จริงใจ จะช่วยให้ปัญหาหรือ
ความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว  

1) ส านึกผดิ หรือยอมรับผดิ 
2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม  
3) ตั้งจิตหยุดส่ิงทีไ่ม่ดีอนัน้ัน  
4) ตั้งจิตท าความดีให้มาก ๆ คือ ลดกเิลสให้ม าก ๆ 

เกือ้กูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ   

13.   วธีิการ 5 ข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือ  
1) คบมิตรดี 
2) มีศีล 
3) ท าสมดุลร้อนเยน็ 
4) พึง่ตน 
5) แบ่งปันด้วยใจทีบ่ริสุทธ์ิ 

14. หลกัการท าดีอย่างมีสุข 6 ข้อ 
1) รู้ว่าอะไรดีทีสุ่ด 
2) ปรารถนาให้เกดิส่ิงทีด่ีทีสุ่ด 
3) ปล่อยวางความยดึมั่นถือมั่ น แล้วลงมือท าให้ดี

ทีสุ่ด 
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4) ยนิดีเม่ือได้ท าให้ดีทีสุ่ดแล้ว 
5) ไม่ติดไม่ยดึมั่นถือมั่นในส่ิงทีด่ีทีสุ่ด 
6) น่ันแหละคือส่ิงทีด่ีทีสุ่ด 

15. ท าดีให้มาก ๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธ์ิแทนร้าย ทีเ่ราเคย
พลาดท ามาในชาตินีห้รือชาติก่อน  ๆจะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและ
อนาคต ในชาตินีแ้ละชาติอ่ืน ๆ สืบไป 

 
16. ยดึอาศัย “ดี” ทีส่ามารถท าให้เกดิขึน้ได้จริง” “น้ันดี” 

แต่ยดึมั่นถือมั่นว่า ต้องเกดิ “ดี”  ดั่งใจหมาย ทั้ง ๆ ทีอ่งค์ประกอบ
เหตุปัจจัย ณ เวลาน้ัน “ไม่สามารถท าให้ดีน้ันเกดิขึน้ได้จริง ” 
“น้ันไม่ด”ี 

 
17. จงท าดีเต็มที ่เหน่ือยเต็มที ่สุขเต็มที ่ไม่มีอะไรคาใจ 

ไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่ง “ความอิม่เอบิเบิกบานแจ่มใส” 
 สาธุ  

 

สุดยอดวาทะแห่งปี 
 

@ปัญหาทั้งหมดในโลก เกดิจากคน โง่ กว่ากเิลส 
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@ยนิดีในความไม่ชอบไม่ชัง ได้พลงัสุด ๆ ได้สุขสุด ๆ 

ยนิดีในความชอบชัง เสียพลงัสุด ๆ ได้ทุกข์สุด ๆ 

@ท าร้ายเขามาตั้งมากตั้งมาย ยงัมีหน้ามาโกรธมาเกลยีดเขาอกี 
มันช่ัวเกนิไปแล้วเรา     

@ทที าช่ัว ยงัมีเวลาท า ทที าดี ท าไมไม่มีเวลาท า  

@อยากได้ส่ิงใด จงคิดส่ิงน้ันกบัผู้อ่ืน  

@เกดิอะไร จงท่องไว้ กูท ามา 

@คนทีแ่พ้ไม่ได้ พลาดไม่ได้ พร่องไม่ได้  

ทุกข์ตายเลย โง่ทีสุ่ด 

คนทีแ่พ้กไ็ด้ ชนะกไ็ด้  

พลาดกไ็ด้ ไม่พลาดกไ็ด้  

พร่องกไ็ด้ ไม่พร่องกไ็ด้  

สบายใจจริง ฉลาดทีสุ่ด 

@ถามว่า ตั้งใจท าดี ท าไมได้แค่นี ้
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ตอบว่า เพราะท าช่ัวมามาก 

ถามวา่ “มากแค่ไหน” 
ตอบวา่ “หาท่ีตน้ท่ีสุดไม่ได”้ 
ถามว่า แล้วจะท าอย่างไร 

ตอบว่า อดทน รอคอย ให้อภัย ท าดีเร่ือยไป ใจเยน็ข้ามชาติ  

@เก่งศีลเป็นสุข ไม่เก่งศีลเป็นทุกข์ 

@อยากเป็นสุขจงติเตียนการผดิศีล จงยกย่องการถูกศีล 

@ทุกเส้ียววนิาท ีทุกอย่างไม่เทีย่ง 

@อย่ายดึมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลีย่น 
ตลอดเวลา 

@สมบูรณ์และทนัใช้ ดีทีสุ่ด 

พร่องแต่ทนัการณ์ ดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทนัใช้  

สมบูรณ์แต่ไม่ทนัใช้ ไม่มีประโยชน์อะไร 

เร็วและพร่อง แล้วเกดิผลดีมากกว่าผลเสีย น้ันดี แต่เกดิผลเสีย
มากกว่าผลดี น้ันไม่ดี 
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ช้าและสมบูรณ์ แล้วเกดิผลดีมากกว่าผลเสีย น้ันดี แต่เกดิผลเสีย
มากกว่าผลดี น้ันไม่ดี 

 

@เย่ ๆ ๆ  ดีใจจัง  ไม่ได้ดั่งใจ (วบิากหมด กเิลสตาย ได้กุศล) 

   @แย่ ๆ ๆ  ซวยแน่เรา  เอาแต่ใจ (วบิากเพิม่ กเิลสพอก งอก
อกุศล) 

     @เย่ ๆ ๆ  ไม่หวัน่ไหว  ใจเป็นสุข 

เย่! 

………………………………………. 
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อริยศีลรักษาโรค 
 

ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวธีิ 
ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ
 

โดย  
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 

 

ชุดที่ 5 
คู่มือดบัทุกข์ : ค าตอบของชีวติ (1) 
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“ค าคมเพชรจากใจเพชร” 

คือ ค าคมทีม่ีความคมในการตัดทุกข์ 
เป็นค าทีท่ าให้ความกลวั ช่ัว ทุกข์ในใจตาย 

ท าให้เกดิดีแท้  ๆ  และสุขแท้  ๆ  อนัยอดเยีย่มยัง่ยืน 
 
 

@ แต่ละชีวติจะมีสภาพ 
ทุกขเ์ท่าท่ีโง่ โง่เท่าท่ีทุกข์ 

โกรธเท่าท่ีโง่ โง่เท่าท่ีโกรธ 
โลภเท่าท่ีโง่ โง่เท่าท่ีโลภ 

 
ยดึเท่าท่ีโง่ โง่เท่าท่ียดึ 

กลวัเท่าท่ีโง่ โง่เท่าท่ีกลวั 
ชัว่เท่าท่ีโง่ โง่เท่าท่ีชัว่ 

 
ไม่ทุกขเ์ท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าท่ีไม่ทุกข ์

ไม่โกรธเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าท่ีไม่โกรธ 
ไม่โลภเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าท่ีไม่โลภ 
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ไม่ยดึเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าท่ีไม่ยดึ 
ไม่กลวัเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าท่ีไม่กลวั 

ไม่ชัว่เท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าท่ีไม่ชัว่ 
 

@ ในโลกน้ี ไม่มีอะไรเท่ียง  
ไม่มีอะไรท่ีเราควบคุมได ้ไม่มีอะไรท่ีเรากาํหนดได ้ 
นอกจากใจท่ีไม่ทุกขข์องเราเท่านั้น ท่ีเรากาํหนดได้ 

 
@ คนโง่ไม่มีปัญญาท่ีพาพน้ทุกข ์จะไม่มีศรัทธาและศีลท่ีถูกตรง 

ส่วนคนท่ีมีศรัทธาและศีลท่ีถูกตรง ก็จะมีปัญญาท่ีพาพน้ทุกข์ 
และคนท่ีมีปัญญาท่ีพาพน้ทุกข ์ก็จะมีศรัทธาและศีลท่ีถูกตรง 

 
@ คนมีปัญญา จะไม่มีปัญญาหาเหตุผลใหต้นกลวั ชัว่ ทุกข ์ 

แต่จะมีปัญญาหาเหตุผลใหต้นพน้กลวั พน้ชัว่ พน้ทุกข์ 
 

คนไม่มีปัญญา จะมีปัญญาหาเหตุผลใหต้นกลวั ชัว่ ทุกข ์ 
แต่จะไม่มีปัญญาหาเหตุผลใหต้นพน้กลวั พน้ชัว่ พน้ทุกข์ 

 
@ ในโลกน้ี ไม่มีอะไรสาํคญัเท่า “การดบัทุกขใ์จใหไ้ด”้ 
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@ ถามวา่ ตั้งใจทาํดี ทาํไมไดแ้ค่น้ี 
ตอบวา่ เพราะทาํชัว่มามาก 

ถามวา่ “มากแค่ไหน” 
ตอบวา่ “หาท่ีตน้ท่ีสุดไม่ได”้ 

ถามวา่ แลว้จะทาํอยา่งไร 
ตอบวา่ อดทน รอคอย ใหอ้ภยั ทาํดีเร่ือยไป ใจเยน็ขา้มชาติ  

 
@เม่ือเกิดเร่ืองท่ีเรารู้สึกไม่ดี โดยสัจจะแสดงวา่  

เราทาํหรือส่งเสริมส่ิงผดิส่ิงไม่ดีมา ในชาติน้ีหรือชาติก่อน ๆ  
เม่ือทาํผดิแลว้ไม่ยอมรับผดิ  

จะเป็นวบิากร้ายใหม่ ท่ีทาํใหว้บิากร้ายเก่าท่ีรับ 
ก็ไม่มีวนัหมดเกล้ียงไดง่้าย ไม่มีวนัหมดเกล้ียงไดเ้ร็ว  

แต่จะหมดเกล้ียงไดย้าก และหมดเกล้ียงไดช้า้  
และวบิากร้ายใหม่ก็จะเพิ่มอยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 

 
@ การไม่สารภาพผดิจะเพิ่มฤทธ์ิวบิากร้าย  

แต่การสารภาพผดิจะลดฤทธ์ิวบิากร้าย และเพิ่มฤทธ์ิวบิากดี 
 

@ คนโง่เท่านั้นท่ีไม่ยอมรับผดิ ไม่ยอมสารภาพผดิ ไม่ยอมสาํนึก
ผดิ 
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@ การยอมรับความจริงตามความเป็นจริง  
ดว้ยการสาํนึกผดิ สารภาพผดิ ยอมรับผดิ  
เตม็ใจรับโทษ ขอโทษ ขออโหสิกรรม  

ตั้งจิตหยดุส่ิงท่ีไม่ดี ตั้งจิตทาํส่ิงท่ีดี  
คือลดกิเลสและช่วยเหลือผูอ่ื้นใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ 
ดว้ยความยนิดีจริงใจ เป็นสุดยอดแห่งพลงัความดี ท่ีทาํให้ 

1) ใจไม่ทุกข ์ 
2) ดนัเร่ืองร้ายออกไปไดม้ากท่ีสุด  
3) ดูดส่ิงดีเขา้มาสู่ชีวติไดม้ากท่ีสุด 

4) รับร้ายแลว้ร้ายก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ึน 
5) ไดเ้ป็นตวัอยา่งการปฏิบติัท่ีดีท่ีถูกตรงสู่ความพน้ทุกข์ 

เพื่อประโยชน์สุขท่ีแทจ้ริงอนัยอดเยีย่มย ัง่ยนืท่ีสุด 
ต่อตนและมวลมนุษยชาติ 

 
@ เป้าหมายทุกเร่ือง ถา้ตอ้งการใหส้าํเร็จเร็ว  

จง “อยา่ยดึ” 
ยิง่ยดึยิง่ไม่ได ้ยิง่ไม่ยดึยิง่ได ้ยดึเท่าไหร่ ๆ ก็จะไม่ไดเ้ท่านั้น ๆ 
ยิง่ยดึยิง่พร่อง ยิง่ยดึยิง่ชา้ ยิง่โง่ ยิง่ทุกข ์เพราะยดึคือวบิากร้าย 

อยากได ้อยา่ยดึ ถา้ยดึ จะไม่ได ้
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ยิง่ยดึ ยิง่โง่ ยิง่ซวย 
ยิง่ยดึ เป้าหมายยิง่สาํเร็จชา้ ทั้งทางโลกและทางธรรม 

ยิง่ไมย่ดึ เป้าหมายยิง่สาํเร็จเร็ว ทั้งทางโลกและทางธรรม 
ยดึ จะไม่พน้กลวั จะไม่พน้ทุกข ์จะไม่ไดสุ้ขย ัง่ยนื  

แต่ถา้ไม่ยดึ จะพน้กลวั จะพน้ทุกข ์จะไดค้วามสุขท่ีย ัง่ยนื  
 

@ยดึ ทาํให ้“ใจเป็นทุกข”์  
จะมีวบิากร้ายมาทาํลาย  

ทาํใหไ้ม่สาํเร็จหรือสาํเร็จชา้หรือสาํเร็จเร็วแต่มีเร่ืองร้าย  
เป็นบาป มีวบิากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์  

จะสาํเร็จความผาสุกทางจิตวญิาณท่ียอดเยีย่มย ัง่ยนืชา้ท่ีสุด  
ทาํใหเ้กิดการบาดเจบ็ปวดร้าวทางจิตวญิญาณไดม้ากท่ีสุด  

และเป็นพลงัท่ีทาํใหต้นหรือผูอ่ื้นทาํชัว่ไดทุ้กเร่ือง 
 

@ไม่ยดึ จะทาํให ้“ใจเป็นสุข”   
จะมีวบิากดีมาช่วย  

ทาํใหส้าํเร็จไดเ้ร็ว เป็นบุญท่ีเตม็ท่ีสุด  
ไม่มีวบิากร้ายเจือ จะสาํเร็จเร็วท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุด 

 ไม่เกิดการบาดเจบ็ปวดร้าวทางจิตวญิญาณ  
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และเป็นพลงัท่ีทาํใหต้นหรือผูอ่ื้นทาํส่ิงดีไดทุ้กเร่ืองเม่ือถึงเวลาอนั
ควร  

เป็นบุญกุศลสูงสุด  
 

@ตอ้งไม่ยดึใหไ้ด ้“จึงจะได”้ 
 

@ทุกขย์อ่มไม่ตกถึงผูท่ี้เขา้ใจ เช่ือ และชดัเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้  
 

@ผูท่ี้เขา้ใจ เช่ือและชดัเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้ จะเอาทุกขม์าแต่
ไหน 

 
@คนท่ีเช่ือและชดัเร่ืองกรรมจะไม่ทาํชัว่ จะทาํแต่ดี 

คนไม่เช่ือไม่ชดัเร่ืองกรรม จะทาํชัว่ 
 

@คนท่ียงัไม่เช่ือ ไม่ชดั ไม่เขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้  
จะยงัโง่อยู ่ชัว่อยู ่ทุกขอ์ยู ่ 

 
@กลวั ชัว่ ทุกข ์คือ โง่ 

 
@ความเขา้ใจในเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้  
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เป็นรหสัเป็นปัญญาท่ีจาํเป็นท่ีสุด  
สาํคญัท่ีสุด  

มีฤทธ์ิท่ีสุดในการดบัทุกข ์ 
ในการคลายความยดึมัน่ถือมัน่  

ในการเขา้สู่ความผาสุกท่ีแทจ้ริง 
 

@ความเช่ือความชดัเร่ืองกรรมเท่านั้นจึงจะคลายความยดึมัน่ถือ
มัน่ได ้

 
@ความไม่เช่ือไม่ชดัเร่ืองกรรมทาํใหย้ดึมัน่ถือมัน่ ทาํใหเ้ป็นทุกข ์ 
ส่วนความเช่ือความชดัเร่ืองกรรมทาํใหไ้ม่ยดึมัน่ถือมัน่ ทาํใหเ้ป็น

สุข 
 

@สุขจากการใหด้ว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิ ยอดเยีย่มยิง่ใหญ่กวา่การเอา 
 

@สุขจากใหด้ว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิ สุขสบายใจท่ีสุดในโลก  
เป็นสุขท่ีสุขท่ีสุดในโลก  

 
@คุกท่ีแทจ้ริง คือ กิเลส  

เป็นทุกขต์วัแทท่ี้คอยกกัขงั ความทุกขแ์ละความชัว่ในใจคน 
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@ทาํดีทุกคร้ัง “ชนะทุกคร้ัง” 

 
@ทุกอยา่งลม้เหลวได ้แต่ “ใจ” ลม้เหลวไม่ได ้

 
@ปัญหา คือ เคร่ืองมือฝึกใจท่ีดีท่ีสุดในโลก 

 
@ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติของเรา มีแต่ทุกขเ์ท่านั้นท่ีหมดไป

จากใจของเรา 
 

@โจทยทุ์กโจทย ์เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์  
เป็นเคร่ืองมือฝึกจิตของเราใหเ้ป็นสุขอยา่งถูกตอ้งตามธรรม  

 
@เจอผสัสะไม่ดี ไดโ้ชค 3 ชั้น คือ 

 ไดเ้ห็นทุกข ์ไดล้า้งทุกข ์ 
และไดใ้ชว้บิากกรรมเก่าท่ีไม่ดี  

ร้ายนั้นก็จะหมดไป ดีก็จะออกฤทธ์ิไดม้ากข้ึน 
 

@เกิดเป็นคน ตอ้งฝึกยิม้รับส่ิงดีส่ิงร้ายดว้ยใจท่ีเป็นสุขใหไ้ด้ 
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@คุณค่าและความผาสุกของการเป็นคน คือ การพึ่งตนและ
ช่วยเหลือคนใหพ้น้ทุกข ์

 
@แกปั้ญหาทุกขข์องชีวติเราได ้ก็จะสามารถช่วยแกทุ้กขข์องผูอ่ื้น

ได ้
 

@ถา้ชนะความ กลวัตาย กลวัโรค เร่งผล กงัวล ได ้อยา่งอ่ืนง่าย
หมด 

 
@คนท่ีทาํงานลงตวัตลอดไม่มีปัญหาใด ๆ คือ คนท่ีซวยท่ีสุดใน

โลก 
 

@งานลม้เหลวหรือสลาย แลว้อตัตาสลายได ้ก็คุม้เกินคุม้ 
 

@ใครเขาจะยดึหรือไม่ยดึไม่สาํคญั ใครเขาจะคิดกบัเราอยา่งไรไม่
สาํคญั  

ส่ิงสาํคญัคือเราตอ้งไม่ยดึมัน่ถือมัน่  
จิตเราตอ้งสูงก่อนจึงจะดึงจิตคนอ่ืนข้ึนสูงได้ 

 
@ทาํดีถูกด่าใหไ้ด ้ถูกแกลง้ใหไ้ด ้ถูกนินทาใหไ้ด ้ถูกวา่ใหไ้ด ้ 
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ถูกเขา้ใจผดิใหไ้ด ้ถูกทาํไม่ดีสารพดัเร่ืองใหไ้ด ้ 
เพราะเราทาํมาทั้งนั้น 

 
@ทาํดีแลว้ ยงัถูกเร่ืองร้ายวบิากบาปเล่นงานหนกั  

แสดงวา่ชาติก่อนเราทาํบาปมาก เราแสบมาก เราแสบสุด ๆ  
มนัก็จะตอ้งรับสุด ๆ มนัจะไดห้มดไปสุด ๆ เราจะไดเ้ป็นสุขสุด ๆ 

 
@อยา่สร้างความสุขใหก้บัตน ดว้ยการสร้างความทุกขใ์หก้บัผูอ่ื้น 

 
@ถามวา่ เกิดมาทาํไม  

ตอบ เกิดมาเพื่อฝึกฝนการสร้างความผาสุกท่ีแทจ้ริงใหก้บัตนเอง
และผูอ่ื้น 

 
@ทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึน ดีท่ีสุดแลว้  

(Everything happened for the best) 
 

@ความสุขแท ้คือไม่ทุกข ์ไม่วา่จะเกิดอะไร ในสถานการณ์ใด  
 

@ชีวติท่ีมัน่คง คือ ชีวติท่ีใหแ้ละเสียสละอยา่งแทจ้ริง  
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@จงทาํดีเตม็ท่ี เหน่ือยเตม็ท่ี สุขเตม็ท่ี ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร  

คือ สุดยอดแห่ง ความอ่ิมเอิบ เบิกบานแจ่มใส 
 

......................................... 
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อริยศีลรักษาโรค 
 

ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวธีิ 
ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ
 

โดย  
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 

 

ชุดที่ 6 
เทคนิคท าใจให้หายโรคเร็ว (โดยย่อ) 
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พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิตวญิญาณเป็นประธานของส่ิงทั้งปวง 

(พระไตรปิฎก เล่ม 25 ข้อ 11) 
ความหวัน่ไหวเป็นโรค (พระไตรปิฎก เล่ม 18 ข้อ 120-121) 

คาํตรัสของพระพุทธเจา้ดงักล่าว สอดคลอ้งกบัหลกัวทิยาศาสตร์ 
คือ 

การทาํงานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพื่อต่อสู้ภาวะ
ตึงเครียด ดงัน้ี เพิ่มความดนัเลือด จากการทาํใหห้ลอดเลือดหดตวั 
(alpha receptor) และทาํใหห้วัใจเตน้เร็วและแรง เพิ่มปริมาณเลือด
ไปท่ีกลา้มเน้ือท่ีกาํลงัทาํงาน คือ  

กลา้มเน้ือลายท่ีทาํใหห้ลอดเลือดขยายตวั (beta two 
receptor และ cholinergic sympathetic) เพิ่มอตัราการเกิดเมทตาโบ
ลิซึมของเซลลท์ัว่ร่างกายจากผลรวมน้ีทาํใหเ้ราสามารถใชก้าํลงั
กายไดม้ากกวา่ท่ีควรจะเป็น  

เน่ืองจากความเครียดทางร่างกาย (physical stress) จะ
กระตุน้ระบบประสาทซิมพาเธติกใหร่้างกายทาํงานมากข้ึน เรียก 
sympathetic stress reaction และยงัช่วยเพิ่มการทาํงานในสภาวะ
ตึงเครียดเก่ียวกบัอารมณ์ (emotional stress) 

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 153)  
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ความเครียดท่ีเพิ่มข้ึนสูงในร่างกายจะทาํใหภู้มิตา้น ทาน
ไม่ดี เวลาคนเราเครียดจะเกิดอะไรข้ึน ระบบประสาทในร่างกาย
จะส่งคาํสั่งจากต่อมใตส้มองไปถึงต่อมหมวกไต ใหส้ร้างฮอร์โมน
ข้ึนมา 2 ตวั  

ตวัหน่ึง คือ คอร์ติซอล (cortisols) อีกตวัหน่ึง คือ อะดรี
นาลีน (adrenalin) 

อะดรีนาลีนจะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้แรง 
ขณะเดียวกนัคอร์ติซอลจะทาํใหเ้ซลลอึ์ดแลว้เซลลจ์ะเห่ียวลง คือ 
หมดเร่ียวหมดแรง เพราะฉะนั้น เด็กท่ีใกลส้อบจะป่วยง่าย 
เพราะวา่ร่างกายเม่ือเกิดความเครียด ภูมิตา้นทานจะลดลง 

แต่ในผูใ้หญ่จะเป็นความเครียดแบบเร้ือรัง เพราะฉะนั้น 
เม่ือมีความเครียดตลอด ภูมิตา้นทานจะลดลง เพราะฮอร์โมนคอร์ติ
ซอลตวัน้ี ดงันั้น ถา้เราสามารถลดความเครียดไดจ้ะเพิ่มภูมิ
ตา้นทานใหร่้างกาย  

(บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล. 2551 : 24) 

ผม (หมอเขียว ) พบวา่ ใจเป็นทุกข์  กลวัตาย กลวัโรค เร่ง
ผล กงัวล  เพิ่มโรคไดม้ากท่ีสุด ทาํใหต้ายเร็วไดม้ากท่ีสุด โรคหาย
ชา้หรือไม่หายไดม้ากท่ีสุด 

ส่วน ใจสุขสบาย ร่างกายแขง็แรงไดม้ากท่ีสุด โรคหาย
หรือทุเลาไดเ้ร็วท่ีสุด  
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ดงันั้น อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล อยา่กงัวล 
 
อย่ากลวัตาย  

เราดูแลสุขภาพใหดี้ท่ีสุด ทาํดีท่ีทาํไดใ้หดี้ท่ีสุด แลว้ทาํใจ
วา่ ตายก็ไปเกิดใหม่ จะไปทาํดีต่อ อยูก่็ทาํหนา้ท่ีต่อไป จะไปทาํ ดี
ต่อ ใจจะสุขสบายท่ีสุด ทาํใหห้ายโรคไดเ้ร็วท่ีสุด 

ไม่ตอ้งห่วงใคร ทุกชีวติจะพน้ทุกขอ์ยูแ่ลว้ ไม่เร็ว ก็ชา้ ไม่
ชาติน้ี ก็ชาติหนา้ หรือไม่ก็ชาติอ่ืน  ๆ สืบไป  พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม ชีวติเม่ือทาํผดิศีลมาก  ๆ ก็จะทุกขเ์กินทน
มาก ๆ ถึงท่ีสุดก็จะทาํชั่ วไม่ได ้หนักลบัมาทาํดี เม่ือทาํดีมากพอ ก็
จะไดพ้บสัตบุรุษ ไดฟั้งสัทธรรม แลว้จะปฏิบติัสู่ความพน้ทุกขใ์น
ท่ีสุด ไม่เร็ว ก็ชา้ ไม่ชาติน้ี ก็ชาติหนา้ หรือไม่ก็ชาติอ่ืน ๆ สืบไป  

จะมีพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์มาสอนวชิชาพน้ทุกขเ์ป็น
ระยะ ๆ อยูแ่ลว้ การท่ีเราจะมีส่วนช่ว ยเหลือใหค้นท่ีเรารักหรือคน
ในโลกพน้ทุกขไ์ดเ้ร็วท่ีสุด คือ สานพลงักบัหมู่มิตรดี ทาํความ
ผาสุกท่ีตน ช่วยคนท่ีศรัทธา ทาํดีไม่มีถือสาไปเร่ือย  ๆ เปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ออกไปเร่ือย  ๆ คนท่ีไดส้ัมผสัจะบนัทึกไว้
ในจิตเขา วนัท่ีเขาทุกขเ์กินทน เขาจะเอามาใช ้เขาจะไดป้ ระโยชน์ 
แลว้เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์นั้นต่อ  ๆ ไป คนในโลกก็จะ
ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวไปเป็นลาํดบั  ๆ และเอามาใชเ้ม่ือถึงเวลาอนั
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ควร สุดทา้ยก็จะพน้ทุกขใ์นท่ีสุด ไม่เร็ว ก็ชา้ ไม่ชาติน้ี ก็ชาติหนา้ 
หรือไม่ก็ชาติอ่ืน ๆ สืบไป 

 
อย่ากลวัโรค  
เราไม่ตอ้งกลวัโรค เพราะโ รคจะหายอยูแ่ลว้  ไม่หายตอน

เป็นก็หายตอนตาย การต่อสู้ของเรากบัโรค เรามีแต่ชนะกบัเสมอ
เท่านั้น ถา้ชนะมนัตอนเป็น ๆ  เราก็ชนะ แต่ถา้ไม่ชนะมนัตอนเป็น 
ๆ  เราตายโรคมนัก็ตาย ก็เสมอกนั จะเห็นไดว้า่ การต่อสู้ของเรา
กบัโรคนั้น เรามีแต่ชนะกบัเสมอเท่านั้น จึงไม่ตอ้งกลวัโรค 

จงดบัทุกขท่ี์ตน้เหตุ ดบัเหตุแห่งทุกข ์ทุกขก์็จะดบั สุขก็จะ
เกิดข้ึน พระพุทธเจา้ตรัสใน “อาพาธสูตร” วา่โรคเกิดจากวบิากร้าย 
(ผดิศีล) สังเคราะห์กบัร้อนเยน็ท่ีไม่สมดุล ทาํใหเ้กิดโรคไดทุ้กโรค  
ทุกอวยัวะ การแกปั้ญหาโดยหลกัอริยสัจส่ีพระพุทธเจา้ตรัสวา่  ให้
ดบัทุกขท่ี์ ตน้เหตุ  คือ ทาํวบิากดี (อริยศีล ) ร่วมกบัทาํสมดุลร้อน
เยน็ (อาจใชว้ธีิการดูแลสุขภาพแผนต่าง  ๆ ท่ีมีอยูท่ ัว่ไปเสริมตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล ) เม่ือทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โรคก็จะลดลงหรือหายไป  

 
อย่าเร่งผล  
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เร่งผลเป็นความใจร้อน เป็นทุกขใ์จ กลวัวา่จะไม่ไดผ้ลเร็ ว 
กลา้มเน้ือจะเกิดรีเฟล็กซ์เกร็งตวับีบทุกขใ์จออก ดนัออก ร่างกาย
ไม่สามารถดนัทุกขใ์จออกได ้เน่ืองจากทุกขใ์จละเอียดกวา่ร่างกาย 
จึงดนัเซลลเ์น้ือเยือ่ก็จะพงั เกิดโรคไดทุ้กโรค  

เรารู้ไดว้า่หายเร็วนั้นดี แต่ยดึมัน่ถือมัน่วา่ตอ้งหายเร็ว
ไม่ได ้การทาํใจท่ีถูกตอ้งคือ เม่ือดูแลสุขภาพเตม็ท่ีแลว้ ทาํใจวา่ 
หายเร็วก็ได ้หายชา้ก็ได ้หายตอนเป็นก็ได ้หายตอนตายก็ได ้ จะ
หายตอนไหน ก็ช่างหวัมนั ใจจะสุขสบายท่ีสุด ทาํใหห้ายโรคได้
เร็วท่ีสุด 

อย่ากงัวล 
ทาํดีท่ีทาํไดใ้หดี้ท่ีสุดดว้ยใจท่ีเป็นสุขอยา่งรู้เพียรรู้พกั 

แลว้ปล่อยวางผลท่ีเกิดข้ึนใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ 
เราทาํดีใหดี้ท่ีสุด  ใหเ้ราและโลกไดอ้าศยั ก่อนท่ีทุกส่ิงทุกอยา่งจะ
ดบัไปเท่านั้น ใจจะสุขสบายท่ีสุด ทาํใหห้ายโรคไดเ้ร็วท่ีสุด 

......................................... 
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อริยศีลรักษาโรค 
 

ศีลอย่างไรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกว่าทุกวธีิ 
ในการป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาโรคได้ทุกโรค 
ป้องกนัและก าจดัหรือบรรเทาเร่ืองร้ายได้ทุกเร่ือง  

และดูดดงึส่ิงดงีามมาสู่ตนได้ทุกมิต ิ

โดย  
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว) 

 

ชุดที่ 7 
สาระธรรม (อริยศีล)  

ค่ายพระไตรปิฎก คร้ังที่ 20 
รุ่น ศีลรักษาโรค 

21-29 เมษายน 2561 
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21 เมษายน 2561 

@ชีวติมนุษยไ์ม่มีอะไรดีไปกวา่ความพน้ทุกข์ 
เป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดในชีวติมนุษย ์

@ชีวติมนุษยต์อ้งการความผาสุก 
ไม่มีอะไรยิง่ใหญ่กวา่ความผาสุก 

@พระพุทธเจา้สอนแต่วชิาพน้ทุกขเ์ท่านั้น 
ดงันั้น ทุกสูตรของพระพุทธเจา้เป็นไปเพื่อความพน้ทุกขท์ั้งหมด 

@ความไดด้ัง่ใจ 
เป็นความซวย ท่ีซวยท่ีสุดในโลก 

เป็นความโง่ ท่ีโง่ท่ีสุดในโลก 
เป็นความชัว่ ท่ีชัว่ท่ีสุดในโลก 

เป็นความทุกข ์ท่ีทุกขท่ี์สุดในโลก 
เป็นความหลง ท่ีหลงท่ีสุดในโลก 

เป็นความเลวร้าย ท่ีเลวร้ายท่ีสุดในโลก 

@ความสมบูรณ์แบบ 
ความไดด้ัง่ใจ 

เป็นความทุกขท์รมานท่ีเลวร้ายท่ีสุดในโลก 
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เป็นการสั่งสมความกลวั ความทุกขท์รมาน ความเลวร้าย ท่ีร้ายท่ีสุดใน
โลก 

ไม่มีอะไรร้ายเท่ากบั 
การไดด้ัง่ใจ การเอาแต่ใจ 

(แย ่แย ่แย ่ซวยแน่เรา เอาแต่ใจ) 

@ชีวติ...ถา้ไดด้ัง่ใจไปตลอด... 
เป็นไปอยา่งท่ีเราคาดหมายตลอด... 

เราจะไม่รู้สัจจะของชีวิตเลยวา่ 
ทุกอยา่ง...ไม่เท่ียง... 

แลว้วนัหน่ึงท่ีไปเจอสัจจะแท้ ๆ  คือ ความไม่เท่ียง 
จะกระอกัเลือดตาย 
จะทุกขอ์ยา่งหนกั 

ทุกขเ์ท่ากบัดินทั้งแผน่ดินจะถาโถมเขา้มา 
จะทรมานแสนสาหสั 

ส่วนชีวติใคร... 
ท่ีเจอแต่ขอ้พร่อง เจอแต่เร่ืองพลิกล๊อค ... 

