บทที 8
สํ านวนแพทย์ วถิ พี ุทธเพือมวลมนุษยชาติ
การแพทย์วิถี พุท ธ เป็ นการบูรณาการองค์ค วามรู ้ ใ นการดู แลสุ ข ภาพแบบพึ# ง ตนแนว
เศรษฐกิ จพอเพียง เพื#อให้เข้าถึงมวลมนุษยชาติในมิติกว้างในการดูแลสุ ขภาพเบื,องต้น เพื#อให้เหมาะ
กับคนทุกชนชาติทุกฐานจิตทุกฐานะ ทุกอาชีพ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยดําเนิ นการภายใต้
สโลแกน “หมอที#ดีที#สุดในโลกคือตัวคุ ณเอง” และ “ศูนย์บาทรักษาทุก โรค” สําหรับการแพทย์
วิถี พ ุท ธนั, น เป็ นการพัฒนาต่ อยอดจากการแพทย์วิ ถี ธ รรม สู่ ค วามเป็ นพุ ท ธะในมิ ติที# ลึ ก ยิ#ง ขึ, น
เหมาะสําหรับผูท้ ี#ตอ้ งการเรี ยนรู ้ฝึกฝนจนเข้าถึงวิชชาแห่ งพุทธะ ที#มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในการสร้าง
สุ ขภาวะที#ดีของตน ทั,งในด้านสุ ขภาพกาย ใจ มิตรสหายที#ดี สังคมและสิ# งแวดล้อมที#ดี และช่วยเหลือ
เกื,อกูลมนุ ษ ยชาติ ใ ห้มี สุ ข ภาวะที# ดี ไ ปพร้ อม ๆ กัน ด้วยสภาวะจิ ต ที# ดีง ามและผาสุ ก อย่า งยัง# ยืน
ซึ# ง ผูใ้ ช้ก ารแพทย์วิถีพุทธ ที#มีความศรัท ธาต่อหลักการแพทย์วิถีพุท ธ เมื#อได้ป ฏิ บตั ิตามและได้
พบเห็ น ว่า ตนเองมี ความผาสุ กขึ, นได้จริ ง จากการได้ปฏิ บตั ิ ตามกระบวนการสร้ างจิ ตอาสาแพทย์
วิถีพุทธเพื#อมวลมนุ ษ ยชาติ จากการฟั ง สิ# ง ที# ผู ว้ ิจ ยั ได้เ พีย รนํา เสนอผ่า นการบรรยายของผู ว้ ิจ ยั
การอ่านจากการเขี ยนหนังสื อ วารสารแผ่นพับ ที#เป็ นสื# อสิ# งพิมพ์ต่าง ๆ และการดูภาพและฟังเสี ยง
จากสื# อออนไลน์ ในรู ปแบบต่าง ๆ (เช่ น ยูทู ป เอ็มพี สาม ซี ดีและดี วีดี เฟสบุ๊คและไลน์ เป็ นต้น)
พร้ อมกับการได้ร่วมบําเพ็ญบุญกุศลช่ วยเหลื อมวลมนุ ษยชาติ ในที#ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปี
ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึ ง พ.ศ. 2558 จึ งได้มาร่ วมปฏิ บตั ิ พฒั นาฝึ กฝนตน เพื#อก้าวสู่ ความเป็ นพุทธะ
ด้ว ยการปฏิ บ ัติ อ ธิ ศี ล อธิ จิ ต อธิ ปั ญ ญา จนเกิ ด จิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธเพิ# ม มากขึ, น ในที# ต่ า ง ๆ
ทัว# ประเทศและต่างประเทศ จนเกิดเป็ นเครื อข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธแห่ งประเทศไทย และจิตอาสา
แพทย์วถิ ีพุทธเครื อข่ายอเมริ กา รวมถึงกระจายอยูต่ ามประเทศต่าง ๆ กว่า 10 ประเทศ ได้แก่ ลาว พม่า
มาเลเซี ย กัม พู ช า เวี ย ดนาม ฟิ ลิ ป ปิ นส์ อิ น โดนี เ ซี ย สิ ง คโปร์ จี น ใต้ ห วัน ฮ่ อ งกง อิ น เดี ย
สวิสเซอร์ แลนด์ เยอรมัน อังกฤษ ฝรั#งเศส สเปน เนเธอร์ แลนด์ ฟิ นแลนด์ ออสเตรเลีย แอฟริ กา และ
แคนาดา เป็ นต้น
หนึ# งในยุ ท ธศาสตร์ หรื อนโยบายการแพทย์วิ ถี พุ ทธ คื อ ยุ ทธศาสตร์ ผี เสื, อขยับปี ก คื อ
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ แต่ละคนที#อยูใ่ นแต่ละที#แต่แห่ ง ติดต่อสื# อสารส่ งสัญญาณให้กนั แล้วลงมือ
ปฏิบตั ิการดูแลสุ ขภาพตามหลักการแพทย์วิถีพุทธที#ตนเอง และทํากิจกรรมช่วยเหลือมนุ ษยชาติ
พร้อมกับทําการสื# อสารในกลุ่มและต่อสาธารณะทุกรู ปแบบ เช่น จัดค่ายอบรมสุ ขภาพ การแนะนํา
แบบปากต่อปาก หนังสื อ วารสาร แผ่นพับ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต ยูทูฟ เพสบุ๊ค
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ไลน์ เป็ นต้น โดยลงมือปฏิ บตั ิสิ#งที#ดีงามดังกล่ าว พร้ อม ๆ กัน อย่างเต็มที#ตามความสามารถและ
องค์ประกอบของแต่ละคน ซึ# งเป็ นนโยบายที#สัมพันธ์กบั ทฤษฎีไร้ระเบียบ
ทฤษฎี ไร้ ระเบี ยบ มาจาก Chaos theory ซึ# งแปลเป็ นไทยแล้วใช้ต่างกันหลายคํา อาทิ
ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรื อบางทีก็เรี ยกทับศัพท์วา่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื, อขยับปี ก
ทําให้เกิดพายุ” มาจาก “Butterfly effect” ซึ# งศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด ลอเร้ นซ์ (Edward Lorenz)
ค้นพบโดยบังเอิญ จากการเฝ้ าดูตวั เลขการจําลองทางอุตุนิยมวิทยาที#ทีการปรับเปลี#ยนทุก 0.0000001
สร้ างให้เกิ ดความคลาดเคลื# อนที# คาดไม่ถึง เขาค้นพบว่าความคลาดเคลื# อนเพียงน้อยนิ ดก่อให้เกิ ด
การเปลี# ย นแปลงอย่า งมหาศาลทางอุ ตุนิ ย มวิท ยา และในแต่ล ะครั, ง ผลลัพ ธ์ ไ ม่เ หมื อ นเดิ ม เลย
เมื#อพล็อตกราฟออกมาจะเป็ นรู ปร่ างคล้ายผีเสื, อ และเขานําไปอธิ บายว่า แม้กระทั,งผีเสื, อตัวเล็ก ๆ
กระพือปี กเบา ๆ ที#บราซิ ล อาจส่ งผลกระเทือนถึงเท็กซัสได้ ซึ# งเป็ นที#มาของวลีกอ้ งโลก “ผีเสื, อขยับปี ก
ทํา ให้เกิ ดพายุ” และต่อ มามี ค นขยายความว่า “เด็ด ดอกไม้ส ะเทื อนถึ ง ดวงดาว” ซึ# ง ขณะนั,น
ยังไม่ได้ต, งั เป็ นทฤษฎี อะไร ผูท้ ี# บญ
ั ญัติคาํ ว่า Chaos theory คื อ เจมส์ เอ ยอร์ ค (James A.Yorke)
ทฤษฎี เคออส อธิ บายถึ งปรากฏการณ์ ในธรรมชาติที#ดูเหมือนสะเปสะปะไร้ ระเบียบ แต่แท้จริ งแล้ว
มันมีระเบียบของมันอยูภ่ ายในนั,น
นัยยะเดี ยวกันเมื# อผีเสื, อแห่ งธรรมขยับปี ก หมายถึ ง บุคคลที# มีความดี งาม เริ# มทําสิ# งที# ดีงาม
และสื# อสารไปตามช่ องทางต่าง ๆ จะเป็ นการส่ งสัญญาณให้ผูท้ ี#มีจิตใจที#ดีงาม ขยับปี กตาม คือ ทําความดี
ตามเหตุปัจจัยที#แต่ละคนจะพึงทําได้ และสื# อสารไปตามช่องทางต่าง ๆ เป็ นการส่ งสัญญาณต่อเนื# องไป
เรื# อย ๆ ทําให้คนดี รับสัญญาณได้และทําความดี ต่อเนื# องไปเรื# อย ๆ เป็ นพายุแห่ งความดี ที#ช่วยพัดพา
ความทุกข์ความเดือดร้อน ออกจากชีวติ ของมนุษยชาติ

ชีวติ ทีพอเพียงเรียบง่ าย ร่ างกายทีแข็งแรง จิตใจทีดีงาม และจิตใจทีเป็ นสุ ข
ในมนาปทายีสูตร พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสกะอุคคเทพบุตรด้วยพระคาถาความว่า ผูใ้ ห้ของที#
พอใจย่อมได้ของที#พอใจ ผูใ้ ห้ของที#เลิศย่อมได้ของที#เลิศ ผูใ้ ห้ของที#ดียอ่ มได้ของที#ดี และผูใ้ ห้ของที#
ประเสริ ฐย่อมเข้าถึงสถานที#ประเสริ ฐ นรชนใดให้ของที#เลิศให้ของที#ดีและให้ของที#ประเสริ ฐ นรชนนั,น
จะบังเกิด ณ ที#ใด ๆ ย่อมมีอายุยืนมียศดังนี, ฯ (องฺ .ปfฺ จก.22/44) และพระพุทธเจ้าตรัสความสําคัญของ
การแบ่งปั นว่า “ที#พ# ึงของสัตว์ท, งั ปวงยิง# ไปกว่าทานไม่มี” (ขุ.ชา.28/1,073)
โดยดํารงชีวติ อย่างประหยัดเรี ยบง่าย ดังในจัตตาริ สูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ดูกรภิกษุท, งั หลาย
ปั จ จัย น้อ ย หาได้ง่ า ยและไม่ มี โ ทษ 4 อย่า งนี, 4 อย่า งเป็ นไฉน ดู ก รภิ ก ษุ ท, ัง หลาย บรรดาจี ว ร
ผ้าบังสุ กุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คําข้าวที#ได้ดว้ ยปลีแข้ง น้อย หาได้ง่ายและ
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ไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเน่ า น้อย หาได้ง่าย
และไม่มีโทษ ... ดู ก รภิ กษุ ท, งั หลาย เรากล่ าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ# ง ของภิ กษุ ซ# ึ ง เป็ นผูส้ ันโดษ
ด้วยปั จจัยที#น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็ นองค์แห่ งความเป็ นสมณะฯ ความคับแค้นแห่ งจิ ต
ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผสู ้ ันโดษ ด้วยปั จจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะ
และโภชนะ ทิ ศของเธอชื# อว่าไม่ กระทบกระเทื อน ภิ กษุ ผูส้ ั นโดษ ไม่ ประมาทยึ ดเหนี# ยวเอาไว้ได้
ซึ# งธรรมอันสมควรแก่ธรรมที#พระตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ (ขุ.สุ . 25/281)
การดํารงชีวติ อย่างพอเพียงเรี ยบง่ายและแบ่งปั นเกื,อกูลกันนั,น สอดคล้องกับพระราชดํารัส
ในหลวงว่า “เราเลยบอกว่า ถ้าจะแนะนําก็แนะนําได้ ต้องทําแบบ “คนจน” เราไม่เป็ นประเทศรํ#ารวย
เรามีพอสมควร พออยู่ได้ แต่ไม่เป็ นประเทศที#กา้ วหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็ นประเทศก้าวหน้า
อย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั,น ที#เป็ นประเทศที#มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง
และถอยหลังอย่างน่ากลัว แต่ถา้ เรามีการบริ หาร แบบเรี ยกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติดกับตํารามาก
เกิ นไป ทําอย่างมี สามัคคีนี#แหละ คื อ เมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไป คนที# ทาํ งานตามวิชาการ จะต้องดู
ตํารา เมื#อพลิกไปถึงหน้าสุ ดท้ายแล้ว ในหน้าสุ ดท้ายนั,น เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่าให้ทาํ
อย่า งไร ก็ต้องปิ ดเล่ ม คื อปิ ดตํา รา ปิ ดตํา ราแล้ว ไม่ รู้จะทํา อะไร ลงท้า ยก็ต้องเปิ ดหน้า แรกใหม่
เปิ ดหน้าแรกก็เริ# มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง แต่ถา้ เราใช้ ตําราแบบ “คนจน” ใช้ความอะลุ่มอล่วยกัน
ตํารานั,นไม่จบ เราจะก้าวหน้าเรื# อย ๆ” (พระราชดํารัส 8 สิ งหาคม 2534)
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าและในหลวง ทรงพบว่า การแก้ปัญหาหรื อพัฒนาที#กา้ วหน้าที#สุดนั,น
ต้องกระทําอย่างประหยัดที#สุดคือใช้เงิ นหรื ออุปกรณ์ ต่าง ๆ ให้น้อยที#สุด (ทําแบบคนจน) แต่ให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด และมีเมตตา คือ ปรารถนาดี แบ่งปั นเกื, อกูลช่ วยเหลื อกัน จะนําประโยชน์สุขสู งสุ ด
มาสู่ ตนเองและผูอ้ ื#น
ผูว้ ิจ ัยพบว่า ทุ กวันนี, การบริ การสุ ขภาพโดยส่ วนใหญ่ กลายเป็ น “ธุ รกิ จ” ที# ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่จะเดือดร้อน เพราะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายมากในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพ จึงสร้างยุทธศาสตร์
ในการช่ วยเหลื อแก้ไขความเดื อดร้ อน ด้วยการพัฒนาจิ ตวิญญาณของผูใ้ ห้บริ การสุ ขภาพให้เป็ นนัก
เสี ยสละเปลี# ยนจากการทํา “ธุ รกิ จ” บนความเดื อดร้ อนของประชาชน ให้เป็ น “ธุ รบุ ญ” คื อ แบ่งปั น
ช่วยเหลื อเกื, อกูลกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ผูใ้ ห้ก็ได้บุญกุศล ส่ วนผูร้ ับการแบ่งปั นก็ได้ความผาสุ ก
แล้วเกิ ดจิ ตวิญญาณที# ตอ้ งการเกื, อกูลผูอ้ ื# นต่อไป ทําให้มนุ ษยชาติ มีที#พ# ึงและได้คนซื# อสัตย์เสี ยสละ
มาเป็ นจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
ผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ ที#มีความศรัทธาต่อหลักการแพทย์วิถีพุทธ เมื#อได้ฟังสัจธรรมที#สื#อ
โดยผูว้ จิ ยั ว่า ผูท้ ี#ถึงสัจจะว่าชีวติ จะมัน# คงผาสุ กได้อย่างไร จึงเลือกที#จะจนอย่างขยัน ทําภาระหน้าที#การงาน
ที#มีคุณค่าประโยชน์สุดฝี มื อ โดยทําในขี ดที# หนักเหนื# อยอย่างพอดี ที#จะไม่เบี ยดเบี ยนไม่ทรมานตน
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ได้ผ ลผลิ ตเท่ า ไหร่ ก็ ฝึ กกิ นน้อยใช้น้อยที# สุ ดเท่ า ที# พ อดี แข็ ง แรงที# สุ ด ไม่ ใ ช้ใ นสิ# ง ที# เป็ นภัย และ
สิ# งที#ไม่จาํ เป็ น แต่ใช้ในสิ# งที# เป็ นประโยชน์และสิ# งที#จาํ เป็ นเท่านั,น อะไรที#จาํ เป็ นที#เราพึ#งตนเองได้
ทําเองได้ก็ทาํ เอง ส่ วนที#ตอ้ งเก็บไว้ก็เก็บไว้แ ต่น้อ ยที# สุ ด เท่า ที# พ อดี ที# จ ะดํา เนิ นกิ จ กรรมการงาน
ไปได้ โดยไม่ลาํ บากไม่ฝืดเคืองเกิ นไป ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน คือไม่ขาดแคลนและไม่มากเกิ น
จนเป็ นภาระเป็ นภัย ที#เหลือสละออกไปฝากไว้เป็ นธนาคารบุญกุศล ผูท้ ี#เข้าใจและเชื# อมัน# ในสัจธรรม
ดังกล่าว ก็จะมาร่ วมเสี ยสละบําเพ็ญบุญกุศลกับทีมแพทย์วิถีพุทธ เป็ นหนึ# งในผีเสื, อแห่ งความดี งาม
ที# ร่วมขยับ ปี กขับ เคลื # อ นเกื, อ กูล มนุ ษ ยชาติ ไ ป พร้ อ ม ๆ กับ การสร้ า งความเป็ นพุท ธะในตน
ด้วยการปรับสมดุลร้ อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้ างสัง คมและ
สิ# งแวดล้อมที# ดี
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ยทุ ธศาสตร์ จดั ทํา “คําคมเพชรจากใจเพชร” เพื#อเสริ มกําลังใจและพัฒนาความ
ดี งามในจิ ตวิญญาณให้กบั จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ผูเ้ ข้าค่ายสุ ขภาพ และผูส้ นใจทัว# ไป เพื#อพัฒนา
ความเป็ นพุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื#น ผูเ้ บิกบาน ให้กบั ทุกจิตวิญญาณ ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึ งปั จจุบนั คือ ปี
พ.ศ. 2558 โดยได้สรุ ปเนื, อหาของ “คําคมเพชรจากใจเพชร” ตามลําดับตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ.
