
 

 

บทที� 8 
สํานวนแพทย์วถิพุีทธเพื�อมวลมนุษยชาต ิ

 
การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ#งตนแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เพื#อใหเ้ขา้ถึงมวลมนุษยชาติในมิติกวา้งในการดูแลสุขภาพเบื,องตน้ เพื#อให้เหมาะ
กบัคนทุกชนชาติทุกฐานจิตทุกฐานะ ทุกอาชีพ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยดาํเนินการภายใต้
สโลแกน “หมอที#ดีที#สุดในโลกคือตวัคุณเอง” และ “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” สําหรับการแพทย์
วิถีพุทธนั,น เป็นการพฒันาต่อยอดจากการแพทย์วิถีธรรม สู่ความเป็นพุทธะในมิติที#ลึกยิ#งขึ, น  
เหมาะสําหรับผูที้#ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนจนเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะ ที#มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้าง
สุขภาวะที#ดีของตน ทั,งในดา้นสุขภาพกาย ใจ มิตรสหายที#ดี สังคมและสิ#งแวดลอ้มที#ดี และช่วยเหลือ
เกื,อกูลมนุษยชาติให้มีสุขภาวะที#ดีไปพร้อม ๆ กนั ด้วยสภาวะจิตที#ดีงามและผาสุกอย่างย ั#งยืน 
ซึ# งผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที#มีความศรัทธาต่อหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เมื#อไดป้ฏิบตัิตามและได้
พบเห็นว่า ตนเองมีความผาสุกขึ,นได้จริง จากการได้ปฏิบติัตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ จากการฟังสิ# งที#ผูว้ิจยัได้เพียรนาํเสนอผ่านการบรรยายของผูว้ิจยั  
การอ่านจากการเขียนหนังสือ วารสารแผ่นพบั ที#เป็นสื#อสิ#งพิมพต่์าง ๆ และการดูภาพและฟังเสียง
จากสื#อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น ยูทูป เอ็มพีสาม ซีดีและดีวีดี เฟสบุ๊คและไลน์ เป็นตน้) 
พร้อมกบัการไดร่้วมบาํเพ็ญบุญกุศลช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในที#ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปี 
ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2558 จึงได้มาร่วมปฏิบติัพฒันาฝึกฝนตน เพื#อกา้วสู่ความเป็นพุทธะ  
ด้วยการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา จนเกิดจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพิ#มมากขึ, นในที# ต่าง ๆ  
ทั#วประเทศและต่างประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย และจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธเครือข่ายอเมริกา รวมถึงกระจายอยูต่ามประเทศต่าง ๆ กวา่ 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว พม่า 
มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ใต้หว ัน ฮ่องกง อินเดีย 
สวสิเซอร์แลนด ์เยอรมนั องักฤษ ฝรั#งเศส สเปน เนเธอร์แลนด ์ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย แอฟริกา และ
แคนาดา เป็นตน้ 

หนึ# งในยุทธศาสตร์หรือนโยบายการแพทย์วิถีพุทธ คือ ยุทธศาสตร์ผีเสื, อขยบัปีก คือ  
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ แต่ละคนที#อยูใ่นแต่ละที#แต่แห่ง ติดต่อสื#อสารส่งสัญญาณให้กนั แลว้ลงมือ
ปฏิบตัิการดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธที#ตนเอง และทาํกิจกรรมช่วยเหลือมนุษยชาติ 
พร้อมกบัทาํการสื#อสารในกลุ่มและต่อสาธารณะทุกรูปแบบ เช่น จดัค่ายอบรมสุขภาพ การแนะนาํ
แบบปากต่อปาก หนงัสือ วารสาร แผน่พบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยทููฟ เพสบุ๊ค 
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ไลน์ เป็นตน้ โดยลงมือปฏิบติัสิ# งที#ดีงามดงักล่าว พร้อม ๆ กนั อย่างเต็มที#ตามความสามารถและ
องคป์ระกอบของแต่ละคน ซึ# งเป็นนโยบายที#สัมพนัธ์กบัทฤษฎีไร้ระเบียบ  

ทฤษฎีไร้ระเบียบ มาจาก Chaos theory ซึ# งแปลเป็นไทยแลว้ใช้ต่างกนัหลายคาํ อาทิ 
ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรือบางทีก็เรียกทบัศพัทว์า่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื,อขยบัปีก
ทาํให้เกิดพายุ” มาจาก “Butterfly effect” ซึ# งศาสตราจารยเ์อ็ดเวิร์ด ลอเร้นซ์ (Edward Lorenz) 
คน้พบโดยบงัเอิญ จากการเฝ้าดูตวัเลขการจาํลองทางอุตุนิยมวทิยาที#ทีการปรับเปลี#ยนทุก 0.0000001 
สร้างให้เกิดความคลาดเคลื#อนที#คาดไม่ถึง เขาคน้พบว่าความคลาดเคลื#อนเพียงน้อยนิดก่อให้เกิด 
การเปลี#ยนแปลงอย่างมหาศาลทางอุตุนิยมวิทยา และในแต่ละครั, งผลลพัธ์ไม่เหมือนเดิมเลย 
เมื#อพล็อตกราฟออกมาจะเป็นรูปร่างคลา้ยผีเสื, อ และเขานาํไปอธิบายวา่ แมก้ระทั,งผีเสื, อตวัเล็ก ๆ 
กระพือปีกเบา ๆ ที#บราซิล อาจส่งผลกระเทือนถึงเท็กซสัได ้ซึ# งเป็นที#มาของวลีกอ้งโลก “ผีเสื,อขยบัปีก
ทาํให้เกิดพายุ” และต่อมามีคนขยายความว่า “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” ซึ# งขณะนั,น 
ยงัไม่ได้ตั,งเป็นทฤษฎีอะไร ผูที้#บญัญติัคาํว่า Chaos theory คือ เจมส์ เอ ยอร์ค (James A.Yorke) 
ทฤษฎีเคออส อธิบายถึงปรากฏการณ์ในธรรมชาติที#ดูเหมือนสะเปสะปะไร้ระเบียบ แต่แทจ้ริงแล้ว 
มนัมีระเบียบของมนัอยูภ่ายในนั,น  

นยัยะเดียวกนัเมื#อผีเสื, อแห่งธรรมขยบัปีก หมายถึง บุคคลที#มีความดีงาม เริ#มทาํสิ# งที#ดีงาม 
และสื#อสารไปตามช่องทางต่าง  ๆจะเป็นการส่งสัญญาณให้ผูที้#มีจิตใจที#ดีงาม ขยบัปีกตาม คือ ทาํความดี
ตามเหตุปัจจยัที#แต่ละคนจะพึงทาํได ้และสื#อสารไปตามช่องทางต่าง ๆ เป็นการส่งสัญญาณต่อเนื#องไป
เรื#อย ๆ ทาํให้คนดีรับสัญญาณไดแ้ละทาํความดีต่อเนื#องไปเรื#อย ๆ เป็นพายุแห่งความดีที#ช่วยพดัพา
ความทุกขค์วามเดือดร้อน ออกจากชีวติของมนุษยชาติ 
 

ชีวติที�พอเพยีงเรียบง่าย ร่างกายที�แขง็แรง จิตใจที�ดงีาม และจิตใจที�เป็นสุข 
 

ในมนาปทายสูีตร พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกะอุคคเทพบุตรดว้ยพระคาถาความวา่ ผูใ้ห้ของที#
พอใจยอ่มไดข้องที#พอใจ ผูใ้ห้ของที#เลิศยอ่มไดข้องที#เลิศ ผูใ้ห้ของที#ดียอ่มไดข้องที#ดี และผูใ้ห้ของที#
ประเสริฐยอ่มเขา้ถึงสถานที#ประเสริฐ นรชนใดให้ของที#เลิศให้ของที#ดีและให้ของที#ประเสริฐ นรชนนั,น 
จะบงัเกิด ณ ที#ใด ๆ ยอ่มมีอายุยืนมียศดงันี,ฯ (องฺ.ปfฺจก.22/44) และพระพุทธเจา้ตรัสความสําคญัของ
การแบ่งปันวา่ “ที#พึ#งของสัตวท์ั,งปวงยิ#งไปกวา่ทานไม่มี” (ข.ุชา.28/1,073)  

โดยดาํรงชีวติอยา่งประหยดัเรียบง่าย ดงัในจตัตาริสูตร พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ดูกรภิกษุทั,งหลาย 
ปัจจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4 อย่างนี,  4 อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั, งหลาย บรรดาจีวร  
ผา้บงัสุกุล นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คาํขา้วที#ไดด้ว้ยปลีแขง้ นอ้ย หาไดง่้ายและ
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ไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม ้น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเน่า น้อย หาไดง่้าย
และไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั,งหลาย เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ# ง ของภิกษุซึ# งเป็นผูส้ันโดษ 
ดว้ยปัจจยัที#น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ ความคบัแคน้แห่งจิต 
ยอ่มไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษ ดว้ยปัจจยันอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะ
และโภชนะ ทิศของเธอชื#อว่าไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผูส้ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี#ยวเอาไวไ้ด ้ 
ซึ# งธรรมอนัสมควรแก่ธรรมที#พระตถาคตตรัสบอกแลว้แก่เธอ (ข.ุสุ. 25/281)  

การดาํรงชีวติอยา่งพอเพียงเรียบง่ายและแบ่งปันเกื,อกูลกนันั,น สอดคลอ้งกบัพระราชดาํรัส 
ในหลวงวา่ “เราเลยบอกวา่ ถา้จะแนะนาํก็แนะนาํได ้ตอ้งทาํแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศรํ# ารวย
เรามีพอสมควร พออยู่ได ้แต่ไม่เป็นประเทศที#กา้วหน้าอย่างมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหน้า
อยา่งมาก ก็จะมีแต่ถอยหลงั ประเทศเหล่านั,น ที#เป็นประเทศที#มีอุตสาหกรรมกา้วหนา้ จะมีแต่ถอยหลงั 
และถอยหลงัอยา่งน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหาร แบบเรียกวา่แบบ “คนจน” แบบไม่ติดกบัตาํรามาก
เกินไป ทาํอย่างมีสามคัคีนี#แหละ คือ เมตตากนัก็จะอยู่ได้ตลอดไป คนที#ทาํงานตามวิชาการ จะตอ้งดู
ตาํรา เมื#อพลิกไปถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ ในหนา้สุดทา้ยนั,น เขาบอก “อนาคตยงัมี” แต่ไม่บอกวา่ให้ทาํ
อย่างไร ก็ต้องปิดเล่มคือปิดตาํรา ปิดตาํราแล้ว ไม่รู้จะทาํอะไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่  
เปิดหนา้แรกก็เริ#มตน้ใหม่ ถอยหลงัเขา้คลอง แต่ถา้เราใช ้ตาํราแบบ “คนจน” ใชค้วามอะลุ่มอล่วยกนั 
ตาํรานั,นไม่จบ เราจะกา้วหนา้เรื#อย ๆ” (พระราชดาํรัส 8 สิงหาคม 2534)  

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้และในหลวง ทรงพบวา่ การแกปั้ญหาหรือพฒันาที#กา้วหนา้ที#สุดนั,น 
ตอ้งกระทาํอย่างประหยดัที#สุดคือใช้เงินหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้น้อยที#สุด (ทาํแบบคนจน) แต่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีเมตตา คือ ปรารถนาดีแบ่งปันเกื,อกูลช่วยเหลือกนั จะนาํประโยชน์สุขสูงสุด 
มาสู่ตนเองและผูอื้#น 

ผูว้ิจ ัยพบว่า ทุกวนันี, การบริการสุขภาพโดยส่วนใหญ่กลายเป็น “ธุรกิจ” ที#ผูใ้ช้บริการ 
ส่วนใหญ่จะเดือดร้อน เพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพ จึงสร้างยุทธศาสตร์
ในการช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อน ด้วยการพฒันาจิตวิญญาณของผูใ้ห้บริการสุขภาพให้เป็นนัก
เสียสละเปลี#ยนจากการทาํ “ธุรกิจ” บนความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็น “ธุรบุญ” คือ แบ่งปัน
ช่วยเหลือเกื,อกูลกนัโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ผูใ้ห้ก็ไดบุ้ญกุศล ส่วนผูรั้บการแบ่งปันก็ไดค้วามผาสุก 
แล้วเกิดจิตวิญญาณที#ตอ้งการเกื,อกูลผูอื้#นต่อไป ทาํให้มนุษยชาติมีที#พึ# งและได้คนซื#อสัตยเ์สียสละ 
มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 

ผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที#มีความศรัทธาต่อหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เมื#อไดฟั้งสัจธรรมที#สื#อ
โดยผูว้จิยัวา่ ผูที้#ถึงสัจจะวา่ชีวติจะมั#นคงผาสุกไดอ้ยา่งไร จึงเลือกที#จะจนอยา่งขยนั ทาํภาระหนา้ที#การงาน
ที#มีคุณค่าประโยชน์สุดฝีมือ โดยทาํในขีดที#หนักเหนื#อยอย่างพอดีที#จะไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน  
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ได้ผลผลิตเท่าไหร่ ก็ฝึกกินน้อยใช้น้อยที#สุดเท่าที#พอดีแข็งแรงที#สุด ไม่ใช้ในสิ# งที# เป็นภัยและ 
สิ#งที#ไม่จาํเป็น แต่ใช้ในสิ#งที#เป็นประโยชน์และสิ#งที#จาํเป็นเท่านั,น อะไรที#จาํเป็นที#เราพึ#งตนเองได ้ 
ทาํเองไดก้็ทาํเอง ส่วนที#ตอ้งเก็บไวก้็เก็บไวแ้ต่น้อยที#สุด เท่าที#พอดีที#จะดาํเนินกิจกรรมการงาน
ไปได ้โดยไม่ลาํบากไม่ฝืดเคืองเกินไป ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน คือไม่ขาดแคลนและไม่มากเกิน 
จนเป็นภาระเป็นภยั ที#เหลือสละออกไปฝากไวเ้ป็นธนาคารบุญกุศล ผูที้#เขา้ใจและเชื#อมั#นในสัจธรรม
ดงักล่าว ก็จะมาร่วมเสียสละบาํเพญ็บุญกุศลกบัทีมแพทยว์ิถีพุทธ เป็นหนึ# งในผีเสื, อแห่งความดีงาม  
ที#ร่วมขยบัปีกขบัเคลื#อนเกื,อกูลมนุษยชาติไป พร้อม ๆ กบัการสร้างความเป็นพุทธะในตน  
ดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและ
สิ#งแวดล้อมที#ดี 

ผูว้จิยัไดใ้ชย้ทุธศาสตร์จดัทาํ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” เพื#อเสริมกาํลงัใจและพฒันาความ
ดีงามในจิตวิญญาณให้กบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูเ้ขา้ค่ายสุขภาพ และผูส้นใจทั#วไป เพื#อพฒันา
ความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้#น ผูเ้บิกบาน ให้กบัทุกจิตวิญญาณ ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบนั คือ ปี 
พ.ศ. 2558 โดยไดส้รุปเนื,อหาของ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ตามลาํดบัตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 
2558 รวมจาํนวน 823 สํานวน ดงัที#จะได้นาํเสนอบางส่วนในบทนี,  และบนัทึกบางส่วนใน 
ภาคผนวก ฑ. “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที#ไดแ้นบมาพร้อมนี,  
 

คาํคมเพชรจากใจเพชร 
 

“คําคม” “สํานวน” และ “คําสอน” ตามแนวทางแพทย์วิถีพุทธ มีความสําคัญ คือ  
เป็นถ้อยคาํเนื,อหาสาระที#หลกัแหลมเฉียบคม ชวนให้คิด มีพลงัในการกระทบกระแทกกระเทือน 
ทะลุทะลวงจิตวิญญาณให้ตื#นรู้ ในการกาํจดัทุกข์กาํจดัชั#ว สร้างดีสร้างประโยชน์สุขที#แทจ้ริงอย่าง
ย ั#งยนื 
 

“คาํคมเพชรจากใจเพชร” เป็น “คาํคม” หรือ “สํานวน” หรือ “คาํสอน” ที#จิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธได้รวบรวมจากที#ผูว้ิจยัได้ถ่ายทอดและสื#อให้กบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูเ้ขา้ค่าย
สุขภาพตามหลักการแพทยว์ิถีพุทธ และผูส้นใจทั#วไป ในการบรรยายอบรมในค่ายอบรมสุขภาพ
แพทยว์ิถีพุทธ ค่ายแฟนพนัธุ์แทแ้พทยว์ิถีพุทธ ค่ายพระไตรปิฎกแพทยว์ิถีพุทธ การประชุม
กิจกรรมการงานของเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ และการประชุมกิจกรรมการงานต่าง ๆ ทั,งการประชุม
เตรียมงาน ก่อนและหลงัเสร็จการทาํกิจกรรมงาน ที#เรียก “การประชุมเตวิชโช” การปรึกษาหารือ
กิจกรรมการงานในโอกาสต่าง ๆ การพูดคุยสื#อสารในทุกช่องทาง แบบปากต่อปาก หนงัสือ วารสาร 
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แผน่พบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยทููฟ เพสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538-
2558 เพื#อใช้พฒันาจิตวิญญาณความเป็นพุทธะของจิตอาสา ซึ# งเก็บรวบรวมโดยจิตอาสาแพทยว์ิถี
พุทธ ดงันี,  

“บททบทวนธรรม เพื�อการสร้างจิตวิญญาณที�ผาสุกที�สุดในโลก” (ใจเพชร กล้าจน  
27 มกราคม 2558)  

1. เรื# องการเขา้ใจผิดของเรากบัผูอื้#น เราตอ้งระลึกรู้ว่า มนัคือวิบากกรรมเขา วิบาก
กรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทาํดีไม่มีถือสาไปเรื#อย ๆ แล้ววนัใดวนัหนึ# งขา้งหน้า ในชาตินี, หรือ
ชาติหน้าหรือชาติอื#น ๆ สืบไป ความเขา้ใจผิดนั,นก็จะหมดไปเอง 

2. เราตอ้งรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกนั เราจึงควรประมาณการกระทาํให้เหมาะสม
กบัฐานจิตของเรา และฐานจิตของผูอื้#น “คิดดี พดูดี ทาํดีไวก่้อน” ดีที#สุด 

3. การกระทาํเดียวกนั มีเหตุผลในการกระทาํกว่าล้านเหตุผล ตอ้งระวงั “อคติหรือ
ความเขา้ใจผดิ จากการคาดเดาที#ผดิของเรา” 

4. สิ#งที#เราไดรั้บ คือสิ#งที#เราทาํมา ไม่มีสิ#งใดที#เราไดรั้บ โดยที#เราไม่เคยทาํมา  
5. ถา้เรายงัไม่เขา้ใจคนอื#น แสดงวา่เรายงัไม่เขา้ใจตนเอง 
6. เมื#อเกิดสิ#งเลวร้ายกบัเรา ไม่มีอะไรบงัเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทาํ

เช่นนั,นมามากกว่านั,น เมื#อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ,น  
7. เรามีหน้าที#ทาํแต่ละสิ#งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที#ดีที#สุด เท่าที#จะพึงทาํได้ ให้โลก

และเราไดอ้าศยั ก่อนที#ทุกสิ#งทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั,น 
8. เราทาํดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื#นทาํผิดได ้“ก็ช่วย” แลว้ “วาง” ให้เป็นไปตามวิบากดี

ของเขา “ช่วยไม่ได”้ ก็ “วาง” ใหเ้ป็นไปตามวิบากร้ายของเขา เมื#อเขาเห็นทุกขจ์นเกินทน จึงจะเห็นธรรม 
แลว้จะปฏิบติัธรรมสู่ความพน้ทุกข ์

9. สิ� งที�มองไม่เห็น ที�ทําหน้าที�สร้างสิ� งที�มองเห็น และสิ�งที�เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิต 
ของคน คือ พลงัวบิากดีร้ายที�เกดิจากการกระทาํทางกาย หรือวาจาหรือใจของผู้นั3น ในอดีตชาติและ
ชาตินี3สังเคราะห์กนัอย่างละหนึ�งส่วน 

10. เมื#อเกิดสิ# งเลวร้ายกับเรา โลกนี, ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั,นที#ผิดต่อเรา คนอื#นที#ทาํ 
ไม่ดีนั,น เขาผิดต่อตวัเขาเองเท่านั,น และเขาก็ตอ้งไดรั้บวิบากร้ายนั,นเอง เขาจึงไม่ไดผ้ิดต่อเรา แต่เขานั,น
ผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายงัเห็นว่าคนที#ทาํไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่าเรานั#นแหล่ะผิด  
อยา่โทษใครในโลกใบนี,  ผูใ้ดที#โทษผูอื้#นวา่ผิดต่อตวัเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี#คือคนที#ไม่ยอมรับ
ความจริง เพราะไม่เขา้ใจเรื#อง “กรรม” อยา่งแจ่มแจง้วา่ “ทุกสิ�งทุกอย่างที�ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจาก
การกระทําของตนเองเท่านั3 น เมื�อรับผลดีร้ายจากการกระทําแล้ว ผลนั3นก็จบดับไป และสุดท้าย 
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เมื�อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั3งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ�ง
ทุกอย่างกต้็องดับไป จึงไม่ต้องยดึมั�นถือมั�น ไม่ต้องทุกข์กบัอะไร” 

11. การไดพ้บกบัเหตุการณ์ที#ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั#งใจเรา เป็นสุดยอดแห่งเครื#องมือ
อนัลํ,าค่า ที#ทาํให้ได้ฝึกล้างกิเลส คือ ความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั#นถือมั#นในใจเรา และ 
ทาํให้ไดล้า้งวิบากร้ายของเรา  

12. ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้ทาํความดี 4 อย่างนี,  ด้วยความยินดี 
จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว  

12.1 สาํนึกผดิ หรือยอมรับผดิ 
12.2 ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม  
12.3 ตั,งจิตหยดุสิ#งที#ไม่ดีอนันั,น  
12.4 ตั,งจิตทาํความดีใหม้าก ๆ  คือ ลดกิเลสใหม้าก ๆ  เกื,อกลูผองชนและหมู่สัตวใ์หม้าก ๆ    

13. หลกัการทาํดีอยา่งมีสุข 6 ขอ้ 
13.1 รู้วา่อะไรดีที#สุด 

13.2 ปรารถนาให้เกิดสิ#งที#ดีที#สุด 
13.3 ลงมือทาํใหดี้ที#สุด 
13.4 ยนิดีเมื#อไดท้าํใหดี้ที#สุดแลว้ 
13.5 ไม่ติดไม่ยดึมั#นถือมั#นในสิ#งที#ดีที#สุด 
13.6 นั#นแหล่ะคือสิ#งที#ดีที#สุด 

14. ทาํดีให้มาก ๆ  เพื#อจะให้ดีชิงออกฤทธิo แทนร้าย ที#เราเคยพลาดทาํมาในชาตินี,หรือชาติก่อน ๆ  
จะไดมี้ดีไวใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต ในชาตินี,และชาติอื#น ๆ สืบไป 

15. ยึดอาศยั “ดี” ที#สามารถทาํให้เกิดขึ,นได้จริง” “นั,นดี” แต่ยึดมั#นถือมั#นว่า ต้องเกิด “ดี”  
ดั#งใจหมาย ทั,ง ๆ ที#องค์ประกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานั,น “ไม่สามารถทาํให้ดีนั,นเกิดขึ,นได้จริง”  
“นั,นไม่ดี” 

16. จงทําดีเต็มที� เหนื�อยเต็มที� สุขเต็มที� ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่ง
“ความอิ�มเอบิเบิกบานแจ่มใส” 

 
วาทะแห่งปี 
เย่ เย่ เย่ !!! ดีใจจัง ไม่ได้ดั�งใจ (วบิากหมด กเิลสตาย กุศลได้) 
แย่ แย่ แย่ !!! ซวยแน่เรา เอาแต่ใจ (วบิากเพิ�ม กเิลสพอก งอกอกุศล)  
เย่ เย่ เย่ !!! ไม่หวั�นไหว ใจเป็นสุข   
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หากผูใ้ด ไดพ้ยายามทบทวนธรรมอยา่งเขา้ใจความหมายเนื,อหาสาระให้ไดทุ้กวนั พิจารณา
ทบทวนซํ, า ๆ จากคาํเดิม ๆ ทบทวนทุก ๆ วนั แลว้จะพบกบัปาฎิหาริย ์คือ ผูท้บทวนธรรมจะมีปัญญา
มากขึ,นทุกวนั ๆ มากขึ,นกวา่ภาษาที#เราทบทวน จะมีญาณปัญญามากขึ,น โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในวนัใดที#
ผูใ้ดทุกข ์ดว้ยอะไรก็แลว้แต่ ธรรมะนี, คือปัญญาดบัทุกข์ นี, คือคาถาดบัทุกข์ วนัใดที#ทุกข์ การได้
ทบทวนธรรม โดยพยายามทาํความเขา้ใจความหมายที#ถูกตอ้งในบททบทวนธรรมนี,  ให้เขา้ไป
ในจิต ทบทวนหัวขอ้แล้ว พยายามทาํความเขา้ใจว่าหมายถึงอะไร มีเนื,อหาอย่างไร การทบทวน
ทั3งหมดนี3ซํ3า ๆ จะสามารถทาํลายกิเลสความติดยึดที�เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี#คือ ปัญญาที#ใชใ้นการ
พฒันาจิตวญิญาณของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ  

ปัญญา ในพุทธธรรม หมายถึง ความรู้ทั#ว ปรีชาหย ั#งรู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชัดเจน ความรู้
เขา้ใจหย ั#งแยกไดใ้นเหตุผล ดีชั#ว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นตน้ และรู้ที#จะจดัแจง จดัสรร 
จดัการ ดาํเนินการใหลุ้ผล ล่วงพน้ปัญหา ความรอบรู้ในสังขารมองเห็นตามเป็นจริง 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
คนฉลาดกล่าววา่ ปัญญาแลประเสริฐสูงสุด (ข.ุชา.27/ 2468) 
โอวาทปาฏิโมกขเ์ป็นหลกัคาํสอนสาํคญัของพระพุทธศาสนา หรือคาํสอนอนัเป็นหวัใจสาํคญั

ของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ#ง ที#พระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์1,250 รูป ที#ไป
ประชุมกนัโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัมาฆบูชา ได้แก่ 

การไม่ทาํบาปทั,งปวง 
การทาํกุศลใหถึ้งพร้อม 
การชาํระจิตของตนใหผ้อ่งแผว้ 
ธรรมทั,ง 3 อยา่งนี, เป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ทั,งหลาย (ที.ม.10/ 54)  
ดูกรภิกษุทั,งหลาย เราไม่กล่าวความที#กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา ที#บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้

จะสิ,นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรมนั,นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว หรือในภพถดัไป หรือใน
ภพอื#นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)  

กรรมชั#วอนับุคคลทาํด ้วยตนเองแล้ว จกัเศร้าหมองด้วยตนเอง กรรมชั#วอนับุคคล 
ไม่ทาํด้วยตนเองแล้ว ย่อมบริสุทธิo ดว้ยตนเอง ความบริสุทธิo  ความไม่บริสุทธิo  เฉพาะตน ผูอื้#นจะ
ช่วยชาํระผูอื้#นใหบ้ริสุทธิo หาไดไ้ม่ (ข.ุจู.30/219)  

ในหลวงตรัสว ่า  “แมป้ัจจุบนัโลกเราจะวิวฒันาการก ้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม  
แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้เปลี#ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอย่างทั,งดีและไม่ดีปรากฏ ให้เห็นเด่นชัด
มากกว่าแต่ก่อน ดงันั,นบุคคลผูส้ามารถประคบัประคองตนให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงตอ้งมี
ความเขม้แขง็ยิ#งขึ,น ที#จะยึดมั#นปฏิบติัมั#นตามแบบอย่างที#พิจารณารู้ชัดด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทาง
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แห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวัปล่อยใจให้มวัเมา หลงผิดไปในทางเสื#อมเสีย พร้อมกนันั,นก็
ตอ้งมีสติกาํกบัอยูต่ลอดเวลาที#จะไม่ให้ประพฤติปฏิบติัผิดพลาด ดว้ยความประมาทพลั,งเผลอ เหตุนี,
การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคม นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยูแ่ลว้ จึงควร
ไดพ้ฒันาบุคคลเป็นขอ้ใหญ่ดว้ย เพราะถา้บุคคลซึ# งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของสังคม มีความเขม้แข็ง
และมีสติปัญญาที#จะพิจารณาเลือกเฟ้นสิ#งที#ควรและไม่ควรปฏิบติั ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง 
และสังคมส่วนรวมยอ่มจะมีโอกาสพฒันาให้กา้วหน้าไดโ้ดยไม่ยากนกั” (พระราชดาํรัส วนัที# 25 
เมษายน 2539)  

“ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงอนัควรหวงันั,น เกิดขึ,นไดจ้ากการกระทาํและการประพฤติ 
ที#เป็นธรรม มีลกัษณะสร้างสรรค์ คืออาํนวยผลที#เป็นประโยชน์ทั,งแก่ตวั แก่ผูอื้#น ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย” (พระบรมราโชวาท วนัที# 12 กรกฎาคม 2518)  

จากคาํสอนของพระพุทธเจา้ทุกพระองค์และปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว ดงัขอ้ความขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า การจะสร้างสังคมประเทศชาติให้เจริญเป็นอยู่
ผาสุกด้วยกนัทุกฝ่ายนั,น การพฒันาจิตวิญญาณให้ดีงามและผาสุกที#สุดในโลก จึงเป็นสิ#งที#ทุก
คนในโลกจะตอ้งเรียนรู้และได้พฒันาตนเป็นอนัดบัแรก การพิจารณาตามหลกั “ทบทวนธรรม 
เพื#อการพฒันาจิตวิญญาณเพื#อความผาสุกที#สุดในโลก” เป็นผลจากจากการปฏิบตัิธรรมของ
ผูว้ิจยั ตลอดระยะเวลา 20 ปี อย่างรู้เพียรรู้พกั ทาํให้ได้ “บททบทวนธรรม เพื#อการพฒันาจิต
วิญญาณที#ผาสุกที#สุดในโลก” ที#แสดงได้ชัดเจนกบัทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจในทุก ๆ คาํ  
ทุก ๆ ประโยค ที#ไดสื้#อออกมาในบททบทวนธรรม ให้มีการกระทาํที#สมบูรณ์ได้ตั,งแต่กายวาใจ
ไปจนถึงใจในระดบัจิตวิญญาณที#เป็นพลงัชีวิตที#ละเอียดที#สุด เป็นสิ#งที#ผูว้ิจยัได้ถ่ายทอดให้กบั
หมู ่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได ้นําไปใช้ในการพฒันาฝึกฝนต่อยอดสู่ความเป็นพุทธะ  
เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธของแต่ละท่าน รวมถึงการได้นาํไปใช้เผยแพร่เกื,อกูลประโยชน์ให้กบั
ประชาชนผูส้นใจทั#วไป  