คือ คนท่ีโชคดีท่ีสุดในโลก ถา้เอาประโยชน์ได ้
ถา้เอาประโยชน์ไม่ได ้ก็โชคร้ายท่ีสุดในโลก 
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@เวลาวบิากร้ายมา 
เร่ืองง่ายก็เป็นเร่ืองยาก เร่ืองยากก็เป็นเร่ืองยาก 

เวลาวบิากดีมา 
เร่ืองง่ายก็เป็นเร่ืองง่าย เร่ืองยากก็เป็นเร่ืองง่าย  

สัจจะในโลกมีเท่าน้ี 

@สุขใจ คือสุขท่ีสุขท่ีสุดในโลก 
ทุกขใ์จ คือทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 

@ศีล นาํความสุขมาให ้(สีเลน สุคตึ ยนฺติ) 
ศีล นาํโภคทรัพยม์าให ้(สีเลน โภคสมฺปทา) 
อธิศีล เป็นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งมวล 

ศีล นาํส่ิงดีงามทั้งหลายทั้งมวลทุกมิติมาใหชี้วติ 
นาํความแขง็แรง ความฉลาด มิตรดี 
นาํวตัถุขา้วของท่ีควรไดใ้ชไ้ดอ้าศยั 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชีวติเราและผูอ่ื้น 
ศีล นาํนิพพานมาให ้(สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ) 

นิพพาน ความอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส สุขสบายใจ ไร้กงัวล 
ท่ียอดเยีย่มยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลกตลอดกาลนาน 

อนัเกิดจากการกาํจดักิเลสได ้
น่ีคือความสุขท่ียอดเยีย่มท่ีสุด 
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ศีล วเิศษวโิสท่ีสุด (สีล ํวโิส ธเย) 
ศีลยอดเยีย่มท่ีสุดในโลก 

มนุษยท่ี์ฉลาดและมีปัญญา จะรีบเพิ่มศีล 
เพื่อใหทุ้กขห์มดไป เพื่อใหชี้วติดีข้ึน เพื่อไดค้วามสุขมากข้ึน 

@อานิสงส์ของศีล 9 ประการ 
ศีลท่ีเป็นกุศล ยอ่มถึงอรหตัตผลโดยลาํดบั  ดงัน้ี 

1) อวปิปฏิสาร (ไม่เดือดเน้ือร้อนใจ) 
2) ปามุชชะ  (เบิกบานยนิดี) 

3) ปีติ (อ่ิมใจ) 
4) ปัสสัทธิ (สงบระงบักิเลส) 

5) สุข (ความสุขอนัเกิดจากความสงบ) 
6) สมาธิ (จิตตั้งมัน่) 

7) ยถาภูตญาณทสัสนะ (รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริง) 
8) นิพพิทาวริาคะ (เบ่ือหน่ายคลายกาํหนดั) 

9) วมุิตติญาณทสัสนะ (รู้แจง้เห็นจริงในความหลุดพน้) 
(พระไตรปิฎกเล่ม 24 “กิมตัถิยสูตร” ขอ้ 1) 

@ความทุกขใ์นใจ คือ ทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 
ทาํลายทุกขใ์นใจได ้จะไดสุ้ขท่ีสุขท่ีสุดในโลก 

@ความทุกขใ์นใจ 
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คือ ทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 
เท่ากบัดินทั้งแผน่ดิน 

แลว้... 
จะเก็บไวท้าํไม... ทุกขน่์ะ... 

จะโง่เล้ียงไวท้าํไม... ทุกขน่์ะ... 

@ไม่มีอะไรดีไปกวา่ “สุขใจ” 

@ศีลรักษาโรค 
ศีลรักษาโรคใจโรคกาย 

กาํจดัเร่ืองเลวร้ายทั้งมวล 
ดูดส่ิงดีทั้งมวลมาใหชี้วติ 

ศาสนาพุทธตอ้งมีศีล 
ศีลท่ีสมบูรณ์ 

จะประกอบดว้ยสมาธิและปัญญา 
ศีล ตอ้งมีสมาธิและปัญญาอยูใ่นนั้นดว้ย 

การปฏิบติัศีลอยา่งตั้งมัน่ดว้ยปัญญา 
เรียกวา่ ศีล สมาธิ ปัญญา 

เป็นหน่ึงเดียวกนั 
(สัจจะเป็นหน่ึงเดียวเท่านั้น) 
ศีลขอ้ 1-4 คือ กายและวาจา 
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ตอ้งปฏิบติัไปถึงศีลขอ้ 5 คือ ใจ 
(ศีล 5 ทาํลายชอบชงัตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียด) 

@ทุกขเ์กิดจากประสบกบัส่ิงท่ีชงั 
พลดัพรากจากส่ิงท่ีชอบ 

เหตุ คือ ตณัหา ความอยาก 
ความอยาก คือ ความชอบชงั 

อยากไดม้า รากเหงา้ คือ “ชอบ” 
อยากเอาออกไป รากเหงา้ คือ “ชงั” 

ชอบ ก็อยากเอาเขา้มา 
ชงั ก็อยากเอาออกไป 

ทุกขจ์ากชอบชงั 
เป็นทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 

เรียกวา่ ทุกขอ์ริยสัจ 

@เพิ่มศีล จะพน้ทุกข ์
ไม่เพิ่มศีล จะไม่พน้ทุกข ์

@ความกลวั กงัวล ระแวง หวัน่ไหว (ใจเป็นทุกข)์ 
เป็นทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 

ทาํใหเ้กิดปัญหาทั้งมวล 
ทาํใหเ้กิดโรคกาย เร่ืองเลวร้ายทั้งมวล 
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โรคกาย เร่ืองเลวร้ายทั้งมวล 
จึงเป็นผลสืบเน่ืองจากใจท่ีเป็นทุกข ์(after shock) 

@ใจเป็นประธานของส่ิงทั้งปวง 
ใจทุกข ์ทุกขท่ี์สุดในโลก 

ใจสุข สุขท่ีสุดในโลก 
ตอ้งดบัทุกขใ์จเหตุแห่งทุกขท์ั้งมวลใหไ้ด้ 

จึงจะไดใ้จท่ีสุขท่ีสุดในโลกได ้

@ส่ิงท่ีดีท่ีสุดในโลก คือ ไม่ทุกขใ์จ 

@ทุกขใ์หทุ้กขท์าํไม ทุกขใ์หโ้ง่ทาํไม 

@ศีลขอ้ 1 ไม่ฆ่าสัตว ์
ไม่ฆ่าตวัเอง ดว้ยความเครียด ความกลวั กงัวล ระแวง หวัน่ไหว ชอบ

ชงั 
คนทัว่ไปจะเขา้ใจวา่อยา่ไปฆ่าสัตวต์วันั้นตวัน้ี 
เราเป็นสัตว ์คนอ่ืนเป็นสัตว ์สัตวอ่ื์นเป็นสัตว์ 

คนทัว่ไปไม่ไดไ้ปฆ่าคนอ่ืน ไม่ไดไ้ปฆ่าสัตวอ่ื์น 
แต่ลืมไปวา่ เขา “ฆ่าสัตวต์วัน้ี” ทุกวนั 

คือ “ฆ่าสัตวต์วัเอง” ทุกวนั 
คือ ฆ่าตวัเอง 
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ดว้ยความเครียด ความกลวั กงัวล ระแวง หวัน่ไหว ทุกวนั 
เป็นการฆ่าตวัเองท่ีร้ายท่ีสุด ใจดาํท่ีสุด อาํมหิตท่ีสุด 

เพราะฆ่าไดแ้มก้ระทัง่ตวัเอง ซ่ึงเป็นชีวติท่ีตนรักท่ีสุด หวงแหนท่ีสุด  
คนจึงผดิศีลขอ้ 1 ทุกวนั 

@ศีลขอ้ 1 
1) ไม่ฆ่าสัตว ์

2) ลดละเลิกการกินสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์
3) ทาํสมดุลร้อนเยน็ 

4) พยายามลดกิเลสตณัหา ลา้งตวัชอบชงัในส่ิงต่าง  ๆ 
ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้

5) ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
6) สานพลงักบัหมู่มิตรดี 

@ใจท่ีกลวั ใจท่ีทุกข ์ฆ่าคนใหต้ายไดใ้นไม่ก่ีวนั 

@คนท่ีไม่เช่ือเร่ืองกรรม 
ทาํชัว่ไดทุ้กเร่ือง 

เหน่ียวนาํใหค้นทาํชัว่ตาม 
น่ีคือ ความชัว่ท่ีชัว่ท่ีสุดในโลก 

@ไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากบัใจท่ีเป็นทุกข์ 
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รากเหงา้อยูท่ี่ความชอบชงั 
ใจท่ีชอบ คือ อภิชฌา 
ใจท่ีชงั คือ พยาบาท 

ใจท่ีหลง คือ มิจฉาทิฏฐิ 
ตอ้งไม่หลงยดึมัน่ถือมัน่ 

ไม่หลงเอาแต่ใจ 
ไม่หลงไม่เช่ือเร่ืองกรรม 

ตอ้งมีสัมมาทิฏฐิจึงจะเช่ือเร่ืองกรรม  
จึงจะลา้งชอบชงัได ้

ชอบ ก็กลวัวา่จะไม่เขา้มา 
เขา้มา ก็กลวัจะหมดไป 

ชงั ก็กลวัเขา้มา 
เขา้มาก็กลวัจะไม่หมดไป หรือกลวัจะหมดไปชา้ 

มีความกลวัอยูต่ลอดเวลา 
คือ ผดิศีลตลอดเวลา 

คือ ฆ่าตวัเองตลอดเวลา 

@รากเหงา้ของทุกข ์คือ ชอบชงั 
ลา้งไดจ้ะไดสุ้ขท่ีสุขท่ีสุดในโลก 

มนุษยท่ี์ฉลาดจึงตอ้งลา้งชอบชงัใหไ้ด ้
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@เป้าหมายหลกัของทุกชีวติ 
ตอ้งฝึกลา้งชอบชงัใหไ้ด ้

ตดัส่ิงท่ีเป็นพิษดว้ยใจท่ีเป็นสุขใหไ้ด ้
แลว้อาศยัส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ดว้ยใจท่ีเป็นสุขใหไ้ด้ 

แมต้อ้งอาศยัส่ิงท่ีเป็นพิษ ก็ใหรู้้ไดว้า่ 
เราเคยทาํชัว่มาจึงตอ้งไดรั้บส่ิงท่ีเป็นโทษ 

ทาํใหเ้ขา้ถึงส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ไม่ได ้
เป็นวบิากของเรา รับแลว้ก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ึน 

อยากใหห้มดเร็วก็ทาํดีไม่มีถือสาไปเร่ือย  ๆ 
ดีก็จะชิงออกฤทธ์ิแทนร้าย 
เร่ืองดีใหม่ก็เขา้มาในชีวติ 

น่ีคือสัจจะของชีวติ 

@ถา้ใครไม่มาฝึกถือศีล 5 
จนถึงใจท่ีลา้งชอบชงัได ้

ใจท่ีเขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้ได ้
ก็ไม่สามารถรักษาโรคได ้

เพราะมนัไม่หาย 
หรือหายก็หายชัว่คราว ก็จะเป็นอีก 

เครียดมาก ชอบชงัมาก กลวัมาก 
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กลวัมากกลา้มเน้ือก็เกร็งตวับีบเอาความกลวัออก 
ดนัออก ๆ  เซลลก์็พงัหมด เพราะดนัทุกขใ์นใจไม่ออก ก็ป่วย

เหมือนเดิม 
คนท่ีไม่ถือศีลไปจนถึงจิต 

จึงรักษาโรคไม่ได ้จะป่วยเหมือนเดิม 
เพราะลา้งชอบชงัไม่ได ้

ลา้งชอบชงัได ้
ก็ไม่มีความกลวั กงัวล ระแวง หวัน่ไหว 

ไม่ตอ้งเสียพลงัมหาศาลไปสร้างทุกข ์
ไม่ตอ้งเสียพลงัมหาศาลไปแกปั้ญหาทุกข ์

ท่ีมนัไม่มีวนัแกไ้ดส้าํเร็จ 
เพราะไม่ไดด้บัเหตุแห่งทุกขท่ี์แทจ้ริง “จิต” 

พลงัจาํนวนมหาศาลจึงกลบัมาเป็นของเราหมด 
ใจก็เป็นสุขท่ีสุด 

เซลลก์็แขง็แรงท่ีสุด 
สร้างเซลลไ์ดแ้ขง็แรงท่ีสุด 

สลายโรคไดม้ากท่ีสุด 
ขบัโรคออกไดม้ากท่ีสุด 

@ศีลเป็นเร่ืองท่ีสาํคญัและยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 
เพราะการปฏิบติัศีลท่ีถูกตรง 
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จนสามารถลึกไปถึงจิตท่ีดบัความกลวั 
ท่ีเป็นทุกขใ์จ 

ท่ีทุกขท่ี์สุดในโลกได ้
การปฏิบติัศีลแต่ละขอ้ 

จึงตอ้งไปถึงระดบัท่ีลา้งชอบชงัใหไ้ด ้

@สาระหลกัของชีวติ คือ ดบัทุกขใ์จใหไ้ด ้

@สาระหลกัสาํคญัท่ีสุดในแต่ละวนิาทีของชีวติ 
คือ ชีวติตอ้งดบัทุกขใ์จใหไ้ด้ 

อยา่ใหมี้ความกลวั ระแวง กงัวล หวัน่ไหว ไม่แช่มช่ืน 
ใหมี้แต่ความอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส 
ไร้ความกลวั ระแวง กงัวล หวัน่ไหว 

ในเหตุการณ์ท่ีกระทบอยู ่ณ ปัจจุบนันั้น ๆ 

@ชีวติตอ้งแม่นเป้า 
คือ ตอ้งดบัทุกขใ์จใหไ้ด ้(ดบัทุกขด์บัท่ีเหตุ) 

อยา่ไปถูกหลอก 
มวัแต่ไปดบัทุกขท่ี์ “ร่างกาย” (เป็นปลายเหตุ) 

ไปดบัทุกขท่ี์ “เหตุการณ์” (เป็นปลายเหตุ) 
เพราะโรคกาย เร่ืองเลวร้ายทั้งมวล 

เป็นผลสืบเน่ือง (after shock) 
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จาก “ใจท่ีเป็นทุกข”์ 

@จุลศีล 13 ข้อ จาก 26 ข้อ  
(พระไตรปิฎก เล่ม 9 ขอ้ 103) 

(ฝึกเท่าท่ีเราจะทาํได)้ 
ศีลข้อ 1 เธอละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์  

วางทณัฑะ (การลงโทษด้วยความรุนแรง)  
วางศาตรา (อาวุธหรือวชิาหรือวธีิทีเ่บียดเบียน) 

มีความละอาย (ต่อบาป)  
มีความเอน็ดู (เมตตาปรารถนาดี)  
มีความกรุณา (ลงมือกระท า)  

หวงัประโยชน์ (มุ่งหวงัให้เกดิประโยชน์) แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ 
ข้อนีก้เ็ป็นศีลของเธอประการหน่ึง  

ดงันั้น ขอ้ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัศีลขอ้ 1 คือ 
1) ไม่ฆ่าสัตว ์

2) ลดละเลิกการกินสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์
3) ทาํสมดุลร้อนเยน็ 

4) พยายามลดกิเลสตณัหา ความกลวัตาย กลวัโรค เร่งผล กงัวล ระแวง 
หวัน่ไหว  

ดว้ยการลา้งตวัชอบชงั โลภ โกรธ หลง (อุปกิเลส 16) ในส่ิงต่าง  ๆ 
ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
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5) ช่วยเหลือผูอ่ื้น 
6) สานพลงักบัหมู่มิตรดี 

ศีลข้อ 2 เธอละการลกัทรัพย์ เว้นขาดจากการลกัทรัพย์  
รับแต่ของทีเ่ขาให้ ต้องการแต่ของทีเ่ขาให้  
ไม่ประพฤติตนเป็นขโมย เป็นผู้สะอาดอยู่ 
แม้ข้อนีก้เ็ป็นศีลของเธอประการหน่ึง  

ศีลข้อ 3 เธอละกรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์  ประพฤติพรหมจรรย์  
ประพฤติห่างไกล เว้นขาดจากเมถุนอนัเป็นกจิของชาวบ้าน  

แม้ข้อนีก้เ็ป็นศีลของเธอประการหน่ึง  
ดงันั้น ขอ้ปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัศีลขอ้ 3 คือ 

ไม่สมสู่คนคู่ ไม่สมสู่ตวัเอง ไม่หมกมุ่นในเร่ืองเพศ 

ศีลข้อ 4 เธอละการพูดเทจ็ เว้นขาดจากการพูดเทจ็ พูดแต่ค าจริง ด ารง
ค าสัตย์ 

มีถ้อยค าเป็นหลกัฐาน ควรเช่ือได้ ไม่พูดลวงโลก 
แม้ข้อนีก้เ็ป็นศีลของเธอ ประการหน่ึง 

ศีลข้อ 5 เธอละค าส่อเสียด  
(นินทาว่าร้ายยุคนทะเลาะกนั)  

เว้นขาดจากค าส่อเสียด  
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ฟังจากข้างนีแ้ล้วไม่ไปบอกข้างโน้น เพ่ือให้คนหมู่นีแ้ตกร้าวกนั  
หรือฟังจากข้างโน้นแล้วไม่มาบอกข้างนี้ เพ่ือให้คนหมู่โน้นแตกร้าวกนั  
สมานคนทีแ่ตกร้าวกนัแล้วบ้าง ส่งเสริมคนทีพ่ร้อมเพรียงกนั (สามัคคี

กนั) แล้วบ้าง  
ชอบคนผู้พร้อมเพรียงกนั เพลดิเพลนิในคนผู้พร้อมเพรียงกนั  

กล่าวแต่ค าทีท่ าให้คนพร้อมเพรียงกนั 
แม้ข้อนีก้เ็ป็นศีลของเธอประการหน่ึง  

 
ศีลข้อ 6 เธอละค าหยาบ  

(ค าทีส่่งเสริมกเิลส คือ ความชอบชัง โลภ โกรธ หลง)  
เว้นขาดจากค าหยาบ กล่าวแต่ค าทีไ่ม่มีโทษ เพราะหู ชวนให้รักจับใจ  

เป็นของชาวเมือง (ชาวเมืองคนดีมีศีล)  
คนส่วนมาก (คนดีมีศีล)  

รักใคร่ พอใจ 
แม้ข้อนีก้เ็ป็นศีลของเธอประการหน่ึง  

 
ศีลข้อที ่7 เธอละค าเพ้อเจ้อ  

(ค าทีไ่ร้สาระประโยชน์)  
เว้นขาดจากค าเพ้อเจ้อ 

พูดถูกกาล พูดแต่ค าทีเ่ป็นจริง พูดองิอรรถ พูดองิธรรม พูดองิวนัิย  
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พูดแต่ค ามีหลกัฐาน มีทีอ้่าง มีทีก่ าหนด  
ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาลอนัควร 
แม้ข้อนีก้็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง 

ศีลข้อ 8 เธอเว้นจากการพรากพืชคาม 
 (ส่วนประกอบของพืชทีย่งัเกดิอยู่ในดิน)  

และภูตคาม  
(ส่วนประกอบของสัตว์ทีม่ีระบบประสาทอยู่หรือทีสั่ตว์หวงแหนอยู่) 

ในขอ้น้ี นกับวชควรปฏิบติัใหค้รบ  
ส่วนฆราวาส 

สามารถพรากส่วนประกอบของพืชท่ียงัเกิดในดินเพื่อมาทาํใหเ้กิด
ประโยชน์แทนนกับวชได ้

ศีลข้อ 9 เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลา
วกิาล 

ศีลข้อ 10  เธอเว้นจากการฟ้อนร า ขับร้อง ประโคมดนตรีและดูการเล่น  
อนัเป็นข้าศึกแก่กุศล 

 (การแสดงหรือการเล่นทีส่่งเสริมกเิลสอกุศล) 

ดงันั้น การแสดงหรือการเล่นท่ีส่งเสริมการลดกิเลสหรือส่งเสริมกุศล
นั้น สามารถทาํได ้
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ศีลข้อ 11  เธอเว้นขาดจากการทดัทรงประดับ และตบแต่งร่างกายด้วย
ดอกไม้  

ของหอมและเคร่ืองประเทืองผวิ  
อนัเป็นฐานแห่งการแต่งตัว 

ดงันั้น ไม่ควรแต่งกายส่งเสริมกิเลส  
เพราะเป็นโทษต่อตนเองและผูอ่ื้น  

ควรแต่งกายใหเ้รียบร้อย  
แลว้เอาเวลาของชีวติมาแต่งความดี  

คือทาํความดี ซ่ึงความดีนั้นเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าตลอดกาลนาน 
 

ศีลข้อ 12  เธอเว้นขาดจากการน่ังนอนบนทีน่ั่งทีน่อนอนัสูงใหญ่  
ความหมายนยัยะลึก คือ ไม่หลงใหญ่หลงโตใน  

โลกธรรม (ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข) 
 และอตัตา (ยดึดี ถือดี หลงดี ในอตัตา 3 คือ  

1) โอฬาริกอตัตา (กามภพ คือ การเสพวตัถุหยาบ กิเลสหยาบ  
หรือส่ิงดีท่ีมากเกินความสามารถท่ีจะทาํได)้ 

2) มโนมยอตัตา (รูปภพ คือ กิเลสกลาง)  
3) อรูปอตัตา (อรูปภพ คือ กิเลสละเอียด)  

(พระไตรปิฎกเล่ม 9 “โปฏฐปาทสูตร” ขอ้ 302) 
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ศีลข้อ 13  เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน 
ฝึกเสียสละเพื่อผูอ่ื้นโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ มาเพื่อตวัเอง 

ไม่รับเงินทอง  
ไม่อยากได ้แมแ้ต่รอยยิม้ คาํขอบคุณ 

ความเขา้ใจ หรือแมแ้ต่พฤติกรรมท่ีดี ๆ ใด ๆ จากใคร ๆ 
นยัยะลึก คือ 

 ไม่เสพกิเลสใด ๆ ตอบแทน 
เป็นผูใ้ห ้แลว้คิดท่ีจะไม่เอาอะไรจากใคร ใหไ้ด้ 

ประกอบสัมมาอาชีวะ  
คือ ละมิจฉาอาชีวะ 5  

ละมิจฉาวณิชชา 5 

มิจฉาอาชีวะ 5 
คือการทาํมาหากินท่ีผดิ 5 อยา่ง 

1) การโกง อาชีพท่ีผดิศีล 5 (กุหนา) 
2) การล่อลวง อาชีพท่ีผดิศีล 8 (ลปนา) 

3) การตลบตะแลง เส่ียงทาย เหลือกิเลสละเอียด อาชีพท่ีผดิศีล 
10 (เนมิตตกตา) 

4) การยอมมอบตนในทางท่ีผดิ (นิปเปสิกตา) 
5) การเอาลาภต่อลาภ ทาํงานยงัรับค่าตอบแทน  
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ทาํงานเพื่อจะไดแ้ลกกิเลสมาเสพตอบแทน (ลาเภน ลาภงั นิชิคิงสนตา) 
(พระไตรปิฎกเล่ม 14 “มหาจตัตารีสกสูตร” ขอ้ 275) 

มิจฉาวณชิชา 5 
คือการคา้ขายท่ีผดิ ชาวพุทธไม่ควรกระทาํ 

1) คา้ขายศาสตรา (สัตถวณิชชา) 
2) คา้ขายสัตวเ์ป็น (สัตตวณิชชา) 
3) คา้ขายเน้ือสัตว ์(มงัสวณิชชา) 
4) คา้ขายของเมา (มชัชวณิชชา) 

5) คา้ขายยาพิษ (วสิวณิชชา) 
(พระไตรปิฎกเล่ม 22 “วณิชชสูตร” ขอ้ 117) 

@กิเลส คือ ตวัทุกขใ์จ 

@ปัญหาสุขภาพ ไม่ไดเ้กิดจากขาดบุคลากร 
แต่เกิดจากขาดอริยศีล 

@ศีล คือ หวัใจหลกัของชีวติ 
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22 เมษายน 2561 

@เน้ือหาทั้งหมดของ 
บททบทวนธรรม 

คู่มือดบัทุกข ์: คาํตอบของชีวติ 
เทคนิคทาํใจใหห้ายโรคเร็ว 

คือ บททบทวนศีล 
คือ ปัญญาแห่งศีล 

คือ ปัญญาแห่งธรรมท่ีพาพน้ทุกข์ 
คือ ศีลท่ีรักษาโรคไดโ้ดยเฉพาะ 

เป็นปัญญาในการปฏิบติัศีลเพื่อรักษาโรค ทั้งรักษาโรคใจ โรคกาย  
รวมถึงกาํจดัส่ิงเลวร้ายทั้งมวลใหอ้อกไปจากชีวติ 

ทั้งดูดส่ิงดี  ๆ  เขา้มาสู่ชีวติ 

@บททบทวนธรรม 
เพื่อการสร้างจิตวญิญาณใหผ้าสุกท่ีสุดในโลก 

ผม (หมอเขียว)  
ไดก้ลัน่บททบทวนธรรมมาจากคาํสอนของพระพุทธเจา้ 

สามารถตรวจสอบไดว้า่สอดคลอ้งกบัพระไตรปิฎกเล่มไหนขอ้ไหน 
และท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ สามารถท่ีจะพิสูจน์ไดว้า่ 

ถา้เช่ือชดัเร่ืองกรรม พิจารณาตาม และปฏิบติัตาม 
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สามารถพิสูจน์ตามไดท้นัทีเลยวา่ 
ทุกขด์บัหรือไม่ดบั 

ถา้ผูใ้ดเช่ือชดัอยา่งถูกตรงอยา่งมีปัญญาเขา้ใจแจ่มแจง้ 
ทุกขใ์จซ่ึงเป็นทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลกจะดบัทนัที 

เป็นคุณค่าท่ีสูงท่ีสุดในโลก 
คือดบัทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลกได ้

ดบัทุกขท์ั้งแผน่ดินได ้
ทุกขใ์จจะดบัทนัทีจะลดลงทนัที 

ผูใ้ดเขา้ใจชดัแจ่มแจง้ 
เช่ือมัน่วา่ส่ิงน้ีถูกตอ้ง และนอ้มนาํมาปฏิบติัในใจ 
มาทาํใจในใจใหแ้ยบคาย มาทาํใหถู้กตอ้งในใจเรา 

เพราะธรรมะของพระพุทธเจา้นั้น 
เอหิปัสสิโก เช้ือเชิญใหม้าพิสูจน์กนัได้ 

อกาลิโก เป็นจริงตลอดกาล 
เอามาคิดมาพูดมาทาํใหถู้กตอ้ง  

ทุกขใ์จจะลดหรือดบัทนัที ณ วนิาทีนั้น 
ไม่ตอ้งรอนาน ทนัทีเลย 

และถา้คิดผดิ ทุกขใ์จจะเกิดข้ึนทนัที 
การคิดผดิเป็นทุกข ์การคิดถูกเป็นสุข 

การคิดถูกแบบไม่มีเง่ือนไขใหใ้จเป็นทุกข ์จะเป็นสุขท่ีไม่มีทุกขเ์จือ
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เลย 
ถา้คิดหรือพูดหรือทาํท่ีผดิ (มีเง่ือนไขท่ีทาํใหใ้จเป็นทุกข์) 

 จะมีทุกขอ์ยา่งเดียวเท่านั้น ไม่มีสุขเลย 
 (ต่อใหมี้สุขก็มีสุขปลอม ท่ีเกิดดบัอยา่งรวดเร็ว เก็บไม่ได ้เท่ากบัไม่

มี) 
ถา้คิดหรือพูดหรือทาํ ท่ีถูกตรง สุจริต ถูกศีล  
จะมีสุขเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น ไม่มีทุกขเ์ลย 

เม่ือทุกขใ์จลดลง 
ทุกขก์ายก็จะลดลงตามทนัที 

เร่ืองเลวร้ายก็จะลดลงตามทนัที น่ีเป็นสัจจะ 
ถา้เราแกไ้ดถู้ก เร่ืองดีงามก็จะเพิ่มมากข้ึน 

ทุกขห์รือสุขในใจ ชดัเจนท่ีสุด แรงท่ีสุด เร็วท่ีสุด 

@เหตุของความเจบ็ป่วยอยูท่ี่จิตท่ีผดิศีล 
โรค คือ ปัญหาทุกปัญหา ความเส่ือม ความตํ่า ความทุกข ์ความ

ทรมาน 
ไม่วา่จะเป็นโรคใจ โรคกาย โรคเศรษฐกิจท่ีย ํ่าแยเ่ดือดร้อนลาํบาก 

โรคสังคม โรคส่ิงแวดลอ้ม 
สรุปแลว้ โรค ก็คือ 

ความชัว่ ความทุกข ์ความเดือดร้อน ทั้งหลายทั้งปวง 
ศีลของพระพุทธเจา้จึงยอดเยีย่มยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 
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เพราะสามารถกาํจดัโรคความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงไดท้ั้งหมด  
เป็นส่ิงท่ีทรงคุณค่าท่ีสุดในโลก 

เหตุของความเจบ็ป่วยอยูท่ี่จิตท่ีผดิศีล 
ยารักษาโรคท่ีแรงท่ีสุดในโลก 

คือศีลท่ีถูกตรง 
คือความไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

คือความไม่กงัวล 
คือสมดุลร้อนเยน็ 

คือเขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้ 

@ศีล 5 ตอ้งปฏิบติัดว้ยปัญญา 
คือ ตอ้งไม่มี 

อภิชฌา ความโลภ ความชอบ 
พยาบาท คือ ความโกรธ ความชงั ในส่ิงใด ๆ 

มิจฉาทิฏฐิ คือ ความหลง ความเขา้ใจท่ีผดิ 
มิจฉาทิฏฐิ 10 ขอ้ 4 ความไม่เช่ือไม่ชดัเร่ืองกรรม จึงไม่สามารถเอา

เร่ืองกรรมมาดบัทุกขไ์ด้ 
ในขณะท่ี 

สัมมาทิฏฐิ เป็นปัญญาท่ีพาพน้ทุกข์ 
สัมมา แปลวา่ ถูกตอ้ง 

สัมมาทิฏฐิ 10 ขอ้ 4 ความเช่ือและชดัเร่ืองกรรม แลว้สามารถเอาเร่ือง
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กรรมมาดบัทุกขไ์ด ้
ทฤษฎี คือ ความเห็น ความเขา้ใจ ท่ีจะพามนุษยก์า้วสู่ความพน้ทุกข์ 

ก็ตอ้งมีความเช่ือความชดัเร่ืองกรรม 
สามารถท่ีจะเอาความเช่ือความชดัเร่ืองกรรมดีกรรมชัว่ กรรมถูกศีล

นั้น มาดบัทุกขไ์ด ้
อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วปิาโก 

ผลวบิากของกรรมชัว่ท่ีทาํแลว้มีอยู ่

@พระพุทธเจา้สอนแต่วชิาพน้ทุกขเ์ท่านั้น 
ประโยชน์สูงสุดของพุทธ 

 คือ ดบัทุกขไ์ด ้
น่ีคือสุดยอดแห่งประโยชน์ 

ตอ้งดบัทุกขท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในชีวติใหไ้ด้ 
คือ ดบัทุกขใ์จ เท่ากบัดินทั้งแผน่ดิน 

ส่วนทุกขท์างร่างกาย ทุกขจ์ากเหตุการณ์ 
เป็นทุกขเ์ล็กนอ้ยเพียงทุกขป์ลายเล็บ ดบัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง 
แมพ้ระพุทธเจา้เก่งท่ีสุดในโลก ก็ยงัดบัไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง 

แต่ในอนาคตดบัแน่ ถา้เราไม่ไปสร้างเพิ่ม มนัหมดฤทธ์ิ มนัก็ดบั  ๆ 
เราสร้างดีเพิ่ม มนัก็จะไปดนัออก ๆ 

ทุกขก์าย กบัเร่ืองร้าย ยงัไงก็จะตอ้งดบัอยูแ่ลว้ เพียงแต่ดบัตอนไหนยงั
ไม่รู้ 
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บางที มนัดบัหรือลดลง ณ ปัจจุบนันั้น 
บางที ก็ดบัหรือลดลงในเวลาต่อไป หรือบางที ก็ภพชาติอ่ืน ๆ สืบไป 

แกไ้ดเ้ท่าท่ีแก ้แลว้ก็วางใจ 
ทาํกุศลทาํสมดุลร้อนเยน็ไม่หยดุ 

ก็เป็นการแกโ้รคกายกบัเร่ืองเลวร้าย อยูแ่ลว้ 
แกไ้ดเ้ท่าไร ก็เท่านั้น แกไ้ม่ได ้ก็วางใจ 

แกด้ว้ยการยอมรับดว้ยใจท่ีเป็นสุข ก็เป็นการแกแ้ลว้ 

@แก่นสารสาระของชีวติ คือ 
ตอ้งดบัทุกขใ์จ 

ท่ีเป็นทุกขท่ี์สุดในโลกใหไ้ดแ้ละเป็นการดบัไดอ้ยา่งถาวร 
ทุกขท์างกายทางเหตุการณ์ เป็นทุกขท่ี์เล่ียงไม่ได ้

ทุกขท์างใจ เป็นทุกขท่ี์เล่ียงได ้
 

ทุกข ์10 ใน 6 ขอ้แรก เป็นทุกขใ์นร่างกายในเหตุการณ์  
เป็นทุกขท่ี์เล่ียงไม่ได ้คือทุกขป์ลายเล็บ 

เกิดบา้งไม่เกิดบา้ง แต่ก็เป็นทุกขท่ี์แกไ้ด ้หมดฤทธ์ิก็ดบัไปจะไม่เกิด
เลยไม่ได ้

ทุกข ์10 ใน 4 ขอ้หลงั คือทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก คือทุกขใ์จ 
เป็นทุกขท่ี์เล่ียงได ้100% คือดินทั้งแผน่ดิน 



104 
 

ทุกข์ 10 
คือ สภาพไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทนไดย้าก 

ทุกข์ทีเ่ลีย่งไม่ได้ 
1) สภาวทุกข ์  (ทุกขเ์องตามธรรมชาติ เกิด แก่ ตาย) 

2) นิพทัธทุกข ์(ทุกขป์ระจาํชีวติ ร้อน หนาว หิว กระหาย 
ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ) 

3) อาหารปริเยฏฐิทุกข ์ (ทุกขใ์นการหากินเล้ียงชีพ) 
4) พยาธิทุกข ์ (ทุกขจ์ากความเจบ็ป่วย) 

5) วปิากทุกข ์ (ทุกขจ์ากผลกรรม) 
6) ทุกขขนัธ์ (ทุกขใ์นขนัธ์ 5 มี รูป = กาย  เวทนา = 

ความรู้สึก   สัญญา = กาํหนดจาํ 
สังขาร = ปรุงแต่ง   วญิญาณ = ความรับรู้) 

ทุกข์ทีเ่ลีย่งได้ 
7) ปกิณกทุกข ์(ทุกขจ์ร เช่น ความโศก   

ปริเทวะ  = คร่ําครวญ ทุกข ์โทมนสั = เสียใจ อุปายาส = คบัแคน้ใจ) 
8) สันตาปทุกข ์ (ทุกขร้์อนรุ่มดว้ยกิเลสราคะ โทสะ โมหะ) 

9) สหคตทุกข ์ (ทุกขจ์ากพวัพน้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข) 
10) ววิาทมูลกทุกข ์(ทุกขจ์ากเหตุทะเลาะววิาทกนั) 