2558 รวมจํา นวน 823 สํา นวน ดัง ที# จะได้นาํ เสนอบางส่ ว นในบทนี, และบัน ทึ ก บางส่ วนใน
ภาคผนวก ฑ. “คําคมเพชรจากใจเพชร” ที#ได้แนบมาพร้อมนี,

คําคมเพชรจากใจเพชร
“คํ า คม” “สํ า นวน” และ “คํ า สอน” ตามแนวทางแพทย์ วิ ถี พุ ท ธ มี ค วามสํ า คัญ คื อ
เป็ นถ้อยคําเนื, อหาสาระที# หลักแหลมเฉี ยบคม ชวนให้คิด มี พลังในการกระทบกระแทกกระเทื อน
ทะลุ ทะลวงจิตวิญญาณให้ตื#นรู ้ ในการกําจัดทุกข์กาํ จัดชัว# สร้ างดี สร้ างประโยชน์สุขที#แท้จริ งอย่าง
ยัง# ยืน
“คํา คมเพชรจากใจเพชร” เป็ น “คํา คม” หรื อ “สํา นวน” หรื อ “คํา สอน” ที# จิ ต อาสา
แพทย์วิถีพุทธได้รวบรวมจากที# ผูว้ ิจยั ได้ถ่ายทอดและสื# อให้กบั จิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ผูเ้ ข้า ค่า ย
สุ ข ภาพตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ และผูส้ นใจทัว# ไป ในการบรรยายอบรมในค่ายอบรมสุ ขภาพ
แพทย์วิถีพุทธ ค่า ยแฟนพัน ธุ ์ แ ท้แ พทย์วิถี พุท ธ ค่า ยพระไตรปิ ฎกแพทย์วิถี พุท ธ การประชุ ม
กิ จกรรมการงานของเครื อข่ายแพทย์วิถีพุทธ และการประชุ มกิจกรรมการงานต่าง ๆ ทั,งการประชุ ม
เตรี ยมงาน ก่ อนและหลังเสร็ จการทํากิ จกรรมงาน ที# เรี ยก “การประชุ มเตวิชโช” การปรึ กษาหารื อ
กิจกรรมการงานในโอกาสต่าง ๆ การพูดคุยสื# อสารในทุกช่องทาง แบบปากต่อปาก หนังสื อ วารสาร
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แผ่นพับ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทัศน์ อินเทอร์ เน็ต ยูทูฟ เพสบุ๊ค ไลน์ เป็ นต้น ตั,งแต่ปี พ.ศ. 25382558 เพื#อใช้พฒั นาจิตวิญญาณความเป็ นพุทธะของจิตอาสา ซึ# งเก็บรวบรวมโดยจิตอาสาแพทย์วิถี
พุทธ ดังนี,
“บททบทวนธรรม เพื อการสร้ า งจิ ต วิญญาณทีผาสุ ก ที สุ ด ในโลก” (ใจเพชร กล้า จน
27 มกราคม 2558)
1. เรื# องการเข้าใจผิดของเรากับ ผูอ้ ื# น เราต้องระลึ ก รู ้ ว่า มันคื อวิบ ากกรรมเขา วิบ าก
กรรมเรา แก้ไ ขได้ด้วยการทํา ดี ไ ม่มี ถื อสาไปเรื# อย ๆ แล้ววันใดวันหนึ# ง ข้า งหน้า ในชาติ น, ี หรื อ
ชาติ หน้าหรื อชาติ อื#น ๆ สื บไป ความเข้าใจผิดนั,นก็จะหมดไปเอง
2. เราต้องรู ้ ว่าแต่ละคนมีฐานจิ ตแตกต่างกัน เราจึงควรประมาณการกระทําให้เหมาะสม
กับฐานจิตของเรา และฐานจิตของผูอ้ ื#น “คิดดี พูดดี ทําดีไว้ก่อน” ดีที#สุด
3. การกระทําเดี ยวกัน มี เหตุ ผ ลในการกระทํา กว่า ล้า นเหตุ ผ ล ต้องระวัง “อคติ หรื อ
ความเข้าใจผิด จากการคาดเดาที#ผดิ ของเรา”
4. สิ# งที#เราได้รับ คือสิ# งที#เราทํามา ไม่มีสิ#งใดที#เราได้รับ โดยที#เราไม่เคยทํามา
5. ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื#น แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง
6. เมื#อเกิ ดสิ# งเลวร้ ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทํา
เช่ นนั,นมามากกว่านั,น เมื# อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดี ข, ึ น
7. เรามี หน้าที#ทาํ แต่ละสิ# งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที# ดีที#สุด เท่าที# จะพึงทําได้ ให้โลก
และเราได้อาศัย ก่อนที#ทุกสิ# งทุกอย่างจะดับไปเท่านั,น
8. เราทําดี ด้วยการช่ วยไม่ให้คนอื# นทําผิดได้ “ก็ช่วย” แล้ว “วาง” ให้เป็ นไปตามวิบากดี
ของเขา “ช่วยไม่ได้” ก็ “วาง” ให้เป็ นไปตามวิบากร้ายของเขา เมื#อเขาเห็นทุกข์จนเกินทน จึงจะเห็นธรรม
แล้วจะปฏิบตั ิธรรมสู่ ความพ้นทุกข์
9. สิ งทีมองไม่ เห็ น ทีทํ า หน้ า ทีสร้ า งสิ งที มองเห็ น และสิ งทีเป็ นอยู่ ทุก อย่ า งในชี วิ ต
ของคน คือ พลังวิบากดีร้ายทีเกิดจากการกระทําทางกาย หรื อวาจาหรื อใจของผู้น3 ัน ในอดีตชาติและ
ชาตินีส3 ั งเคราะห์ กนั อย่ างละหนึงส่ วน
10. เมื# อเกิ ดสิ# งเลวร้ ายกับเรา โลกนี, ไม่ มีใครผิดต่ อเรา เราเท่านั,นที# ผิดต่อเรา คนอื# นที# ท าํ
ไม่ดีน, นั เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั,น และเขาก็ตอ้ งได้รับวิบากร้ายนั,นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่เขานั,น
ผิ ดต่ อตัวเขาเอง ถ้า เรายัง เห็ น ว่า คนที# ท าํ ไม่ ดี ก ับ เรา เป็ นคนผิ ด ต่ อเรา แสดงว่า เรานั#นแหล่ ะ ผิ ด
อย่าโทษใครในโลกใบนี, ผูใ้ ดที#โทษผูอ้ ื#นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี# คือคนที#ไม่ยอมรับ
ความจริ ง เพราะไม่เข้าใจเรื# อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกสิ งทุกอย่ างทีทุกคนได้ รับ ล้ วนเกิดจาก
การกระทํ าของตนเองเท่ านั3 น เมื อรั บผลดี ร้ ายจากการกระทํ าแล้ ว ผลนั3 นก็ จบดั บไป และสุ ดท้ าย
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เมือปริ นิพพาน ทุกคนก็ต้องสู ญจากทั3งดีและร้ ายไป ไม่ มีอะไรเป็ นสมบัติของใคร เพราะสุ ดท้ ายทุกสิ ง
ทุกอย่ างก็ต้องดับไป จึงไม่ ต้องยึดมันถือมัน ไม่ ต้องทุกข์ กบั อะไร”
11. การได้พบกับเหตุ การณ์ ที#ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดง#ั ใจเรา เป็ นสุ ดยอดแห่ งเครื# องมื อ
อันลํ,าค่า ที# ทาํ ให้ได้ฝึกล้างกิ เลส คื อ ความหลงชิ งชังรั งเกี ยจ หลงยึดมัน# ถื อมัน# ในใจเรา และ
ทําให้ได้ลา้ งวิบากร้ ายของเรา
12. ถ้าใครมี ปัญหาหรื อความเจ็บป่ วยในชี วิต ให้ทาํ ความดี 4 อย่างนี, ด้วยความยินดี
จะช่ วยให้ปัญหาหรื อความเจ็บป่ วย ลดลงได้เร็ ว
12.1 สํานึกผิด หรื อยอมรับผิด
12.2 ขอโทษ หรื อขออโหสิ กรรม
12.3 ตั,งจิตหยุดสิ# งที#ไม่ดีอนั นั,น
12.4 ตั,งจิตทําความดีให้มาก ๆ คือ ลดกิเลสให้มาก ๆ เกื,อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ
13. หลักการทําดีอย่างมีสุข 6 ข้อ
13.1 รู ้วา่ อะไรดีที#สุด
13.2 ปรารถนาให้เกิดสิ# งที#ดีที#สุด
13.3 ลงมือทําให้ดีที#สุด
13.4 ยินดีเมื#อได้ทาํ ให้ดีที#สุดแล้ว
13.5 ไม่ติดไม่ยดึ มัน# ถือมัน# ในสิ# งที#ดีที#สุด
13.6 นัน# แหล่ะคือสิ# งที#ดีที#สุด
14. ทําดีให้มาก ๆ เพื#อจะให้ดีชิงออกฤทธิo แทนร้าย ที#เราเคยพลาดทํามาในชาติน, ี หรื อชาติก่อน ๆ
จะได้มีดีไว้ใช้ในปั จจุบนั และอนาคต ในชาติน, ีและชาติอื#น ๆ สื บไป
15. ยึดอาศัย “ดี ” ที# สามารถทําให้เกิ ดขึ, นได้จริ ง” “นั,นดี ” แต่ ยึดมัน# ถื อมัน# ว่า ต้องเกิ ด “ดี ”
ดัง# ใจหมาย ทั,ง ๆ ที# องค์ป ระกอบเหตุ ปั จจัย ณ เวลานั,น “ไม่ส ามารถทํา ให้ดีน, ันเกิ ดขึ, นได้จริ ง ”
“นั,นไม่ดี”
16. จงทํา ดี เต็ ม ที เหนื อยเต็ม ที สุ ขเต็ มที ไม่ มี อะไรคาใจ ไม่ เอาอะไร คือ สุ ดยอดแห่ ง
“ความอิมเอิบเบิกบานแจ่ มใส”
วาทะแห่ งปี
เย่ เย่ เย่ !!! ดีใจจัง ไม่ ได้ ดังใจ (วิบากหมด กิเลสตาย กุศลได้ )
แย่ แย่ แย่ !!! ซวยแน่ เรา เอาแต่ ใจ (วิบากเพิม กิเลสพอก งอกอกุศล)
เย่ เย่ เย่ !!! ไม่ หวันไหว ใจเป็ นสุ ข
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หากผูใ้ ด ได้พยายามทบทวนธรรมอย่างเข้าใจความหมายเนื, อหาสาระให้ได้ทุกวัน พิจารณา
ทบทวนซํ,า ๆ จากคําเดิม ๆ ทบทวนทุก ๆ วัน แล้วจะพบกับปาฎิหาริ ย ์ คือ ผูท้ บทวนธรรมจะมีปัญญา
มากขึ,นทุกวัน ๆ มากขึ,นกว่าภาษาที#เราทบทวน จะมีญาณปั ญญามากขึ,น โดยเฉพาะอย่างยิ#งในวันใดที#
ผูใ้ ดทุกข์ ด้วยอะไรก็แล้วแต่ ธรรมะนี, คือปั ญญาดับ ทุก ข์ นี, คือคาถาดับทุกข์ วันใดที#ทุก ข์ การได้
ทบทวนธรรม โดยพยายามทําความเข้าใจความหมายที# ถูกต้องในบททบทวนธรรมนี, ให้เข้า ไป
ในจิ ต ทบทวนหัว ข้อ แล้ว พยายามทําความเข้าใจว่าหมายถึ งอะไร มี เนื, อหาอย่างไร การทบทวน
ทั3งหมดนี3ซํ3า ๆ จะสามารถทําลายกิเลสความติดยึดทีเป็ นเหตุแห่ งทุกข์ ได้ นี# คือ ปั ญญาที#ใช้ในการ
พัฒนาจิตวิญญาณของจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ
ปั ญญา ในพุทธธรรม หมายถึ ง ความรู ้ ทวั# ปรี ชาหยัง# รู ้ เหตุผล ความรู ้ เข้าใจชัดเจน ความรู ้
เข้าใจหยัง# แยกได้ในเหตุผล ดีชวั# คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็ นต้น และรู ้ที#จะจัดแจง จัดสรร
จัดการ ดําเนินการให้ลุผล ล่วงพ้นปั ญหา ความรอบรู ้ในสังขารมองเห็นตามเป็ นจริ ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
คนฉลาดกล่าวว่า ปั ญญาแลประเสริ ฐสู งสุ ด (ขุ.ชา.27/ 2468)
โอวาทปาฏิโมกข์เป็ นหลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรื อคําสอนอันเป็ นหัวใจสําคัญ
ของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ#ง ที#พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รู ป ที# ไ ป
ประชุ มกันโดยมิ ได้นัดหมาย ณ พระเวฬุ วนาราม ในวันมาฆบูชา ได้แก่
การไม่ทาํ บาปทั,งปวง
การทํากุศลให้ถึงพร้อม
การชําระจิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว
ธรรมทั,ง 3 อย่างนี, เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั,งหลาย (ที.ม.10/ 54)
ดูกรภิกษุท, งั หลาย เราไม่กล่าวความที#กรรมอันเป็ นไปด้วยสัญเจตนา ที#บุคคลทําแล้ว สะสมแล้ว
จะสิ, นสุ ดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั,นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว หรื อในภพถัดไป หรื อใน
ภพอื#นสื บ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)
กรรมชั#ว อัน บุ ค คลทํา ด้ว ยตนเองแล้ว จักเศร้ า หมองด้ว ยตนเอง กรรมชั#ว อัน บุ ค คล
ไม่ทาํ ด้ว ยตนเองแล้ว ย่อมบริ สุทธิo ด้วยตนเอง ความบริ สุทธิo ความไม่บริ สุทธิo เฉพาะตน ผูอ้ ื#นจะ
ช่วยชําระผูอ้ ื#นให้บริ สุทธิo หาได้ไม่ (ขุ.จู.30/219)
ในหลวงตรั ส ว่า “แม้ปั จ จุ บ นั โลกเราจะวิว ฒั นาการก้า วหน้า ไปเพีย งใดก็ต าม
แต่ปั ญหาต่า ง ๆ ก็มิ ไ ด้เปลี# ย นแปลงไป เพีย งแต่มี ตวั อย่า งทั,ง ดี และไม่ดีป รากฏ ให้เห็ นเด่ นชัด
มากกว่าแต่ก่อน ดังนั,นบุคคลผูส้ ามารถประคับประคองตนให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข จึงต้องมี
ความเข้มแข็งยิง# ขึ,น ที#จะยึดมัน# ปฏิ บตั ิ มน#ั ตามแบบอย่างที# พิจารณารู ้ ชัดด้วยปั ญญาแล้วว่าเป็ นทาง
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แห่ ง ความดี ความเจริ ญ ไม่ป ล่ อยตัว ปล่ อยใจให้ม วั เมา หลงผิดไปในทางเสื# อมเสี ย พร้อมกันนั,นก็
ต้องมีสติกาํ กับอยูต่ ลอดเวลาที#จะไม่ให้ประพฤติปฏิบตั ิผิดพลาด ด้วยความประมาทพลั,งเผลอ เหตุน, ี
การแก้ไขปั ญหาและพัฒนาสังคม นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางด้านฐานะความเป็ นอยูแ่ ล้ว จึงควร
ได้พฒั นาบุคคลเป็ นข้อใหญ่ดว้ ย เพราะถ้าบุคคลซึ# งเป็ นองค์ประกอบสําคัญของสังคม มีความเข้มแข็ง
และมีสติปัญญาที#จะพิจารณาเลือกเฟ้ นสิ# งที#ควรและไม่ควรปฏิบตั ิ ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง
และสังคมส่ วนรวมย่อมจะมีโอกาสพัฒนาให้กา้ วหน้าได้โดยไม่ยากนัก” (พระราชดํารัส วันที# 25
เมษายน 2539)
“ความสุ ขความเจริ ญอันแท้จริ งอันควรหวังนั,น เกิ ดขึ,นได้จากการกระทําและการประพฤติ
ที# เ ป็ นธรรม มี ล กั ษณะสร้ า งสรรค์ คื อ อํา นวยผลที# เ ป็ นประโยชน์ท, ัง แก่ ต วั แก่ ผู อ้ ื# น ตลอดถึ ง
ประเทศชาติ โดยส่ วนรวมด้วย” (พระบรมราโชวาท วันที# 12 กรกฎาคม 2518)
จากคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และปรั ชญาเศรฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่หัว ดัง ข้อความข้า งต้น จะเห็ นได้ว่า การจะสร้ า งสัง คมประเทศชาติ ใ ห้เจริ ญเป็ นอยู่
ผาสุ ก ด้วยกันทุ ก ฝ่ ายนั,น การพัฒนาจิ ตวิญญาณให้ดีง ามและผาสุ ก ที# สุ ดในโลก จึ ง เป็ นสิ# ง ที# ทุ ก
คนในโลกจะต้องเรี ยนรู ้ และได้พฒั นาตนเป็ นอันดับแรก การพิจารณาตามหลัก “ทบทวนธรรม
เพื#อ การพัฒ นาจิ ต วิญ ญาณเพื#อ ความผาสุ ก ที# สุ ด ในโลก” เป็ นผลจากจากการปฏิ บ ตั ิ ธ รรมของ
ผูว้ ิจยั ตลอดระยะเวลา 20 ปี อย่า งรู ้ เพีย รรู ้ พ กั ทํา ให้ไ ด้ “บททบทวนธรรม เพื#อการพัฒ นาจิต
วิญญาณที# ผาสุ กที# สุ ดในโลก” ที# แสดงได้ชัดเจนกับทุ กกรรมกิ ริยาอาการทางกายวาจาใจในทุ ก ๆ คํา
ทุก ๆ ประโยค ที#ได้สื# อออกมาในบททบทวนธรรม ให้มี ก ารกระทํา ที# ส มบูรณ์ ไ ด้ต, งั แต่ก ายวาใจ
ไปจนถึ งใจในระดับจิ ตวิญญาณที# เป็ นพลังชี วิตที# ละเอี ยดที# สุด เป็ นสิ# งที# ผูว้ ิจยั ได้ถ่ า ยทอดให้ก บั
หมู ่ก ลุ ่ ม จิ ต อาสาแพทย์ว ิถี พ ุท ธ ได้นํา ไปใช้ใ นการพัฒ นาฝึ กฝนต่อ ยอดสู ่ ค วามเป็ นพุท ธะ
เป็ นจิ ต อาสาแพทย์วิถี พุท ธของแต่ล ะท่า น รวมถึ งการได้นาํ ไปใช้เผยแพร่ เกื, อกูลประโยชน์ให้กบั
ประชาชนผูส้ นใจทัว# ไป
หากถ้าใครทําได้ถึงจิตอย่างเข้าใจแตกฉานในทุกคําทุกประโยค ในเรื# องกรรม ทั,งในอดีต
ปั จ จุ บ นั และอนาคต อย่า งแจ่ม แจ้ง ถึ ง ระดับ “ปฏิ จ จสมุ ป บาท” (การอาศัย กัน และกัน เกิ ด ขึ, น
ความเป็ นเหตุปัจจัยสื บเนื# องกันเป็ นไปตามลํา ดับ ) ของกรรมดี กรรมชัว# ที#ส#ังสมเป็ นพลังสร้างผล คือ
วิบากดี วิบากชัว# จนเข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ว่าตัวปี ศาจร้ าย (กิ เลสมาร) ทั,งของเราทั,งของผูอ้ ื# น
มันทําอะไรมาบ้าง จึงทําให้เกิดปั ญหานั,น ๆ และเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่า ในขณะที#มีสติจบั อาการและ
ความคิดของปี ศาจ (กิ เลสมาร) โลภโกรธหลงตัวนั,น ๆ ได้ การพิจารณาโทษของปี ศาจ (กิเลสมาร)
ร้ ายตัวนั,น ประโยชน์ของการไม่มีปีศาจ (กิ เลสมาร) ร้ ายตัวนั,น พิจารณาซํ,าแล้วซํ,าอี กให้มาก ๆ
จะเกิ ดเป็ นญาณที#สร้ างพลังฌาณที#ทาํ ลายปี ศาจ (กิ เลสมาร) ร้ า ยตัวนั,นได้ เป็ นการสร้ างพลังแห่ ง
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พุ ท ธะขึ, นมาในชี วิ ต เป็ นธรรมะแห่ ง พุ ท ธะที# มี คุ ณค่ ามหาศาลยิ# งใหญ่ ที# สุ ดในชี วิ ตของผู ้น, ั น
ธรรมะดัง กล่ า วจะเข้า ไปเติ ม พลัง ในจิ ต วิญ ญาณของผู น้ , ั น แทนปี ศาจร้ า ย ธรรมะจะเข้า ไป
คุ ม้ ครอง เข้าไปดําเนินการ เข้าไปดูแลชีวติ ของผูน้ , นั ไม่ให้ปีศาจร้ายใด ๆ เข้าไปทําร้ายหรื อทําความ
เสี ยหายต่อชี วิตของผูน้ , นั ได้อีก ผูน้ , นั ก็จะไม่มีทุกข์ มีแต่ความสุ ขกับปั ญญาที#มากขึ,น ๆ เท่านั,น จึงเป็ น
ความผาสุ กที#สุดในโลก ตราบปริ นิพพาน
คําว่า “ทําดีให้ ดีทีสุ ด” ลึกซึ, งในระดับต่าง ๆ มี “ดีธรรมดา” คือ “ ดีกุศล” กับ ดีที#มีคุณค่า
ประเสริ ฐสู งสุ ด คือ “ดีบุญ” เราต้องทํา “ดีกุศล” ทําเต็มที# เท่าที#เราทําได้ และ “ดีบุญ” ก็ทาํ สุ ดหัวใจ
ดีบุญ คือ ดีทาํ ลายปี ศาจกิเลสเหตุแห่ งทุกข์ ในตน ส่ วนดีกุศลคือการช่ วยเหลือผู้อืน ทําดีให้
ดีทสุี ด ทําดีให้ มาก ๆ ทําดีเต็มที คนที#ทาํ ดีเต็มที#ที#สมบูรณ์ มีสองมิติ ซึ# งสามารถทําให้เกิดขึ,นในเวลา
เดียวกันได้ คือพยายามทําให้ดีที#สุดทั,งบุญทั,งกุศล ได้แก่ ชีวติ เรากินน้อยใช้นอ้ ยที#สุด เท่าที#พอดีที#สุด
ทําไปพร้อมกับทําลายกิเลสกาม (ความติดยึดในการเสพ รู ป รส กลิ#น เสี ยง สัมผัส ลาภ ยศ สรรเสริ ญ ที#เป็ นภัย)
เราควรเสพแต่สิ# ง ที# เ ป็ นประโยชน์แ ท้ แล้ว ที # เ หลื อ ก็ทาํ ประโยชน์ใ ห้ก บั โลกให้ไ ด้ม ากที# สุ ด
ด้ว ยความมุ่ง มัน# จริ งใจสุ ขใจ ทําไปพร้ อม ๆ กับทําลายกิ เลสอัตตา (การเสพความยึดมัน# ถื อมัน# ว่า
ถ้าดีเกิดดังใจหมายจะเป็ นสุ ข แต่ถา้ ดีไม่เกิดดังใจหมายจะเป็ นทุกข์) ถ้าทําลายกิเลสอัตตาได้จะเกิดสภาพ
คือ ถ้าได้พยายามทําดีอย่างเต็มที#ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรื อผูอ้ ื#นแล้ว ดีจะเกิดหรื อไม่เกิดดังใจหมาย
ใจก็เป็ นสุ ขได้ ทําดีเต็มที#เป็ นอย่างนี, ดีท, งั ต่อตนเองต่อผูอ้ ื#นวินาทีเดียวกันเลย
การทําดีแท้ คือ การกินน้อยใช้นอ้ ยที#สุด แต่ทาํ ประโยชน์ให้กบั โลกสู งที#สุด ด้วยใจที#เป็ นสุ ข
กิ นน้อยใช้น้อยที#สุดที# เข้าหลักพระพุทธเจ้า คือ กินวันละมื3อ ไม่มากไป ไม่น้อยไป มากไปก็ไม่ดี
น้อยไปก็ไม่ดี “ทรมาน” ต้องให้พอดีที#สุดที#จะแข็งแรงที#สุด ทําดีเต็มที#เลย (ส่ วนท่านที#กินวันละมื,อ
ยังไม่ได้ ก็ลดมากิ นน้อยมื,อที#สุดเท่าที#พอดีสบายและกําลังเต็มที#สุด) ใช้ส#ิ งต่าง ๆ เพื#อตนให้นอ้ ยที#สุด
ในขี ดที# มี ศกั ยภาพสู ง สุ ด ที# เหลื อก็ เป็ นประโยชน์โลก มี ประโยชน์อะไรช่ วยเต็ม ที# สุ ดหัวใจเลย
เหนื# อยเต็มที#เลย เหนื# อยนี# ก็อยู่ในขีดที# ไม่ทรมานตัวเองเกิ นไป “ตั,งตนอยู่ในความลําบาก กุศลธรรม
เจริ ญยิง# ” ทําเต็มที#ให้หนัก ให้เหนื# อย แต่อย่าให้ป่วย อย่าให้ทรมานตัวเองเกินไป นั,นจะเป็ นจุดที#แกร่ ง
และมีคุณค่าสู งสุ ดของคน
“สุ ขเต็มที” อิทธิ บาท ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงั สา หนึ# งในองค์ของโพธิ ปักขิยธรรมที#เป็ น
37 องค์แห่งการตรัสรู ้ สุ ขเต็มที#เลย อิทธิ บาท ความพอใจ เป็ นความสุ ข พอใจทํา เมื#อควรทํา (เห็นว่า
เป็ นประโยชน์ต่อตนเองหรื อผูอ้ ื# น) พอใจวางเมื# อควรวาง (เห็ นว่าเมื# อจะเกิ ดสภาพที# เป็ นโทษต่อ
ตนเองหรื อผูอ้ ื#น) วางได้ ก็ไม่มีอะไรคาใจ อย่าให้เหลืออะไรคาใจ ยังมีความไม่สบายใจอยู่ แปลว่า
ยังมีกิเลสอยู่ ก็ลา้ งกิเลสออก ไม่มีอะไรคาใจ ทําเต็มที#แล้ว ผลมันออกมาเท่าไหร่ อย่าให้มนั มีอะไร
คาใจ อย่าให้มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเสพย์โลกี ยสุ ข ความหลงยึดมัน# ถื อมัน# ที# เป็ นเหตุ
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แห่งทุกข์ เรายึดอาศัยได้ พอหมดฤทธิo ของการกอร์ ปก่อสิ# งนั,น ๆ ก็ดบั ไป อย่าไปยึดมัน# ถือมัน# ว่าเป็ น
ตัวเราของเราตลอดกาลนาน ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร ไม่มีอะไรต้องเอา ชีวติ นี,ไม่มีอะไรต้องเอา
“คนเอา” คือ คนยังมีทุกข์ คนยังไม่เต็มสุ ข คนเต็มสุ ขแท้แล้วไม่เอา จะไม่เอาอะไรมาเสพ
พอมันเต็มสุ ขแล้ว มันรู ้ ว่าเสพเป็ นเหตุ แห่ ง นรก (ทุ กข์) ไม่เสพเป็ นสุ ขแท้ จึ งไม่เอา ก็เสพความ
“ไม่เอา” นัน# แหล่ะ จะเสพก็ได้ เสพความไม่เอาอะไร ไม่ตอ้ งง้อใคร คือ ความสุ ขแท้ ๆ ต้องไม่งอ้ ใคร
ต้องไม่คาดหวังจากใคร ไม่ตอ้ งยึดมัน# ถื อมัน# ว่า เขาต้องดี หรื อเขาต้องชัว# ฉันจึงจะสุ ขหรื อจะทุกข์
มีแต่ปรารถนาดีเท่านั,น เมื#อเราได้ทาํ ดีเต็มที#ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรื อผูอ้ ื#นแล้ว ใครจะดีจะชัว#
เราก็สุขเต็มที#ของเรา นี#คือ สุ ดยอดแห่งความอิ#มเอิบเบิกบานแจ่มใส
ทําแล้วก็ตรวจจิตดี ๆ ทําไปเรื# อย ๆ ถ้าเรามีขอ้ สงสัยว่าทําแบบนี, แล้วเป็ นปรมัตถ์หรื อไม่ ?