หากถา้ใครทาํไดถึ้งจิตอยา่งเขา้ใจแตกฉานในทุกคาํทุกประโยค ในเรื#องกรรม ทั,งในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต อย่างแจ่มแจง้ถึงระดบั “ปฏิจจสมุปบาท” (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ,น  
ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื#องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ของกรรมดีกรรมชั#วที#สั#งสมเป็นพลงัสร้างผล คือ
วิบากดีวิบากชั#ว จนเขา้ใจอย่างชดัเจนแจ่มแจง้ ว่าตวัปีศาจร้าย (กิเลสมาร) ทั,งของเราทั,งของผูอื้#น  
มนัทาํอะไรมาบา้ง จึงทาํใหเ้กิดปัญหานั,น ๆ และเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้วา่ ในขณะที#มีสติจบัอาการและ
ความคิดของปีศาจ (กิเลสมาร) โลภโกรธหลงตวันั,น ๆ ได ้การพิจารณาโทษของปีศาจ (กิเลสมาร) 
ร้ายตวันั,น ประโยชน์ของการไม่มีปีศาจ (กิเลสมาร) ร้ายตวันั,น พิจารณาซํ, าแลว้ซํ, าอีกให้มาก ๆ  
จะเกิดเป็นญาณที#สร้างพลงัฌาณที#ทาํลายปีศาจ (กิเลสมาร) ร้ายตวันั,นได้ เป็นการสร้างพลงัแห่ง
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พุทธะขึ, นมาในชีวิต เป็นธรรมะแห่งพุทธะที# มี คุณค่ามหาศาลยิ#งใหญ่ที# สุดในชีวิตของผู ้นั, น  
ธรรมะดงักล่าวจะเขา้ไปเติมพลงัในจิตวิญญาณของผูน้ั,นแทนปีศาจร้าย ธรรมะจะเขา้ไป
คุม้ครอง เขา้ไปดาํเนินการ เขา้ไปดูแลชีวติของผูน้ั,น ไม่ใหปี้ศาจร้ายใด ๆ เขา้ไปทาํร้ายหรือทาํความ
เสียหายต่อชีวิตของผูน้ั,นไดอี้ก ผูน้ั,นก็จะไม่มีทุกข ์มีแต่ความสุขกบัปัญญาที#มากขึ,น ๆ เท่านั,น จึงเป็น
ความผาสุกที#สุดในโลก ตราบปรินิพพาน 

คาํวา่ “ทําดีให้ดีที�สุด” ลึกซึ, งในระดบัต่าง ๆ มี “ดีธรรมดา” คือ “ ดีกุศล” กบั ดีที#มีคุณค่า
ประเสริฐสูงสุด คือ “ดีบุญ” เราตอ้งทาํ “ดีกุศล” ทาํเตม็ที# เท่าที#เราทาํได ้และ “ดีบุญ” ก็ทาํสุดหวัใจ 

ดีบุญ คือ ดีทาํลายปีศาจกเิลสเหตุแห่งทุกข์ในตน ส่วนดีกุศลคือการช่วยเหลือผู้อื�น ทําดีให้
ดีที�สุด ทาํดีให้มาก ๆ ทาํดีเต็มที� คนที#ทาํดีเต็มที#ที#สมบูรณ์ มีสองมิติ ซึ# งสามารถทาํให้เกิดขึ,นในเวลา
เดียวกนัได ้คือพยายามทาํใหดี้ที#สุดทั,งบุญทั,งกุศล ไดแ้ก่ ชีวติเรากินนอ้ยใชน้อ้ยที#สุด เท่าที#พอดีที#สุด 
ทาํไปพร้อมกบัทาํลายกิเลสกาม (ความติดยดึในการเสพ รูป รส กลิ#น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที#เป็นภยั) 
เราควรเสพแต่สิ# งที#เป็นประโยชน์แท ้แล้วที#เหลือก็ทาํประโยชน์ให้กบัโลกให้ได้มากที#สุด  
ด้วยความมุ่งมั#นจริงใจสุขใจ ทาํไปพร้อม ๆ กบัทาํลายกิเลสอตัตา (การเสพความยึดมั#นถือมั#นว่า  
ถา้ดีเกิดดงัใจหมายจะเป็นสุข แต่ถา้ดีไม่เกิดดงัใจหมายจะเป็นทุกข)์ ถา้ทาํลายกิเลสอตัตาไดจ้ะเกิดสภาพ 
คือ ถา้ไดพ้ยายามทาํดีอยา่งเตม็ที#ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#นแลว้ ดีจะเกิดหรือไม่เกิดดงัใจหมาย 
ใจก็เป็นสุขได ้ทาํดีเตม็ที#เป็นอยา่งนี,  ดีทั,งต่อตนเองต่อผูอื้#นวนิาทีเดียวกนัเลย  

การทาํดีแท ้คือ การกินนอ้ยใชน้อ้ยที#สุด แต่ทาํประโยชน์ให้กบัโลกสูงที#สุด ดว้ยใจที#เป็นสุข 
กินน้อยใช้น้อยที#สุดที#เขา้หลกัพระพุทธเจา้ คือ กินวันละมื3อ ไม่มากไป ไม่น้อยไป มากไปก็ไม่ดี 
นอ้ยไปก็ไม่ดี “ทรมาน” ตอ้งให้พอดีที#สุดที#จะแข็งแรงที#สุด ทาํดีเต็มที#เลย (ส่วนท่านที#กินวนัละมื,อ
ยงัไม่ได ้ก็ลดมากินนอ้ยมื,อที#สุดเท่าที#พอดีสบายและกาํลงัเต็มที#สุด) ใช้สิ#งต่าง ๆ เพื#อตนให้นอ้ยที#สุด
ในขีดที#มีศกัยภาพสูงสุด ที#เหลือก็เป็นประโยชน์โลก มีประโยชน์อะไรช่วยเต็มที#สุดหัวใจเลย 
เหนื#อยเต็มที#เลย เหนื#อยนี#ก็อยู่ในขีดที#ไม่ทรมานตวัเองเกินไป “ตั,งตนอยู่ในความลาํบาก กุศลธรรม
เจริญยิ#ง” ทาํเต็มที#ให้หนกั ให้เหนื#อย แต่อยา่ให้ป่วย อยา่ให้ทรมานตวัเองเกินไป นั,นจะเป็นจุดที#แกร่ง
และมีคุณค่าสูงสุดของคน 

“สุขเต็มที�” อิทธิบาท ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา หนึ#งในองคข์องโพธิปักขิยธรรมที#เป็น 
37 องคแ์ห่งการตรัสรู้ สุขเตม็ที#เลย อิทธิบาท ความพอใจ เป็นความสุข พอใจทาํ เมื#อควรทาํ (เห็นวา่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอื้#น) พอใจวางเมื#อควรวาง (เห็นว่าเมื#อจะเกิดสภาพที#เป็นโทษต่อ
ตนเองหรือผูอื้#น) วางได ้ก็ไม่มีอะไรคาใจ อย่าให้เหลืออะไรคาใจ ยงัมีความไม่สบายใจอยู ่แปลว่า 
ยงัมีกิเลสอยู ่ก็ลา้งกิเลสออก ไม่มีอะไรคาใจ ทาํเต็มที#แลว้ ผลมนัออกมาเท่าไหร่ อยา่ให้มนัมีอะไร
คาใจ อย่าให้มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเสพยโ์ลกียสุข ความหลงยึดมั#นถือมั#นที#เป็นเหตุ 
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แห่งทุกข ์เรายดึอาศยัได ้พอหมดฤทธิo ของการกอร์ปก่อสิ#งนั,น ๆ ก็ดบัไป อยา่ไปยึดมั#นถือมั#นวา่เป็น
ตวัเราของเราตลอดกาลนาน ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร ไม่มีอะไรตอ้งเอา ชีวตินี,ไม่มีอะไรตอ้งเอา  

“คนเอา” คือ คนยงัมีทุกข ์คนยงัไม่เต็มสุข คนเต็มสุขแทแ้ลว้ไม่เอา จะไม่เอาอะไรมาเสพ 
พอมนัเต็มสุขแล้ว มนัรู้ว่าเสพเป็นเหตุแห่งนรก (ทุกข์) ไม่เสพเป็นสุขแท ้จึงไม่เอา ก็เสพความ  
“ไม่เอา” นั#นแหล่ะ จะเสพก็ได ้เสพความไม่เอาอะไร ไม่ตอ้งงอ้ใคร คือ ความสุขแท ้ๆ ตอ้งไม่งอ้ใคร 
ตอ้งไม่คาดหวงัจากใคร ไม่ตอ้งยึดมั#นถือมั#นว่า เขาตอ้งดีหรือเขาตอ้งชั#ว ฉันจึงจะสุขหรือจะทุกข ์ 
มีแต่ปรารถนาดีเท่านั,น เมื#อเราไดท้าํดีเตม็ที#ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#นแลว้ ใครจะดีจะชั#ว
เราก็สุขเตม็ที#ของเรา นี#คือ สุดยอดแห่งความอิ#มเอิบเบิกบานแจ่มใส  

ทาํแลว้ก็ตรวจจิตดี ๆ ทาํไปเรื#อย ๆ ถา้เรามีขอ้สงสัยวา่ทาํแบบนี,แลว้เป็นปรมตัถ์หรือไม่ ? 
เป็นธรรมะสุดยอดหรือไม่ มนัจริงหรือไม่ ? ถูกตอ้งหรือไม่ ? อนันี, คือดีสุดหรือยงั ที#จะไม่มีวิบากร้าย
อนัเป็นเหตุแห่งทุกขเ์จือปน ถา้เราตั,งขอ้สงสัยอยา่งนั,น ใหเ้ราใชปั้ญญาวา่ แลว้ถา้คิดแบบนี,จะมีทุกข์
อะไรมั,ย ? ถา้คิดแบบนั,นแลว้ยงัมีเงื#อนไขที#ทาํให้ใจเป็นทุกขอ์ยูไ่หม ยงัมีโอกาสทุกขอ์ยูไ่หม ถา้คิด
หรือพดูหรือทาํแบบใดก็ตามที#ยงัมีโอกาสทุกขอ์ยู ่ความคิดนั,น “ผิด” ยงัมีส่วนยึดมั#นถือมั#นอยู ่ยึดวา่
ตอ้งไดแ้บบนั,นแบบนี,ดงัใจหมายจึงจะสุข แต่ถา้ไม่ไดด้งัใจหมายแลว้ทุกข ์แสดงว่าผิด เพราะยงัมี
โอกาสทุกข์ได้ ต้องไม่ให้มีโอกาสทุกข์เลย ตรวจดูดี ๆ ว่าเราคิดนั,นถูกหรือยงั ? ถ้ามีโอกาส 
ทุกขอ์ยู ่“ผดิ” ถา้ไม่มีโอกาสทุกข ์“ถูก” การคิดหรือพูดหรือทาํตอ้งเป็นเช่นนั,น อยา่ให้เหลือโอกาสทุกข ์
ถา้ยงัมีเหตุผลที#เหลือโอกาสทุกขอ์ยู ่นั#นคือ วญิญาณผกิีเลสร้ายยงัอยู ่นั#นคือ การเผื#อความคิดไวใ้ห้ผี
กิเลสร้าย ตอ้งจดัการฆ่าผีกิเลสร้ายให้ตาย อย่าให้เหลือโอกาสทุกข์ และอย่าให้เหลือโอกาสชั#ว 
ตอ้งไม่ทุกข์ ตอ้งไม่ชั#ว มีแต่ดีและสุขแท ้ๆ เท่านั,นจึงจะถูก ซึ# งตอ้งใช้ปัญญาตรวจดี ๆ “ชั#ว” คือ
อะไร ชั#วคือเอามากเกินจาํเป็น เอามากเกินกว่าที#เป็นไปได้จริงถึงขั,นเบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#น  
เอามากอยู่หรือไม่? เอาน้อยที#สุดเท่าที#พอดีที#สุดในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนหรือยงั ทาํดีที#สุดใน
ขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#นหรือยงั 

พลังชีวิตคนเราคือ “พลังศักดิ; สิทธิ;” พลงัศกัดิo สิทธิo ที#บนัทึกการกระทาํดีหรือชั#วของ
เราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือวาจา หรือใจ บนัทึกแล้วตีค่า ดีนี, มีค่าเท่านี,  ชั#วนี, มีค่าเท่านี,  
“พลงัศกัดิo สิทธิo ” นอกจากตีค่าแลว้ ก็จะสร้างผล (วิบาก) ให้ตามค่านั,นอยา่งอตัโนมติั โดยให้ผลใน
ชาตินี,  หรือชาติอื#น ๆ สืบไป (อภิ.ก.37/1698) พลงัชีวิตจึงเป็นเครื#องมือที#มีคุณสมบตัิพิเศษวิเศษ
แบบนี,  เป็นพลงัศกัดิo สิทธิo ของใครก็ของใคร ทุกคนมีพลงัศกัดิo สิทธิo นี, เหมือนกนัทุกคน นี#คือ
ความมหัศจรรยข์องชีวิต แต่ว่าการสร้างผลไม่เหมือนกนัไม่เท่ากนั เพราะวา่การใส่พลงัแห่งความดี 
ความไม่ดี คือ การทาํดี หรือทาํไม่ดีนั,น แต่ละคนทาํไม่เท่ากนั มีเครื#องมือมีประสิทธิภาพชนิดเดียวกนั 
แต่ใชท้าํสิ#งดี ไม่ดี ไม่เท่ากนั ก็ให้ผลไม่เท่ากนั คือ ทาํดี สร้างดีให้ ทาํชั#ว สร้างชั#วให้ ทาํดีเป็นคลื#น
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แม่เหล็กดี ทาํชั#วเป็นคลื#นแม่เหล็กชั#ว พลงัชีวิตจะตีค่าและสร้างผลให้กบัทุกคนเหมือนกนัหมด นี, คือ
ความเท่าเทียมยติุธรรมที#ทุกคนไดรั้บ อนัเกิดจากการทาํที#ดีและชั#วของตนเองเท่านั,น  

สิ�งที�ควรทาํและสิ�งที�ไม่ควรทาํ 
การปฏิบติัธรรมจึงมีการควบคุมกายวาจา สังวรศีลสํารวมอินทรีย ์ในจรณะ 15 ขอ้ที# 2 

สํารวมอินทรียคื์อ ตา หู จมูก ลิ,น กาย ใจ ควบคุมกายวาจาใจ แทจ้ริงคือการควบคุมไปถึงใจ ผูใ้ด
ควบคุมกายวาจา ผูน้ั,นควบคุมถึงใจแลว้ แต่เป็นการควบคุมระดบัหนึ#ง ระดบัที#ใชท้ั#วไป มนัมีปัญญา
ธรรมดาทั#วไปอยูด่ว้ย การใชปั้ญญาธรรมดาทั#วไปและใชส้มถะคุมไวอ้ยู ่มนัไดร้ะดบัหนึ#ง แต่มนัจะ
ไม่จบ ถา้ไม่ทาํถึงขั,นอธิจิต การควบคุมกายวาจา มนัถึงใจอยู ่แต่ไม่ถึงอธิ มนัยงัไม่เกลี,ยง มนัตอ้งทาํ
ถึงจิตไปจนถึงอธิจิต สรุปแล้วเมื#อมีการควบคุมกายวาจา กิเลสก็จะถูกควบคุมไประดบัหนึ# งแล้ว  
ยิ#งถ้าเราล้างให้เกลี, ยงเลย ด้วยอธิศีลกบัอธิปัญญาอย่างตั,งมั#นถูกตรง ก็จะได้อธิจิต ตอ้งทาํให้ถึง 
อธิจิต อนันี,จะครบทั,งกาย วาจา ใจ ที#สมบูรณ์ การใชอ้ธิศีลควบคุมกาย วาจา ใจ โดยไม่ใชอ้ธิปัญญา
ลา้งกิเลส ใชแ้ต่จิตกดข่มมนัจะเก็บกด รอวนัระเบิด เราตอ้งทาํลึกมากกวา่นั,น ตอ้งลา้งกิเลสไปดว้ย 
แต่เบื,องตน้ตอ้งใชจิ้ตกดข่มไวก่้อน เก็บกายวาจาก่อน เพราะถา้ไม่เก็บกาย วาจา เราจะไม่เห็นกิเลสที#
มนัดิ,นอยูข่า้งใน ไม่เห็นความขุ่นมวัที#มนัไม่ได้ดั#งใจ ถ้าเก็บอาการกายวาจาแล้วจะเห็นกิเลสมนั
ดิ,นมนัทุกข ์ จึงใช ้สติปัญญาล ้างกิเลสตวันั,น ด ้วยการพิจารณาโทษของการมีกิเลส และ
ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส พิจารณากรรม พิจารณาซํ, า ๆ จนกิเลสตาย ทาํอย่างนั,นจึงจะ
ประสบความสาํเร็จ 

ใครที#โดนผสัสะไม่ว่าทางกายวาจาแบบใด แลว้มีอาการตอบโตส้วนกลบัทนัที นั,นหมายถึง 
กิเลสโตทนัที ไม่มีวนัเจริญ ขอยืนยนัไม่มีวนัเจริญ กิเลสโตทุกวนั ๆ ไม่มีทางที#จะเอาชนะกิเลสได ้
จึงตอ้งควบคุมกายวาจาก่อน แต่ใครที#ไม่ล้างไปถึงใจ ก็จะไม่ชนะเหมือนกนั สุดทา้ยก็จะระเบิด  
ถา้ลา้งใจดว้ยปัญญา ก็มีแต่ผอ่งใส มนัไม่ระเบิด มีแต่พลงัเบิกบานแจ่มใส ไม่ระเบิดร้ายออกมา มีแต่
สิ#งดีออกมา ยิ#งถ้าได้เขา้ใจเรื# องกรรมอย่างแจ่มแจง้ด้วย จะทาํให้ได้ดีเพราะจะล้างกิเลสได้มาก
ที#สุด ฉะนั,น ถ้าใครรู้ว่า ตวัเองตอบโต้กลับสวนหมัดได้เร็ว ฟังปุ๊บสวนปัtบ สวนปากเร็วนั, น  
ถา้ตอ้งการบรรลุธรรมสู่ความผาสุกที#แทจ้ริง ตอ้งนิ#งก่อน ฝึกนิ#ง ฝึกเยน็ ฝึกพิจารณาทาํลายกิเลส  

การพูดที#ไม่เต็มรอบ แมใ้จบริสุทธิo แลว้ อยา่คิดวา่จะไม่มีวิบาก การพูดที#สัปปุริสธรรมไม่ดี 
หรือสื#อขอ้มูลที#ไม่เหมาะ ขอยืนยนัว่ามีวิบาก จึงตอ้งมีการฝึก และฝึกในมิตรสหายดีที#ไม่ทะเลาะเบาะ
แวง้กนั ถา้พดูไม่เหมาะมนัจะสะดุดลึกอยูใ่นใจ มนัมีญาณอนันี,อยู ่ถา้เป็นขึ,นมาให้ตรวจเลยวา่เป็นที#
ตรงไหน อยา่งกรณีของผูว้จิยั พบวา่หากประมาณไม่เหมาะพลงัพิเศษเขาจะเตือนเลย ซึ# งแต่ละท่านก็
จะมีญาณนี, ได้ ถ้าได้ฝึกตั,งศีลตั,งตบะและสังเกต เมื#อมีการประมาณที#ไม่เหมาะกบัเหตุการณ์ จะมีตวั
เตือนอยู่ เหมือนอย่างกรณีที#ครึ, มฟ้าครึ, มฝนที#เป็นการเตือนว่าฝนจะตก ดงันั,นถา้มีปัญหาให้เห็นอยู่  
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ให้ตรวจ กาย วาจา ใจ ของตน และหมั#นฟังคนอื#น (ปรโตโฆษะ) ผูน้ั,นจะไดป้รับปรุงตวัเอง หากฝึก
ไม่ฟังเสียงอื#น ก็จะไม่ไดป้รับปรุงตวัเอง การฟังเสียงนั,นตอ้งรวมทั,งสังเกตดว้ย หมั#นสังเกต ทาํอยา่งนี,
ทุกวนันี,  ก็จะเป็นอตัโนมติัได ้

การอยู่เฉย ๆ นั,น ผิดไหม นี, คือญาณปัญญาอนัหนึ# ง คือ อะไรที#ควรทาํแต่ไม่ทาํ นั,นผิด  
เป็นวิบากร้าย ส่วนอะไรที#ไม่ควรทาํแต่ทาํ ก็ผิดเป็นวิบากร้าย นี#คือสัจจะ ซึ# งสอดคลอ้งตรงกบัที#
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวใ้น  “มหาปเทส 4” ควรทาํแลว้ไม่ทาํ มนัเสียหาย คือ สิ#งที#ควรทาํ และเราสามารถ
ทาํไดแ้ต่เราไม่ทาํ เราจะไดรั้บวิบากร้าย แต่เราเห็นวา่ถา้ทาํอนันี,มนัจะดี แต่เราไม่มีความสามารถที#
จะทาํ เพราะองค์ประกอบในชีวิตเราไม่ไดเ้หมาะที#จะทาํอนันั,น พลงัชีวิตไม่บนัทึกเป็นวิบากร้าย 
พลงัชีวติของทุกชีวติของใครก็ของใคร เขาซื#อสัตยม์าก เขาคาํนวณเลยวา่ คุณทาํไดห้รือไม่ได ้ทาํได้
แลว้คุณไม่ทาํเป็นวิบากร้ายเลย มนัจะดึงเรื#องเลวร้ายมาสู่ชีวิต ตรงกบัมหาปเทส 4 สิ#งไหนที#เขา้กบั
สิ#งที#ควร สิ# งไหนที#เขา้กบัสิ# งไม่ควร ขอยกตวัอย่างเอาง่ายที#สุด เช่น คุณมีแรงเต็มที# สดชื#นเต็มที#  
คุณควรจะทาํกิจกรรมการงานแต่คุณไม่ทาํ คุณกลบัไปนอนคุณก็จะรู้ว่านรกจะถามหาคุณ มนัจะ
เพลีย ๆ ลา้ ๆ หดหู่บื,อ ๆ กระสับกระส่าย มีอาการเหมือนเสือติดจั#น สิ#งเลวร้ายที#เกิดขึ,นนี,  คือ วิบากร้าย
ของชีวติ สิ#งที#มนัไม่สดชื#นมนัห่อเหี#ยวมนัคือวบิากทั,งหมด และสิ#งที#ไม่ควรทาํแต่ทาํนั,นก็เป็นวบิากร้าย 

มหาปเทส 4 (วิ.ม.5/92)  
คือ หลกัการใหญ่ที#ใช ้อา้งอิงตรวจสอบ แลว้ตดัสิน  
1. สิ#งใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งไม่ควร ขดักบัสิ#งควร สิ#งนั,นจึงไม่ควร 
หมายความวา่พระพุทธเจา้ไม่ไดร้ะบุวา่สิ#งนั,นไม่ควร แลว้เราก็มาตรวจสอบดว้ยหลกัการ

ที#พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นสูตรต่าง ๆ กบัองคป์ระกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานั,น ดว้ยปัญญาอยา่งซื#อสัตย ์
วา่สิ#งนั,นมนัไม่ควรจริง ๆ ก็เขา้กบัสิ#งที#ไม่ควร ขดักบัสิ#งควร ก็ไม่ตอ้งทาํ  

2. สิ#งใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งที#ควร ขดักบัสิ#งไม่ควร สิ#งนั,นจึงควร 
หมายความวา่ พระพุทธเจา้ไม่ไดห้า้มวา่อยา่ไปทาํสิ#งนั,นและเมื#อเราตรวจสอบแลว้ สิ#งนั,น

ควรทาํ สิ#งนั,นเป็นสิ#งที#ดี ขดักบัสิ#งไม่ควร คือสิ#งนั,นควรทาํเราก็ทาํ 
3. สิ#งใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งไม่ควร ขดักบัสิ#งควร สิ#งนั,นจึงไม่ควร 
หมายความว่า พระพุทธเจา้ไม่ได้ระบุไวว้่าสิ# งนั,นควร และเมื#อตรวจสอบแล้วสิ# งนั,น

เขา้กบัสิ#งไม่ควร ขดักบัสิ#งที#ควร สิ#งนั,นจึงไม่ควรทาํ 
4. สิ#งใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งควร ขดักบัสิ#งไม่ควร สิ#งนั,นจึงควร 
หมายความว่า พระพุทธเจา้ไม่ได้ระบุไวว้่าสิ# งนั,นควร และเมื#อตรวจสอบแล้วสิ# งนั,น

เขา้กบัสิ#งควร ขดักบัสิ#งที#ไม่ควร สิ#งนั,นจึงควรทาํ 
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ดงันั,น แมพ้ระพุทธเจา้จะไม่ได้ระบุก็ตาม ก็ให้ใช้ปัญญาตรวจสอบว่าสิ# งนั,นควรทาํ
หรือไม่ควรทาํ อะไรควรทาํก็ทาํ อะไรไม่ควรทาํก็ไม่ทาํ นัยยะลึกอยู่ในนี,  ถ้าประมาณผิดจะเป็น
โทษเป็นวิบากร้าย ถ้าประมาณถูกก็เป็นวิบากดีมีประโยชน์ 

 

คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร 
“คาํคมและคาํสอน เพชรจากใจเพชร” ที#ไดร้วบรวมมาในงานวิจยันี,  มีทั,งสิ,น 909 สํานวน 

ตามที#นาํเสนอใน ภาคผนวก ซ. โดยในบทที# 8 นี,ไดค้ดัเลือกคาํคมและคาํสอนเด่น ๆ มา 539 สาํนวน ดงันี,   
 
ตารางที# 39 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 539 สาํนวน 
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
1  กรรมดีกรรมชั#วเป็นตวัเขียนบทใหก้บัชีวติของเรา 

กรรมเป็นที#พึ#งแทข้องทุกคนเมื#อเหตุทั,งหมดเกิดจากกรรม  
การแก ้ก็ตอ้งแกที้#กรรม คือการกระทาํ  
วบิากบาปที#คา้งอยู ่ทาํกาํแพงกั,นมนัดว้ยการทาํความดี 

2 กฎทุกกฎมีไวเ้พื#อปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด แต่กฎทุกกฎยอ่มมีขอ้ยกเวน้เสมอ 
3 กวา้งแลว้จะลึกยาก กิเลสมนัไม่ยอมเลิก 
4 กามราคะ สุขนอ้ย ทุกขม์าก สุขหายไป เหลือทุกข ์
5 การเบียดเบียน คือ การก่อโรค 
6 การเพง่โทษ จะทาํให้เสื#อม 
7 การเห็นขอ้บกพร่องคนอื#นเป็นประโยชน์ แต่จะไม่เป็นประโยชน์ ถา้ไม่มีศิลปะ  

และ วางใจไม่ได ้ 
อตัตา ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ความผาสุกของตนลดลง  
ความผาสุกของหมู่กลุ่มลดลง จงทุ่มโถมในการทาํดี แต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี  

8 การเอานิสัยดีจากผูอื้#น (ยดึมั#นถือมั#นวา่ผูอื้#นตอ้งทาํดีดงัใจเราหมาย) ก็ทุกข ์
9 การแบ่งปัน คือ หลกัประกนัของชีวติ 

10 การใชว้บิากร้ายพร้อมหมู่ ใชพ้ลงักุศลของหมู่มิตรดีสหายดีมาคุม้ครองเรา  
จะมีวบิากดี มาร่วมคุม้ครองเราดว้ย วบิากจะเบากวา่เราใชว้บิากคนเดียว ร่วมเป็น
ร่วมตายกบัหมู่กลุ่ม คนเราจะไดรั้บวบิากเบาบางลงได ้ แลว้เวลาไดรั้บกุศลก็จะ
ไดรั้บมากกวา่เราทาํดีคนเดียว 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
11 การให ้ใหจ้นไม่มีอะไรจะเอา ใหใ้หห้มดใจ ใหจ้นหมดกิเลส แลว้จะพบกบัความ

ผาสุกที#ย ั#งยนื 
12 การไดเ้กิดมาเป็น “มนุษย”์ ที#ประเสริฐ มีคุณค่า และผาสุก ก็คือชีวติที#เกิดมาเพื#อ

พึ#งตน และช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์นี#คือคุณค่าแทข้องชีวิต 
13 การไดมี้โอกาสทาํดี คือรางวลัอนัลํ,าค่าของชีวิต  
14 การไม่หลงโลกียสุข เป็นการกา้วสู่โลกที#ไม่ทุกข ์ถา้เราหลงโลกียสุข จะออกจาก

ทุกขไ์ม่ได ้
15  “การกินที#อิ#มและเป็นสุขกวา่การกินอาหารมื,อส่วนเกิน คือ การกินอิทธิบาท   กินปีติ” 

หมายความวา่ กินความยนิดีพอใจที#ไม่กินอาหารส่วนเกิน แทนการกินอาหาร
ส่วนเกิน อนัเนื#องจากการยนิดีพอใจในการพิจารณาโทษภยัของอาหารส่วนเกิน 
และการยนิดีพอใจในการพิจารณาประโยชน์ของการไม่กินอาหารส่วนเกิน 

16 การตรวจงาน  คงส่วนดีไว ้ แกไ้ขส่วนบกพร่อง 
17 การตดัสินอะไร ๆ ควรใชม้ติของหมู่กลุ่ม เพราะถา้ตดัสินคนเดียว  

แลว้ตดัสินไปผดิ วบิากจะแรงมาก  
เราจะใหว้บิากเกิดแรงกบัเราหรือ 

18 การทาํเพื#อคนอื#นคือ ความสุขที#แทจ้ริง การทาํเพื#อตนเองคือ ความทุกขที์#แทจ้ริง 
19 การทาํความดีเป็นการทนหนกั (ทาํดว้ยความสุข หนกัเพียงการงานหรือสิ#งที#ตอ้ง

ทาํเพียงหนกักาย หนกัในการฝ่าฝันอุปสรรค) จะมีพลงัและแววไว  
แต่ถา้ทาํแบบทนทุกข ์ (ทาํดว้ยความไม่เตม็ใจ ทาํความดีแต่เกินแรง เพราะไม่
เขา้ใจในการทาํความดี) จะไม่มีพลงั หดหู่มวัหมองไม่ผอ่งใส  
(เพชรแห่งสัจธรรมอาจารยห์มอเขียว)  
ใครลดกิเลสไดเ้ท่าไหร่จะทาํใหมี้บารมีในการช่วยคน  
จะมีธรรมมญัญารังสี การมาทาํกิจกรรมกบัหมู่มิตรดีคือการมาเติมพลงัในการลดกิเลส 
ถา้ปฏิบติัในการลดกิเลส จะช่วยคนไดม้าก ถา้มีโอกาสมาเติมบารมีจากหมู่กลุ่ม  
นี#คือการศกัยภาพในการช่วยคน 
จงทาํดีอยา่งมีความสุข โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิจ เมื#อทาํดีที#สุดแลว้ พร่องบา้งก็ไม่
เป็นไร  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
20 การทาํดีไม่มีใครขาดทุน โลกก็ไดอ้าศยั เราก็ไดอ้าศยั 
21 การที#คนดีสามารถมาทาํงานร่วมกนัไดคื้อพลงับุญกุศลที#สูงที#สุด สามารถมีพลงั 