(พระไตรปิฎก เล่ม 30 “อชิตมาณวกปัญหานิทเทส” ขอ้ 68  
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พระวสุิทธมคัค ์ “ปัญญานิเทศ” หนา้ 617-621) 

@ชีวติเกิดมา มนัจะไม่ไดอ้ะไร ก็ช่างหวัมนั 
ดบัทุกขใ์จใหไ้ดก้็พอแลว้ 

เพราะน่ีเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีสุดของชีวติมนุษย ์

@สุขใจเป็นสุขท่ีสุดท่ีสุดในโลก 
ไม่วา่จะเจอเหตุการณ์ใด ๆ 

เราก็ตอ้งสุขสบายใจท่ีสุดในโลกใหไ้ด ้
สุขท่ียอดเยีย่มท่ีสุดในโลก คือ นิพพาน 

1) นตัถิ อุปมา ไม่มีอะไรเปรียบได ้
2) อสังหิรัง ไม่มีอะไรหกัลา้งได ้

3) อสังกุปปัง ไม่กลบักาํเริบ 
4) นิจจงั เท่ียง 
5) ธุวงั ย ัง่ยนื 

6) สัสสตงั ตลอดกาลนาน 
7) อวปิริณามธมัมงั ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา 

(พระไตรปิฎกเล่ม 30 “โสฬสมาณวกปัญหานิเทส” ขอ้ 659) 

@ไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากบั 
ใจท่ีเป็นทุกข ์ใจท่ีมนัคิดผดิ ใจท่ีมนัทาํตามกิเลส 
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@ธรรมะ จะยากตอนแรก แต่จะสบายตอนหลงั 
กิเลส จะสบายตอนแรก แต่จะยากตอนหลงั 

@สภาพดอ้ยสภาพย ํ่าแยทุ่กอยา่ง เกิดจากกิเลสทั้งหมด 
สภาพดีสภาพสมบูรณ์ทุกอยา่ง เกิดจากการลดกิเลสทั้งหมด 

@เม่ือลดกิเลส 
ทุกอยา่งจะดีท่ีสุด สมบูรณ์แบบท่ีสุด 

@ลดกิเลสได ้เร่ืองยากก็เป็นเร่ืองง่าย 
ลดกิเลสไม่ได ้เร่ืองง่ายก็เป็นเร่ืองยาก 

@เจริญอริยศีล 
สานพลงักบัหมู่มิตรดี 

ในการพึ่งตนและช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์
จะทาํใหเ้กิดสภาพท่ีดีท่ีสุดทุกมิติในทุกภพทุกชาติ 

@กิเลส ชัว่ท่ีสุดในโลก เลวท่ีสุดในโลก ทุกขท่ี์สุดในโลก น่าเกลียด
ท่ีสุดในโลก 

 @กิเลส คือ ความไม่ดีทุกมิติ 
ความชอบชงั ความยดึมัน่ถือมัน่ ความไม่เช่ือเร่ืองกรรม การเอาแต่ใจ
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ตวัเอง 
การเสพใหไ้ดด้ัง่ใจ ไดด้ัง่ใจแลว้จะเป็นสุขใจ ไม่ไดด้ัง่ใจแลว้จะเป็น

ทุกขใ์จ 
น่ีคือ กิเลส 

@เหตุท่ีคนโง่ 
1) กิเลสเป็นพลงัโง่ท่ีมีพลงัสะกดใหค้นหรือสัตวโ์ง่ตาม 

2) วบิากร้าย มีพลงัสะกดใหโ้ง่ (ผดิศีลจะมีวบิาก 11 ประการ)  
พระไตรปิฎก เล่ม 24 “พยสนสูตร” ขอ้ 88,213) 

วบิากร้ายท่ีพลาดไปทาํผดิศีลมา ไปพอกกิเลสมา ไปเสพกิเลสมา จะ
ทาํใหโ้ง่ 

3) คนคิดไม่ออก หรือ ไม่รู้ว่าทุกขใ์จเป็นทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 
แลว้ก็ทาํใหเ้กิดทุกขก์าย ความทรมาน และเร่ืองเลวร้ายทั้งมวล 

แต่เพราะไปเขา้ใจวา่ทุกขก์าย เร่ืองเลวร้ายต่าง  ๆ  ทุกขท่ี์สุด 
แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่ 

ทุกขก์าย ทุกขจ์ากเหตุการณ์ เป็นเพียงแค่ฝุ่ นปลายเล็บ 
แต่พอมารวมกนัจึงคิดวา่เป็นทุกขท่ี์สุดในโลก 

แทจ้ริงแลว้ 
ทุกขใ์จ เป็นทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 

@ในโลกใบน้ีไม่มีอะไรทุกขเ์ท่ากบั 
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กิเลสด้ิน 
มนัชกัด้ินชกังอ 

@กิเลส คือ ไดส้มใจก็เป็นสุข ไม่ไดส้มใจก็เป็นทุกข ์
(มีเง่ือนไขท่ีทาํใหใ้จเป็นทุกข์) 

ธรรมะ คือ ไดส้มใจก็เป็นสุข ไม่ไดส้มใจก็เป็นสุข 
(ไม่มีเง่ือนไขท่ีทาํใหใ้จเป็นทุกข์) 
เพราะไม่ไดช้อบไม่ไดช้งัอะไร 

รู้วา่เป็นวบิากของเรา รับแลว้ก็หมดไป ก็จะโชคดีข้ึน 
อยากหมดเร็ว ก็ทาํดีไม่มีถือสาไปเร่ือย  ๆ 

@ผดิศีลหรือเสพกิเลสเม่ือไหร่ 
ก็เพง่โทษพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระอริยะ เม่ือนั้น  

จะเกิดหรือสั่งสมเป็นวบิากร้าย 11 ประการทนัที 
เพราะการเสพกิเลส คือ การผดิศีล 

เป็นการไม่เช่ือพระพุทธเจา้ 
ไม่เช่ือวา่ทาํตามคาํสอนท่านจะนาํความสุขมาให้ 

เม่ือไม่เช่ือท่าน 
แสดงวา่ดูถูกคาํสอนท่าน เพง่โทษ 
ทาํตามพระพุทธเจา้แลว้ ไม่เป็นสุข 
ทาํตามกิเลส จึงจะเป็นสุข เช่ือมาร 
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เสพกิเลสเม่ือไหร่ก็เช่ือมารเม่ือนั้น 
ไม่เช่ือพระพุทธเจา้เม่ือนั้น จะมี 

วบิาก 11 ประการ 

1) ไม่บรรลุธรรมทีย่งัไม่บรรลุ 
ความผาสุกท่ีแทจ้ริง คือ สุขทั้งข้ึนทั้งล่อง ไดส้มใจก็เป็นสุข ไม่ได้

สมใจก็เป็นสุข 
น่ีไม่บรรลุ  

ไม่บรรลุความผาสุกอนัยอดเยีย่มยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก 
คือ เป็นสุขย ัง่ยนืตลอดกาลนาน 
เป็นความซวยของชีวติมนุษย  ์
แทนท่ีจะไดสุ้ขทั้งข้ึนทั้งล่อง  

คือ สมใจก็เป็นสุข ไม่ไดส้มใจก็เป็นสุข 
แต่กลบัเป็น 

สมใจจึงจะเป็นสุข ไม่สมใจก็จะเป็นทุกข ์
ความผาสุกท่ีแทจ้ริง 

คือ ความสุขสบายใจตลอดเวลาไม่วา่จะไดส้มใจหรือไม่สมใจ 
สมใจก็สุขสบายใจ ไม่สมใจก็สุขสบายใจ 

คืออรหนัตใ์นเร่ืองนั้น  ๆ 
ไดอ้มตะธรรมตลอดเวลาท่ียอดเยีย่มท่ีสุดในโลก 
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ทุกคร้ังท่ีผดิศีล 
ทุกคร้ังท่ีทาํตามกิเลสมาร 
ทุกคร้ังท่ีไม่เช่ือเร่ืองกรรม 

ทุกคร้ังท่ีไปชอบไปชงั 
ทุกคร้ังท่ีไปยดึมัน่ถือมัน่ 

ทุกคร้ังท่ีไปสร้างความทุกขใ์หก้บัตวัเองและผูอ่ื้น 
คือผดิศีล 

คือผูไ้ม่เช่ือพระพุทธเจา้ 
คือผูเ้พง่โทษพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระอริยะ 

จะมีพลงักั้นไม่ใหบ้รรลุ 

2) เส่ือมจากธรรมทีบ่รรลุแล้ว 
ขนาดพระพุทธเจา้ยงัเส่ือมเลย 

เศษวบิากเก่าจากการพลาดเพง่โทษในปางท่ียงัไม่บาํเพญ็ 
ตอ้งทรมานอยู ่6 ปี และอาย ุ35 ปี จึงไดต้รัสรู้ 

ผมเอง (หมอเขียว) ก็ยงัเส่ือมเลย 
เกิดมาในชาติน้ีเส่ือมตั้ง 24 ปี (เร่ิมปฏิบติัธรรมตอนอาย ุ24 ปี) 

ประมาณอาย ุ35-37 ปี จึงค่อย ๆ  ร้ือฟ้ืนของเก่าข้ึนมา ๆ  ร้ือฟ้ืนข้ึนมา 
ๆ 

จากไดฟั้งพระพุทธเจา้ ฟังพอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์ฟังพอ่หลวง ฟังพระ
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โพธิสัตว ์องคน์ั้นองคน้ี์ 
ส่วนตอนท่ีหลงทางก็เป็นเพราะวบิากท่ีไปทาํไม่ดีมา ไปทาํผดิศีลมา 

ในปางไหน  ๆ  ๆ  ๆ 
ทาํให ้งง เมา หลง 

การบรรลุธรรมไม่ใช่เร่ืองง่าย  ๆ 
ตอ้งอดทนใชว้บิากเก่า 

และตอ้งทาํความดีใหม่ ดนัวบิากเก่าออก 
ดูดส่ิงดีเขา้มา มนัถึงทะลุข้ึนไปได ้
เพราะมีวบิากชุดเพง่โทษพระอริยะ 

มีพลงัพิเศษน้ีกั้นอยู ่
วธีิแกก้ลบัก็คือ 

ตอ้งเคารพพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระอริยะ 

3) สัทธรรม (ธรรมทีด่ีแท้) ย่อมไม่ผ่องแผ้ว 
จะบรรลุก็ไม่บรรลุ จะคา ๆ  อยูอ่ยา่งนั้น จนกวา่วบิากชุดนั้นจะหมด 

เราก็จะข้ึนไปได ้
เราก็ตอ้งฟังธรรมไปเร่ือย ๆ  ลดกิเลสไปเร่ือย ๆ  ทาํความดีร่วมกบัหมู่

มิตรดีไปเร่ือย ๆ 
ก็ดนัออกไปเร่ือย ๆ  พอดนัออกไปก็ผอ่งแผว้ไปเร่ือย ๆ 

วบิากดีก็ออกฤทธ์ิ วบิากร้ายหมด  
วบิากดีก็ออกฤทธ์ิ ก็ผอ่งแผว้ไปเร่ือย  ๆ   
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ก็บรรลุข้ึนไปเร่ือย  ๆ  เป็นลาํดบั ๆ 
ในระหวา่งนั้นเราทาํกุศลร่วมดว้ย ก็ไม่ทุกขม์าก 

ดนัเร่ืองร้าย คอยช่วยเรา ดูดเร่ืองดีเขา้มาช่วย 
เพราะหากไม่ทาํกุศลเพิ่ม วบิากร้ายท่ีโหมกระหนํ่าเขา้มาก็จะไม่มี

วบิากดีไปช่วยดนัออก 
ก็แยก่็หนกั จะเอาแรงท่ีไหนมาฆ่ากิเลส ก็ตายพอดี หมดแรง 

แลว้จะเอาแรงท่ีไหนมาฝ่าวบิาก ฝ่าไม่ได ้ฝ่าวบิากโง่ไปไม่ได้ 
มนัตอ้งทั้งดนัวบิากร้ายออกและดนัความโง่ออก 

วบิากจากการเพง่โทษพระอริยะ มีทั้งเร่ืองร้ายและมีทั้งความโง่ 
ถา้เราเคารพพระอริยะและทาํดีร่วมกบัท่าน ฟังธรรมท่าน 

มนัจะดนัทั้งเร่ืองร้ายออก ดนัทั้งความโง่ออก  
ดูดเอาความฉลาดเขา้มา แลว้ชีวติเราจะฉลาดข้ึน 

พอฉลาดข้ึนก็บรรลุ ๆ ข้ึนไป ธรรมะท่ีฟัง ๆ ไปก็เอามาใชไ้ด ้

4) เข้าใจผดิว่าได้บรรลุสัทธรรม 
หลงวา่ตวัเองบรรลุแลว้ ก็เลยไม่ลดกิเลส ก็เลยพอกกิเลส ก็จะมีแต่

ทุกขเ์ท่านั้น 

5) ไม่ยนิดีประพฤติพรหมจรรย์ (ธรรมอนัประเสริฐ) 
ไม่ยนิดีท่ีจะลดกิเลส 

6) มีความผดิเศร้าหมองอย่างใดอย่างหน่ึง 
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จะมีวบิาก จะผดิ ๆ พลาด ๆ จะหมอง 
น่ีคือทุกอยา่งไม่เท่ียง 

ส่ิงง่าย ๆ ท่ีคาดวา่จะลงตวั 
แต่ก็พลาดมุมนั้นมุมน้ี เร่ืองนั้นเร่ืองน้ี 

พลาดแลว้ก็หมอง ๆ บางทีก็ตนั ไปไม่ออกเลย 
นยัยะลึก  

เวลาวบิากมามาก  ๆ  
 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์  

บอกวา่ คนผดิศีลมาก ๆ เด๋ียวก็พลาดเอง 
เช่น เดินพลาดเอง วางแผนพลาด ทาํพลาด 

ความหมาย คือ ทาํอะไรก็จะพลาด 
เช่น ยิม้ก็โดนไม่ยิม้ก็โดน ทาํก็โดนไม่ทาํก็โดน ทาํอะไรก็ผดิไปหมด  

คนเราผดิศีลมานํ้าตามากกวา่ 4 มหาสมุทร  
ยงัไงก็ตอ้งโดน โดนแน่ ๆ  มนัมาแน่ 

ความชัว่ของเราท่ีเราเคยทาํมา  
มาเม่ือไหร่ก็ “กูทาํมา” “เราทาํมามากกวา่นั้น” 

รับแลว้ก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ึน ไม่ตอ้งทุกขอ์ะไร 
รีบทาํดีไปเร่ือย ๆ สานพลงักบัหมู่มิตรดี ทาํความดีไปเร่ือย  ๆ 

จะดนัเร่ืองร้ายออกไปไดม้าก  
ดูดส่ิงดีเขา้มาไดม้าก  
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เท่าน้ีก็สุขมากแลว้ชีวติ 
แลว้เราก็ไม่ก่อเวรข้ึน ไม่ก่อกิเลสเพิ่ม 

 
7) เลกิปฏิบัติธรรมเวยีนกลบัมาเลวต ่าช้า 
จะดลใจใหก้ลบัหวัเลย กลบัมาเลวตํ่าชา้เลย 

8) เป็นโรคร้ายแรงหนัก 
ใจท่ีมีกิเลส คนผดิศีล 

ไม่เคารพพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์พระอริยะ ไม่เคารพคาํสอนของ
ท่าน 

ก็จะพอกความชอบชงั พอกความกลวั กงัวล ระแวง หวัน่ไหว 
ทาํใหเ้ป็นโรค โรคกาย โรคใจ เป็นโรคร้ายแรงหนกั  

พอกความไม่เช่ือเร่ืองกรรม 
การเพง่โทษพระอริยะจะมีโรคร้ายแรงหนกั  

ตอ้งแกด้ว้ยการสาํนึกผดิ ยอมรับผดิ ขอโทษ ขออโหสิกรรม  (ตั้งจิต
ในใจ) 

ตั้งจิตหยดุส่ิงท่ีไม่ดี ตั้งจิตทาํส่ิงท่ีดี ก็จะเปล่ียน ก็จะพลิกใหม่ จะเกิด
ส่ิงท่ีดี  ๆ  ข้ึน 

9) เป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่าน 
คิดฟุ้งซ่านไปเร่ือย บา้ ๆ บอๆ 
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ระแวง คิดไปเอง คิดวา่คนอ่ืนจะมาทาํไม่ดี 
หรือ จะเกิดเร่ืองร้ายอยา่งนั้นอยา่งน้ีกบัเราหรือกบัใคร ๆ ท่ีเราห่วงใย 
กลวั หวัน่ไหว ฟุ้งซ่านไปเร่ือย ๆ จากนอ้ย ๆ ไปหามากข้ึน ๆ จนเป็น

บา้ 

10) ตามด้วยความหลงผดิ 
เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั เห็นดอกบวัเป็นกงจกัร  
เห็นประโยชน์เป็นโทษ เห็นโทษเป็นประโยชน์ 

เลือกการดูแลรักษาก็เลือกผดิ เลือกวธีิแกปั้ญหาในชีวติก็เลือกผดิ 
จะผดิไปหมด คิดผดิหลงผดิไปทุกเร่ือง 

จะไม่เช่ือเร่ืองกรรม 
จะวนและจมอยูน่า้น ๆๆๆ  นาน...นบักปักลัป์... 

11) ย่อมเข้าถึงอบาย (ความฉิบหาย)  ทุคติ (ไปช่ัว)  วนิิบาต (ตกต ่า
ทรมาน) นรก (เร่าร้อนใจ) 

ชีวติจะตกตํ่าทุกขท์รมานไปทางชัว่ 
วนอยูน่า้น ๆๆ ๆ กวา่จะใชว้บิากหมด 

คนท่ีไปทาํความชัว่ ทาํผดิศีล จึงน่าสงสาร 
จะวนจมอยูใ่น 11 ขอ้น้ี 

จะหลงทางไปทาํชัว่ และทุกขท์รมานยาว...นาน...มาก... 
(พระไตรปิฎก เล่ม 24 “พยสนสูตร” ขอ้ 88,213) 
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@อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการ 
1) ไดฟั้งส่ิงท่ียงัไม่เคยฟัง (อสัสุตงั สุณาติ) 

2) เขา้ใจชดัส่ิงท่ีไดฟั้งแลว้ (สุตงั ปริโยทาเปติ) 
3) บรรเทาความสงสัยเสียได ้(กงัขงั วหินติ) 

4) ทาํความเห็นไดถู้กตรง (ทิฏฐิง อุชุง กโรติ) 
5) จิตของผูฟั้งยอ่มเล่ือมใส (จิตตมสัสะ ปสีทติ) 
(พระไตรปิฎกเล่ม 22 “ธมัมสัสวนสูตร” ขอ้ 202) 

@ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุด คือ วชิาดบัทุกข ์

@สาระของชีวติ คือ ดบัทุกขใ์จใหไ้ด ้

@ศีลมีผลท่ีสุดต่อชีวติมนุษย ์
ปฏิบติัถูกศีล ก็ทาํใหชี้วติอยูเ่ยน็เป็นสุข 

ปฏิบติัผดิศีล ก็ทาํใหชี้วติอยูร้่อนนอนทุกข ์

@ศีลของพุทธะ เรียกวา่ อริยศีล หรือ อธิศีล 
คือ ศีลท่ีเจริญไปสู่ความพน้ทุกข ์
ศีลนาํประโยชน์มาใหชี้วติทุกมิติ 

@ประเภทของกาม 
กาม เป็นสภาพใคร่เสพ 
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ใคร่เสพ เป็นสภาพชอบ 
เม่ือมีสภาพชอบ ก็มีสภาพชงั 

เป็นสัจจะ เป็นเหรียญเดียวกนั แต่อยูค่นละดา้น 
เม่ือชอบในส่ิงใด ถา้ไม่ไดส่ิ้งท่ีชอบก็จะชงั 

น่ีเป็นสัจจะ เม่ือมีชอบก็จะมีชงั 
หรือถา้มีชงัก็จะมีชอบ ถา้มีชงัในส่ิงใดก็ตาม 
จิตของผูน้ั้น ก็จะชอบในสภาพท่ีไม่มีส่ิงท่ีชงั 

แต่ถา้ส่ิงท่ีชงัหมดไปก็จะชอบสภาพนั้น 
เพราะฉะนั้นชอบกบัชงั ก็คือส่ิงเดียวกนั 

แค่มนัคนละดา้นเท่านั้นเอง 
ชัว่ท่ีแรง ๆ  เรียกวา่ อบายมุข 

ชัว่เบา ๆ  เรียกวา่ กาม 
เช่น 

เราชอบกินกาแฟ เราก็ชงั ถา้ไม่ไดกิ้นกาแฟ 
เราชอบกินผงชูรส เราก็ชงั ถา้ไม่ไดกิ้นผงชูรส 

เราชอบกินอาหารรสจดั เราก็ชงั ถา้ไม่ไดกิ้นอาหารรสจดั  
เราชอบส่ิงใด เราก็จะชงั เม่ือไม่ไดส่ิ้งนั้น 

เม่ือเราทาํลายความชอบในส่ิงนั้นได้ 
มนัก็จะหมดชงัไปดว้ย 

เช่น 
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ถา้เราทาํลายความชอบในการเสพกาแฟ 
เม่ือหมดความชอบในการเสพกาแฟ 

เราก็จะหมดความชงัในการไม่ไดเ้สพกาแฟ 
จะหมดไปดว้ยกนั 

หมดชอบก็จะหมดชงั 
หมดชงัก็จะหมดชอบ 

ถา้เราหมดความชงัท่ีไม่ไดเ้สพกาแฟ (ไม่ไดเ้สพก็ไม่ไดทุ้กขอ์ะไร) 
เราก็จะหมดความชอบท่ีจะไดเ้สพกาแฟ 

เพราะเราลา้งความชอบไดแ้ลว้ก็จะลา้งความชงัได ้
(ไม่ไดช้อบกาแฟ และก็ไม่ไดช้งักาแฟ) 

ไม่นบัอตัตาซอ้นอตัตา 
ท่ีเราไปชงัคนท่ีเสพกาแฟ หรือเราชงัท่ีเราไปเสพกาแฟ 

ถา้จาํเป็นตอ้งใช ้เราก็ใชด้ว้ยใจท่ีเป็นสุข 
น่ีคือเร่ืองท่ีตอ้งลา้ง อตัตาซอ้นอตัตา  

หรือคนอ่ืนท่ีเขายงัเสพกาแฟ เราก็ไม่ไปชงัเขา 
ถา้ช่วยใหเ้ขาลดละกาแฟได ้ก็ช่วย ช่วยไม่ไดก้็วาง 

หรือมีเหตุปัจจยัท่ีเราหรือใครจะไปใชด้ว้ยเหตุปัจจยัอะไร  
ถา้มนัเป็นประโยชน์ก็ใชไ้ดใ้นบางคราวของชีวติ 
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1. กามในช่ัว 
คือไปติดชัว่ เรียกวา่อบายมุข เรียกวา่ กามสุขลัลิกะ 

เป็นภยัท่ีแรง เป็นหวัหนา้ของความไม่สบายท่ีใหญ่สุด 
อบาย แปลวา่ ไม่สบาย หรือ ทรมาน หรือ เรียกวา่ นรก 
เป็นนรก หรือความเดือดร้อน ความเสียหายท่ีใหญ่ท่ีสุด  

เสียหายสุขภาพ เสียหายทุนรอน เวลา แรงงาน ท่ีมาก 
ถา้เสียหายส่ิงเหล่าน้ีไดแ้รง ส่ิงใดก็ตามทุกเร่ือง 

ถือวา่เป็นอบายมุข 
ถา้ใคร่เสพในส่ิงนั้น ก็เป็นส่ิงหยาบท่ีจะตอ้งลดละเลิกก่อน 

ถา้เราทาํลายความชอบในกามได ้
เราก็จะทาํลายความชงัในการท่ีไม่ไดเ้สพกามได ้

พอทาํลายชอบ มนัก็จะหมดชงั 
ทาํลายชงั มนัก็จะหมดชอบ 

มนัจะหมดไปดว้ยกนั 

1.1 กามในอบายมุข 
สักกายะระดบัอบาย : กามในขั้นอบายมุข 

เสพของมึนเมาใหโ้ทษ 
ไปเสพไปติดไปมวัเมาส่ิงใด ๆ ท่ีเป็นโทษภยัท่ีแรง เร็ว ทุกเร่ือง 

ทาํใหเ้กิดความเสียหายท่ีแรง 
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ทาํใหเ้สียหายสุขภาพ ทุนรอน เวลา แรงงาน 
มี 2 ลกัษณะ 

1.1.1 วตัถุน้ันมีพษิแรง 
เช่น เหลา้ บุหร่ี กาแฟ ยาบา้ ยาอี 

อะไรต่าง ๆ ท่ีมนัเป็นยาเสพติดทัว่ ๆ  ไป 
และทุกอยา่งท่ีมนัติดแลว้เป็นโทษภยัท่ีแรงเกิน  

เช่น อาหารรสจดัมาก ๆ  กินแลว้ทาํใหไ้ม่สบายไดเ้ร็วแรง 

1.1.2 มีพฤติกรรมติดส่ิงใด  ๆ  กต็าม ทีไ่ม่ดี แรงมาก 
จนถึงขั้นผดิศีล 4 ขอ้แรก 

 

สักกายะระดับอบาย : กามในข้ันอบายมุข 
เช่น ติดขา้วเหนียวมาก ๆๆๆ 

“ตวัขา้วเหนียว” ไม่ไดมี้พิษมาก 
ตวัท่ีมีพิษมากคือ “ตวัติดยดึ” ในขา้วเหนียว 

ติดแรง เครียดแรง ชกัด้ินชกังอ จะเป็นจะตายถา้ไม่ไดเ้สพ 
น่ีเป็นอบายมุข 
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1.2 กามในกาม 
สักกายะระดบักาม : กามในขั้นกาม 

ติดในรูปรสกล่ินเสียงสัมผสัท่ีเป็นภยั แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นภยัแรง 
มีโทษนอ้ยกวา่ ตอ้งเสพไปนานพอสมควร 

จึงจะเป็นโทษเป็นภยัท่ีสืบเน่ือง 
แต่ถา้ชอบอยู ่

เช่น ยงัชอบขา้วเหนียวอยู่ 
ไม่ไดกิ้น ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ ไม่โปร่งเท่าไหร่ 

ก็ยงัหนกั ๆ  ในใจอยู ่ไม่ไดอ้ยากแรงมากมาย ไม่ถึงขั้นเครียดแรงมากท่ี
ไม่ไดเ้สพ 

แต่เม่ืออดนานเขา้ ก็อดไม่ไดท่ี้จะไม่เสพ 
เรียกวา่อยูใ่นขั้นกาม 

หรือชอบอาหารรสจดัพอประมาณ ไม่จดัมาก เป็นพิษ  
กินนานเขา้แลว้ทาํใหเ้จบ็ป่วยรุนแรง 

1.3 กามในโลกธรรม 

โลกธรรม 8 
ได้ลาภ เส่ือมลาภ ได้ยศ เส่ือมยศ 

โดนนินทา ได้รับสรรเสริญ มีสุข มีทุกข์ 
ไปหลงสุขทุกขเ์พราะส่ิงเหล่าน้ี 
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ไปติดลาภยศสรรเสริญท่ีแรง 
ทาํใหต้อ้งไปลกัขโมยฉอ้โกงโกหกเข่นฆ่า 

ติด น่ี รวมถึงติดอตัตาเอาแต่ใจตวัเอง  
หรือ ติดดีแรง เป๊ะเวอร์ 
จนไปทาํผดิศีลขอ้ 1-4  

เป็นกามในโลกธรรมท่ีอยูใ่นระดบัอบายมุข  
ถา้เบากวา่นั้นก็นอ้ยกวา่อบายมุข  

คือ อยูใ่นระดบักามภพ รูปภพ หรือ อรูปภพ เป็นตน้ 

2. กามในดี 

อตัตา 
คือไปติดดี เรียกวา่ อตัตามานะ 

ไปติดดีแรงเกินจนเป็นภยั 
ดีเกิดดัง่ใจจึงจะเป็นสุข (ชอบ) 
ดีไม่เกิดดัง่ใจจะเป็นทุกข ์(ชงั) 

อตัตา 3 การยดึเป็นตวัเราของเรา 3 อยา่ง 

1) โอฬาริกอตัตา 
 คือ ยดึวตัถุหยาบเป็นตวัเราของเรา 
อยากไดม้ากจนไปทาํผดิศีลขอ้ 1-4 
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เป็นอบายมุข เป็นสักกายะทิฏฐิ 

2) มโนมยอตัตา  
รูปท่ีสาํเร็จดว้ยจิต รูปท่ีสาํเร็จดว้ยใจ 

ติดมากจนทาํใหเ้กิดความเสียหายข้ึน 
คือใจสร้างรูปข้ึนมา ไม่วา่ภายในภายนอก 

จนไปทาํผดิศีล ขอ้ 1-4 
เช่น เห็นผสีางนางไม ้เห็นคนจะมาฆ่า เห็นผี ป้ันไปเร่ือย  

หรือพวกระแวงมาก ทุกขม์าก จนเบียดเบียนตวัเอง  
ใจป้ันตวัตนวา่จะมีเร่ืองร้ายอยา่งโนน้อยา่งน้ี  

ระแวงมากจนเป็นมโนมยอตัตา 
มนัไม่มีจริง แต่ระแวง ๆ 

ไม่ปฏิบติัธรรม  
ไม่เช่ือเร่ืองกรรม 

สุดทา้ยก็จะระแวงมาก 
พวกเป๊ะเวอ่ร์ทั้งหลาย 

เช่น กลุ่มหมอ พยาบาล เจา้หนา้ท่ีสุขภาพ ส่วนใหญ่ (ไม่ใช่ทุกท่าน) 
เป็นมโนมยอตัตาระดบัอบาย ซ่ึงเป็นศาสนาเชน หรือนิครน หรือพระ

มหาวรีะ 
ท่ียดึมัน่ถือมัน่ในวธีิการในวตัถุท่ีตอ้งเป๊ะ ๆๆๆ 

ยดึทฤษฎีเป๊ะ ๆ 
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โดยไม่ดูความเป็นจริงของความสมดุลของผูป่้วย 
และไม่ไดดู้เร่ืองศีล 

มโนเอา วา่จะเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี 
กลวัวา่จะเป็นอยา่งนั้นอยา่งน้ี 

มโนเอา คิดเอา 
จนสร้างความทุกขค์วามระแวงใหก้บัตนเองและผูอ่ื้น 

เช่น บางคนกลวัวา่แผน่ดินจะไหว (ดูคาํทาํนาย) 
ก็กลวั มาก ๆๆๆ 

ไม่เช่ือกรรมดีกรรมชัว่มนั 
จะระแวง 

ความระแวงท่ีแรงเกิน 
จะเป็นอบายมุข 

แทท่ี้จริงแลว้ 
จะเกิดอะไรกบัใครท่ีไหนอยา่งไร 

เป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ ๆ 
เป๊ะเวอ่ร์ คือ อตัตา คือ ยดึมัน่ถือมัน่ 

เป๊ะเวอ่ร์ ในวธีิการ ความคิด คือ มโนมยอตัตา 
เป๊ะเวอ่ร์ ในวตัถุ คือ โอฬารริกอตัตา  

@อบายมุข 6 
อบายมุข 6 เป็นกิเลสตวัแรกท่ีเราจะตอ้งเอาออก  
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ในสังโยชน์ 10 เรียกวา่ สักกายะทิฏฐิ 
สักกะ แปลวา่ใหญ่ 

กายะ แปลวา่จิตท่ีอาศยัอยูใ่นร่างท่ีมนัติดกิเลสใหญ่กิเลสหยาบ 
กิเลสท่ีรุนแรงใหญ่ เกิดเสียหายใหญ่ 

ติดแรงมากทาํใหมี้พฤติกรรมท่ีไปละเมิดศีล ขอ้ 1-4 

1) เสพของมึนเมาให้โทษ มีโทษ คือ 
เสียทรัพย ์ท่ีแรง 

ก่อการทะเลาะววิาท ท่ีแรง 
เป็นบ่อเกิดแห่งโรค ท่ีแรง 

เป็นเหตุใหเ้สียช่ือเสียง ท่ีแรง 
เป็นเหตุใหไ้ม่รู้จกัละอาย ท่ีแรง 

เป็นเหตุบัน่ทอนกาํลงัปัญญา ท่ีแรง 
เช่น 

เมาในความสวย ก็แต่งเน้ือแต่งตวัเกินพอดี ติดรูป ไปติดกาม 

2) เทีย่วกลางคืน มีโทษ คือ 
ไม่คุม้ครองรักษาตวัเอง 

ไม่คุม้ครองรักษาครอบครัว 
ไม่คุม้ครองรักษาทรัพยส์มบติั 

เป็นท่ีระแวงของคนอ่ืน 
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ผูน้ั้นมกัพูดโกหกในท่ีนั้น  ๆ 
เหตุแห่งทุกขม์ากมายเขา้มารุมลอ้ม 

3) เทีย่วดูมหรสพการละเล่น มีโทษ คือ 
มีรําท่ีไหน ไปท่ีนัน่ 

มีขบัร้องท่ีไหน ไปท่ีนัน่ 
มีประโคมดนตรีท่ีไหน ไปท่ีนัน่ 

มีเสภา (กลอนยาวประกอบดนตรี) ท่ีไหน ไปท่ีนัน่ 
มีเพลงท่ีไหน ไปท่ีนัน่ 

มีเถิดเทิง (กลองยาว) ท่ีไหน ไปท่ีนัน่ 
หรือการเล่นอ่ืน ๆ  ท่ีส่งเสริมความโลภโกรธหลง อกุศล (สอดคลอ้ง

กบัจุลศีลขอ้ท่ี 10) 

4) เล่นการพนัน มีโทษ คือ 
ผูช้นะยอ่มก่อเวร 

ผูแ้พย้อ่มเสียดายทรัพยท่ี์เสียไป 
เส่ือมทรัพยใ์นปัจจุบนั 

คาํพูดของผูเ้ล่นพนนัมกัฟังไม่ข้ึน เช่ือถือไม่ได้ 
ถูกผูค้นหม่ินประมาท 

คนดีมีศีลไม่มีใครอยากแต่งงานดว้ย เพราะเล้ียงครอบครัวไม่ได้ 
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5) คบคนช่ัวเป็นมิตร มีโทษ คือ 
ชกัจูงใหเ้ป็นนกัเลงการพนนั 