เป็ นธรรมะสุ ดยอดหรื อไม่ มันจริ งหรื อไม่ ? ถูกต้องหรื อไม่ ? อันนี, คือดีสุดหรื อยัง ที#จะไม่มีวิบากร้าย
อันเป็ นเหตุแห่งทุกข์เจือปน ถ้าเราตั,งข้อสงสัยอย่างนั,น ให้เราใช้ปัญญาว่า แล้วถ้าคิดแบบนี, จะมีทุกข์
อะไรมั,ย ? ถ้าคิดแบบนั,นแล้วยังมีเงื#อนไขที#ทาํ ให้ใจเป็ นทุกข์อยูไ่ หม ยังมีโอกาสทุกข์อยูไ่ หม ถ้าคิด
หรื อพูดหรื อทําแบบใดก็ตามที#ยงั มีโอกาสทุกข์อยู่ ความคิดนั,น “ผิด” ยังมีส่วนยึดมัน# ถือมัน# อยู่ ยึดว่า
ต้องได้แบบนั,นแบบนี, ดงั ใจหมายจึงจะสุ ข แต่ถา้ ไม่ได้ดงั ใจหมายแล้วทุกข์ แสดงว่าผิด เพราะยังมี
โอกาสทุ กข์ไ ด้ ต้องไม่ใ ห้มี โอกาสทุ กข์เลย ตรวจดู ดี ๆ ว่าเราคิ ดนั,นถู กหรื อยัง ? ถ้า มี โอกาส
ทุกข์อยู่ “ผิด” ถ้าไม่มีโอกาสทุกข์ “ถูก” การคิดหรื อพูดหรื อทําต้องเป็ นเช่นนั,น อย่าให้เหลือโอกาสทุกข์
ถ้ายังมีเหตุผลที#เหลือโอกาสทุกข์อยู่ นัน# คือ วิญญาณผีกิเลสร้ายยังอยู่ นัน# คือ การเผื#อความคิดไว้ให้ผี
กิ เลสร้ าย ต้องจัดการฆ่าผีกิเลสร้ า ยให้ตาย อย่า ให้เหลื อโอกาสทุ ก ข์ และอย่า ให้เหลื อโอกาสชัว#
ต้องไม่ทุกข์ ต้องไม่ช#ัว มี แต่ดีและสุ ขแท้ ๆ เท่านั,นจึ งจะถูก ซึ# งต้องใช้ปัญญาตรวจดี ๆ “ชั#ว” คื อ
อะไร ชั#วคื อเอามากเกิ นจําเป็ น เอามากเกิ นกว่าที#เป็ นไปได้จริ งถึ งขั,นเบียดเบียนตนเองหรื อผูอ้ ื# น
เอามากอยู่หรื อไม่? เอาน้อยที# สุ ดเท่า ที# พ อดี ที# สุ ดในขี ดที# ไ ม่เบี ย ดเบี ย นตนหรื อยัง ทํา ดี ที# สุ ดใน
ขี ดที# ไม่เบี ยดเบี ยนตนเองหรื อผูอ้ ื# นหรื อยัง
พลังชี วิตคนเราคือ “พลังศั ก ดิ; สิ ทธิ; ” พลัง ศัก ดิo สิ ท ธิo ที# บ นั ทึ ก การกระทํา ดี หรื อชั#วของ
เราทุ กอย่างไม่ว่าจะเป็ นทางกาย หรื อวาจา หรื อใจ บันทึ กแล้วตี ค่า ดี น, ี มีค่าเท่านี, ชั#วนี, มีค่าเท่า นี,
“พลังศักดิoสิทธิo ” นอกจากตีค่าแล้ว ก็จะสร้างผล (วิบาก) ให้ตามค่านั,นอย่างอัตโนมัติ โดยให้ผลใน
ชาติน, ี หรื อชาติ อื#น ๆ สื บไป (อภิ.ก.37/1698) พลังชี วิตจึงเป็ นเครื# องมือที# มี คุ ณ สมบัติ พิเ ศษวิเ ศษ
แบบนี, เป็ นพลัง ศัก ดิo สิ ท ธิo ของใครก็ข องใคร ทุ ก คนมี พ ลัง ศัก ดิo สิ ท ธิo นี, เหมื อนกันทุ กคน นี# คื อ
ความมหัศจรรย์ของชี วิต แต่ว่าการสร้ างผลไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน เพราะว่าการใส่ พลังแห่ งความดี
ความไม่ดี คือ การทําดี หรื อทําไม่ดีน, นั แต่ละคนทําไม่เท่ากัน มีเครื# องมือมีประสิ ทธิ ภาพชนิ ดเดี ยวกัน
แต่ใช้ทาํ สิ# งดี ไม่ดี ไม่เท่ากัน ก็ให้ผลไม่เท่ากัน คือ ทําดี สร้ างดีให้ ทําชัว# สร้างชัว# ให้ ทําดีเป็ นคลื# น
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แม่เหล็กดี ทําชัว# เป็ นคลื#นแม่เหล็กชัว# พลังชี วิตจะตีค่าและสร้างผลให้กบั ทุกคนเหมือนกันหมด นี, คือ
ความเท่าเทียมยุติธรรมที#ทุกคนได้รับ อันเกิดจากการทําที#ดีและชัว# ของตนเองเท่านั,น
สิ งทีควรทําและสิ งทีไม่ ควรทํา
การปฏิ บตั ิธรรมจึ งมีการควบคุ มกายวาจา สังวรศีลสํารวมอินทรี ย ์ ในจรณะ 15 ข้อที# 2
สํารวมอินทรี ยค์ ื อ ตา หู จมูก ลิ,น กาย ใจ ควบคุ มกายวาจาใจ แท้จริ งคือการควบคุ มไปถึ งใจ ผูใ้ ด
ควบคุมกายวาจา ผูน้ , นั ควบคุมถึงใจแล้ว แต่เป็ นการควบคุมระดับหนึ#ง ระดับที#ใช้ทวั# ไป มันมีปัญญา
ธรรมดาทัว# ไปอยูด่ ว้ ย การใช้ปัญญาธรรมดาทัว# ไปและใช้สมถะคุมไว้อยู่ มันได้ระดับหนึ# ง แต่มนั จะ
ไม่จบ ถ้าไม่ทาํ ถึงขั,นอธิ จิต การควบคุมกายวาจา มันถึงใจอยู่ แต่ไม่ถึงอธิ มันยังไม่เกลี,ยง มันต้องทํา
ถึ งจิ ตไปจนถึ งอธิ จิต สรุ ปแล้วเมื#อมี การควบคุ มกายวาจา กิ เลสก็จะถู กควบคุ มไประดับหนึ# งแล้ว
ยิ#งถ้าเราล้างให้เกลี, ยงเลย ด้วยอธิ ศีลกับอธิ ปัญญาอย่างตั,งมัน# ถู กตรง ก็จะได้อธิ จิต ต้องทําให้ถึง
อธิ จิต อันนี,จะครบทั,งกาย วาจา ใจ ที#สมบูรณ์ การใช้อธิ ศีลควบคุมกาย วาจา ใจ โดยไม่ใช้อธิ ปัญญา
ล้างกิเลส ใช้แต่จิตกดข่มมันจะเก็บกด รอวันระเบิด เราต้องทําลึกมากกว่านั,น ต้องล้างกิเลสไปด้วย
แต่เบื,องต้นต้องใช้จิตกดข่มไว้ก่อน เก็บกายวาจาก่อน เพราะถ้าไม่เก็บกาย วาจา เราจะไม่เห็นกิเลสที#
มันดิ,นอยูข่ า้ งใน ไม่เห็นความขุ่นมัวที# ม นั ไม่ไ ด้ดัง# ใจ ถ้า เก็บ อาการกายวาจาแล้วจะเห็ นกิ เลสมัน
ดิ , น มัน ทุ ก ข์ จึ ง ใช้ส ติ ปั ญ ญาล้า งกิ เ ลสตัว นั, น ด้ว ยการพิจ ารณาโทษของการมี ก ิ เ ลส และ
ประโยชน์ข องการไม่มี กิ เ ลส พิจ ารณากรรม พิจ ารณาซํ,า ๆ จนกิ เ ลสตาย ทํา อย่า งนั, น จึ ง จะ
ประสบความสําเร็ จ
ใครที#โดนผัสสะไม่ว่าทางกายวาจาแบบใด แล้วมีอาการตอบโต้สวนกลับทันที นั,นหมายถึ ง
กิเลสโตทันที ไม่มีวนั เจริ ญ ขอยืนยันไม่มีวนั เจริ ญ กิเลสโตทุกวัน ๆ ไม่มีทางที#จะเอาชนะกิเลสได้
จึงต้องควบคุ มกายวาจาก่ อน แต่ใครที# ไม่ล้างไปถึ งใจ ก็จะไม่ชนะเหมื อนกัน สุ ดท้ายก็จะระเบิ ด
ถ้าล้างใจด้วยปั ญญา ก็มีแต่ผอ่ งใส มันไม่ระเบิด มีแต่พลังเบิกบานแจ่มใส ไม่ระเบิดร้ายออกมา มีแต่
สิ# งดีออกมา ยิ#งถ้าได้เข้าใจเรื# องกรรมอย่างแจ่ม แจ้ง ด้วย จะทํา ให้ไ ด้ดีเพราะจะล้า งกิ เลสได้ม าก
ที # สุ ด ฉะนั, น ถ้า ใครรู ้ ว่า ตัว เองตอบโต้ก ลับ สวนหมัด ได้เ ร็ ว ฟั ง ปุ๊ บสวนปัt บ สวนปากเร็ ว นั,น
ถ้าต้องการบรรลุธรรมสู่ ความผาสุ กที#แท้จริ ง ต้องนิ#งก่อน ฝึ กนิ#ง ฝึ กเย็น ฝึ กพิจารณาทําลายกิเลส
การพูดที#ไม่เต็มรอบ แม้ใจบริ สุทธิo แล้ว อย่าคิดว่าจะไม่มีวิบาก การพูดที#สัปปุริสธรรมไม่ดี
หรื อสื# อข้อมูลที#ไม่เหมาะ ขอยืนยันว่ามีวิบาก จึงต้องมีการฝึ ก และฝึ กในมิตรสหายดีที#ไม่ทะเลาะเบาะ
แว้งกัน ถ้าพูดไม่เหมาะมันจะสะดุดลึกอยูใ่ นใจ มันมีญาณอันนี, อยู่ ถ้าเป็ นขึ,นมาให้ตรวจเลยว่าเป็ นที#
ตรงไหน อย่างกรณี ของผูว้ จิ ยั พบว่าหากประมาณไม่เหมาะพลังพิเศษเขาจะเตือนเลย ซึ# งแต่ละท่านก็
จะมี ญาณนี, ได้ ถ้าได้ฝึกตั,งศี ลตั,งตบะและสังเกต เมื# อมี การประมาณที# ไม่เหมาะกับเหตุการณ์ จะมี ตวั
เตือนอยู่ เหมือนอย่างกรณี ที#ครึ, มฟ้ าครึ, มฝนที# เป็ นการเตือนว่าฝนจะตก ดังนั,นถ้ามี ปัญหาให้เ ห็ น อยู่
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ให้ ตรวจ กาย วาจา ใจ ของตน และหมัน# ฟั งคนอื#น (ปรโตโฆษะ) ผูน้ , นั จะได้ปรับปรุ งตัวเอง หากฝึ ก
ไม่ฟังเสี ยงอื#น ก็จะไม่ได้ปรับปรุ งตัวเอง การฟั งเสี ยงนั,นต้องรวมทั,งสังเกตด้วย หมัน# สังเกต ทําอย่างนี,
ทุกวันนี, ก็จะเป็ นอัตโนมัติได้
การอยู่เฉย ๆ นั,น ผิดไหม นี, คือญาณปั ญญาอันหนึ# ง คื อ อะไรที#ควรทําแต่ไม่ทาํ นั,นผิด
เป็ นวิบากร้ าย ส่ วนอะไรที# ไม่ควรทําแต่ทาํ ก็ผิดเป็ นวิบากร้ าย นี# คือสัจจะ ซึ# งสอดคล้องตรงกับที#
พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ใน “มหาปเทส 4” ควรทําแล้วไม่ทาํ มันเสี ยหาย คือ สิ# งที#ควรทํา และเราสามารถ
ทําได้แต่เราไม่ทาํ เราจะได้รับวิบากร้ าย แต่เราเห็นว่าถ้าทําอันนี, มนั จะดี แต่เราไม่มีความสามารถที#
จะทํา เพราะองค์ประกอบในชี วิตเราไม่ได้เหมาะที#จะทําอันนั,น พลังชี วิตไม่บนั ทึกเป็ นวิบากร้ าย
พลังชีวติ ของทุกชีวติ ของใครก็ของใคร เขาซื# อสัตย์มาก เขาคํานวณเลยว่า คุณทําได้หรื อไม่ได้ ทําได้
แล้วคุณไม่ทาํ เป็ นวิบากร้ายเลย มันจะดึงเรื# องเลวร้ายมาสู่ ชีวิต ตรงกับมหาปเทส 4 สิ# งไหนที#เข้ากับ
สิ# งที# ควร สิ# งไหนที#เข้ากับสิ# งไม่ควร ขอยกตัวอย่างเอาง่ ายที# สุด เช่ น คุ ณมีแรงเต็มที# สดชื# นเต็มที#
คุ ณควรจะทํากิ จกรรมการงานแต่คุณไม่ทาํ คุ ณกลับไปนอนคุ ณก็จะรู ้ ว่านรกจะถามหาคุ ณ มันจะ
เพลีย ๆ ล้า ๆ หดหู่ บ,ือ ๆ กระสับกระส่ าย มีอาการเหมือนเสื อติดจัน# สิ# งเลวร้ายที#เกิดขึ,นนี, คือ วิบากร้าย
ของชีวติ สิ# งที#มนั ไม่สดชื#นมันห่อเหี# ยวมันคือวิบากทั,งหมด และสิ# งที#ไม่ควรทําแต่ทาํ นั,นก็เป็ นวิบากร้าย
มหาปเทส 4 (วิ.ม.5/92)
คือ หลักการใหญ่ที#ใช้ อ้างอิงตรวจสอบ แล้วตัดสิ น
1. สิ# งใดไม่หา้ มว่า ไม่ควร แต่สิ#งนั,นเข้ากับสิ# งไม่ควร ขัดกับสิ# งควร สิ# งนั,นจึงไม่ควร
หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ระบุวา่ สิ# งนั,นไม่ควร แล้วเราก็มาตรวจสอบด้วยหลักการ
ที#พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสู ตรต่าง ๆ กับองค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานั,น ด้วยปั ญญาอย่างซื# อสัตย์
ว่าสิ# งนั,นมันไม่ควรจริ ง ๆ ก็เข้ากับสิ# งที#ไม่ควร ขัดกับสิ# งควร ก็ไม่ตอ้ งทํา
2. สิ# งใดไม่หา้ มว่า ไม่ควร แต่สิ#งนั,นเข้ากับสิ# งที#ควร ขัดกับสิ# งไม่ควร สิ# งนั,นจึงควร
หมายความว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้หา้ มว่าอย่าไปทําสิ# งนั,นและเมื#อเราตรวจสอบแล้ว สิ# งนั,น
ควรทํา สิ# งนั,นเป็ นสิ# งที#ดี ขัดกับสิ# งไม่ควร คือสิ# งนั,นควรทําเราก็ทาํ
3. สิ# งใดไม่อนุญาตว่า ควร แต่ส#ิ งนั,นเข้ากับสิ# งไม่ควร ขัดกับสิ# งควร สิ# งนั,นจึงไม่ควร
หมายความว่า พระพุท ธเจ้า ไม่ไ ด้ระบุ ไ ว้ว่า สิ# ง นั,นควร และเมื# อตรวจสอบแล้วสิ# ง นั,น
เข้ากับสิ# งไม่ควร ขัดกับสิ# งที#ควร สิ# งนั,นจึงไม่ควรทํา
4. สิ# งใดไม่อนุญาตว่า ควร แต่ส#ิ งนั,นเข้ากับสิ# งควร ขัดกับสิ# งไม่ควร สิ# งนั,นจึงควร
หมายความว่า พระพุท ธเจ้า ไม่ไ ด้ระบุ ไ ว้ว่า สิ# ง นั,นควร และเมื# อตรวจสอบแล้วสิ# ง นั,น
เข้ากับสิ# งควร ขัดกับสิ# งที#ไม่ควร สิ# งนั,นจึงควรทํา
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ดัง นั,น แม้พ ระพุท ธเจ้า จะไม่ไ ด้ระบุ ก็ตาม ก็ใ ห้ใ ช้ปั ญ ญาตรวจสอบว่า สิ# ง นั,น ควรทํา
หรื อไม่ควรทํา อะไรควรทําก็ทาํ อะไรไม่ควรทําก็ไม่ทาํ นัยยะลึ กอยู่ในนี, ถ้าประมาณผิดจะเป็ น
โทษเป็ นวิบากร้ าย ถ้าประมาณถู กก็เป็ นวิบากดี มีประโยชน์
คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร
“คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร” ที#ได้รวบรวมมาในงานวิจยั นี, มีท, งั สิ, น 909 สํานวน
ตามที#นาํ เสนอใน ภาคผนวก ซ. โดยในบทที# 8 นี,ได้คดั เลือกคําคมและคําสอนเด่น ๆ มา 539 สํานวน ดังนี,
ตารางที# 39 คําคมเพชรจากใจเพชร ประจําปี พ.ศ. 2538-2558 จํานวน 539 สํานวน
ลําดับ
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10

คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558
กรรมดีกรรมชัว# เป็ นตัวเขียนบทให้กบั ชีวติ ของเรา
กรรมเป็ นที#พ# ึงแท้ของทุกคนเมื#อเหตุท, งั หมดเกิดจากกรรม
การแก้ ก็ตอ้ งแก้ที#กรรม คือการกระทํา
วิบากบาปที#คา้ งอยู่ ทํากําแพงกั,นมันด้วยการทําความดี
กฎทุกกฎมีไว้เพื#อปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด แต่กฎทุกกฎย่อมมีขอ้ ยกเว้นเสมอ
กว้างแล้วจะลึกยาก กิเลสมันไม่ยอมเลิก
กามราคะ สุ ขน้อย ทุกข์มาก สุ ขหายไป เหลือทุกข์
การเบียดเบียน คือ การก่อโรค
การเพ่งโทษ จะทําให้เสื# อม
การเห็นข้อบกพร่ องคนอื#นเป็ นประโยชน์ แต่จะไม่เป็ นประโยชน์ ถ้าไม่มีศิลปะ
และ วางใจไม่ได้
อัตตา ทําให้ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานลดลง ความผาสุ กของตนลดลง
ความผาสุ กของหมู่กลุ่มลดลง จงทุ่มโถมในการทําดี แต่อย่าทุกข์เพราะการทําดี
การเอานิสัยดีจากผูอ้ ื#น (ยึดมัน# ถือมัน# ว่าผูอ้ ื#นต้องทําดีดงั ใจเราหมาย) ก็ทุกข์
การแบ่งปั น คือ หลักประกันของชีวติ
การใช้วบิ ากร้ายพร้อมหมู่ ใช้พลังกุศลของหมู่มิตรดีสหายดีมาคุม้ ครองเรา
จะมีวบิ ากดี มาร่ วมคุม้ ครองเราด้วย วิบากจะเบากว่าเราใช้วบิ ากคนเดียว ร่ วมเป็ น
ร่ วมตายกับหมู่กลุ่ม คนเราจะได้รับวิบากเบาบางลงได้ แล้วเวลาได้รับกุศลก็จะ
ได้รับมากกว่าเราทําดีคนเดียว
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ตารางที# 39 (ต่อ)
ลําดับ
11
12
13
14
15

16
17

18
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คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558
การให้ ให้จนไม่มีอะไรจะเอา ให้ให้หมดใจ ให้จนหมดกิเลส แล้วจะพบกับความ
ผาสุ กที#ยง#ั ยืน
การได้เกิดมาเป็ น “มนุษย์” ที#ประเสริ ฐ มีคุณค่า และผาสุ ก ก็คือชีวติ ที#เกิดมาเพื#อ
พึ#งตน และช่วยคนให้พน้ ทุกข์ นี#คือคุณค่าแท้ของชีวิต
การได้มีโอกาสทําดี คือรางวัลอันลํ,าค่าของชีวิต
การไม่หลงโลกียสุ ข เป็ นการก้าวสู่ โลกที#ไม่ทุกข์ ถ้าเราหลงโลกียสุ ข จะออกจาก
ทุกข์ไม่ได้
“การกินที#อิ#มและเป็ นสุ ขกว่าการกินอาหารมื,อส่ วนเกิน คือ การกินอิทธิ บาท กินปี ติ”
หมายความว่า กินความยินดีพอใจที#ไม่กินอาหารส่ วนเกิน แทนการกินอาหาร
ส่ วนเกิน อันเนื# องจากการยินดีพอใจในการพิจารณาโทษภัยของอาหารส่ วนเกิน
และการยินดีพอใจในการพิจารณาประโยชน์ของการไม่กินอาหารส่ วนเกิน
การตรวจงาน คงส่ วนดีไว้ แก้ไขส่ วนบกพร่ อง
การตัดสิ นอะไร ๆ ควรใช้มติของหมู่กลุ่ม เพราะถ้าตัดสิ นคนเดียว
แล้วตัดสิ นไปผิด วิบากจะแรงมาก
เราจะให้วบิ ากเกิดแรงกับเราหรื อ
การทําเพื#อคนอื#นคือ ความสุ ขที#แท้จริ ง การทําเพื#อตนเองคือ ความทุกข์ที#แท้จริ ง
การทําความดีเป็ นการทนหนัก (ทําด้วยความสุ ข หนักเพียงการงานหรื อสิ# งที#ตอ้ ง
ทําเพียงหนักกาย หนักในการฝ่ าฝันอุปสรรค) จะมีพลังและแววไว
แต่ถา้ ทําแบบทนทุกข์ (ทําด้วยความไม่เต็มใจ ทําความดีแต่เกินแรง เพราะไม่
เข้าใจในการทําความดี) จะไม่มีพลัง หดหู่มวั หมองไม่ผอ่ งใส
(เพชรแห่งสัจธรรมอาจารย์หมอเขียว)
ใครลดกิเลสได้เท่าไหร่ จะทําให้มีบารมีในการช่วยคน
จะมีธรรมมัญญารังสี การมาทํากิจกรรมกับหมู่มิตรดีคือการมาเติมพลังในการลดกิเลส
ถ้าปฏิบตั ิในการลดกิเลส จะช่วยคนได้มาก ถ้ามีโอกาสมาเติมบารมีจากหมู่กลุ่ม
นี#คือการศักยภาพในการช่วยคน
จงทําดีอย่างมีความสุ ข โลกนี,พร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ เมื#อทําดีที#สุดแล้ว พร่ องบ้างก็ไม่
เป็ นไร
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ตารางที# 39 (ต่อ)
ลําดับ
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คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558
การทําดีไม่มีใครขาดทุน โลกก็ได้อาศัย เราก็ได้อาศัย
การที#คนดีสามารถมาทํางานร่ วมกันได้คือพลังบุญกุศลที#สูงที#สุด สามารถมีพลัง
ในการออกฤทธิo แทนวิบากร้ายได้มากที#สุด ในเวลาที#ส, ันที#สุดแต่เกิดบุญกุศลสู งสุ ด
เป็ นสิ# งที#มีคุณค่าสู งสุ ดต่อมวลมนุษยชาติ
การที#จะมีความผาสุ กได้ ต้องเอาประโยชน์จากทุกสถานการณ์
ผูม้ ีปัญญาจะผาสุ กได้ทุกเหตุการณ์
การนึกถึงสังคม คือ อย่าลืมตัว ถ้าเรายังเห็นว่าเขาร้ายแล้วชิงชัง แปลว่า เรายังดี
ไม่พอ ถ้าเราพากเพียร ทําดีตลอดเวลา สิ# งเลวร้ายที#เกิดขึ,นในชีวติ เรา ก็เป็ นเพียง
สิ# งที#ให้เราก้าวผ่านเพื#อไปสู่ ส#ิ งที#ดีกว่าเท่านั,น
การบริ โภคนิยม เป็ นการสร้างอาชญากรรมให้กบั สังคม เพราะไปกระตุน้ ให้คน
เสพมากขึ,น กามสุ ขลั ลิกะ คือ รากเหง้าของปั ญหาในโลก สุ ขลวง คือ "ทุกข์จริ ง"
การบริ หารที#แท้จริ ง คือ การบริ หารจิตวิญญาณ
การปฏิบตั ิธรรม คือ การทําหน้าที#การงานอย่างสัมมา (เพียรพักพอดี) อย่างผาสุ ก
ทุกวินาที ตั,งแต่เกิดจนตาย
การปฏิบตั ิธรรม คือ หาทางให้ชีวติ มีความสุ ขตลอดเวลา
การปฏิบตั ิธรรม คือ ใช้ปัญญาปรับจิตให้ไม่มีทุกข์แม้เสี, ยววินาที
การปล่อยวางเป็ นการปล่อยโรคที#แรงที#สุด
การปล่อยวางของพุทธที#แท้จริ ง คือ วางความชัว# และความทุกข์ในตน แล้วพากเพียรทํา
แต่ความดีดว้ ยจิตใจที#เป็ นสุ ขอย่างรู ้เพียรรู ้พกั เท่ านั,น เมื# อทําดีอย่างเต็มที#แล้ว ก็วาง