ในการออกฤทธิo แทนวบิากร้ายไดม้ากที#สุด ในเวลาที#สั,นที#สุดแต่เกิดบุญกุศลสูงสุด 
เป็นสิ#งที#มีคุณค่าสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ  

22 การที#จะมีความผาสุกได ้ตอ้งเอาประโยชน์จากทุกสถานการณ์  
ผูมี้ปัญญาจะผาสุกไดทุ้กเหตุการณ์ 

23 การนึกถึงสังคม คือ อยา่ลืมตวั ถา้เรายงัเห็นวา่เขาร้ายแลว้ชิงชงั แปลวา่ เรายงัดี 
ไม่พอ ถา้เราพากเพียร ทาํดีตลอดเวลา สิ#งเลวร้ายที#เกิดขึ,นในชีวติเรา ก็เป็นเพียง
สิ#งที#ใหเ้รากา้วผา่นเพื#อไปสู่สิ#งที#ดีกวา่เท่านั,น  

24 การบริโภคนิยม เป็นการสร้างอาชญากรรมใหก้บัสังคม เพราะไปกระตุน้ใหค้น
เสพมากขึ,น กามสุขลัลิกะ คือ รากเหงา้ของปัญหาในโลก สุขลวง คือ "ทุกขจ์ริง" 

25 การบริหารที#แทจ้ริง คือ การบริหารจิตวิญญาณ  
26 การปฏิบติัธรรม คือ การทาํหนา้ที#การงานอยา่งสัมมา (เพียรพกัพอดี) อยา่งผาสุก  

ทุกวนิาที ตั,งแต่เกิดจนตาย 
27 การปฏิบติัธรรม คือ หาทางใหชี้วติมีความสุขตลอดเวลา 
28 การปฏิบติัธรรม คือ ใชปั้ญญาปรับจิตใหไ้ม่มีทุกขแ์มเ้สี, ยววนิาที 
29 การปล่อยวางเป็นการปล่อยโรคที#แรงที#สุด 
30 การปล่อยวางของพุทธที#แทจ้ริง คือ วางความชั#วและความทุกขใ์นตน แลว้พากเพียรทาํ

แต่ความดีดว้ยจิตใจที#เป็นสุขอยา่งรู้เพียรรู้พกัเท่านั,น เมื#อทาํดีอยา่งเตม็ที#แลว้ ก็วาง
ความยดึมั#นทั,งปวง อะไรจะเกิดขึ,นกบัใครแค่ไหนอยา่งไร ก็เป็นไปตามบาปบุญ
ของเขา รับแลว้ก็หมดไป ไม่ยดึมั#นถือมั#นวา่อะไรเป็นตวัเราของเรา หรือตวัใคร
ของใครอยา่งย ั#งยนื เรามีหนา้ที#ทาํทุกสิ#งทุกอยา่ง ใหอ้ยูใ่นสภาพที#ดีที#สุดเท่าที#จะ
ทาํได้ และเป็นไปได้จริง เพื#อให้โลกให้เราได้อาศยัก่อนที#ทุกอย่างจะดับไป
เท่านั,น นั#นคือ ความสุขที#แทจ้ริง 

31 การปวารณาตวั ใหบ้อก ขอ้ประทบัใจ ขอ้ควรแกไ้ข ขอ้เสนออื#น ๆ ตอ้งปรโตโฆสะ 
ฟังผูอื้#นฟังเสียงอื#นบา้ง วา่มาถูกตอ้งก็เอาไปปรับปรุง วา่มาไม่ถูกก็เอามาลา้งใจ 
ดงันั,นเพื#อนบอกผดิบอกถูก เราตอ้งมีความสุขใหไ้ด ้ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
32 การพึ#งตน และช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์นั#นคือการลดกิเลส 
33 การฟังธรรม เป็นงานชิ,นหนึ#งที#สาํคญัที#สุดของชีวิต 
34 การยอมใหอ้ะไรเกิดก็ได ้เมื#อเราทาํดีที#สุดแลว้ เราจะไม่ทุกข ์
35 การรังเกียจความไม่ดีที#เลิกรามาไดแ้ลว้ รังเกียจคนที#ยงัทาํไม่ดีอยู ่นี#คือสภาพ  

“อตัตาซอ้นอตัตา” นี#คือ “นรกของคนดี” 
36 การลดกิเลสกบัการประมาณยากที#สุดในโลก แต่มีค่าที#สุดในโลก  
37 การลดวบิากที#แทจ้ริง คือ อยา่ถือสา เพง่โทษใหไ้ดทุ้กเรื#อง คือ การเมตตา และ

อุเบกขา อยา่งแทจ้ริง  
จึงมีแต่ดี ไม่มีวบิากร้ายเพิ#ม ดีที#ทาํมาก ๆ จะชิงออกฤทธิo แทนร้าย ร้ายจึงออกฤทธิo
ไดน้อ้ย รับแลว้ก็หมดไป  

38 การลา้งความโกรธ ทาํไดด้ว้ยการพิจารณากรรม 
39 การสร้างทุกขท์บัถมตนนั,น กินพลงัอยา่งมาก 
40 การหลงโลกียสุขทาํใหเ้กิดทุกข ์
41 กาํไรแท ้คือ ลา้งทุกขไ์ด ้
42 กาํลงัทาํอะไรอยู ่ใหนึ้กวา่สิ#งอื#นนอกเหนือจากการลา้งกิเลส เป็นสิ#งไร้สาระ 
43 กิเลสจะตายไดต้อ้งอาศยัหมู่มิตรดีสหายดีเท่านั,น จึงจะหนุนใหเ้รามีพลงัในการได้

ฆ่ากิเลส กิเลสจะไม่ตาย ถา้ไม่มีพลงัของหมู่มิตรดีมาช่วย 
44 กิเลสจะมีพลงัเหนี#ยวนาํใหค้นทาํตาม  

จะเหนี#ยวนาํไดเ้ฉพาะคนที#ยงัไม่พน้กิเลสยงัไม่พน้ทุกขเ์ท่านั,น  
แต่ผูใ้ดที#มีฌานทาํลายกิเลสจนพน้ทุกขแ์ลว้  
พลงักิเลสของใครก็เหนี#ยวนาํกิเลสผูน้ั,นไม่ได ้ผูน้ั,นอยูเ่หนือแลว้  
มีแต่ผูน้ั,นจะเหนี#ยวนาํใหผู้อื้#นทาํตาม  
มีแต่จะเหนี#ยวนาํใหผู้อื้#นใหล้ดกิเลสตามเท่านั,น  
ผูที้#ลา้งกิเลสไดจ้ะเป็นผูน้าํเหนี#ยวนาํใหผู้อื้#นลดกิเลสตาม  

45 กิเลสดึงพลงังานจากจิต สร้างพลงัตณัหาขึ,นมา เป็นเหตุใหเ้กิดโรค 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
46 กิเลส เป็นวิญญาณที#ไม่สมบูรณ์ที#เราหลงสร้างมนัขึ,นมา แล้วเราจะเลี, ยงมนัอีก

หรือ แลว้ยงัแพร่เชื,อโรคให้คนอื#นเป็นตามอีก ใครตามใจกิเลส แสดงว่าคนนั,น
กาํลงัเลี,ยงคนชั#วอยู ่และคนชั#วคนนี, ที#ทาํร้ายคุณและคนอื#นได ้
มนัไม่สนใจวา่คนอื#นจะเดือดร้อนจะพงัแค่ไหน มนัเห็นแก่ตวัโคตร ๆ จะเลี,ยงคน
ชั#วไปถึงไหน ทีคนอื#น ๆ ทาํชั#ว  เรายงัไม่อยากได ้ ไม่อยากให้คนอื#นทาํชั#ว  เกลียด
มากเลยวญิญาณแบบนั,น  
เราเคยรู้ไหมวา่วญิญาณแบบนั,นก็มีอยูใ่นตวัเราดว้ย ยิ#งคุณเกลียดชั#วเท่าไร ๆ ก็หนั
มาด่าตวัเองดว้ย เรามกัจะพูดวา่ “ทาํไมเขาไม่รู้ตวัสักที” คาํคาํนี,  เราก็ควรตอ้งหัน
มาด่าตวัเราดว้ย 

47 กิเลสเป็นพลงัชีวติที#สะกดจิตเราทุก ๆ วนั เป็นไสยศาสตร์เป็นมนตด์าํ จะสู้ดว้ย
ตวัเองไม่ได ้จะตอ้งอาศยัพลงัหมู่  
พระอาริยะมาส่องแสงสวา่งช่วยจึงจะพน้ทุกขห์รือออกจากนรกได ้

48 กิเลส แปลวา่ เครื#องบั#นทอนความสุขและบั#นทอนจิตใจสูงสุด  
49 กิเลส แปลวา่ เหตุผลที#น่าเชื#อถือ แต่ทาํตามแลว้มีทุกขต์ามมา 
50 กิเลสมาก เราฆ่ายงัไม่ไดไ้ม่เป็นไร อยา่ตีตนเองซํ, า อยา่ทาํความทุกขใ์หต้วัเอง  

ใหพ้ากเพียรลดละไป ลดไดที้ละนอ้ยก็เอา 
51 กิเลสมาก ปัญหามาก กิเลสหมด ปัญหาหมด ปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลก  

แต่ปัญหาสามารถหมดไปจากใจเราได ้
52 กิเลสมีแต่จะใหทุ้กข ์เสพกิเลสไปเรื#อย ๆ จะพบทุกขเ์อง 
53 กิเลสมีหนา้ที#ดลบนัดาลใหเ้ราลืมธรรมะ ทาํใหเ้ราลืมวา่ทุกอยา่งเกิดจากเรา

ทั,งหมด ไม่ไดเ้กิดจากคนอื#น 
54 กิเลส... มนัจะใชมุ้กที#เราแพ ้ มนัจะใชมุ้กเดิม มนัสอนเราตวัไหน ถา้เราเชื#อมนั 

มนัจะครอบงาํเรา เราอยา่เชื#อกิเลส เราตอ้งใชปั้ญญาหกัลา้งมนัใหไ้ด ้เราตอ้งเอา
จนกิเลสหมด เราจะไม่แพม้นั 

55 กิเลสไม่ใช่จิตวญิญาณที#สมบูรณ์แบบ กิเลสเป็นชีวติที#เลี,ยงตวัเองไม่ได ้พึ#งตวัเอง
ไม่ได ้สร้างสุขที#แทจ้ริงไม่ได ้สร้างแต่สุขปลอม ทุกครั, งที#สร้างสุขปลอม เขาจะ
สร้างทุกขจ์ริง 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
56 กิเลสไม่ไดใ้หอ้ะไรกบัเราเลย มีแต่เอาจากเราเท่านั,น 
57 กิเลสสุขลวง นี#แหละคือพลงันิวเคลียร์ตวัจริงในจิตวญิญาณของแต่ละคนที#ทาํร้าย

ทาํลายตนเองและผูอื้#น แต่ถา้เราลา้งได ้พลงัทั,งหมดไม่ตอ้งไปเลี,ยงกิเลสสุขลวง
อีกต่อไป แต่จะกลบัมาเลี,ยงชีวติเรา  
เป็น “สุขอนัไพบูลย”์ และพละกาํลงั “อนัเหลือเฟือ” นี#คือ “นตัถิ อุปมา” คือสุข
กวา่นี,ไม่มี 

58 กุศลทะลวงทุกอยา่งที#จะใหป้ระโยชน์กบัคนที#ทาํกุศล เพื#อเอาประโยชน์ไปยื#น
ใหก้บัคนที#ทาํกุศล (ภาษาทะลวงวญิญาณ)  

59 เก่งแค่ไหน ก็แพใ้จที#ร้อนเสมอ 
60 เกิดเป็นคน ตอ้งฝึกยิ,มรับสิ#งดีสิ#งร้ายใหไ้ด ้ดว้ยใจที#เป็นสุข  
61 แกทุ้กขก์าย ทุกขใ์จได ้เป็นมหากุศลไม่มีใดเทียบเท่า ชีวติจะมีความเลวร้ายเสมอ

ตราบปรินิพพาน  
แต่จิตที#ฝึกฝนไวจ้ะไม่ทุกข ์พุทธจะฝึกใจใหผ้าสุกท่ามกลางความเลวร้ายที#โหม
กระหนํ#าเขา้มา  
โจทยจ์ะมาแบบคาดไม่ถึง และถา้วางใจได ้เราจะมีความสุขมากกบัโจทยที์#มา
แบบคาดไม่ถึง 

62 เกิดมาเป็นคนเนี#ย.. เกิดมาไม่ทุกข.์.ไม่ชั#ว.. เลิกชั#วได ้เลิกทุกขไ์ด ้เป็นสิ#งที#ยอดเลิศ
และประเสริฐที#สุด 

63 เกิดมาเพื#อลา้งทุกข ์ลา้งชั#ว ไปพร้อม ๆ กบัการทาํความดี 
64 แก่นของชีวิต คือ ตอ้งลดกิเลสเป็น ความเจริญอยูที่#เราลดกิเลสได ้ 

เป้าหมาย คือ ลดกิเลสได ้
65 แกปั้ญหาทุกขข์องชีวติเราได ้ก็จะสามารถช่วยแกทุ้กขข์องผูอื้#นได ้
66 แกลว้กลา้ อาจหาญ แต่อ่อนนอ้มถ่อมตน “เพื#อฆ่าอตัตาและโลกธรรม” 
67 โกหกตวัเองเป็นบาปตอ้งดูฐานตวัเอง พากเพียรทาํ ไม่ตึงหรือหยอ่นเกินไป

ตรวจสอบวา่เรามีกาํลงัสู้ ลุกขึ,นสู้เลย อยา่ทาํซ่า ศีลพอดี ใจใสกา้วหนา้ดีที#สุด  
68 ขณะทาํ กาํใหม้ั#น ทาํเสร็จแลว้ แบใหเ้กลี,ยง 
69 ขยนั คือ พากเพียรเตม็ที# พกัพอดี ไม่เบียดเบียนตน 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
70 ขอใหช่้วยคนไปใหถึ้งใจ ให้อยา่งไม่เอาอะไรเลย ทาํอะไรอยา่หวงัสิ#งตอบแทน  

ใหอ้ยา่งไม่เอาอะไรเลย ใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน แมก้ระทั#งรอยยิ,มและคาํ
ขอบคุณ พลงัความดี ไม่เคยละเลยที#จะใหผ้ลดี ใหค้นดีไดรั้บความสุข  
พลงัความชั#ว ไม่เคยละเลยที#จะใหผ้ลชั#ว /สิ#งเลวร้ายกบัคนที#ทาํชั#ว 
ไม่กลวัตาย ตายเป็นตาย จะเป็นพลงัเปิดช่องใหสิ้#งดี ๆ เขา้มาในชีวติ ขอให้ดีจริง  
ดีบริสุทธิo จากการเอาใหไ้ด ้ 

71 ขอใหมี้ความสุขกบัความเหน็ดเหนื#อย ความสุขที#สุดอยูที่#เหน็ดเหนื#อยที#สุด   (ใน
ขีดที#ไม่ทรมานเกินไป) อยา่งรู้คุณค่าของสิ#งที#ตนทาํ 

72 ขดัเกลา ผอ่นปรน ยดืหยุน่ แต่ตอ้งประมาณใหดี้ 
73 คนเก่งมากก็สร้างความเสียหายมาก ถา้ไม่มีธรรมะ 
74 คนเราเกิดมา ถา้อยากพน้ทุกข ์ ตอ้งฝึกด่ากิเลสของตนใหเ้ก่ง ๆ และตอ้งหาคนด่า

เก่ง ๆ หาเพื#อนมาช่วยด่า จึงจะพน้ทุกข ์เพราะกิเลสมนัชอบคาํชม จึงตอ้งหาคนมา
ช่วยด่ากิเลส 

75 คนเราจะคลายใจได ้เพราะยอมรับความจริง 
76 คนเราถา้กลา้หาญ กลา้ยอมรับทุกสิ#งที#เกิดขึ,นกบัเราบนโลกนี,วา่เกิดขึ,นจากเราทาํ

มาทั,งหมด  
คนที#ยติุธรรม อยา่งมีปัญญาเตม็รอบ จะไม่ทุกข ์เรื#องกรรมเป็นทั,งพื,นฐานและ    
สุดยอดในการปฏิบติัธรรม 
 อะไรที#ควรทาํ แต่เราไม่ทาํนั#น คือวบิากร้าย สิ#งเลวร้ายที#เกิดขึ,นกบัชีวติเรานั#น คือ
วบิากร้ายที#เราทาํมา 

77 คนในโลกมีบุญคุณกบัเราทั,งหมด  อยา่งนอ้ยที#สุดก็เป็นครูของเราวา่ทาํอะไร 
เกิดผลอยา่งไร 

78 คนไดด้งัใจตลอด ทาํงานสาํเร็จตลอด ซวยที#สุดในโลก 
79 คนไม่มีธรรมะ เกิดมาเพื#อสร้างปัญหา  

ปัญหาทุกอยา่งเกิดจากกิเลส กิเลสมาก ก็ปัญหามาก  
กิเลสหมด ก็ปัญหาหมด คนที#มีธรรมะจะพึ#งตน จะพน้ทุกขไ์ด ้

80 คนไม่มีปัญญา ไม่ชอบสอนใหค้นพึ#งตน 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
81 คนจะลา้งทุกขไ์ดเ้พราะความเพียรที#ถูกตรง 
82 คนฉลาด จะหยดุเจา้กรรมนายเวร โดยการหยดุทาํร้ายคนอื#น 
83 คนชั#ว คือ คนที#เพิ#มกิเลสขึ,นเรื#อย ๆ คนดี คือ คนที#ลดกิเลสลงเรื#อย 
84 คนดูถูกเรา เท่ากบัเราไดก้าํไรเหนาะ ๆ  
85 คนที#ไม่ “ชงั” อะไร จะเอาประโยชน์ไดทุ้กเหตุการณ์ 
86 คนที#ไม่มีอะไรจะเอามาเพื#อตน จะไม่ทุกขใ์จ 
87 คนที#จนที#สุด กินนอ้ยใชน้อ้ยที#สุด แต่ทาํประโยชน์ใหก้บัผูอื้#นมากที#สุด คือคนที#มี

ความสุขที#สุด 
88 คนที#จะไดป้ระโยชน์จากธรรม คือ คนที#เขา้ถึงธรรม และดีที#สุดกวา่นั,น คือ เมื#อ

สามารถเขา้ถึงธรรมแลว้ สามารถสื#อออกไปเพื#อช่วยผูอื้#นได ้
89 คนที#จะพาทาํเตวชิโชไดจ้ะตอ้งมีบารมีสั#งสมพลงัเมตตาขา้มภพขา้มชาติ 
90 คนที#ทาํไดด้ั#งใจไปเรื#อย ๆ ก็จะยิ#งสั#งสมความติดยดึไปเรื#อย ๆ  
91 คนที#ทาํงานลงตวัตลอดไม่มีปัญหาใด ๆ คือ คนที#ซวยที#สุดในโลก 
92 คนที#พร้อมที#จะจากทุกสิ#งไป ไม่วา่จะดีหรือชั#ว ผูน้ั,นจะไม่ทุกขอ์ะไรเลย เพราะ

ลา้งทุกขจ์ากการพลดัพรากได ้
93 คนที#มีความสุขในโลก คือ คนที#ตดัความกงัวลไดห้มดที#สุด 
94 คนที#มีความสุขจากการให ้คนที#มีความสุขจากการไม่เอาอะไรตอบแทน คือ คนที#

มีความผาสุกที#สุด 
95 คนที#มีธรรมะ จะพึ#งตนจนพน้ทุกขไ์ด ้คนเก่งมาก ก็ยงัเสียหายมาก ถา้ไม่มีธรรมะ 
96 คนที#มีศีลธรรม ตดักิเลสไดจ้ริง จะเสียสละและแบ่งปันไดจ้ริง ตามจริง จะช่วย

มวลมนุษยชาติและพาประเทศชาติรอดไปไดจ้ริง เป็นศกัยภาพสูงสุดในการ
แกปั้ญหาสังคม 

97 คนที#ลด “อตัตา” ไดม้าก จะมีมิตรมาก งานก็ไดม้าก 
98 คนทุกข ์= คนซวย 
99 คนบรรลุธรรมจะแยกประโยชน์และโทษทุกวนิาที เป็นสติปกติ 

100 คนผูจ้ะบรรลุธรรมตอ้งมีญาณ รู้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆที์#แทจ้ริง 
101 คนผูมี้ปัญญา จะชอบใจคนที#สอนใหค้นพึ#งตน 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
102 คนมีกาม/อตัตามาก เมื#อไม่ไดด้ั#งใจ ก็จะเกิดผิดหวงัอยา่งแรง 
103 คนมีกิเลสเห็นคนอื#นมีคนอื#นได ้ก็อยากมีอยากไดเ้หมือนคนอื#น  

ไม่รู้จกัอิ#มไม่รู้จกัพอ  
104 คนมีธรรม เป็นที#พึ#งแทข้องมวลมนุษยชาติ 
105 คนอื#นเป็นเพียงเครื#องมือที#จิตวญิญาณของเราดูดดึงมาให้เราไดส้ัมผสัไดรั้บรู้เท่า

นั,น ทาํกรรมดีก็ไดส้ัมผสักระทบที#ดี ทาํกรรมไม่ดีก็ไดส้ัมผสักระทบที#ไม่ดี 
106 ความเที#ยง คือ เพียรเตม็ที# พกัพอดี 
107 ความเร่งรีบเร่งรัดรีบร้อน ให้เกิดผลสาํเร็จเร็ว ๆ เป็นเหตุแห่ง "ทุกข"์ เป็นเหตุให้

ประสบความสาํเร็จชา้  
พึงทาํใจใหผ้าสุกกบัการพากเพียรทาํเหตุที#ดีอยา่งเตม็ที# ตามองคป์ระกอบเหตุ
ปัจจยั แต่อยา่เร่งผล  
การเร่งผลจะเกิดผลเสียร้ายแรงที#สุดต่อร่างกายและจิตใจ  
ความสาํเร็จนั,นเกิดขึ,นทุก ๆ วนิาที ที#เราไดพ้ากเพียรอยา่งเตม็ที#.. 

108 ความไม่กลวั จะทาํใหเ้ราไดป้ระโยชน์สูงสุด 
109 ความไม่กลวั เป็นวบิากดีที#ออกฤทธิo แทนวบิากร้าย 
110 ความกลวั คือ ศตัรูที#จะทาํให้โรคที#เป็นอยูท่รุดหนกั 
111 ความกงัวลจะรัดพิษเอาไว ้ตอ้งฝึกวางใจใหไ้ด ้จึงจะหายป่วย 
112 ความกา้วหนา้การปฏิบติัธรรม  คือ จบัทุกขไ์ด ้ รู้วา่ทุกขเ์กิดจากเราและลดทุกขที์#

เหตุได ้
113 ความคิดที#แตกต่างกนัแต่มีจุดร่วมอนัเดียวกนั มีคุณค่ามหาศาล จะเกิดขึ,นไดต้อ้ง

ลดกามลดอตัตา 
114 ความงดงามยิ#งใหญ่ของมนุษยที์#ควรฝึกฝน คือ ลดกิเลส 
115 ความง่ายความลงตวัไม่มีความเจริญ ความยากความมีอุปสรรคคือความเจริญ 
116 ความจนไม่ไดข้วางความสุข ความโง่ต่างหากที#ขวางความสุข 
117 ความชอบเสพแทจ้ริงของคน คือ ความทุกข ์คนทุกขไ์ม่อ่านทุกข ์คือ คนซวย 
118 ความซวยแทข้องคน คือ ความทุกข ์
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
119 ความซวยของคนรวย  

1. เหน็ดเหนื#อยเสาะหาสะสม  
2. เป็นภาระดูแล 
3. มีภยัจากคนรอบขา้ง ดึงดูดคนเลวเขา้มา 
4. ทาํใหค้นในโลกขาดแคลนลาํบากเดือดร้อน ยิ#งรวยจึงยิ#งเลว 

120 ความดี มิตรดี ผลพลอยไดจ้ากการทาํดี มิไดเ้กิดดว้ยการอยูเ่ฉย ๆ  
มิตรดีเป็นผลพลอยไดจ้ากการทาํดี  

121 ความดีของเราจะคุม้ครองตวัเราและคนอื#นไดม้ากที#สุด  
พลงัที#ดลใจคนใหท้าํดีตวัจริง คือ ความดีของเรา ทาํดีมาก ๆ จะดลใจคนใหท้าํดีได ้ 

122 ความตายไม่ใช่เรื#องใหญ่ และไม่ใช่เรื#องสาํคญัในชีวติ  
เรื#องใหญ่คือ สุขทุกขใ์นชีวติ 

123 ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์แบบ ความลม้เหลว อุปสรรค เป็นเครื#องมือที#มีค่า
ที#สุด ทาํใหม้นุษยบ์รรลุความผาสุกที#สุด 

124 ความบกพร่อง คือ สิ#งที#มีค่าในชีวติคน  ความบกพร่องทาํใหบ้รรลุธรรมได ้ 
ความสมบูรณ์แบบทาํใหบ้รรลุธรรมไม่ได ้

125 ความป่วยเป็นทุกขอ์ยา่งยิ#ง ความแขง็แรงเป็นสุขอยา่งยิ#ง 
126 ความลงตวัคือความเสื#อม ความไม่ไดด้ั#งใจคือความเจริญ 
127 ความลาํบากสร้างความแขง็แกร่ง ไม่ใช่สร้างความอ่อนแอ 
128 ความสามคัคี คือ ความสุข ยอมใหเ้ขาเขา้ใจผดิใหไ้ด ้ยอมออกจากหมู่ก็ได ้ 

หมดวบิากเราก็กลบัมาใหม่ได ้หมู่กลุ่มไหนที#ทาํได ้คือ ความเลิศยอดในชีวิต  
ความขดัแยง้อนัพอเหมาะ คือ ความสามคัคี เห็นต่างกนัได ้ 
กุศลโลกุตระ ตอ้งไดสู้งสุด คือ ไม่มีอตัตา 

129 ความสาํเร็จเกิดทุกครั, งที#เราสู้ แมเ้ราจะแพ ้
130 ความสาํเร็จแท ้คือ ความไม่ทุกข ์
131 ความสาํเร็จแท ้คือ การปล่อยวางได ้
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
132 ความสาํเร็จของการทาํงาน ไม่ใช่ประโยชน์ของเรา เป็นประโยชน์ของโลก  

ประโยชน์ที#แทจ้ริงของเรา คือ เราไม่ทุกข ์ไม่วา่งานจะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ เมื#อเรา
ไดท้าํอยา่งเตม็ที#แลว้ 

133 ความสุข คือการใชชี้วติอยา่งมีคุณค่าและผาสุก คือการทาํประโยชน์ที#แทจ้ริง
ใหก้บัตนเองและผูอื้#น 

134 ความสุขแท ้คือ ไม่ทุกข ์ไม่วา่จะเกิดเหตุอะไร ในสถานการณ์ใด 
135  ความสุขที#ซื,อไม่ได ้ คือ การแบ่งปันและเสียสละ คุณจะไม่มีความรู้สึกสุขแบบนี,

ไดเ้ลย ถา้คุณไม่แบ่งปัน คือแมคุ้ณจะมีเงินเป็นลา้น ๆ แต่คุณก็จะไม่มีความสุข 
หรือไดค้วามรู้สึกวา่สุขที#สุดไดเ้ลย ถา้คุณไม่แบ่งปัน  
“ตอ้งให ้จนไม่มีอะไรจะเอา” จึงจะเกิดสภาพ “ให ้จนไม่มีอะไรจะทุกข”์  
“ชีวติที#มั#นคง คือ ชีวติที#ให้และเสียสละอยา่งแทจ้ริง” 

136 ความสุขสูงสุด คือ การฆ่ากิเลสได ้ 
137 ความหิวเป็นวคัซีน ทาํใหอ้ายยุนื คือ ตั,งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิ#ง 
138 คาํชม คือ นํ,าหวานที#แสนขม ส่วนคาํต่อวา่มีคุณค่ามากกวา่คาํชม 
139 คาํตาํหนิ คาํตกัเตือน  คาํเขา้ใจผดิ  คาํดูถูกดูแคลนเหยยีดหยาม ซึ# งมาแบบรู้ตวั

หรือไม่รู้ตวัก็ตาม เป็นคาํที#ดีที#สุดในโลกต่อการปฏิบติัธรรมเพื#อลา้งทุกขใ์นใจเรา 
140 คิดเกินจริงเป็นทุกข ์คิดดี คิดจริง เป็นสุข คิดจริง คือ ตามความเป็นจริง  

คิดดี คิดตามความเป็นจริงเป็นสุข แต่คิดเกินความเป็นจริงนั,นเป็นทุกข ์ 
141 คิดดี พดูดี ทาํดี วางดี จะเกิดอารมณ์ที#เป็นสุขที#สุด 
142 คุณไดผ้ลของงานแต่คุณไดศ้ตัรู คุณไดอ้ะไรเป็นที#พึ#ง ศตัรูไม่ใช่ที#พึ#งของคุณ  

อยา่เอางานเป็นหลกั จงเอาผลของความสามคัคีเป็นหลกั 
ถ้าเอางานจะอตัตาขึ, น ไม่เอามิตร เอาศตัรู ไม่เอาความสามคัคี ถ้าเอางานจะ
หลงไปเรื#อย ๆ สิ#งที#เป็นประโยชน์ คือความเป็นมิตร คุณไดผ้ลของงานตามใจคุณ 
แต่คุณไดศ้ตัรูเป็นเพื#อน เพราะฉะนั,นสิ#งที#จะช่วยตวัเองและผูอื้#นไดอ้ยา่งแทจ้ริง คือ 
สิ#งที#เป็นบุญกุศล ความพน้ทุกขเ์ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้#นที#แทจ้ริง สิ#งนั,นคือ
ความเป็นมิตรกนั ไม่ใช่ความเป็นศตัรูกนั ศตัรูไม่ใช่ที#พึ#งของคุณ.. ขอใหทุ้กคน
จดจาํไว ้เพราะเราตอ้งทาํงานอีกยาวไกล เพื#อผองชนและเพื#อตวัเรา 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
143 คุณค่าและความผาสุกของการเป็นคน คือ การพึ#งตนและช่วยเหลือคนใหพ้น้ทุกข ์
144 คุณค่าอยูที่# ความจริงใจ ความมีนํ,าใจ มีค่ามากในโลก ใจที#มั#นใจ ใจที#มีความ