ชกัจูงใหเ้ป็นนกัเลงเจา้ชู้ 
ชกัจูงใหเ้ป็นนกัเลงเหลา้ หรือมวัเมาในความโลภโกรธหลงท่ีรุนแรง 

ชกัจูงใหเ้ป็นนกัเลงหวัไม ้(ตีรันฟันแทง) 
ชกัจูงใหเ้ป็นคนหลอกลวง 

ชกัจูงใหเ้ป็นคนคดโกง 

6) เกยีจคร้านการท างาน มีโทษ คือ 
มกัอา้งวา่หนาวนกั จึงไม่ทาํงาน 
มกัอา้งวา่ร้อนนกั จึงไม่ทาํงาน 

มกัอา้งวา่เวลายงัเชา้อยู ่จึงไม่ทาํงาน 
มกัอา้งวา่เวลาเยน็แลว้ จึงไม่ทาํงาน 

มกัอา้งวา่หิวนกั จึงไม่ทาํงาน 
มกัอา้งวา่กระหายนกั จึงไม่ทาํงาน 

เม่ืออา้งเลศผดัเพี้ยนการงานอยูอ่ยา่งน้ี 
สมบติั (ประโยชน์หรือส่ิงดีงามทุกมิติ)ท่ียงัไม่เกิด ก็ไม่เกิดข้ึน 

สมบติัท่ีเกิดแลว้ (ประโยชน์หรือส่ิงดีงามทุกมิติ) ก็ถึงความหมดส้ินไป 
(พระไตรปิฎก เล่ม 11 “ลิงคาลกสูตร” ขอ้ 178-184) 

@การฆ่าสัตว ์กินสัตว ์หรือผลิตภณัฑจ์ากสัตว์ 
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ก็คือ ปรารถนาใหส้ัตวต์าย 
เป็นอบายมุขท่ีหยาบมากแรงมาก 

ไปติดรสของเน้ือสัตวถึ์งขั้นตอ้งกินสัตว ์
ก็เป็นเหตุแห่งการฆ่า 
อนัน้ีก็เป็นอบายมุข 

หรือบางคนติดโลกธรรมมาก 
กลวัวา่คนเขาจะวา่ กลวัสังคมเขาจะวา่ 

ถา้ไม่กินสัตวเ์ขาก็จะวา่เอา 
ไปติดโลกธรรมมากจนทาํใหชี้วติอ่ืนตาย 

น่ีก็เป็นอบายมุข 
หรือบางคนติดดีมาก แต่เป็นแบบมิจฉา 

เขา้ใจวา่อาหารเน้ือสัตวจ์ะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 
มีโปรตีนท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

เขา้ใจวา่เป็นโปรตีนท่ีดีท่ีสุดต่อร่างกาย 
เป็นธาตุอาหารท่ีดีท่ีสุดต่อร่างกาย 
ติดดีมากถึงขั้นทาํลายชีวติอ่ืนได ้

ถึงขั้นกินชีวติอ่ืนได ้
เพียงเพราะอยากใหร่้างกายตวัเองดี 

น่ีก็อบายมุข 
การติดอาหารเน้ือสัตวท์าํใหเ้กิดความเสียหายมากท่ีสุด 
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1) เสียทรัพย ์
(ราคาแพงเม่ือเทียบกบัผกั) 

2) ก่อการทะเลาะววิาท 
(จิตวญิญาณสัตวเ์กิดการอาฆาตพยาบาทแรง ทะเลาะแรง) 

3) เป็นบ่อเกิดแห่งโรค 
การเบียดเบียนทาํใหมี้โรค 
4) เป็นเหตุใหเ้สียช่ือเสียง 

ในทางธรรม ในหมู่อริยะ ใครไปกินเน้ือสัตวจ์ะเสียช่ือเสียง 
เช่น หมู่มิตรดีแพทยว์ถีิธรรม 

ใครไปกินเน้ือสัตวก์็จะอายเพื่อน เสียช่ือเสียงแรง 
5) เป็นเหตุใหไ้ม่รู้จกัละอาย 

ไม่ละลายต่อบาป 
อา้งโน่นน่ีเพื่อจะกินเน้ือสัตว ์

6) เป็นเหตุบัน่ทอนกาํลงัปัญญา 
กินเน้ือสัตวเ์ป็นการบัน่ทอนกาํลงัปัญญาพุทธะท่ีพาพน้ทุกข์ 

ในโกธนาสูตร  
พระพุทธเจา้ตรัสวา่  

ผูป้รารถนาร้ายต่อผูอ่ื้น  
จะมีวบิากร้าย คือ เห็นโทษเป็นประโยชน์ เห็นประโยชน์เป็นโทษ 

และ 
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ในพยสนสูตร  
พระพุทธเจา้ตรัสวา่  

จะมีวบิากไม่บรรลุธรรม  
แมธ้รรมท่ีบรรลุแลว้ก็จะเส่ือม  

หลงผดิ เดือดร้อนทุกขท์รมาน และ 
 

ในมหาปรินิพพานสูตร  
พระพุทธเจา้ตรัสวา่  

การผดิศีลจะมีวบิากทาํใหเ้ส่ือมโภคะอยา่งใหญ่  
โภคะคือทรัพย ์ 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่  
อริยทรัพยท่ี์สาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึง คือ ปัญญา  

การผดิศีลจึงทาํใหเ้ส่ือมปัญญาท่ีทาํใหพ้าพน้ทุกข ์
รวมถึงบัน่ทอนกาํลงัปัญญาดา้นอ่ืน  ๆ  ดว้ย 

จะมีตวักั้นปัญญา  
ทาํใหไ้ม่ไดพ้บผูรู้้ทางพน้ทุกข ์ 

หรือทาํใหไ้ม่ไดฟั้งธรรมะแท ้ๆ ท่ีพาพน้ทุกขไ์ด ้
 หรือต่อใหไ้ดฟั้งธรรมะแทท่ี้พาพน้ทุกขไ์ด้ 

ก็จะไม่เขา้ใจ  
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หรือต่อใหฟั้งเขา้ใจ 
ก็จะทาํไม่ได ้

คนกินเน้ือสัตวเ์พราะไม่เขา้ใจเร่ืองกรรมดีกรรมชัว่แจ่มแจง้  
จึงไม่รู้เลยวา่การกินสัตวเ์ป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว ์

เป็นเหตุใหบ้ัน่ทอนกาํลงัปัญญาท่ีพาพน้ทุกข์ 
ไม่ละอายในการกินเน้ือสัตว ์

แต่กลบัหาเหตุผลต่าง  ๆ  เพื่อจะกินเน้ือสัตว ์
 

ในจุลศีล ขอ้ 1 ก็กินเน้ือสัตวท่ี์ถูกคนเจาะจงฆ่าไม่ไดแ้ลว้ 
(พระไตรปิฎกเล่มท่ี 9 ขอ้ 103,255) 

ภิกษุในธรรมวนิยัน้ี 
เวน้ขาดจากการฆ่าสัตว ์

วางทณัฑะ 
(การลงโทษ ความรุนแรง) 

วางศาสตรา 
(อาวธุ หรือวชิาท่ีเบียดเบียน) 

(การกินสัตวท่ี์ถูกคนเจาะจงฆ่าก็เป็นวธีิท่ีเบียดเบียนสัตวแ์ลว้) 
มีความละอาย 

(มีความละอายต่อบาป) 
มีความเอน็ดู 
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(คือเมตตาปรารถนาดี) 
กินสัตว ์คือเมตตาปรารถนาดีต่อสัตวห์รือ!!! 

เราเอน็ดู ดว้ยการกินเขา ดว้ยการเอาเขา้ไปในปาก 
ลงไปในทอ้ง เอามาเป็นเน้ือตวัเราหรือ!!! 

เอน็ดู จะไปฆ่าไปกินไดอ้ยา่งไร!!! จะทาํใหเ้ขาทุกขท์รมานไดอ้ยา่งไร 
มีความกรุณา (คือลงมือกระทาํ) 

หวงัประโยชน์ (คือมุ่งหวงัใหเ้กิดประโยชน์) แก่สัตวท์ั้งปวงอยู ่
ขอ้น้ีก็เป็นศีลของเธอประการหน่ึง 

การกินสัตว ์เกิดโทษต่อสัตว ์
เกิดโทษต่อสัตว ์ก็ผดิศีลขอ้ 1 

ถา้มีใครกินเรา ก็เกิดโทษต่อเรา 
หรือถา้มีใครกินญาติเรา ก็เกิดโทษ ทั้งต่อเราต่อญาติเรา  

เช่นเดียวกนั เรากินสัตวอ่ื์น ก็เป็นโทษต่อสัตวอ่ื์น  
ก็ชดัเจนวา่ 

 ศีลขอ้ 1 ขอ้เดียวก็กินเน้ือสัตวท่ี์ถูกคนจงใจฆ่าไม่ไดแ้ลว้ 
เน้ือสัตวท่ี์ถูกฆ่ากินไม่ได ้จะไปกินไดอ้ยา่งไร 

ศีลขอ้ 1 ก็กินเน้ือสัตวท่ี์คนจงใจฆ่าไม่ไดแ้ลว้ (อุทิสมงัสะ) 
นอกจาก 

สัตวต์ายเองกบัเดนสัตวเ์ท่านั้นท่ีกินได ้(ปวตัตมงัสะ) 
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@จรณะ 15 
ขั้นตอนการปฏิบติัศีล 

เพื่อลดละเลิกการกินสัตว ์หรือผลิตภณัฑจ์ากสัตว์ 
ใครคิดท่ีจะกินสัตว ์คือใครท่ีคิดอยากฆ่าสัตว  ์

คือ ปรารถนาใหส้ัตวต์าย 
คือ คิดท่ีจะฆ่า 

(ไม่วา่จะฆ่าเอง หรือ ใหค้นอ่ืนฆ่าให้) 
ในประเด็นเร่ืองการกินเน้ือสัตว์ 

คาํวา่ละอาย 
ตอ้งตั้งศีลจนลา้งกิเลสได ้
ถึงขั้นท่ี 6-7 ในจรณะ 15 

ตอ้งเกิดปัญญาจนถึงขั้นละอาย 

จรณะ 15 
คือ ขอ้ปฏิบติัเพื่อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลส ก็คือ ชนะกิเลส  

1) สังวรศีล (ถึงพร้อมดว้ยศีล) 
จุลศีลบอกวา่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสัตว ์คือต่อตนเองคนอ่ืนสัตวอ่ื์น  

กินเน้ือสัตว ์มนัไม่เป็นประโยชน์ 
ก็ตอ้งตั้งศีล วา่จะไม่กินสัตว ์

เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อสัตวเ์ป็นโทษต่อสัตว ์



134 
 

ลึกกวา่นั้นก็เป็นภยัเป็นโทษต่อตนเองดว้ย 
ทาํใหเ้จบ็ป่วย  
ทาํใหมี้วบิาก  

ทาํใหเ้สียทรัพย ์(เน้ือสัตวน์ั้นมีราคาแพงเม่ือเทียบกบัพืชผกั) 
ทาํใหห้มู่มิตรดีผูมี้ศีลติเตียน 

ตรวจดว้ยญาณปัญญา 
ขั้นแรก 

ตั้งศีลมาปฏิบติั ลด ละ เลิกการกินเน้ือสัตว ์
ชนิดใดชนิดหน่ึงก่อน  
อยา่เพิ่งไปเอาทุกชนิด 

ถา้อยากรู้วา่มีบาปจริงหรือไม่ 
ตั้งศีล  มา 1 ขอ้ วา่เราจะไม่กินสัตว  ์

2) ส ารวมอนิทรีย์ (ระวงัตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ) 
ระวงัตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ของเรา 

ไม่ใหไ้ปกินสัตวช์นิดท่ีเราตั้งลดละเลิก ไม่ไปกินตวันั้น 

3) โภชเนมัตตัญญุตา (รู้ประมาณในการบริโภค) 
ก็ไปเลือกกินในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 
ตดัตวัท่ีเป็นโทษ ดว้ยใจท่ีเป็นสุข 

ประมาณอาหารใหถู้กตอ้ง 
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ทาํไปถึงใจ 
จบัอาการและความคิดท่ีเหน่ียวนาํใหเ้รา 

อยากไปกินสัตวช์นิดนั้นได ้
เราก็ใชเ้หตุผลสู้มนั 

พิจารณาความไม่เท่ียง 
สุขปลอมมนัไม่เท่ียงอยา่งไร 

แป๊บเดียวหมด ไม่เท่ียง เก็บไม่ได ้ไม่มีสาระ 
พิจารณาโทษ 

ไปกินก็เป็นโทษเป็นภยั สัตวน์ั้นก็ตาย เขาก็ทุกข ์ก็จะมีเวร 
พิจารณาความกลวัจากความอยาก 

กลวัวา่จะไม่ไดกิ้นสมใจ 
ไดกิ้นก็กลวัวา่มนัจะหมดไป 

กลวัจะไม่ไดกิ้นอีก 
กลวัก็ทาํใหเ้สียสุขภาพ 

อยากไดม้าก ๆ ก็ทาํชัว่ไดทุ้กเร่ือง 
ซํ้ ายงัเหน่ียวนาํใหค้นอ่ืนรู้สึกตามสืบเน่ืองไปเร่ือย ๆ 

เขาก็ทุกขใ์จ ทุกขก์าย และทาํชัว่ไดทุ้กเร่ืองอยา่งไม่มีวนัส้ินสุด 
สั่งสมเป็นวบิากร้ายของเขา 

นาํเร่ืองร้ายทั้งมวลทุกมิติมาใส่เขา 
เรามีส่วนเสริมหนุนใหเ้กิดส่ิงนั้น 
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ก็สั่งสมเป็นวบิากร้ายของเรา นาํเร่ืองร้ายทั้งมวลทุกมิติมาใส่เรา 

4) ชาคริยานุโยคะ (ทาํความเพียรต่ืนอยู่) 
ไล่ดูตรวจดูวา่เราจะมีปัญญาเห็นโทษเห็นภยัในกิเลสการอยากกิน

เน้ือสัตวข์นาดไหน 
รู้จนถึงขั้นวบิากกรรม จนเราชนะกิเลสได ้ก็จะเลือกกินในส่ิงท่ีเป็น

ประโยชน์ 
ไม่กินส่ิงท่ีเป็นโทษดว้ยใจท่ีเป็นสุข 

จนจิตเราต่ืน 
คือ ชาคริยานุโยคะทาํความเพียรต่ืนอยู่ 

ต่ืนจากความหนกั (มีกิเลส) สู่ความเบา (ไม่มีกิเลส) 
ต่ืนจากโลกียะ มาสู่โลกุตระ 

ต่ืนออกมาจากทุกข ์มาสู่สุขท่ีแทจ้ริงไดเ้ป็นลาํดบั ๆ 
ต่ืนข้ึนมา ไม่มีความกลวั 

ลา้งกิเลสได ้
ไม่กินเน้ือสัตว ์ทาํใหเ้บาใจ 

เพราะไม่ชอบไม่ชงั 
จึงไม่กลวั ไม่มีความกงัวลใด  ๆ 

ทาํก็ได ้ไม่ทาํก็ได ้
กินก็ได ้ไม่กินก็ได ้

เบาใจตลอดเวลาในเร่ืองนั้น  ๆ 
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ก็เป็นอรหนัตแ์ลว้ 
ลา้งกิเลสไม่ได ้

มนัหนกัใจ เพราะยงัลา้งชอบชงัไม่ได ้ก็ไม่บรรลุธรรม 
ชอบชงัทาํใหห้นกัใจ 

5) ศรัทธา (เช่ือมัน่ความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้) 
ท่านยอมทนทุกขท์รมานใชว้บิากชาติแลว้ชาติเล่า ๆ 
วบิากท่ีพลาดทาํมานบันํ้าตามากกวา่ 4 มหาสมุทร 

ทั้ง ๆ ท่ีตวัเองปรินิพพานได้ 
แต่ไม่ยอมปรินิพพาน 

ยอมเจบ็ ยอมทรมาน อดทน เสียสละ เมตตา 
เพื่อช่วยเราและผองชนใหพ้น้ทุกข์ 

จิตของท่านตอ้งการทาํชีวติใหมี้คุณค่า 
กตญัญูศาสนา เมตตาผองชน ฝึกฝนโลกวิทู 

น่ีคือจิตของพระโพธิสัตว ์

ถา้เราเหน่ือย เราทอ้ 
ใหนึ้กถึงพระพุทธเจา้ 

ท่านลาํบาก ทรมาน อดทน 
เพื่อช่วยเราและผองชนใหพ้น้ทุกข์ 
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เวลาผม (หมอเขียว) เหน่ือย 
กจ็ะนึกถึงพระพุทธเจ้า 

ท่านเหน่ือยท่านอดทนเพื่อผูอ่ื้น 
เพื่อมวลมนุษยชาติ 

ท่านยงัทนได ้
เราเป็นลูกของท่าน 

ทาํไมเราจะทนไม่ได ้
เราไม่ไดล้าํบากเท่าท่านเลย 

ทาํไมเราจะทนไม่ได ้
คิดเท่าน้ีก็จะมีกาํลงัใจ มีพลงัข้ึนมาทนัที 

6) หิริ (ละอายต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ) 
จะเกิดพลงัพิเศษ ใหล้ะอายและเกรงกลวัต่อบาป เกิดหิริโอตตปัปะ 

เพราะทาํถูกศีล จะเกิดเร่ืองดีอยา่งเร็ว 
ทาํผดิศีล จะเกิดเร่ืองร้ายอยา่งเร็ว 

จะเขา้ใจลึกซ้ึงยิง่ข้ึนวา่ 
เราจุดคบเพลิงหญา้แหง้วางในป่าหญา้แหง้ไป  

(เสพกิเลส, มีกิเลส) 
ไม่ใช่เราทุกขค์นเดียว  

แต่มนัไหมล้ามไปหมด 
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ทุกชีวติท่ียงัมีกิเลสอยู ่
 รับคล่ืนน้ีไดห้มด  

และไหมล้ามไปชัว่กปัชวักลัป์ 
เราเป็นตน้เหตุเหน่ียวนาํใหค้นทาํชัว่ตาม 

เกิดผลร้ายสืบเน่ืองต่อทุกชีวติ 
จะเกิดญาณพิเศษท่ีชดัเจนวา่ 

การเสพกิเลส  
การมีกิเลสของเรา 

ทาํใหต้นเองและคนอ่ืนเดือดร้อน 
ก็จะทาํใหส้ะดุง้ ละอาย และเกรงกลวัต่อบาป 

ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัส 
ในพระไตรปิฎก เล่ม 16 ขอ้ 357 วา่  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
บุรุษวางคบหญา้ท่ีไฟติดแลว้ในป่าหญา้แหง้   

ถา้หากเขาไม่รีบดบัดว้ยมือและเทา้ไซร้  
ก็เม่ือเป็นเช่นน้ี  

สัตวมี์ชีวติทั้งหลายบรรดาท่ีอาศยัหญา้และไมอ้ยู่  
พึงถึงความพินาศฉิบหาย แมฉ้นัใด 

 ดูกรภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหน่ึง ก็ฉนันั้น
เหมือนกนั  
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ไม่รีบละ ไม่รีบบรรเทา ไม่รีบทาํใหส้ิ้นสุด 
 ไม่รีบทาํใหไ้ม่มีซ่ึงอกุศลสัญญาท่ีก่อกวนอนับงัเกิดข้ึนแลว้  

สมณะหรือพราหมณ์นั้น ยอ่มอยูเ่ป็นทุกข ์ 
มีความอึดอดั คบัแคน้ เร่าร้อน ในปัจจุบนั เบ้ืองหนา้ 

แต่มรณะ เพราะกายแตก พึงหวงัทุคติได ้ฯ 

7) โอตตัปปะ (สะดุง้กลวัต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ) 

8) พหูสูต (ฟังธรรมรู้ธรรมมาก) 
ฟังธรรมมาก ปฏิบติัมาก ไดผ้ลมาก 

9) วริิยารัมภะ (ปรารภความเพียรละอกุศล) 
ก็จะเพียร เพราะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ 

ทาํเตม็ท่ี เดินหนา้เตม็ท่ี ไม่ถอยหลงั 
เดินทางมรรคมีองค ์8 เตม็ท่ี 

ทาํกุศล ละอกุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 

10) สติ (ระลึกรู้ตวัไม่เผลอใจ) 
กิเลสก็เหลือเล็กลง ๆ  ตอ้งใชส้ติจบักิเลสลา้งกิเลส 

11) ปัญญา (รู้แจง้ชาํแรกกิเลสได)้ 
แลว้ก็จะเกิดปัญญาชดัเจน เก่งข้ึน ๆ 
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เจอกิเลสก็ลา้ง ๆๆๆ 
เห็นความสุขจากการหมดกิเลสชดัเจน 

เบาใจ 

12) ปฐมฌาน (ฌานที ่1) วติก วจิาร 

13) ทุติยฌาน (ฌานที ่2) ปีติ 

14) ตติยฌาน (ฌานที ่3) สุข 

15) จตุตถฌาน (ฌานที ่4) อุเบกขาในขณะท่ีลืมตา 

จิตวญิญาณก็จะอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส 
สุขสบายใจท่ีไม่เอาภยัใส่ชีวติตนเองและผูอ่ื้น 

(พระไตรปิฎก เล่ม 13 “เสขปิปทาสูตร” ขอ้ 27-32) 

@ความสาํเร็จสูงสุดของชีวติ คือ ใจท่ีเป็นสุขตลอดเวลา 

@งานนอกจะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จก็ได ้แต่งานในตอ้งสาํเร็จ 
คือ ตอ้งมีจิตใจท่ีเป็นสุขตลอดเวลา 

@ธรรมะของพุทธะ 
เป็นไปเพื่อความเบาใจ 

ผูใ้ดเบาใจ ผูน้ั้นก็เป็นพุทธะ 
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ผูใ้ดหนกัใจ ผูน้ั้นก็เป็นไสยะ 
พุทธะ จบท่ีเบาใจในทุกเร่ือง 

เบาใจ คือ ยนิดีในความไม่ชอบไม่ชงั ไดพ้ลงัสุด ๆ  ไดสุ้ขสุด ๆ 
อ่ิมเอิบเบกบานแจ่มใส 

สุขสบายใจ เบาใจ 
อะไรเกิดก็ได ้อะไรดบัก็ได ้

สาํเร็จก็ได ้ไม่สาํเร็จก็ได ้
ใครเขา้ใจเราก็ได ้ไม่เขา้ในเราก็ได้ 

อะไรก็ได ้
ชีวติมนัก็เบาใจไปหมด 

ไม่ติดไม่ยดึอะไร 

@การเพิ่มศีล  
ทาํใหรู้้ความจริงตามความเป็นจริง 

รู้วา่อะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ 
จะรู้ไดเ้ร็ว จะประมาณไดเ้ก่ง 
ไม่มีตวับงั จิตสะอาดบริสุทธ์ิ 

@โภคขนัธาปหายะ ญาติปริวตัตงัปหายะ 
คือ ตดัโภคทรัพย ์ตดัญาติทางโลก 
คนเราจะพน้ทุกขไ์ดต้อ้งตดัญาติ 
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การตดัญาติ 
ไม่ใช่ไปดูถูกเขา ไปดูหม่ินเขา ไม่ใช่ไปชิงชงัเขา 

ไม่ใช่ไม่ใหอ้ภยัเขา 
ท่ีเขาไม่ทาํตามเรา 

ท่ีเขาไม่บาํเพญ็แบบท่ีเราตอ้งการ 

นัน่คือการก่อเวร 
นัน่ไม่ใช่การตดัญาติ 

มนัเป็นการต่อญาติโลกียะ 
นัน่เป็นการเอาจากเขา 

ตดัญาติหมายความวา่ 
ตดักิเลสโลกียะจากญาติ “ตดัการเอาจากญาติ” 

เพราะการเอาคือโลกีิยะ ตดัการเอาจากญาติ 
แมแ้ต่จะเอานิสัยดี ๆ ก็ตาม 

ตอ้งตดัการเอาจากญาติ ถา้ไม่อยากทุกข ์
ไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางพน้ทุกขเ์ลย 

เราตอ้งรักทุกคนเท่ากนัในโลกใบน้ี 
ปรารถนาดีต่อทุกคนเท่ากนั 

และใหอิ้สระกบัทุกคน 
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ในการเลือกปฏิบติัวา่ 
ใครจะปฏิบติัมากนอ้ยแค่ไหนอยา่งไร 

แลว้แต่ความเตม็ใจและวบิากดีร้ายของแต่ละคน ๆ 
อยา่ไปบงัคบัใครทั้งส้ิน 

ตดัญาติไม่ไดห้มายความวา่ 
ไม่ช่วยเหลือเก้ือกูล 

ช่วยไดก้็ช่วยเหลือตามธรรม 
ไม่เอาความเป็นญาติ 

มาเป็นความเส่ือมตํ่าใหก้บัตวัเองและญาติ 

คาํวา่ตดัญาติ ท่ีเป็นโลกุตระท่ีสุด 
คือ “ตดัการเอาจากญาติ” เปล่ียนเป็น 

“ให”้ คือ ใหเ้มตตาอุเบกขา 

ตดัการเอาอะไร ๆ จากญาติใหไ้ด ้
ไม่ไปอยากไดอ้ะไรจากเขา 

อยา่ไปเอาอะไรจากเขา 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ตอ้งการพน้ทุกข์ 
อยา่ไป “อยากได”้ นิสัยดี ๆ จากเขา 

อยา่ไป “เอา” นิสัยดี ๆ จากเขา 
เป็น “การขโมย” นิสัยดี ๆ  จากเขา 
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(ผดิศีลขอ้ 2) 

คนส่วนใหญ่ทุกขท่ี์สุดกบัญาติ 
เพราะอยากใหญ้าตินิสัยดี  ๆ 

อยากใหญ้าติปฏิบติัธรรมพน้ทุกข ์

น่ีคือส่ิงท่ีเราอยากไดท่ี้สุดจากญาติ 
อยากใหเ้ขาทาํอยา่งโนน้อยา่งน้ี 

ดัง่ใจเรา ใหส้มใจเรา 

นยัยะลึก 
ปรารถนาดี เหมือนปรารถนาดี เหมือนเราใหเ้ขา  

แต่แทท่ี้จริง เป็นการเอาเตม็ ๆ  เลย 
เอานิสัยดี ๆ ของเขา ใหไ้ดส้มใจเรา 

แทท่ี้จริงเอาใหส้มใจเรา 
ถา้สมใจเรา เราก็จะรู้สึกเป็นสุข 

ถา้ไม่สมใจเรา เราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ 
นัน่แหละเป็นการเอา 

แทท่ี้จริงเป็นการเห็นแก่ตวั 
มนัไม่ใช่การใหไ้ม่ใช่การเสียสละ 

แต่มนัคือการเอา สมใจเรา 
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ใหเ้ขาทาํดีสมใจเรา ใหเ้ขาทาํดีถูกใจเรา 
ใหเ้ขาไดดี้ถูกใจเรา ใหเ้ขาไดดี้ ตามใจเรามุ่งหมาย 

ใหเ้ขาไดส้ภาพดี ๆ อยา่งท่ีเรามุ่งหมาย 

เรา คือกิเลสของเราจะเอาใหส้มกิเลสของเรา 
ตามเรามุ่งหมาย ตามกิเลสเรามุ่งหมาย 

อนัน้ี เป็นทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 
ลึก ๆ ก็มีความกลวั กลวัวา่ เขาจะไม่ทาํตามเรา  

ทุกขต์ายเลย 

อยา่ไปติดยดึวา่ญาติตอ้งมาหรือไม่มา  
ตอ้งใหอิ้สระเขา 

บุญกุศลเขาเตม็รอบ เขาก็มา 
บุญกุศลเขาไม่เตม็รอบ เขาก็ไม่มา 
อยา่ไปเอาจากเขา มนัเห็นแก่ตวั 
เราจะทุกข ์อยา่งไม่รู้จบไม่รู้แลว้ 

 
เขาจะมา หรือไม่มา เราก็ตอ้งเป็นสุขใหไ้ด้ 

บางชาติญาติเราก็จะมาทุกคน  
บางชาติ ก็จะมาบางคน 

บางชาติ ก็อาจจะไม่มาสักคนเลย 
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เราตอ้งเป็นสุขในทุกเวลาใหไ้ด ้
ไม่วา่จะเป็นญาติ หรือเป็นใคร  ๆ  ก็ตาม 

ถา้มีความดีระดบัหน่ึง  
เบ้ืองตน้จะคุยกนัรู้เร่ือง 

แต่จากภูมิธรรมท่ีต่างกนั 
ทาํใหเ้ขา้ใจต่างกนั 

ความเป็นญาติ 
ท่ีเคยเก้ือกูลเคยมีบุญคุณกนั 

ไม่ฟังกนัเพราะเห็นขดัแยง้กนั 
เห็นต่างจากหมู่มิตรดี 

ไม่เคารพหมู่มิตรดี 
ไม่พน้ทุกขต์ามท่ีเราตอ้งการ 

จะทาํใหจุ้กเจบ็ปวด 
ทาํใหเ้ราไปชงัเขา 
เราจะทุกขห์นกั 

กบัญาติหรือกบัใคร ๆ ก็ตาม 
 ใหเ้ราเป็นคนให ้ 
อยา่เป็นคนเอา 

1) ใหเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี ปฏิบติัตวัใหดี้ใหผ้าสุก 
2) ใหข้อ้มูลท่ีดี ๆ เท่าท่ีพอเหมาะพอดี 
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3) ใหโ้อกาส ใหอิ้สระในการปฏิบติั 
ตามฐานจิตของเขา 
ตามบุญกุศลของเขา 

ตามความตอ้งการของเขา 
ตามวบิากดีร้ายของเขา 

เขามีบุญกุศลเท่าไหร่ก็เท่านั้น ๆ ตามนั้น ๆ 
เพราะเขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้ 

ดงันั้นญาติปริวตัตงั 
คือตดัความเป็นโลกียะกบัญาติ 

โลกียะคือการเอา 
คือตดัการเอาจากญาติ 

โดยเฉพาะเอานิสัยดี ๆ จากเขา  
ดัง่ท่ีใจเราหมาย 

เอามาสนองอตัตาตวัเอง 
 สนองกิเลสตวัเอง 

เขาทาํดีเราถึงจะเป็นสุขใจ ไม่ทาํดีเราเป็นทุกขใ์จ 
ตอ้งตดัตวัเอาน้ีใหไ้ด้ 

เขาทาํดีไม่ทาํดีเราก็เป็นสุขใจไดท้ั้งข้ึนทั้งล่อง 
เขาทาํดีก็ของเขาและดีของเราดว้ย 

เขาทาํไม่ดี 
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ก็เป็นไม่ดีของเขารวมถึงวบิากไม่ดีของเราดว้ย 
ปางใดบางหน่ึงเราก็เป็นญาติท่ีนิสัยไม่ดีแบบน้ี 

ทาํใหญ้าตินิสัยดีตอ้งทุกขใ์จ 
รับแลว้หมดไปก็จะโชคดีข้ึน 

ก็ลา้งใจใหม้นัเกล้ียง 

@ครอบครัว 
เป็นเร่ืองหนกัท่ีสุดในการปฏิบติัธรรม 

บางทีเราก็กดดนัเขา บางทีเขาก็กดดนัเรา 
มีความปรารถนาดีต่อกนัท่ีแรงมากจนกลายเป็นอตัตาเป็นทุกข์ 

ตอ้งใหช้ดัเจนในญาติปริวตัตงั 
ไม่ใช่การตดัญาติตดัมิตรแบบ 

ไม่เก้ือกูลไม่ช่วยเหลือ 
แต่ใหเ้ก้ือกูลใหช่้วยเหลือไปตามธรรมตามวบิากดีร้าย 

ไม่ใช่ไปดูถูกไปชิงชงั ไม่ใช่ไปไม่ใหอ้ภยั ไม่ใช่ไปอาฆาตพยาบาท 
ปรารถนาดีได ้

แต่อยา่ไปคาดหวงัวา่เขาจะบรรลุธรรมชาติน้ีหรือชาติไหน  ๆ 
เราก็ตอ้งปล่อยวาง 

วา่เขาจะไดเ้ท่าไหร่ก็ไดเ้ท่านั้น 
อยา่ไปยดึมัน่ถือมัน่ 
ใหเ้ราเมตตาอุเบกขา 
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ปรารถนาดี ปล่อยวาง 
ใหต้วัอยา่งท่ีดี ๆ ทาํตวัเองใหดี้ ๆ 

ใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งท่ีเป็นประโยชน์ต่อเขา 
ใหโ้อกาสและใหอิ้สระในการเลือกปฏิบติั 

วา่เขาจะปฏิบติัอะไร แค่ไหน อยา่งไร 
น่ีคือเราไดท้าํหนา้ท่ี ๆ ดีท่ีสุดแลว้ 
จะไม่เกิดวบิากร้ายกบัใครทั้งส้ิน 

ใจเราก็จะเบาสบายท่ีสุด 
เพราะเราไม่มีบาปแลว้ 

ส่วนตวัเขาเองก็แลว้แต่วบิากของเขา 
ตรงกบัสัมมาทิฎฐิขอ้ท่ี 1 วา่ 

ให ้แลว้คิดท่ีจะไม่เอาอะไรจากใครใหไ้ด ้
ใจเราก็จะเบาสบาย 

@การปฏิบติัธรรม 
คือ คิดแบบไหนก็ไดไ้ม่ใหใ้จเป็นทุกข์ 

ใหเ้ป็นสุขตลอดเวลา 
ไม่ใหมี้เง่ือนไขท่ีทาํใหใ้จเป็นทุกข์ 

ตอ้งเขา้ใจเร่ืองกรรม 
ตอ้งปล่อยวางความยดึมัน่ถือมัน่ 

ตอ้งลา้งความชอบชงั 
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ถึงจะไม่ทุกข ์
นอกนั้นทุกขห์มด 

ตอ้งคิดท่ีจะไม่เบียดเบียนตวัเองผูอ่ื้น 
ใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

แลว้ปล่อยวางได ้
อยา่งเขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้จึงจะไม่ทุกข์ 

1) เราไม่ทาํชัว่ 
เราทาํแต่ดี 

2) ไม่ใหมี้ความทุกขใ์ด ๆ ในใจเรา 
น่ีคือ คิดไม่ใหเ้บียดเบียน 
มีคิดอนัเดียวท่ีจะไม่ทุกข ์ 