ความยึดมัน# ทั,งปวง อะไรจะเกิดขึ,นกับใครแค่ไหนอย่างไร ก็เป็ นไปตามบาปบุญ
ของเขา รับแล้วก็หมดไป ไม่ยดึ มัน# ถือมัน# ว่าอะไรเป็ นตัวเราของเรา หรื อตัวใคร
ของใครอย่างยัง# ยืน เรามีหน้าที#ทาํ ทุกสิ# งทุกอย่าง ให้อยูใ่ นสภาพที#ดีที#สุดเท่าที#จะ
ทําได้ และเป็ นไปได้จริ ง เพื# อให้โลกให้เราได้อาศัยก่ อนที# ทุก อย่างจะดับไป
เท่า นั,น นั#นคื อ ความสุ ขที# แท้จริ ง
การปวารณาตัว ให้บอก ข้อประทับใจ ข้อควรแก้ไข ข้อเสนออื#น ๆ ต้องปรโตโฆสะ
ฟังผูอ้ ื#นฟังเสี ยงอื#นบ้าง ว่ามาถูกต้องก็เอาไปปรับปรุ ง ว่ามาไม่ถูกก็เอามาล้างใจ
ดังนั,นเพื#อนบอกผิดบอกถูก เราต้องมีความสุ ขให้ได้
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การพึ#งตน และช่วยคนให้พน้ ทุกข์ นัน# คือการลดกิเลส
การฟังธรรม เป็ นงานชิ,นหนึ# งที#สาํ คัญที#สุดของชีวิต
การยอมให้อะไรเกิดก็ได้ เมื#อเราทําดีที#สุดแล้ว เราจะไม่ทุกข์
การรังเกียจความไม่ดีที#เลิกรามาได้แล้ว รังเกียจคนที#ยงั ทําไม่ดีอยู่ นี#คือสภาพ
“อัตตาซ้อนอัตตา” นี#คือ “นรกของคนดี”
การลดกิเลสกับการประมาณยากที#สุดในโลก แต่มีค่าที#สุดในโลก
การลดวิบากที#แท้จริ ง คือ อย่าถือสา เพ่งโทษให้ได้ทุกเรื# อง คือ การเมตตา และ
อุเบกขา อย่างแท้จริ ง
จึงมีแต่ดี ไม่มีวบิ ากร้ายเพิ#ม ดีที#ทาํ มาก ๆ จะชิงออกฤทธิo แทนร้าย ร้ายจึงออกฤทธิo
ได้นอ้ ย รับแล้วก็หมดไป
การล้างความโกรธ ทําได้ดว้ ยการพิจารณากรรม
การสร้างทุกข์ทบั ถมตนนั,น กินพลังอย่างมาก
การหลงโลกียสุ ขทําให้เกิดทุกข์
กําไรแท้ คือ ล้างทุกข์ได้
กําลังทําอะไรอยู่ ให้นึกว่าสิ# งอื#นนอกเหนือจากการล้างกิเลส เป็ นสิ# งไร้สาระ
กิเลสจะตายได้ตอ้ งอาศัยหมู่มิตรดีสหายดีเท่านั,น จึงจะหนุนให้เรามีพลังในการได้
ฆ่ากิเลส กิเลสจะไม่ตาย ถ้าไม่มีพลังของหมู่มิตรดีมาช่วย
กิเลสจะมีพลังเหนี#ยวนําให้คนทําตาม
จะเหนี#ยวนําได้เฉพาะคนที#ยงั ไม่พน้ กิเลสยังไม่พน้ ทุกข์เท่านั,น
แต่ผใู ้ ดที#มีฌานทําลายกิเลสจนพ้นทุกข์แล้ว
พลังกิเลสของใครก็เหนี#ยวนํากิเลสผูน้ , นั ไม่ได้ ผูน้ , นั อยูเ่ หนื อแล้ว
มีแต่ผนู ้ , นั จะเหนี#ยวนําให้ผอู ้ ื#นทําตาม
มีแต่จะเหนี#ยวนําให้ผอู ้ ื#นให้ลดกิเลสตามเท่านั,น
ผูท้ ี#ลา้ งกิเลสได้จะเป็ นผูน้ าํ เหนี#ยวนําให้ผอู ้ ื#นลดกิเลสตาม
กิเลสดึงพลังงานจากจิต สร้างพลังตัณหาขึ,นมา เป็ นเหตุให้เกิดโรค
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กิ เลส เป็ นวิญญาณที# ไม่สมบูรณ์ ที#เราหลงสร้ างมันขึ,นมา แล้วเราจะเลี, ยงมันอี ก
หรื อ แล้วยังแพร่ เชื, อโรคให้คนอื#นเป็ นตามอีก ใครตามใจกิ เลส แสดงว่าคนนั,น
กําลังเลี,ยงคนชัว# อยู่ และคนชัว# คนนี,ที#ทาํ ร้ายคุณและคนอื#นได้
มันไม่สนใจว่าคนอื#นจะเดือดร้อนจะพังแค่ไหน มันเห็นแก่ตวั โคตร ๆ จะเลี,ยงคน
ชัว# ไปถึ งไหน ทีคนอื#น ๆ ทําชัว# เรายังไม่อยากได้ ไม่อยากให้คนอื#นทําชัว# เกลี ยด
มากเลยวิญญาณแบบนั,น
เราเคยรู ้ไหมว่าวิญญาณแบบนั,นก็มีอยูใ่ นตัวเราด้วย ยิง# คุณเกลียดชัว# เท่าไร ๆ ก็หนั
มาด่าตัวเองด้วย เรามักจะพูดว่า “ทําไมเขาไม่รู้ตวั สักที” คําคํานี, เราก็ควรต้องหัน
มาด่าตัวเราด้วย
กิเลสเป็ นพลังชีวติ ที#สะกดจิตเราทุก ๆ วัน เป็ นไสยศาสตร์ เป็ นมนต์ดาํ จะสู ้ดว้ ย
ตัวเองไม่ได้ จะต้องอาศัยพลังหมู่
พระอาริ ยะมาส่ องแสงสว่างช่วยจึงจะพ้นทุกข์หรื อออกจากนรกได้
กิเลส แปลว่า เครื# องบัน# ทอนความสุ ขและบัน# ทอนจิตใจสู งสุ ด
กิเลส แปลว่า เหตุผลที#น่าเชื# อถือ แต่ทาํ ตามแล้วมีทุกข์ตามมา
กิเลสมาก เราฆ่ายังไม่ได้ไม่เป็ นไร อย่าตีตนเองซํ,า อย่าทําความทุกข์ให้ตวั เอง
ให้พากเพียรลดละไป ลดได้ทีละน้อยก็เอา
กิเลสมาก ปั ญหามาก กิเลสหมด ปั ญหาหมด ปั ญหาไม่เคยหมดไปจากโลก
แต่ปัญหาสามารถหมดไปจากใจเราได้
กิเลสมีแต่จะให้ทุกข์ เสพกิเลสไปเรื# อย ๆ จะพบทุกข์เอง
กิเลสมีหน้าที#ดลบันดาลให้เราลืมธรรมะ ทําให้เราลืมว่าทุกอย่างเกิดจากเรา
ทั,งหมด ไม่ได้เกิดจากคนอื#น
กิเลส... มันจะใช้มุกที#เราแพ้ มันจะใช้มุกเดิม มันสอนเราตัวไหน ถ้าเราเชื#อมัน
มันจะครอบงําเรา เราอย่าเชื# อกิเลส เราต้องใช้ปัญญาหักล้างมันให้ได้ เราต้องเอา
จนกิเลสหมด เราจะไม่แพ้มนั
กิเลสไม่ใช่จิตวิญญาณที#สมบูรณ์แบบ กิเลสเป็ นชี วติ ที#เลี,ยงตัวเองไม่ได้ พึ#งตัวเอง
ไม่ได้ สร้างสุ ขที#แท้จริ งไม่ได้ สร้างแต่สุขปลอม ทุกครั,งที#สร้างสุ ขปลอม เขาจะ
สร้างทุกข์จริ ง
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กิเลสไม่ได้ให้อะไรกับเราเลย มีแต่เอาจากเราเท่านั,น
กิเลสสุ ขลวง นี#แหละคือพลังนิวเคลียร์ ตวั จริ งในจิตวิญญาณของแต่ละคนที#ทาํ ร้าย
ทําลายตนเองและผูอ้ ื#น แต่ถา้ เราล้างได้ พลังทั,งหมดไม่ตอ้ งไปเลี,ยงกิเลสสุ ขลวง
อีกต่อไป แต่จะกลับมาเลี,ยงชีวติ เรา
เป็ น “สุ ขอันไพบูลย์” และพละกําลัง “อันเหลือเฟื อ” นี#คือ “นัตถิ อุปมา” คือสุ ข
กว่านี,ไม่มี
กุศลทะลวงทุกอย่างที#จะให้ประโยชน์กบั คนที#ทาํ กุศล เพื#อเอาประโยชน์ไปยืน#
ให้กบั คนที#ทาํ กุศล (ภาษาทะลวงวิญญาณ)
เก่งแค่ไหน ก็แพ้ใจที#ร้อนเสมอ
เกิดเป็ นคน ต้องฝึ กยิม, รับสิ# งดีส#ิ งร้ายให้ได้ ด้วยใจที#เป็ นสุ ข
แก้ทุกข์กาย ทุกข์ใจได้ เป็ นมหากุศลไม่มีใดเทียบเท่า ชีวติ จะมีความเลวร้ายเสมอ
ตราบปริ นิพพาน
แต่จิตที#ฝึกฝนไว้จะไม่ทุกข์ พุทธจะฝึ กใจให้ผาสุ กท่ามกลางความเลวร้ายที#โหม
กระหนํ#าเข้ามา
โจทย์จะมาแบบคาดไม่ถึง และถ้าวางใจได้ เราจะมีความสุ ขมากกับโจทย์ที#มา
แบบคาดไม่ถึง
เกิดมาเป็ นคนเนี#ย.. เกิดมาไม่ทุกข์..ไม่ชวั# .. เลิกชัว# ได้ เลิกทุกข์ได้ เป็ นสิ# งที#ยอดเลิศ
และประเสริ ฐที#สุด
เกิดมาเพื#อล้างทุกข์ ล้างชัว# ไปพร้อม ๆ กับการทําความดี
แก่นของชีวิต คือ ต้องลดกิเลสเป็ น ความเจริ ญอยูท่ ี#เราลดกิเลสได้
เป้ าหมาย คือ ลดกิเลสได้
แก้ปัญหาทุกข์ของชี วติ เราได้ ก็จะสามารถช่วยแก้ทุกข์ของผูอ้ ื#นได้
แกล้วกล้า อาจหาญ แต่อ่อนน้อมถ่อมตน “เพื#อฆ่าอัตตาและโลกธรรม”
โกหกตัวเองเป็ นบาปต้องดูฐานตัวเอง พากเพียรทํา ไม่ตึงหรื อหย่อนเกินไป
ตรวจสอบว่าเรามีกาํ ลังสู ้ ลุกขึ,นสู ้เลย อย่าทําซ่า ศีลพอดี ใจใสก้าวหน้าดีที#สุด
ขณะทํา กําให้มน#ั ทําเสร็ จแล้ว แบให้เกลี,ยง
ขยัน คือ พากเพียรเต็มที# พักพอดี ไม่เบียดเบียนตน
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ขอให้ช่วยคนไปให้ถึงใจ ให้อย่างไม่เอาอะไรเลย ทําอะไรอย่าหวังสิ# งตอบแทน
ให้อย่างไม่เอาอะไรเลย ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน แม้กระทัง# รอยยิม, และคํา
ขอบคุณ พลังความดี ไม่เคยละเลยที#จะให้ผลดี ให้คนดีได้รับความสุ ข
พลังความชัว# ไม่เคยละเลยที#จะให้ผลชัว# /สิ# งเลวร้ายกับคนที#ทาํ ชัว#
ไม่กลัวตาย ตายเป็ นตาย จะเป็ นพลังเปิ ดช่องให้ส#ิ งดี ๆ เข้ามาในชีวติ ขอให้ดีจริ ง
ดีบริ สุทธิo จากการเอาให้ได้
ขอให้มีความสุ ขกับความเหน็ดเหนื#อย ความสุ ขที#สุดอยูท่ ี#เหน็ดเหนื# อยที#สุด (ใน
ขีดที#ไม่ทรมานเกินไป) อย่างรู ้คุณค่าของสิ# งที#ตนทํา
ขัดเกลา ผ่อนปรน ยืดหยุน่ แต่ตอ้ งประมาณให้ดี
คนเก่งมากก็สร้างความเสี ยหายมาก ถ้าไม่มีธรรมะ
คนเราเกิดมา ถ้าอยากพ้นทุกข์ ต้องฝึ กด่ากิเลสของตนให้เก่ง ๆ และต้องหาคนด่า
เก่ง ๆ หาเพื#อนมาช่วยด่า จึงจะพ้นทุกข์ เพราะกิเลสมันชอบคําชม จึงต้องหาคนมา
ช่วยด่ากิเลส
คนเราจะคลายใจได้ เพราะยอมรับความจริ ง
คนเราถ้ากล้าหาญ กล้ายอมรับทุกสิ# งที#เกิดขึ,นกับเราบนโลกนี,วา่ เกิดขึ,นจากเราทํา
มาทั,งหมด
คนที#ยตุ ิธรรม อย่างมีปัญญาเต็มรอบ จะไม่ทุกข์ เรื# องกรรมเป็ นทั,งพื,นฐานและ
สุ ดยอดในการปฏิบตั ิธรรม
อะไรที#ควรทํา แต่เราไม่ทาํ นัน# คือวิบากร้าย สิ# งเลวร้ายที#เกิดขึ,นกับชีวติ เรานัน# คือ
วิบากร้ายที#เราทํามา
คนในโลกมีบุญคุณกับเราทั,งหมด อย่างน้อยที#สุดก็เป็ นครู ของเราว่าทําอะไร
เกิดผลอย่างไร
คนได้ดงั ใจตลอด ทํางานสําเร็ จตลอด ซวยที#สุดในโลก
คนไม่มีธรรมะ เกิดมาเพื#อสร้างปั ญหา
ปั ญหาทุกอย่างเกิดจากกิเลส กิเลสมาก ก็ปัญหามาก
กิเลสหมด ก็ปัญหาหมด คนที#มีธรรมะจะพึ#งตน จะพ้นทุกข์ได้
คนไม่มีปัญญา ไม่ชอบสอนให้คนพึ#งตน
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คนจะล้างทุกข์ได้เพราะความเพียรที#ถูกตรง
คนฉลาด จะหยุดเจ้ากรรมนายเวร โดยการหยุดทําร้ายคนอื#น
คนชัว# คือ คนที#เพิ#มกิเลสขึ,นเรื# อย ๆ คนดี คือ คนที#ลดกิเลสลงเรื# อย
คนดูถูกเรา เท่ากับเราได้กาํ ไรเหนาะ ๆ
คนที#ไม่ “ชัง” อะไร จะเอาประโยชน์ได้ทุกเหตุการณ์
คนที#ไม่มีอะไรจะเอามาเพื#อตน จะไม่ทุกข์ใจ
คนที#จนที#สุด กินน้อยใช้นอ้ ยที#สุด แต่ทาํ ประโยชน์ให้กบั ผูอ้ ื#นมากที#สุด คือคนที#มี
ความสุ ขที#สุด
คนที#จะได้ประโยชน์จากธรรม คือ คนที#เข้าถึงธรรม และดีที#สุดกว่านั,น คือ เมื#อ
สามารถเข้าถึงธรรมแล้ว สามารถสื# อออกไปเพื#อช่วยผูอ้ ื#นได้
คนที#จะพาทําเตวิชโชได้จะต้องมีบารมีสั#งสมพลังเมตตาข้ามภพข้ามชาติ
คนที#ทาํ ได้ดง#ั ใจไปเรื# อย ๆ ก็จะยิง# สั#งสมความติดยึดไปเรื# อย ๆ
คนที#ทาํ งานลงตัวตลอดไม่มีปัญหาใด ๆ คือ คนที#ซวยที#สุดในโลก
คนที#พร้อมที#จะจากทุกสิ# งไป ไม่วา่ จะดีหรื อชัว# ผูน้ , นั จะไม่ทุกข์อะไรเลย เพราะ
ล้างทุกข์จากการพลัดพรากได้
คนที#มีความสุ ขในโลก คือ คนที#ตดั ความกังวลได้หมดที#สุด
คนที#มีความสุ ขจากการให้ คนที#มีความสุ ขจากการไม่เอาอะไรตอบแทน คือ คนที#
มีความผาสุ กที#สุด
คนที#มีธรรมะ จะพึ#งตนจนพ้นทุกข์ได้ คนเก่งมาก ก็ยงั เสี ยหายมาก ถ้าไม่มีธรรมะ
คนที#มีศีลธรรม ตัดกิเลสได้จริ ง จะเสี ยสละและแบ่งปั นได้จริ ง ตามจริ ง จะช่วย
มวลมนุษยชาติและพาประเทศชาติรอดไปได้จริ ง เป็ นศักยภาพสู งสุ ดในการ
แก้ปัญหาสังคม
คนที#ลด “อัตตา” ได้มาก จะมีมิตรมาก งานก็ได้มาก
คนทุกข์ = คนซวย
คนบรรลุธรรมจะแยกประโยชน์และโทษทุกวินาที เป็ นสติปกติ
คนผูจ้ ะบรรลุธรรมต้องมีญาณ รู ้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที#แท้จริ ง
คนผูม้ ีปัญญา จะชอบใจคนที#สอนให้คนพึ#งตน
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คนมีกาม/อัตตามาก เมื#อไม่ได้ดงั# ใจ ก็จะเกิดผิดหวังอย่างแรง
คนมีกิเลสเห็นคนอื#นมีคนอื#นได้ ก็อยากมีอยากได้เหมือนคนอื#น
ไม่รู้จกั อิ#มไม่รู้จกั พอ
คนมีธรรม เป็ นที#พ# ึงแท้ของมวลมนุษยชาติ
คนอื#นเป็ นเพียงเครื# องมือที#จิตวิญญาณของเราดูดดึงมาให้เราได้สัมผัสได้รับรู ้เท่า
นั,น ทํากรรมดีก็ได้สัมผัสกระทบที#ดี ทํากรรมไม่ดีก็ได้สัมผัสกระทบที#ไม่ดี
ความเที#ยง คือ เพียรเต็มที# พักพอดี
ความเร่ งรี บเร่ งรัดรี บร้อน ให้เกิดผลสําเร็ จเร็ ว ๆ เป็ นเหตุแห่ง "ทุกข์" เป็ นเหตุให้
ประสบความสําเร็ จช้า
พึงทําใจให้ผาสุ กกับการพากเพียรทําเหตุที#ดีอย่างเต็มที# ตามองค์ประกอบเหตุ
ปั จจัย แต่อย่าเร่ งผล
การเร่ งผลจะเกิดผลเสี ยร้ายแรงที#สุดต่อร่ างกายและจิตใจ
ความสําเร็ จนั,นเกิดขึ,นทุก ๆ วินาที ที#เราได้พากเพียรอย่างเต็มที#..
ความไม่กลัว จะทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุ ด
ความไม่กลัว เป็ นวิบากดีที#ออกฤทธิo แทนวิบากร้าย
ความกลัว คือ ศัตรู ที#จะทําให้โรคที#เป็ นอยูท่ รุ ดหนัก
ความกังวลจะรัดพิษเอาไว้ ต้องฝึ กวางใจให้ได้ จึงจะหายป่ วย
ความก้าวหน้าการปฏิบตั ิธรรม คือ จับทุกข์ได้ รู ้วา่ ทุกข์เกิดจากเราและลดทุกข์ที#
เหตุได้
ความคิดที#แตกต่างกันแต่มีจุดร่ วมอันเดียวกัน มีคุณค่ามหาศาล จะเกิดขึ,นได้ตอ้ ง
ลดกามลดอัตตา
ความงดงามยิง# ใหญ่ของมนุษย์ที#ควรฝึ กฝน คือ ลดกิเลส
ความง่ายความลงตัวไม่มีความเจริ ญ ความยากความมีอุปสรรคคือความเจริ ญ
ความจนไม่ได้ขวางความสุ ข ความโง่ต่างหากที#ขวางความสุ ข
ความชอบเสพแท้จริ งของคน คือ ความทุกข์ คนทุกข์ไม่อ่านทุกข์ คือ คนซวย
ความซวยแท้ของคน คือ ความทุกข์
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ความซวยของคนรวย
1. เหน็ดเหนื# อยเสาะหาสะสม
2. เป็ นภาระดูแล
3. มีภยั จากคนรอบข้าง ดึงดูดคนเลวเข้ามา
4. ทําให้คนในโลกขาดแคลนลําบากเดือดร้อน ยิง# รวยจึงยิง# เลว
ความดี มิตรดี ผลพลอยได้จากการทําดี มิได้เกิดด้วยการอยูเ่ ฉย ๆ
มิตรดีเป็ นผลพลอยได้จากการทําดี
ความดีของเราจะคุม้ ครองตัวเราและคนอื#นได้มากที#สุด
พลังที#ดลใจคนให้ทาํ ดีตวั จริ ง คือ ความดีของเรา ทําดีมาก ๆ จะดลใจคนให้ทาํ ดีได้
ความตายไม่ใช่เรื# องใหญ่ และไม่ใช่เรื# องสําคัญในชี วติ
เรื# องใหญ่คือ สุ ขทุกข์ในชีวติ
ความบกพร่ อง ความไม่สมบูรณ์แบบ ความล้มเหลว อุปสรรค เป็ นเครื# องมือที#มีค่า
ที#สุด ทําให้มนุษย์บรรลุความผาสุ กที#สุด
ความบกพร่ อง คือ สิ# งที#มีค่าในชีวติ คน ความบกพร่ องทําให้บรรลุธรรมได้
ความสมบูรณ์แบบทําให้บรรลุธรรมไม่ได้
ความป่ วยเป็ นทุกข์อย่างยิง# ความแข็งแรงเป็ นสุ ขอย่างยิง#
ความลงตัวคือความเสื# อม ความไม่ได้ดง#ั ใจคือความเจริ ญ
ความลําบากสร้างความแข็งแกร่ ง ไม่ใช่สร้างความอ่อนแอ
ความสามัคคี คือ ความสุ ข ยอมให้เขาเข้าใจผิดให้ได้ ยอมออกจากหมู่ก็ได้
หมดวิบากเราก็กลับมาใหม่ได้ หมู่กลุ่มไหนที#ทาํ ได้ คือ ความเลิศยอดในชีวิต
ความขัดแย้งอันพอเหมาะ คือ ความสามัคคี เห็นต่างกันได้
กุศลโลกุตระ ต้องได้สูงสุ ด คือ ไม่มีอตั ตา
ความสําเร็ จเกิดทุกครั,งที#เราสู ้ แม้เราจะแพ้
ความสําเร็ จแท้ คือ ความไม่ทุกข์
ความสําเร็ จแท้ คือ การปล่อยวางได้
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ความสําเร็ จของการทํางาน ไม่ใช่ประโยชน์ของเรา เป็ นประโยชน์ของโลก
ประโยชน์ที#แท้จริ งของเรา คือ เราไม่ทุกข์ ไม่วา่ งานจะสําเร็ จหรื อไม่สาํ เร็ จ เมื#อเรา
ได้ทาํ อย่างเต็มที#แล้ว
ความสุ ข คือการใช้ชีวติ อย่างมีคุณค่าและผาสุ ก คือการทําประโยชน์ที#แท้จริ ง
ให้กบั ตนเองและผูอ้ ื#น
ความสุ ขแท้ คือ ไม่ทุกข์ ไม่วา่ จะเกิดเหตุอะไร ในสถานการณ์ใด
ความสุ ขที#ซ,ื อไม่ได้ คือ การแบ่งปั นและเสี ยสละ คุณจะไม่มีความรู ้สึกสุ ขแบบนี,
ได้เลย ถ้าคุณไม่แบ่งปั น คือแม้คุณจะมีเงินเป็ นล้าน ๆ แต่คุณก็จะไม่มีความสุ ข
หรื อได้ความรู ้สึกว่าสุ ขที#สุดได้เลย ถ้าคุณไม่แบ่งปั น
“ต้องให้ จนไม่มีอะไรจะเอา” จึงจะเกิดสภาพ “ให้ จนไม่มีอะไรจะทุกข์”
“ชีวติ ที#มนั# คง คือ ชีวติ ที#ให้และเสี ยสละอย่างแท้จริ ง”
ความสุ ขสู งสุ ด คือ การฆ่ากิเลสได้
ความหิ วเป็ นวัคซี น ทําให้อายุยนื คือ ตั,งตนอยูบ่ นความลําบาก กุศลธรรมเจริ ญยิง#
คําชม คือ นํ,าหวานที#แสนขม ส่ วนคําต่อว่ามีคุณค่ามากกว่าคําชม
คําตําหนิ คําตักเตือน คําเข้าใจผิด คําดูถูกดูแคลนเหยียดหยาม ซึ# งมาแบบรู ้ตวั
หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม เป็ นคําที#ดีที#สุดในโลกต่อการปฏิบตั ิธรรมเพื#อล้างทุกข์ในใจเรา
คิดเกินจริ งเป็ นทุกข์ คิดดี คิดจริ ง เป็ นสุ ข คิดจริ ง คือ ตามความเป็ นจริ ง
คิดดี คิดตามความเป็ นจริ งเป็ นสุ ข แต่คิดเกินความเป็ นจริ งนั,นเป็ นทุกข์
คิดดี พูดดี ทําดี วางดี จะเกิดอารมณ์ที#เป็ นสุ ขที#สุด
คุณได้ผลของงานแต่คุณได้ศตั รู คุณได้อะไรเป็ นที#พ# ึง ศัตรู ไม่ใช่ที#พ# ึงของคุณ
อย่าเอางานเป็ นหลัก จงเอาผลของความสามัคคีเป็ นหลัก
ถ้าเอางานจะอัตตาขึ, น ไม่ เอามิ ตร เอาศัตรู ไม่เอาความสามัคคี ถ้าเอางานจะ
หลงไปเรื# อย ๆ สิ# งที#เป็ นประโยชน์ คือความเป็ นมิตร คุณได้ผลของงานตามใจคุณ
แต่คุณได้ศตั รู เป็ นเพื#อน เพราะฉะนั,นสิ# งที#จะช่วยตัวเองและผูอ้ ื#นได้อย่างแท้จริ ง คือ
สิ# งที#เป็ นบุญกุศล ความพ้นทุกข์เป็ นประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื#นที#แท้จริ ง สิ# งนั,นคือ