จริงใจ  
สิ#งที#มีค่าคือ ใจ คุณค่ามากกวา่นั,นคืออนตัตา ไม่ติดไม่ยดึ 

145 แค่ไดสู้้ก็เป็นสุขแลว้ (พากเพียร)  
146 แค่มีโอกาสทาํบุญกุศล ก็เป็นความโชคดีที#สุดในชีวติแลว้ 
147 ใครจริงจะเจริญ ใครไม่จริงจะเสื#อม  
148 ใครทาํงานถา้ตนยงัมีกิเลสอยู ่แต่ไม่เห็นกิเลสเลย คือ ขาดทุน 
149 ใครที#เชื#อเรื#องกรรมจะพน้ทุกข ์
150 ใครยงัโกรธคนอื#นอยู ่คือ คนขี,โกงทั,งหมด คนไม่ยุติธรรม คนไม่ซื#อสัตย ์ 

คนขี,กลวั คนไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง นี#คือลกัษณะของคนขี,โกง 
คุณยงัโกรธคนอื#นอยู ่ 
คนที#ซื#อสัตยย์ติุธรรม ไม่กลวั และรู้ความจริง จะเป็นคนที#ไมโ่กรธใครเลยในโลกใบนี,   
พระพุทธเจา้ไม่โกรธใครเลย มีแต่ท่านพดูวา่ ท่านทาํมา ท่านทาํมามากกวา่นั,น 

151 ใครอยากเจริญในธรรม ระวงัอตัตามานะใหดี้ 
152 เงินกบัความสุข เงินเป็นเครื#องมือที#ใช้แลกเปลี#ยนวตัถุขา้วของและบริการต่าง ๆ 

ความสุขที#แทจ้ริงจะเกิดขึ,นได ้เมื#อเราไดพ้ยายามทาํกิจกรรมการงานอยา่งเต็มที#แลว้ 
เราไดรั้บเงินเป็นค่าตอบแทน เราก็ใชจ่้ายเงินเพื#ออุปโภคบริโภคในสิ#งที#เป็นประโยชน์
ส่วนตวั โดยอุปโภคบริโภคใหน้อ้ยที#สุดเท่าที#จะแข็งแรงที#สุด เก็บไวใ้ห้นอ้ยที#สุด
เท่าที#จะดูแลครอบครัว และดาํเนินกิจกรรมการงานไปไดโ้ดยไม่ฝืดเคืองเกินไป ที#
เหลือสละออกไปช่วยเหลือเกื,อกูลผองชนด้วยปัญญาวา่ จะสละเงินนั,นแปลเป็น
ขา้วของหรือกิจกรรมการงานอะไร เพื#อใคร ที#ไหน เมื#อไหร่ อยา่งไร ที#จะไม่เสริม
ความโลภโกรธหลงให้แก่เขาหรือใคร ๆ แต่ให้เขาสามารถพึ#งตนได้ และให้
มีนํ,าใจช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้#นต่อไป  
การกระทาํดงักล่าว จะสั#งสมเป็นพลงักุศลในชีวิตของผูก้ระทาํนั,น พลงักุศล
ดงักล่าวจะออกฤทธิo สร้างความรู้สึกเป็นสุข ออกฤทธิo แทนสิ#งเลวร้าย และดูดดึง
สิ# งที#ดีมาสร้างประโยชน์ให้กบัชีวิตผูน้ั,น ในชาตินี, และชาติอื#น ๆ สืบไป นี, คือ  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
152 (ต่อ)  ความถูกตอ้งในการใชเ้งินให้เกิดคุณค่า และความผาสุกที#แทจ้ริง  

แต่ถา้ใชเ้งินอยา่งไม่ถูกตอ้งก็จะทาํให้เกิดทุกขอ์ย่างแท้จริง เช่น การทาํชั#วเพราะ
ต้องการเงิน การใช้เงินทาํความชั#ว การใช้เงินอุปโภคบริโภคสิ#งที#เป็นพิษต่อ
ชีวิต ต่อให้สิ# งนั,นเป็นประโยชน์ แต่อุปโภคบริโภคมากเกินไป ก็จะเป็นพิษ
ต่อชีวิต รวมทั,งการกักตุนเงินหรือทรัพยส์มบติัไวม้ากเกินความจาํเป็น ใน
ส่วนที#เกินความจาํเป็นนั,น จะทาํใหค้นอื#น ๆ เกิดความขาดแคลน  
ตน้เหตุทั,งหมดขา้งตน้ดงักล่าวจะสั#งสมเป็นพลงัอกุศลในชีวติของผูก้ระทาํ
พฤติกรรมดงักล่าวนั,น พลงัอกุศลดงักล่าวจะออกฤทธิo สร้างความรู้สึกทุกข์ ออก
ฤทธิo ร้ายแทนประโยชน์ และดูดดึงสิ#งที#ไม่ดีมาสร้างโทษภยัใหก้บัผูที้#มีพลงัอกศุลนั,น  
นี, คือการใชเ้งินเพื#อใหเ้กิดทุกขที์#แทจ้ริง 

153 งานเป็นเครื#องมือในการปฏิบติักาย วาจา ใจ 
154 งานเรามนังานขดัเกลาความทุกขค์วามชั#ว การช่วยคนดว้ยเงินโดยผูรั้บเงินนั,น 

ไม่มีวชิาลดกิเลส เป็นการเสริมกิเลสคนใหท้าํชั#วไดทุ้กชนิด 
155 งานทุกงาน สามารถทาํใหอ้ตัตา และโลกธรรมโตได ้ระวงั อยา่หลง 
156 งานทุกงานอาศยัไปสู่การบรรลุธรรมไดห้มด 
157 งานนอกทาํใหดี้ที#สุด ให้โลกไดอ้าศยัเท่าที#ทาํได ้ 

ส่วนงานใน (จิต) ตอ้งทาํใหดี้อยา่งเดียว  
และตอ้งดีถึงที#สุดใหไ้ด ้คือ ดบัทุกขด์บัชั#ว มีแต่ดีและสุขที#แทจ้ริงเท่านั,น 

158 งานลม้เหลวได ้แต่อยา่ใหใ้จลม้เหลว 
159 เจอผสัสะไดโ้ชค 3 ชั,น คือ เห็นทุกข ์ลา้งทุกข ์และไดใ้ชว้บิากกรรม 
160 เจออะไรใหคิ้ดดี  มีเมตตา และอุเบกขา 
161 โจทยทุ์กโจทย ์เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ เป็นเครื#องมือฝึกจิตของเราใหเ้ป็นสุขอยา่ง

ถูกตอ้งตามธรรม 
162 “ใจเตม็ ใจพอ” คือ บุญที#เห็น ๆ  
163 ใจที#ซื#อสัตย ์บริสุทธิo  มั#นคงต่อความดีงาม จะเคลียร์ทุกอยา่งเอง 
164 “ใจ” ที#เตม็คือ “บุญ” ที#เตม็ 
165 ใจที#พน้ทุกข ์ชา้ไม่ได ้



586 

 

ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
166 ใจที#ไม่ทุกข ์คือ ใจที#สมบูรณ์แบบ 
167 ใจที#ไม่ยติุธรรมเท่านั,นที#เป็นทุกข ์
168 ใจเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียน 
169 ใจเราไม่สุขไม่ได ้
170 จงเห็นคุณค่าแมใ้นลีลาที#เราไม่ชอบใจ เก็บเกี#ยวใจที#อภยัใหไ้ด ้
171 จงเหนื#อยดว้ยใจที#เป็นสุข แมจ้ะยิ,มไม่ออกก็ตาม 
172 จงเอาประโยชน์จากคาํติ เป็นสุขจากการโดนติใหไ้ด ้
173 จงโชคดี เพราะการทาํดี โดยไม่หลงดี 
174 จงทาํงานดว้ยความขาดแคลนเพื#อบรรลุมรรคผล 
175 จงทาํดีและอดทนต่อความทุกขท์รมาน เพื#อกา้วผา่นสู่ความผาสุก  
176 จงทาํดีดว้ยใจที#ผาสุกกนัต่อไป เหนื#อยไม่ใช่ทุกขใ์จ พกักห็ายเหนื#อย  

และเราสามารถฝึกใจใหเ้ป็นสุขท่ามกลางความเหนื#อยยากลาํบากได ้ถา้กิจกรรม
การงานนั,นเป็นสิ#งที#ดีงาม  

177 จงทาํดีอยา่งผาสุกดว้ยความขดัแยง้ แต่อยา่ทะเลาะเบาะแวง้ดว้ยหลงดี จงมี
ความสุขจากการเหนื#อยเพราะทาํดี แต่อยา่มีความทุกขแ์ละเหนื#อยจากการทะเลาะ
กนั เพราะหลงสุขจึงหลงทุกข ์จงโชคดีเพราะทาํดีโดยไม่หลง  

178 จงพากเพียรทาํดีพร้อมกบัลดกิเลสดว้ยอิทธิบาท เป็นกุศลที#มีคุณค่าผาสุกที#แทจ้ริง 
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ  

179 จงมีความสุขใจเบิกบานแจ่มใสกบัชัยชนะสูงสุดที#เป็นไปได้จริงตามรายทาง 
เมื#อไดสู้้สิ#งเลวร้ายอยา่งสุดหวัใจแลว้  
ทาํกุศลทาํสิ#งที#ดีงามเตม็ที#แลว้ อยา่งรู้เพียรรู้พกั ดว้ยสันติ อหิงสา อโหสิ เมตตา 
อุเบกขา มีความสุขเบิกบานแจ่มใสกบัการชนะความยึดมั#นถือมั#น ด้วยการไม่  
ยึดมั#นถือมั#นว่าจะได้ชยัชนะมากน้อยแค่ไหนในเวลาใด  
เพราะมีปัญญารู้วา่ เมื#อไดท้าํสิ#งที#ดีอยา่งเตม็ที#แลว้ ผลที#เกิดขึ,นทุกปัจจุบนันั,น ๆ 
เป็นสภาพหรือชยัชนะที#ดีที#สุดแลว้ ที#เป็นไปไดจ้ริง และพลงัแห่งกุศลนั,นยงัส่งผล
ดีงามอนัเป็นประโยชน์สุขต่อตนเองและผูอื้#นสืบเนื#องในอนาคต ทั,งชาตินี,และชาติ
อื#น ๆ ต่อไป (พระไตรปิฎก เล่ม 37 ข้อ 1698)  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
179 (ต่อ)  ดงันั,น การมุ่งมั#นทาํดีดว้ยความยินดี เต็มใจ พอใจ สุขใจ อยา่งรู้เพียรรู้พกั รู้บุก  รู้ถอย 

ย่อมสะสมชัยชนะรายทางทุกปัจจุบนั และสะสมรอสร้างผลดี (ชัยชนะ) ใน
อนาคตดว้ย เมื#อชีวติใดที#มุ่งมั#นทาํดีตามยุทธศาสตร์บุญญาวุธดงักล่าว อยา่งไม่ทอ้แท้
ทุกเสี, ยวลมหายใจ  ทั,งในชาตินี, และชาติต่อไปทุกภพทุกชาติ  ดว้ยความกลา้หาญ
เสียสละ อย่างผาสุกในจิตวิญญาณด้วยปัญญาแทแ้ห่งธรรม ย่อมนาํมาซึ# งชัย
ชนะรายทางซึ# งเป็นชัยชนะที#สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงที#เป็นไปได้จริงทุกปัจจุบนั
ขณะนั,น ๆ และเมื#อบาํเพญ็ต่อเนื#องทุกภพทุกชาติ ชยัชนะดงักล่าวก็จะยิ#งมีปริมาณ
และคุณภาพที#มากยิ#งขึ,น ๆ ทุกภพทุกชาติไม่มีอื#นจากนี,  อนัเป็นประโยชน์สุข
ให้เราและโลกได้อาศยัก่อนที#ทุกอย่างจะดบัไป 
พระพุทธเจา้พบว่า ยุทธศาสตร์ดงักล่าวเป็นบุญญาวุธที#มีแสนยานุภาพสูงสุด
อย่างไร้เทียมทานตลอดกาลนาน 

180 จงยนิดีในความไม่ยนิดีในกิเลส เมื#อลา้งความยนิดีในสิ#งที#เป็นพิษไดแ้ลว้ พฒันา
ตนไปสู่สภาพไม่ยนิร้ายในสิ#งใด ๆ  

181 จงยิ,มรับความทุกขด์ว้ยใจที#เป็นสุข 
182 จงรีบทาํลายเชื,อทุกขห์รือปีศาจร้ายแห่งชีวิตอนัคือกิเลสใหเ้ร็วที#สุดเท่าที#จะทาํได ้ 

เราดบัทุกขไ์ดช้า้เท่าไหร่ก็เป็นทุกขโ์ทษภยัผลเสียต่อตนเองและผูอื้#นเท่านั,น ๆ  
เราดบัทุกขเ์ร็วเท่าไหร่เป็นประโยชน์สุขอนัเลิศยอดสูงสุดต่อเราและมนุษยชาติ
เร็วมากเท่านั, น ๆ เพราะทุกข์โทษภยัหายนะจากกิเลสและวิบากอันเลวร้าย 
แสนสาหัสกาํลังไล่ล่าทุก ๆ ชีวิตอยู่  
นรกมนัมาแน่ รีบใส่เกียร์แปด (มรรคมีองคแ์ปด) ไปใหพ้น้นรกเสีย อยา่ชา้  

183 จงอยา่กลวัปัญหา เพราะมนัมาแน่  
ตราบใดยงัมีชีวิต ตราบนั,นยงัมีปัญหา  
ผูมี้ปัญญาแทจ้ะเตรียมตวัต่อสู้ปัญหาดว้ยใจที#ผาสุก  
เพราะปัญหาคือเครื#องมือสร้างปัญญาและความผาสุกที#แทจ้ริงใหชี้วิต  

184 จริง ๆ ผมไม่ใช่คนเก่งหรอก ผมเป็นคนโง่ผมถึงรู้มาก  
ถา้ผมเป็นคนฉลาด ผมจะไม่ฟังใครเลยและคนที#ไม่ฟังใครเลย จะทาํใหไ้ม่รู้มาก  
คนฉลาดถึงรู้นอ้ย เพราะไม่ปรโตโฆสะ ไม่เปิดใจรับฟังผูอื้#นหรือสิ#งอื#น  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
184 (ต่อ) ผมมีองคค์วามรู้อยา่งนี,ไดเ้พราะผมโง่ ผมไม่ไดเ้ป็นคนฉลาดเลย 

เพราะผมเป็นคนโง่ ผมก็เลยฟังเสียงอื#นมากไง ฟังมาก ๆ ๆ ผมก็เลยรู้มาก  
ถา้ผมฉลาดผมจะไม่ฟังใคร แลว้ถา้ผมไม่ฟังใครเลย ผมจะไม่รู้มาก 

185 จะเจบ็แรงลา้งยากและเนิ#นชา้ เหตุเพราะมวัเสพสะสมอยู ่
186 จะไม่ติดอะไร จะไม่ทุกข ์อยา่มีติ#งของการเอาแมแ้ต่นอ้ย 
187 จะทาํอะไรก็ตาม ตอ้งสุขก่อนจบ 
188 จบัความไม่ไดด้ั#งใจ ให้เห็นทุกข ์เพื#อลา้งทุกข ์เป็นเรื#องใหญ่ (ประเด็นหลกั)  
189 จิตตั,งอยูใ่นกุศล ไม่มีอะไรขาดทุน 
190 จิตที#ไม่ดีมีผลต่อตนเองและผูอื้#น 
191 จิตที#คิดจะใหเ้ป็นความงดงาม 
192 จิตที#ช่างดูถูกคน “รังสีอาํมหิต” จะออก จะกร่าง จะหยิ#ง และมีวบิาก 
193 จิตพระโพธิสัตว ์: กตญัfูต่อศาสนา ทาํชีวติใหมี้คุณค่า เมตตาผองชน ฝึกฝนโลกวทิ ู
194 จิตวิญญาณที#จริงใจ ตีค่าไม่ได ้แต่มีคุณค่ามาก มนัคือนํ,าใจ คือความจริงใจ   
195 “ชงั” ในสิ#งที#เป็นพิษ “ชอบ” ในสิ#งที#ไม่ถูกใจ (ที#จาํเป็นตอ้งรับอยา่งเลี#ยงไม่ออก)  

นี#แหละคือการบรรลุธรรม คือความผาสุก ความสามคัคี  
196 ใชพ้ลงัหมู่ แมเ้รามีแรงนอ้ย ก็ฆ่ากิเลสไดม้าก 
197 ชนะกามยากที#สุดในโลก 
198 ชนะความยดึดี คือ ชนะทุกขใ์นใจเรา และจะพาพี#นอ้งพน้ทุกขไ์ปดว้ย 
199 ชอบเสพอะไรที#เป็นภยั คือ กาม  

ชอบอะไรที#ดี แต่เกิดดีไม่ไดแ้ลว้ทุกข ์คือ อตัตา 
200 ชีวติก็คือ งานที#ไม่ลงตวั 
201 ชีวติตอ้งสร้างความสุขสร้างกุศลในทุกปัญหาใหไ้ด ้ชีวติจะไม่มีความทุกข ์
202 ชีวติที#เจริญ คือ อยูก่บังานที#ไม่ลงตวัอยา่งเป็นสุขใหไ้ด ้

ตอ้งปฏิบติัธรรมสร้างจิตใจใหผ้าสุกท่ามกลางความไม่เที#ยง ท่ามกลางปัญหา  
โลกนี, เป็นปัญหา 

203 ชีวติ สุดทา้ยไม่มีอะไรเป็นของเรา เราควรเพียรพยายามทาํความดีเสียสละ 
แบ่งปัน ใหเ้ป็นประโยชน์ เพื#อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติก่อนที#จะจากโลกไป  เป็น 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
203 (ต่อ) สิ#งที#ยิ#งใหญ่ในชีวติ คือ คุณค่าสูงสุดของผูป้ฏิบติัธรรม 

สมบติัแทข้องมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรม คือ พี#นอ้งแพทยว์ถีิธรรมที#ร่วมอุดมการณ์
เดียวกนั จะเป็นกาํลงัสาํคญั ในการทาํ “ตลาดวถีิธรรม” จะสามารถพลิกวกิฤติ 
กูป้ระเทศชาติและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ                   

204 ชีวติที#ผาสุก คือ ชีวิตที#พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที#ผาสุก จิตใจที#แขง็แรง จิตใจที#
เป็นสุข สิ#งของหรือวตัถุที#เราไดใ้ชใ้นชาตินี,  เราไดใ้ชนิ้ดเดียว แต่สิ#งที#ไดใ้ช้
ตลอดเวลา คือ พลงัความดี และนาํขา้มภพขา้มชาติไปไดด้ว้ย มีแต่ความดีและ
ความไม่ทุกขที์#เป็นที#พึ#งแท ้ทุกภพทุกชาติ  
วตัถุใชเ้พียงนิดเดียว ที#พึ#งแท ้คือ บุญกุศล ทุกชีวติจึงตอ้งมีที#พึ#งแท ้2 อยา่ง คือ 
บุญ และกุศล ปัญญาและความสามารถ นาํมาใชไ้ดทุ้กภพทุกชาติ เป็นสมบติัแท้
ทุกภพ ทุกชาติ ที#ทุกคนแยง่ไม่ได ้และนาํขา้มชาติได ้คนเรามวัแต่เสียเวลาไปสั#ง
สมสมบติัปลอม ที#ก็นาํขา้มภพขา้มชาติไม่ได ้เราจึงไม่ควรไปเสียเวลาสั#งสม
สมบติัปลอม แต่มาสั#งสมสมบติัแท ้คือ บุญและกุศล 

205 ชีวติทุกชีวิตตอ้งผา่นบทเรียนทุกคน ทุกคนตอ้งผา่นโจทยนี์, ใหไ้ด ้คือ การพลดัพราก  
ไม่มีใครจะไม่ตอ้งพลดัพรากจากอะไรทั,งสิ,น ทุกคนตอ้งพรากหมด เพราะมนั
เกิดขึ,น ตั,งอยู ่ดบัไป เป็นธรรมดา ไม่มีอะไรเป็นของใคร แมแ้ต่ชีวติเราก็ตอ้ง
พรากไป  

206 ดบัภพ คือ ดบัทุกข ์
207 ดีที#ยงัไม่ถึงดีที#สุด คือ ดีที#ยงัไม่ถึงการใหอ้ภยั 
208 ดีที#สุดคือไม่ทุกข ์ดีที#ไม่มีทุกขเ์จือเป็นดีที#ดีที#สุด 
209 ดีที#สูงสุด คือ ความไม่เบียดเบียน  
210 ดีมากแค่ไหนก็ตาม ถา้เป็นไปไม่ไดแ้ลว้ ปล่อยวางดีนั,นได ้นั#นคือดีที#สุด 
211 ต่อใหดี้เลิศแค่ไหน ถา้เป็นไปไม่ไดก้็ตอ้งปล่อยวางใหไ้ด ้
212 ตอ้งมีเมตตา มีอนตัตาใหไ้ดทุ้กงาน 
213 ตอ้งยอมใหง้านพร่องลงบา้ง ลดประสิทธิภาพบางอยา่ง เป็นความจาํเป็น  

ถา้องคป์ระกอบเหตุปัจจยัไม่สามารถทาํใหดี้กวา่นั,นได ้ 
214 ตอ้งลดกิเลสใหไ้ด ้จึงจะแกปั้ญหาได ้
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
215 ตอ้งวางดีที#มนัสร้างความเสียหายต่อจิตวิญญาณ  

แลว้มาเอาดีที#มนัไม่เสียหายต่อจิตวญิญาณ 
216 ตอ้งสร้างความสุขในความเหนื#อยลา้นั,น 
217 ตั,งตบะเพื#อใหเ้ห็นทุกขแ์ละมีปัญญาในการลา้งทุกข ์
218 ตั,งศีล แลว้จะเห็นทุกข ์พิจารณาทุกข ์ลา้งทุกข ์จะเห็น “ไตรลกัษณ์” ยอ่มหลุดพน้

จากทุกข ์ 
“สุขลวง” จะถูกทาํลายดว้ยการพิจารณาใหเ้ห็นทุกข ์

219 ตดัความกงัวลทุกอยา่งได ้คือ ตดัทุกขไ์ดทุ้กอยา่ง 
220 ตดัสิ#งที#เป็นภยั ดว้ยใจที#เป็นสุข 
221 ต่างคนต่างเป็นครูใหแ้ก่กนั 
222 ตามใจกิเลสง่ายช่วงแรก  ยากช่วงหลงั ขดัเกลากิเลสยากช่วงแรก ง่ายช่วงหลงั  
223 ตื#นแต่เชา้ กินขา้ววนัละมื,อ ทาํงานที#ดีเตม็ที# พกัพอดี ทาํชีวีใหผ้าสุก เป็นสุดยอด

แห่งบุญกุศล 
224 ถา้เราเห็นเวลาเป็นคุณค่าก็จะทาํในสิ#งที#เป็นสาระและประโยชน์ ในช่วงเวลาของ

ชีวติไดสู้งสุด เท่าที#เป็นไปไดจ้ริง  
225 ถา้เราไม่เด็ดขาดเราก็ไม่มีโอกาสนะ ชีวติ... ถา้ใครจะอา้งงานยงัอา้งไดอี้กหลาย

ชาติ แลว้จะมาเมื#อไหร่  
มาไดต้อนไหนนะชีวิต... ที#จะมาเรียนวชิาพน้ทุกขใ์หก้บัชีวติ  

226 ถา้เราไม่ช่วยกนักาํจดัคนชั#วใหโ้ลกแลว้ใครจะทาํ  
เราตอ้งช่วยกนักาํจดัคนชั#วใหก้บัโลก  
คนชั#วคนแรกที#เราตอ้งกาํจดั คือ กิเลสเราเอง 

227 ถา้เราซื,อขา้วแพงกวา่ตลาด (http://youtu.be/iEa1-Ba2mDI)  
1. เราไดค้นปลอม 
2. เราจะไดข้า้วปลอม  
อื#น ๆ ก็เหมือนกนั ถา้เราขายของแพง มนัจะมีวบิากร้าย ธุรกิจมนัจะพงั  
แต่ถา้เราขายของถูก มนัจะมีวบิากดีเขา้มาหนุนใหไ้ปตลอด ย ั#งยนืยาวนาน  
ไม่เชื#อลองทาํดูไดเ้ลย ลองช่วยกนัทาํดู ช่วยกนัทาํสิ#งที#มีคุณค่า ราคาถูก  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
227 (ต่อ)  เราทาํสิ#งที#มีคุณค่า เราไม่ไดท้าํสิ#งที#มีราคา จงทาํสิ#งที#มีคุณค่า อยา่ทาํสิ#งที#มีราคา 

 เราทาํสิ#งที#มีคุณค่าให้ราคาถูก แลว้พลงับุญกุศล วบิากดีจะคุม้ครอง  
จะทาํใหเ้รานั,น ทาํงานไดอ้ยา่งอยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ั#งยนื 

228 ถา้เราตามใจกิเลส เท่ากบัไดรั้บขอ้หา  
สมรู้ร่วมคิดกบักิเลส เป็นโทษประหาร 7 ชั#วโคตร 

229 ถา้เราถูกเขา้ใจผดิ แต่เราไม่ชั#ว เราไม่ทุกข ์ไม่อาลยัอาวรณ์เป็นสภาพจิตและ
ความคิดที#มนัดีที#สุดในโลก 

230 ถา้เราทาํดี วบิากบาปที#เราไดรั้บ นอ้ยกวา่สิ#งที#ทาํมาอยูแ่ลว้  
เพราะกุศลวบิากที#บาํเพญ็ช่วยไว ้ดว้ยการชิงออกฤทธิo แทน 

231 ถา้เราทาํดี สิ#งเลวร้ายที#เราโดนยงันอ้ยกวา่สิ#งที#ทาํมาอยูแ่ลว้ เพราะดีตะ๊ไว ้
232 ถา้เรามีความสุขไดท้่ามกลางความบกพร่องมนัจะลงตวั ลงตวัที#จิตวญิญาณ 
233 ถา้เรายงัหลงเสพอยู ่แลว้ไม่เห็นทุกข ์จะมาปฏิบติัธรรมไหม ?  

เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม พระพุทธเจา้ท่านไม่สอนหรอกคนเห็นสุข  
ถา้เราเป็นสุขอยู ่เราจะไม่เปลี#ยนแปลงชีวติเรา เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม 

234 ถา้เสียสละทาํดีแลว้ยงัไม่มีใครเลี,ยง แสดงวา่บุญกุศลยงัไม่มากพอ  
ใหท้าํดีไปเรื#อย ๆ โดยไม่ตอ้งอยากไดอ้ะไร  
ไม่มีใครเลี,ยงก็จงปล่อยใหม้นัตายไปซะ อยูท่าํไมกบัคนใจดาํ 

235 ถา้ไม่ใชสิ้#งประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั ก็ไม่สามารถพอเพียงได ้
236 ถา้ไม่ไดส้มอยาก ก็โกรธ เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ  
237 ถา้ไม่ติดดี จะไม่ทุกข ์จะไม่ฉะกบัใคร 
238 ถา้ไม่ติดดี จะไม่มีพลงัทาํดี เมื#อทาํดีจงชนะความยดึดี ชนะทุกขใ์นใจเรา จะพาพี#

นอ้งเราพน้ทุกขไ์ปดว้ย 
239 ถา้ไม่ติดดีจะไม่มีพลงัทาํดี แต่เมื#อดีเกิดไม่ไดแ้ลว้ ใครวางก่อน คนนั,นชนะกิเลส 

ชนะทุกขใ์นตน 
240 ถา้ไม่ปฏิบติัธรรม ก็มีสองอยา่ง คือ “ทุกข”์ กบั “ชั#ว”  
241 ถา้ควบคุมกิเลสไม่ได ้ก็ควบคุมพิษต่าง ๆ ที#จะเขา้สู่ร่างกายไม่ได ้
242 ถา้ฆ่ากิเลสไม่ตาย ก็ตอ้งทรมานก่อนตายและหลงัตาย ชั#วกปัชั#วกลัป์ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
243 ถา้ชนะความ “กลวัตาย” “กลวัโรค” “เร่งผล” “กงัวล”ได ้อยา่งอื#นง่ายหมด 
244 ถา้ทาํลายกิเลสได ้จะมีพลงัวมุิติมหาศาล 
245 ถามวา่เกิดมาทาํไม ตอบ เกิดมาเพื#อฝึกฝนการสร้างความผาสุกที#แทจ้ริงใหก้บั

ตนเองและผูอื้#น  
246 ถา้ลา้งกิเลสได ้ใจจะลา้งกายใหบ้ริสุทธิo เอง 
247 ถา้สร้างความสุขในขณะที#มีความทุกขไ์ม่ได ้ซวยที#สุด 
248 ถึงจะเรียนมาเก่งแค่ไหน ฆ่ากิเลส ลา้งกิเลสไม่เป็น โลกก็เดือดร้อนอยูดี่  

เรียนไม่เก่ง แต่ฆ่ากิเลส ลา้งกิเลสเป็นโลกยอ่มอยูเ่ยน็เป็นสุข  
249 แทจ้ริงคนตอ้งการสลายแรงกดดนัทั,งหมดในใจ ไม่วา่จะเผชิญกบัอะไรก็ตาม 
250 โทษเขาคืออตัตาเรา 
251 ทฤษฎีผเีสื,อขยบัปีก (เคออส) ทาํใหเ้กิดพลงัพาย ุที#ผา่นการพิสูจน์มาแลว้วา่เป็น

จริง แต่ของเราเป็นเคออสแห่งธรรม เมื#อผเีสื,อแห่งธรรมหนึ#งตวั เริ#มขยบัปีกส่ง
สัญญาณ ผีเสื,อที#มีพลงัแห่งธรรมจะรับสัญญาณได ้แลว้ขยบัปีกส่งสัญญาณ
ต่อเนื#องกนัไป จนเกิดเป็นพลงัพายแุห่งความดี ที#พดัความทุกขโ์ศกความ
เดือดร้อนสิ#งเลวร้าย ใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไปจากชีวิตมนุษย ์

252 ทาํเตม็ที# เตม็ใจ เตม็แรง ส่วนผลจะพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ก็ไม่เป็นไร  
เพราะสาระแท ้คือ ความผาสุกที#ย ั#งยนื วางดีใหไ้ด ้

253 ทาํเตม็ที# แลว้วางใหถึ้งที#สุด 
254 ทาํเตม็ที#ก็เป็นบุญเตม็ที# เป็นกุศลเตม็ที#  
255 ทาํใจใหเ้ป็นสุขไดทุ้กวนิาที เอาประโยชน์ใหไ้ดทุ้กเหตุการณ์ 
256 ทาํใจใหสุ้ขตลอดเวลาไม่วา่อะไรจะลม้เหลว 
257 ทาํใหดี้ที#สุด แลว้ยอมใหเ้กิดสิ#งเลวร้ายทุกเรื#องใหไ้ด ้
258 ทาํใหดี้ที#สุด วางดีใหถึ้งที#สุด จึงจะถึงนิพพาน 
259 “ทาํความผาสุกที#ตน ช่วยคนที#ศรัทธา” สามารถลา้ง “ความยดึมั#นที#จะอยากให้

ผูอื้#นไดดี้ดั#งใจเรา” 
260 ทาํความพน้ทุกขที์#ตน ชี,ทางพน้ทุกขใ์หค้น 
261 ทาํความยนิดี กบัการรู้ความไม่ดีที#ตวัเองและยนิดีแกไ้ข 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
262 ทาํงานเพื#อให้เกิดการเห็นความพร่อง ไดเ้ห็นทุกข ์ลา้งทุกข ์เพื#อตรวจสอบวา่เรา

ยงัติดหลงอะไร 
263 ทาํงานแลว้ เป็นสุขขึ,นเรื#อย ๆ คือความเจริญ แมเ้หนื#อยก็หายเร็ว  

จิตที#เจริญจะคุม้ครองไดม้าก 
264 ทาํงานแลว้เกิดความผิดพลาดบกพร่อง คือ คนที#ไดก้าํไรที#สุดในโลก 
265 ทาํงานแลว้เห็นทุกข ์แสดงวา่ไดเ้ห็นกิเลส จะไดล้า้งกิเลส 
266 ทาํงานใหเ้หนื#อย ๆ จะไดใ้ห้กิเลสออกมา เหนื#อยตอนที#อตัตายงัไม่โตมาก...    ดี

แลว้ จะไดก้ระทุง้ออกมาและฆ่าได ้
267 ทาํงานใหบ้รรลุธรรม คือ ทาํงานใหบ้รรลุสัปปุริสธรรม (ทาํงานไดง้านสูงสุด ใน

ขีดที#ลดกิเลสไดสู้งสุด)  
268 ทาํงานใหห้นกั ๆ มาก ๆ เขา้ไว ้ไม่ไหวค่อยถอย ลุยไป... จะไดรู้้กาํลงัจริง 
269 ทาํงานไป ทาํความดีไป อ่านใจไป มีทุกขป์นก็อ่านทุกขไ์ป ลา้งทุกขไ์ป นี#คือ

มรรคองค ์8 (เดินมรรค)  
270 ทาํงานไป สร้างนิพพานไป การดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่า และผาสุก  

ดูกาย ดูใจ ลา้งใจ นี#คือการปฏิบติัธรรม 
271 ทาํดี เพื#ออาศยัวางดี เพื#อลา้งกิเลส สู่ปรมตัถ ์
272 ทาํดี ถูกแกลง้ใหไ้ด ้ทาํดี ถูกดูถูกใหไ้ด ้โดนด่า โดนวา่ เท่าไหร่ วบิากก็หมด  

ไม่มีอะไรที#เราไดรั้บ โดยที#เราไม่ไดท้าํมา ใครที#เชื#อเรื#องกรรม จะพน้ทุกข ์
273 ทาํดีเตม็ที#ดว้ยใจที#ไร้ทุกข ์คือ ดีแท ้      
 274 ทาํดีเตม็ที#ทุกวนัก็ลงตวัทุกวนั ความลงตวัอยูที่#ทาํดีเตม็ที#  

ความไม่ลงตวัอยูที่#ทาํดีไม่เต็มที#  
ความลงตวัหรือไม่ ไม่ไดอ้ยูที่#ทาํดีเรื#องนั,น ๆ เสร็จหรือไม่เสร็จ มีคนช่วยหรือ 
ไม่มีคนช่วย ทาํเตม็ที#แลว้ลงตวัแลว้ แต่อยูที่#ทาํเตม็ที#หรือไม่  

275 ทาํดีแลว้ ถูกสิ#งที#ไม่ดีทั,งหลายกระทบใหไ้ด ้
276 ทาํดีแลว้ ยงัถูกวบิากบาปเล่นงานหนกั แสดงวา่ชาติก่อนเราทาํบาปมาก (เราแสบมาก)  
277 ทาํดีใหดี้ที#สุด แต่ดีที#สุด ๆ คือ ฆ่ากิเลสใหไ้ด ้ 
278 ทาํดีใหดี้ที#สุด แลว้วางความยึดมั#นถือมั#นใหถึ้งที#สุด จิตใจก็จะเป็นสุข 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
279 ทาํดีไม่มีเสียไม่มีแพ ้(ไม่แพช้ั#ว ไม่แพว้บิากบาปในตน) เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และผองชน 
280 ทาํดีไม่มีถือสา เป็นการลา้งอตัตาและลา้งกรรม 
281 ทาํดีไม่มีถือสา สร้างเมตตา อุเบกขา ไปสู่ความเบิกบาน แจ่มใส 
282 ทาํดีถูกด่าใหไ้ด ้ถูกแกลง้ใหไ้ด ้ถูกนินทาใหไ้ด ้ถูกวา่ใหไ้ด ้เพราะเราทาํมาทั,งนั,น 
283 ทาํดีที#สุด แต่อยา่ติดยดึ เอาประโยชน์ตนใหไ้ดแ้ละพร้อมที#จะปรับเปลี#ยน เพราะ

ทุกอยา่งไม่เที#ยง พร้อมปรับเปลี#ยนตลอดเวลา ปรับแลว้ สงบสันติ สามคัคี คือ 
ความสาํเร็จ 

284 ทาํดีที#สุดแต่อยา่ติดยดึ จงพร้อมที#จะปรับเปลี#ยน เพราะมนัไม่เที#ยง  
พร้อมปรับเปลี#ยนตลอดเวลา ปรับแลว้เกิดสิ#งดีขึ,นหรือไม่ก็ได ้แต่ใจไม่ทุกข ์
เท่ากบัสาํเร็จ 

285 ทาํดีที#สุดแลว้ก็สุขที#สุดแลว้ ทาํงานเตม็ที#แลว้ ก็สุขเตม็ที#แลว้ 
286 ทาํดีทุกครั, ง “ชนะทุกครั, ง” 
287 ทาํดีทุกวนัก็ช่วยออกฤทธิo แทนสิ#งเลวร้ายในตนและในโลกทุกวนั  

สร้างประโยชน์สุขให้ตนและโลกทุกวนั ทุกครั, งที#ทาํดีเต็มที#อยา่งรู้เพียรรู้พกั  
สิ#งที#เกิดขึ,น ณ เวลานั,น ก็ดีที#สุดแลว้ที#เป็นไปไดจ้ริง สมบูรณ์แบบที#สุดแลว้ที#
เป็นไดจ้ริง 
พลงัแห่งความดีที#ลงไปจะส่งผลในปัจจุบนัส่วนหนึ#ง ส่วนที#เหลือจะส่งผลใน
อนาคตในชาตินี,หรือชาติอื#น ๆ สืบไป (พระไตรปิฎกเล่ม 37 ขอ้ 1698)  
ดงันั,น ถา้เราทาํอยา่งนี, ทุกภพทุกชาติ ผลดีงามก็จะเจริญกา้วหนา้มากยิ#งขึ,นเรื#อย ๆ 
ทุกภพทุกชาติ เกิดความเจริญกา้วหนา้ในสิ#งที#ดีงามที#สุด สมบูรณ์แบบที#สุด ที#
เป็นไปไดจ้ริงทุกภพทุกชาติ 

288 ทาํดีรับผลดีก็จบกนั  ทาํชั#วรับผลชั#วก็จบกนั 
289 ทาํดีอยา่งติดดีเตม็ที# แต่ถา้ทาํท่าจะไม่ดี หรือ แตกร้าวใหว้างดีทนัที 
290 ทาํดีอยา่งมีความสุข คือ ทาํดีถูกคนเขา้ใจผดิใหไ้ด ้ทาํดีถูกคนดูถูกใหไ้ด ้ทาํดีถูก

คนแกลง้ใหไ้ด ้แลว้คุณจะดีจริง ๆ  
291 ทาํดีอยา่งมีสุข จริงใจ ลา้งใจ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
292 ทิ,งดีส่วนนอ้ย เพื#อเอาดีที#มากกวา่ 
293 ทุกขเ์กิดจากการเอา สุขเกิดจากการให ้
294 ทุกวนิาที ทาํความดีใหมี้พลงั เป็นประโยชน์แท ้
295 ทุกสถานการณ์ตอ้งฆ่ากิเลสใหไ้ด ้ทุกสถานการณ์ตอ้งทาํดีใหไ้ด ้
296 ทุกอยา่งที#เกิดขึ,น ยติุธรรมแลว้ ยติุธรรมที#สุดแลว้ ไม่มีอะไรไม่ยติุธรรมในโลกใบ

นี,  
297 ในโลกใบนี,จะซวยหน่อย ตรงที#วา่ คนที#จะมีตาํแหน่งหนา้ที#อะไรต่าง ๆ นา ๆ 

ตาํแหน่งที#สูงที#โก ้ที#อะไรมกัจะเป็นคนเก่ง มนัจะซวยตรงนี,  พอเป็นคนเก่ง ก็เลย
หลงวา่ตวัเองเก่ง ก็เลยนึกวา่ตวัเองรู้มากกวา่เพื#อน ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ (ปรโตโฆ
สะ คือ การไดฟั้งสัจจะมุมอื#นจากผูรู้้อื#น ๆ หรือจากบณัฑิตอื#น จะไม่ติดยดึแต่ภูมิรู้
เดิม ๆ ของตน) เก่งแลว้ทาํไมแกปั้ญหาไม่ไดห้ล่ะ  
เก่งก็แกปั้ญหาใหม้นัไดสิ้ ถา้เก่งแลว้คุณแกปั้ญหานั,นได ้คุณไม่ตอ้งฟังใครหรอก  
เพราะคุณแกปั้ญหาไดทุ้กปัญหาแลว้ คุณไม่ตอ้งฟังใคร ๆ หรอก เพราะคุณ
แกปั้ญหาทุกปัญหาไดแ้ลว้นี#  
แต่จริง ๆ ก็ตอ้งฟังเลยวา่เขามีปัญหาอะไร จะไดช่้วยเขาแก ้ขนาดคนเก่ง แกปั้ญหา
ทุกปัญหา ยงัตอ้งฟังเลย เพื#ออะไร เพื#อที#จะช่วยคนอื#นได ้ใช่ไหม? วา่เขามีปัญหา
อะไร กล่าวไปไย ถา้เรายงัไม่สามารถแกปั้ญหาทุกปัญหาได ้เราตอ้งฟัง ฟังใหม้าก 
ตราบใดที#เรายงัแกปั้ญหาไม่ได ้เราตอ้งฟัง  
ใชปั้ญญาพิจารณาใหแ้ยบคาย ฟังเพื#อเลือก ไม่ใช่ฟังเพื#อเอาทุกอนั 

298 ในโลกนี,ไม่มีใครชนะความเร่งได ้
299 ในโอกาสวนัครูแห่งชาติ ขอนอ้มคารวะพระบรมครูองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้  

พระโพธิสัตวเ์จา้ พระอริยเจา้ทุกพระองค ์ขอส่งพลงัใจให้ศิษยแ์ละพี#นอ้งทุกท่าน
เจริญในธรรมอนัเป็นพลงัและความผาสุกที#แทจ้ริงของชีวิต  
“กิเลสกินพลงัชีวติคนเป็นอาหาร ธรรมะเติมพลงัชีวิตใหค้น” 

300 ในหมู่คนดีเราชิงยอมก่อนแมเ้ราถูก ใครจะวา่อยา่งไรก็ช่าง ใหเ้ราทาํความจริง
แห่งการยอมที#เรา 

301 นรกที#ซ่อนอยูใ่นดีคือ “อตัตามานะ” 



596 

 

ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
302 นกับริหารที#แทจ้ริงไม่ใช่บริหารงาน แต่คือบริหารคน แลว้คนจะสร้างงาน งานที#

ออกมาจะมีคุณค่า 
303 นกับริหารที#สุดยอด คือ นกับริหารที#ทาํใหค้นลดกิเลสได ้
304 นกัสาธารณสุข คือ ผูที้#สามารถพฒันาตนใหมี้พฤติกรรมสุขภาพของตนดีได ้ 

และมีศิลปะในการช่วยผูอื้#นใหมี้สุขภาพที#ดีได ้ 
นกัสาธารณสุขที#เก่งที#สุดในโลกคือ พระพุทธเจา้ รองลงมาคือ พระโพธิสัตว ์ 
ผูบ้รรลุธรรมที#แทจ้ริง คือ นกัสาธารณสุข ผูที้#ลดกิเลสเป็น จึงเป็นนกัสาธารณสุข  
ผูที้#ลดกิเลสไม่เป็น จึงไม่ใช่นกัสาธารณสุข  
นกัสาธารณสุข คือ ผูที้#สร้างความสุขใหผู้อื้#น นกัสาธารณสุขที#แทจ้ริง คือ บุคคลที#
มีค่าที#สุดในโลก  

305 นาบุญตวัจริง คือ สร้างคนให้มีจิตวิญญาณที#ดีงามและผาสุก 
306 นิพพาน คือ ความ “ผอ่งใสอยา่งยิ#ง” 
307 เบียดเบียนผูอื้#นเท่าไร จะทาํใหต้นเองทรมานเท่านั,น 
308 บทเรียนการบริหารใจจะหาเรียนที#ไหนก็ไม่ไดน้อกจากไดพ้บผูรู้้แท ้
309 บารมีกลุ่ม คือ บารมีสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด  

พุทธองค ์ตรัสวา่ อยา่พรากประโยชน์ตน เพื#อประโยชน์ผูอื้#นแมม้าก  
ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติของเรา มีแต่ทุกขเ์ท่านั,นที#หมดไปจากใจของเรา 

310 บาํเพญ็แบบไม่เห็นฝั#ง  จงวา่ยแบบไม่ตอ้งคิดถึงฝั#ง 
311 บุญ = ลดกิเลส (ชาํระกิเลส)  
312 บุญแท ้คือ ความไม่ทุกข ์
313 บุญกุศลของเรา = วบิากดีของเรา 
314 บุญกุศลของเราคือ “บอดี,การ์ด” คุม้ครองเรา 
315 บุญกุศล คือ ความฉลาด 
316 บุญกุศลจะเจริญไปเรื#อย ๆ ตอ้งเหนื#อยเพื#อเพิ#มศกัยภาพ 
317 เป็นการทาํมรรคมีองคแ์ปด มีทั,งงานมีทั,งใจอยูใ่นนั,น  

ตวัคนเดียวไม่มีทางอพัเดททนั หาคนเดียวมา ขอ้มูลเหตุการณ์ก็เปลี#ยนแลว้  
จะไดข้อ้มูลจริงตามเวลาจริงตอ้งทาํ “อปริหานิยธรรม” ในหมู่มิตรดีสหายดี  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
318 ปฎิบติัธรรมไม่มีผสัสะผดิหมด ไม่มีประโยชน์ ไม่พน้ทุกข ์ 
319 ประเด็นหลกัคือ ตนลา้งกิเลส ประเด็นรองคือ งานหรือคนอื#นพฒันา 
320 ประโยชน์ในโลกนี,  คือ ใจเราเป็นสุขย ั#งยนื 
321 ประโยชน์ของเรา คือ การทาํดีที#สุด ก็สุขที#สุดแลว้ 
322 ปัญญาแทเ้กิดจากกาํจดับาป (กิเลส) ที#สั#งสม 
323 ปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลก ปัญหาหมดไดที้#ใจเราเท่านั,น              
324 ปัญหา คือ เครื#องมือฝึกใจที#ดีที#สุดในโลก 
325 ปัญหาทุกอยา่งเกิดจากกิเลส 
326 ปีติแมน้อ้ยก็ทาํใหสุ้ขใจและเพิ#มพลงั 
327 ปุริสภาวะ คือ จิตที#เขม้แขง็ที#อยูเ่หนือวบิากและทาํลายกิเลสได ้
328 ผูแ้บ่งปันไม่มีวนัตกงาน ทาํงานฟรี 

1. จะพอกินพอใช ้
2. ไม่ตกงาน 
3. เหลือกินเหลือใช ้
4. มีมิตรมาก 

329 ผูใ้ดเห็นทุกขแ์ลว้แปลเป็นสุขอยา่งเป็นกุศลได ้ผูน้ั,นจะเป็นผูมี้ความสุขตลอดกาลนาน  
330 ผูใ้ดถูกกดดนั ถูกตดัรอน ถูกแกลง้ ถูกรังเกียจ ถูกไม่เห็นดว้ยจากผูที้#มีอาํนาจหรือ

จากบุคคลใด ๆ จงลา้งทุกขล์า้งวบิาก ดว้ยการไม่ยดึมั#นถือมั#นวา่ตอ้งโดนหรือไม่
โดนสภาพดงักล่าว  
ถา้โดนแสดงวา่เราเคยทาํอยา่งนั,นมาไม่ชาตินี,ก็ชาติก่อน รับแลว้ววิบากร้ายก็หมดไป  
กุศลของเราก็จะส่งผลดีไดม้ากยิ#งขึ,น เราจะโชคดีมีประโยชน์สุขมากยิ#งขึ,น  
ยิ#งเราพากเพียรทาํดีและลา้งทุกขจ์ากไม่ยดึมั#นถือมั#นไดม้ากเท่าไหร่  
ยิ#งออกฤทธิo แทนวบิากร้ายไดม้ากเท่านั,น ๆ อยา่โทษอยา่โกรธใคร  
เพราะสิ#งที#เรารับแทจ้ริงแลว้เกิดจากเราทาํมาทั,งนั,น จงทาํดีต่อไปดว้ยใจที#เป็นสุข 

331 ผูใ้ดที#ละเอียดในเรื#องใดเรื#องใดก็ตาม เมื#อไม่สามารถทาํใหล้ะเอียดได ้ 
อยา่ลืมปล่อยวางความละเอียดนั,น ๆ  

332 ผูที้#เบียดเบียนคนอื#น คือ ผูที้#เบียดเบียนตวัเอง 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
333 ผูที้#ไม่เอาอะไรมาเสพเพื#อตน คือ ผูที้#สุขที#สุดในโลก 
334 ผูที้#พร้อมที#จะผดิหวงั จะไม่มีความผดิหวงัในชีวติ 
335 ผูที้#มวัเสพ สะสมอยู ่จะเจบ็หนกั เจบ็แรง ลา้งยากและเนิ#นชา้ 
336 ผูบ้รรลุธรรมตามลาํดบั คือ ผูที้#มีความสุขในการพากเพียรลดละกิเลส (ฉนัทะใน

มรรค) และมีความสุขที#ลดละกิเลสได ้(ฉนัทะในผล)  
337 ฝึกใหมี้ความสุขท่ามกลางความเลวร้าย 
338 ฝึกทิ,งทุกอยา่งก่อนจะไดไ้ม่ตอ้งทุกข ์ไม่พรากวนัใดก็วนัหนึ#ง  

เรามีหนา้ที#ทาํใหอ้ยูใ่นสภาพที#ดีที#สุด ก่อนที#มนัหรือเราจะดบัไปเท่านั,น 
339 เพียงไดเ้สพความรู้สึก “สุขลวง” นิดเดียว แต่จะเหลือความทุกขอี์กยาวนาน  

คือ ความติด ความอยาก ความเจบ็ป่วยและสิ#งเลวร้ายต่าง ๆ  
340 เพียรแลว้ สาํเร็จแลว้ ไม่สาํเร็จที#ผล แต่สาํเร็จที#เพียร 
341 พร้อมเผชิญกบัความไม่เที#ยง ถา้ทุกคนวางได ้ก็ไดป้ระโยชน์หมดถว้นหนา้ 
342 พร้อมที#จะพลิกจิตตลอดเวลา 
343 พลงัแห่งความดีทาํใหค้นดีมีพลงั เป็นพลงัแห่งความสุข เป็นพลงัแห่งศกัยภาพอนั

มหศัจรรยที์#มนุษยค์วรได ้ 
ลดกิเลสไป ทาํความดีไป ก็จะสัมผสัรู้เห็นสภาพนั,นในตนเองดว้ยตนเอง และ
เขา้ใจผูอื้#นที#มีสภาพดงักล่าว 

344 พลงักุศล คือ พลงัปีติในโลก จะเป็นพลงัเสริมในการลา้งทุกขไ์ดม้าก  
แต่ถา้เอามาเสพมาติด จะเป็นนรกที#ลึกมาก 

345 พลงักุศลจะเคลียร์ใหเ้อง ความจริงใจและการลา้งใจจะเป็นพลงัคุม้ครองเราได ้
346 พลงัจากการ “ฆ่ากิเลส” ยิ#งกวา่ “ปรมาณู” 
347 พลงัชีวติของแต่ละคน เป็นพลงัศกัดิo สิทธิo  ที#ตีค่าและบนัทึกสิ#งดีหรือไม่ดี ที#บุคคล

นั,นกระทาํทางกายหรือวาจาหรือใจ แลว้สร้างผลทุกอยา่งใหชี้วติ ตามนํ,าหนกัค่า
ของสิ#งดีหรือร้ายนั,น ๆ ในชาติที#ทาํนั,น หรือในชาติอื#น ๆ สืบไป 

348 พลงัรักษาสุขภาพที#ดีที#สุด คือ ลดกิเลส 
349 พึงรบมารดว้ยอาวธุ คือ ปัญญา  

จิตที#ตั,งไวผ้ิด (จิตที#ชื#นชมกิเลส) นั,น เลวยิ#งกวา่ความฉิบหาย 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
350 พุทธะ รู้ประมาณอยา่งฉลาด 
351 ฟ้าไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี 
352 ฟ้าไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี คือ ความดีไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี 
353 ภพ คือ สภาพสุขลวง ลา้งภพ คือ ลา้งเงื#อนไขที#จะทาํใหใ้จเป็นทุกข ์
354 เมตตาจะกวา้งแผไ่พศาล อุเบกขาจะลงลึกมั#นคง 
355 เมื#อเราทาํแต่ดี ไม่มีชั#ว จงยนิดีกบัทุกเรื#องที#เกิดขึ,น แต่ไม่ติดในทุกเรื#องที#เกิดขึ,น 
356 เมื#อใดโทษคนอื#น เมื#อนั,นคือกิเลส เมื#อใดโทษคนอื#น คือกิเลสสั#งการ ผดิทนัที

เมื#อใดโทษตนเอง คือธรรมสั#งการ 
357 เมื#อไหร่ทุกขเ์กิด แสดงวา่กิเลสทาํงาน 
358 เมื#อชั#ว ก็ทาํชั#วไดทุ้กอยา่ง มนัก็ขี, เกียจทาํงาน เท่ากบัเป็นการสั#งสมวิบากใหก้บัตวัเอง  

ไม่อยากไดว้บิาก จงอยา่เสพชั#ว อยา่ทาํชั#ว  
“เราคือคนที#เรารักที#สุด แต่เราก็สามารถทาํร้ายตวัเราเองได้ กล่าวไปไยที#ทาํ
ร้ายคนอื#นให้ตวัเองเสพสมใจ”  
“ความน่ากลวัของกิเลส คือ ดิ,นไดแ้รง และทาํชั#วไดแ้รง”  
“ถา้เราไม่ช่วยกาํจดัคนชั#ว แลว้ใครจะทาํ คนชั#วคนแรกที#เราควรจะกาํจดัใหไ้ด ้คือ
กิเลสในตวัเรา ถา้เรายงักาํจดัคนชั#วความชั#วในตวัไม่ได ้ อยา่หวงัวา่จะช่วยคนชั#ว
คนอื#นได ้ฉะนั,น ถา้ไม่ไดฟั้งสัตบุรุษไม่มีทางพน้ทุกข”์  
กลวัทั,งชั#วทั,งทุกข ์คือ มนุษยที์#ประเสริฐที#สุดในโลก 
เกิดมาเพื#อปราบความชั#วชา้ความสารเลว ความหยิ#งยโสโอหงั ปราบคนทรยศที# 
ชั#วชา้ที#สุดในโลก คือ กิเลสในตวัเราใหไ้ดก่้อน 
ในโลกไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจที#สุด ที#ปราบคนที#ทรยศขี, เกียจขี,โกง  
ไม่ทาํประโยชน์อะไรเลย นั#งกินนอนกิน คือ กิเลสในตวัเรา  
“กิเลสมนัเหลือมากเท่าไร มนัสะกดจิตเรามากเท่านั,น เราตอ้งสังวรศีล 
กายวาจาไปก่อน แลว้ใจก็ตามไปดว้ย เรากลายเป็นคนไม่เอาภาระสังคม 
ไม่เอาภาระตวัเองไม่เอาภาระผูอื้#น เสพตวัเองเท่ากบัไม่เอาภาระตวัเอง 
คนที#เสพกิเลส เป็นคนที#ไม่เอาภาระตวัเองไม่เอาภาระผูอื้#น แต่เป็นคน
สร้างภาระใหก้บัตวัเองและผูอื้#น เกิดมาจะเอาแค่นี,หรือ จะเอาแค่นี,หรือ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดบั คาํคมและคาํสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
358 (ต่อ)  ก่อนตาย มาเสพกิเลสสร้างภาระใหก้บัตวัเองและผูอื้#น” 

ถา้เรารู้จกักิเลส เราจะไม่เทพลงัใหม้นั เมื#อเรารู้วา่กิเลสเป็นทุกข ์ เราไม่ตอ้งไปส่ง
พลงัใหม้นัเลย ทาํลายกิเลสในตวัเราเป็นบุญ  
วชิาที#ขาดแคลนที#สุดในโลก คือ วชิาที#ฆ่ากิเลสได ้ 
บุคลากรที#ขาดแคลนที#สุดในโลก คือ บุคคลที#ฆ่ากิเลสได ้ 
 เป็นบุคคลที#นาํสันติสุขมาสู่โลก สร้างสันติสุขให้กบัโลก เกิดมาแล้วฆ่ากิเลส
ไม่ได้ ฆ่ากิเลสไม่เป็น ขาดทุนที#สุดในโลก พอฆ่ามนัได ้ พลงัของเราก็ไม่ตอ้งไป
เลี,ยงชีวติกิเลสมนัอีกต่อไป มีแต่อิ#มเอิบเบิกบานแจ่มใส ไม่ตอ้งไปชั#ว ก็จะดึงดูด
พลงัมาใหเ้ราสมดุลร้อนเยน็ สุขภาพกายแขง็แรงที#สุด ใจเป็นสุขที#สุด 

359 เมื#อตั,งจิตอยูใ่นบุญกุศล ยอ่มไดป้ระโยชน์ในทุกสถานการณ์ และนี#เป็นประโยชน์
ที#แทจ้ริง 

360 เมื#อทาํดีที#สุดแลว้ เราก็ไดอ้าศยัสิ#งที#ดีที#สุดแลว้ จะเศร้าหมองไปทาํไม 
361 เมื#อมีสิ#งเลวร้ายเกิดขึ,นกบัเรา ใหคิ้ดพิจารณาวา่ ที#เราเคยทาํมาในอดีตชาติ หนกั 

(แสบ) กวา่นี,  
 362 แมเ้ขาไม่ดีจริง ก็ไม่ถือสา อยา่ดูถูกแมเ้ดรัจฉาน ให้รู้ความจริง ตามความเป็นจริง 
363 แมแ้กไ้ขไม่ไดก้็เป็นสุขได ้เพราะไดรู้้วา่ ทาํอะไร เกิดผลอะไร 
364 แมแ้ต่การยึดมั#นถือมั#นให้เกิดสิ#งดีดงัใจหมายจึงจะเป็นสุขใจ ถ้าไม่เกิดดีดงัใจ

หมายจะเป็นทุกขใ์จ ก็สั#งสมเป็นวบิากร้าย ที#ถูกตอ้ง คือทาํเตม็ที#ใหที้#สุดตามเหตุ
ปัจจยัที#ทาํได ้ ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้#น ไม่ทะเลาะววิาทกนั แลว้วาง
ใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละคน รับผลแลว้ก็จบดบัไป มีกาํลงัมีโอกาสอีกก็
ทาํดีอีก แลว้วางอีก ทาํสลบัไปมาตราบปรินิพาน ทาํใหเ้กิดจริงในจิต จะไม่สั#งสม
เป็นวบิากร้าย แต่เป็นวบิากดีตลอดกาลนาน มีความสุขสบายใจตลอดกาลนาน 

365 แมชี้วติจะเดือดร้อนก็ไม่ขาดทุน (ไม่ทุกข)์ เพราะมองเห็นความเลวร้ายหมดไป
อยา่งเดียว (วบิากกรรมหมดไป) ชีวติก็ไดอ้าศยัสิ#งดี ๆ อยา่งเดียว 

366 แมพ้ร่องไป ก็ใจเตม็ ใจผาสุก 
367 ไม่ติดสงบ ไม่ติดวุน่วาย แต่รู้วา่จงัหวะไหนควรทาํอะไร 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
368 ไม่ทอ้แทเ้สียอยา่งเดียว ความสาํเร็จเป็นอนัหวงัได ้จิตวิญญาณที#ฝึกมาอยา่งดีจะ

ตามคุม้ครองเรา 
369 ไม่มีโลกียสุขใด ๆ ที#ไม่นาํทุกขใ์หญ่มาใหเ้รา 
370 ไม่มีงานใดสมบูรณ์แบบได ้
371 ไม่มีสิ#งใดจะไม่พรากจากกนั 
372 ไม่มีอะไรคือสาระที#แทข้องชีวติ สาระแทคื้อการไม่เอาอะไรมาเสพเพื#อตน 
373 ไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกนั อะไรที#ไปจากเราแลว้เราไม่ทุกข ์นั#นคือกาํไรของเรา 
374 ไม่ละเลย พยายาม แกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเป็นหลกั 
375 ไม่วา่จะเกิดอะไรขึ,น ก็ไม่ทุกข ์
376 ไม่วา่อะไรจะลม้เหลว แต่ใจตอ้งเป็นสุขใหไ้ด ้
377 มนุษยใ์นโลกโง่ตอ้งการความพร้อม แต่แทจ้ริงแลว้โลกนี,มนัไม่เที#ยง เพราะโลกนี,

ยอ่มพร่องอยูเ่ป็นนิจ 
378 มิตรมีค่ามากกวา่ขา้วของที#เสียหาย มิตรมีค่ามากกวา่ชื#อเสียงที#เสียหาย มิตรมีค่า