คือ เช่ือเร่ืองกรรม 
คือคิดตามท่ีพระพุทธเจา้คิด 
คิดตามท่ีพระพุทธเจา้สอน 

จะไม่มีทุกข ์

@การเค้ียวอาหารท่ีดี 
คือ เค้ียวใหส้บายพอดียอ่ยง่าย 
ไม่หยาบเกิน ไม่ละเอียดเกิน 

เค้ียวหยาบเกินก็ไม่ดี เค้ียวละเอียดเกินก็ไม่ดี 
จะมีจุดพอดีท่ีเป็นประโยชน์ท่ีสุด 
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ท่ีทาํใหเ้กิดพลงัสูงสุดพลงัเตม็มากท่ีสุด 
จบัความพอดีใหไ้ด ้

จุดท่ีรู้สึกเบากาย มีกาํลงั ผาสุกท่ีสุด 

@อรหนัตใ์นเร่ืองอาหาร 
ตรวจง่าย ๆ คือ ตรวจท่ีเบาใจ 

คือ สามารถเลือกกินส่ิงน้ีก็ได ้ไม่กินก็ได ้
กินก็เบาใจ ไม่กินก็เบาใจ 

และเราคุมกระบ่ีได ้
วา่เราจะกินหรือไม่กินเพราะอะไร 

โดยท่ีเราจะกินก็ไดไ้ม่กินก็ได ้
จะกินปริมาณเท่าไหร่ 
พอไม่กินก็หยดุไดเ้ลย 

เพราะลา้งชอบชงัได ้ไม่ติดไม่ยดึ 
มนัจะเบาใจ 
ถา้เบาใจก็จบ 

ในเร่ืองอาหาร จบท่ี เบาใจ 
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23 เมษายน 2561 
 

@แก่นสารสาระสูงสุดของชีวติคือ "ความไม่กลวั" 
ส่ิงเลวร้ายท่ีสุดในชีวติคือ "ความกลวั" 

@ความกลวั มีรากเหงา้มาจาก 
“ชอบชงั” 

หลงสุขลัลิกะ สุขลวง โลกียสุข 
โลกียสุขมาจากชอบชงั 

ชอบ 
1) อยากไดม้า 

2) ไดม้าก็กลวัจะหมดไป 
ชัง 

1) กลวัจะเขา้มา 
2) กลวัจะไม่หมดไป 
3) กลวัจะหมดไปชา้ 

@ความกลวั เป็นทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 
ความไม่กลวั เป็นสุขท่ีสุขท่ีสุดในโลก 
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@ลา้งชอบชงัใหไ้ด ้ 
ชีวติจึงจะไดค้วามผาสุกท่ีแทจ้ริง 

@ลา้งชอบชงัใหไ้ด ้ 
เขา้ใจเร่ืองกรรมดีกรรมชัว่ใหไ้ด ้ 

ก็จะลา้งทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลกได ้

@พระพุทธเจา้ 
ตรัสกบัพระมาลุงกยบุตรวา่  

ท่านจะสอนแต่อริยสัจ 4 เท่านั้น  
คือ 

1) น้ี คือ ทุกข ์
2) น้ี คือ เหตุแห่งทุกข์ 
3) น้ี คือ สภาพดบัทุกข ์

4) น้ี คือ วธีิดบัทุกข ์

@ในธมัมจกัรกปัปวตันสูตร  
พระพุทธเจา้ตรัสวา่  

ทุกข ์เกิดจาก 
1) พลดัพรากส่ิงท่ีชอบ 

2) พบกบัส่ิงท่ีชงั 
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@ในพระไตรปิฎก เล่ม 31 ขอ้ 91  
พระพุทธเจา้ตรัสวา่  

การปฏิบติัศีล 5 ตอ้งละ 
อภิชฌา (โลภหรือชอบ) พยาบาท (โกรธหรือชงั) มิจฉาทิฏฐิ (หลง) 

คือ ไม่ชอบไม่ชงั ลา้งชอบลา้งชงั 

@ความกลวัเป็นความรู้สึกทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 

@ใจท่ีกลวั เป็นทุกขท่ี์แรงท่ีสุดในโลก 

@การเอา ทุกขท่ี์สุดในโลก 
การไม่เอา สุขท่ีสุดในโลก 

@การให ้สุขท่ีสุดในโลก 
การเอา ทุกขท่ี์สุดในโลก 

@รากเหงา้ของการเอา คือ ชอบชงั 
รากเหงา้ของการให ้คือ ไม่ชอบไม่ชงั 

@ชอบชงั 
คือ การเบียดเบียนท่ีร้ายท่ีสุดในโลก 

ผดิศีลท่ีสุดในโลก 
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แกย้ากท่ีสุดในโลก 

@อยา่เบียดเบียนตวัเองและผูอ่ื้นดว้ยชอบชงั 
 (ผดิศีลขอ้ 1) 

@การใหท่ี้สูงท่ีสุด 
 คือ ใหปั้ญญาท่ีพาพน้ทุกข ์

@ความไม่อยากไดอ้ะไร 
 สบายท่ีสุดในโลก 

@ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในโลก 
คือ ไม่เอาอะไรจากใคร จากส่ิงใด สุขสบายใจท่ีสุดในโลก 

@รากเหงา้ของความกลวั 
คือ ชอบชงั โลกียสุข สุขลัลิกะ 

@ความกลวั เป็นส่ิงเลวร้ายท่ีสุดในชีวติ 

@แก่นสาระสูงสุดของชีวติ คือ "ความไม่กลวั" 

@ลา้งชอบชงั คือ สาระแทข้องชีวติ 

@ลา้งชอบชงั คือ หวัใจของความพน้ทุกข ์
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@ชอบชงัคือ “นรก” 

@ปฏิบติัธรรม เป็นส่ิงยากในตอนแรก แต่ง่ายตอนหลงั 
@ทาํตามกิเลส เป็นส่ิงง่ายในตอนแรก แต่ยากตอนหลงั 

@ชอบชงั 
คือ นรกท่ีใหญ่ท่ีสุด ทุกขท่ี์สุด 

คือ ท่ีสุดแห่งนรกทั้งมวล 

@กลวั คือ โง่ท่ีโง่ท่ีสุดในโลก 

@เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ความเจบ็ป่วยต่าง ๆ 

ไม่ใช่นรก 
"ความรู้สึกชอบชงั" 

ในเหตุการณ์ 
ในความเจบ็ป่วยต่าง ๆ 

คือ นรกท่ีแทจ้ริง 

@เร่ืองต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกใจ 
ไม่ใช่ทุกขอ์ริยสัจ 

“ความไม่ถูกใจ” ในเร่ืองต่าง ๆ  เหตุการณ์ต่าง ๆ 
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น้ีคือ ทุกขอ์ริยสัจ (ทุกขจ์ากชอบชงั) 

@ทุกขไ์ม่ไดอ้ยูท่ี่เหตุการณ์ 
ทุกขม์นัอยูท่ี่ใจ (ใจท่ีไปชอบชงั) 

@ตอ้งอาศยัพลงัหมู่มิตรดีเท่านั้น 
ท่ีพาพน้ทุกขไ์ด ้

ท่ีพาชนะกิเลสได ้
ไดพ้ลงับารมีร่วมในการดนัวบิากร้ายออก 

ไดพ้ลงัรวมในการเคารพอาริยะ 
ดูดดึงส่ิงดีเขา้มา 

 

@วบิากเกิดจาก 
1) โง่ 

2) กิเลส 
3) เพง่โทษพระอาริยะ 

@ไม่มีส่ิงดีใดมีค่าเท่าหมู่มิตรดี 

@ช่วยกนัทาํดีเป็นบุญ แข่งกนัทาํดีเป็นบาป 
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@ทาํงาน เพื่อไม่ใหติ้ดงาน 
แต่ทาํงานเพื่อลดกิเลสใหส้าํเร็จ คือ ลดความยดึมัน่ถือมัน่ในทุกส่ิงทุก

อยา่งใหส้าํเร็จ 

@ยนิดี คือชอบ ยนิร้าย คือชงั 

@ไม่ชอบไม่ชงั คือ 
1) เขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้ 

2) ใหท้าํเตม็ท่ี 
3) แลว้ปล่อยวาง 

4) อะไรเกิดก็ไดด้บัก็ได ้

@สุขโลกียะ คือ สมใจตามท่ีชอบชงั ไดด้ัง่ใจจึงจะสุขใจ ไม่ไดด้ัง่ใจก็
จะทุกขใ์จ 

สุขโลกุตระ คือ ยนิดีในความไม่ชอบไม่ชงั ไดด้ัง่ใจก็สุขใจ ไม่ได้
ดัง่ใจก็สุขใจ 

@ชอบชงั คือ การเบียดเบียนท่ีเบียดเบียนท่ีสุดในโลก 

@ชีวติตอ้งฝึกเบาใจใหไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ 

@ปัญญาแห่งธรรมเท่านั้น ท่ีพาพน้ทุกขไ์ด ้
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@สุขเบาใจ 
คือ สุขท่ีไม่มีเง่ือนไขท่ีทาํใหใ้จเป็นทุกข์ 

เพราะเขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้ 

@พระพุทธเจา้  
ท่านอดทน เมตตา เสียสละดว้ยใจบริสุทธ์ิ 

เพื่อทาํใหเ้ราพน้ทุกข์ 
เราเป็นลูกหลานของท่าน 

ทาํไมเราจะทาํไม่ได ้

@ยามทอ้แท ้หรือเหน่ือย ใหคิ้ดถึงพระพุทธเจา้ 
พระพุทธเจา้ 

ท่านเหน่ือยกวา่เราตั้งเยอะ 
ท่านทนลาํบากเพื่อใหเ้ราและผูอ่ื้นพน้ทุกข์ 

ท่านเป็นคนอดทนท่ีสุดในโลก 
อดทนนบัลา้นปีขา้มภพขา้มชาติเพื่อใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข์ 

ถา้ใครทอ้ขอใหนึ้กถึงพระพุทธเจา้ 
ท่าน อดทน รอคอย ใหอ้ภยั ใจเยน็ขา้มชาติ 

@สาระสูงสุดของชีวติ คือ ใจไม่ทุกข ์

@ความอดทนเป็นตบะอยา่งยิง่ ใหอ้ดทนดว้ยปัญญา 
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@ชีวติตอ้งอยา่ใหมี้ "ทุกขใ์จ" ใหไ้ด ้
คือ ยดึก็ได ้วางก็ได ้สบายใจจริง 

@จงยอมรับวบิากดว้ยใจท่ีบริสุทธ์ิท่ีสุด 

@เกิดเป็นลูกพระพุทธเจา้ 
จงกลา้ยอมรับในส่ิงท่ีตวัเองทาํมาในทุกเร่ืองทุกมิติใหไ้ด ้

@ตรวจดูดี ๆ วา่ยงัมีอะไรท่ีทาํใหเ้ราทุกข ์ชัว่ได ้

@ใจตอ้งไร้ทุกข ์จึงจะมีพลงัสูงสุด 

@ความพอดี เป็นสุดยอดท่ีสุดของพุทธ 

@ยดึมัน่ถือมัน่อยู ่
คือ กลวัอยู ่

คือ มีนรกอยู ่

@ดบันรกได ้ลา้งชอบชงัได ้ใจจะไร้ทุกข ์

@ชีวติตอ้งไม่ทุกขใ์จใหไ้ดใ้นทุกเร่ือง 

@ชีวติตอ้งดบันรก คือ ความกลวัใหไ้ดใ้นทุกเร่ือง 
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@อยา่ก่อนรกเพิ่มดว้ยความกลวั 

@ชีวติเกิดมาเพื่อดบัทุกขใ์จใหไ้ดทุ้กเร่ือง 

@ความสุขท่ีสุดในโลก คือ การไม่เอาอะไร 

@นรกในใจ คือ ทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุดในโลก 

@ธรรมะมีรสเดียว คือ 
เบากาย เบาใจ ยดึก็ได ้วางก็ได ้สบายใจจริง 

@กิเลส เป็นชีวติโกหกท่ีหลงวา่ตวัเองพูดจริง 

@ดบัชอบชงั คือ ดบัทุกขท์ั้งมวล 

@ส่ิงต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ 
ท่ีมากระทบชีวติมนุษย ์เป็นวบิากร้าย ไม่ใช่นรก 

นรกคือ "ใจท่ีชอบชงั" กบัส่ิงท่ีมากระทบชีวติ 

@วธีิสะสมนรกท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ เอาแต่ใจมาก  ๆ 

@ในโลกน้ีมี 2 ทางเท่านั้น คือ 
ลดกิเลส กบั เพิ่มกิเลส 
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@ทาํงานอยา่หลงงาน 
เราทาํงานเพื่อใหไ้ดนิ้พพาน 

ไม่ใช่ใหไ้ดผ้ลงาน คือ 
1) ทาํใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้โดยไม่ยดึมัน่ถือมัน่ สาํเร็จก็ไดไ้ม่สาํเร็จ

ก็ได ้
2) ทาํร่วมกบัหมู่ เอาตามมติหมู่มีแต่พาเจริญ 

ทาํคนเดียวมีแต่เส่ือม อตัตาโต เพราะไม่มีผสัสะมากระแทก ไม่มีหมู่
คนดีมาขดัเกลา 

@งานเป็นเคร่ืองมือใหเ้ราบรรลุธรรม ไม่ใช่บรรลุงาน  

@แก่นของชีวติ คือ ไม่ทุกขใ์จ 
ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

ใจเป็นสุขในทุกสถานการณ์ 
 
 

24 เมษายน 2561 

@ส่ิงท่ีมองเห็น ไม่ใช่ส่ิงท่ีมองเห็น 
1) เขาทาํไม่ดีต่อเรา 
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ส่ิงท่ีมองเห็น : เขาทาํไม่ดีกบัเรา 
ส่ิงท่ีมองไม่เห็น : วบิากร้ายของเรา 
ไปยมืชีวติเขาใหม้าทาํไม่ดีกบัเรา 

ความจริง คือ 
เขาไม่ไดท้าํไม่ดีกบัเรา แต่เป็นวบิากร้ายของเราท่ีทาํกับเรา 

เขาไม่ไดท้าํไม่ดีกบัเรา แต่เขาทาํไม่ดีต่อตวัเขาเอง  
สั่งสมเป็นวบิากร้ายของเขาเอง และเขาก็ตอ้งรับวบิากร้ายนั้นเอง 

2) เขาทาํดีต่อเรา 
ส่ิงท่ีมองเห็น : เขาดีกบัเรา 

ส่ิงท่ีมองไม่เห็น : วบิากดีของเราไปยมืชีวติเขาใหม้าทาํดีกบัเรา 
ความจริง คือ 

เขาไม่ไดท้าํดีกบัเรา แต่เป็นวบิากดีของเราท่ีทาํดีกบัเรา 
เขาไม่ไดท้าํดีกบัเรา แต่เขาทาํดีต่อตวัเขาเอง  

สั่งสมเป็นวบิากดีของเขาเอง และเขาก็จะไดรั้บวบิากดีนั้นเอง 

@การปล่อยวางใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของเราของโลก 
1) ทาํก็ได ้ไม่ทาํก็ได ้

2) ผลจะเกิดข้ึนมากนอ้ยแค่ไหน อยา่งไรก็ได้ 
3) พร้อมพลิกล๊อคตลอดเวลา 

พร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปล่ียนตลอดเวลา  
4) สุดทา้ยก็ไม่มีใครไดอ้ะไร ไม่มีอะไรเป็นสมบติัของใคร 
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ทุกอยา่งเป็นเพียงสมมุติโลก (อยา่ไปเอาเป็นเอาตายกบัสมมุติโลก) 

@จะมีศีลตอ้งเช่ือเร่ืองกรรม 
และเช่ือวา่ทุกอยา่งไม่เท่ียง (อนิจจงั ทุกขข์งั) 

@ทาํเตม็ท่ีแลว้ปล่อยวาง ไม่มีทุกขใ์จ 

@นิพพาน คือใจท่ีเป็นสุขโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีทาํใหใ้จเป็นทุกขเ์ลย 

@พุทธะตอ้งไดนิ้พพานตลอดเวลา 
คือ ใจท่ีเป็นสุขตลอดเวลา 

@ชีวติมนุษยใ์หฝึ้ก 2 อยา่ง 
1) อยา่ใหใ้จเป็นทุกข ์

2) ทาํแต่ดีท่ีทาํได ้คือ ทาํดีใหดี้ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 

@สถานการณ์ ณ ปัจจุบนั คือแผนการสอนท่ีดีท่ีสุดในโลก 

@การสอนท่ีดีท่ีสุด คือสอนใหพ้ึ่งตนและช่วยคนใหพ้น้ทุกข์ 

@กิลมถะ 
คือ ปิดกั้นเกิน ฝืดฝืนเกิน เสียหายเกิน แตกร้าวเกิน ไม่โปร่ง ไม่

โล่ง ไม่สบายใจ 
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@ชีวติอยา่ใหใ้จมีทุกขมี์ชัว่ ใหมี้แต่ดีแท ้ๆ  และสุขแท ้ๆ  เท่านั้น 

@กิเลส คือตวัสงสัย แลว้คิดผดิ แลว้ก็ทุกขใ์จ (วจิิกิจฉา) 

@คิดถูกตรงความจริงก็พน้ทุกขใ์จ (เขา้ใจ ชดั และเช่ือเร่ืองกรรม
อยา่งแจ่มแจง้) 

@สัมมาทิฏฐิ คือ การเช่ือเร่ืองกรรมและใชค้วามเช่ือเร่ืองกรรมใน
การดบัทุกขใ์จ 

@ศีล ขอ้ 5 คือ 
ไม่เมาในการสร้างทุกขใ์หก้บัตวัเองและผูอ่ื้น 

ดว้ยปัจจยัใด ๆ  ก็ตาม 
ดว้ยโลภโกรธหลง 

@ทุกเร่ืองถา้พอดี เหมาะสมจะมีพลงั 

@ถา้เราคน้หาอะไรแลว้หาไม่เจอ 
1) ตอ้งไม่ยดึมัน่ถือมัน่ จะหาเจอก็ได ้หาไม่

เจอก็ได ้
2) ถา้หาแลว้มนักิลมถะ คือ ปิดกั้นเกิน ฝืดฝืน

เกิน เสียหายเกิน แตกร้าวเกิน 
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ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ 
แปลวา่ 

ไม่ใช่เวลาท่ีจะใชส่ิ้งนั้น อยา่ไปเสียเวลา ใหต้ดัรอบเลย ถา้ใชแ้ลว้
จะเสียหาย 

ถา้ใช่เวลาท่ีจะใชส่ิ้งนั้น จะเจอเอง ใหใ้ชเ้ท่าท่ีมีในปัจจุบนัก็พอ 

@ผูใ้ดไม่ฟังธรรม จะทุกขต์ลอดกาลนาน... 

@คนจะบรรลุธรรมได ้ตอ้งมีคนท่ีมีเนกขมัมธาตุเป็นต้นเช้ือ 
(ออกจากกาม ออกจากอตัตา) 

@วธีิท่ีจะช่วยเราและผูอ่ื้นพน้ทุกข ์ 
คือ 

ลดกิเลสในตวัเรา จะเกิดเนกขมัมธาตุ 
จะมีพลงัเหน่ียวนาํใหผู้อ่ื้นลดกิเลสตาม 

เกิดเนกขมัมธาตุตาม 
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัสในพระไตรปิฎก เล่ม 16 ขอ้ 359 วา่ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
ก็เนกขมัมวติก ยอ่มมีเหตุบงัเกิดข้ึน มิใช่ไม่มีเหตุบงัเกิดข้ึน 
อพัยาปาทวติก ยอ่มมีเหตุบงัเกิดข้ึน มิใช่ไม่มีเหตุบงัเกิดข้ึน 

อวหิิงสาวติก ยอ่มมีเหตุบงัเกิดข้ึน มิใช่ไม่มีเหตุบงัเกิดข้ึน อยา่งไร 
ภิกษุทั้งหลาย 
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ความหมายรู้ในเนกขมัมะบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยั 
เนกขมัมธาตุ  

ความดาํริในเนกขมัมะบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัความหมายรู้ใน
เนกขมัมะ  

ความพอใจในเนกขมัมะบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัความดาํริในเนกขมั
มะ  

ความเร่าร้อน (ความปรารถนาท่ีแรง) เพราะเนกขมัมะบงัเกิดข้ึน
เพราะอาศยัความพอใจในเนกขมัมะ  

การแสวงหาในเนกขมัมะบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัความเร่าร้อน 
(ความปรารถนาท่ีแรง) เพราะเนกขมัมะ  

อริยสาวกผูไ้ดส้ดบั  
เม่ือแสวงหาเนกขมัมะ  

ยอ่มปฏิบติัชอบโดยฐานะ 3 คือ กาย วาจา ใจ 
ความหมายรู้ในอพัยาบาทบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัอพัยาปาทธาตุ  

ความดาํริในอพัยาบาทบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัความหมายรู้ในอพัยา
บาท  

ความพอใจในอพัยาบาทบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัความดาํริในอพัยา
บาท  

ความเร่าร้อน (ความปรารถนาท่ีแรง) เพราะอพัยาบาทบงัเกิดข้ึน
เพราะอาศยัความพอใจในอพัยาบาท  
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การแสวงหาในอพัยาบาทบงัเกิดข้ึน เพราะอาศยัความเร่าร้อน 
(ความปรารถนาท่ีแรง) เพราะอพัยาบาท 

อริยสาวกผูไ้ดส้ดบั เม่ือแสวงหาอพัยาบาท  
ยอ่มปฏิบติัชอบโดยฐานะ 3 คือ 

กาย วาจา ใจ 
ความหมายรู้ในอวหิิงสาบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัอวหิิงสาธาตุ  

ความดาํริในอวหิิงสาเกิดข้ึนเพราะอาศยัความหมายรู้ในอวหิิงสา  
ความพอใจในอวหิิงสาบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัความดาํริในอวหิิงสา   

ความเร่าร้อน (ความปรารถนาท่ีแรง) เพราะอวหิิงสาบงัเกิดข้ึน
เพราะอาศยัความพอใจในอวหิิงสา  

การแสวงหาในอวหิิงสาบงัเกิดข้ึนเพราะอาศยัความเร่าร้อน (ความ
ปรารถนาท่ีแรง) เพราะอวหิิงสา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูไ้ดส้ดบั เม่ือแสวงหาอวหิิงสา 
ยอ่มปฏิบติัชอบโดยฐานะ 3 คือ กาย วาจา ใจ ฯ 

@ท่ี ๆ เราควรอยู ่คือ 
ท่ี ๆ เรารู้สึกเบาสบาย มีพลงั เป็นอยูผ่าสุก 

@จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม 
คือ การรวมธาตุของจิตวญิญาณท่ีเสียสละแบบพุทธะ (เนกขมัม

ธาตุ) 
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@แก่นของวชิชาราม คือ พึ่งตนและช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์

@วชิชาราม ศึกษาองคค์วามรู้ของพระพุทธเจา้ 
ส่ือสารความเขา้ใจ สานพลงักบัหมู่มิตรดี ทาํความดีไปลดกิเลสไป 

@ชีวติท่ีเกิดมาทาํแต่เร่ืองไร้สาระ (เพิ่มกิเลส ยดึมัน่ถือมัน่) 
เสียเวลาเปล่า 

มีแต่เร่ืองเลวร้ายในชีวติ 

@ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในโลก 
คือ ใจสบายจากการไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

คือ สภาพท่ีไม่เบียดเบียน 
คือ สภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก 

@เพลงฝุ่ นปลายเล็บ 
เป็นเพลงอมตะนิรันด์กาล 

เป็นเพลงแห่งความผาสุกท่ีแทจ้ริง 
เป็นเพลงท่ีช้ีนรกช้ีสวรรคท่ี์แทจ้ริง 

@แก่นของศาสนาพุทธ คือ ดบัทุกข ์สร้างสุข 

@การเอาเป็นเร่ืองท่ีอาํมหิตโหดร้ายท่ีสุด เพราะเป็นการ
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เบียดเบียน 

@ใหมี้สติอยูใ่นศีลตลอดเวลา 

@ดบักลวั ดบัเบียดเบียน 
คือ ดบันรกทั้งปวง 

@กิเลส คือทุกข ์คือโง่ คือชัว่ 

@คนท่ีเพียร คือคนท่ีเห็นกิเลสแลว้เพียรลา้งกิเลส 

@กิเลสแมน้อ้ยก็มีโทษเท่าดินทั้งแผน่ดิน 

@สู้กิเลส แพห้รือชนะไม่เป็นไร แต่ขอใหสู้้ 

@สู้กิเลส ตอ้งสู้กนัเป็นทีม จึงจะเอาชนะได ้

@เก็บไปทาํไม...ทุกข.์.. 

@ตอ้งวางใหไ้ด.้.. จึงจะได.้.. 

@กา้วสาํคญัของการปฏิบติัธรรม คือ 
ฝึกปล่อยวางเร่ืองเล็ก ๆ  นอ้ย ๆ ท่ีไม่สาํคญัใหไ้ด ้

@จะหาคนท่ีไม่ใช่พอ่แม่เรายากมาก 
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พอ่แม่ท่ีป้อนขา้วป้อนนํ้าเรา 
แต่ทุกคนก็มีกิเลสเลยไปเกิดเป็นสัตว ์

เราไปกินสัตว ์ก็คือ 
กินพอ่กินแม่ผูมี้บุญคุณท่ีป้อนขา้วป้อนนํ้ามา มนับาปหนกันะ 

@เลิกกลวัตายไดแ้ลว้ 
ชีวติตายมาไม่รู้ก่ีชาติแลว้ 

ใหต้ั้งจิตวา่ 
อยูก่็จะไปทาํดีต่อ 
ตายก็จะไปทาํดีต่อ 

@เร่งลดกิเลส เร่งทาํความดี สานพลงัหมู่มิตรดี น้ีผาสุก 

@ใจท่ีกลวัแรงเท่าไหร่ ๆ อาการก็จะทรุดลงเร็วเท่านั้น ๆ จะตาย
เร็วเท่านั้น ๆ 

@ไม่ฆ่าตวัเองดว้ยความความเครียดความกลวั 
ไม่กินสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตว ์

@ส่ิงท่ีคุม้ครองแพทยว์ถีิธรรม 
1) ไม่เก็บเงิน 

2) ใหเ้ขาพึ่งตน 
3) ทาํงานวจิยัมาหนุน 
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@ภารกิจของผม (หมอเขียว)  
ในการบูชาพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์

คือ การพาคนลดกิเลส 

@การบูชาพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตวท่ี์แทจ้ริง 
คือ ปฏิบติับูชาดว้ยการลดกิเลส 

@กิจกรรมใดท่ีไม่เป็นไปเพื่อลดกิเลส กิจกรรมนั้นก็ไร้ค่า 
 
 

25 เมษายน 2561 

@เราลดกิเลสไดม้ากเท่าไหร่ ๆ  ก็จะมีพลงัไปช่วยคนอ่ืนลดกิเลสได้
มากเท่านั้น  ๆ 

เราเพิ่มกิเลสไดม้ากเท่าไหร่ ๆ  ก็จะมีพลงัไปหนุนคนอ่ืนเพิ่มกิเลสได้
เท่านั้น  ๆ 

@แก่นของชีวติ คือ ใจตอ้งเป็นสุขในทุกเวลาใหไ้ด ้

@ความไม่ยดึมัน่ถือมัน่ คือ 
ความไม่เบียดเบียน 
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ความบริสุทธ์ิ 
ความสุข 

ความผาสุกผอ่งใส 

@ชีวติ...ไดค้วามไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 
ก็พอแลว้...ชีวติ 

@ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ จะมีความสุขในทุกเวลา 

@ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดในโลก 
คือ ความไม่เบียดเบียน 

คือ ความไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

@วางได ้
ไดสุ้ขท่ีสุดในโลก 

ไดค้วามไม่เบียดเบียนท่ีสุดในโลก 
ไดค้วามสุขท่ีสุดในโลก 

@ส่ิงท่ีตอ้งเอาเป็นเอาตายคือ ลา้งความยดึมัน่ถือมัน่ใหไ้ด ้

@ใจท่ีเป็นทุกข ์
คือ ใจท่ีชัว่ท่ีสุด ทุกขท่ี์สุด โง่ท่ีสุด เลวร้ายท่ีสุด เบียดเบียน

ท่ีสุด ต่อตนเองและผูอ่ื้น 
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ใจท่ีไร้ทุกข ์คือ 
ใจท่ีดีท่ีสุด สุขท่ีสุด ฉลาดท่ีสุด เป็นประโยชน์ท่ีสุด ไม่

เบียดเบียนท่ีสุด ต่อตนเองและผูอ่ื้น 

@พลงัหมู่มิตรดี ร่วมทาํความดีไปลดกิเลสไป 
จะเกิดเนกขมัมธาตุ (ธาตุโลกุตระ ธาตุผาสุก) 
จะมีฤทธ์ิทวคูีณ เป็นพลงัควบแน่นท่ียิง่ใหญ่  

เหน่ียวนาํใหล้า้งกิเลสไดม้ากท่ีสุด ฆ่ากิเลสไดม้ากท่ีสุด  
บรรลุธรรมไดเ้ร็วท่ีสุด ผาสุกท่ีสุด 

@พน้ทุกขใ์หเ้ร็ว คือ สาระแทข้องชีวติ 

@เอาเป็นทุกข ์ใหเ้ป็นสุข 

@คนมีปัญญาจะมีความสุขไดใ้นทุกสถานการณ์ 

@ยติุธรรม คือ ทุกอยา่งเป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ 
ไม่ใช่ทุกคนไดทุ้กอยา่งเท่ากนั 

@ติดชัว่ คือ กาม 
ติดดี คือ อตัตา 

@อานิสงส์สูงสุด คือ ช่วยคนใหค้นลดกิเลส ช่วยคนพน้ทุกขไ์ด ้
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@การอยูใ่นหมู่มิตรดี จะมีพลงัใหเ้ราลา้งกามลา้งอตัตาไดดี้ 
1) กามภพ (โสดาบนั สกิทาคามี) 

2) รูปภพ (อนาคามี) 
3) อรูปภพ (อนาคามี) อุปกิเลส 16 

@ศีลจะมีในบุคคลผูมี้ปัญญา ปัญญาจะมีอยูใ่นบุคคลผูมี้ศีล 
การตั้งศีล ทาํใหมี้ปัญญา เห็นกิเลสไดเ้ร็ว ฆ่ากิเลสไดเ้ร็ว เจริญไดเ้ร็ว 

@เคารพคุณค่าประโยชน์ของหมู่มิตรดีท่ีลดกิเลสได้ 
เป็นพลงัสู่ความพน้ทุกข ์

@ขอ้ท่ีดี จงเคารพศรัทธา ขอ้ไม่ดี จงเมตตาอุเบกขา 

@อปริหานิยธรรม 
คือ ญาณ 7 ขอ้ท่ี 5 ของโสดาบนั 

ขวนขวายในกิจกรรมนอ้ยใหญ่ของเพื่อนสหธรรมมิก  
ตอ้งร่วมบาํเพญ็ความดีในหมู่มิตรดีเท่านั้น 

จึงจะไดพ้ลงัพิเศษ เห็นและฆ่ากิเลสตวัละเอียดได ้

@การทาํดีร่วมกบัมิตรดีอยา่งมีสุข เป็นทั้งหมดทั้งส้ินของการพน้
ทุกข ์
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@มีมิตรดีทาํใหฆ่้ากิเลสได ้

@เม่ือเราทาํลายกิเลสได ้
จะไดพ้ลงั 

ผาสุกบริสุทธ์ิผอ่งใส 
อ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส มีชีวติชีวา 

ส่งผลต่อร่างกายใหมี้กาํลงั แขง็แรง คล่องแคล่ว วอ่งไว อายยุนื 

@อิทธิบาท คือ มีพลงั มีชีวติชีวา 

@อมตะ คือ ผูไ้ม่ตายไปจากความผาสุกท่ีแทจ้ริง 

@บุญสูงท่ีสุด คือดบัทุกขใ์จได ้

@ทาํงานอยา่ไปหลงงาน 
ทาํงานเพื่อฆ่ากิเลส 

ลดความยดึมัน่ถือมัน่ ลดการเอาแต่ใจตวัเอง 

@ทาํงานเพื่อลดกิเลส 
ไม่ใช่ทาํงานเพื่อพอกกิเลส 

@ทาํงานดว้ยใจท่ีเป็นสุข ไม่ติดงานดว้ยใจท่ีเป็นสุข 
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@คุณสมบติัของกิเลสและวบิาก คือ โง่ 

@ความสาํเร็จท่ีแทจ้ริงของงาน คือ 
งานสาํเร็จก็เป็นสุข ไม่สาํเร็จก็เป็นสุข 

(เม่ือเราไดท้าํเตม็ท่ีแลว้) 

@ “ถือศีล” รักษาโรค 

@ฆ่ากิเลส จะไดส่ิ้งท่ีดีกวา่และไดส่ิ้งท่ีดีท่ีสุด 

 
 

26 เมษายน 2561 
 

@ลา้งชอบชงัได ้
ก็จะลา้งความยดึมัน่ถือมัน่ได ้

ลา้งความยดึมัน่ถือมัน่ได ้
ก็จะหมดความกลวั กงัวล ระแวง หวัน่ไหว 

 
ไร้ทุกขไ์ร้กงัวล ไร้ความสะดุง้ สะเทือน หวัน่ไหว 
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จะอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส เบาใจท่ีสุดในโลก 
เป็นสภาพท่ีดีท่ีสุดท่ีมนุษย ์

ควรได ้ควรเป็น ควรมี 

@ยดึมัน่ถือมัน่ คือ กิเลส  
รากเหงา้ คือ ชอบชงั 

@เพิ่มกิเลส เป็นตวัถ่วงคนดีใหท้าํดีไดย้าก ทาํดีไดน้อ้ย 
ลดกิเลส เป็นตวัหนุนคนดีใหท้าํดีไดง่้าย ทาํดีไดม้าก 

@วบิากร้ายเหมน็มาก เจบ็แสบมาก ทรมานมาก สุขนอ้ยทุกขม์าก 

@ชีวติจะเกิดมาทาํไม 
ถา้ไม่ทาํลายกิเลส ไม่ทาํลายชัว่ในตวัเอง เพื่อใหเ้กิดความผาสุกท่ี