ความเป็ นมิตรกัน ไม่ใช่ความเป็ นศัตรู กนั ศัตรู ไม่ใช่ที#พ# ึงของคุณ.. ขอให้ทุกคน
จดจําไว้ เพราะเราต้องทํางานอีกยาวไกล เพื#อผองชนและเพื#อตัวเรา
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คุณค่าและความผาสุ กของการเป็ นคน คือ การพึ#งตนและช่วยเหลือคนให้พน้ ทุกข์
คุณค่าอยูท่ ี# ความจริ งใจ ความมีน, าํ ใจ มีค่ามากในโลก ใจที#มน#ั ใจ ใจที#มีความ
จริ งใจ
สิ# งที#มีค่าคือ ใจ คุณค่ามากกว่านั,นคืออนัตตา ไม่ติดไม่ยดึ
แค่ได้สู้ก็เป็ นสุ ขแล้ว (พากเพียร)
แค่มีโอกาสทําบุญกุศล ก็เป็ นความโชคดีที#สุดในชี วติ แล้ว
ใครจริ งจะเจริ ญ ใครไม่จริ งจะเสื# อม
ใครทํางานถ้าตนยังมีกิเลสอยู่ แต่ไม่เห็นกิเลสเลย คือ ขาดทุน
ใครที#เชื#อเรื# องกรรมจะพ้นทุกข์
ใครยังโกรธคนอื#นอยู่ คือ คนขี,โกงทั,งหมด คนไม่ยุติธรรม คนไม่ซื#อสัตย์
คนขี,กลัว คนไม่รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง นี#คือลักษณะของคนขี,โกง
คุณยังโกรธคนอื#นอยู่
คนที#ซื#อสัตย์ยตุ ิธรรม ไม่กลัว และรู ้ความจริ ง จะเป็ นคนที#ไม่โกรธใครเลยในโลกใบนี,
พระพุทธเจ้าไม่โกรธใครเลย มีแต่ท่านพูดว่า ท่านทํามา ท่านทํามามากกว่านั,น
ใครอยากเจริ ญในธรรม ระวังอัตตามานะให้ดี
เงินกับความสุ ข เงินเป็ นเครื# องมือที#ใช้แลกเปลี# ยนวัตถุขา้ วของและบริ การต่าง ๆ
ความสุ ขที#แท้จริ งจะเกิดขึ,นได้ เมื#อเราได้พยายามทํากิจกรรมการงานอย่างเต็มที#แล้ว
เราได้รับเงินเป็ นค่าตอบแทน เราก็ใช้จ่ายเงินเพื#ออุปโภคบริ โภคในสิ# งที#เป็ นประโยชน์
ส่ วนตัว โดยอุปโภคบริ โภคให้นอ้ ยที#สุดเท่าที#จะแข็งแรงที#สุด เก็บไว้ให้นอ้ ยที#สุด
เท่าที#จะดูแลครอบครัว และดําเนินกิจกรรมการงานไปได้โดยไม่ฝืดเคืองเกินไป ที#
เหลื อสละออกไปช่ วยเหลื อเกื, อกูลผองชนด้วยปั ญญาว่า จะสละเงินนั,นแปลเป็ น
ข้าวของหรื อกิจกรรมการงานอะไร เพื#อใคร ที#ไหน เมื#อไหร่ อย่างไร ที#จะไม่เสริ ม
ความโลภโกรธหลงให้แก่ เขาหรื อใคร ๆ แต่ใ ห้เขาสามารถพึ# ง ตนได้ และให้
มี น, าํ ใจช่ วยเหลื อเกื, อกูลผูอ้ ื# นต่อไป
การกระทํา ดัง กล่ า ว จะสั#ง สมเป็ นพลัง กุศ ลในชี วิตของผูก้ ระทํา นั,น พลัง กุศ ล
ดังกล่ าวจะออกฤทธิo สร้ างความรู ้ สึกเป็ นสุ ข ออกฤทธิo แทนสิ# งเลวร้าย และดูดดึง
สิ# งที# ดีมาสร้ างประโยชน์ให้กบั ชี วิตผูน้ , ัน ในชาติ น, ี และชาติ อื#น ๆ สื บไป นี, คือ
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ความถูกต้องในการใช้เงินให้เกิดคุณค่า และความผาสุ กที#แท้จริ ง
แต่ถา้ ใช้เงินอย่างไม่ถูกต้องก็จะทําให้เกิดทุกข์อย่างแท้จริ ง เช่ น การทําชัว# เพราะ
ต้องการเงิ น การใช้เงิ นทํา ความชั#ว การใช้เงิ นอุ ป โภคบริ โภคสิ# งที# เป็ นพิษ ต่ อ
ชี วิต ต่ อให้สิ#ง นั,นเป็ นประโยชน์ แต่ อุป โภคบริ โภคมากเกิ นไป ก็จะเป็ นพิษ
ต่ อชี วิต รวมทั,งการกักตุ นเงิ นหรื อทรั พย์สมบัติไ ว้ม ากเกิ นความจํา เป็ น ใน
ส่ วนที# เกินความจําเป็ นนั,น จะทําให้คนอื#น ๆ เกิดความขาดแคลน
ต้นเหตุท, งั หมดข้างต้นดังกล่าวจะสั#งสมเป็ นพลังอกุศลในชีวติ ของผูก้ ระทํา
พฤติกรรมดังกล่าวนั,น พลังอกุศลดังกล่าวจะออกฤทธิo สร้ างความรู ้ สึกทุ กข์ ออก
ฤทธิo ร้ายแทนประโยชน์ และดูดดึงสิ# งที#ไม่ดีมาสร้างโทษภัยให้กบั ผูท้ ี#มีพลังอกุศลนั,น
นี,คือการใช้เงินเพื#อให้เกิดทุกข์ที#แท้จริ ง
งานเป็ นเครื# องมือในการปฏิบตั ิกาย วาจา ใจ
งานเรามันงานขัดเกลาความทุกข์ความชัว# การช่วยคนด้วยเงินโดยผูร้ ับเงินนั,น
ไม่มีวชิ าลดกิเลส เป็ นการเสริ มกิเลสคนให้ทาํ ชัว# ได้ทุกชนิ ด
งานทุกงาน สามารถทําให้อตั ตา และโลกธรรมโตได้ ระวัง อย่าหลง
งานทุกงานอาศัยไปสู่ การบรรลุธรรมได้หมด
งานนอกทําให้ดีที#สุด ให้โลกได้อาศัยเท่าที#ทาํ ได้
ส่ วนงานใน (จิต) ต้องทําให้ดีอย่างเดียว
และต้องดีถึงที#สุดให้ได้ คือ ดับทุกข์ดบั ชัว# มีแต่ดีและสุ ขที#แท้จริ งเท่านั,น
งานล้มเหลวได้ แต่อย่าให้ใจล้มเหลว
เจอผัสสะได้โชค 3 ชั,น คือ เห็นทุกข์ ล้างทุกข์ และได้ใช้วบิ ากกรรม
เจออะไรให้คิดดี มีเมตตา และอุเบกขา
โจทย์ทุกโจทย์ เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ เป็ นเครื# องมือฝึ กจิตของเราให้เป็ นสุ ขอย่าง
ถูกต้องตามธรรม
“ใจเต็ม ใจพอ” คือ บุญที#เห็น ๆ
ใจที#ซื#อสัตย์ บริ สุทธิo มัน# คงต่อความดีงาม จะเคลียร์ ทุกอย่างเอง
“ใจ” ที#เต็มคือ “บุญ” ที#เต็ม
ใจที#พน้ ทุกข์ ช้าไม่ได้
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ใจที#ไม่ทุกข์ คือ ใจที#สมบูรณ์แบบ
ใจที#ไม่ยตุ ิธรรมเท่านั,นที#เป็ นทุกข์
ใจเป็ นสุ ขเพราะไม่เบียดเบียน
ใจเราไม่สุขไม่ได้
จงเห็นคุณค่าแม้ในลีลาที#เราไม่ชอบใจ เก็บเกี#ยวใจที#อภัยให้ได้
จงเหนื# อยด้วยใจที#เป็ นสุ ข แม้จะยิม, ไม่ออกก็ตาม
จงเอาประโยชน์จากคําติ เป็ นสุ ขจากการโดนติให้ได้
จงโชคดี เพราะการทําดี โดยไม่หลงดี
จงทํางานด้วยความขาดแคลนเพื#อบรรลุมรรคผล
จงทําดีและอดทนต่อความทุกข์ทรมาน เพื#อก้าวผ่านสู่ ความผาสุ ก
จงทําดีดว้ ยใจที#ผาสุ กกันต่อไป เหนื# อยไม่ใช่ทุกข์ใจ พักก็หายเหนื# อย
และเราสามารถฝึ กใจให้เป็ นสุ ขท่ามกลางความเหนื#อยยากลําบากได้ ถ้ากิจกรรม
การงานนั,นเป็ นสิ# งที#ดีงาม
จงทําดีอย่างผาสุ กด้วยความขัดแย้ง แต่อย่าทะเลาะเบาะแว้งด้วยหลงดี จงมี
ความสุ ขจากการเหนื#อยเพราะทําดี แต่อย่ามีความทุกข์และเหนื#อยจากการทะเลาะ
กัน เพราะหลงสุ ขจึงหลงทุกข์ จงโชคดีเพราะทําดีโดยไม่หลง
จงพากเพียรทําดีพร้อมกับลดกิเลสด้วยอิทธิ บาท เป็ นกุศลที#มีคุณค่าผาสุ กที#แท้จริ ง
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ
จงมีความสุ ขใจเบิ กบานแจ่มใสกับชัยชนะสู งสุ ดที#เป็ นไปได้จริ งตามรายทาง
เมื# อได้สู้สิ#งเลวร้ายอย่างสุ ดหัวใจแล้ว
ทํากุศลทําสิ# งที#ดีงามเต็มที#แล้ว อย่างรู ้เพียรรู ้พกั ด้วยสันติ อหิ งสา อโหสิ เมตตา
อุ เบกขา มีความสุ ขเบิกบานแจ่มใสกับการชนะความยึดมัน# ถื อมัน# ด้วยการไม่
ยึดมัน# ถื อมัน# ว่าจะได้ชยั ชนะมากน้อยแค่ไหนในเวลาใด
เพราะมีปัญญารู ้วา่ เมื#อได้ทาํ สิ# งที#ดีอย่างเต็มที#แล้ว ผลที#เกิดขึ,นทุกปั จจุบนั นั,น ๆ
เป็ นสภาพหรื อชัยชนะที#ดีที#สุดแล้ว ที#เป็ นไปได้จริ ง และพลังแห่งกุศลนั,นยังส่ งผล
ดีงามอันเป็ นประโยชน์สุขต่อตนเองและผูอ้ ื# นสื บเนื# องในอนาคต ทั,งชาติน, ีและชาติ
อื# น ๆ ต่ อไป (พระไตรปิ ฎก เล่ ม 37 ข้อ 1698)
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ดังนั,น การมุ่งมัน# ทําดีดว้ ยความยินดี เต็มใจ พอใจ สุ ขใจ อย่างรู ้เพียรรู ้พกั รู ้บุก รู ้ถอย
ย่อ มสะสมชัย ชนะรายทางทุ ก ปั จจุ บ นั และสะสมรอสร้ า งผลดี (ชัย ชนะ) ใน
อนาคตด้วย เมื#อชีวติ ใดที#มุ่งมัน# ทําดีตามยุทธศาสตร์ บุญญาวุธดังกล่าว อย่างไม่ทอ้ แท้
ทุกเสี, ยวลมหายใจ ทั,งในชาติน, ี และชาติต่อไปทุกภพทุกชาติ ด้วยความกล้าหาญ
เสี ย สละ อย่า งผาสุ ก ในจิ ต วิญ ญาณด้วยปั ญญาแท้แ ห่ ง ธรรม ย่อมนํา มาซึ# ง ชัย
ชนะรายทางซึ# งเป็ นชัยชนะที# สมบูรณ์ แบบอย่างแท้จริ งที# เป็ นไปได้จริ งทุ กปั จจุ บ นั
ขณะนั,น ๆ และเมื#อบําเพ็ญต่อเนื# องทุกภพทุกชาติ ชัยชนะดังกล่าวก็จะยิ#งมีปริ มาณ
และคุ ณภาพที# มากยิ#งขึ, น ๆ ทุ ก ภพทุ ก ชาติ ไ ม่มี อื#นจากนี, อันเป็ นประโยชน์สุ ข
ให้เราและโลกได้อาศัยก่ อนที# ทุกอย่างจะดับไป
พระพุท ธเจ้า พบว่า ยุท ธศาสตร์ ดงั กล่ า วเป็ นบุ ญญาวุธ ที# มี แสนยานุ ภาพสู ง สุ ด
อย่างไร้ เที ยมทานตลอดกาลนาน
จงยินดีในความไม่ยนิ ดีในกิเลส เมื#อล้างความยินดีในสิ# งที#เป็ นพิษได้แล้ว พัฒนา
ตนไปสู่ สภาพไม่ยนิ ร้ายในสิ# งใด ๆ
จงยิม, รับความทุกข์ดว้ ยใจที#เป็ นสุ ข
จงรี บทําลายเชื,อทุกข์หรื อปี ศาจร้ายแห่งชีวิตอันคือกิเลสให้เร็ วที#สุดเท่าที#จะทําได้
เราดับทุกข์ได้ชา้ เท่าไหร่ ก็เป็ นทุกข์โทษภัยผลเสี ยต่อตนเองและผูอ้ ื#นเท่านั,น ๆ
เราดับทุกข์เร็ วเท่าไหร่ เป็ นประโยชน์สุขอันเลิศยอดสู งสุ ดต่อเราและมนุษยชาติ
เร็ วมากเท่ า นั,น ๆ เพราะทุ ก ข์โทษภัย หายนะจากกิ เ ลสและวิบ ากอันเลวร้ า ย
แสนสาหัสกําลังไล่ ล่าทุ ก ๆ ชี วิตอยู่
นรกมันมาแน่ รี บใส่ เกียร์ แปด (มรรคมีองค์แปด) ไปให้พน้ นรกเสี ย อย่าช้า
จงอย่ากลัวปั ญหา เพราะมันมาแน่
ตราบใดยังมีชีวิต ตราบนั,นยังมีปัญหา
ผูม้ ีปัญญาแท้จะเตรี ยมตัวต่อสู ้ปัญหาด้วยใจที#ผาสุ ก
เพราะปั ญหาคือเครื# องมือสร้างปั ญญาและความผาสุ กที#แท้จริ งให้ชีวิต
จริ ง ๆ ผมไม่ใช่คนเก่งหรอก ผมเป็ นคนโง่ผมถึงรู ้มาก
ถ้าผมเป็ นคนฉลาด ผมจะไม่ฟังใครเลยและคนที#ไม่ฟังใครเลย จะทําให้ไม่รู้มาก
คนฉลาดถึงรู ้นอ้ ย เพราะไม่ปรโตโฆสะ ไม่เปิ ดใจรับฟังผูอ้ ื#นหรื อสิ# งอื#น

588
ตารางที# 39 (ต่อ)
ลําดับ
184 (ต่อ)

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

203

คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558
ผมมีองค์ความรู ้อย่างนี,ได้เพราะผมโง่ ผมไม่ได้เป็ นคนฉลาดเลย
เพราะผมเป็ นคนโง่ ผมก็เลยฟังเสี ยงอื#นมากไง ฟังมาก ๆ ๆ ผมก็เลยรู ้มาก
ถ้าผมฉลาดผมจะไม่ฟังใคร แล้วถ้าผมไม่ฟังใครเลย ผมจะไม่รู้มาก
จะเจ็บแรงล้างยากและเนิ#นช้า เหตุเพราะมัวเสพสะสมอยู่
จะไม่ติดอะไร จะไม่ทุกข์ อย่ามีติ#งของการเอาแม้แต่นอ้ ย
จะทําอะไรก็ตาม ต้องสุ ขก่อนจบ
จับความไม่ได้ดงั# ใจ ให้เห็นทุกข์ เพื#อล้างทุกข์ เป็ นเรื# องใหญ่ (ประเด็นหลัก)
จิตตั,งอยูใ่ นกุศล ไม่มีอะไรขาดทุน
จิตที#ไม่ดีมีผลต่อตนเองและผูอ้ ื#น
จิตที#คิดจะให้เป็ นความงดงาม
จิตที#ช่างดูถูกคน “รังสี อาํ มหิ ต” จะออก จะกร่ าง จะหยิง# และมีวบิ าก
จิตพระโพธิ สัตว์ : กตัญfูต่อศาสนา ทําชีวติ ให้มีคุณค่า เมตตาผองชน ฝึ กฝนโลกวิทู
จิตวิญญาณที#จริ งใจ ตีค่าไม่ได้ แต่มีคุณค่ามาก มันคือนํ,าใจ คือความจริ งใจ
“ชัง” ในสิ# งที#เป็ นพิษ “ชอบ” ในสิ# งที#ไม่ถูกใจ (ที#จาํ เป็ นต้องรับอย่างเลี#ยงไม่ออก)
นี#แหละคือการบรรลุธรรม คือความผาสุ ก ความสามัคคี
ใช้พลังหมู่ แม้เรามีแรงน้อย ก็ฆ่ากิเลสได้มาก
ชนะกามยากที#สุดในโลก
ชนะความยึดดี คือ ชนะทุกข์ในใจเรา และจะพาพี#นอ้ งพ้นทุกข์ไปด้วย
ชอบเสพอะไรที#เป็ นภัย คือ กาม
ชอบอะไรที#ดี แต่เกิดดีไม่ได้แล้วทุกข์ คือ อัตตา
ชีวติ ก็คือ งานที#ไม่ลงตัว
ชีวติ ต้องสร้างความสุ ขสร้างกุศลในทุกปั ญหาให้ได้ ชีวติ จะไม่มีความทุกข์
ชีวติ ที#เจริ ญ คือ อยูก่ บั งานที#ไม่ลงตัวอย่างเป็ นสุ ขให้ได้
ต้องปฏิบตั ิธรรมสร้างจิตใจให้ผาสุ กท่ามกลางความไม่เที#ยง ท่ามกลางปั ญหา
โลกนี,เป็ นปั ญหา
ชีวติ สุ ดท้ายไม่มีอะไรเป็ นของเรา เราควรเพียรพยายามทําความดีเสี ยสละ
แบ่งปั น ให้เป็ นประโยชน์ เพื#อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติก่อนที#จะจากโลกไป เป็ น
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สิ# งที#ยงิ# ใหญ่ในชีวติ คือ คุณค่าสู งสุ ดของผูป้ ฏิบตั ิธรรม
สมบัติแท้ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม คือ พี#นอ้ งแพทย์วถิ ีธรรมที#ร่วมอุดมการณ์
เดียวกัน จะเป็ นกําลังสําคัญ ในการทํา “ตลาดวิถีธรรม” จะสามารถพลิกวิกฤติ
กูป้ ระเทศชาติและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ
ชีวติ ที#ผาสุ ก คือ ชีวิตที#พอเพียง เรี ยบง่าย ร่ างกายที#ผาสุ ก จิตใจที#แข็งแรง จิตใจที#
เป็ นสุ ข สิ# งของหรื อวัตถุที#เราได้ใช้ในชาติน, ี เราได้ใช้นิดเดียว แต่ส#ิ งที#ได้ใช้
ตลอดเวลา คือ พลังความดี และนําข้ามภพข้ามชาติไปได้ดว้ ย มีแต่ความดีและ
ความไม่ทุกข์ที#เป็ นที#พ# ึงแท้ ทุกภพทุกชาติ
วัตถุใช้เพียงนิดเดียว ที#พ# ึงแท้ คือ บุญกุศล ทุกชีวติ จึงต้องมีที#พ# ึงแท้ 2 อย่าง คือ
บุญ และกุศล ปั ญญาและความสามารถ นํามาใช้ได้ทุกภพทุกชาติ เป็ นสมบัติแท้
ทุกภพ ทุกชาติ ที#ทุกคนแย่งไม่ได้ และนําข้ามชาติได้ คนเรามัวแต่เสี ยเวลาไปสั#ง
สมสมบัติปลอม ที#ก็นาํ ข้ามภพข้ามชาติไม่ได้ เราจึงไม่ควรไปเสี ยเวลาสั#งสม
สมบัติปลอม แต่มาสั#งสมสมบัติแท้ คือ บุญและกุศล
ชีวติ ทุกชี วิตต้องผ่านบทเรี ยนทุกคน ทุกคนต้องผ่านโจทย์น, ี ให้ได้ คือ การพลัดพราก
ไม่มีใครจะไม่ตอ้ งพลัดพรากจากอะไรทั,งสิ, น ทุกคนต้องพรากหมด เพราะมัน
เกิดขึ,น ตั,งอยู่ ดับไป เป็ นธรรมดา ไม่มีอะไรเป็ นของใคร แม้แต่ชีวติ เราก็ตอ้ ง
พรากไป
ดับภพ คือ ดับทุกข์
ดีที#ยงั ไม่ถึงดีที#สุด คือ ดีที#ยงั ไม่ถึงการให้อภัย
ดีที#สุดคือไม่ทุกข์ ดีที#ไม่มีทุกข์เจือเป็ นดีที#ดีที#สุด
ดีที#สูงสุ ด คือ ความไม่เบียดเบียน
ดีมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าเป็ นไปไม่ได้แล้ว ปล่อยวางดีน, นั ได้ นัน# คือดีที#สุด
ต่อให้ดีเลิศแค่ไหน ถ้าเป็ นไปไม่ได้ก็ตอ้ งปล่อยวางให้ได้
ต้องมีเมตตา มีอนัตตาให้ได้ทุกงาน
ต้องยอมให้งานพร่ องลงบ้าง ลดประสิ ทธิ ภาพบางอย่าง เป็ นความจําเป็ น
ถ้าองค์ประกอบเหตุปัจจัยไม่สามารถทําให้ดีกว่านั,นได้
ต้องลดกิเลสให้ได้ จึงจะแก้ปัญหาได้
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ต้องวางดีที#มนั สร้างความเสี ยหายต่อจิตวิญญาณ
แล้วมาเอาดีที#มนั ไม่เสี ยหายต่อจิตวิญญาณ
ต้องสร้างความสุ ขในความเหนื#อยล้านั,น
ตั,งตบะเพื#อให้เห็นทุกข์และมีปัญญาในการล้างทุกข์
ตั,งศีล แล้วจะเห็นทุกข์ พิจารณาทุกข์ ล้างทุกข์ จะเห็น “ไตรลักษณ์” ย่อมหลุดพ้น
จากทุกข์
“สุ ขลวง” จะถูกทําลายด้วยการพิจารณาให้เห็นทุกข์
ตัดความกังวลทุกอย่างได้ คือ ตัดทุกข์ได้ทุกอย่าง
ตัดสิ# งที#เป็ นภัย ด้วยใจที#เป็ นสุ ข
ต่างคนต่างเป็ นครู ให้แก่กนั
ตามใจกิเลสง่ายช่วงแรก ยากช่วงหลัง ขัดเกลากิเลสยากช่วงแรก ง่ายช่วงหลัง
ตื#นแต่เช้า กินข้าววันละมื,อ ทํางานที#ดีเต็มที# พักพอดี ทําชีวีให้ผาสุ ก เป็ นสุ ดยอด
แห่งบุญกุศล
ถ้าเราเห็นเวลาเป็ นคุณค่าก็จะทําในสิ# งที#เป็ นสาระและประโยชน์ ในช่วงเวลาของ
ชีวติ ได้สูงสุ ด เท่าที#เป็ นไปได้จริ ง
ถ้าเราไม่เด็ดขาดเราก็ไม่มีโอกาสนะ ชีวติ ... ถ้าใครจะอ้างงานยังอ้างได้อีกหลาย
ชาติ แล้วจะมาเมื#อไหร่
มาได้ตอนไหนนะชีวิต... ที#จะมาเรี ยนวิชาพ้นทุกข์ให้กบั ชี วติ
ถ้าเราไม่ช่วยกันกําจัดคนชัว# ให้โลกแล้วใครจะทํา
เราต้องช่วยกันกําจัดคนชัว# ให้กบั โลก
คนชัว# คนแรกที#เราต้องกําจัด คือ กิเลสเราเอง
ถ้าเราซื, อข้าวแพงกว่าตลาด (http://youtu.be/iEa1-Ba2mDI)
1. เราได้คนปลอม
2. เราจะได้ขา้ วปลอม
อื#น ๆ ก็เหมือนกัน ถ้าเราขายของแพง มันจะมีวบิ ากร้าย ธุ รกิจมันจะพัง
แต่ถา้ เราขายของถูก มันจะมีวบิ ากดีเข้ามาหนุ นให้ไปตลอด ยัง# ยืนยาวนาน
ไม่เชื#อลองทําดูได้เลย ลองช่วยกันทําดู ช่วยกันทําสิ# งที#มีคุณค่า ราคาถูก
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เราทําสิ# งที#มีคุณค่า เราไม่ได้ทาํ สิ# งที#มีราคา จงทําสิ# งที#มีคุณค่า อย่าทําสิ# งที#มีราคา
เราทําสิ# งที#มีคุณค่าให้ราคาถูก แล้วพลังบุญกุศล วิบากดีจะคุม้ ครอง
จะทําให้เรานั,น ทํางานได้อย่างอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข อย่างยัง# ยืน
ถ้าเราตามใจกิเลส เท่ากับได้รับข้อหา
สมรู ้ร่วมคิดกับกิเลส เป็ นโทษประหาร 7 ชัว# โคตร
ถ้าเราถูกเข้าใจผิด แต่เราไม่ชวั# เราไม่ทุกข์ ไม่อาลัยอาวรณ์เป็ นสภาพจิตและ
ความคิดที#มนั ดีที#สุดในโลก
ถ้าเราทําดี วิบากบาปที#เราได้รับ น้อยกว่าสิ# งที#ทาํ มาอยูแ่ ล้ว
เพราะกุศลวิบากที#บาํ เพ็ญช่วยไว้ ด้วยการชิงออกฤทธิo แทน
ถ้าเราทําดี สิ# งเลวร้ายที#เราโดนยังน้อยกว่าสิ# งที#ทาํ มาอยูแ่ ล้ว เพราะดีตะ๊ ไว้
ถ้าเรามีความสุ ขได้ท่ามกลางความบกพร่ องมันจะลงตัว ลงตัวที#จิตวิญญาณ
ถ้าเรายังหลงเสพอยู่ แล้วไม่เห็นทุกข์ จะมาปฏิบตั ิธรรมไหม ?
เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม พระพุทธเจ้าท่านไม่สอนหรอกคนเห็นสุ ข
ถ้าเราเป็ นสุ ขอยู่ เราจะไม่เปลี#ยนแปลงชีวติ เรา เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม
ถ้าเสี ยสละทําดีแล้วยังไม่มีใครเลี,ยง แสดงว่าบุญกุศลยังไม่มากพอ
ให้ทาํ ดีไปเรื# อย ๆ โดยไม่ตอ้ งอยากได้อะไร
ไม่มีใครเลี,ยงก็จงปล่อยให้มนั ตายไปซะ อยูท่ าํ ไมกับคนใจดํา
ถ้าไม่ใช้ส#ิ งประหยัดเรี ยบง่ายเป็ นหลัก ก็ไม่สามารถพอเพียงได้
ถ้าไม่ได้สมอยาก ก็โกรธ เป็ นสาเหตุของโรคต่าง ๆ
ถ้าไม่ติดดี จะไม่ทุกข์ จะไม่ฉะกับใคร
ถ้าไม่ติดดี จะไม่มีพลังทําดี เมื#อทําดีจงชนะความยึดดี ชนะทุกข์ในใจเรา จะพาพี#
น้องเราพ้นทุกข์ไปด้วย
ถ้าไม่ติดดีจะไม่มีพลังทําดี แต่เมื#อดีเกิดไม่ได้แล้ว ใครวางก่อน คนนั,นชนะกิเลส
ชนะทุกข์ในตน
ถ้าไม่ปฏิบตั ิธรรม ก็มีสองอย่าง คือ “ทุกข์” กับ “ชัว# ”
ถ้าควบคุมกิเลสไม่ได้ ก็ควบคุมพิษต่าง ๆ ที#จะเข้าสู่ ร่างกายไม่ได้
ถ้าฆ่ากิเลสไม่ตาย ก็ตอ้ งทรมานก่อนตายและหลังตาย ชัว# กัปชัว# กัลป์
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ถ้าชนะความ “กลัวตาย” “กลัวโรค” “เร่ งผล” “กังวล”ได้ อย่างอื#นง่ายหมด
ถ้าทําลายกิเลสได้ จะมีพลังวิมุติมหาศาล
ถามว่าเกิดมาทําไม ตอบ เกิดมาเพื#อฝึ กฝนการสร้างความผาสุ กที#แท้จริ งให้กบั
ตนเองและผูอ้ ื#น
ถ้าล้างกิเลสได้ ใจจะล้างกายให้บริ สุทธิo เอง
ถ้าสร้างความสุ ขในขณะที#มีความทุกข์ไม่ได้ ซวยที#สุด
ถึงจะเรี ยนมาเก่งแค่ไหน ฆ่ากิเลส ล้างกิเลสไม่เป็ น โลกก็เดือดร้อนอยูด่ ี
เรี ยนไม่เก่ง แต่ฆ่ากิเลส ล้างกิเลสเป็ นโลกย่อมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
แท้จริ งคนต้องการสลายแรงกดดันทั,งหมดในใจ ไม่วา่ จะเผชิญกับอะไรก็ตาม
โทษเขาคืออัตตาเรา
ทฤษฎีผเี สื, อขยับปี ก (เคออส) ทําให้เกิดพลังพายุ ที#ผา่ นการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็ น
จริ ง แต่ของเราเป็ นเคออสแห่ งธรรม เมื#อผีเสื, อแห่งธรรมหนึ#งตัว เริ# มขยับปี กส่ ง
สัญญาณ ผีเสื, อที#มีพลังแห่งธรรมจะรับสัญญาณได้ แล้วขยับปี กส่ งสัญญาณ
ต่อเนื#องกันไป จนเกิดเป็ นพลังพายุแห่งความดี ที#พดั ความทุกข์โศกความ
เดือดร้อนสิ# งเลวร้าย ให้ลดน้อยลงหรื อหมดไปจากชีวิตมนุษย์
ทําเต็มที# เต็มใจ เต็มแรง ส่ วนผลจะพร่ องอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ ก็ไม่เป็ นไร
เพราะสาระแท้ คือ ความผาสุ กที#ยงั# ยืน วางดีให้ได้
ทําเต็มที# แล้ววางให้ถึงที#สุด
ทําเต็มที#ก็เป็ นบุญเต็มที# เป็ นกุศลเต็มที#
ทําใจให้เป็ นสุ ขได้ทุกวินาที เอาประโยชน์ให้ได้ทุกเหตุการณ์
ทําใจให้สุขตลอดเวลาไม่วา่ อะไรจะล้มเหลว
ทําให้ดีที#สุด แล้วยอมให้เกิดสิ# งเลวร้ายทุกเรื# องให้ได้
ทําให้ดีที#สุด วางดีให้ถึงที#สุด จึงจะถึงนิพพาน
“ทําความผาสุ กที#ตน ช่วยคนที#ศรัทธา” สามารถล้าง “ความยึดมัน# ที#จะอยากให้
ผูอ้ ื#นได้ดีดงั# ใจเรา”
ทําความพ้นทุกข์ที#ตน ชี,ทางพ้นทุกข์ให้คน
ทําความยินดี กับการรู ้ความไม่ดีที#ตวั เองและยินดีแก้ไข
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ทํางานเพื#อให้เกิดการเห็นความพร่ อง ได้เห็นทุกข์ ล้างทุกข์ เพื#อตรวจสอบว่าเรา
ยังติดหลงอะไร
ทํางานแล้ว เป็ นสุ ขขึ,นเรื# อย ๆ คือความเจริ ญ แม้เหนื#อยก็หายเร็ ว
จิตที#เจริ ญจะคุม้ ครองได้มาก
ทํางานแล้วเกิดความผิดพลาดบกพร่ อง คือ คนที#ได้กาํ ไรที#สุดในโลก
ทํางานแล้วเห็นทุกข์ แสดงว่าได้เห็นกิเลส จะได้ลา้ งกิเลส
ทํางานให้เหนื# อย ๆ จะได้ให้กิเลสออกมา เหนื# อยตอนที#อตั ตายังไม่โตมาก... ดี
แล้ว จะได้กระทุง้ ออกมาและฆ่าได้
ทํางานให้บรรลุธรรม คือ ทํางานให้บรรลุสัปปุริสธรรม (ทํางานได้งานสู งสุ ด ใน
ขีดที#ลดกิเลสได้สูงสุ ด)
ทํางานให้หนัก ๆ มาก ๆ เข้าไว้ ไม่ไหวค่อยถอย ลุยไป... จะได้รู้กาํ ลังจริ ง
ทํางานไป ทําความดีไป อ่านใจไป มีทุกข์ปนก็อ่านทุกข์ไป ล้างทุกข์ไป นี#คือ
มรรคองค์ 8 (เดินมรรค)
ทํางานไป สร้างนิพพานไป การดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และผาสุ ก
ดูกาย ดูใจ ล้างใจ นี#คือการปฏิบตั ิธรรม
ทําดี เพื#ออาศัยวางดี เพื#อล้างกิเลส สู่ ปรมัตถ์
ทําดี ถูกแกล้งให้ได้ ทําดี ถูกดูถูกให้ได้ โดนด่า โดนว่า เท่าไหร่ วิบากก็หมด
ไม่มีอะไรที#เราได้รับ โดยที#เราไม่ได้ทาํ มา ใครที#เชื#อเรื# องกรรม จะพ้นทุกข์
ทําดีเต็มที#ดว้ ยใจที#ไร้ทุกข์ คือ ดีแท้
ทําดีเต็มที#ทุกวันก็ลงตัวทุกวัน ความลงตัวอยูท่ ี#ทาํ ดีเต็มที#
ความไม่ลงตัวอยูท่ ี#ทาํ ดีไม่เต็มที#
ความลงตัวหรื อไม่ ไม่ได้อยูท่ ี#ทาํ ดีเรื# องนั,น ๆ เสร็ จหรื อไม่เสร็ จ มีคนช่วยหรื อ
ไม่มีคนช่วย ทําเต็มที#แล้วลงตัวแล้ว แต่อยูท่ ี#ทาํ เต็มที#หรื อไม่
ทําดีแล้ว ถูกสิ# งที#ไม่ดีท, งั หลายกระทบให้ได้
ทําดีแล้ว ยังถูกวิบากบาปเล่นงานหนัก แสดงว่าชาติก่อนเราทําบาปมาก (เราแสบมาก)
ทําดีให้ดีที#สุด แต่ดีที#สุด ๆ คือ ฆ่ากิเลสให้ได้
ทําดีให้ดีที#สุด แล้ววางความยึดมัน# ถือมัน# ให้ถึงที#สุด จิตใจก็จะเป็ นสุ ข
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ทําดีไม่มีเสี ยไม่มีแพ้ (ไม่แพ้ชวั# ไม่แพ้วบิ ากบาปในตน) เป็ นประโยชน์ต่อตนเอง
และผองชน
ทําดีไม่มีถือสา เป็ นการล้างอัตตาและล้างกรรม
ทําดีไม่มีถือสา สร้างเมตตา อุเบกขา ไปสู่ ความเบิกบาน แจ่มใส
ทําดีถูกด่าให้ได้ ถูกแกล้งให้ได้ ถูกนินทาให้ได้ ถูกว่าให้ได้ เพราะเราทํามาทั,งนั,น
ทําดีที#สุด แต่อย่าติดยึด เอาประโยชน์ตนให้ได้และพร้อมที#จะปรับเปลี#ยน เพราะ
ทุกอย่างไม่เที#ยง พร้อมปรับเปลี#ยนตลอดเวลา ปรับแล้ว สงบสันติ สามัคคี คือ
ความสําเร็ จ
ทําดีที#สุดแต่อย่าติดยึด จงพร้อมที#จะปรับเปลี#ยน เพราะมันไม่เที#ยง
พร้อมปรับเปลี#ยนตลอดเวลา ปรับแล้วเกิดสิ# งดีข, ึนหรื อไม่ก็ได้ แต่ใจไม่ทุกข์
เท่ากับสําเร็ จ
ทําดีที#สุดแล้วก็สุขที#สุดแล้ว ทํางานเต็มที#แล้ว ก็สุขเต็มที#แล้ว
ทําดีทุกครั,ง “ชนะทุกครั,ง”
ทําดีทุกวันก็ช่วยออกฤทธิo แทนสิ# งเลวร้ายในตนและในโลกทุกวัน
สร้างประโยชน์สุขให้ตนและโลกทุกวัน ทุกครั,งที#ทาํ ดีเต็มที#อย่างรู ้เพียรรู ้พกั
สิ# งที#เกิดขึ,น ณ เวลานั,น ก็ดีที#สุดแล้วที#เป็ นไปได้จริ ง สมบูรณ์แบบที#สุดแล้วที#
เป็ นได้จริ ง
พลังแห่งความดีที#ลงไปจะส่ งผลในปั จจุบนั ส่ วนหนึ#ง ส่ วนที#เหลือจะส่ งผลใน
อนาคตในชาติน, ี หรื อชาติอื#น ๆ สื บไป (พระไตรปิ ฎกเล่ม 37 ข้อ 1698)
ดังนั,น ถ้าเราทําอย่างนี,ทุกภพทุกชาติ ผลดีงามก็จะเจริ ญก้าวหน้ามากยิง# ขึ,นเรื# อย ๆ
ทุกภพทุกชาติ เกิดความเจริ ญก้าวหน้าในสิ# งที#ดีงามที#สุด สมบูรณ์แบบที#สุด ที#
เป็ นไปได้จริ งทุกภพทุกชาติ
ทําดีรับผลดีก็จบกัน ทําชัว# รับผลชัว# ก็จบกัน
ทําดีอย่างติดดีเต็มที# แต่ถา้ ทําท่าจะไม่ดี หรื อ แตกร้าวให้วางดีทนั ที
ทําดีอย่างมีความสุ ข คือ ทําดีถูกคนเข้าใจผิดให้ได้ ทําดีถูกคนดูถูกให้ได้ ทําดีถูก
คนแกล้งให้ได้ แล้วคุณจะดีจริ ง ๆ
ทําดีอย่างมีสุข จริ งใจ ล้างใจ
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ทิ,งดีส่วนน้อย เพื#อเอาดีที#มากกว่า
ทุกข์เกิดจากการเอา สุ ขเกิดจากการให้
ทุกวินาที ทําความดีให้มีพลัง เป็ นประโยชน์แท้
ทุกสถานการณ์ตอ้ งฆ่ากิเลสให้ได้ ทุกสถานการณ์ตอ้ งทําดีให้ได้
ทุกอย่างที#เกิดขึ,น ยุติธรรมแล้ว ยุติธรรมที#สุดแล้ว ไม่มีอะไรไม่ยตุ ิธรรมในโลกใบ
นี,
ในโลกใบนี,จะซวยหน่อย ตรงที#วา่ คนที#จะมีตาํ แหน่งหน้าที#อะไรต่าง ๆ นา ๆ
ตําแหน่งที#สูงที#โก้ ที#อะไรมักจะเป็ นคนเก่ง มันจะซวยตรงนี, พอเป็ นคนเก่ง ก็เลย
หลงว่าตัวเองเก่ง ก็เลยนึกว่าตัวเองรู ้มากกว่าเพื#อน ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ (ปรโตโฆ
สะ คือ การได้ฟังสัจจะมุมอื#นจากผูร้ ู ้อื#น ๆ หรื อจากบัณฑิตอื#น จะไม่ติดยึดแต่ภูมิรู้
เดิม ๆ ของตน) เก่งแล้วทําไมแก้ปัญหาไม่ได้หล่ะ
เก่งก็แก้ปัญหาให้มนั ได้สิ ถ้าเก่งแล้วคุณแก้ปัญหานั,นได้ คุณไม่ตอ้ งฟังใครหรอก
เพราะคุณแก้ปัญหาได้ทุกปั ญหาแล้ว คุณไม่ตอ้ งฟังใคร ๆ หรอก เพราะคุณ
แก้ปัญหาทุกปั ญหาได้แล้วนี#
แต่จริ ง ๆ ก็ตอ้ งฟังเลยว่าเขามีปัญหาอะไร จะได้ช่วยเขาแก้ ขนาดคนเก่ง แก้ปัญหา
ทุกปั ญหา ยังต้องฟังเลย เพื#ออะไร เพื#อที#จะช่วยคนอื#นได้ ใช่ไหม? ว่าเขามีปัญหา
อะไร กล่าวไปไย ถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาทุกปั ญหาได้ เราต้องฟัง ฟังให้มาก
ตราบใดที#เรายังแก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องฟัง
ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคาย ฟังเพื#อเลือก ไม่ใช่ฟังเพื#อเอาทุกอัน
ในโลกนี,ไม่มีใครชนะความเร่ งได้
ในโอกาสวันครู แห่งชาติ ขอน้อมคารวะพระบรมครู องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระโพธิ สัตว์เจ้า พระอริ ยเจ้าทุกพระองค์ ขอส่ งพลังใจให้ศิษย์และพี#นอ้ งทุกท่าน
เจริ ญในธรรมอันเป็ นพลังและความผาสุ กที#แท้จริ งของชี วิต
“กิเลสกินพลังชีวติ คนเป็ นอาหาร ธรรมะเติมพลังชีวิตให้คน”
ในหมู่คนดีเราชิงยอมก่อนแม้เราถูก ใครจะว่าอย่างไรก็ช่าง ให้เราทําความจริ ง
แห่งการยอมที#เรา
นรกที#ซ่อนอยูใ่ นดีคือ “อัตตามานะ”
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นักบริ หารที#แท้จริ งไม่ใช่บริ หารงาน แต่คือบริ หารคน แล้วคนจะสร้างงาน งานที#
ออกมาจะมีคุณค่า
นักบริ หารที#สุดยอด คือ นักบริ หารที#ทาํ ให้คนลดกิเลสได้
นักสาธารณสุ ข คือ ผูท้ ี#สามารถพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมสุ ขภาพของตนดีได้
และมีศิลปะในการช่วยผูอ้ ื#นให้มีสุขภาพที#ดีได้
นักสาธารณสุ ขที#เก่งที#สุดในโลกคือ พระพุทธเจ้า รองลงมาคือ พระโพธิ สัตว์
ผูบ้ รรลุธรรมที#แท้จริ ง คือ นักสาธารณสุ ข ผูท้ ี#ลดกิเลสเป็ น จึงเป็ นนักสาธารณสุ ข
ผูท้ ี#ลดกิเลสไม่เป็ น จึงไม่ใช่นกั สาธารณสุ ข
นักสาธารณสุ ข คือ ผูท้ ี#สร้างความสุ ขให้ผอู ้ ื#น นักสาธารณสุ ขที#แท้จริ ง คือ บุคคลที#
มีค่าที#สุดในโลก
นาบุญตัวจริ ง คือ สร้างคนให้มีจิตวิญญาณที#ดีงามและผาสุ ก
นิพพาน คือ ความ “ผ่องใสอย่างยิง# ”
เบียดเบียนผูอ้ ื#นเท่าไร จะทําให้ตนเองทรมานเท่านั,น
บทเรี ยนการบริ หารใจจะหาเรี ยนที#ไหนก็ไม่ได้นอกจากได้พบผูร้ ู ้แท้
บารมีกลุ่ม คือ บารมีสูงสุ ด มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
พุทธองค์ ตรัสว่า อย่าพรากประโยชน์ตน เพื#อประโยชน์ผอู ้ ื#นแม้มาก
ปั ญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติ ของเรา มีแต่ทุกข์เท่านั,นที#หมดไปจากใจของเรา
บําเพ็ญแบบไม่เห็นฝั#ง จงว่ายแบบไม่ตอ้ งคิดถึงฝั#ง
บุญ = ลดกิเลส (ชําระกิเลส)
บุญแท้ คือ ความไม่ทุกข์
บุญกุศลของเรา = วิบากดีของเรา
บุญกุศลของเราคือ “บอดี,การ์ ด” คุม้ ครองเรา
บุญกุศล คือ ความฉลาด
บุญกุศลจะเจริ ญไปเรื# อย ๆ ต้องเหนื#อยเพื#อเพิ#มศักยภาพ
เป็ นการทํามรรคมีองค์แปด มีท, งั งานมีท, งั ใจอยูใ่ นนั,น
ตัวคนเดียวไม่มีทางอัพเดททัน หาคนเดียวมา ข้อมูลเหตุการณ์ก็เปลี#ยนแล้ว
จะได้ขอ้ มูลจริ งตามเวลาจริ งต้องทํา “อปริ หานิยธรรม” ในหมู่มิตรดีสหายดี
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ปฎิบตั ิธรรมไม่มีผสั สะผิดหมด ไม่มีประโยชน์ ไม่พน้ ทุกข์
ประเด็นหลักคือ ตนล้างกิเลส ประเด็นรองคือ งานหรื อคนอื#นพัฒนา
ประโยชน์ในโลกนี, คือ ใจเราเป็ นสุ ขยัง# ยืน
ประโยชน์ของเรา คือ การทําดีที#สุด ก็สุขที#สุดแล้ว
ปั ญญาแท้เกิดจากกําจัดบาป (กิเลส) ที#สั#งสม
ปั ญหาไม่เคยหมดไปจากโลก ปั ญหาหมดได้ที#ใจเราเท่านั,น
ปั ญหา คือ เครื# องมือฝึ กใจที#ดีที#สุดในโลก
ปั ญหาทุกอย่างเกิดจากกิเลส
ปี ติแม้นอ้ ยก็ทาํ ให้สุขใจและเพิ#มพลัง
ปุริสภาวะ คือ จิตที#เข้มแข็งที#อยูเ่ หนื อวิบากและทําลายกิเลสได้
ผูแ้ บ่งปั นไม่มีวนั ตกงาน ทํางานฟรี
1. จะพอกินพอใช้
2. ไม่ตกงาน
3. เหลือกินเหลือใช้
4. มีมิตรมาก
ผูใ้ ดเห็นทุกข์แล้วแปลเป็ นสุ ขอย่างเป็ นกุศลได้ ผูน้ , นั จะเป็ นผูม้ ีความสุ ขตลอดกาลนาน
ผูใ้ ดถูกกดดัน ถูกตัดรอน ถูกแกล้ง ถูกรังเกียจ ถูกไม่เห็นด้วยจากผูท้ ี#มีอาํ นาจหรื อ
จากบุคคลใด ๆ จงล้างทุกข์ลา้ งวิบาก ด้วยการไม่ยดึ มัน# ถือมัน# ว่าต้องโดนหรื อไม่
โดนสภาพดังกล่าว
ถ้าโดนแสดงว่าเราเคยทําอย่างนั,นมาไม่ชาติน, ีก็ชาติก่อน รับแล้วววิบากร้ายก็หมดไป
กุศลของเราก็จะส่ งผลดีได้มากยิง# ขึ,น เราจะโชคดีมีประโยชน์สุขมากยิง# ขึ,น
ยิง# เราพากเพียรทําดีและล้างทุกข์จากไม่ยดึ มัน# ถือมัน# ได้มากเท่าไหร่
ยิง# ออกฤทธิo แทนวิบากร้ายได้มากเท่านั,น ๆ อย่าโทษอย่าโกรธใคร
เพราะสิ# งที#เรารับแท้จริ งแล้วเกิดจากเราทํามาทั,งนั,น จงทําดีต่อไปด้วยใจที#เป็ นสุ ข
ผูใ้ ดที#ละเอียดในเรื# องใดเรื# องใดก็ตาม เมื#อไม่สามารถทําให้ละเอียดได้
อย่าลืมปล่อยวางความละเอียดนั,น ๆ
ผูท้ ี#เบียดเบียนคนอื#น คือ ผูท้ ี#เบียดเบียนตัวเอง
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ผูท้ ี#ไม่เอาอะไรมาเสพเพื#อตน คือ ผูท้ ี#สุขที#สุดในโลก