มากกวา่ทุกสิ#งทุกอยา่งในโลกนี,  
อยา่เอาความบกพร่องเพียงเล็กนอ้ย มาทาํลายมิตรภาพที#ยิ#งใหญ่ ถา้อยากไดมิ้ตรแท ้ 
จงลดกาม ลดอตัตา 

379 มีแรงก็ลา้งกิเลส  หมดแรงก็พกั 
 380 มีโอกาสเสียสละแลว้ไม่เสียสละ นั#นแหละคนโง่  

มีโอกาสเสียสละแลว้รีบเสียสละ นั#นแหละคนฉลาด 
381 มีกามหรือไม่มีกาม ตดัรอบที# ไม่ทุกข ์ ไม่ห่วงหาอาลยัอาวรณ์  
382 มีความยนิดีผอ่งใสซื#อสัตยต่์อกรรม 
383 มีความสุขในการทาํลายทุกขที์#ตน้เหตุ 
384 มีนอ้ยที#สุด แลว้เป็นสุขที#สุด 
385 มีอตัตาจดั เมื#อไม่ไดด้ั#งใจจะเจบ็ใจมาก 
386 มุ่งหมาย แต่อยา่ปักมั#นวา่ “ดี” ตอ้งเกิด เพราะมนัไม่เที#ยง 
387 แยกโทษ แยกประโยชน์ อยา่งชดัเจน แลว้จะเขา้ถึงธรรมได ้
388 ยอมใหอ้ะไรเกิดก็ได ้ยอมไดห้มด คือ หมดทุกข ์(เมื#อไดพ้ยายามใหดี้ที#สุดแลว้)  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
389 ยอมดว้ยความผาสุก คือ ความเจริญแท ้(เมื#อไดพ้ยายามใหดี้ที#สุดแลว้)  
390 ยากที#สุด คือพฒันาคนให้ดีงามและผาสุก ดีที#สุด คือพฒันาคนใหดี้งามและผาสุก 
391 ยารักษาโรคที#แรงที#สุด คือ จิตที#เป็นสุข ยาพิษที#ร้ายแรงที#สุด คือ จิตที#เป็นทุกข ์
392 ยิ#งเหนื#อย ยิ#งหนกั อตัตายิ#งออกอาการ ถา้ยงัมีอตัตาอยู ่
393 ยิ#งถูกติก็ยิ#งมีกาํไร ลดวบิากลงเป็นกอง โดยเฉพาะไดล้า้งอตัตาและโลกธรรม 
394 ยนิดี เตม็ใจ พอใจ สุขใจ ในการรับผลนั,น เมื#อไดท้าํใหดี้ที#สุดแลว้  

พอใจในผลอยา่งไม่ติดยดึ คือประโยชน์ตน ส่วนผลที#ออกมาเป็นประโยชน์โลก 
395 ยนิดีในการทาํดี แต่อยา่ทุกขใ์นการทาํดี  

จงทุ่มโถมในการทาํดี แต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี 
396 เราเขา้ใจคนอื#นเพื#อลา้งทุกขเ์รา เราเองก็แกไ้ขพากเพียรเท่าที#จะทาํได ้
397 เราไม่เอาชนะใคร เราจึงชนะทุกคนในโลก 
 398 เราไม่มีอะไรที#จะเอาอยูแ่ลว้ ทาํดีใหเ้หนื#อยอยา่งเป็นสุขได ้คือปรมตัถแ์ท ้
399 เรากระทบกบัอะไร หรือสิ#งใดกระทบเรา ไม่ใช่เรื#องสาํคญั  

ใหเ้ราไม่ทุกขไ์ด ้นั#นคือ สาํเร็จ 
400 เราจะเดินไปสู่ความไม่เอาอะไร 
401 เราจะมีปัญญา มากขึ,น ๆ ทุกวนั ๆ จากการทบทวนธรรม 
402 เราตอ้งเคารพความจริงใจ เคารพความมีนํ,าใจ เราตอ้งเขา้ถึงความจริงใจของหมู่

เพื#อนดีใหไ้ด ้จะหล่อหลอมสร้างความอ่อนโยน ความเมตตา  
403 เราตอ้งทาํใจให้เบิกบาน มีความสุขที#สุด นี#คือสาระของชีวิต 
404 เราตอ้งอโหสิกรรมให้ตวัเอง ดว้ยการทาํกรรมดีใหม้ากขึ,น ดว้ยความยนิดี 
405 เราทาํความดีแทด้ว้ยความสุขใจไปเรื#อย ๆ เมื#อเรามั#นคง คนอื#นเขาก็จะมั#นใจ  
406 เรามาฝึกตนเพื#อใหเ้กิด “ความผาสุก” 
407 เรามีบทบาทหนา้ที#อะไร เราก็ทาํหนา้ที#นั,นใหดี้ที#สุด อยา่อยากไดดี้หรืออยากให้

เกิดดี เกินกวา่ฤทธิo แรงที#ทาํไดจ้ริง 
408 เรามีหนา้ที#ไม่ทุกข ์
409 เรียนรู้ทุกขใ์นจิตวญิญาณ แลว้พึ#งตนและมีนํ,าใจช่วยกนัแก ้
410 เรี#ยวแรงและเวลาของเรามีจาํกดั ตอ้งฉลาดทาํแต่เรื#องที#ดีที#สุด  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
411 เรื#องใหญ่ตอ้งยนืหยดั เรื#องเล็กตอ้งยดืหยุน่ 
412 เรื#องของการพฒันาจิตวิญญาณ ชา้และยากที#สุดในโลก แต่ถา้ทาํไดคุ้ม้ที#สุดใน

โลก เป็นกิจที#ควรทาํ เป็นตวัจบ 
413 โรคเป็นเรื#องที#ปลายเหตุ ลดกิเลสก็ลดทุกโรค 
414 โรคจะลดลงทุกวนิาที ที#ใจเป็นสุข  
415 รอยอาลยั คือ เศษนํ,าลายของปีศาจ อยา่ไปเสพมนั เพราะมนัเป็นพิษ  
416 รับคาํติ ใชค้าํติใหเ้กิดความเจริญใหไ้ด ้
417 ร่าเริงในธรรม เบิกบานเสมอ 
418 รากเหงา้ของความทุกข ์คือ มนัจะเอาใหไ้ดด้ั#งใจ 
419 รางวลัอนัลํ,าค่าที#แทจ้ริง ของคนทาํดี คือ ไดรั้บคาํติ แลว้ลา้งทุกขไ์ด ้
420 รู้เหตุจะไม่ทุกข ์
421 รู้ไดแ้ต่ยดึมั#นถือมั#นไม่ได ้
422 รู้ความจริงชา้ซวยนาน รู้ความจริงเร็วโชคดี 
423 รู้สัจจะแทข้องชีวติจะไม่ทุกข ์ที#ทุกขเ์พราะไม่รู้สัจจะแทข้องชีวติ 
424 โลกธรรมจะรู้ตอนที#มีคนติเรา 
425 โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิตย ์มีที#ที#สมบูรณ์อยูที่#เดียว คือใจของเรา 
426 โลกุตระ ไม่มีใคร “ผดิ” “ถูก” แต่เอาสัจจะในตวัเองบ่งชี,  
427 ลด “อตัตา” จะเพิ#มทั,ง “ประโยชน์ตน” และ“ประโยชน์ท่าน” ที#มาก 
428 ลดการเสพ ก็ลดทุกข ์ทุกขเ์พราะเสพ ทุกขเ์พราะยดึ 
429 ลดกิเลส ทาํกุศล ทาํใหจิ้ตมีพลงั 
430 ลดอตัตา สามคัคี มีนํ,าใจ คือ พลงัหลอมรวมบุญบารมี 
431 ลม้แลว้ลุกเรื#อย ๆ คือ ความเจริญ 
432 ลา้งวบิาก ลา้งใจ ไดก้าํไรอยา่งเดียว 
433 ลาภยศที#แทจ้ริง คือ กินนอ้ยใชน้อ้ย แบ่งปันสิ#งดี 
434 ลาภยศที#แทจ้ริง คือ คุณงามความดีของเรา 
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435 วตัถุเป็นเพียงเครื#องอาศยัชั#วคราว ร่างกายของเราไม่ตอ้งการมาก นิดเดียวก็พอ 

แต่คนโมหะชอบสะสม เป็นภาระหนกัเกิน ตอ้งดูแลรักษา ทุ่มเทในการดูแลรักษา
สิ#งไร้สาระ ที#สุดก็เอาอะไรไปไม่ได ้นอกจากวบิากบาปและจิตวญิญาณที#ติดยดึ 

436 วตัถุจะเจริญหรือไม่ไม่สาํคญั ขอใหจิ้ตเป็นสุข 
437 วนัที#ไม่ไดด้ั#งใจ คือ วนัที#โชคดีที#สุดในชีวติ 
438 วางโดยไม่ทาํ นั,นทุกข ์ทาํแลว้วาง นั,นสุข 
439 วญิญาณนกัสู้ แค่ไดสู้้ก็เป็นสุขแลว้ 
440 วธีิที#คดัคนออกดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  

วธีิที#ดูดคนดีเขา้มาไดแ้รงที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดูดคนดีใหส้ามคัคีกนัได ้ดูดคนดีเขา้มารวมกนัไดม้ากที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดนัคนไม่จริงออกไปไดดี้ที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
และวธีิที#ช่วยคนขี, เกียจใหข้ยนั ช่วยคนที#ไม่เขา้ท่าใหเ้ขา้ท่า คือ การเพิ#มอธิศีล 
การเพิ#มอธิศีลคือคาํตอบทั,งหมด ทาํที#เราคือคาํตอบทั,งหมด 

441 วบิากของบาป หรือ อานิสงส์ของดี จะไม่มีใครหรือสิ#งใดขวางได ้นอกจากทาํสิ#ง
ที#ตรงกนัขา้มใหม้าก ๆ  

442 วมิงัสา คือ ตรวจสอบทั,งทางวตัถุและจิต เพื#อรู้สภาพปัจจุบนัและปรับใหเ้ป็น
ประโยชน์ที#สุด 

443 วมิงัสา ตรวจสอบทั,งสมมติและปรมตัถ ์
444 วมิงัสาที#เป็นปรมตั คือ ตรวจจิตที#ละเอียด ทุกขแ์มน้อ้ยนิดก็อยา่ใหมี้ในจิต 
445 ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนดอ้ยส่วนบกพร่อง แต่อยา่ไปยดึมั#นถือมั#น ให้

ปล่อย... 
446 ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนดอ้ย สอดร้อยดว้ยอุเบกขา ไปสู่ความเบิกบาน

แจ่มใส 
447 ศรัทธาที#แทจ้ริง เกิดจากปัญญาที#เห็นความจริงแท ้ 
448 ศกัยภาพสูงสุดของการต่อสู้ คือ สู้ใหสุ้ดหวัใจ จะไดไ้ม่มีอะไรคาใจ  
449 ศีล คือ การละเวน้สิ#งที#เป็นโทษ เขา้ถึงสิ#งที#เป็นประโยชน์ ดว้ยใจที#เป็นสุข 
450 ศีล คือ ขอ้กาํหนด หยดุสิ#งที#ชั#วร้ายดว้ยใจที#เป็นสุข 
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451 ศีลนี, เป็นเรื#องใหญ่ของเรา ถา้ทาํผดิจากตนประกาศ สัจจะจะบนัทึกวบิากร้ายทนัที 

เพราะเท่ากบัผดิสัจจะในชีวติ  
452 ศูนยบ์าท เป็นยทุธศาสตร์เป็นแรงบนัดาลใจที#ฉุดชีวิตคนให ้รู้สึกเป็นสุขในการ

ดาํรงชีวิต อยากใหโ้ลกมีความสุขมากเท่าไหร่ ๆ จงมาช่วยกนัทาํงานศูนยบ์าทให้
มาก ๆ เท่านั,น ๆ  

453 สนทนาธรรมสาํคญัมาก จะพาบรรลุธรรม 
454 สภาพจิตและความคิดที#มนัดีที#สุดในโลก คือ ไม่ยนิดีในโลกียะ  

ไม่ยนิร้ายในทุกสิ#งที#เขา้มากระทบ ใหย้นิดีธรรม 
455 สมใจหรือไม่สมใจก็สั#งสมนรก ถา้ไม่ลา้งอตัตา 
456 สมบติัแทข้องทุกคน คือ ความไม่ได ้ไม่เป็น ไม่มีอะไร 
457 สมมุติโลก กบั ปรมตัถ ์พฒันาไปพร้อม ๆ กนั 
458 สามคัคีคือพลงัแห่งพุทธะ เป็นพลงังานที#เลิศยอดที#สุดในโลก 
459 สาระแทคื้อใจที#ไม่ทุกข ์
460 สาระในโลกคือ ความผาสุกของจิต 
461 สาํเร็จก็วาง ไม่สาํเร็จก็วาง  

“ให”้ จนไม่มีอะไรจะเอา แมแ้ต่ “ดี” จะเป็นสุขที#สุด สุขที#ย ั#งยนื 
462 สิ#งใดไม่ใช่อุปสรรค สิ#งนั,นไม่ใช่สัจจะ สิ#งใดไม่มีอุปสรรค สิ#งนั,นไม่ไดฝึ้กฝนจิต

วญิญาณ  
จิตวิญญาณ ที#เราทาํมาก็คือ วิบากที#เราทาํมา  

463 สิ#งที#เราควรได ้คือ จิตใจผาสุกที#แทจ้ริง และย ั#งยนื 
464 สิ#งที#คนทั#วไปในโลกทาํไม่เป็น คือ ลดกิเลส เรามาช่วยกนัทาํสิ#งที#โลกตอ้งการ  

ทาํสิ#งที#ประเสริฐที#สุดที#มนุษยพ์ึงจะทาํ คือ ลดกิเลส 
465 สิ#งที#มองเห็นไม่ใช่สิ#งที#มองเห็น สิ#งที#เห็นเกิดจากสิ#งที#เห็นบวกสิ#งที#มองไม่เห็นใน

อดีตและปัจจุบนัสังเคราะห์กนั 
466 สิ#งที#มีค่าที#สุดในชีวติเราที#ตอ้งสะสม คือบุญกุศล ไม่วา่เราจะอยูที่#ไหนก็ตาม 

“สิ#งที#มีค่าที#สุดไม่วา่จะอยูที่#ไหน ๆ คือบุญ (การชาํระกิเลส) กบักุศล (การทาํความดี)” 
467 สิ#งที#มีค่าที#สุดคือ การลา้งกิเลส 
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468 สิ#งที#ยากที#สุดในโลก คือ การลดกิเลส สิ#งที#มีค่าที#สุดในโลก คือ การลดกิเลส  

เรากาํลงัพยายามพึ#งตนและช่วยคนใหท้าํสิ#งที#ยากที#สุด และมีค่าที#สุดในโลก  
คือ การลดกิเลส  

469 สิ#งที#ยากที#สุดคือวชิาการแพทย ์เพราะมนัมีสิ#งที#มองไม่เห็นเขา้มาเกี#ยวขอ้ง  
และไม่มีวธีิการตายตวั ตวัแปรสาํคญั คือ วบิากกรรม 

470 สุขที#เกิดจากการไดส้รรเสริญ ถา้ไดรั้บคาํติจะทุกขม์าก 
471 สู้ภยัร้ายดว้ยการแบ่งปัน 
472 เหตุการณ์พลิกล็อค แปรเปลี#ยน แต่ใจ อยา่ล็อค วางทนัที 
473 เหตุขา้งนอก แกไ้ม่แกก้็ได ้แต่ “ใจ” ไม่แก ้ไม่ได ้
474 เหตุผลที#แทจ้ริง (เมื#อเหตุปัจจยัเตม็รอบ) วบิากร้าย คือ เหตุที#จะทาํใหเ้กิดการ

ปฏิบติัธรรมสู่ความพน้ทุกข ์ 
475 เหตุผลไม่สาํคญัเท่ามรรคผล 
476 เห็นทุกข ์อยา่ทอ้ นั#นคือ องคป์ระกอบในการสร้างกาํไร 
477 เหนื#อยอยา่งเป็นสุข จะมีพลงัลา้งกิเลส พลงัที#เป็นสุขจากความเหนื#อย ถา้ใชอ้ยา่ง

ถูกตรง จะช่วยลา้งความติดยึด 
478 ใหเ้วลากบัชีวติเราบา้ง ชีวติจะใหเ้วลากบัเรา 
479 ใหจ้นหมดใจ ใหจ้นหมดกิเลส แลว้จะพบความสุขที#ย ั#งยนื 
480 ใหอ้ภยัคนอื#น เพื#อหยดุการเพิ#มเจา้กรรมนายเวร 
481 หนา้ที#ของกิเลส คือ กดไม่ให้เรามีปัญญา  
482 หมอเก่งแค่ไหนก็แพ ้ถา้ไม่แกที้#ตน้เหตุ 
483 หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่าย “ปัญญา” 
484 หมอที#ดีที#สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง 
485 หมั#นพิจารณาการทาํดีตอ้งไม่มีทุกขเ์จือ 
486 หลงสุขลวงมากเท่าไรก็เป็นทุกขม์ากเท่านั,น 
487 หลกัการทาํงานใหญ่ คือ 1. เรื#องใหญ่เรื#องสาํคญัใหย้นืหยดั 2. เรื#องเล็กใหย้ดืหยุน่  

เวลางานใหญ่ให้แกลง้โง่บา้ง อยา่ฉลาดไปทุกเรื#อง ทาํเป็นฉลาดไปทุกเรื#องไม่ไดน้ะ  
เรื#องใหญ่ ๆ ทาํงานใหญ่ตอ้งแกลง้โง่เป็น แกลง้โง่ไม่เป็น ฉลาดไม่เป็น  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
487 (ต่อ) ถา้ฉลาดเป็น ตอ้งแกลง้โง่เป็นในบางประเด็น ที#มนัจะตอ้งแกลง้โง่ ก็ตอ้งแกลง้โง่  

ฉลาดทุกเรื#องมนัเสีย ถา้จะทาํงานใหญ่ ตอ้งแกลง้โง่เป็น แกลง้โง่แปลวา่อ่อนนอ้ม
ถ่อมตน 

488 หลกัประกนัของชีวติ คือ พึ#งตน ขยนั แบ่งปัน ในสิ#งที#ดี 
489 อนุญาตใหค้นอื#นพดูดีกบัเราก็ได ้ไม่ดีก็ได ้ ถา้เขาพดูไม่ดี แสดงวา่เราไดใ้ชเ้วร

กรรม ใชห้นี,กรรมของเรา 
490 อบายมุขเป็นสื#งที#เลวร้ายรุนแรงที#สุดในชีวติมนุษย ์การเอาชนะอบายมุขได ้เป็น

พื,นฐานของความผาสุกแห่งชีวติ  
การที#คนจะลดละเลิกอบายมุขได ้พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ตอ้งไดพ้บผูที้#มีสัจจะ คือ  ผู ้
ที#ปฏิบติัได ้จึงจะไดฟั้งสัจจะนั,น  
แลว้พากเพียรปฏิบติัจนพน้ทุกขต์าม การศึกษาที#ถูกตอ้งที#จะพามนุษยมี์ความ
ผาสุกนั,น ตอ้งสามารถพาผูเ้รียนลดละเลิกอบายมุขได ้ 
ถา้การศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนเก่งโดยไม่มีความดี การศึกษานั,นจะเป็น
เครื#องมือใหค้นมีศกัยภาพในการทาํใหต้นเองและผูอื้#นให้ไดรั้บความเดือดร้อน
ทุกขท์รมานและฉิบหายเท่านั,น  
ขอขอบพระคุณครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที#ใหโ้อกาสกระผมไดม้าผสานพลงั
แห่งความดีครับ  
“และกล่าวในการเสวนา “เป็นครูดว้ยหวัใจ” ใจความวา่  
“ดว้ยหวัใจที#อยากให้ตนเอง และมวลมนุษยชาติมีความผาสุกที#แทจ้ริง ดว้ยสิ#งที#
ประหยดัเรียบง่ายที#สุดแต่มีคุณค่าสูงสุด” 

491 อภยั คือไม่มีภยั ไม่มีกิเลส เก็บเกี#ยวใจที#อภยัใหไ้ด ้
492 อยา่เดา-อยา่สรุป อยา่ตดัสิน โดยไม่ถามกนั ถามดูใหดี้ก่อน ใหเ้ก็บขอ้มูล ซกัถาม

กนัในที#ประชุม 
493 อยา่เผนิการเติมพลงัใหต้นเอง ดว้ยการเติมพลงัใหผู้อื้#น ใหโ้ดยไม่อยากไดอ้ะไร  

จะไดท้ั,งบุญทั,งกุศล  
494 อยา่เลี,ยงจิตที#เป็นทุกข ์ใหล้า้งจิตที#ทุกข ์
495 อยา่เอาความชั#วของคนใจชั#ว มาทาํใหใ้จเราเป็นทุกข ์ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
496 อยา่เอาความผาสุกไปแขวนกบัความไม่เที#ยง 
497 อยา่ใหเ้นิ#นชา้ การเพียรอยา่งถูกตรงจะเป็นหนทางบรรลุธรรม 
498 อยา่ใหกิ้เลสสะกดจิตวา่ ความลาํบากทาํใหอ่้อนแอย ํ#าแย ่ 

ตอ้งใชปั้ญญาแห่งสัจจะหกัลา้งความลวงของกิเลสใหไ้ดว้า่  
ความลาํบากนาํความเจริญทุกมิติมาใหก้บัชีวติ จิตวญิญาณมีพลงัอาํนาจมหาศาล  
ถา้ทาํตามกิเลสไปนรกมหาศาล ทาํตามธรรมะไปสวรรคม์หาศาล 

499 อยา่ใหค้วามสาํคญักบัสิ#งที#มีความสาํคญันอ้ย จงใหค้วามสาํคญักบัสิ#งที#มี
ความสาํคญัมาก จงเหนื#อยดว้ยใจที#เป็นสุข แมจ้ะยิ,มไม่ออกก็ตาม 

500 อยา่ไปหลงค่ายกลการงาน วา่มนัตอ้งทาํใหม้ากจนพอกบัความตอ้งการของคน 
แค่คิดก็โง่แลว้ โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิตย ์โลกนี,คนมีกิเลส มีอยูเ่ป็นนิตย ์คุณจะทาํ
เท่าไหร่ถึงจะพอกบัความตอ้งการของคน  

501 อยา่ไปหลงติดความเที#ยง อยา่ไปหลงติดความลงตวั ตอ้งฝึกอยูก่บัความไม่ลงตวั
ใหเ้ป็นสุขใหไ้ด ้

502 “อยากไดอ้ะไรจงเกลียดสิ#งนั,น” เป็นคาํประชดใหส้ะดุดใจหนักลบัมาคิด  
เจตนา คือ ใหแ้ปลวา่เราจะไดใ้นสิ#งที#เราเกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะไดสิ้#งนั,น 
ดงันั,นอยา่รังเกียจสิ#งนั,น  
ถา้เราไม่อยากไดสิ้#งนั,น เราก็จะพน้จากสิ#งนั,นได ้ต่อใหไ้ดสิ้#งนั,นเราก็จะไม่ทุกข ์

503 อยา่กลวั อยา่นอ้ยใจในความลาํบาก เพราะความลาํบากนาํความเจริญทุกมิติมา
ใหก้บัชีวติ ไดแ้ก่ ความแขง็แรง ความแขง็แกร่งทนทาน ปัญญา และศกัยภาพทุก
มิติ พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่ “ตั,งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิ#ง”  
"ตั,งตนอยูบ่นความสบาย อกุศลธรรมเจริญยิ#ง" 

504 อยา่กลวัจนเกินกาล อยา่กลา้จนเกินเหมาะ 
505 อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล อยา่กงัวล 
506 อยา่คิดไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั#งสมเป็นวบิากร้ายที#นาํผลร้ายอยา่งใดอยา่ง

หนึ#งมาใหชี้วติอยา่งแน่นอน  
ผูที้#พากเพียรลดกิเลสและทาํความดีมาก ๆ จะพบสภาวะนี,ไดเ้ร็ว ส่วนคนทั#วไปที#
ไม่ไดพ้ากเพียรลดกิเลส ไม่ไดพ้ากเพียรทาํความดีนั,นจะพบเร็วหรือชา้ก็ได ้ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 

 

(ส่วนใหญ่จะพบชา้) แต่จะรอสร้างผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ#งใหชี้วติอยา่งแน่นอน 
ถา้จบัอาการจิตในขณะที#จิตคิดไม่ดีได ้ ตอ้งรีบลา้งออกทนัทีจึงจะไม่สั#งสมเป็นวบิาก
ร้าย วธีิลา้งก็คือ ในขณะที#คิดไม่ดี ใหพ้ิจารณาความไม่เที#ยงความไม่มีตวัตนแท้
ของสุขลวงชั#วคราว แป๊บเดียวหมดไป  
เมื#อได้เสพสิ#งไม่ดีดงัใจหมาย พิจารณาโทษของการคิดไม่ดีนั,น ว่าจะสั#งสม
เป็นวบิากที#สร้างผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ#งกบัตนอยา่งแน่นอน ไม่เร็วก็ชา้ เสียพลงั
สร้างทุกขใ์ส่ตนเสียสมรรถนะของตน ทาํให้ตนและผูอื้#นขาดโอกาสไดป้ระโยชน์
ที#ควรได ้ ทาํใหปั้ญหาที#ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยายผลร้าย นอกจากนี,  ยงัเป็น
แรงเหนี#ยวนาํใหค้นอื#นเป็นเช่นนั,นตาม ตอ้งไดรั้บสิ#งร้ายตามเรา และเวยีนกลบัมา
เป็นวบิากร้ายของเรา  
พิจารณาซํ, าไปซํ, ามาจนหมดความคิดร้ายนั,นอยา่งเตม็ใจอิ#มเอิบเบิกบานใจ จึงจะ
ไม่สั#งสมเป็นวบิากร้าย แต่จะสั#งสมเป็นวบิากดีเแทน 

507 อยา่จมอยูก่บัความละเอียด เพราะความละเอียดและความสมบูรณ์ไม่มีวนัสิ,นสุด 
508 อยา่ดูแต่งาน อยา่จมอยูแ่ต่กบังาน แต่ไม่ปฏิบติัธรรม ทุกอยา่งจะละเอียดไปหมด  

ความละเอียดและความสมบูรณ์ของงานไม่มีวนัสิ,นสุด  
เราตอ้งตดัรอบที#สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบติัธรรม  
ดูเรา ดูคนอื#น ดูองคป์ระกอบทั,งหมด เหตุผล ประมาณกาลวา่กาละไหนเร่งด่วน  
ทาํหยาบทนักาลไดป้ระโยชน์จะตอ้งทาํ ถา้ละเอียด มีเวลาค่อยทาํ  
แต่ถา้ไม่ทนัการณ์ ก็ถอยมาทาํหยาบ  
หยาบก็คือเร็ว ละเอียดคือชา้ ชีวติจริงยดึไม่ไดส้ักอยา่ง จะตอ้งทาํเป็นหมดทุกอยา่ง 
ตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียด จะตอ้งเป็นหมดทุกคน เราตอ้งเป็นทุกอนั เป็นตั,งแต่
หยาบจนถึงละเอียดได้หมด แล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมกบักาละ 
นี#แหละเรียกวา่สัปปุริสธรรม นี#แหละเรียกวา่การทาํงาน คือ  
“ประโยชน์สูงสุดของศาสนา คือการประมาณ พอ่ครูพดูอยา่งนี,นะ” 
เพราะฉะนั,นในสัปปุริสธรรม 7 จึงเป็น ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของผูมี้สัจจะแลว้
เป็นสัจจะสูงสุด  
พระพุทธเจา้ท่านประมาณเก่งที#สุดในโลก เพราะฉะนั,นการทาํงานโดยพุทธแท ้ ๆ 
จึงไม่ใช่บล๊อคเดียวตลอด 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
509 อยา่ดูถูกคนที#ตกตํ#า ย ํ#าแย ่ช่วยเขาไม่ไดก้็อุเบกขา 
510 อยา่ติดความคิดความเห็นของตนเอง อยา่เอาการเสพนิสัยดี ๆ จากเพื#อน 
511 อยา่ทะเลาะกนัเพราะความบกพร่อง อยา่เสียเวลาเสียแรงมารบกนัเอง 
512 อยา่ทาํทุกขท์บัถมตน อยา่ตีตวัเองซํ, า 
513 อยา่ทาํร้ายกนัดว้ยการเอาใจ 
514 อยา่ทาํร้ายตวัเองและสังคม 
515 อยา่ทิ,งความละเอียด แต่อยา่ติดความละเอียด 
516 อยา่ปล่อยใหกิ้เลสลอยนวล การงานจะเซาะมนัออกมา 
517 อยา่ยดึดี หลงดี ติดดี แต่ตอ้งทาํดีดว้ยใจที#เป็นสุข ทาํอยา่งเตม็ที#เท่าที#จะทาํได ้ 

แลว้วางใหเ้กลี,ยง 
518 อยา่รังเกียจทั,งคาํติหรือคาํชม 
519 อยา่สร้างเงื#อนไขใหใ้จเป็นทุกข ์ลา้งภพทุกข ์
520 อยา่สร้างความสุขใหก้บัตน ดว้ยการสร้างความทุกขใ์หก้บัผูอื้#น 
521 อยา่สร้างชุมชนดว้ยคาํชม 
522 อยา่สร้างทุกขท์บัถมตน (ซึ# งมีทุกขม์ากอยูแ่ลว้)  
523 อยา่สัมพนัธ์กบัเขา เพราะเราอยาก “ได”้ อะไรจากเขา แต่สัมพนัธ์กบัเขา เพราะเรา

อยาก “ให”้ อะไรกบัเขา ทาํใหค้นรู้ชดัวา่ “เราเป็นผูใ้ห ้ไม่ใช่ผูเ้อา” 
524 อยา่อยากไดดี้เกินกวา่ฤทธิo แรงที#ทาํไดจ้ริง 
525 อยูก่็ทุกข ์ตายก็ทุกข ์ถา้ไม่ทาํลายกิเลสเหตุแห่งทุกข ์ 

การรู้แจง้ความจริงตามความเป็นจริง จึงจะหลุดพน้จากทุกขไ์ด ้  
526 อยูอ่ยา่งพอเพียง เลี,ยงชีพดว้ยความดี  
527 อะไรน่ากลวัที#สุด  เดือดร้อนที#สุด ทรมานที#สุด เลวร้ายที#สุด 

ที#สุดของความเลวร้าย ที#สุดของความทุกขท์รมาน 
ที#สุดของความเดือดร้อน ที#สุดของสิ#งที#น่ากลวัที#สุด คือ กิเลส  
ส่วนที#สุดของสิ#งที#ดีที#สุด น่าไดน่้าเป็นน่ามีที#สุด คือ อะไร? คือนิพพาน  
สุขที#สุด ดีที#สุด ย ั#งยนืที#สุด น่าไดน่้าเป็นที#สุด คือ นิพพาน  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
528 อตัตาคือไม่รู้เหตุผลที#แทจ้ริง คือสิ#งที#มองไม่เห็นและสิ#งที#มองเห็น เป็นตวัสร้าง 