เท่ียงแทย้ ัง่ยนื 

@กิเลสเหมือนเบด็ล่อเหยือ่มาล่อใหป้ลากิน 
สุขแวบ๊เดียว ท่ีเหลือทุกขท์มานแสนสาหสั 

@ชีวติเรียบง่าย ไร้ทุกขใ์จ เป็นชีวติท่ียอดเยีย่มท่ีสุดในโลก 

@การลา้งความยดึมัน่ถือมัน่ 
1) ลา้งความยดึมัน่ถือมัน่ในทุกส่ิงทุกอยา่งในโลกใหไ้ด ้
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2) ยอ้นกลบัไปดูสัปปุริสธรรม 
3) กลบัมาใหค้วามสาํคญักบัปัจจุบนั 
4) และตอ้งวางความสาํคญักบัส่ิงใด 

@เศษหนาม เส้ียน แกว้ แมเ้พียงนอ้ยเดียว ทรมานมากฉนัใด 
อรูปราคะ หรืออรูปภพ แมน้อ้ย ก็ทรมานมาก ฉนันั้น  

ตอ้งใชจ้รณะ 15 ขอ้สติปัญญา จึงจะเอาออกได ้

@การปฏิบติัธรรมเป็นส่ิงท่ีมนุษยค์วรทาํทุกวนิาที 

@พอใจ สุขใจ ในส่ิงท่ีมี ส่ิงท่ีได ้จะไม่ทุกขใ์จ 

@ทาํถูกศีล ความเสียหายจะเบาลง 
ทาํผดิศีล ความเสียหายจะมากข้ึน 

@การลา้งกิเลสยิง่ใหญ่ท่ีสุดในโลก ไม่มีอะไรยิง่ใหญ่ไปกวา่น้ี 

@กาํลงัใจดว้ยปัญญา เป็นกาํลงัใจท่ีเด็ดขาดท่ีสุด มีฤทธ์ิท่ีสุด 

@กาํลงัใจท่ีแทจ้ริงเกิดจากปัญญา 

@อธิศีลเป็นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งมวล นาํส่ิงดี ๆ  ทุกมิติมาให้ 
ทาํผดิศีลเป็นประธานแห่งอกุศลธรรมทั้งมวล นาํส่ิงเลวร้ายทุกมิติ

มาให ้
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@ปัญญาท่ีชดัเจน เกิดจากการปฏิบติัศีล 
ศีลท่ีชดัเจน เกิดจากปัญญา 

ปัญญาจะมีอยูใ่นบุคคลผูมี้ศีล ศีลจะมีในบุคคลผูมี้ปัญญา 
ศีลและปัญญาเป็นของคู่กนั 

เหมือนบุคคลลา้งมือดว้ยมือ ลา้งเทา้ดว้ยเทา้ ฉนันั้น 
คนจะพน้ทุกขไ์ดต้อ้งมีปัญญา 
ศีลกบัปัญญา ยอดเยีย่มในโลก 

 
@คบสัตบุรุษ ฟังสัตบุรุษ เป็นศีลขอ้ 1 

@เสพกิเลสทุกคร้ัง ก็โกหกตวัเองโกหกผูอ่ื้นทุกคร้ัง 

@สุขลวง คือ สุขยอดแย ่
สุขจริง คือ สุขยอดเยีย่ม 

@ลา้งชอบชงัได ้คือ สุขท่ีสุขท่ีสุดในโลก 

@สุขท่ีสุดในโลก ไม่ไดเ้กิดจากการเสพ 
สุขท่ีสุดในโลก เกิดจากการไม่เสพ 

คือ ลา้งชอบชงัได ้
คือ 

เสพก็ได ้ไม่เสพก็ได ้
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เสพก็เป็นสุข ไม่เสพก็เป็นสุข 
อยา่ไปชงัการเสพ 

อยา่ไปชอบการเสพ 

@ไม่ติดยดึในความสาํคญั คือ ส่ิงสาํคญัท่ีสุด 

@อยา่ไปหาสุขปลอมจากชอบชงั 

@อนตัตา คือสั่งไม่ได ้ ไม่ใช่ตวัเราของเรา 

@ไม่ชอบไม่ชงั ก็ไม่มีอะไรทุกข ์

@อยา่ไปใหค้วามสาํคญักบัสุขลวงท่ีไม่เท่ียง ไม่เป็นสาระ 

@ส่ิงมีค่าท่ีสุดในชีวติ คือไม่ทุกข ์

@การปฏิบติัธรรม ตอ้งมีผสัสะเป็นปัจจยั และลา้งชอบชงัใหไ้ด ้

@ญายธรรม คือรู้แจง้เห็นความจริงตามความเป็นจริง 

@เพิ่มศีล จะพบส่ิงดี ๆ ในชีวติ 

@การเพิ่มศีล ทาํใหรู้้ความจริงตามความเป็นจริง 
ชอบชงั ทาํใหไ้ม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง 

วบิากของการไม่เพิ่มศีล เสพกิเลส ชอบชงั 
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จะกั้นไม่ใหรู้้ขอ้มูลตามความเป็นจริง คือ อวชิชา 

@กาํลงัใจท่ีแทจ้ริงเกิดจากปัญญา 

@คนจะพน้ทุกขไ์ดต้อ้งมีปัญญาท่ีชดัเจนถึงขั้นวบิากกรรม 

@คบสัตบุรุษ ฟังสัตบุรุษ เป็นศีลขอ้ 1 

@เสพกิเลสทุกคร้ัง ก็โกหกตวัเองทุกคร้ัง โกหกผูอ่ื้นทุกคร้ัง 

@ลา้งชอบชงัได ้คือ สุขท่ีสุดในโลก 

@สุขท่ีสุดในโลก 
คือ สุขท่ียิง่กวา่การเสพ 

คือ ไม่ชอบไม่ชงั 
คือ เสพก็ได ้ไม่เสพก็ได ้

@ศรัทธากบัปัญญา เป็นยอดในโลก 

@ส่ิงสาํคญัของชีวติคือ 
1) ไม่กลวัอะไร 
2) ไม่เอาอะไร 

3) พาคนอ่ืนไม่กลวัอะไร ไม่เอาอะไร 



184 
 

@อนตัตา คือสั่งไม่ได ้ไม่ใช่ตวัเราของเรา 
เกิดดบัตามฤทธ์ิวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ 

@อยา่ไปใหค้วามสาํคญักบัสุขลวง ท่ีไม่เท่ียง ไม่เป็นสาระ 

@การปฏิบติัธรรม  
ตอ้งมีผสัสะเป็นปัจจยั และลา้งชอบชงัใหไ้ด ้

@กิเลส คือ การเอาแต่ใจ คือเง่ือนไขท่ีทาํใหใ้จเป็นทุกข ์

@ไม่ใหค้วามสาํคญักบัส่ิงใด จะเป็นสุขตลอดเวลา 
 

27 เมษายน 2561 

@ชีวติท่ีสุขใจตลอดสาย คือ 
ไม่ยดึมัน่ถือมัน่อะไร ไม่เอาอะไร 

เพราะสุดทา้ยทุกส่ิงทุกอยา่งก็ตอ้งดบัไป 
จึงไม่ตอ้งยดึมัน่ถือมัน่ ไม่ตอ้งทุกขก์บัอะไร 

@ชีวติท่ีกา้วไปสู่ความไม่กลวัไม่กงัวลไม่หว ัน่ไหวต่อส่ิงใด  ๆ 
เป็นชีวติท่ีผาสุกท่ีสุดในโลก 
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@ท่ี ๆ มีสัตวเ์ล็กสัตวน์อ้ยอาศยัอยูจ่าํนวนมาก 
แสดงวา่ท่ีแห่งนั้นปลอดภยั 

เพราะมีพลงัแห่งชีวติ ท่ีทาํใหส้ัตวเ์ล็กสัตวน์อ้ยซ่ึงไม่แขง็แรงเท่า
สัตวใ์หญ่ รอดตายได ้

@ใหย้นิดีตามมีตามได ้ชีวติจะไม่ทุกข์ 

@ถา้ปฏิบติัศีลไดถู้กตรงแลว้โรคไม่ลดลง แสดงวา่ ถา้ไม่ถือศีลจะ
หนกักวา่นั้น 

@ถา้ปฏิบติัศีลไดถู้กตรง 
1) ใจไม่ทุกขแ์น่  ๆ 

2) ดา้นร่างกายจะเกิด 2 กรณี 
-โรคท่ีเป็นอยู่ลดลงทนัที 

- โรคไม่ลด แต่จะเพิ่มข้ึน นอ้ยกวา่ ท่ีเราไม่สาํนึก 

@ปฏิบติักรรมดีดว้ยการทาํยา 9 เมด็ตามหลกัการแพทยว์ถีิธรรม 
ทาํถูกตอ้ง โรคจะลดลง 

ตวัช้ีวดั คือ เบากาย มีกาํลงั เป็นอยูผ่าสุก 
ทาํไดถู้กก็เป็นกุศลเร็วลดทุกขไ์ดเ้ร็ว 

ดา้นค่าตวัเลขทางการแพทยท่ี์ผดิปกติหลงัปฏิบติัยา 9 เมด็ 
ไม่ใช่ตวัช้ีวดัวา่เราปฏิบติัถูกหรือผดิ 
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ตวัเลขท่ีผดิปกติ ไม่ใช่ทางดี หรือทางร้าย เสมอไป ไม่เท่ียง 
ตวัเลขท่ีดี ก็ไม่ใช่แปลวา่ดีเสมอไป อาจดีก็ไดร้้ายก็ได้ 

ดชันีช้ีวดั คือ เบากาย มีกาํลงั เป็นอยูผ่าสุก 
ถา้เราปฏิบติัถูก จะมีพลงัดนัพิษออก กวาดเอาพิษออก 

ก็จะมีค่าตวัเลขท่ีสูง แต่ร่างกายก็สบายดี ก็แปลวา่เกิดผลดี 

@ธรรมะของพระพุทธเจา้  
คือ สุขตลอดกาลนานในทุกสถานการณ์ 

@ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ “ไม่ทุกขใ์จ” 

@การใชว้ธีิการใดรักษาโรค  
ใหใ้ชต้ามความเหมาะสมตามวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ 

@ใจชอบชงั คือ ผดิศีล (ทุกขใ์จ) ใจไม่ชอบไม่ชงั คือ ถูกศีล (สุข
ใจ) 

@เร่ืองตายเร่ืองเล็ก เร่ืองไม่กลวัตายไม่กลวัอยู ่เป็นเร่ืองใหญ่  

@ใจไม่ทุกข ์มีค่าท่ีสุดในชีวติแลว้ 

@ทาํผดิแลว้สาํนึกผดิ จะไดล้ดโทษ โทษจะเบาลง เป็นญาณ 7 
โสดาบนั ขอ้ 4 
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@อาบติั คือ ทุกขจ์ากการผดิศีล 

@ในโลกน้ีมีแค่ 2 ทาง คือ พน้ทุกข ์กบั เพิ่มทุกข ์

@จะทุกขใ์จ ใหโ้ง่ทาํไม 

@ใจไม่ทุกข ์คือ 
ส่ิงท่ีมนุษยค์วรได ้ควรเป็น ควรมี 

เป็นสภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก 

@ดีท่ีดีท่ีสุด คือ ไม่ติดดี คือ นิพพาน 

@โกรธเกลียด ทาํใหปั้ญญาทราม 

@ถา้เราถูกบงัคบัแลว้เราเล่ียงไม่ได ้
1) อยา่ไปโกรธเกลียดคนท่ีเขาไม่เขา้ใจเรา คนท่ีเขามากดดนัเรา 

2) พร้อมยอมรับวบิากในทุกสถานการณ์ดว้ยใจท่ีเป็นสุข เตม็ใจรับ 
เตม็ใจใหห้มดไปดว้ยใจท่ีเป็นสุข 

@สัปปุริสธรรม คือ อ่านสัปปายะ อ่านกิลมถะใหอ้อก 

@ตอ้งมีสัญชาติญาณคนตรงจึงจะบรรลุธรรมได้ 

@เหตุแห่งทุกข ์คือ ใจท่ีทุกข์ 



188 
 

@ปฏิบติัศีลไดถู้กตรง คือ “บุญ” 

@ลา้งกิเลสยงัไม่ส้ินเกล้ียงตราบใด ก็จะยงัเบียดเบียนตวัเองและ
ผูอ่ื้นตราบนั้น 

@ประหยดั เรียบง่าย สมดุลร้อนเยน็ คบมิตรดี คือ ไม่เบียดเบียน 

@กิเลส คือ ยดึมัน่ถือมัน่ 
ธรรมะ คือ ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

 

28 เมษายน 2561 

@เพิ่มศีล จะเพิ่มปัญญา จะแกทุ้กปัญหา 
ลดศีล จะลดปัญญา จะเพิ่มทุกปัญหา 

@ถา้เราปฏิบติัศีลไดดี้ วบิากร้ายท่ีเขา้มา จะเบาลง 

@คนท่ีสร้างเง่ือนไขใหใ้จเป็นทุกข ์“โง่ท่ีสุด” 
คนท่ีไม่มีเง่ือนไขใหใ้จเป็นทุกข ์“ฉลาดท่ีสุด” 

@อ่อนนอ้มถ่อมตนเขา้ไว  ้ดีท่ีสุดในโลก 

@ไม่มีกิเลส ก็ไม่มีชัว่ ไม่มีกลวั ก็ไม่มีทุกข ์



189 
 

@ดีท่ีดีท่ีสุด คือ 
สอนใหค้นยนิดีในความไม่ชอบไม่ชงั 

ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 
จะดูดดีส่ิงดีเขา้มาไดม้ากท่ีสุด  
ดนัส่ิงร้ายออกไปไดม้ากท่ีสุด 

@ลา้งกิเลสไม่มีกุศลช่วยมีแต่ทุกข ์
บุญกบักุศลตอ้งไปดว้ยกนั 

จึงตอ้งสานพลงัทาํดีกบัหมู่มิตรดี 

@มนุษยห์นา้โง่ 
อยากสุขแต่ไปทาํเหตุแห่งทุกข์ 

เพราะไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง 

@ทาํความดีธรรมดาไม่สามารถดนัวบิากร้าย 
ชุดโง่ชนิดกั้นบรรลุธรรมออกไปได้ 

ดนัไดแ้ต่ชุดทาํความเดือดร้อนเท่านั้น 
ตอ้งมีความดีระดบัอนุตริยะเท่านั้น 

จึงจะเป็นไปเพื่อความพน้ทุกขไ์ด ้(ดนัความโง่ออกไปได)้ 

@ถา้ไม่ไดพ้บสัตบุรุษ ไม่มีทางพน้ทุกข ์
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@อยา่เป็นข้ีขา้กิเลส 

@พระพุทธเจา้ 
ท่านช่างเสียสละเพื่อเราเพื่อปวงชน 

ท่านสามารถปรินิพพานหนีวบิากร้ายได ้
 ก็ไม่ตอ้งมาทนทุกขล์าํบาก 

เป็นพระพุทธเจา้ยงัมีทุกขจ์ากวบิาก  
เพื่อใหเ้ราและผูอ่ื้นพน้ทุกข์ 

ท่านช่างเสียสละ อดทน  
เพื่อผองชนใหพ้น้ทุกข์ 

การแบ่งเบาท่านไดม้ากท่ีสุด 
คือพึ่งตนและพน้ทุกข ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ช่วยกนัลดวบิาก ลดกิเลสของตวัเอง 
และช่วยใหค้นอ่ืนลดกิเลสได ้

เป็นการกตญัญูต่อพระพุทธศาสนา 

@แต่ละชีวติ ถา้ยงัไม่ปรินิพพาน 
ลว้นน่าสงสารน่าเห็นใจหมด 

ไม่เวน้แมแ้ต่พระพุทธเจา้ 
เพราะ ทาํชัว่มามาก มากจน 

หา...ท่ีตน้ท่ีสุดไม่ได.้.. 
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แต่ท่านก็ยอมอดทนอยู ่ 
เพื่อใหผ้องชนพน้ทุกข์ 

@โง่ท่ีดบัทุกขไ์ม่เป็น เป็นโง่ท่ีโง่ท่ีสุดในโลก ทุกขท์รมานท่ีสุดใน
โลก 

@โง่พอกกิเลส โง่ทาํความทุกขใ์หก้บัตวัเองและผูอ่ื้น เป็นโง่ ท่ีโง่
ท่ีสุดในโลก 

@ศีล คือการพึ่งตน และช่วยคนใหพ้น้ทุกข์ 
ไดท้ั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกนั 

และสามารถดนัความโง่ชุดโลกียะท่ีไม่สามารถดบัทุกขไ์ด ้
ทาํใหไ้ดญ้าณปัญญาท่ีดบัทุกขไ์ด ้

@ชีวติ ไม่เก่งอะไรก็ช่างมนั ดบัทุกขใ์จใหเ้ก่งก็พอแลว้ 

@สุขปลอม คือ สุขแวบ๊เดียว ควา้เสร็จก็หาย 
เหน่ือยแทบตาย เก็บไม่ได ้เหน่ือยเปล่า 

สุขนอ้ย ทุกขม์าก 
แลว้จะไปบา้ไปหลงทาํไมกบัของปลอมอยา่งนั้น!!! 

@ทุกขท่ี์ทุกขท่ี์สุด จริงท่ีสุด คือ ทุกขใ์จ 
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@มนุษยค์วร สบา๊ย สบาย 
แต่ทาํไม จะตา๊ย จะตาย 

@พวกไม่ดบัทุกข ์คือ พวกมกัง่าย 
มีทุกขเ์หลืออยูม่ากเท่าไหร่ ๆ  ก็มกัง่ายเท่านั้น ๆ 

@จะไปเสียดายทาํไมกบั “กิเลส” 
เราเสียเวลามานานหลายชาติแลว้ 

@ไม่มีอะไรยากเท่า “การดบัทุกข”์ 

@ส่ิงท่ียากท่ีสุด เลิศยอดท่ีสุด มีคุณค่าท่ีสุด ยอดเยีย่มท่ีสุด ผาสุก
ท่ีสุด 

คือ ดบัทุกขใ์จใหไ้ด ้

@มีศีลใหจ้ริง จะเก่งในทุกเร่ือง 

@ไม่มีอะไรง่ายเท่าโลกียะ เม่ือไดแ้ลว้ยากท่ีสุดในโลก ทุกขท่ี์สุด
ในโลก 

ไม่มีอะไรยากเท่าโลกกุตระ เม่ือไดแ้ลว้ง่ายท่ีสุดในโลก สุขสบาย
ท่ีสุดในโลก 

@อตัตา คือ ชอบดี ชงัชัว่ 
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@ไม่ยดึมัน่ถือมัน่อะไร ก็ไม่ทุกขอ์ะไร 

@ชีวติมนัตอ้ง อดทน รอคอย ใหอ้ภยั ทาํดีเร่ือยไป ใจเยน็ขา้มชาติ  

@เหตุแห่งทุกข ์คือไม่เช่ือไม่ทาํตามพระพุทธเจา้และสาวก 
ทางดบัทุกข ์ก็เคารพก็ทาํตามพระพุทธเจา้และสาวก 

@จงเดินไปบนเส้นทางท่ีเตม็ไปดว้ยขวากหนามอยา่งร่ืนรมยใ์หไ้ด้ 
(ตั้งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิง่) 

@ชีวติตอ้งดบัทุกขใ์จใหไ้ด้ 

@ทุกขอ์ริยสัจ คือ ทุกขจ์ากชอบชงั 

@สุขทุกขจ์ากชอบชงัไม่เท่ียง 

@ปล่อยวางได ้ก็หมดทุกขไ์ด ้

@ชีวติตอ้งรับใหไ้ดทุ้กอยา่ง จะไดไ้ม่ทุกข์ 

@ชีวติตอ้งทาํใจใหเ้ป็นสุขในทุกเวลาใหไ้ด้ 

@ข้ีเกียจ จะเป็นวบิากร้าย 

@พาคนลดกิเลส มีกุศลแรงท่ีสุด เป็นประโยชน์ทั้งต่อเราต่อโลก 



194 
 

@ใหมี้ความสุขกบัการไดบ้าํเพญ็ 

@ชิงชงั เป็นบาป 
 

29 เมษายน 2561 

 

ถามวา่ :  คนเราทาํชัว่มามากขนาดไหน 
ตอบวา่  :  หาท่ีตน้...ท่ีสุด...ไม่ได.้.. 

 
ถามวา่  :  แลว้จะใหท้าํอยา่งไร 

ตอบวา่ :  อดทน รอคอย ใหอ้ภยั ทาํดีเร่ือยไป ใจเยน็ขา้มชาติ 
แต่ละคนลว้นเคยทาํชัว่มามากชัว่กปัชัว่กลัป์นบัลา้นปีไม่ถว้นหาท่ี

ตน้ท่ีสุดไม่ได ้
ดงัท่ีพระพุทธเจา้ตรัส 

ในพระไตรปิฎกเล่ม 14 พาลบณัฑิตสูตร 

ข้อ 467  
ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งน้ี 

สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยูท่ี่พระวหิารเชตวนั  
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อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวตัถี  
สมยันั้นแล  

พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดาํรัสแลว้ ฯ 

ข้อ 468 
 พระผูมี้พระภาคไดต้รัสดงัน้ีวา่  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ลกัษณะเคร่ืองหมาย เคร่ืองอา้งวา่เป็นพาลของคนพาลน้ีมี 3 อยา่ง  

3 อยา่งเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
คนพาลในโลกน้ีมกัคิดความคิดท่ีชัว่ (ผดิศีล)  

มกัพูดคาํพูดท่ีชัว่ (ผดิศีล) 
 มกัทาํการทาํท่ีชัว่ (ผดิศีล)  

ถา้คนพาลจกัไม่เป็นผูคิ้ดความคิดท่ีชัว่ พูดคาํพูดท่ีชัว่ และทาํการทาํ
ท่ีชัว่   

บณัฑิตพวกไหนจะพึงรู้จกัเขาไดว้า่ 
 ผูน้ี้เป็นคนพาล เป็นอสัตบุรุษ 

เพราะคนพาลมกัคิดความคิดท่ีชัว่ มกัพูดคาํพูดท่ีชัว่ และมกัทาํการ
ทาํท่ีชัว่ 

ฉะนั้น พวกบณัฑิตจึงรู้ไดว้า่  
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น่ีเป็นคนพาล เป็นอสัตบุรุษ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพาลนั้นนัน่แล  

ยอ่มเสวยทุกขโ์ทมนสั 3 อยา่งในปัจจุบนั  ฯ 

ข้อ 469 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ถา้คนพาลนัง่ในสภาก็ดี  
ริมถนนรถก็ดีริมทาง 

สามแพร่งก็ดี ชนในท่ีนั้น ๆ   
จะพูดถอ้ยคาํท่ีพอเหมาะพอสมแก่เขา  

ถา้คนพาลมกัเป็นผูท้าํชีวติสัตวใ์หต้กล่วง  
มกัถือเอาส่ิงของท่ีเจา้ของมิไดใ้ห้  มกัประพฤติผดิในกาม 

มกัพูดเทจ็ มีปรกติตั้งอยูใ่นความประมาท (กิเลสโลภ โกรธ หลง) 
เพราะมวัเมาคือสุราและเมรัย (เมาในกิเลสโลภ โกรธ หลงตั้งแต่

หยาบ กลาง ละเอียด) 
ในเร่ืองท่ีชนพูดถอ้ยคาํท่ีพอเหมาะพอสมแก่เขานั้นแล   

คนพาลจะมีความรู้สึกอยา่งน้ีวา่  
ปรกติเหล่านั้นมีอยูใ่นเรา และเราก็ปรากฏในปรกติเหล่านั้นดว้ย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
คนพาลยอ่มเสวยทุกข ์โทมนสัขอ้ท่ีหน่ึงดงัน้ีในปัจจุบนั  ฯ 
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ข้อ 470  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ประการอ่ืนยงัมีอีก 

 คนพาลเห็นราชา ทั้งหลายจบัโจรผูป้ระพฤติผดิมาแลว้ สั่งลง
กรรมกรณ์ต่างชนิด  คือ 

(1)  โบยดว้ยแส้บา้ง 
(2)  โบยดว้ยหวายบา้ง 

(3)  ตีดว้ยตะบองสั้นบา้ง 
(4)  ตดัมือบา้ง 
(5)  ตดัเทา้บา้ง 

(6)  ตดัทั้งมือทั้งเทา้บา้ง 
(7)  ตดัหูบา้ง 

(8)  ตดัจมูกบา้ง 
(9)  ตดัทั้งหูทั้งจมูกบา้ง 

(10)  ลงกรรมกรณ์วธีิ หมอ้เค่ียวนํ้าส้ม บา้ง 
(11)  ลงกรรมกรณ์วธีิ ขอดสังข ์บา้ง 
(12)  ลงกรรมกรณ์วธีิ ปากราหู บา้ง 
(13)  ลงกรรมกรณ์วธีิ มาลยัไฟ บา้ง 
(14)  ลงกรรมกรณ์วธีิ คบมือ บา้ง 
(15)  ลงกรรมกรณ์วธีิ ร้ิวส่าย บา้ง 
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(16)  ลงกรรมกรณ์วธีิ นุ่งเปลือกไม ้บา้ง 
(17)  ลงกรรมกรณ์วธีิ ยนืกวาง บา้ง 

(18)  ลงกรรมกรณ์วธีิ เก่ียวเหยือ่เบด็ บา้ง 
(19)  ลงกรรมกรณ์วธีิ เหรียญกษาปณ์ บา้ง 

(20)  ลงกรรมกรณ์วธีิ แปรงแสบ บา้ง 
(21)  ลงกรรมกรณ์วธีิ กางเวยีน บา้ง 
(22)  ลงกรรมกรณ์วธีิ ตัง่ฟาง บา้ง 
(23)  ราดดว้ยนํ้ามนัเดือด ๆ  บา้ง 

(24)  ใหสุ้นขัท้ึงบา้ง 
(25)  ใหน้อนหงายบนหลาวทั้งเป็น ๆ  บา้ง 

(26)  ตดัศีรษะดว้ยดาบบา้ง 
ในขณะท่ีเห็นนั้น  

คนพาลจะมีความรู้สึกอยา่งน้ีวา่  
เพราะเหตุแห่งกรรมชัว่ปานใดแล   

ราชาทั้งหลายจึงจบัโจรผูป้ระพฤติผดิมาแลว้ สั่งลงกรรมกรณ์ต่าง
ชนิด  

คือ โบยดว้ยแส้บา้ง ฯลฯ ตดัศีรษะดว้ยดาบบา้ง  
ก็ปรกติเหล่านั้นมีอยูใ่นเรา และเราก็ปรากฏในปรกติเหล่านั้นดว้ย  

ถา้แมร้าชาทั้งหลายรู้จกัเรา ก็จะจบัเราแลว้สั่งลงกรรมกรณ์ต่างชนิด 
 คือ โบยดว้ยแส้บา้ง ฯลฯ ใหน้อนหงายบนหลาวทั้งเป็น ๆ บา้ง ตดั
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ศีรษะดว้ยดาบบา้ง 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

คนพาลยอ่มเสวยทุกขโ์ทมนสั 
 ขอ้ท่ีสอง แมด้งัน้ีในปัจจุบนั  ฯ 

ข้อ 471  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ประการอ่ืนยงัมีอีก กรรมลามกท่ีคนพาลทาํไวใ้นก่อน  
 คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  

ยอ่มปกคลุม ครอบงาํคนพาลผูอ้ยูบ่นตัง่หรือบนเตียงหรือนอนบน
พื้นดินในสมยันั้น  

เปรียบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ ยอ่มปกคลุม ครอบงาํแผน่ดินใน
สมยัเวลาเยน็ ฉนัใด 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ฉนันั้นเหมือนกนัแล  
กรรมลามกท่ีคนพาลทาํไวใ้นก่อน คือ กายทุจริต วจีทุจริต มโน

ทุจริต  
ยอ่มปกคลุม ครอบงาํคนพาลผูอ้ยูบ่นตัง่ หรือบนเตียงหรือนอนบน

พื้นดินในสมยันั้น  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ในสมยันั้น คนพาลจะมีความรู้สึกอยา่งน้ีวา่เราไม่ไดท้าํความดี 
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ไม่ไดท้าํกุศล 
 ไม่ไดท้าํเคร่ืองป้องกนัความหวาดกลวัไว  ้ 

ทาํแต่ความชัว่ ทาํแต่ความร้าย ทาํแต่ความเลว ละโลกน้ีไปแลว้  
จะไปสู่คติของคนท่ีไม่ไดท้าํความดี ไม่ไดท้าํกุศล ไม่ไดท้าํเคร่ือง

ป้องกนัความหวาดกลวัไว ้
ซ่ึงทาํแต่ความชัว่ ความร้าย และความเลว เป็นกาํหนด 

คนพาลนั้นยอ่มเศร้าโศก  ลาํบากใจ คร่ําครวญ ร่ําไห้ ทุ่มอก ถึง
ความหลงพร้อม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
คนพาลยอ่มเสวยทุกขโ์ทมนสั ขอ้ท่ีสาม ดงัน้ีแลในปัจจุบนั  ฯ 

ข้อ 472  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

คนพาลนั้นนัน่แลประพฤติทุจริต ทางกาย ทางวาจา  ทางใจแลว้  
เม่ือตายไป ยอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
บุคคลเม่ือจะกล่าวถึงอบาย ซ่ึงเขาพูดหมายถึงนรกนัน่แลโดยชอบ   
พึงกล่าวไดว้า่เป็นสถานท่ีไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ

ส่วนเดียว 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

 เพียงเท่าน้ีแมจ้ะเปรียบอุปมาจนถึงนรกเป็นทุกข์ ก็ไม่ใช่ง่ายนกั  ฯ 
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ข้อ 473  
เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสแลว้อยา่งน้ี  

ภิกษุรูปหน่ึงไดก้ราบทูล พระผูมี้พระภาคดงัน้ีวา่  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ อาจเปรียบอุปมาไดห้รือไม่  

พระผูมี้พระภาคตรัสวา่   
ดูกรภิกษุอาจเปรียบได ้ 

แลว้ตรัสต่อไปวา่  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

เปรียบเหมือนพวกราชบุรุษจบัโจรผูป้ระพฤติผดิมาแสดงแด่
พระราชาวา่  

ขอเดชะผูน้ี้เป็นโจรประพฤติผดิต่อพระองค์  
ขอพระองคโ์ปรดลงอาชญาท่ีทรงพระราชประสงคแ์ก่มนัเถิด   

พระราชาทรงสั่งการนั้นอยา่งน้ีวา่  
ท่านผูเ้จริญ ไปเถิด  

พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษน้ีในเวลาเชา้  
พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทง บุรุษนั้นในเวลาเชา้ 

คร้ันเวลากลางวนั  พระราชาตรัสถามอยา่งน้ีวา่  
พอ่มหาจาํเริญ บุรุษนั้นเป็นอยา่งไร พวกราชบุรุษกราบทูลวา่  

ขอเดชะ ยงัเป็นอยูอ่ยา่งเดิม พระเจา้ขา้  
พระราชาทรงสั่งการนั้นอยา่งน้ีวา่  
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ท่านผูเ้จริญ ไปเถิด  
พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมนัในเวลากลางวนั  

พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลากลางวนั 
คร้ันเวลาเยน็ พระราชาตรัสถามอยา่งน้ีวา่  

พอ่มหาจาํเริญ บุรุษนั้นเป็นอยา่งไร  
พวกราชบุรุษกราบทูลวา่  

ขอเดชะ ยงัเป็นอยูอ่ยา่งเดิมพระเจา้ขา้  
พระราชาทรงสั่งการนั้นอยา่งน้ีวา่ ท่านผูเ้จริญ ไปเถิด  

พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมนัในเวลาเยน็ 
พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลาเยน็ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
พวกเธอจะสาํคญัความขอ้นั้นเป็นไฉน  

บุรุษนั้น ถูกแทงดว้ยหอกสามร้อยเล่ม พึงเสวยทุกขโ์ทมนสัเหตุท่ี
ถูกแทงนั้นบา้งหรือหนอ ฯ 
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวา่  

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ บุรุษนั้นถูกแทงดว้ยหอกแมเ้ล่มเดียว 
 ก็เสวยทุกขโ์ทมนสัเหตุท่ีถูกแทงนั้นได ้ป่วยการกล่าวถึงหอกตั้ง

สามร้อยเล่ม ฯ 

ข้อ 474  
คร้ังนั้นแล พระผูมี้พระภาคทรงหยบิแผน่หินยอ่ม ๆ ขนาดเท่าฝ่ามือ 
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แลว้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา่  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสาํคญัความขอ้นั้นเป็นไฉน   

แผน่หินยอ่ม ๆ  ขนาดเท่าฝ่ามือท่ีเราถือน้ีกบัภูเขาหลวงหิมพานต์ 
อยา่งไหนหนอแลใหญ่กวา่กนั ฯ 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ แผน่หินยอ่ม ๆ ขนาดเท่าฝ่ามือท่ีทรงถือน้ี 
มีประมาณนอ้ยนกั เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแ์ลว้ 

 ยอ่มไม่ถึงแมค้วามนบั ยอ่มไม่ถึงแมส่้วนแห่งเส้ียว ยอ่มไม่ถึงแม้
การเทียบกนัได ้ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ฉนันั้นเหมือนกนัแล  
ทุกขโ์ทมนสัท่ีบุรุษถูกแทงดว้ยหอกสามร้อยเล่มเป็นเหตุ กาํลงัเสวย

อยูน่ั้น  
เปรียบเทียบทุกขข์องนรกยงัไม่ถึงแมค้วามนบั   

ยงัไม่ถึงแมส่้วนแห่งเส้ียว ยงัไม่ถึงแมก้ารเทียบกนัได ้ ฯ 

ข้อ 475   
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

เหล่านายนิรยบาลจะใหค้นพาลนั้น (คนผดิศีล) กระทาํเหตุช่ือการจาํ  
5 ประการ คือ  

ตรึงตะปูเหล็กแดงท่ีมือขา้งท่ี 1 ขา้งท่ี 2 ท่ีเทา้ขา้งท่ี 1 ขา้งท่ี 2 และท่ี
ทรวงอกตรงกลาง  
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คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอนัเป็นทุกขก์ลา้ เจบ็แสบ อยูใ่นนรกนั้น  
และยงัไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยงัไม่ส้ินสุด ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เหล่านายนิรยบาลจะจบัคนพาลนั้นขึงพืดแลว้เอาผึ่ง ถาก 

คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอนัเป็นทุกขก์ลา้ เจบ็แสบอยูใ่นนรกนั้น 
และยงัไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยงัไม่ส้ินสุด ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 เหล่านายนิรยบาลจะจบัคนพาลนั้นเอาเทา้ข้ึนขา้งบน เอาหวัลง

ขา้งล่าง แลว้ถากดว้ยพร้า  
คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอนัเป็นทุกขก์ลา้ เจบ็แสบอยูใ่นนรกนั้น  

และยงัไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยงัไม่ส้ินสุด  ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

เหล่านายนิรยบาลจะเอาคนพาลนั้นเทียมรถแลว้ 
 ใหว้ิง่กลบัไปกลบัมาบนแผน่ดินท่ีมีไฟติดทัว่ ลุกโพลงโชติช่วง  

คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอนัเป็นทุกขก์ลา้ เจบ็แสบ อยูใ่นนรกนั้น  
และยงัไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยงัไม่ส้ินสุด  ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เหล่านายนิรยบาลจะใหค้นพาลนั้น 

ปีนข้ึนปีนลงซ่ึงภูเขาถ่านเพลิงลูกใหญ่ท่ีมีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติ
ช่วง  



205 
 

คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอนัเป็นทุกขก์ลา้ เจบ็แสบ อยูใ่นนรกนั้น  
และยงัไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยงัไม่ส้ินสุด  ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เหล่านายนิรยบาลจะจบัคนพาลนั้นเอาเทา้ข้ึนขา้งบน เอาหวัลง

ขา้งล่าง  
แลว้พุง่ลงไปในหมอ้ทองแดงท่ีร้อนมีไฟติดทัว่ลุกโพลงโชติช่วง 

คนพาลนั้นจะเดือดเป็นฟองอยูใ่นหมอ้ทองแดงนั้น  
เขาเม่ือเดือดเป็นฟองอยู่  

จะพล่านข้ึนขา้งบนคร้ังหน่ึงบา้ง พล่านลงขา้งล่างคร้ังหน่ึงบา้ง  
พล่านไปดา้นขวาคร้ังหน่ึงบา้ง  พล่านไปดา้นซา้ยคร้ังหน่ึงบา้ง   
จะเสวยเวทนาอนัเป็นทุกขก์ลา้ เจบ็แสบ อยูใ่นหมอ้ทองแดงนั้น 

และยงัไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยงัไม่ส้ินสุด  ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

เหล่านายนิรยบาลจะโยนคนพาลนั้นเขา้ไปในมหานรก 
ก็มหานรกนั้นแล  

มีส่ีมุมส่ีประตูแบ่งไวโ้ดยส่วนเท่ากนัมีกาํแพงเหล็กลอ้มรอบ ครอบ
ไวด้ว้ยแผน่เหล็ก  

พื้นของนรกใหญ่นั้นลว้นแลว้ดว้ยเหล็กลุกโพลงประกอบดว้ยไฟ  
แผไ่ปตลอดร้อยโยชน์รอบดา้นประดิษฐานอยูทุ่กเม่ือ  ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
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เรากล่าวเร่ืองนรกแมโ้ดยอเนกปริยายแล เพียงเท่าน้ี 
จะกล่าวใหถึ้งกระทัง่นรกเป็นทุกขไ์ม่ใช่ทาํไดง่้าย ฯ 

ข้อ 476  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

มีเหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกมีหญา้เป็นภกัษา 
สัตวเ์ดียรัจฉานเหล่านั้นยอ่มใชฟั้นและเล็มกินหญา้สด  

ก็เหล่าสัตว ์เดียรัจฉานจาํพวกมีหญา้เป็นภกัษา คืออะไร  
คือ มา้ โค ลา แพะ เน้ือ หรือแมจ้าํพวกอ่ืน ๆ  ไม่วา่ชนิดไร ๆ   ท่ีมี

หญา้เป็นภกัษา  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

คนพาล นั้นนัน่แลผูกิ้นอาหารดว้ยความติดใจรสเบ้ืองตน้ในโลกน้ี   
ทาํกรรมลามกไวใ้นโลกน้ี เม่ือตายไปแลว้ 

ยอ่มเขา้ถึงความเป็นสหายของสัตวจ์าํพวกท่ีมีหญา้เป็นภกัษา
เหล่านั้น ฯ 

ข้อ 477  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

มีเหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกมีคูถ (อุจจาระ) เป็นภกัษา  
สัตวเ์ดียรัจฉานเหล่านั้นไดก้ล่ินคูถแต่ไกล ๆ  

แลว้ยอ่มวิง่ไปดว้ยหวงัวา่จกักินตรงน้ี  
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เปรียบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกล่ินเคร่ืองบูชาดว้ยตั้งใจวา่  
จกักินตรงน้ี จกักินตรงน้ี ฉนัใด  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ฉนันั้นเหมือนกนัแล  

มีเหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกมีคูถเป็นภกัษา 
 สัตวเ์ดียรัจฉานเหล่านั้น ไดก้ล่ินคูถแต่ไกล ๆ แลว้   

ยอ่มวิง่ไปดว้ยหวงัวา่ จกักินตรงน้ี จกักินตรงน้ี  
ก็เหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกมีคูถเป็นภกัษา คืออะไร  

คือ ไก่ สุกร สุนขับา้น สุนขัป่า หรือแมจ้าํพวกอ่ืน ๆ ไม่วา่ชนิดไร ๆ  
ท่ีมีคูถเป็นภกัษา  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 คนพาลนั้น นัน่แล 

ผูกิ้นอาหารดว้ยความติดใจรสเบ้ืองตน้ในโลกน้ี  
ทาํกรรมลามกไวใ้นโลกน้ีเม่ือตายไปแลว้  

ยอ่มเขา้ถึงความเป็นสหายของสัตวจ์าํพวกมีคูถเป็นภกัษาเหล่านั้น ฯ 

ข้อ 478  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกเกิดแก่ตายในท่ีมืด 

ก็เหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกเกิดแก่ตายในท่ีมืด คืออะไร 
 คือ ตัก๊แตนมอด ไส้เดือน หรือแมจ้าํพวกอ่ืน ๆ ไม่วา่ชนิดไร ๆ ท่ี

เกิดแก่ตายในท่ีมืด 
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
คนพาลนั้นนัน่แล 

ผูกิ้นอาหารดว้ยความติดใจรสเบ้ืองตน้ในโลกน้ี  
ทาํกรรมลามกไวใ้นโลกน้ี 

เม่ือตายไปแลว้ ยอ่มเขา้ถึงความเป็นสหายของสัตวจ์าํพวกเกิดแก่
ตายในท่ีมืด ฯ 

ข้อ 479  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มีเหล่าสัตวเ์ดียรัจฉาน จาํพวกเกิดแก่ตายในนํ้า 

ก็เหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกเกิดแก่ตายในนํ้า คืออะไร  
คือ ปลา เต่า จรเข ้หรือแมจ้าํพวกอ่ืน ๆ ไม่วา่ชนิดไร ๆ ท่ีเกิดแก่ตาย

ในนํ้า 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
คนพาลนั้นนัน่แล 

ผูกิ้นอาหารดว้ยความติดใจรสเบ้ืองตน้ในโลกน้ี ทาํกรรมลามกไว้
ในโลกน้ี 

เม่ือตายไปแลว้ ยอ่มเขา้ถึงความเป็นสหายของสัตวจ์าํพวกเกิดแก่
ตาย ในนํ้า  ฯ 

ข้อ 480  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
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มีเหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกเกิดแก่ตายในของโสโครก   
ก็เหล่าสัตวเ์ดียรัจฉานจาํพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกคืออะไร  
คือ เหล่าสัตวจ์าํพวกท่ีเกิดแก่ตายในปลาเน่าก็มี ในศพเน่าก็มี ใน

ขนมกุมมาสเก่าก็มี 
ในนํ้าครําก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรือแมจ้าํพวกอ่ืน ๆ ไม่วา่ชนิดไร 

ๆ  ท่ีเกิดแก่ตายในของโสโครก  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

คนพาลนั้นนัน่แลผูกิ้นอาหารดว้ยความติดใจรสเบ้ืองตน้ในโลกน้ี   
ทาํกรรมลามกไวใ้นโลกน้ี  

เม่ือตายไปแลว้ ยอ่มเขา้ถึงความเป็นสหายของสัตวจ์าํพวกเกิดแก่
ตายในของโสโครก  ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เรากล่าวเร่ืองกาํเนิดสัตวเ์ดียรัจฉานแมโ้ดยอเนกปริยายแล   เพียง

เท่าน้ี  
จะกล่าวใหถึ้งกระทัง่กาํเนิดสัตวเ์ดียรัจฉานเป็นทุกข์ ไม่ใช่ทาํไดง่้าย  ฯ 

ข้อ 481  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

 เปรียบเหมือนบุรุษโยนทุ่นมีบ่วงตาเดียวไปในมหาสมุทร  
ทุ่นนั้นถูกลมตะวนัออกพดัไปทางทิศตะวนัตก ถูกลมตะวนัตกพดั

ไปทางทิศตะวนัออก  
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ถูกลมเหนือพดัไปทางทิศใต ้ถูกลมใตพ้ดัไปทางทิศเหนือ 
มีเต่าตาบอดอยูใ่นมหาสมุทรนั้น  
ล่วงไปร้อยปีจึงจะผดุข้ึนคร้ังหน่ึง 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
 พวกเธอจะสาํคญัความขอ้นั้นเป็นไฉน  

เต่าตาบอดตวันั้น 
จะพึงเอาคอสวมเขา้ท่ีทุ่นมีบ่วงตาเดียวโนน้ไดบ้า้งไหมหนอ ฯ 

ภิกษุเหล่านั้นทูลวา่  
ขอ้นั้นเป็นไปไม่ไดเ้ลย พระพุทธเจา้ขา้ 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  
ถา้จะเป็นไปไดบ้า้งในบางคร้ังบางคราว 

ก็โดยล่วงระยะกาลนานแน่นอน ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

เต่าตาบอดตวันั้นจะพึงเอาคอสวมเขา้ท่ีทุ่นมีบ่วงตาเดียวโนน้ไดย้งั
จะเร็วกวา่   

เรากล่าวความเป็นมนุษยท่ี์คนพาลผูไ้ปสู่วนิิบาตคราวหน่ึงแลว้จะ
พึงได ้ยงัยากกวา่น้ี นัน่เพราะเหตุไร  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เพราะในตวัคนพาลน้ี 

ไม่มีความประพฤติธรรม ความประพฤติสงบ การทาํกุศล การ
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ทาํบุญ  
มีแต่การกินกนัเอง  การเบียดเบียนคนอ่อนแอ ฯ 

ข้อ 482 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
คนพาลนั้นนัน่แล  

ถา้จะมาสู่ความเป็นมนุษยใ์นบางคร้ังบางคราว ไม่วา่กาลไหน ๆ 
โดยล่วงระยะกาลนาน  

ก็ยอ่มเกิดในสกุลตํ่า คือ สกุลคนจณัฑาล หรือสกุลคนจกัสาน หรือ
สกุลช่างรถ หรือสกุลคนเทขยะ  

เห็นปานนั้น  ในบั้นปลาย  
อนัเป็นสกุลคนจน มีขา้วนํ้าและโภชนาหารนอ้ย มีชีวติเป็นไป

ลาํบาก 
ซ่ึงเป็นสกุลท่ีจะไดข้องกิน และเคร่ืองนุ่งห่มโดยฝืดเคือง  

และเขาจะมีผวิพรรณทราม  น่าเกลียดชงั ร่างม่อตอ้ มีโรคมาก เป็น
คนตาบอดบา้ง เป็นคนง่อยบา้ง 

เป็นคนกะจอกบา้ง เป็นคนเปล้ียบา้ง ไม่ไดข้า้ว นํ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้
ของหอม เคร่ืองลูบไล ้ท่ีนอน ท่ีอยูอ่าศยั และเคร่ืองตามประทีป 

เขาจะประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต 
คร้ันแลว้เม่ือตายไป จะเขา้ถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก  ฯ 
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ข้อ 483  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

เหมือนนกัเลงการพนนั  
เพราะเคราะห์ร้ายประการแรกเท่านั้นจึงตอ้งเสียลูกบา้ง เสียเมียบา้ง  

เสียสมบติัทุกอยา่งบา้งยิง่ข้ึนไป  
อีกตอ้งถึงถูกจองจาํ เคราะห์ร้ายของนกัเลงการพนนัท่ีตอ้งเสียไป

ดงันั้น เพียงเล็กนอ้ย  
ท่ีแทแ้ลเคราะห์ร้ายอนัใหญ่หลวงกวา่นั้น คือ เคราะห์ท่ีคนพาลนั้น 
ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต  มโนทุจริตแลว้ ตายไป เขา้ถึงอบาย 

ทุคติ วนิิบาต นรก นัน่เอง ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

น้ีภูมิของคนพาลครบถว้นบริบูรณ์  ฯ 

ข้อ 484  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลกัษณะ เคร่ืองหมาย เคร่ืองอา้งวา่ 
เป็นบณัฑิตของบณัฑิตน้ีมี 3 อยา่ง 3 อยา่งเป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
บณัฑิตในโลกน้ีมกัคิดความคิดท่ีดี (ถูกศีล) 

มกัพูดคาํพูดท่ีดี (ถูกศีล) มกัทาํการทาํท่ีดี (ถูกศีล) 
ถา้บณัฑิตจกัไม่เป็นผูคิ้ดความคิดท่ีดี พูดคาํพูดท่ีดี และทาํการทาํท่ีดี  
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บณัฑิตพวกไหนจะพึงรู้จกัเขาไดว้า่ผูน้ี้เป็นบณัฑิต เป็นสัตบุรุษ 
เพราะบณัฑิตมกัคิดความคิดท่ีดี มกัพูดคาํพูดท่ีดี และมกัทาํการทาํท่ี

ดี 
ฉะนั้น พวกบณัฑิตจึงรู้ไดว้า่ ผูน้ี้เป็นบณัฑิตเป็นสัตบุรุษ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
 บณัฑิตนั้นนัน่แลยอ่มเสวยสุขโสมนสั 3 อยา่งในปัจจุบนั  ฯ 

ข้อ 485-500 
 (ตรงกนัขา้มกบัคนพาล)... 

ข้อ 501  
คร้ังนั้นแล พระผูมี้พระภาคทรงหยบิแผน่หินยอ่ม ๆ  ขนาดเท่าฝ่า

มือ 
แลว้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายวา่  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
พวกเธอจะสาํคญัความ ขอ้นั้นเป็นไฉน  

แผน่หินยอ่ม ๆ ขนาดเท่าฝ่ามือท่ีเราถือน้ี กบัภูเขาหลวงหิมพานต ์
อยา่งไหนหนอแลใหญ่กวา่กนั ฯ 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ แผน่หินยอ่ม ๆ ขนาดเท่าฝ่ามือท่ีทรงถือน้ีมี
ประมาณนอ้ยนกั  

เปรียบเทียบภูเขาหลวงหิมพานตแ์ลว้ ยอ่มไม่ถึงแมค้วามนบัยอ่มไม่
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ถึงแมส่้วนแห่งเส้ียว  
ยอ่มไม่ถึงแมก้ารเทียบกนัได ้ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ฉนันั้นเหมือนกนัแล พระเจา้จกัรพรรดิน้ี ทรงประกอบดว้ย 

แกว้ 7 ประการและความสัมฤทธิผล 4 อยา่ง 
ยอ่มทรงเสวยสุขโสมนสัอนัมีส่ิงประกอบนั้นเป็นเหตุได้ 

สุขโสมนสันั้นเปรียบเทียบสุขอนัเป็นทิพยแ์ลว้ 
ยอ่มไม่ถึงแมก้ารนบั ยอ่มไม่เขา้ถึงแมส่้วนแห่งเส้ียว 

ยอ่มไม่ถึงแมก้ารเทียบกนัได ้ ฯ 

ข้อ 502 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
บณัฑิตนั้นนัน่แล  

ถา้มาสู่ความเป็นมนุษยใ์นบางคร้ังบางคราวไม่วา่กาลไหน ๆ  โดย
ล่วงระยะกาลนาน  

ก็ยอ่มเกิดในสกุลสูง คือสกุลกษตัริยม์หาศาล หรือสกุลพราหมณ์
มหาศาล หรือสกุลคฤหบดีมหาศาล 

เห็นปานนั้นในบั้นปลาย  
อนัเป็นสกุลมัง่คัง่ มีทรัพยม์าก มีโภคะมาก มีทองและเงินอุปกรณ์

เคร่ืองปล้ืมใจ  



215 
 

และทรัพยธ์ญัญาหารอยา่งเพียงพอ 
และเขาจะเป็นผูมี้รูปงาม น่าดู น่าเล่ือมใส ประกอบดว้ยความงาม

แห่งผวิพรรณอยา่งยิง่ 
มีปรกติไดข้า้ว นํ้า ผา้ ยาน ดอกไม ้ของหอม เคร่ืองลูบไล ้ท่ีนอน ท่ี

อยูอ่าศยั 
และเคร่ืองตามประทีป เขาจะประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโน

สุจริต 
คร้ันแลว้เม่ือตายไปจะเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์  ฯ 

ข้อ 503  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

 เหมือนนกัเลงการพนนั เพราะฉวยเอาชยัชนะไดป้ระการแรก
เท่านั้น จึงบรรลุโภคสมบติัมากมาย  

การฉวยเอาชยัชนะของนกัเลงการพนนัท่ีบรรลุโภคสมบติัมากมาย
ไดน้ั้นแล เพียงเล็กนอ้ย 

ท่ีแทแ้ล การฉวยเอาชยัชนะใหญ่หลวงกวา่นั้น  
การฉวยเอาชยัชนะใหญ่หลวงกวา่นั้น คือ การฉวยเอาชยัชนะท่ี

บณัฑิตนั้น  
ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต 

แลว้ตายไป เขา้ถึงสุคติโลกสวรรคน์ัน่เอง ฯ 
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
น้ีภูมิของบณัฑิตครบถว้นบริบูรณ์ ฯ 

พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระภาษิตน้ีแลว้  
ภิกษุเหล่านั้นต่างช่ืนชมยนิดีพระภาษิตของพระผูมี้พระภาคแล  ฯ 

พระไตรปิฎกเล่ม 16 ติณกฏัฐสูตร 
ข้อ 421  

ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งน้ี 
สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่าน

อนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี้พระ
ภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... 

แลว้ไดต้รัสวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได้ 

เม่ือเหล่าสัตวผ์ูมี้อวชิชาเป็นท่ีกางกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองประกอบไว  ้
ท่องเท่ียวไปมาอยู ่ท่ีสุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ ฯ 

ข้อ 422  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยา่งวา่ บุรุษตดัทอนหญา้ ไมก่ิ้งไม ้ใบไม ้
ในชมพูทวปีน้ี แลว้จึงรวมกนัไว ้คร้ันแลว้ พึงกระทาํใหเ้ป็นมดั ๆ 

ละ 4 น้ิว วางไว ้
สมมติวา่ น้ีเป็นมารดาของเรา น้ีเป็นมารดาของมารดาของเรา โดย
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ลาํดบั 
มารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงส้ินสุด 

ส่วนวา่ หญา้ไม ้ก่ิงไม ้ใบไม ้ในชมพูทวปีน้ี พึงถึงการหมดส้ินไป 
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร เพราะวา่ สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ือง

ปลายไม่ได ้
เม่ือเหล่าสัตวผ์ูมี้อวชิชาเป็นท่ีกางกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองประกอบไว  ้

ท่องเท่ียวไปมาอยูท่ี่สุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ 
พวกเธอไดเ้สวยทุกข ์ความเผด็ร้อน ความพินาศ ไดเ้พิ่มพูนปฐพีท่ี

เป็นป่าชา้ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเท่าน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหน่ายใน

สังขารทั้งปวง  
พอเพื่อจะคลายกาํหนดั พอเพื่อจะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

พระไตรปิฎกเล่ม 16 ปฐวสูีตร 
ข้อ 423  

พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวตัถี  

คร้ังนั้นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... 
แลว้ไดต้รัสวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได้ 
เม่ือเหล่าสัตวผ์ูมี้อวชิชาเป็นท่ีกางกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองประกอบไว  ้
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ท่องเท่ียวไปมาอยู ่ท่ีสุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ ฯ 

ข้อ 424  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เหมือนอยา่งวา่ บุรุษป้ันมหาปฐพีน้ีใหเ้ป็นกอ้น 

กอ้นละเท่าเมด็กระเบาแลว้วางไว ้
สมมติวา่ น้ีเป็นบิดาของเรา น้ีเป็นบิดาของบิดาของเรา โดยลาํดบั 
บิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงส้ินสุด ส่วนมหาปฐพีน้ี พึงถึงการ

หมดส้ินไป 
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร เพราะวา่ สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ือง

ปลายไม่ได ้ฯลฯ 
ท่ีสุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ พวกเธอไดเ้สวยทุกข ์ความเผด็ร้อน 

ความพินาศ 
ไดเ้พิ่มพูนปฐพีท่ีเป็นป่าชา้ ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเท่าน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหน่ายใน
สังขารทั้งปวง 

พอเพื่อจะคลายกาํหนดั พอเพื่อจะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

พระไตรปิฎกเล่ม 16 อสัสุสูตร 
ข้อ 425  

พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี 
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เขตพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุ
ทั้งหลาย ... 

แลว้ไดต้รัสวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้
เบ้ืองปลายไม่ได ้ฯลฯ  

พวกเธอจะสาํคญัความขอ้นั้น เป็นไฉน 
นํ้าตาท่ีหลัง่ไหลของพวกเธอผูท้่องเท่ียวไปมา คร่ําครวญร้องไหอ้ยู่  
เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ เพราะพลดัพรากจากส่ิงท่ีพอใจ โดย

กาลนานน้ี 
กบันํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ส่ิงไหนจะมากกวา่กนั ฯ 

ภิกษุเหล่านั้นทูลวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  
พวกขา้พระองค ์ยอ่มทราบธรรมตามท่ีพระผูมี้พระภาคทรงแสดง

แลว้วา่ 
 นํ้าตาท่ีหลัง่ไหลออกของพวกขา้พระองคผ์ูท้่องเท่ียวไปมา คร่ํา

ครวญร้องไหอ้ยู่  
เพราะการประสบส่ิงท่ีไม่พอใจเพราะการพลดัพรากจากส่ิงท่ีพอใจ  

โดยกาลนานน้ีแหละ มากกวา่ 
ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย ฯ 

ข้อ 426  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ถูกละ ๆ  พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลว้อยา่งน้ี 
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ถูกแลว้ นํ้าตาท่ีหลัง่ไหลออกของพวกเธอ ผูท้่องเท่ียวไปมา ฯลฯ 
โดยกาลนานน้ีแหละ มากกวา่ 

ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย 
พวกเธอไดป้ระสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน 

นํ้าตาท่ีหลัง่ไหลออกของเธอเหล่านั้น ผูป้ระสบมรณกรรมของ
มารดาคร่ําครวญร้องไหอ้ยู่  

เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ เพราะพลดัพรากจากส่ิงท่ีพอใจนัน่
แหละ มากกวา่  

ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย  
พวกเธอไดป้ระสบมรณกรรมของบิดา ...  

ของพี่ชายนอ้งชาย พี่สาวนอ้งสาว ...  
ของบุตร ...  
ของธิดา ...  

ความเส่ือมแห่งญาติ ... 
ความเส่ือมแห่งโภคะ ...  

ไดป้ระสบความเส่ือมเพราะโรคตลอดกาลนาน  
นํ้าตาท่ีหลัง่ไหลออกของเธอเหล่านั้น ผูป้ระสบความเส่ือมเพราะ

โรค คร่ําครวญร้องไหอ้ยู่  
เพราะประสบส่ิงท่ีไม่พอใจ เพราะพลดัพรากจากส่ิงท่ีพอใจนัน่

แหละมากกวา่  
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ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย 
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร เพราะวา่สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ือง

ปลายไม่ได ้ฯลฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เหตุเพียงเท่าน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหน่ายใน

สังขารทั้งปวง 
พอเพื่อจะคลายกาํหนดั พอเพื่อจะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

 

พระไตรปิฎกเล่ม 16 ขีรสูตร 
ข้อ 427  

พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวตัถี  

ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ...แลว้ไดต้รัสวา่  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได้ ฯลฯ  
เธอทั้งหลายจะสาํคญัความขอ้นั้นเป็นไฉน  

นํ้านมมารดาท่ีพวกเธอผูท้่องเท่ียวไปมาอยูโ่ดยกาลนานน้ี ด่ืมแลว้ 
 กบันํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไหนจะมากกวา่กนั ฯ 

ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลวา่  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พวกขา้พระองคย์อ่มทราบธรรมตามท่ีพระผูมี้
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พระภาคทรงแสดงแลว้  
นํ้านมมารดาท่ีพวกขา้พระองคผ์ูท้่องเท่ียวไปมาอยูโ่ดยกาลนาน ด่ืม

แลว้นัน่แหละ มากกวา่  
นํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย ฯ 

ข้อ 428  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ๆ  พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลว้

อยา่งน้ี ถูกแลว้  
นํ้านมมารดาท่ีพวกเธอผูท้่องเท่ียวไปมาอยูโ่ดยกาลนานด่ืมแลว้นัน่

แหละ มากกวา่  
นํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย 

ขอ้นั้นเพราะเหตุไร เพราะวา่  
สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุด เบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได ้ฯลฯ 

พอเพื่อจะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

พระไตรปิฎก เล่ม 16 ปัพพตสูตร 
ข้อ 429  

พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวตัถี  

คร้ังนั้นแล ภิกษุรูปหน่ึงไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงท่ีประทบั  
คร้ันเขา้ไปเฝ้าแลว้ ฯลฯ เม่ือภิกษุรูปนั้นนัง่เรียบร้อยแลว้ ไดทู้ลถาม
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พระผูมี้พระภาควา่  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ  

กปัหน่ึง นานเพียงไรหนอแล 
พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ ดูกรภิกษุ  

กปัหน่ึงนานแล มิใช่ง่ายท่ีจะนบักปันั้นวา่ 
เท่าน้ีปี เท่าน้ี 100 ปี เท่าน้ี 1,000 ปี หรือวา่เท่าน้ี 100,000 ปี ฯ 

ก็พระองคอ์าจจะอุปมาไดไ้หม พระเจา้ขา้ ฯ 

ข้อ 430  
อาจอุปมาได ้ภิกษ ุแลว้จึงตรัสต่อไปวา่  

ดูกรภิกษุเหมือนอยา่งวา่  
ภูเขาหินลูกใหญ่ยาวโยชน์หน่ึง กวา้งโยชน์หน่ึง สูงโยชน์หน่ึงไม่มี

ช่อง ไม่มีโพรง เป็นแท่งทึบ  
บุรุษพึงเอาผา้แควน้กาสีมา (ผา้ท่ีมีสัมผสัน่ิมมาก) แลว้ปัดภูเขานั้น 

100 ปีต่อคร้ัง 
ภูเขาหินลูกใหญ่นั้น พึงถึงการหมดไป ส้ินไป เพราะความพยายามน้ี  
ยงัเร็วกวา่แล ส่วนกปัหน่ึงยงัไม่ถึงการหมดไป ส้ินไป กปันานอยา่ง

น้ีแล  
บรรดากปัท่ีนานอยา่งน้ี พวกเธอท่องเท่ียวไปแลว้ มิใช่หน่ึงกปั มิใช่

ร้อยกปั มิใช่ พนักปั มิใช่แสนกปั  
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร เพราะวา่  



224 
 

สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได ้ฯลฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

ก็เหตุเพียงเท่าน้ีพอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหน่าย ในสังขารทั้งปวง (การปรุง
แต่งชอบชงัในส่ิงต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง) 

พอเพื่อจะคลายกาํหนดั (คลายสุขปลอมจากสมชอบสมชงั)  
พอเพื่อจะหลุดพน้ (หลุดพน้จากทุกขอ์นัเกิดจากชอบชงั จากการยดึ

มัน่ถือมัน่) ดงัน้ี ฯ 

พระไตรปิฎก เล่ม  16 คงคาสูตร 
ข้อ 435 

 สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ ณ พระเวฬุวนักลนัทกนิ
วาปสถาน เขตพระนครราชคฤห์  

คร้ังนั้นแล พราหมณ์ผูห้น่ึงเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงท่ีประทบั  
ไดป้ราศรัยกบัพระผูมี้พระภาค คร้ันผา่นการปราศรัยพอใหร้ะลึกถึง

กนัไปแลว้  
จึงนัง่ ณ ท่ีควรส่วนขา้งหน่ึง คร้ันพราหมณ์นั้นนัง่เรียบร้อยแลว้  

ไดทู้ลถามพระผูมี้พระภาควา่  
ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ กปัท่ีผา่นไปแลว้ ล่วงไปแลว้ มากเท่าไร

หนอแล ฯ 
พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ ดูกรพราหมณ์ กปัทั้งหลายท่ีผา่นไปแลว้ 

ล่วงไปแลว้ มากแล 
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มิใช่ง่ายท่ีจะนบักปัเหล่านั้นวา่เท่าน้ีกปั เท่าน้ี 100 กปัเท่าน้ี 1,000 
กปั หรือวา่เท่าน้ี 100,000 กปั ฯ 

ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ ก็พระองคอ์าจจะอุปมาไดไ้หม ฯ 

ข้อ 436  
อาจอุปมาได ้พราหมณ์ 

 แลว้จึงตรัสต่อไปวา่ ดูกรพราหมณ์  
แม่นํ้าคงคาน้ียอ่มเกิดแต่ท่ีใด และยอ่มถึงมหาสมุทร ณ ท่ีใด  

(แม่นํ้าคงคา ยาวประมาณ 2,525 กิโลเมตร จุดท่ีกวา้งท่ีสุด ประมาณ 
3 กิโลเมตร)  

เมล็ดทรายในระยะน้ีไม่เป็นของง่ายท่ีจะกาํหนดไดว้า่ 
เท่าน้ีเมด็ เท่าน้ี 100 เมด็เท่าน้ี 1,000 เมด็ หรือวา่เท่าน้ี 100,000 เมล็ด  
ดูกรพราหมณ์ กปัทั้งหลายท่ีผา่นไปแลว้ ล่วงไปแลว้ มากกวา่เมล็ด

ทรายเหล่านั้น 
มิใช่ง่ายท่ีจะนบักปัเหล่านั้นวา่ 

เท่าน้ีกปั เท่าน้ี 100 กปั เท่าน้ี 1,000 กปั หรือวา่เท่าน้ี 100,000 กปั 
เม่ือเหล่าสัตวผ์ูมี้อวชิชาเป็นท่ีกางกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองประกอบไว  ้ 

ท่องเท่ียวไปมาอยู ่ท่ีสุดเบ้ืองตน้ไม่ปรากฏ สัตวเ์หล่านั้นไดเ้สวย
ทุกข ์ความเผด็ร้อน ความพินาศ 

ไดเ้พิ่มพูนปฐพีท่ีเป็นป่าชา้ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น 
ดูกรพราหมณ์ก็เหตุเพียงเท่าน้ี พอทีเดียวเพื่อจะเบ่ือหน่ายในสังขาร
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ทั้งปวง 
พอเพื่อจะคลายกาํหนดั พอเพื่อจะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

ข้อ 437  
เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสอยา่งน้ีแลว้  

พราหมณ์ผูน้ั้นไดก้ราบทูลวา่  
แจ่มแจง้ยิง่นกั ท่านพระโคดม แจ่มแจง้ยิง่นกั ท่านพระโคดม  

ขอพระโคดมผูเ้จริญ จงทรงจาํขา้พระองคว์า่เป็นอุบาสก  
ผูถึ้งสรณะจนตลอดชีวติตั้งแต่วนัน้ีเป็นตน้ไป  ดงัน้ี ฯ 

พระไตรปิฏกเล่ม 16 ทุคคตสูตร 
ข้อ 443  

สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมี้พระ

ภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ...แลว้ไดต้รัสวา่  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได้ 
เม่ือเหล่าสัตวผ์ูมี้อวชิชาเป็นท่ีกางกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองประกอบไว  ้ 

ท่องเท่ียวไปมาอยู ่ท่ีสุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ  
เธอทั้งหลายเห็นทุคตบุรุษผูมี้มือและเทา้ไม่สมประกอบ 

พึงลงสันนิษฐานในบุคคลน้ีวา่ เราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกขเ์ห็นปาน
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น้ีมาแลว้โดยกาลนานน้ี  
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร  

เพราะวา่สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได ้ฯลฯ พอ
เพื่อจะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

 

พระไตรปิฎก เล่ม 16 สุขิตสูตร 
ข้อ 444  

สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี  

เขตพระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล 
พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลาย ... แลว้ไดต้รัสวา่  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได้  

เม่ือเหล่าสัตวผ์ูมี้อวชิชาเป็นท่ีกางกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองประกอบไว  ้
ท่องเท่ียวไปมาอยู ่

ท่ีสุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ ...  
เธอทั้งหลายเห็นบุคคลผูเ้พียบพร้อมดว้ยความสุข มีบริวารคอยรับ

ใช ้ 
พึงลงสันนิษฐานในบุคคลน้ีวา่ เราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเห็นปานน้ี

มาแลว้โดยกาลนานน้ี  
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ขอ้นั้นเพราะเหตุไร 
เพราะวา่ สงสารกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได ้ฯลฯ พอเพื่อ

จะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

พระไตรปิฎก เล่ม 16 ติงสมัตตาสูตร 
ข้อ 447  

พระผูมี้พระภาคไดต้รัสวา่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได้  

เม่ือเหล่าสัตวผ์ูย้งัมีอวชิชาเป็นท่ีกางกั้น มีตณัหาเป็นเคร่ืองประกอบ
ไว ้ท่องเท่ียวไปมาอยู ่ 

ท่ีสุดเบ้ืองตน้ยอ่มไม่ปรากฏ พวกเธอจะสาํคญัความขอ้นั้นเป็นไฉน  
โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกของพวกเธอ ผูท้่องเท่ียวไปมา ซ่ึงถูกตดัศีรษะ

โดยกาลนานน้ี  
กบันํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ส่ิงไหนจะมากกวา่กนั 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา่  
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขา้พระองคท์ั้งหลาย ยอ่มทราบธรรมตามท่ี

พระผูมี้พระภาคทรงแสดงแลว้วา่ 
 โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกของพวกขา้พระองคผ์ูท้่องเท่ียวไปมา  

ซ่ึงถูกตดัศีรษะโดยกาลนานน้ีแหละมากกวา่  
ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย ดงัน้ี ฯ 
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ข้อ 448  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถูกละ ๆ   

พวกเธอทราบธรรมท่ีเราแสดงแลว้อยา่งน้ี ถูกแลว้ 
 โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกของพวกเธอ ผูท้่องเท่ียวไปมา  

ซ่ึงถูกตดัศีรษะ โดยกาลนานน้ี น้ีแหละมากกวา่  
ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย 

เม่ือเธอทั้งหลายเกิดเป็นโค ซ่ึงถูกตดัศีรษะตลอดกาลนาน  
โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกนัน่แหละมากกวา่  

ส่วนนํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย 
เม่ือเธอทั้งหลายเกิดเป็นกระบือ 
 ซ่ึงถูกตดัศีรษะตลอดกาลนาน 

 โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกนัน่แหละมากกวา่ 
 ... เม่ือเธอทั้งหลายเกิดเป็นแกะ  

... เกิดเป็นแพะ  
... เกิดเป็นเน้ือ  
... เกิดเป็นสุกร  
... เกิดเป็นไก่ ... 