ผูท้ ี#พร้อมที#จะผิดหวัง จะไม่มีความผิดหวังในชี วติ
ผูท้ ี#มวั เสพ สะสมอยู่ จะเจ็บหนัก เจ็บแรง ล้างยากและเนิ#นช้า
ผูบ้ รรลุธรรมตามลําดับ คือ ผูท้ ี#มีความสุ ขในการพากเพียรลดละกิเลส (ฉันทะใน
มรรค) และมีความสุ ขที#ลดละกิเลสได้ (ฉันทะในผล)
ฝึ กให้มีความสุ ขท่ามกลางความเลวร้าย
ฝึ กทิ,งทุกอย่างก่อนจะได้ไม่ตอ้ งทุกข์ ไม่พรากวันใดก็วนั หนึ#ง
เรามีหน้าที#ทาํ ให้อยูใ่ นสภาพที#ดีที#สุด ก่อนที#มนั หรื อเราจะดับไปเท่านั,น
เพียงได้เสพความรู ้สึก “สุ ขลวง” นิดเดียว แต่จะเหลือความทุกข์อีกยาวนาน
คือ ความติด ความอยาก ความเจ็บป่ วยและสิ# งเลวร้ายต่าง ๆ
เพียรแล้ว สําเร็ จแล้ว ไม่สาํ เร็ จที#ผล แต่สาํ เร็ จที#เพียร
พร้อมเผชิญกับความไม่เที#ยง ถ้าทุกคนวางได้ ก็ได้ประโยชน์หมดถ้วนหน้า
พร้อมที#จะพลิกจิตตลอดเวลา
พลังแห่งความดีทาํ ให้คนดีมีพลัง เป็ นพลังแห่งความสุ ข เป็ นพลังแห่งศักยภาพอัน
มหัศจรรย์ที#มนุษย์ควรได้
ลดกิเลสไป ทําความดีไป ก็จะสัมผัสรู ้เห็นสภาพนั,นในตนเองด้วยตนเอง และ
เข้าใจผูอ้ ื#นที#มีสภาพดังกล่าว
พลังกุศล คือ พลังปี ติในโลก จะเป็ นพลังเสริ มในการล้างทุกข์ได้มาก
แต่ถา้ เอามาเสพมาติด จะเป็ นนรกที#ลึกมาก
พลังกุศลจะเคลียร์ ให้เอง ความจริ งใจและการล้างใจจะเป็ นพลังคุม้ ครองเราได้
พลังจากการ “ฆ่ากิเลส” ยิง# กว่า “ปรมาณู ”
พลังชีวติ ของแต่ละคน เป็ นพลังศักดิoสิทธิo ที#ตีค่าและบันทึกสิ# งดีหรื อไม่ดี ที#บุคคล
นั,นกระทําทางกายหรื อวาจาหรื อใจ แล้วสร้างผลทุกอย่างให้ชีวติ ตามนํ,าหนักค่า
ของสิ# งดีหรื อร้ายนั,น ๆ ในชาติที#ทาํ นั,น หรื อในชาติอื#น ๆ สื บไป
พลังรักษาสุ ขภาพที#ดีที#สุด คือ ลดกิเลส
พึงรบมารด้วยอาวุธ คือ ปั ญญา
จิตที#ต, งั ไว้ผิด (จิตที#ชื#นชมกิเลส) นั,น เลวยิง# กว่าความฉิ บหาย
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พุทธะ รู ้ประมาณอย่างฉลาด
ฟ้ าไม่เคยใจดํากับคนใจดี
ฟ้ าไม่เคยใจดํากับคนใจดี คือ ความดีไม่เคยใจดํากับคนใจดี
ภพ คือ สภาพสุ ขลวง ล้างภพ คือ ล้างเงื#อนไขที#จะทําให้ใจเป็ นทุกข์
เมตตาจะกว้างแผ่ไพศาล อุเบกขาจะลงลึกมัน# คง
เมื#อเราทําแต่ดี ไม่มีชวั# จงยินดีกบั ทุกเรื# องที#เกิดขึ,น แต่ไม่ติดในทุกเรื# องที#เกิดขึ,น
เมื#อใดโทษคนอื#น เมื#อนั,นคือกิเลส เมื#อใดโทษคนอื#น คือกิเลสสั#งการ ผิดทันที
เมื#อใดโทษตนเอง คือธรรมสั#งการ
เมื#อไหร่ ทุกข์เกิด แสดงว่ากิเลสทํางาน
เมื#อชัว# ก็ทาํ ชัว# ได้ทุกอย่าง มันก็ข, ีเกียจทํางาน เท่ากับเป็ นการสั#งสมวิบากให้กบั ตัวเอง
ไม่อยากได้วบิ าก จงอย่าเสพชัว# อย่าทําชัว#
“เราคื อคนที# เรารั กที# สุ ด แต่ เราก็สามารถทํา ร้ ายตัวเราเองได้ กล่ า วไปไยที# ทาํ
ร้ ายคนอื# นให้ตวั เองเสพสมใจ”
“ความน่ากลัวของกิเลส คือ ดิ,นได้แรง และทําชัว# ได้แรง”
“ถ้าเราไม่ช่วยกําจัดคนชัว# แล้วใครจะทํา คนชัว# คนแรกที#เราควรจะกําจัดให้ได้ คือ
กิเลสในตัวเรา ถ้าเรายังกําจัดคนชัว# ความชัว# ในตัวไม่ได้ อย่าหวังว่าจะช่วยคนชัว#
คนอื#นได้ ฉะนั,น ถ้าไม่ได้ฟังสัตบุรุษไม่มีทางพ้นทุกข์”
กลัวทั,งชัว# ทั,งทุกข์ คือ มนุษย์ที#ประเสริ ฐที#สุดในโลก
เกิดมาเพื#อปราบความชัว# ช้าความสารเลว ความหยิง# ยโสโอหัง ปราบคนทรยศที#
ชัว# ช้าที#สุดในโลก คือ กิเลสในตัวเราให้ได้ก่อน
ในโลกไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจที#สุด ที#ปราบคนที#ทรยศขี,เกียจขี,โกง
ไม่ทาํ ประโยชน์อะไรเลย นัง# กินนอนกิน คือ กิเลสในตัวเรา
“กิเลสมันเหลือมากเท่าไร มันสะกดจิตเรามากเท่านั,น เราต้องสังวรศีล
กายวาจาไปก่อน แล้วใจก็ตามไปด้วย เรากลายเป็ นคนไม่เอาภาระสังคม
ไม่เอาภาระตัวเองไม่เอาภาระผูอ้ ื#น เสพตัวเองเท่ากับไม่เอาภาระตัวเอง
คนที#เสพกิเลส เป็ นคนที#ไม่เอาภาระตัวเองไม่เอาภาระผูอ้ ื#น แต่เป็ นคน
สร้างภาระให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื#น เกิดมาจะเอาแค่น, ีหรื อ จะเอาแค่น, ีหรื อ
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ก่อนตาย มาเสพกิเลสสร้างภาระให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื#น”
ถ้าเรารู ้จกั กิเลส เราจะไม่เทพลังให้มนั เมื#อเรารู ้วา่ กิเลสเป็ นทุกข์ เราไม่ตอ้ งไปส่ ง
พลังให้มนั เลย ทําลายกิเลสในตัวเราเป็ นบุญ
วิชาที#ขาดแคลนที#สุดในโลก คือ วิชาที#ฆ่ากิเลสได้
บุคลากรที#ขาดแคลนที#สุดในโลก คือ บุคคลที#ฆ่ากิเลสได้
เป็ นบุ คคลที#นาํ สันติสุขมาสู่ โลก สร้ างสันติ สุขให้กบั โลก เกิ ดมาแล้วฆ่ากิ เลส
ไม่ได้ ฆ่ากิเลสไม่เป็ น ขาดทุนที#สุดในโลก พอฆ่ามันได้ พลังของเราก็ไม่ตอ้ งไป
เลี,ยงชีวติ กิเลสมันอีกต่อไป มีแต่อิ#มเอิบเบิกบานแจ่มใส ไม่ตอ้ งไปชัว# ก็จะดึงดูด
พลังมาให้เราสมดุลร้อนเย็น สุ ขภาพกายแข็งแรงที#สุด ใจเป็ นสุ ขที#สุด
เมื#อตั,งจิตอยูใ่ นบุญกุศล ย่อมได้ประโยชน์ในทุกสถานการณ์ และนี#เป็ นประโยชน์
ที#แท้จริ ง
เมื#อทําดีที#สุดแล้ว เราก็ได้อาศัยสิ# งที#ดีที#สุดแล้ว จะเศร้าหมองไปทําไม
เมื#อมีส#ิ งเลวร้ายเกิดขึ,นกับเรา ให้คิดพิจารณาว่า ที#เราเคยทํามาในอดีตชาติ หนัก
(แสบ) กว่านี,
แม้เขาไม่ดีจริ ง ก็ไม่ถือสา อย่าดูถูกแม้เดรัจฉาน ให้รู้ความจริ ง ตามความเป็ นจริ ง
แม้แก้ไขไม่ได้ก็เป็ นสุ ขได้ เพราะได้รู้วา่ ทําอะไร เกิดผลอะไร
แม้แต่การยึดมัน# ถื อมัน# ให้เกิ ดสิ# งดี ดงั ใจหมายจึงจะเป็ นสุ ขใจ ถ้าไม่เกิ ดดี ดงั ใจ
หมายจะเป็ นทุกข์ใจ ก็สั#งสมเป็ นวิบากร้าย ที#ถูกต้อง คือทําเต็มที#ให้ที#สุดตามเหตุ
ปั จจัยที#ทาํ ได้ ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื#น ไม่ทะเลาะวิวาทกัน แล้ววาง
ให้เป็ นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละคน รับผลแล้วก็จบดับไป มีกาํ ลังมีโอกาสอีกก็
ทําดีอีก แล้ววางอีก ทําสลับไปมาตราบปริ นิพาน ทําให้เกิดจริ งในจิต จะไม่ส#ังสม
เป็ นวิบากร้าย แต่เป็ นวิบากดีตลอดกาลนาน มีความสุ ขสบายใจตลอดกาลนาน
แม้ชีวติ จะเดือดร้อนก็ไม่ขาดทุน (ไม่ทุกข์) เพราะมองเห็นความเลวร้ายหมดไป
อย่างเดียว (วิบากกรรมหมดไป) ชีวติ ก็ได้อาศัยสิ# งดี ๆ อย่างเดียว
แม้พร่ องไป ก็ใจเต็ม ใจผาสุ ก
ไม่ติดสงบ ไม่ติดวุน่ วาย แต่รู้วา่ จังหวะไหนควรทําอะไร
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ไม่ทอ้ แท้เสี ยอย่างเดียว ความสําเร็ จเป็ นอันหวังได้ จิตวิญญาณที#ฝึกมาอย่างดีจะ
ตามคุม้ ครองเรา
ไม่มีโลกียสุ ขใด ๆ ที#ไม่นาํ ทุกข์ใหญ่มาให้เรา
ไม่มีงานใดสมบูรณ์แบบได้
ไม่มีสิ#งใดจะไม่พรากจากกัน
ไม่มีอะไรคือสาระที#แท้ของชี วติ สาระแท้คือการไม่เอาอะไรมาเสพเพื#อตน
ไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกัน อะไรที#ไปจากเราแล้วเราไม่ทุกข์ นัน# คือกําไรของเรา
ไม่ละเลย พยายาม แก้ไขข้อบกพร่ องของตนเป็ นหลัก
ไม่วา่ จะเกิดอะไรขึ,น ก็ไม่ทุกข์
ไม่วา่ อะไรจะล้มเหลว แต่ใจต้องเป็ นสุ ขให้ได้
มนุษย์ในโลกโง่ตอ้ งการความพร้อม แต่แท้จริ งแล้วโลกนี, มนั ไม่เที#ยง เพราะโลกนี,
ย่อมพร่ องอยูเ่ ป็ นนิจ
มิตรมีค่ามากกว่าข้าวของที#เสี ยหาย มิตรมีค่ามากกว่าชื#อเสี ยงที#เสี ยหาย มิตรมีค่า
มากกว่าทุกสิ# งทุกอย่างในโลกนี,
อย่าเอาความบกพร่ องเพียงเล็กน้อย มาทําลายมิตรภาพที#ยง#ิ ใหญ่ ถ้าอยากได้มิตรแท้
จงลดกาม ลดอัตตา
มีแรงก็ลา้ งกิเลส หมดแรงก็พกั
มีโอกาสเสี ยสละแล้วไม่เสี ยสละ นัน# แหละคนโง่
มีโอกาสเสี ยสละแล้วรี บเสี ยสละ นัน# แหละคนฉลาด
มีกามหรื อไม่มีกาม ตัดรอบที# ไม่ทุกข์ ไม่ห่วงหาอาลัยอาวรณ์
มีความยินดีผอ่ งใสซื# อสัตย์ต่อกรรม
มีความสุ ขในการทําลายทุกข์ที#ตน้ เหตุ
มีนอ้ ยที#สุด แล้วเป็ นสุ ขที#สุด
มีอตั ตาจัด เมื#อไม่ได้ดง#ั ใจจะเจ็บใจมาก
มุ่งหมาย แต่อย่าปั กมัน# ว่า “ดี” ต้องเกิด เพราะมันไม่เที#ยง
แยกโทษ แยกประโยชน์ อย่างชัดเจน แล้วจะเข้าถึงธรรมได้
ยอมให้อะไรเกิดก็ได้ ยอมได้หมด คือ หมดทุกข์ (เมื#อได้พยายามให้ดีที#สุดแล้ว)
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ยอมด้วยความผาสุ ก คือ ความเจริ ญแท้ (เมื#อได้พยายามให้ดีที#สุดแล้ว)
ยากที#สุด คือพัฒนาคนให้ดีงามและผาสุ ก ดีที#สุด คือพัฒนาคนให้ดีงามและผาสุ ก
ยารักษาโรคที#แรงที#สุด คือ จิตที#เป็ นสุ ข ยาพิษที#ร้ายแรงที#สุด คือ จิตที#เป็ นทุกข์
ยิง# เหนื#อย ยิง# หนัก อัตตายิง# ออกอาการ ถ้ายังมีอตั ตาอยู่
ยิง# ถูกติก็ยงิ# มีกาํ ไร ลดวิบากลงเป็ นกอง โดยเฉพาะได้ลา้ งอัตตาและโลกธรรม
ยินดี เต็มใจ พอใจ สุ ขใจ ในการรับผลนั,น เมื#อได้ทาํ ให้ดีที#สุดแล้ว
พอใจในผลอย่างไม่ติดยึด คือประโยชน์ตน ส่ วนผลที#ออกมาเป็ นประโยชน์โลก
ยินดีในการทําดี แต่อย่าทุกข์ในการทําดี
จงทุ่มโถมในการทําดี แต่อย่าทุกข์เพราะการทําดี
เราเข้าใจคนอื#นเพื#อล้างทุกข์เรา เราเองก็แก้ไขพากเพียรเท่าที#จะทําได้
เราไม่เอาชนะใคร เราจึงชนะทุกคนในโลก
เราไม่มีอะไรที#จะเอาอยูแ่ ล้ว ทําดีให้เหนื# อยอย่างเป็ นสุ ขได้ คือปรมัตถ์แท้
เรากระทบกับอะไร หรื อสิ# งใดกระทบเรา ไม่ใช่เรื# องสําคัญ
ให้เราไม่ทุกข์ได้ นัน# คือ สําเร็ จ
เราจะเดินไปสู่ ความไม่เอาอะไร
เราจะมีปัญญา มากขึ,น ๆ ทุกวัน ๆ จากการทบทวนธรรม
เราต้องเคารพความจริ งใจ เคารพความมีน, าํ ใจ เราต้องเข้าถึงความจริ งใจของหมู่
เพื#อนดีให้ได้ จะหล่อหลอมสร้างความอ่อนโยน ความเมตตา
เราต้องทําใจให้เบิกบาน มีความสุ ขที#สุด นี#คือสาระของชีวิต
เราต้องอโหสิ กรรมให้ตวั เอง ด้วยการทํากรรมดีให้มากขึ,น ด้วยความยินดี
เราทําความดีแท้ดว้ ยความสุ ขใจไปเรื# อย ๆ เมื#อเรามัน# คง คนอื#นเขาก็จะมัน# ใจ
เรามาฝึ กตนเพื#อให้เกิด “ความผาสุ ก”
เรามีบทบาทหน้าที#อะไร เราก็ทาํ หน้าที#น, นั ให้ดีที#สุด อย่าอยากได้ดีหรื ออยากให้
เกิดดี เกินกว่าฤทธิo แรงที#ทาํ ได้จริ ง
เรามีหน้าที#ไม่ทุกข์
เรี ยนรู ้ทุกข์ในจิตวิญญาณ แล้วพึ#งตนและมีน, าํ ใจช่วยกันแก้
เรี# ยวแรงและเวลาของเรามีจาํ กัด ต้องฉลาดทําแต่เรื# องที#ดีที#สุด
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เรื# องใหญ่ตอ้ งยืนหยัด เรื# องเล็กต้องยืดหยุน่
เรื# องของการพัฒนาจิตวิญญาณ ช้าและยากที#สุดในโลก แต่ถา้ ทําได้คุม้ ที#สุดใน
โลก เป็ นกิจที#ควรทํา เป็ นตัวจบ
โรคเป็ นเรื# องที#ปลายเหตุ ลดกิเลสก็ลดทุกโรค
โรคจะลดลงทุกวินาที ที#ใจเป็ นสุ ข
รอยอาลัย คือ เศษนํ,าลายของปี ศาจ อย่าไปเสพมัน เพราะมันเป็ นพิษ
รับคําติ ใช้คาํ ติให้เกิดความเจริ ญให้ได้
ร่ าเริ งในธรรม เบิกบานเสมอ
รากเหง้าของความทุกข์ คือ มันจะเอาให้ได้ดงั# ใจ
รางวัลอันลํ,าค่าที#แท้จริ ง ของคนทําดี คือ ได้รับคําติ แล้วล้างทุกข์ได้
รู ้เหตุจะไม่ทุกข์
รู ้ได้แต่ยดึ มัน# ถือมัน# ไม่ได้
รู ้ความจริ งช้าซวยนาน รู ้ความจริ งเร็ วโชคดี
รู ้สัจจะแท้ของชีวติ จะไม่ทุกข์ ที#ทุกข์เพราะไม่รู้สัจจะแท้ของชีวติ
โลกธรรมจะรู ้ตอนที#มีคนติเรา
โลกนี,พร่ องอยูเ่ ป็ นนิตย์ มีที#ที#สมบูรณ์อยูท่ ี#เดียว คือใจของเรา
โลกุตระ ไม่มีใคร “ผิด” “ถูก” แต่เอาสัจจะในตัวเองบ่งชี,
ลด “อัตตา” จะเพิ#มทั,ง “ประโยชน์ตน” และ“ประโยชน์ท่าน” ที#มาก
ลดการเสพ ก็ลดทุกข์ ทุกข์เพราะเสพ ทุกข์เพราะยึด
ลดกิเลส ทํากุศล ทําให้จิตมีพลัง
ลดอัตตา สามัคคี มีน, าํ ใจ คือ พลังหลอมรวมบุญบารมี
ล้มแล้วลุกเรื# อย ๆ คือ ความเจริ ญ
ล้างวิบาก ล้างใจ ได้กาํ ไรอย่างเดียว
ลาภยศที#แท้จริ ง คือ กินน้อยใช้นอ้ ย แบ่งปั นสิ# งดี
ลาภยศที#แท้จริ ง คือ คุณงามความดีของเรา
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วัตถุเป็ นเพียงเครื# องอาศัยชัว# คราว ร่ างกายของเราไม่ตอ้ งการมาก นิดเดียวก็พอ
แต่คนโมหะชอบสะสม เป็ นภาระหนักเกิน ต้องดูแลรักษา ทุ่มเทในการดูแลรักษา
สิ# งไร้สาระ ที#สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้ นอกจากวิบากบาปและจิตวิญญาณที#ติดยึด
วัตถุจะเจริ ญหรื อไม่ไม่สาํ คัญ ขอให้จิตเป็ นสุ ข
วันที#ไม่ได้ดงั# ใจ คือ วันที#โชคดีที#สุดในชีวติ
วางโดยไม่ทาํ นั,นทุกข์ ทําแล้ววาง นั,นสุ ข
วิญญาณนักสู ้ แค่ได้สู้ก็เป็ นสุ ขแล้ว
วิธีที#คดั คนออกดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิ ศีล
วิธีที#ดูดคนดีเข้ามาได้แรงที#สุด คือ การเพิ#มอธิ ศีล
วิธีที#ดูดคนดีให้สามัคคีกนั ได้ ดูดคนดีเข้ามารวมกันได้มากที#สุด คือ การเพิ#มอธิ ศีล
วิธีที#ดนั คนไม่จริ งออกไปได้ดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิ ศีล
และวิธีที#ช่วยคนขี,เกียจให้ขยัน ช่วยคนที#ไม่เข้าท่าให้เข้าท่า คือ การเพิ#มอธิ ศีล
การเพิ#มอธิ ศีลคือคําตอบทั,งหมด ทําที#เราคือคําตอบทั,งหมด
วิบากของบาป หรื อ อานิสงส์ของดี จะไม่มีใครหรื อสิ# งใดขวางได้ นอกจากทําสิ# ง
ที#ตรงกันข้ามให้มาก ๆ
วิมงั สา คือ ตรวจสอบทั,งทางวัตถุและจิต เพื#อรู ้สภาพปั จจุบนั และปรับให้เป็ น
ประโยชน์ที#สุด
วิมงั สา ตรวจสอบทั,งสมมติและปรมัตถ์
วิมงั สาที#เป็ นปรมัต คือ ตรวจจิตที#ละเอียด ทุกข์แม้นอ้ ยนิ ดก็อย่าให้มีในจิต
ศรัทธาในส่ วนดี เมตตาในส่ วนด้อยส่ วนบกพร่ อง แต่อย่าไปยึดมัน# ถือมัน# ให้
ปล่อย...