สิ#งต่าง ๆ จึงไม่มีอะไรเที#ยง  
529 อตัตาคือตวักินกาํลงัมากที#สุดเร็วที#สุด 
530 อตัตาทาํให ้ประสิทธิภาพของเราลดลง ความผาสุกลดลง หมู่คณะแตกสามคัคี 
531 อาชีพ “ให”้ “อาชีพทาํงานฟรี” คืออาชีพที#มั#นคงที#สุด และเป็นสุขที#สุดในโลก 
532 อาศยัเรื#องไม่ดีที#กระทบเขา้มา เป็นเครื#องมือสร้างความเจริญ 
533 อาศยัประโยชน์ท่าน เพื#อประโยชน์ตน อาศยัสมมติสู่ปรมตัถ ์เรามาฝึกเพื#อที#จะ

ไม่ไดอ้ะไร 
534 อาศยัพลงัหมู่ แมจ้ะมีแรงนอ้ย ก็ฆ่ากิเลสไดม้าก 
535 อาหารของจิตวิญญาณ คือ สัจจะที#ลา้งทุกขไ์ด ้
536 อาหารที#รสจดัมาก ๆ เ ป็นอบายมุข 
537 อิทธิบาทจะทาํใหมี้พลงั 
538 “อุเบกขา” คือความ “ผอ่งใส” 
539 อุปสรรคยิ#งมาก ยิ#งยากลาํบากเท่าไหร่ ยิ#งเป็นเครื#องมือที#สร้างความอดทน 

แขง็แกร่ง  
และปัญญาใหเ้รามากเท่านั,น ๆ ทาํใหสิ้#งนั,นมีคุณค่ามากเท่านั,น ๆ  
รวมทั,ง ยิ#งทาํใหเ้กิดการถนอมรักษาและภาคภูมิใจมากเท่านั,น ๆ  

 
สําหรับสํานวนหรือ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที#ไดมี้การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ใน

เฟสเพจชื#อ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” เพื#อเป็นประโยชน์กบัผองชน ไดมี้ผูที้#เห็นประโยชน์ที#ไดเ้ขา้
มาติดตามและเขา้ถึงขอ้มูล ที#ไดน้าํมาเรียบเรียงนาํเสนอเป็นบางส่วนในงานวิจยันี,  60 สํานวน โดย
นาํเสนอเรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึง และไดแ้สดงจาํนวนของความเห็นวา่ “ถูกใจ” ดงันี,  
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ตารางที# 40 “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที#ไดมี้การเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ในเฟสเพจชื#อ “คาํคม
เพชรจากใจเพชร” เรียงลาํดบัตามยอดการเขา้ถึง 

 

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

1 “คนไม่ซื#อสัตยต่์อคู่ครอง ไปมีผวันอ้ยเมียนอ้ยคุณวา่เป็นคนดีหรือ
คนไม่ดี คนไม่ดีใช่ไหม ? 
แลว้คุณจะเสียดายของไม่ดีทาํไม ? 
คุณไม่ตอ้งไปเสียดายหรอก.. ของไม่ดี !! 
อยากไดเ้หรอ ?? ของไม่ดี ? 
โธ่ !! ไปเสียดายทาํไม ? ของไม่ดี ไปก็ดีนกัหนาแลว้ มนัควรจะ
ฉลอง 7 วนั 7 คืน ที#ของไม่ดีไปจากเราเสียได ้
โอโ้ห.. หลงเชื#ออยูต่ ั,งนาน หลงรับใชอ้ยูต่ ั,งนาน 
หลงช่วยเหลืออยูต่ ั,งนาน  
นบัวา่โชคดีสุด ๆ แลว้ ที#ของไม่ดีไปจากเราได ้มนัดีนะ!! 
ไม่ตอ้งไปเสียดายหรอก ของไม่ดีเนี#ย 
พระพุทธเจา้บอก ไม่ตอ้งไปเสียดาย วา่งั,น 
จริง ๆ แลว้ ตอ้งขอบคุณ คนที#เขาเอาไปดว้ยนะ 
เพราะถา้ไม่ใช่ฝีมือขนาดเขา ก็เอาของไม่ดีไปจากเราไม่ไดม้นัตอ้ง
ขอบคุณเขา ร้อยครั, ง พนัครั, ง แลว้เขาตอ้งไปอดทนอยูก่บัของไม่ดี
แทนเรา ขอบคุณมาก ๆ  
เราไม่ตอ้งไปอดทนอยู ่กบัของไม่ดีไง ? 
เขาไปอดทนแทนเรา มนัตอ้งขอบคุณเขานะ 
ไม่ตอ้งไปโกรธ ไปเกลียดนะ 
เมื#อของไม่ดีไปจากเรา แสดงวา่เราไดห้มดเวรหมดกรรมแลว้ 
ไม่ตอ้งไปรับใชอ้ะไรเขาอีกแลว้ 
ไม่ตอ้งไปเจบ็ปวด ทุกขท์รมานกบัคนไม่ดี 
ไม่ตอ้งไปห่วงใยรับใชป้รนนิบติัคนไม่ดีอีกต่อไปแลว้ 
หมดเวรหมดกรรมแลว้ 
ทุกขท์าํไม? มนัตอ้งเป็นสุขสิถึงจะถูก ? 

117,088 5,466 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

1 
(ต่อ)  

http://youtu.be/2SmW_anpaoY… 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 21 กุมภาพนัธ์ 2558  
(หนงัสือไขรหสัลบัสุดขอบฟ้า)  

  

2 ใครอยากไดอ้ะไรจากคนอื#นมาก ๆ จะไม่ไดรั้บการเคารพจากคนนั,น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยาย ณ เรือนจาํแดนหญิงภูเก็ต 
วนัที# 12 มีนาคม 2558 

33,249 2,046 

3 อยากจะบอกคนวา่ “อยา่รอใหห้นกันะ มนัช่วยยากนะ” มีความรู้สึก
วา่อยา่รอใหห้นกัเลย รีบมาเถอะ ไม่งั,นควา้ไม่ทนั นรกก็เอาไปกินน่ะ  

มีความรู้สึกวา่ โอ๋ มนุษยน์อ้ ไปเพลินอะไรอยู ่ รีบมาเรียนแลว้ค่อย
ไปเพลินก็ได ้ มาเรียนให้ทาํเป็นก่อน เรียนแล้วจะไปไหนก็ไป
เถอะ รู้วิธีดูแลสุขภาพแล้ว รู้วิธีทาํให้ตวัเองแข็งแรง รู้วิธีทาํให้
ตนเองปลอดภยั รู้วธีิดาํรงชีวิตแลว้ จะลุยที#ไหนก็เชิญ ไม่มีปัญหา
หรอก แต่ยงัไม่รู้นี# มาเรียนใหม้นัชดั ๆ ก่อน อนัตราย มนัไม่ไหว 
หลายท่าน ผมทาํการแพทยว์ถีิพุทธมา 19 ปี ผมเห็น เสียดาย แต่ถา้
มาชา้ แต่ละท่าน ๆ มนักูย้ากมากเลย กูไ้ดเ้หมือนกนั แต่มนักูย้าก รู้
ว่ามนัยากแต่ถ้ามาเร็วหลายท่านรอด คนที#รับสิ#งนี, ได้ก็รีบมารับ
เถอะ ก่อนที#นรกจะไล่ล่า นรกนี#มนัไล่ล่าตลอดเวลา  

ถา้เขา้ใจเรื#องวิบากกรรม พระพุทธเจา้ตรัสเอาไวว้า่ วบิากกรรมจะ  
ไล่ล่า ภยัพิบติัต่าง  ๆจะไล่ล่ามนุษยต์ลอดเวลา พระพุทธเจา้ตรัสเอาไว ้

อย่างนั,น มนัไล่ล่าตลอดเวลาเลยนะ มนัไล่ล่ายิ#งกว่าหมาไล่เนื,อ 
มนัเร็วมาก แรงมาก ถา้ใครไม่ทนัแลว้ ตวัใครตวัมนัเลย ใครสร้าง
เกราะป้องกนัหรือเกราะทาํลายมนัได ้สามารถป้องกนัได ้ทาํลายได้
มนัมีวธีิ ถา้ผูใ้ดรู้วธีิก็จะปลอดภยั ก็จะอยูเ่ป็นสุข 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 19 ธนัวาคม 2557 

31,317 2,392 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

4 อยา่ไปจองเวร เวรจะเป็นของเรา  
ผูเ้ขา้ใจเรื#องกรรมไม่แจ่มแจง้ จะจองเวรตลอด  
ต่อใหไ้ม่อยากจองมนัก็จองอยูน่ั#นแหละ 
เพราะมนัอดไม่ไดที้#จะจอง จองเพราะมนัรู้สึกไม่ยติุธรรมใช่ไหม 
แต่ถา้เราเขา้ใจเรื#องกรรมอยา่งแจ่มแจง้  
มนัจะรู้สึกยติุธรรมไหม ยติุธรรม  
เพราะทุกอยา่งยติุธรรมเสมอ ไม่มีอะไรบงัเอิญ 
ถา้เกิดเรื#องเลวร้ายแปลวา่อะไร  
เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น รับแลว้ก็หมดไป  
เราก็โชคดียิ#งขึ,น กุศลออกฤทธิo ไดม้ากยิ#งขึ,น 
หมั#นทาํดีมาก ๆ สิ อยา่ไปทาํชั#ว อยา่ไปจองเวร 
ส่วนคนที#ทาํไม่ดีกบัเรา  
เขาทาํไม่ดีกบัเรา เวรกรรมนั,นเป็นของใคร ของเรา 
สิ#งที#เราไดรั้บเท่าไหร่สิ#งนั,นเป็นของเรา  
แลว้คนไม่ดีมาทาํกบัเรา ทาํไม่ดีกบัเราเท่าไหร่  
สิ#งนั,นเป็นของใคร ของเขาเอง 
ก็อนัเดียวกนันั#นแหละ เขา้ใจมั,ย 
สิ#งที#เราไดรั้บเป็นอนัเดียวกบัที#เขาไดรั้บ เขา้ใจมั,ย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 28 ตุลาคม 2557 

29,232 657 

5 อยากไดอ้ะไรจงเกลียดสิ#งนั,น 
เป็นคาํประชดใหส้ะดุดใจหนักลบัมาคิดเจตนา คือใหแ้ปลวา่เรา 
จะไดใ้นสิ#งที#เราเกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะไดสิ้#งนั,น ดงันั,นอยา่
รังเกียจสิ#งนั,น ถา้เราไม่อยากไดสิ้#งนั,น เราก็จะพน้จากสิ#งนั,นได ้ 
ต่อใหไ้ดสิ้#งนั,นเราก็จะไม่ทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 5 มีนาคม 2558 

27,548 1,547 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

6 ใครที#ถูกคนอื#นวา่ อยา่ไปโกรธเขานะ  
แปลวา่เราแสบมาก ขนาดพระพุทธเจา้ท่านยงัถูกวา่เลย  
ทาํความดีมาก ๆ นะ มนัจะไปชิงออกฤทธิo แทนวบิากบาปเอง  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

26,560 1,318 

7 หากคุณไม่ป่วย คุณจะไม่รู้หรอกวา่ มนัทุกขท์รมานแค่ไหน 
คนเจบ็ป่วยจะเป็นคนมีนํ,าใจ จะเขา้ใจ จะรู้สึกเห็นใจกนั  
เวลาเราแขง็แรง ๆ บางทีเราไม่เห็นใจคนป่วยหรอก  

คนเห็นใจจะมีนํ,าใจ  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

25,936 637 

8 ถา้ไม่มีเหตุการณ์ร้ายนั,น ๆ  
มนัจะไม่เกิดสิ#งดี ๆ ในโลก  
ใหย้นิดี ที#เราจะไดเ้ป็นคนมีเมตตา  

ประโยชน์ของความผดิพลาดอนัหนึ#งในชีวติของเรา ก็คือ ทาํให้
เราเป็นคนมีเมตตา 
ความผดิพลาดมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวติ  

มีคุณค่ายิ#งกวา่ความไม่ผดิพลาด 
การไม่ผดิพลาด คือ ความเลวร้ายสูงสุดในชีวติ  
คนที#ไม่เคยผดิพลาดเลย จะเป็นคนไม่ใหอ้ภยัคน 
คนเก่ง ๆ ไม่พลาด ๆ จะไม่ค่อยใหอ้ภยัคน  
ยิ#งเก่งเท่าไหร่ ๆ จะไม่ใหอ้ภยัคนเท่านั,น ๆ  
ถา้เราเป็นคนผดิพลาดมาก่อน จะรู้วา่เราผิดพลาดกนัไดน้ะ  
โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิตย.์....... 
เราตอ้งพลาดมีขอ้บกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ 
ชีวติเราถา้ไดพ้ลาด เราจะยิ#งมีเมตตามากขึ,น 
แมแ้ต่กบัตวัเราเองเช่นเดียวกนั เมื#อมีเมตตาจะไดกุ้ศล  
ไม่งั,นจะไปตีทิ,งคน ใหต้ั,งหลกัใหม่  

23,400 471 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

8 
(ต่อ)  

อยา่ตีทิ,งคน เราก็ไม่ไดกุ้ศลเขาก็ไม่ไดกุ้ศล  
ใหมี้เมตตาต่อกนัจะไดกุ้ศลทั,งสองฝ่าย  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 8 กรกรฏาคม 2556 

  

9 อยา่คิดไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั#งสมเป็นวิบากร้ายที#นาํผลร้าย
อยา่งใดอยา่งหนึ#งมาใหชี้วติอยา่งแน่นอน ผูที้#พากเพียรลดกิเลสและทาํ
ความดีมาก ๆ จะพบสภาวะนี, ได ้เ ร็ว ส่วนคนทั #วไปที#ไม่ได้
พากเพียรลดกิเลส ไม่ได้พากเพียรทาํความดีนั,นจะพบเร็วหรือ
ช้าก็ได้ (ส่วนใหญ่จะพบช้า) แต่จะรอสร้างผลร้ายอย่างใดอย่าง
หนึ# งให้ชีวิตอย่างแน่นอน 
ถ้าจบัอาการจิตในขณะที#จิตคิดไม่ดีได้ ตอ้งรีบล้างออกทนัทีจึง
จะไม่สั#งสมเป็นวิบากร้าย วิธีล ้างก็คือ ในขณะที#คิดไม่ดีให้
พิจารณาความไม่เที#ยงความไม่มีตวัตนแท้ของสุขลวงชั#วคราว 
แป๊บเดียวหมดไปเมื#อไดเ้สพกามหรือเสพการเกิดสิ#งที#ดีดงัใจหมาย 
พิจารณาโทษของการคิดไม่ดีนั,น ว่าจะสั#งสมเป็นวิบากที#สร้าง 
ผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ#งกบัตนอยา่งแน่นอน ไม่เร็วก็ชา้ เสียพลงั 
สร้างทุกขใ์ส่ตน เสียสมรรถนะของตน ทาํใหต้นและผูอื้#นขาดโอกาส
ไดป้ระโยชน์ที#ควรได ้ทาํใหปั้ญหาที#ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยาย
ผลร้าย นอกจากนี,ยงัเป็นแรงเหนี#ยวนาํให้คนอื#นเป็นเช่นนั,นตาม 
ต้องได้รับสิ# งร้ายตามเรา และเวียนกลบัมาเป็นวบิากร้ายของเรา 
พิจารณาซํ, าไปซํ, ามาจนหมดความคิดร้ายนั,นอย่างเต็มใจอิ#มเอิบ
เบิกบานใจ จึงจะไม่สั#งสมเป็นวิบากร้าย แต่จะสั#งสมเป็นวิบาก
ดีเแทน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 5 มีนาคม 2558 

22,800 747 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

10 คนเราชีวติมนัอยูที่#การฝึกนะ ชีวติคนนี#ฝึกได ้ 
อยา่ไปกลวัร้อนอยา่ไปกลวัหนาว ถา้กลวัหนาวมนัยิ#งหนาว  
ถา้กลวัร้อนมนัยิ#งร้อน ถา้กลวัโรคมนัยิ#งเป็นโรค  
ถา้กลวัตายมนัยิ#งจะตาย อยา่ไปกลวั ความกลวัเป็นกิเลส  
กิเลสแปลวา่ทุกข ์พระพุทธเจา้ตรัสวา่กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข ์ 
ความกลวัเป็นเหตุแห่งทุกข ์แลว้เราจะทุกขท์าํไม  
ชีวติมนัควรจะสุข มนัไม่ควรจะทุกข ์อยา่ไปกลวั ฝึกได ้ 
คนเราฝึกได ้ทุกอยา่งมนัฝึกได ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยายค่าย อสม. เจ็ดเสมียน 
วนัที# 28 ธนัวาคม 2557 

22,548 775 

11 แพทยว์ถีิธรรมทาํงานไม่ตอ้งมีตวัตน ไม่มีคนเคารพเราไม่เป็นไร 
ขอใหเ้ราไดบ้อกไดช่้วยเหลือคน คนไดส้าระประโยชน์ก็พอ  
แก่นแพทยว์ถีิพุทธคือ เอาสาระใหค้นไดป้ระโยชน์ ชื#อเสียงอะไร
ไม่สาํคญักบัเรา สาํคญัคนไดส้าระประโยชน์ก็พอ  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราม 2558 

21,496 580 

12 ทาํดีไวใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราคม 2558 

22,167 1,567 

13 อะไรที#ควรทาํแต่ไม่ทาํ  
อะไรที#ไม่ควรทาํแต่ทาํ 
อะไรที#ช่วยไดแ้ต่ไม่ช่วย คือวบิากร้าย  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 25 มีนาคม 2558 
จงัหวดัภูเก็ต 

21,234 2,187 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

14 ทุกอยา่งลม้เหลวได ้แต่ “ใจ” ลม้เหลวไม่ได ้
ใจตอ้งไม่ทุกขใ์จตอ้งเป็นสุขตลอดเวลา 
คนที#จะเป็นตรงนี,ได ้คือคนที#รู้วา่ไม่มีอะไร ที# “ไม่พรากจากกนั” 
มีแต่คน “โง่” เท่านั,นที#หลงวา่เป็นของตนเอง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 18 ตุลาคม 2556 

20,926 2,198 

15 “เวลาไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะ เวลาเป็นคุณค่าและความผาสุก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 
วนัที# 25 กนัยายน 2557 

20,876 852 

16 “การแกไ้ขปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บที#แทจ้ริง ไม่ใช่การฟังขอ้มูล หรือ
ไม่ใช่การพบหมอเพียงแค่ 5 นาทีนะ ขอยนืยนั 
การแกไ้ขปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บ ไม่ใช่พบผูรู้้เพียงแค่ 5 นาที  
เขา้ใจไหม ? 
พบ 5 นาทีไดข้อ้มูลนิดเดียว  
หากชีวติจริงไม่ตอ้งเรียนรู้ความจริงอยา่งละเอียด  
ไม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ชีวติจริง  
ถา้ไม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ความจริงของชีวติที#มากพอ ป่านนี, ปัญหา
ทุกปัญหา มนัแกไ้ดง่้ายแลว้  
ถา้ชีวติเราไม่ตอ้งสละเวลาเรียนรู้ความจริงของชีวติที#มากพอ  
ไม่สละเวลาที#มากแลว้สามารถแกปั้ญหาได ้ 
ป่านนี, ปัญหาทุกปัญหามนัแกไ้ปหมดแลว้ 
หมายความวา่ ใชเ้วลานอ้ย ๆ แลว้แกปั้ญหาได ้ 
ป่านนี,มนัแกไ้ปแลว้  
ใครจะไม่อยากใชเ้วลานอ้ยใช่ไหม  
ก็อยากใชเ้วลานอ้ยทั,งนั,นแหละ  
แต่ไดพ้ิสูจน์แลว้ไม่ใช่หรือ 

20,392 359 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

16 
(ต่อ)  

ร้อยกวา่ปี ร้อยกวา่ปีมนัเป็นการวจิยัที#ถือวา่ชดัเจนแลว้นะ  
ร้อยกวา่ปี แลว้ใชเ้พียงแค่เวลาสั,น ๆ แลว้แกปั้ญหา  
มนัไม่ประสบความสาํเร็จ  
นี#มนัเป็นผลการวจิยัชดั ๆ เลยนะวา่  
ใชเ้วลาสั,น ๆ แกปั้ญหามนัไม่สาํเร็จ  
มนัชดัแลว้นะ  
งานวจิยัปริญญาเอกเขาทาํกนัแค่ 3 ปี 5 ปี 
นี# 100 กวา่ปีแลว้วา่ทดลองใชเ้วลาสั,น ๆ จะแกปั้ญหาไดไ้หม  
หรือพบหมอ 5 นาทีนี# โรคมนัหายไหมนี#  
โรคส่วนใหญ่มนัไม่หาย ชดัอยูแ่ลว้ หายเพียงเล็กนอ้ย  
บางอนัก็ไม่หาย หายเหมือนกนัแต่มนันอ้ย ไม่หายมนัชดัแลว้ 
เพราะฉะนั,นเมื#อมนัชดัแลว้ ใชว้ธีิเดิมแลว้มนัไม่หาย อยา่งนั,นมนั
จะหายไหมล่ะ มนัก็ไม่หาย มนัชดัแลว้ 
แลว้พระพุทธเจา้ท่านก็ตรัสวา่ ไดฟั้งสัทธรรมที#
บริบูรณ์ พระพุทธเจา้วา่งั,น จึงจะพน้ทุกข ์
ไดฟั้งความจริงที#บริบูรณ์  
แลว้ความจริงที#บริบูรณ์มนัจะพดูสั,น ๆ ไดย้งัไง ??  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 22 กนัยายน 2557 
รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 

  

17 อยา่ดูแต่งาน อยา่จมอยูแ่ต่กบังาน แต่ไม่ปฏิบติัธรรม  
ทุกอยา่งจะละเอียดไปหมด ความละเอียดและความสมบูรณ์ของ
งานไม่มีวนัสิ,นสุด 
เราตอ้งตดัรอบที#สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบติัธรรม 
ดูเรา ดูคนอื#น ดูองคป์ระกอบทั,งหมด  
เหตุผล ประมาณกาลวา่กาละไหนเร่งด่วน 
ทาํหยาบทนักาลไดป้ระโยชน์จะตอ้งทาํ  

19,888 481 



620 

 

ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

17 
(ต่อ)  

ถา้ละเอียด มีเวลาค่อยทาํ 
แต่ถา้ไม่ทนัการณ์ ก็ถอยมาทาํหยาบ  
หยาบก็คือเร็ว  
ละเอียด คือชา้  
ชีวติจริงยดึไม่ไดส้ักอยา่ง จะตอ้งทาํเป็นหมดทุกอยา่ง 
ตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียดจะตอ้งเป็นหมดทุกคน 
 เราตอ้งเป็นทุกอนั  
เป็นตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียดไดห้มด 
แลว้เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักาละ  
นี#แหละเรียกวา่สัปปุริสธรรม 
นี#แหละเรียกวา่การทาํงาน 
คือ “ประโยชน์สูงสุดของศาสนาคือการประมาณ พอ่ครูพดูอยา่งนี,นะ” 
เพราะฉะนั,นในสัปปุริสธรรม ๗ จึงเป็น ธรรมของสัตบุรุษ  
ธรรมของผูมี้สัจจะแลว้ เป็นสัจจะสูงสุด  
พระพุทธเจา้ท่านประมาณเก่งที#สุดในโลก 
เพราะฉะนั,นการทาํงานโดยพุทธแท ้ๆ จึงไม่ใช่บล๊อคเดียวตลอด 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 12 กุมภาพนัธ์ 2558 

  

18  เป้าหมายคือ ลดกิเลสได ้ตายก็ช่างมนั  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ณ สวนป่านาบุญ 4 
วนัที# 25 ธนัวาคม 2557 

19,218 667 

19 ถ้าชีวิตของเรายงัมีทุกข์อยู่ แสดงว่าสิ# งที#เราเรียนมามนัดบัทุกข์
ไดม้ั,ย ?  
ไม่ไดใ้ช่มั,ย ?  
ถา้เราฟังอยู่เท่าเดิม เรียนรู้อยู่เท่าเดิม  
เราจะดบัทุกขไ์ดเ้ก่งเท่าเดิมมั,ย?  

1,9166 902 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

19 
 (ต่อ)  

เก่งกวา่เดิมมั,ย? ไม่เก่งกวา่เดิม  
ฟังดี ๆ นะ ถา้ชีวติใครยงัวนอยูใ่นทุกขอ์ยู ่ ยงัมีความทุกขเ์รื#องนั,น
เรื#องนี,  วุน่วายเรื#องนั,น ลาํบาก ทุกข ์สารพดัเรื#อง แสดงวา่ ความรู้ที#
เรียนมา ไม่พอที#จะดบัทุกข ์ถา้ไม่ปรโตโฆสะ จะจมอยูแ่ค่นั,น 
แหละ และไม่ใช่จมอยูแ่ค่นั,นธรรมดา จะทนทุกขไ์ปเรื#อย ๆ  
สังเกตดูนะวา่ มนัไม่เท่าเดิม แต่จะหนกัไปเรื#อย ๆ สังเกตนะ  
ผูใ้ดไม่เรียนรู้เพิ#ม ทุกขไ์ม่ไดอ้ยูเ่ท่าเดิม แต่จะมากขึ,นกวา่เดิม ๆ 
อยา่คิดวา่ ทรัพยส์มบติัจะช่วยเราไดน้ะ 
ตอนเราเป็นเด็กกบัตอนเราเป็นผูใ้หญ่ 
ตอนไหนมีทรัพยส์มบติัมากกวา่กนั ?   ตอนเป็นผูใ้หญ่ใช่ไหม ? 
อยากกินอะไรก็ได ้มีเงินมีอะไรเป็นของตวัเองใช่มั,ย ? 
ตอนเป็นเด็กกบัตอนเป็นผูใ้หญ่อะไรมีทุกขม์ากกวา่กนั? ตอนเป็น
ผูใ้หญ่ใช่ไหม ? สมบติัช่วยไดไ้หม ? ช่วยไม่ไดเ้ลย สมบติัมากกวา่
เป็นเด็กนะ แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลย อย่าโง่หาแต่สมบติันะ หา
ปัญญาด้วยนะ ไม่งั,นจะไดส้มบติักบันรกเท่านั,น 
อยา่เอาแต่สมบติักบันรกนะ เกิดเป็นคนน่ะ เอาปัญญาดว้ย ปัญญา
ที#พาเราพน้ทุกขน์ะ เอาดว้ย สมบติัก็หาเอาพอสมควร พอใชห้นี, ใช้
สิน พอดาํรงชีวติไป แต่สิ#งสาํคญัที#กวา่นั,นคือ 
ปัญญาที#จะทาํให้เราอยูเ่ย็นเป็นสุข เอาดว้ยชีวิต กินมื,อเดียวก็ไม่ตาย 
พระพุทธเจา้วา่งั,น นอนโคนไมก้็ไม่ตาย  
มีเสื,อผา้ไม่กี#ชุดก็ไม่ตาย ใชย้าที#ประหยดัเรียบง่าย ท่านบอกใชย้าที#
อยูใ่กลต้วั อยูใ่นตวัก็ไม่ตาย ท่านตรัสอยา่งนี,นะ อยูไ่ดไ้ม่ตาย  
มีเสื,อผา้ไม่กี#ชุดก็ไม่ตาย ใชย้าที#ประหยดัเรียบง่าย ท่านบอกใชย้าที#
อยูใ่กลต้วั อยูใ่นตวัก็ไม่ตาย ท่านตรัสอยา่งนี,นะ อยูไ่ดไ้ม่ตาย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
วนัที# 20 มีนาคม 2558 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

20  ผูใ้ดโทษคนอื#นวา่ผิด เขา้ขา้งตวัเองวา่ถูก 
ผูน้ั,นผดิสัจจะร้อยเปอร์เซ็นต ์
และผูใ้ดโทษตวัเองอยา่งเบิกบาน 
ดว้ยปัญญาดว้ยสัจจะแห่งธรรมและไม่โทษผูอื้#น 
ผูอื้#นไม่ใช่คนผิดสาํหรับเรา ผูน้ั,นเป็นผูเ้ขา้ถึงธรรม เป็นผูไ้ม่ทุกข์
อยา่งแทจ้ริง 
ผูใ้ดโทษตวัเองดว้ยความหดหู่ ผูน้ั,นก็ยงัทาํผดิอยู ่ 
ผูใ้ดโทษคนอื#นวา่ผิด ผูน้ั,นยิ#งผดิใหญ่เลย 
ผดิสัจจะที#ถูกตรงแห่งการพน้ทุกข ์
เมื#อใดก็ตามที#เราเจอกบัสิ#งเลวร้ายหรือสิ#งที#ไม่พอใจ  
ใหเ้รารีบระลึก รีบมีสติ พิจารณาวา่  
เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น สิบคาํ ๆ  
นี#คือคาํที#พาเราพน้ทุกข ์มนัเป็นสัจจะ  
โดยเฉพาะในขณะที#เราทาํความดี  
สิ#งนี,พิจารณาแบบนี,ไดใ้นขณะที#ชีวติเรา 
ผูก้าํลงัมุ่งมั#นทาํความดีเท่านั,น จึงจะทาํคาํนี,ได ้
ถา้เรากาํลงัมุ่งมั#นทาํความดีอยู ่แลว้เกิดเรื#องเลวร้ายในชีวติเรา  
หรือเราไดรั้บรู้สิ#งเลวร้ายใด ๆ ใหเ้รารีบพิจารณาวา่ 
“เราทาํมามากกวา่นั,น” เพราะมีดีที#เรากาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนัช่วยลด
ไว ้(ดีชิงออกฤทธิo แทนร้าย)  
มนัจึงเบากวา่ที#เราเคยทาํมา  
เราเคยทาํมาหนกักวา่นั,น นี#คือสัจจะแท ้
เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น  
เพราะมีดีที#เราที#เรากาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนัช่วยลดไว ้(ดีชิงออกฤทธิo
แทนร้าย)  
มนัจึงเบากวา่ที#เราทาํมา 
แต่จริง ๆ การกระทาํใดที#เราทาํมานี,   

19,112 412 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

20 
(ต่อ)  