เม่ือพวกเธอถูกจบัตดัศีรษะโดยขอ้หาวา่ 
 เป็นโจรฆ่าชาวบา้นตลอดกาลนาน  

โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกนัน่แหละมากกวา่  
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... ถูกจบัตดัศีรษะโดยขอ้หาวา่เป็นโจรคิดปลน้ 
 ...ถูกจบัตดัศีรษะ โดยขอ้หาวา่เป็นโจรประพฤติผดิในภรรยาของ

ผูอ่ื้น ตลอดกาลนาน  
โลหิตท่ีหลัง่ไหลออกนัน่แหละมากกวา่  

นํ้าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกวา่เลย 
ขอ้นั้นเพราะเหตุไร  

เพราะวา่สงสารน้ีกาํหนดท่ีสุดเบ้ืองตน้เบ้ืองปลายไม่ได้ ... 
พอเพื่อจะหลุดพน้ ดงัน้ี ฯ 

ข้อ 449  
พระผูมี้พระภาคไดต้รัสดงัน้ีแลว้ ภิกษุเหล่านั้นต่างพอใจช่ืนชม

ภาษิตของพระผูมี้พระภาค 
 เม่ือพระผูมี้พระภาคตรัสไวยากรณภาษิตน้ีอยู่  

จิตของภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ 30 รูป พน้จากอาสวะเพราะไม่
ถือมัน่ ฯ 

พระไตรปิฎกเล่ม 27 ตจสารชาดก 
คนฉลาดยอ่มไม่แสดงอาการใหศ้ตัรูเห็น 

 

ข้อ 788  
พวกเจา้ตกอยูใ่นเง้ือมมือของศตัรู ถูกเขาจองจาํดว้ยท่อนไมไ้ผแ่ลว้ 
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ยงัเป็นผูมี้สีหนา้ผอ่งใส เพราะเหตุไรพวกเจา้จึงไม่เศร้าโศกเล่า? 

ข้อ 789  
บุคคลไม่พึงไดค้วามเจริญแมแ้ต่เล็กนอ้ย 
ดว้ยความเศร้าโศก และ ความรํ่ ารําพนั 

พวกศตัรูรู้วา่ บุคคลนั้นเศร้าโศก ไดรั้บความทุกข ์ยอ่มดีใจ 

ข้อ 790  
ส่วนบณัฑิตผูฉ้ลาดในการวนิิจฉยัความ 

ยอ่มไม่สะทกสะทา้นเพราะอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนไม่วา่เม่ือไร 
พวกศตัรูไดเ้ห็นหนา้ของบณัฑิตนั้น อนัไม่เปล่ียนแปลง เป็นเหมือน

แต่ก่อน ยอ่มเกิดความทุกข.์ 

ข้อ 791  
บุคคลจะพึงไดป้ระโยชน์ในท่ีใด ดว้ยประการใด ๆ  เช่น การร่าย

มนต ์
การปรึกษาท่านผูรู้้ การกล่าววาจาอ่อนหวาน การใหสิ้นบน 

หรือการสืบวงศต์ระกูล พึงหาเพียรในท่ีนั้น ดว้ยประการนั้น ๆ เถิด 

ข้อ 792  
ก็ในการใด บณัฑิตพึงรู้วา่ ประโยชน์น้ีเราหรือคนอ่ืนไม่พึงไดรั้บ 
ในกาลนั้น ก็ไม่ควรเศร้าโศก ควรอดกลั้นไวด้ว้ยคิดเสียว่า กรรม
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เป็นของมัน่คง 
บดัน้ี เราจะกระทาํอยา่งไรดี 

มิคโปตกชาดก 
ค าพูดทีท่ าให้หายเศร้าโศก 

ข้อ 808  
การท่ีท่านเศร้าโศกถึงลูกเน้ือผูล้ะไปแลว้ เป็นการไม่สมควรแก่ท่าน  

ผูห้ลีกออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต  สงบระงบั 

ข้อ 809  
ดูกรทา้วสักกะ ความรักของมนุษย ์หรือเน้ือ ยอ่มเกิดข้ึนในใจเพราะ

อยูร่่วมกนัมา  
มนุษย ์หรือเน้ือนั้น อาตมภาพไม่สามารถท่ีจะไม่เศร้าโศกถึงได ้

ข้อ 810  
ชนเหล่าใด มาร้องไหรํ้าพนั บ่นเพอ้ถึงผูต้ายไปแลว้ และผูจ้ะตายอยู ่
ณ บดัน้ี การร้องไหข้องชนเหล่านั้น สัตบุรุษทั้งหลายกล่าววา่เปล่า

จากประโยชน์  
ดูกรฤาษี เพราะฉะนั้น ท่านอยา่ร้องไหเ้ลย 

ข้อ 811  
ดูกรพราหมณ์ ผูท่ี้ตายไปแลว้ ละไปแลว้  
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หากจะพึงกลบัเป็นข้ึนได ้เพราะการร้องไห้  
เราก็จะประชุมกนัทั้งหมดร้องไหถึ้งพวกญาติของกนัและกนั 

ข้อ 812  
มหาบพิตร  

มารดาอาตมภาพผูเ้ดือดร้อนยิง่นกัใหห้ายร้อน ดบัความกระวน
กระวายไดท้ั้งส้ิน  

เหมือนบุคคลเอานํ้ารดไฟติดท่ีเปรียงใหด้บั  
ฉะนั้นมหาบพิตรมาถอนลูกศรคือความโศกท่ีเสียบแน่นอยูใ่นหทยั

ของอาตมภาพออกไดแ้ลว้หนอ 
 เม่ืออาตมภาพถูกความโศกครอบงาํ  

มหาบพิตรก็ไดบ้รรเทาความโศกถึงบุตรเสียได้  
ดูกรทา้ววาสวะ  

อาตมภาพเป็นผูถ้อนลูกศรออกไดแ้ลว้ ปราศจากความเศร้าโศก ไม่
มีความมวัหมอง 

อาตมาภาพจะไม่เศร้าโศกร้องไห้ เพราะไดฟั้งถอ้ยคาํของมหาบพิตร 
 

พระไตรปิฎกเล่ม 24 สจิตตสูตร 
ข้อ 51  

สมยัหน่ึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตะวนั อาราม
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ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี  
ใกลพ้ระนครสาวตัถี ณ ท่ีนั้นแล  

พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา่ 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผูมี้พระภาคแลว้ 

 พระผูมี้พระภาคไดต้รัสวา่  
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

หากวา่ภิกษุไม่เป็นผูฉ้ลาดในวารจิตของผูอ่ื้นไซร้ เม่ือเป็นเช่นนั้น  
เธอทั้งหลายพึงศึกษาวา่  

เราทั้งหลายจกัเป็นผูฉ้ลาดในวารจิตของตน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

เธอทั้งหลายพึงศึกษาอยา่งน้ีแล ฯ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

 ภิกษุยอ่มเป็นผูฉ้ลาดในวารจิตของตนอยา่งไร 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย  

เปรียบเหมือนสตรีหรือบุรุษท่ีเป็นหนุ่มสาว มีปรกติชอบแต่งตวั  
ส่องดูเงาหนา้ของตนในคนัฉ่องอนับริสุทธ์ิหมดจด หรือในภาชนะ

นํ้าอนัใส  
ถา้เห็นธุลีหรือจุดดาํท่ีหนา้นั้น ก็พยายามเพื่อขจดัธุลีหรือจุดดาํนั้น

เสีย  
หากวา่เราไม่เห็นธุลีหรือจุดดาํท่ีหนา้นั้น ก็ยอ่มดีใจ  
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มีความดาํริอนับริบูรณ์ดว้ยเหตุนั้นแลวา่ 
เป็นลาภของเราหนอ หนา้ของเราบริสุทธ์ิแลว้หนอ แมฉ้นัใด 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
การพิจารณาของภิกษุวา่  

เราเป็นผูมี้อภิชฌา (ชอบ) อยูโ่ดยมาก หรือหนอ หรือวา่เราไม่เป็นผู ้
มีอภิชฌาอยูโ่ดยมาก  

เราเป็นผูมี้จิตพยาบาท (ชงั) อยูโ่ดยมากหรือหนอ หรือวา่เราไม่เป็น
ผูมี้จิตไม่พยาบาทอยูโ่ดยมาก  

เราเป็นผูอ้นัถีนมิทธะ (หดหู่ซึมเศร้า) กลุม้รุมอยูโ่ดยมากหรือหนอ  
หรือวา่เราเป็นผูป้ราศจากถีนมิทธะอยูโ่ดยมาก  

เราเป็นผูฟุ้้งซ่าน (อึดอดั รําคาญ) อยูโ่ดยมากหรือหนอ หรือวา่เรา
เป็นผูไ้ม่ฟุ้งซ่านอยูโ่ดยมาก  

เราเป็นผูมี้ความสงสัย 
 (ไม่รู้ทุกข ์เหตุแห่งทุกข ์สภาพพน้ทุกข ์วธีิพน้ทุกข ์งง กลวั กงัวล 

ระแวง หวัน่ไหว)  
อยูโ่ดยมากหรือหนอ หรือวา่เราเป็นผูข้า้มพน้ความสงสัยได้

โดยมาก  
เราเป็นผูโ้กรธอยูโ่ดยมากหรือหนอ หรือวา่เราเป็นผูไ้ม่โกรธอยู่

โดยมาก  
เราเป็นผูมี้จิตเศร้าหมองอยูโ่ดยมากหรือหนอ  หรือวา่เราเป็นผูมี้จิต
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ไม่เศร้าหมองอยูโ่ดยมาก  
เราเป็นผูมี้กายอนัปรารภแรงกลา้อยูโ่ดยมากหรือหนอ  หรือวา่เรา
เป็นผูมี้กายอนัมิไดป้รารภแรงกลา้อยูโ่ดยมาก เราเป็นผูเ้กียจคร้าน
อยูโ่ดยมากหรือหนอ หรือวา่เราเป็นผูป้รารภความเพียรอยูโ่ดยมาก  

 เราเป็นผูมี้จิตไม่ตั้งมัน่อยูโ่ดยมากหรือหนอ หรือวา่เราเป็นผูมี้จิตตั้ง
มัน่อยูโ่ดยมาก ดงัน้ี 

ยอ่มเป็นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉนันั้นเหมือนกนัแล ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ถา้วา่ภิกษุเม่ือพิจารณาอยู่ ยอ่มรู้อยา่งน้ีวา่ เราเป็นผูมี้อภิชฌาอยู่

โดยมาก 
 เป็นผูมี้จิตพยาบาทอยูโ่ดยมาก 

 เป็นผูอ้นัถีนมิทธะกลุม้รุมอยูโ่ดยมาก  
เป็นผูฟุ้้งซ่านอยูโ่ดยมาก 

 เป็นผูมี้ความสงสัยอยูโ่ดยมาก  
เป็นผูมี้ความโกรธอยูโ่ดยมาก  

เป็นผูมี้จิตเศร้าหมองอยูโ่ดยมาก  
เป็นผูมี้กายอนัปรารภแรงกลา้อยูโ่ดยมาก  

เป็นผูเ้กียจคร้านอยูโ่ดยมาก  
เป็นผูมี้จิตไม่ตั้งมัน่อยูโ่ดยมาก  

ดงัน้ีไซร้  
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ภิกษุนั้นควรทาํความพอใจ 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมกัเขมน้ ความไม่ทอ้ถอย สติ

และสัมปชญัญะ ใหมี้ประมาณยิง่  
เพื่อละธรรมทั้งหลาย ท่ีเป็นบาปอกุศลเหล่านั้น ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
เปรียบเหมือนบุคคลผู้มผ้ีาอันไฟไหม้ หรือมศีีรษะอันไฟไหม้ 

พึงทาํความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมกัเขมน้ 
ความไม่ทอ้ถอย 

สติและสัมปชญัญะใหมี้ประมาณยิง่  
เพ่ือดับไฟไหม้ผ้าหรือไฟไหม้ศีรษะนั้น ฉนัใด  

ภิกษุนั้น ก็พึงทาํความพอใจ 
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมกัเขมน้ ความไม่ทอ้ถอย สติ

และสัมปชญัญะ  
ใหมี้ประมาณยิง่ เพื่อละธรรมทั้งหลายท่ีเป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านั้น 

ฉนันั้นเหมือนกนั ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  
ก็ถา้วา่ภิกษุเม่ือพิจารณาอยู่ ยอ่มรู้อยา่งน้ีวา่ 

เราเป็นผูไ้ม่มีอภิชฌาอยูโ่ดยมาก เป็นผูมี้จิตไม่พยาบาทอยูโ่ดยมาก 
เป็นผูป้ราศจากถีนมิทธะอยูโ่ดยมาก เป็นผูไ้ม่ฟุ้งซ่านอยูโ่ดยมาก 
เป็นผูข้า้มพน้ความสงสัยอยูโ่ดยมาก เป็นผูไ้ม่โกรธอยูโ่ดยมาก 
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เป็นผูมี้จิตไม่เศร้าหมองอยูโ่ดยมาก เป็นผูมี้กายอนัมิไดป้รารภแรง
กลา้อยูโ่ดยมาก 

เป็นผูป้รารภความเพียรอยูโ่ดยมาก เป็นผูมี้จิตตั้งมัน่อยูโ่ดยมากดงัน้ี
ไซร้ 

ภิกษุนั้นควรตั้งอยูใ่นกุศลธรรมเหล่านั้นแลว้ 
พึงทาํความเพียรเพื่อความส้ินไปแห่งอาสวะทั้งหลายใหย้ิง่ข้ึนไป ฯ 

 

@การตั้งจิตท่ีถูกตอ้ง คือ 
ตั้งใหส่ิ้งดีเขา้มาในชีวติอยา่งพอดีตามความจาํเป็นสูงสุด 

ตามประโยชน์สูงสุดท่ีจะเกิดแก่เราและแก่โลก  
(ตามวบิากดีร้ายของเราและคนในโลก) 

ไม่มากไปหรือนอ้ยไปจนเกิดผลเสีย 
หากตั้งจิตไม่ถูกตอ้ง 

1) ส่ิงดีนั้นจะไม่เขา้มาเลย 
2) ส่ิงดีนั้นจะเขา้มาชา้กวา่ท่ีควร 

3) ส่ิงดีนั้นจะเขา้มาเร็วและมากกวา่ท่ีควรจะเป็น แต่จะมีวบิากร้าย
แทรก 

@กลวั คือ ทุกข ์คือ ทาํร้ายตวัเอง 
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@กิเลสเป็นโรคติดต่อร้ายแรงท่ีสุดในโลก 
นาํทุกขท์ั้งมวลมาให ้

เพราะมีแรงเหน่ียวใหค้นทาํตามเป็นตาม 
วธีิป้องกนัคือ ตั้งศีล 

@ความยดึมัน่ถือมัน่ ทาํใหเ้กิดวบิากร้าย 
วบิากร้ายจะมากั้นไม่ใหไ้ดส่ิ้งดี เพราะเอาความยดึมัน่ถือมัน่ไปกั้น

ไว ้

@อยา่ถือสาใคร จะมีวบิากร้าย 11 ประการ 

@สัจจะใหผ้ม (หมอเขียว) 
มาบริหารแพทยว์ถีิธรรม 

สถาบนัวชิชาราม 
เป็นองครั์กษพ์ิทกัษศ์าสนา 

ปกป้อง รักษา  คุม้ครอง และ เผยแพร่ธรรมะ 

@ชีวติใหมี้ธรรมะ เป็นแก่นหลกัของชีวติ 

บรรลุธรรมมีค่าท่ีสุดในโลก 

เม่ือเกิดส่ิงเลวร้ายกบัเรา 
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เป็นเพราะวบิากร้ายของเรา ไปยมืชีวติเขาใหม้าทาํกบัเรา 
รับเร่ืองร้ายมาเท่าไหร่ ๆ  ก็หมดเร่ืองร้าย ๆ  ไปจากชีวติเท่านั้น  ๆ 

รับดว้ยความยนิดี จริงใจ  
เพราะเขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้วา่ 

ส่ิงท่ีเราไดรั้บคือส่ิงท่ีเราทาํมา ไม่มีส่ิงใดท่ีเราไดรั้บโดยท่ีเราไม่เคย
ทาํมา รับแลว้ก็หมดไป 

คุม้สุดคุม้ หมดเร่ืองร้ายไปจากชีวติ เราก็จะโชคดีข้ึน 
จึงควรยนิดี จริงใจ เตม็ใจรับ เตม็ใจใหห้มดไปดว้ยใจท่ีเป็นสุข  

(วบิากหมด กิเลสตาย ไดกุ้ศล) 
อยา่โง่ ท่ีไม่ยอมรับหรือรับดว้ยความทุกขใ์จ 

เพราะเป็นการเพิ่มวบิากร้ายให้ชีวติ 
(วบิากเพิ่ม กิเลสพอก งอกอกุศล) 

@คนท่ีเราตา้นไม่ได ้เราอยูใ่นสภาพถูกบงัคบัโดยท่ีเราตา้นไม่ได้ 
เขาคือเจา้หน้ีตวัจริงท่ีมาทวงหน้ี 

เขาคือเจา้หน้ีท่ีเราเคยไปทาํร้ายมา ไปกดดนัมา 
เช่น ลูกด้ือ พอ่แม่ด้ือ สามี หรือภรรยาท่ีไม่ดี หรือคนท่ีทาํไม่ดีกบัเรา  

เราก็ตอ้งยอมชดใชห้น้ีชดใชว้บิาก 
เป็นหน้ีทางธรรม ตอ้งชาํระหน้ีตามกฎแห่งกรรม 

@เจา้หน้ีมี 2 ประเภท 
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1) เจา้หน้ีดี คือ เราเคยไปรับความช่วยเหลือจากเขามา (หน้ีกุศล) 
2) เจา้หน้ีร้าย คือ เราไปทาํไม่ดีกบัเขามา (หน้ีอกุศล) เขามากดดนั 

เขามาทวงคืน 
ถา้เรามีอาํนาจก็ขดัใจบา้ง ขดัเกลาบา้ง ตา้นบา้ง ไม่ใช่ตามใจทุก

เร่ือง ไม่ใช่ยอมทุกเร่ือง 
แต่ถา้ไม่มีอาํนาจตา้นก็ตอ้งยอม ตอ้งวาง ใชห้น้ีไป 

ชีวติน้ี...ใชห้น้ีอยา่งเดียว... 
ดว้ยใจท่ีเป็นสุข 

@ถา้เรากาํลงัทาํส่ิงดี แต่มีคนมาขดัขวางไม่ใหท้าํ 
แสดงวา่ชาติใดชาติหน่ึง เราก็ไปขดัขวางการทาํดีของคนดีมา  

แสดงวา่ยงัไม่ไดเ้วลา 
เราก็ไดใ้ชว้บิาก ดว้ยการวางดีดว้ยใจเป็นสุข 

รับแลว้ก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ึน 

@งานบางงานน่ะ ไม่ด่วนหรอก วางก่อนก็ได ้ 
(แทจ้ริงท่ีด่วน คือใจท่ีด่วน ใจท่ีร้อน) 

@งานท่ีด่วนท่ีสุด ใหญ่ท่ีสุด คือ งานพน้ทุกข ์

@อยา่ไปรับเงินรับทองจากคนไม่ลดกิเลส คนไม่มีศีล 
เพราะคนไม่มีศีล คนไม่ลดกิเลส คือ คนนอกศาสนา 
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(ไม่แสวงหาบุญนอกขอบเขตพุทธ) 

@วางดีได ้ก็จะพน้ทุกขไ์ด ้
วางดีไม่ได ้ก็จะพน้ทุกขไ์ม่ได ้

@ดีท่ีมากกวา่ดี คือ การวางดี 
เพราะเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสุดของโลก 

@เกิดมาเป็นมนุษย ์ 
เพื่อลา้งความยดึมัน่ถือมัน่ 
ชาติชัว่ ชาติทุกข ์ส้ินแลว้ 

 กิจอ่ืนนอกจากน้ีไม่มี 
เป็นสาระสูงสุดของชีวติ  

เป็นสุขท่ีสุดในโลก 
คือไม่ยดึมัน่ถือมัน่ คือไม่เอาอะไร 

@กิจท่ีควรทาํ คือ สุขสบายใจ ไร้กงัวล 
ใจเป็นสุขตลอดเวลา ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

คือ สภาพอรหนัต ์

@การฆ่ากิเลส คือ การฆ่าความเห็นผดิของกิเลส 
เปล่ียนจากเห็นผดิ เป็นเห็นถูก 

เปล่ียนทุกข ์เป็นสุข 



243 
 

@แก่นหลกัของชีวติ คือ สุขใจตลอดเวลา 

@จิตอรหนัต ์คือ 
อดทน รอคอย ใหอ้ภยั ทาํดีเร่ือยไป ใจเยน็ขา้มชาติ 

@งานท่ีประเสริฐท่ีสุด คือ งานท่ีพาตนเองและผูอ่ื้นพน้ทุกข์ 

 

@สัจจะของพุทธ คือ 
ไม่ชัว่ ไม่ทุกข ์ไม่เบียดเบียนตวัเองผูอ่ื้นสัตวอ่ื์น 

@วมุิติ นิพพาน 
คือสภาพพน้ทุกข ์คือความผาสุกอยา่งย ัง่ยนื 

@อคติ 4 คือ ความลาํเอียง 
คือรัก ชงั หลง กลวั 

1) ฉนัทาคติ (ลาํเอียงเพราะรัก) 
2) โทสาคติ  (ลาํเอียงเพราะชงั) 
3) มหาคติ   (ลาํเอียงเพราะหลง) 
4) ภยาคติ   (ลาํเอียงเพราะกลวั) 

(พระไตรปิฎกเล่ม 21 “อคติสูตร” ขอ้ 17) 
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เป็นวบิากร้ายท่ีทาํใหเ้ราโง่  
ทาํใหเ้ราไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง 

ทาํใหป้ระมาณผดิ  
เหน่ียวนาํใหค้นอ่ืนทาํตาม  

ทาํชัว่ไดทุ้กเร่ือง 
ดึงเร่ือยร้ายเขา้มาในทุกมิติ  

ทาํใหเ้กิดวบิากร้าย 

@เช่ือเร่ืองกรรมดีกรรมชัว่อยา่งแจ่มแจง้  
เราจะไม่ลาํเอียง 

ใครจะไดรั้บอะไร แค่ไหน อยา่งไรข้ึนกบัวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ 

@ขา้วของเสียหาย แต่ใจไม่เสียหาย ก็คุม้เกินคุม้ 
หมดทั้งเร่ืองร้ายเก่า (วบิากเก่า) กบั กิเลสใหม่ (วบิากใหม)่ 

วบิากหมด กิเลสตาย ไดกุ้ศล 

@ความเป็นกลาง คือ 
หยดุชัว่ ทาํดี ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 

คือ การเขา้ขา้งคนดี ไม่ใช่ชัว่บวกดีหารสอง 
คือ เมตตาปรารถนาดีต่อทุกคนเท่ากนัหมด 

ช่วยเหลือโดยประมาณใหพ้อเหมาะกบัฐานจิตของแต่ละชีวติ 
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แลว้ปล่อยวางไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละชีวติ 

@วบิากดีร้ายยติุธรรมท่ีสุดในโลก 

@กิเลส คือ ศตัรูท่ีแทจ้ริงของทุกชีวติ 

@การมาเกิดของพระพุทธเจา้ พระโพธิสัตว ์เป็นการเสียสละท่ี
ยิง่ยวด 

เพราะยงัมีเศษวบิากเก่าท่ีพลาดทาํมา ตอ้งใชว้บิาก 
แต่ท่านก็อดทน เสียสละ เมตตาต่อผองชนใหพ้น้ทุกข ์

@อยา่ฆ่าตวัเอง เบียดเบียนตวัเอง ดว้ยความเครียด 

@ตอ้งลา้งกิเลสไดส้ิ้นเกล้ียงเท่านั้น 
จึงจะหยดุการเบียดเบียนได ้

ถา้ยงัมีกิเลสอยู ่ก็ยงัเบียดเบียนอยู ่

@เบียดเบียนตวัเอง ผูอ่ื้น สัตวอ่ื์น ผดิศีลขอ้ 1 

@ใหทิ้้งดีส่วนนอ้ย เพื่อไปเอาดีท่ีมากกวา่ 

@ศีล ตอ้งนาํไปสู่การไม่เบียดเบียนและไม่มีภยัทั้งปวง 

@เรียบง่ายมีคุณค่าประโยชน์ มกัง่ายมีโทษ 
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@ศาสนาพุทธ ช่วยใหเ้ราและผูอ่ื้นพน้ชัว่ พน้ทุกข ์พน้ภยั 

 

@สาเหตุท่ีรับประทานอาหารมงัสวรัิติแลว้ขาดวติามิน B12 
เกิดจากรับประทานอาหารไม่สมดุลและไม่เพิ่มศีล 

ส่วนใหญ่จะรับประทานถัว่ชนิดเดียวคือถัว่เหลือง คือเตา้หู ้เป็น
หลกั ทาํใหไ้ดรั้บโปรตีนไม่ครบ 
โปรตีนจะแปรสภาพเป็น B12 
จะแปรสภาพเป็นเลือดท่ีสมดุล 

เม่ือรับประทานอาหารไม่สมดุลก็ขาด 
เพราะนาํไปขบัพิษท่ีไม่สมดุลออกไป 

B12 เอาไวส้ร้างเลือด ก็ตอ้งเอาไปขบัพิษในอาหารท่ีไม่สมดุล 
ทาํใหข้าดวติามิน B12 

ทางแกคื้อ รับประทานอาหารใหส้มดุล และเพิ่มศีลท่ีถูกตรง 
ดงัเช่น ชาวแพทยว์ถีิธรรม ท่ีรับประทานอาหารท่ีสมดุล  

รับประทานถัว่หลากหลาย  
และรักษาศีล 

ทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง 
(อาการของการขาดวติามิน B12  คือ  

จะเพลีย ๆ  วงิเวยีน ปวดเม่ือยตามเน้ือตวั พลงัไม่เตม็) 



247 
 

@แก่นหลกัของงานวจิยัโลกุตระ คือ ลดกิเลส 

@จิตใจเป็นสุขในทุกเวลาได ้คือ ปาฏิหาริยท่ี์แทจ้ริง 

@กิเลส คือ พิษสงท่ีแสบเผด็ 

@กิเลส คือ อนตัตา ไม่มีตวัตน ไม่เท่ียง สั่งไม่ได้ 
สร้างได ้แต่สั่งไม่ได ้

สั่งใหอ้ยูก่็ไม่ได ้(สุขลวง-สุขแวบ๊เดียวแลว้ก็หมดไป) 
สั่งใหไ้ปก็ไม่ได ้(ทุกขจ์ริง-ทุกขย์าวนานกวา่สุขลวง หมดฤทธ์ิก็ดบั

ไป) 
ทั้งสุขลวงและทุกขจ์ริง เราสามารถกาํจดัได ้ดว้ยศีลสมาธิปัญญาท่ี

ถูกตรง 

@ยดึมัน่ถือมัน่ คือ กิเลส 
ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ คือ ตวัลา้งกิเลส 

@ผูใ้ดยดึมัน่ถือมัน่ 
ผูน้ั้นไม่เคารพพระพุทธเจา้ 

จะมีวบิากจากการเพง่โทษ 11 ประการ 
1) ไม่บรรลุธรรมท่ียงัไม่บรรลุ 
2) เส่ือมจากธรรมท่ีบรรลุแลว้ 
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3) สัทธรรม (ธรรมท่ีดีแท)้ ยอ่มไม่ผอ่งแผว้ 
4) เขา้ใจผดิวา่ไดบ้รรลุสัทธรรม 

5) ไม่ยนิดีประพฤติพรหมจรรย ์(ธรรมอนัประเสริฐ) 
6) มีความผดิเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
7) เลิกปฏิบติัธรรมเวยีนกลบัมาเลวตํ่าชา้ 

8) เป็นโรคร้ายแรงหนกั 
9) เป็นบา้มีจิตฟุ้งซ่าน 

10) ตามดว้ยความหลงผดิ 
11) ยอ่มเขา้ถึงอบาย (ความฉิบหาย)   

ทุคติ (ไปชัว่)   
วนิิบาต (ตกตํ่าทรมาน) 
นรก (เร่าร้อนใจ) 

(พระไตรปิฎก เล่ม 24 “พยสนสูตร” ขอ้ 88,213) 

@กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข ์อวชิชานาํทุกขม์าให ้

@กิเลส เป็นพิษ เป็นโรคระบาด เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เป็นเช้ือโรค
ร้ายแรงท่ีสุดในโลก 

@กิเลสเป็นโรคระบาดเร้ือรังท่ีร้ายแรงท่ีสุดในโลก 

@กิเลส แมน้อ้ยก็เหมน็มาก (ทุกขม์าก) 
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@กิเลส คือ เช้ือชัว่ท่ีไม่ยอมตาย 

@ชีวติ...ตอ้งทนใหไ้ด ้

@ชีวติจะพน้ทุกขไ์ดเ้พราะ “อดทน” 
ชีวติไม่มีวนัพน้ทุกขไ์ดเ้พราะ “สาํออย” 

@โลกธรรมเป็นอนัตรายอนัแสบเผด็ 

@เด็กตอ้งใหดี้ แต่ไม่ตอ้งใหเ้ด่น (อตัตาจะโต จะฆ่าเขา) 

@กิเลส จะยอมตายเม่ือรู้ความจริงตามความเป็นจริงระดบัวบิาก
กรรมเท่านั้น 

@อยา่ช่ืนชมความเก่งทางโลก จงช่ืนชมเก่งศีลเป็นหลกั 

@ชีวติตอ้งสลายอตัตาไดโ้ดยไม่ทุกข์ 

@ชีวติ...เอาตามมีตามได ้ 
เพราะเขา้ใจเร่ืองกรรมอยา่งแจ่มแจง้ 

@คนแต่ละคนมีกิเลสแต่ละเร่ือง ๆ  “หาท่ีตน้ท่ีสุดไม่ได”้ 

@อริยศีล คือ วคัซีน 
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@ทุกขใ์จ มีพิษร้ายแรงท่ีสุดในโลก 

@กุศล คือยาชา (ชะลอวบิากร้าย) 
บุญ คือยาฆ่าเช้ือ 

@ยาหลกัท่ีจะช่วยทุกชีวติ คือ 
บุญ กุศล สมดุลร้อนเยน็ หมู่มิตรดี 

@ชีวติ...อยา่ใหมี้ความทุกขใ์จ 

@วตัถุไม่ใช่เร่ืองใหญ่ จิตวญิญาณเป็นเร่ืองใหญ่  

@งานนอกไม่ใช่เร่ืองใหญ่  
เร่ืองใหญ่คืองานใน คือลดกิเลส คือใจไม่ทุกข์ 

@งานสาํเร็จไม่สาํเร็จไม่สาํคญัเท่าใจเราตอ้งผาสุกไดส้าํเร็จ 

@งานเสียหายม่ใช่เร่ืองเสียหาย 
จิตวญิญาณเสียหาย คือความเสียหายท่ีแทจ้ริง 

@“ดี” ท่ีดีท่ีสุด คือ “วางดี” ท่ีดีท่ีสุด 
คือ ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ในส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

คือ สภาพท่ีดีท่ีสุดในโลก 
คือ อนตัตา 
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@ทาํงานเพื่อบรรลุธรรม ไม่ใช่ทาํงานเพื่อบรรลุงาน 

@นํ้าท่วมไม่ตายหรอก แต่อตัตาท่วมน่ีสิตาย 

@ส่ิงท่ีดีเลิศยอดท่ีสุด คือ สอนคนใหพ้น้ทุกข์ 

@ไม่ลงตวั คือ ความเจริญของชีวิต (อตัตาตาย) 
ลงตวั คือ ความเส่ือมของชีวติ (อตัตาโต) 

@วางความสาํคญัในส่ิงใด ๆ ได ้ชีวติก็ไม่ทุกข ์

@สัจจะของชีวติ คือ ไม่ทุกข ์คือ ใจผาสุกตลอดเวลา 

@อปริหานิยธรรม คือ หวัใจของความพน้ทุกข์ 
เป็นพลปัจจยัท่ีมีค่ายิง่สาํหรับชีวติ 

@ท่ี ๆ เราควรจะไป คือ ท่ี ๆ เราสามารถเจริญในธรรมได้ 
คือ ตอ้งมีขบวนการอปริหานิยธรรม  

จะเจริญอยา่งเดียวไม่มีเส่ือม 
คือ เรามีส่วนร่วมในการแบ่งเบาภาระหนา้ท่ี ในการสร้างสรรค์ 

โดยใหเ้อางานในเป็นหลกั  
เอางานนอกเป็นรอง 

@งานน่ะ... ไม่หนกัหรอก... 
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ท่ีหนกั... คือ...อตัตา 

@ส่ิงท่ีมีค่าท่ีสุดของพุทธะ คือ ลดกิเลสได ้

@คนเจริญในธรรมจะไม่ข้ีเกียจ แต่จะเพียรพกัอยา่งพอเหมาะ  

@การตามใจ ทาํใหเ้กิดความเส่ือม 
การขดัใจ ทาํใหเ้กิดความเจริญ 
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