เขาจะใหผ้ลในชาตินั,นส่วนหนึ#ง  
ชาติต่อมาส่วนหนึ#ง เขาแบ่งส่วนให ้ 
ช่วยยอ่ยตั,งไม่รู้กี#ยอ่ย  
ที#เรารับมานั,น เขายอ่ยมาแลว้ เขาแบ่งใหเ้รา  
แลว้คิดดูซิถา้มาชุดเดียวจะเป็นยงัไง คิดเอาเอง  
เขามีดีมาลดลงอีกนะ มาทั,งหมดชุดเดียว ตาย  
เราทาํมามากกวา่นั,นอีก  
เขายอ่ยใหไ้ม่รู้ตั,งเท่าไหร่แลว้ 
เราไม่ตอ้งมาทาํเป็นโวย ๆ เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา วนัที# 22-26 กนัยายน2557 
เครมองตรั์ฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

21 “ฝากทิศทางนโยบายไวก้บัพี#นอ้งแพทยว์ถีิธรรม เราครับวา่ 
อยา่เอาเงิน อยา่เอากาํไรที#มากมาล่อใคร ๆ  
ใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมการงาน  
ใครก็ตามที#เอาเงินเอากาํไรที#มากมาล่อ  
ผูน้ั,นกาํลงัพากนัไปสู่ความฉิบหาย  
เพราะจะมีคนปลอมของปลอมมา แทรกเขา้มา  
แลว้ทั,งหมดก็จะกอดคอกนัพงั” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที 4 มกราคม 2558 

18,658 684 

22 ในชีวติจริง ๆ ถา้เราไม่ตาย 
ตราบใดที#ยงัมีชีวิตอยู ่ 
อยา่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้
ตราบใดที#ยงัมีชีวิตอยู ่ 
ชีวติยงัไม่ตายอยา่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้

17,616 426 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

22 
 (ต่อ)  

คนอ่อนแอเท่านั,นที#จะจาํนนต่อความพา่ยแพ ้ 
คนที#แขง็แกร่งคนที#มีเลือดนกัสู้  
ก็จะไม่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้ 
นกัปราชญเ์ขาถึงบอกวา่  
ตายซะในการต่อสู้ ดีกวา่อยูอ่ยา่งผูแ้พ ้ๆ  
สู้จนมนัตายนั#นแหละ ตายแลว้ค่อยเลิก 
ถา้มนัไม่หาย ก็ตาย เกิดใหม่ค่อยสู้อีก  
เอาจนมนัหาย แมแ้ต่พระพุทธเจา้ 
ท่านยงัตรัสวา่โรคดบัได ้หายได ้ 
มนัไม่มีโรคใดไม่ดบัไม่หาย เราก็ดบัได ้หายได ้ 
ถา้เรารู้ตน้เหตุของมนัแลว้ดบัที#เหตุของมนัได ้
ดงันั,นชีวิตเกิดมาเพื#อฝึกฝนเอาชนะทุกขท์ั,งปวง จาํไวน้ะ  
เกิดมาเพื#อต่อสู้กบัความทุกขจ์นชนะทุกขท์ั,งปวงได ้ 
เอาชนะทุกขไ์ม่ไดไ้ม่ถือวา่เก่งจริง  
เก่งจริงตอ้งเอาชนะทุกขใ์หไ้ด ้ 
สุดยอดฝีมือตอ้งชนะทุกขทุ์กอยา่งได ้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา เครมองตรั์ฐฟลอริดา้  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วนัที# 22-26 กนัยายน 2557 

  

23 หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่ายปัญญา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 19 ตุลาคม 2556 

17,144 1,861 

24 กินใหน้อ้ย  
ทาํงานใหม้าก  
ชีวติจะผาสุก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

17,096 363 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

25 ภารกิจของเรา คือ ทาํความดี คบคนดี สร้างคนดี 
ได ้3 อยา่งนี,  เท่ากบัไดทุ้กอยา่งในมหาจกัรวาล 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ประชุมจิตอาสาภาคใต ้ณ จงัหวดัภูเก็ต 
วนัที# 11 กุมภาพนัธ์ 2558 

16,043 743 

26  จงทาํดีอยา่งผาสุกดว้ยความขดัแยง้ 
แต่อยา่ทะเลาะเบาะแวง้ดว้ยหลงดี 
จงมีความสุขจากการเหนื#อยเพราะทาํดี 
แต่อยา่มีความทุกขจ์ากการเหนื#อยเพราะทะเลาะกนั 
เพราะหลงสุขจึงหลงทุกข ์
จงโชคดีเพราะทาํดีโดยไม่หลง  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

15,332 662 

27 ตวัเราเองตอ้งมั#นคงในธรรมจริง ๆ  
เวลาเกิดเรื#องต่าง ๆ เนี#ย เราอยา่เอาสิ#งที#เห็นสังเคราะห์นะมนัจะผดิ
อตัตาที#มนัร้ายที#สุดในโลก ความยดึมั#นถือมั#น  
อตัตาที#เลวร้าย ยากที#สุดในโลก คือ  
การเอาเหตุผลเฉพาะที#ตาเห็นหรือไดย้นิ  
เฉพาะที#เห็นรูปนั#นแหละ มาวเิคราะห์สิ#งที#เห็น  
นี#คือสิ#งที#เลวร้ายที#สุดในโลก 
สิ#งที#เราเห็นนั,นมนัไม่ไดเ้กิดจากสิ#งที#มองเห็นอยา่งเดียว 
สิ#งที#ไดย้นิไดฟั้งนั,น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที#มนัเกิดขึ,น 
มนัเกิดจากสิ#งที#เห็นและสิ#งที#ไม่เห็นสังเคราะห์กนั 
เคยไหม บางครั, งเราประมวลเหตุการณ์ เราเห็นเหตุการณ์อยา่งนี,   
เราคาดวา่มนัเป็นอยา่งนี,  ๆ หรือเราเก็บขอ้มูลต่าง ๆ  
เราคิดวา่เราทาํอนันั,นลงไป มนัจะไดดี้เท่า ๆ กบัที#เราหมาย  
บางทีมนัไดเ้กินหมาย มีไหม เกินคาดก็มี  

15,016 379 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

27 
(ต่อ)  

พลิคล๊อคเลยก็มีนั#นแหละ พลิคล๊อคเลยก็มี  
แสดงวา่สิ#งที#เราเห็นมนัถูกตอ้งตลอดกาลนานไหม ไม่ไดถู้กนะ 
ฟังดี ๆ  นะ มนัไม่ไดถู้กนะ มนัมีสิ#งที#มองไม่เห็นมาร่วมสังเคราะห์ดว้ย  
สิ#งที#มองไม่เห็นคืออะไร คือวบิากดีร้าย 
คือวบิากดีร้ายของแต่ละคนที#สัมพนัธ์กนั  
กบัเหตุการณ์นั,นที#เกี#ยวขอ้งกบัเหตุการณ์นั,นสังเคราะห์กนั  
เพราะฉะนั,นเหตุผลที#ถูกตอ้งที#สุดคือ  
สิ#งที#มองเห็นกบัสิ#งที#มองไม่เห็นสังเคราะห์กนั  
นี#คือเหตุผลที#ถูกตอ้งที#สุด 
ส่วนเหตุผลที#ผิด คือเหตุผลเฉพาะ เอาสิ#งที#เห็นมาคาํนวณ อนันี,ผิด  
เมื#อวบิากมนัมาถึง มนัเป็นอยา่งนี,   
มนัจะดลบนัดาลเขียนเรื#องเนียนที#สุดในโลก  
ถา้เราไม่ไดเ้อาสิ#งที#มองไม่เห็นมาคาํนวณดว้ย  
มนัจะพลาด มนัจะทะเลาะกนั  
รับรองเลยถูกด่ายบั 
ถา้เราไม่เอาเรื#องกรรมมาคาํนวณมาพิจารณา เราจะไม่เขา้ใจจริง ๆ  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา เครมองตรั์ฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วนัที# 22-26 กนัยายน 2557 

  

28 ในโลกใบนี,จะซวยหน่อย ตรงที#วา่ 
คนที#จะมีตาํแหน่งหนา้ที#อะไรต่าง ๆ นา ๆ ตาํแหน่งที#สูง ที#โก ้ที#
อะไรมกัจะเป็นคนเก่ง มนัจะซวยตรงนี,  พอเป็นคนเก่ง ก็เลยหลงวา่
ตวัเองเก่ง ก็เลยนึกวา่ตวัเองรู้มากกวา่เพื#อน ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ 
(ปรโตโฆสะ คือการไดฟั้งสัจจะมุมอื#นจากผูรู้้อื#น ๆ หรือจาก
บณัฑิตอื#น จะไม่ติดยดึแต่ภูมิรู้เดิม ๆ ของตน)  
เก่งแลว้ทาํไมแกปั้ญหาไม่ไดล่้ะ เก่งก็แกปั้ญหาใหม้นัไดสิ้ ถา้เก่ง
แลว้คุณแกปั้ญหานั,นได ้คุณไม่ตอ้งฟังใครหรอก 

14,976 416 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

28 
 (ต่อ)  

เพราะคุณแกปั้ญหาไดทุ้กปัญหาแลว้ คุณไม่ตอ้งฟังใคร ๆ หรอก
เพราะคุณแกปั้ญหาทุกปัญหาไดแ้ลว้นี# 
แต่จริง ๆ ก็ตอ้งฟังเลยวา่เขามีปัญหาอะไร จะไดช่้วยเขาแก ้ขนาด
คนเก่ง แกปั้ญหาทุกปัญหา ยงัตอ้งฟังเลย เพื#ออะไร เพื#อที#จะช่วย
คนอื#นได ้ใช่ไหม ? 
วา่เขามีปัญหาอะไร กล่าวไปไย 
ถา้เรายงัไม่สามารถแกปั้ญหาทุกปัญหาได ้
เราตอ้งฟัง ฟังใหม้าก 
ตราบใดที#เรายงัแกปั้ญหาไม่ได ้เราตอ้งฟัง 
ใชปั้ญญาพิจารณาใหแ้ยบคาย 
ฟังเพื#อเลือก ไม่ใช่ฟังเพื#อเอาทุกอนั 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 13-15 กุมภาพนัธ์ 2558 

  

29 มอบความรักที#แทจ้ริงให้แก่กนัและกนั  
ดว้ยการช่วยเหลือเกื,อกลูกนัและกนัดว้ยความจริงใจ คือ ใจที#
บริสุทธิo จากกิเลส 
 (บริสุทธิo จากความทุกข ์บริสุทธิo จากความเห็นแก่ตวั แต่เต็มไป
ดว้ยดีงามและความผาสุกที#แทจ้ริง)  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 
วนัที# 14 กุมภาพนัธ์ 2558 

14,528 326 

30 หลกัการทาํงานใหญ่ คือ 
1.เรื#องใหญ่เรื#องสาํคญัใหย้นืหยดั 
2.เรื#องเล็กใหย้ดืหยุน่ 
เวลาทาํงานใหญ่ให้แกลง้โง่บา้ง 
อยา่ฉลาดไปทุกเรื#อง 
ทาํเป็นฉลาดไปทุกเรื#องไม่ไดน้ะ 

14,368 471 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

30 
 (ต่อ)  

เรื#องใหญ่ ๆ ทาํงานใหญ่ตอ้งแกลง้โง่เป็น 
แกลง้โง่ไม่เป็นฉลาดไม่เป็น 
ถา้ฉลาดเป็นตอ้งแกลง้โง่เป็น ในบางประเด็น 
ที#มนัจะตอ้งแกลง้โง่ ก็ตอ้งแกลง้โง่  
ฉลาดทุกเรื#องมนัเสีย 
ถา้จะทาํงานใหญ่ ตอ้งแกลง้โง่เป็น 
แกลง้โง่แปลวา่อ่อนนอ้มถ่อมตน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
พุทธสถานปฐมอโศก 
วนัที# 6 กุมภาพนัธ์ 2558 

  

31 จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ  
ไดรั้บการสร้างจิตวิญญาณ 
ใหเ้ป็นบุคคลที#มีหนา้ที#ฝึกฝนการพึ#งตน  
และช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์ 
ทาํตวัอยา่งที#ตน ทาํความผาสุกที#ตน ช่วยคนที#ศรัทธา  
แพทยว์ถีิพุทธ เพื#อมวลมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 25 ตุลาคม 2556 
วารสารแพทยว์ถีิธรรมฉบบัที# 5 
จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม (ธรรมจาริก ครั, งที# 2)  

14,242 980 

32 ปัญญามนัมาดว้ยปัญหา  
ขอบคุณคนที#มาทาํไม่ดีกบัเรา ใหเ้ราไดห้ยดุสิ#งไม่ดี  
คนทาํบาปจะไม่ทุกขเ์ป็นไม่มี  
ไม่วนัใดก็วนัหนึ#ง เขาตอ้งไดรั้บทุกขอ์ยา่งแน่นอน  
วบิากบาปจะเขียนบทอยา่งที#เราคาดไม่ถึง  
จะเขา้มาโดยที#เราคาดไม่ถึง 

14,240 372 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

 ยงัมีสิ#งที#เหนือกวา่เหตุผลอยู ่คือ วบิากกรรม  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 

  

33 
   

ความสุขที#ซื,อไม่ได ้คือการแบ่งปันและเสียสละ  
คุณจะไม่มีความรู้สึกสุขแบบนี,ไดเ้ลย  
ถา้คุณไม่แบ่งปัน คือแมคุ้ณจะมีเงินเป็นลา้น ๆ  
แต่คุณก็จะไม่มีความสุข หรือไดค้วามรู้สึกวา่สุขที#สุดไดเ้ลย ถา้คุณ
ไม่แบ่งปัน “ตอ้งให ้จนไม่มีอะไรจะเอา” จึงจะเกิดสภาพ  
“ให ้จนไม่มีอะไรจะทุกข”์  
“ชีวติที#มั#นคง คือ ชีวติที#ให้และเสียสละอยา่งแทจ้ริง” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

14,008 398 

34 คนที#ไดด้ั#งใจตลอด คือคนที#ซวยที#สุดในโลก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี 
วนัที# 17 กนัยายน 2557 

13,240 308 

35 วธีิที#คดัคนไม่ดีออกดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดูดคนดีเขา้มาไดแ้รงที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดูดคนดีใหส้ามคัคีกนัได ้ 
ดูดคนดีเขา้มารวมกนัไดม้ากที#สุด คือ เพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดนัคนไม่จริงออกไปไดดี้ที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
และวธีิที#ช่วยคนขี, เกียจใหข้ยนั ช่วยคนที#ไม่เขา้ท่าใหเ้ขา้ท่า คือ 
การเพิ#มอธิศีล 
การเพิ#มอธิศีล คือคาํตอบทั,งหมด 
ทาํที#เราคือคาํตอบทั,งหมด  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 มุกดาหาร 
วนัที# 5 พฤศจิกายน 2557 

12,208 417 

 



630 

 

ตารางที# 40 (ต่อ)  

 
ลาํดับ 

คําคมเพชรจากใจเพชร จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

36 การโกหก ทาํใหมี้โรคมาก อายสุั,น  
บาปที#ไม่ไดด้ั#งใจหมาย จะทาํใหค้วามทุกขซ์อ้นทุกขไ์ปอีก 
คนโกหกไม่เจริญรุ่งเรือง  
คนโบราณ พดูวา่ “คนซื#อกินไม่หมด คนคดกินไม่นาน”  
การพดูจริง คือ การลดกาม ลดอตัตาไดจ้ริง  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 18 กรกรฏาคม 2557 

12,124 392 

37 ปีใหม่ไทยขอใหชี้วติไดชุ่้มเยน็ดว้ยความผาสุกแห่งธรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 13 เมษายน 2558 

14,282 1,703 

38 คุกที#แทจ้ริง คือ กิเลส  
เป็นทุกขต์วัแทที้#คอยกกัขงั ความทุกข ์และความชั#วในใจคน  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 28 มีนาคม 2558 
เรือนจาํภูเก็ต 

11,620 1,307 

39 ไม่มีอะไรเสียหาย ถา้ใจไม่เสียหาย  
ใจที#เสียหาย คือความเสียหายที#แทจ้ริง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 10 พฤศจิกายน 2557 

11,572 2,375 

40 อยา่ประมาทในชีวติ 
อยา่ปล่อยใหชี้วติสูญเปล่าไปวนั ๆ จงขวนขวายพากเพียรทาํความ
ดีดว้ยการพึ#งตนในสิ#งที#จาํเป็นต่อชีวติและเกื,อกลูทาํประโยชน์สุข
ต่อผูอื้#นใหม้ากที#สุดเท่าที#องคป์ระกอบเหตุปัจจยัจะทาํไดพ้ร้อมกบั
พากเพียรลา้งกิเลสความติดยดึในสิ#งต่าง ๆ อนัเป็นเหตุให้ชีวติเป็น
ทุกข ์เพราะวนัที#วบิากร้ายสร้างปัญหาใหชี้วิต ซึ# งทุกชีวติจะตอ้ง
เผชิญในแต่ละช่วงเวลาของชีวติอยา่งแน่นอนไม่ชา้ก็เร็ว เมื#อเผชิญ  

11,105 1,059 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

 
ลาํดับ 

คําคมเพชรจากใจเพชร จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

40 
(ต่อ)  

สถานการณ์ดงักล่าว จะไดไ้ม่ทุกขใ์จ (จากการฝึกลดละลา้งกิเลส
ความติดยดึไวแ้ลว้) และมีเหตุปัจจยัอนัเกิดจากพลงัความดีที#ไดท้าํ
มามาช่วยเพราะแมแ้ต่พระพุทธเจา้ผูมี้ความดีมหาศาลก็หนีไม่พน้ 
วบิากร้ายที#เคยพลาดทาํมาในปางที#ยงัไม่บาํเพญ็ธรรมมาเล่นงาน 
และท่านก็มีพลงัความดีพลงัลา้งกิเลสที#ไดบ้าํเพญ็ทั,งในปัจจุบนั
และอดีตมาช่วย แต่ผูที้#ประมาทไม่ขวนขวายไม่พากเพียรบาํเพญ็
ความดีไม่ลดละลา้งกิเลส ปล่อยชีวติใหเ้ปล่าดายไปวนั ๆ หรือ
พากเพียรทาํความชั#วดว้ยซํ, า วนัที#วบิากร้ายสร้างปัญหาให้กบัชีวติ 
ก็จะเป็นทุกขแ์ละไม่มีองคป์ระกอบเหตุปัจจยัมาช่วย หรือ
องคป์ระกอบเหตุปัจจยัที#มาช่วยจะลดนอ้ยลงไปเรื#อย ๆ และหมด
ไปในที#สุด ชีวติก็จะจมอยูใ่นความทุกขท์รมานอยา่งรุนแรงและ
ยาวนาน 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “วนัคืนล่วงไป ๆ บดันี,ท่านทาํอะไรอยู ่จงยงั
ประโยชน์ตน (การลดละลา้งกิเลส) และประโยชน์ท่าน  
(การช่วยเหลือผูอื้#น) ใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ดงันั,น 
จึงไม่ควรประมาทในชีวติ จงทาํทุกเสี, ยววนิาทีใหเ้ป็นเสี, ยววนิาที
แห่งความดีแห่งบุญกุศลอยา่งรู้เพียรรู้พกั 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 3 กุมภาพนัธ์ 2557 

  

41 กิเลสกินพลงัชีวติคนเป็นอาหาร ธรรมะเติมพลงัชีวติใหค้น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราคม 2558 

10,854 480 

42 ทาํเรื#องขา้วกา้วไปสู่การกอบบา้นกูเ้มืองและมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 2 ธนัวาคม 2558 

10,072 296 

43 ทาํดีเตม็ที#ทุกวนัก็ลงตวัทุกวนั 
ความลงตวัอยูที่#ทาํดีเตม็ที#  

9,812 241 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

 
ลาํดับ 

คําคมเพชรจากใจเพชร จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

43 
(ต่อ) 

ความไม่ลงตวัอยูที่#ทาํดีไม่เต็มที#  
ความลงตวัหรือไม่ ไม่ไดอ้ยูที่#ทาํดีเรื#องนั,น ๆ เสร็จหรือไม่เสร็จ  
มีคนช่วยหรือไม่มีคนช่วย แต่อยูที่#ทาํเตม็ที#หรือไม่  
ทาํเตม็ที#แลว้ลงตวัแลว้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 
วนัที# 1 ธนัวาคม 2557 

  

44 เราเขา้ใจคนอื#นเพื#อลา้งทุกขเ์รา  
เราเองก็พากเพียรแกไ้ขเท่าที#จะทาํได ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 27 ธนัวาคม 2557 

9,592 312 

45 การแพทยว์ถีิพุทธ เกิดจากแก่นแทอ้นัลึกซึ, ง 
ที#พระพุทธเจา้ตรัสรู้ที#ยงัไม่เคยมีในระบบสุขภาพเดิม  
วงการสุขภาพส่วนใหญ่จึงปรับตวัไม่ทนั  
ผูมี้ปัญญาแห่งธรรมจะเขา้ใจไดต้ามเหตุปัจจยัอนัควรตามลาํดบั  
ทุกชีวติจะเขา้ใจแพทยว์ถีิธรรมอยา่งแน่นอนเมื#อเหตุปัจจยัอนัควร 
ไม่เร็วก็ชา้ ไม่ชาตินี,ก็ชาติหนา้ หรือชาติอื#น ๆ สืบไปครับ 
ในแต่ละชาติเราช่วยผูมี้ดวงตาเห็นธรรมอยา่งสุดฝีมือสุดหวัใจ
เท่าที#จะทาํไดค้รับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 20 ธนัวาคม 2557 

9,360 327 

46 การตั,งจิต ตอ้งตั,งเป้าหมาย แต่ไปยดึไม่ได ้
วางทาํวาง 
วางใหไ้ดก่้อนวา่โลกนี,ไม่มีอะไรจะตอ้งเอา ชีวิตนี,ไม่มีอะไรเป็น
ของใคร มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั,นที#เกิดดบัตลอดเวลา 
วางที#จะไม่ทุกข ์
ตั,ง ตั,งเป้าหมาย ดว้ยฉนัทะมีคุณค่ามีประโยชน์ให้โลกไดอ้าศยั 

8,860 291 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

46 
(ต่อ) 

ทาํ ทาํเตม็ที#สู้กบัความลาํบากยิ#ง 
ลาํบากยิ#งแขง็แรงไดท้ั,งกุศลและสิ#งดีงาม แลว้ก็วางไม่ตอ้งทุกขอ์ะไร 
วางทาํวาง 
ตั,งตนอยูบ่นความลาํบากอยา่งสุขใจสบายใจใหไ้ด ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 18 มกราคม 2558 

  

47 พอ่ (พอ่ครู) มี 2 วชิาใหลู้ก คือ ทาํความดีและลดกิเลส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ประชุมจิตอาสาหลงัจบค่ายเรือนจาํภูเก็ต 
วนัที# 11 มีนาคม 2558 

8,716 727 

48 การเห็นขอ้บกพร่องคนอื#นเป็นประโยชน์ แต่จะไม่เป็นประโยชน์
ถา้ 
1) ไม่มีศิลปะ 
2) วางใจไม่ได ้
อตัตาทาํให้ 
1) ทาํใหป้ระสิทธิภาพทาํงานลดลง 
2) ทาํใหค้วามผาสุกลดลง 
3) ทาํใหค้วามผาสุกของหมู่กลุ่มลดลง 
จงทุ่มโถมในการทาํดีแต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 27 ธนัวาคม 2557 

8,448 288 

49 
 

 

ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติของเรา  
มีแต่ทุกขเ์ท่านั,นที#หมดไปจากใจของเรา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 10 มกราคม 2558 

7,452 
 
 
 

287 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

50 ของดีราคาถูก คือ ชนะ คือ อยูร่อด 
ของดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ราคาแพง คือ แพ ้คือ พินาศ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราคม 2558 

7,216 277 

51 ทุกกิจกรรม ทุกสถานการณ์ กาํไร คือเราลดกิเลสได ้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 7 ธนัวาคม 2557 

6,888 195 

52 สุขที#เราไดท้าํงานเตม็ที#แมค้นอื#นจะไม่เห็น เราไม่ไดรั้บคาํชม คือ 
“บุญ” ส่วนสุขที#งานสาํเร็จ ไดรั้บคาํชมแลว้เราสุขใจ อวดดี เบ่ง 
นั#นคือ “บาป” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 1 มกราคม 2558 

6,644 215 

53 เจริญธรรมสาํนึกดีปีใหม่ครับ ขอใหทุ้กท่านประสบความสาํเร็จใน
การดาํรงชีวิตที#พอเพียง ร่างกายที#แข็งแรง จิตใจที#ดีงาม จิตใจ
ที#เป็นสุขกนัทุกท่านครับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 1 มกราคม 2558 

6,146 541 

54 ขอแสดงความยนิดีกบัพี#นอ้งเราที#ไดส้อบจบครับ ขอใหก้าํลงัใจกบัพี#
นอ้งเราที#กาํลงัพากเพยีร จงทาํอยา่งรู้เพียรรู้พกั และติดต่อกบัอาจารย์
ที#ปรึกษาเป็นคราว ๆ  ในจงัหวะเวลาที#เหมาะสมอยา่งต่อเนื#อง พร้อม
ปรับเปลี#ยนตามคาํแนะนาํของอาจารยที์#ปรึกษา อาจตอ้งปรับกลบัไป
กลบัมาจนเราหมดอตัตาเรื#องนั,น ๆ ไดด้ว้ยใจที#เป็นสุขอยา่งรู้เท่าทนั
กิเลส นี, คือ การปฏิบติัธรรมกบัผสัสะการศึกษาปริญญาโท เอกครับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 4 ธนัวาคม 2557 

6,106 450 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

55 ปัญหาคือเครื#องมือฝึกใจที#ดีที#สุดในโลก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
วนัที# 10 มกราคม 2558 

6,064 613 

56 ผเีสื,อแห่งธรรมจงขยบัปีกแห่งความดี ส่งสัญญาณเพื#อตามหาพี#
นอ้งเรามาสานพลงัร่วมขยบัปีกแห่งความดี เพื#อความผาสุกของเรา
และมวลมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 19 ธนัวาคม 2558 

5,736 547 

57 อยา่แปลกใจ.. เมื#อเจอคนวนีแตก 
โดยปกติคนเรามีมารยาทสังคม ก็ตอ้งคุม 
แต่พอโดนกระทุง้กิเลสเขา้ไป ก็วนีแตก 
อยา่ไปผดิหวงักบัเพื#อน 
ที#บางทีกายวาจาใจดี.. แลว้มีเหตุการณ์ ก็วีนแตก 
ใหเ้ราประมาณ 
ถา้เราเห็นอาการ หรือเขม็กระดิก ใหรี้บถอย 
ใหเ้ราแววไว (อาจารยห์มอย ํ,า)  
ต่อใหป้ะทะไปแรง.. ก็จะมีวิบากที#แรงกวา่นั,น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 23 มกราคม 2558 

5,502 145 

58 ผูบ้รรลุธรรม คือ  
ผูที้#มีความสุขในการพากเพียรลดละกิเลส (ฉนัทะในมรรค)  
และมีความสุขที#ลดละกิเลสได ้(ฉนัทะในผล)  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว )  
 วนัที# 4 สิงหาคม 2557 

5,316 474 

59 เกิดเป็นคน ตอ้งฝึกยิ,มรับสิ#งดีสิ#งร้ายใหไ้ด ้ดว้ยใจที#เป็นสุข  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

5,234 576 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

60 
 

“อบายมุขเป็นสิ#งที#เลวร้ายรุนแรงที#สุดในชีวิตมนุษย ์การเอาชนะ
อบายมุขได ้เป็นพื,นฐานของความผาสุกแห่งชีวติ 
การที#คนจะลดละเลิกอบายมุขได ้ 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
ตอ้งไดพ้บผูที้#มีสัจจะ คือผูที้#ปฏิบติัได ้จึงจะไดฟั้งสัจจะนั,น  
แลว้พากเพียรปฏิบติัจนพน้ทุกขต์าม การศึกษาที#ถูกตอ้งที#จะพา
มนุษยมี์ความผาสุกนั,น ตอ้งสามารถพาผูเ้รียนลดละเลิกอบายมุขได ้
ถา้การศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนเก่งโดยไม่มีความดี 
การศึกษานั,นจะเป็นเครื#องมือใหค้นมีศกัยภาพในการทาํใหต้นเอง
และผูอื้#นใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนทุกขท์รมานและฉิบหายเท่านั,น 
ขอขอบพระคุณครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที#ใหโ้อกาสกระผม
ไดม้าผสานพลงัแห่งความดีครับ” 
และกล่าวในการเสวนา “เป็นครูดว้ยหวัใจ” ใจความวา่ 
“ดว้ยหวัใจที#อยากให้ตนเอง 
และมวลมนุษยชาติมีความผาสุกที#แทจ้ริง  
ดว้ยสิ#งที#ประหยดัเรียบง่ายที#สุดแต่มีคุณค่าสูงสุด" 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
กล่าวในงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุขของ
แผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข ที#คุรุสภา 
วนัที# 12 มกราคม 2558 

4,672 497 

 
สรุป 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธหรือผูที้#สนใจ ที#ไดพ้ยายามทาํความเขา้ใจความหมายเนื,อหาสาระ
ใน “บททบทวนธรรม” หรือ “คาํคม”หรือ “สาํนวน” หรือ “คาํสอน” ตามแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ  
ซึ# งผูว้ิจยัไดป้รับภาษาจากพระไตรปิฎกมาเป็นภาษาของผูว้ิจยั โดยใช้สภาวะธรรมจากการปฏิบติั
ธรรมตามที#พระพุทธเจา้ตรัส เป็น “คาํคมเพชรจากใจเพชร” เมื#อพิจารณาทบทวนซํ, า ๆ จากคาํเดิม ๆ 
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ทบทวนทุก ๆ วนั แลว้จะพบกบัปาฎิหาริย ์คือ ผูท้บทวนธรรมตามแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ จะมี
ปัญญามากขึ,นทุกวนั ๆ มากขึ,นกวา่ภาษาที#ระบุไว ้จะมีญาณปัญญามากขึ,น โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในวนัใด
ที#ผูใ้ดทุกข ์ดว้ยอะไรก็แลว้แต่ ธรรมะนี, คือปัญญาดบัทุกข์ นี, คือคาถาดบัทุกข์ วนัใดที#ทุกข ์การได้
ทบทวนธรรมตามแนวทางแพทยว์ ิถ ีพ ุทธ พยายามทําความเข้าใจความหมายที# ถูกต้องใน  
“บททบทวนธรรม” หรือ “คาํคม”หรือ “สํานวน” หรือ “คาํสอน” ตาม “คาํคมเพชรจากใจเพชร” นี,   
ให้เข้าไปถึงจิต ทบทวนหัวข้อแล้ว พยายามทําความเข้าใจว่าหมายถึงอะไร มีเนื, อหาอย่างไร  
การทบทวนทั3งหมดนี3ซํ3า ๆ จะสามารถทาํลายกเิลสความติดยึดที�เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี#คือ ปัญญาที#ใช้
ในการพฒันาจิตวญิญาณของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ  
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