ศรัทธาในส่ วนดี เมตตาในส่ วนด้อย สอดร้อยด้วยอุเบกขา ไปสู่ ความเบิกบาน
แจ่มใส
ศรัทธาที#แท้จริ ง เกิดจากปั ญญาที#เห็นความจริ งแท้
ศักยภาพสู งสุ ดของการต่อสู ้ คือ สู ้ให้สุดหัวใจ จะได้ไม่มีอะไรคาใจ
ศีล คือ การละเว้นสิ# งที#เป็ นโทษ เข้าถึงสิ# งที#เป็ นประโยชน์ ด้วยใจที#เป็ นสุ ข
ศีล คือ ข้อกําหนด หยุดสิ# งที#ชวั# ร้ายด้วยใจที#เป็ นสุ ข
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ศีลนี,เป็ นเรื# องใหญ่ของเรา ถ้าทําผิดจากตนประกาศ สัจจะจะบันทึกวิบากร้ายทันที
เพราะเท่ากับผิดสัจจะในชีวติ
ศูนย์บาท เป็ นยุทธศาสตร์ เป็ นแรงบันดาลใจที#ฉุดชีวิตคนให้ รู ้สึกเป็ นสุ ขในการ
ดํารงชีวิต อยากให้โลกมีความสุ ขมากเท่าไหร่ ๆ จงมาช่วยกันทํางานศูนย์บาทให้
มาก ๆ เท่านั,น ๆ
สนทนาธรรมสําคัญมาก จะพาบรรลุธรรม
สภาพจิตและความคิดที#มนั ดีที#สุดในโลก คือ ไม่ยนิ ดีในโลกียะ
ไม่ยนิ ร้ายในทุกสิ# งที#เข้ามากระทบ ให้ยนิ ดีธรรม
สมใจหรื อไม่สมใจก็ส#ังสมนรก ถ้าไม่ลา้ งอัตตา
สมบัติแท้ของทุกคน คือ ความไม่ได้ ไม่เป็ น ไม่มีอะไร
สมมุติโลก กับ ปรมัตถ์ พัฒนาไปพร้อม ๆ กัน
สามัคคีคือพลังแห่งพุทธะ เป็ นพลังงานที#เลิศยอดที#สุดในโลก
สาระแท้คือใจที#ไม่ทุกข์
สาระในโลกคือ ความผาสุ กของจิต
สําเร็ จก็วาง ไม่สาํ เร็ จก็วาง
“ให้” จนไม่มีอะไรจะเอา แม้แต่ “ดี” จะเป็ นสุ ขที#สุด สุ ขที#ยง#ั ยืน
สิ# งใดไม่ใช่อุปสรรค สิ# งนั,นไม่ใช่สัจจะ สิ# งใดไม่มีอุปสรรค สิ# งนั,นไม่ได้ฝึกฝนจิต
วิญญาณ
จิตวิญญาณ ที#เราทํามาก็คือ วิบากที#เราทํามา
สิ# งที#เราควรได้ คือ จิตใจผาสุ กที#แท้จริ ง และยัง# ยืน
สิ# งที#คนทัว# ไปในโลกทําไม่เป็ น คือ ลดกิเลส เรามาช่วยกันทําสิ# งที#โลกต้องการ
ทําสิ# งที#ประเสริ ฐที#สุดที#มนุษย์พึงจะทํา คือ ลดกิเลส
สิ# งที#มองเห็นไม่ใช่ส#ิ งที#มองเห็น สิ# งที#เห็นเกิดจากสิ# งที#เห็นบวกสิ# งที#มองไม่เห็นใน
อดีตและปั จจุบนั สังเคราะห์กนั
สิ# งที#มีค่าที#สุดในชีวติ เราที#ตอ้ งสะสม คือบุญกุศล ไม่วา่ เราจะอยูท่ ี#ไหนก็ตาม
“สิ# งที#มีค่าที#สุดไม่วา่ จะอยูท่ ี#ไหน ๆ คือบุญ (การชําระกิเลส) กับกุศล (การทําความดี)”
สิ# งที#มีค่าที#สุดคือ การล้างกิเลส
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สิ# งที#ยากที#สุดในโลก คือ การลดกิเลส สิ# งที#มีค่าที#สุดในโลก คือ การลดกิเลส
เรากําลังพยายามพึ#งตนและช่วยคนให้ทาํ สิ# งที#ยากที#สุด และมีค่าที#สุดในโลก
คือ การลดกิเลส
สิ# งที#ยากที#สุดคือวิชาการแพทย์ เพราะมันมีสิ#งที#มองไม่เห็นเข้ามาเกี#ยวข้อง
และไม่มีวธิ ี การตายตัว ตัวแปรสําคัญ คือ วิบากกรรม
สุ ขที#เกิดจากการได้สรรเสริ ญ ถ้าได้รับคําติจะทุกข์มาก
สู ้ภยั ร้ายด้วยการแบ่งปั น
เหตุการณ์พลิกล็อค แปรเปลี#ยน แต่ใจ อย่าล็อค วางทันที
เหตุขา้ งนอก แก้ไม่แก้ก็ได้ แต่ “ใจ” ไม่แก้ ไม่ได้
เหตุผลที#แท้จริ ง (เมื#อเหตุปัจจัยเต็มรอบ) วิบากร้าย คือ เหตุที#จะทําให้เกิดการ
ปฏิบตั ิธรรมสู่ ความพ้นทุกข์
เหตุผลไม่สาํ คัญเท่ามรรคผล
เห็นทุกข์ อย่าท้อ นัน# คือ องค์ประกอบในการสร้างกําไร
เหนื# อยอย่างเป็ นสุ ข จะมีพลังล้างกิเลส พลังที#เป็ นสุ ขจากความเหนื# อย ถ้าใช้อย่าง
ถูกตรง จะช่วยล้างความติดยึด
ให้เวลากับชีวติ เราบ้าง ชีวติ จะให้เวลากับเรา
ให้จนหมดใจ ให้จนหมดกิเลส แล้วจะพบความสุ ขที#ยง#ั ยืน
ให้อภัยคนอื#น เพื#อหยุดการเพิ#มเจ้ากรรมนายเวร
หน้าที#ของกิเลส คือ กดไม่ให้เรามีปัญญา
หมอเก่งแค่ไหนก็แพ้ ถ้าไม่แก้ที#ตน้ เหตุ
หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่าย “ปั ญญา”
หมอที#ดีที#สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง
หมัน# พิจารณาการทําดีตอ้ งไม่มีทุกข์เจือ
หลงสุ ขลวงมากเท่าไรก็เป็ นทุกข์มากเท่านั,น
หลักการทํางานใหญ่ คือ 1. เรื# องใหญ่เรื# องสําคัญให้ยนื หยัด 2. เรื# องเล็กให้ยดื หยุน่
เวลางานใหญ่ให้แกล้งโง่บา้ ง อย่าฉลาดไปทุกเรื# อง ทําเป็ นฉลาดไปทุกเรื# องไม่ได้นะ
เรื# องใหญ่ ๆ ทํางานใหญ่ตอ้ งแกล้งโง่เป็ น แกล้งโง่ไม่เป็ น ฉลาดไม่เป็ น
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ถ้าฉลาดเป็ น ต้องแกล้งโง่เป็ นในบางประเด็น ที#มนั จะต้องแกล้งโง่ ก็ตอ้ งแกล้งโง่
ฉลาดทุกเรื# องมันเสี ย ถ้าจะทํางานใหญ่ ต้องแกล้งโง่เป็ น แกล้งโง่แปลว่าอ่อนน้อม
ถ่อมตน
หลักประกันของชีวติ คือ พึ#งตน ขยัน แบ่งปั น ในสิ# งที#ดี
อนุญาตให้คนอื#นพูดดีกบั เราก็ได้ ไม่ดีก็ได้ ถ้าเขาพูดไม่ดี แสดงว่าเราได้ใช้เวร
กรรม ใช้หนี,กรรมของเรา
อบายมุขเป็ นสื# งที#เลวร้ายรุ นแรงที#สุดในชีวติ มนุษย์ การเอาชนะอบายมุขได้ เป็ น
พื,นฐานของความผาสุ กแห่งชีวติ
การที#คนจะลดละเลิกอบายมุขได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ต้องได้พบผูท้ ี#มีสัจจะ คือ ผู ้
ที#ปฏิบตั ิได้ จึงจะได้ฟังสัจจะนั,น
แล้วพากเพียรปฏิบตั ิจนพ้นทุกข์ตาม การศึกษาที#ถูกต้องที#จะพามนุษย์มีความ
ผาสุ กนั,น ต้องสามารถพาผูเ้ รี ยนลดละเลิกอบายมุขได้
ถ้าการศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็ นคนเก่งโดยไม่มีความดี การศึกษานั,นจะเป็ น
เครื# องมือให้คนมีศกั ยภาพในการทําให้ตนเองและผูอ้ ื#นให้ได้รับความเดือดร้อน
ทุกข์ทรมานและฉิ บหายเท่านั,น
ขอขอบพระคุณครู ดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที#ให้โอกาสกระผมได้มาผสานพลัง
แห่งความดีครับ
“และกล่าวในการเสวนา “เป็ นครู ดว้ ยหัวใจ” ใจความว่า
“ด้วยหัวใจที#อยากให้ตนเอง และมวลมนุษยชาติมีความผาสุ กที#แท้จริ ง ด้วยสิ# งที#
ประหยัดเรี ยบง่ายที#สุดแต่มีคุณค่าสู งสุ ด”
อภัย คือไม่มีภยั ไม่มีกิเลส เก็บเกี#ยวใจที#อภัยให้ได้
อย่าเดา-อย่าสรุ ป อย่าตัดสิ น โดยไม่ถามกัน ถามดูให้ดีก่อน ให้เก็บข้อมูล ซักถาม
กันในที#ประชุม
อย่าเผินการเติมพลังให้ตนเอง ด้วยการเติมพลังให้ผอู ้ ื#น ให้โดยไม่อยากได้อะไร
จะได้ท, งั บุญทั,งกุศล
อย่าเลี,ยงจิตที#เป็ นทุกข์ ให้ลา้ งจิตที#ทุกข์
อย่าเอาความชัว# ของคนใจชัว# มาทําให้ใจเราเป็ นทุกข์
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อย่าเอาความผาสุ กไปแขวนกับความไม่เที#ยง
อย่าให้เนิ#นช้า การเพียรอย่างถูกตรงจะเป็ นหนทางบรรลุธรรม
อย่าให้กิเลสสะกดจิตว่า ความลําบากทําให้อ่อนแอยํ#าแย่
ต้องใช้ปัญญาแห่งสัจจะหักล้างความลวงของกิเลสให้ได้วา่
ความลําบากนําความเจริ ญทุกมิติมาให้กบั ชีวติ จิตวิญญาณมีพลังอํานาจมหาศาล
ถ้าทําตามกิเลสไปนรกมหาศาล ทําตามธรรมะไปสวรรค์มหาศาล
อย่าให้ความสําคัญกับสิ# งที#มีความสําคัญน้อย จงให้ความสําคัญกับสิ# งที#มี
ความสําคัญมาก จงเหนื#อยด้วยใจที#เป็ นสุ ข แม้จะยิม, ไม่ออกก็ตาม
อย่าไปหลงค่ายกลการงาน ว่ามันต้องทําให้มากจนพอกับความต้องการของคน
แค่คิดก็โง่แล้ว โลกนี,พร่ องอยูเ่ ป็ นนิตย์ โลกนี,คนมีกิเลส มีอยูเ่ ป็ นนิ ตย์ คุณจะทํา
เท่าไหร่ ถึงจะพอกับความต้องการของคน
อย่าไปหลงติดความเที#ยง อย่าไปหลงติดความลงตัว ต้องฝึ กอยูก่ บั ความไม่ลงตัว
ให้เป็ นสุ ขให้ได้
“อยากได้อะไรจงเกลียดสิ# งนั,น” เป็ นคําประชดให้สะดุดใจหันกลับมาคิด
เจตนา คือ ให้แปลว่าเราจะได้ในสิ# งที#เราเกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะได้ส#ิ งนั,น
ดังนั,นอย่ารังเกียจสิ# งนั,น
ถ้าเราไม่อยากได้ส#ิ งนั,น เราก็จะพ้นจากสิ# งนั,นได้ ต่อให้ได้ส#ิ งนั,นเราก็จะไม่ทุกข์
อย่ากลัว อย่าน้อยใจในความลําบาก เพราะความลําบากนําความเจริ ญทุกมิติมา
ให้กบั ชีวติ ได้แก่ ความแข็งแรง ความแข็งแกร่ งทนทาน ปั ญญา และศักยภาพทุก
มิติ พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ตั,งตนอยูบ่ นความลําบาก กุศลธรรมเจริ ญยิง# ”
"ตั,งตนอยูบ่ นความสบาย อกุศลธรรมเจริ ญยิง# "
อย่ากลัวจนเกินกาล อย่ากล้าจนเกินเหมาะ
อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่ งผล อย่ากังวล
อย่าคิดไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อย เพราะจะสั#งสมเป็ นวิบากร้ายที#นาํ ผลร้ายอย่างใดอย่าง
หนึ#งมาให้ชีวติ อย่างแน่นอน
ผูท้ ี#พากเพียรลดกิเลสและทําความดีมาก ๆ จะพบสภาวะนี,ได้เร็ ว ส่ วนคนทัว# ไปที#
ไม่ได้พากเพียรลดกิเลส ไม่ได้พากเพียรทําความดีน, นั จะพบเร็ วหรื อช้าก็ได้
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(ส่ วนใหญ่จะพบช้า) แต่จะรอสร้างผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ#งให้ชีวติ อย่างแน่นอน
ถ้าจับอาการจิตในขณะที#จิตคิดไม่ดีได้ ต้องรี บล้างออกทันทีจึงจะไม่ส#ังสมเป็ นวิบาก
ร้าย วิธีลา้ งก็คือ ในขณะที#คิดไม่ดี ให้พิจารณาความไม่เที#ยงความไม่มีตวั ตนแท้
ของสุ ขลวงชัว# คราว แป๊ บเดียวหมดไป
เมื# อได้เสพสิ# งไม่ดีดงั ใจหมาย พิจารณาโทษของการคิดไม่ดีน, นั ว่าจะสั#งสม
เป็ นวิบากที#สร้างผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ#งกับตนอย่างแน่นอน ไม่เร็ วก็ชา้ เสี ยพลัง
สร้างทุกข์ใส่ ตนเสี ยสมรรถนะของตน ทําให้ตนและผูอ้ ื#นขาดโอกาสได้ประโยชน์
ที#ควรได้ ทําให้ปัญหาที#ควรจะแก้ได้ยงั คงอยูแ่ ละขยายผลร้าย นอกจากนี, ยังเป็ น
แรงเหนี#ยวนําให้คนอื#นเป็ นเช่นนั,นตาม ต้องได้รับสิ# งร้ายตามเรา และเวียนกลับมา
เป็ นวิบากร้ายของเรา
พิจารณาซํ,าไปซํ,ามาจนหมดความคิดร้ายนั,นอย่างเต็มใจอิ#มเอิบเบิกบานใจ จึงจะ
ไม่สั#งสมเป็ นวิบากร้าย แต่จะสั#งสมเป็ นวิบากดีเแทน
อย่าจมอยูก่ บั ความละเอียด เพราะความละเอียดและความสมบูรณ์ไม่มีวนั สิ, นสุ ด
อย่าดูแต่งาน อย่าจมอยูแ่ ต่กบั งาน แต่ไม่ปฏิบตั ิธรรม ทุกอย่างจะละเอียดไปหมด
ความละเอียดและความสมบูรณ์ของงานไม่มีวนั สิ, นสุ ด
เราต้องตัดรอบที#สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบตั ิธรรม
ดูเรา ดูคนอื#น ดูองค์ประกอบทั,งหมด เหตุผล ประมาณกาลว่ากาละไหนเร่ งด่วน
ทําหยาบทันกาลได้ประโยชน์จะต้องทํา ถ้าละเอียด มีเวลาค่อยทํา
แต่ถา้ ไม่ทนั การณ์ ก็ถอยมาทําหยาบ
หยาบก็คือเร็ ว ละเอียดคือช้า ชีวติ จริ งยึดไม่ได้สักอย่าง จะต้องทําเป็ นหมดทุกอย่าง
ตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียด จะต้องเป็ นหมดทุ กคน เราต้องเป็ นทุ กอัน เป็ นตั,งแต่
หยาบจนถึ งละเอียดได้หมด แล้วเลื อกใช้ให้เหมาะสมกับกาละ
นี#แหละเรี ยกว่าสัปปุริสธรรม นี#แหละเรี ยกว่าการทํางาน คือ
“ประโยชน์สูงสุ ดของศาสนา คือการประมาณ พ่อครู พดู อย่างนี,นะ”
เพราะฉะนั,นในสัปปุริสธรรม 7 จึงเป็ น ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของผูม้ ีสัจจะแล้ว
เป็ นสัจจะสู งสุ ด
พระพุทธเจ้าท่านประมาณเก่งที#สุดในโลก เพราะฉะนั,นการทํางานโดยพุทธแท้ ๆ
จึงไม่ใช่บล๊อคเดียวตลอด
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อย่าดูถูกคนที#ตกตํ#า ยํ#าแย่ ช่วยเขาไม่ได้ก็อุเบกขา
อย่าติดความคิดความเห็นของตนเอง อย่าเอาการเสพนิสัยดี ๆ จากเพื#อน
อย่าทะเลาะกันเพราะความบกพร่ อง อย่าเสี ยเวลาเสี ยแรงมารบกันเอง
อย่าทําทุกข์ทบั ถมตน อย่าตีตวั เองซํ,า
อย่าทําร้ายกันด้วยการเอาใจ
อย่าทําร้ายตัวเองและสังคม
อย่าทิ,งความละเอียด แต่อย่าติดความละเอียด
อย่าปล่อยให้กิเลสลอยนวล การงานจะเซาะมันออกมา
อย่ายึดดี หลงดี ติดดี แต่ตอ้ งทําดีดว้ ยใจที#เป็ นสุ ข ทําอย่างเต็มที#เท่าที#จะทําได้
แล้ววางให้เกลี,ยง
อย่ารังเกียจทั,งคําติหรื อคําชม
อย่าสร้างเงื#อนไขให้ใจเป็ นทุกข์ ล้างภพทุกข์
อย่าสร้างความสุ ขให้กบั ตน ด้วยการสร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ ื#น
อย่าสร้างชุมชนด้วยคําชม
อย่าสร้างทุกข์ทบั ถมตน (ซึ# งมีทุกข์มากอยูแ่ ล้ว)
อย่าสัมพันธ์กบั เขา เพราะเราอยาก “ได้” อะไรจากเขา แต่สัมพันธ์กบั เขา เพราะเรา
อยาก “ให้” อะไรกับเขา ทําให้คนรู ้ชดั ว่า “เราเป็ นผูใ้ ห้ ไม่ใช่ผเู ้ อา”
อย่าอยากได้ดีเกินกว่าฤทธิo แรงที#ทาํ ได้จริ ง
อยูก่ ็ทุกข์ ตายก็ทุกข์ ถ้าไม่ทาํ ลายกิเลสเหตุแห่งทุกข์
การรู ้แจ้งความจริ งตามความเป็ นจริ ง จึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้
อยูอ่ ย่างพอเพียง เลี,ยงชีพด้วยความดี
อะไรน่ากลัวที#สุด เดือดร้อนที#สุด ทรมานที#สุด เลวร้ายที#สุด
ที#สุดของความเลวร้าย ที#สุดของความทุกข์ทรมาน
ที#สุดของความเดือดร้อน ที#สุดของสิ# งที#น่ากลัวที#สุด คือ กิเลส
ส่ วนที#สุดของสิ# งที#ดีที#สุด น่าได้น่าเป็ นน่ามีที#สุด คือ อะไร? คือนิพพาน
สุ ขที#สุด ดีที#สุด ยัง# ยืนที#สุด น่าได้น่าเป็ นที#สุด คือ นิพพาน
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ตารางที# 39 (ต่อ)
ลําดับ
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539

คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558
อัตตาคือไม่รู้เหตุผลที#แท้จริ ง คือสิ# งที#มองไม่เห็นและสิ# งที#มองเห็น เป็ นตัวสร้าง
สิ# งต่าง ๆ จึงไม่มีอะไรเที#ยง
อัตตาคือตัวกินกําลังมากที#สุดเร็ วที#สุด
อัตตาทําให้ ประสิ ทธิ ภาพของเราลดลง ความผาสุ กลดลง หมู่คณะแตกสามัคคี
อาชีพ “ให้” “อาชีพทํางานฟรี ” คืออาชีพที#มน#ั คงที#สุด และเป็ นสุ ขที#สุดในโลก
อาศัยเรื# องไม่ดีที#กระทบเข้ามา เป็ นเครื# องมือสร้างความเจริ ญ
อาศัยประโยชน์ท่าน เพื#อประโยชน์ตน อาศัยสมมติสู่ ปรมัตถ์ เรามาฝึ กเพื#อที#จะ
ไม่ได้อะไร
อาศัยพลังหมู่ แม้จะมีแรงน้อย ก็ฆ่ากิเลสได้มาก
อาหารของจิตวิญญาณ คือ สัจจะที#ลา้ งทุกข์ได้
อาหารที#รสจัดมาก ๆ เ ป็ นอบายมุข
อิทธิ บาทจะทําให้มีพลัง
“อุเบกขา” คือความ “ผ่องใส”
อุปสรรคยิง# มาก ยิง# ยากลําบากเท่าไหร่ ยิง# เป็ นเครื# องมือที#สร้างความอดทน
แข็งแกร่ ง
และปั ญญาให้เรามากเท่านั,น ๆ ทําให้สิ#งนั,นมีคุณค่ามากเท่านั,น ๆ
รวมทั,ง ยิง# ทําให้เกิดการถนอมรักษาและภาคภูมิใจมากเท่านั,น ๆ

สําหรับสํานวนหรื อ “คําคมเพชรจากใจเพชร” ที#ได้มีการเผยแพร่ ผ่านช่ องทางออนไลน์ใน
เฟสเพจชื# อ “คําคมเพชรจากใจเพชร” เพื#อเป็ นประโยชน์กบั ผองชน ได้มีผูท้ ี#เห็นประโยชน์ที#ได้เข้า
มาติดตามและเข้าถึงข้อมูล ที#ได้นาํ มาเรี ยบเรี ยงนําเสนอเป็ นบางส่ วนในงานวิจยั นี, 60 สํานวน โดย
นําเสนอเรี ยงลําดับตามจํานวนคนเข้าถึง และได้แสดงจํานวนของความเห็นว่า “ถูกใจ” ดังนี,
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ตารางที# 40 “คําคมเพชรจากใจเพชร” ที#ได้มีการเผยแพร่ ผา่ นช่องทางออนไลน์ในเฟสเพจชื# อ “คําคม
เพชรจากใจเพชร” เรี ยงลําดับตามยอดการเข้าถึง
ลําดับ
1

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
“คนไม่ซื#อสัตย์ต่อคู่ครอง ไปมีผวั น้อยเมียน้อยคุณว่าเป็ นคนดีหรื อ 117,088 5,466
คนไม่ดี คนไม่ดีใช่ไหม ?
แล้วคุณจะเสี ยดายของไม่ดีทาํ ไม ?
คุณไม่ตอ้ งไปเสี ยดายหรอก.. ของไม่ดี !!
อยากได้เหรอ ?? ของไม่ดี ?
โธ่ !! ไปเสี ยดายทําไม ? ของไม่ดี ไปก็ดีนกั หนาแล้ว มันควรจะ
ฉลอง 7 วัน 7 คืน ที#ของไม่ดีไปจากเราเสี ยได้
โอ้โห.. หลงเชื# ออยูต่ , งั นาน หลงรับใช้อยูต่ , งั นาน
หลงช่วยเหลืออยูต่ , งั นาน
นับว่าโชคดีสุด ๆ แล้ว ที#ของไม่ดีไปจากเราได้ มันดีนะ!!
ไม่ตอ้ งไปเสี ยดายหรอก ของไม่ดีเนี#ย
พระพุทธเจ้าบอก ไม่ตอ้ งไปเสี ยดาย ว่างั,น
จริ ง ๆ แล้ว ต้องขอบคุณ คนที#เขาเอาไปด้วยนะ
เพราะถ้าไม่ใช่ฝีมือขนาดเขา ก็เอาของไม่ดีไปจากเราไม่ได้มนั ต้อง
ขอบคุณเขา ร้อยครั,ง พันครั,ง แล้วเขาต้องไปอดทนอยูก่ บั ของไม่ดี
แทนเรา ขอบคุณมาก ๆ
เราไม่ตอ้ งไปอดทนอยู่ กับของไม่ดีไง ?
เขาไปอดทนแทนเรา มันต้องขอบคุณเขานะ
ไม่ตอ้ งไปโกรธ ไปเกลียดนะ
เมื#อของไม่ดีไปจากเรา แสดงว่าเราได้หมดเวรหมดกรรมแล้ว
ไม่ตอ้ งไปรับใช้อะไรเขาอีกแล้ว
ไม่ตอ้ งไปเจ็บปวด ทุกข์ทรมานกับคนไม่ดี
ไม่ตอ้ งไปห่วงใยรับใช้ปรนนิ บตั ิคนไม่ดีอีกต่อไปแล้ว
หมดเวรหมดกรรมแล้ว
ทุกข์ทาํ ไม? มันต้องเป็ นสุ ขสิ ถึงจะถูก ?
คําคมเพชรจากใจเพชร
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ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

1 http://youtu.be/2SmW_anpaoY…
(ต่อ) ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 21 กุมภาพันธ์ 2558
(หนังสื อไขรหัสลับสุ ดขอบฟ้ า)
2 ใครอยากได้อะไรจากคนอื#นมาก ๆ จะไม่ได้รับการเคารพจากคนนั,น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
บรรยาย ณ เรื อนจําแดนหญิงภูเก็ต
วันที# 12 มีนาคม 2558
3 อยากจะบอกคนว่า “อย่ารอให้หนักนะ มันช่วยยากนะ” มีความรู ้สึก
ว่าอย่ารอให้หนักเลย รี บมาเถอะ ไม่ง, นั คว้าไม่ทนั นรกก็เอาไปกินน่ะ
มีความรู ้สึกว่า โอ๋ มนุษย์นอ้ ไปเพลินอะไรอยู่ รี บมาเรี ยนแล้วค่อย
ไปเพลิ นก็ได้ มาเรี ยนให้ทาํ เป็ นก่ อน เรี ยนแล้วจะไปไหนก็ไป
เถอะ รู ้ วิธี ดูแลสุ ข ภาพแล้ว รู ้ วิธีทาํ ให้ตวั เองแข็ง แรง รู ้ วิธีทาํ ให้
ตนเองปลอดภัย รู ้วธิ ี ดาํ รงชี วิตแล้ว จะลุยที#ไหนก็เชิญ ไม่มีปัญหา
หรอก แต่ยงั ไม่รู้นี# มาเรี ยนให้มนั ชัด ๆ ก่อน อันตราย มันไม่ไหว
หลายท่าน ผมทําการแพทย์วถิ ีพุทธมา 19 ปี ผมเห็น เสี ยดาย แต่ถา้
มาช้า แต่ละท่าน ๆ มันกูย้ ากมากเลย กูไ้ ด้เหมือนกัน แต่มนั กูย้ าก รู ้
ว่ามันยากแต่ถ้ามาเร็ วหลายท่านรอด คนที# รับสิ# งนี, ได้ก็รีบมารับ
เถอะ ก่อนที#นรกจะไล่ล่า นรกนี#มนั ไล่ล่าตลอดเวลา
ถ้าเข้าใจเรื# องวิบากกรรม พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้วา่ วิบากกรรมจะ
ไล่ล่า ภัยพิบตั ิต่าง ๆ จะไล่ล่ามนุษย์ตลอดเวลา พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้
อย่างนั,น มันไล่ ล่าตลอดเวลาเลยนะ มันไล่ ล่ายิ#งกว่าหมาไล่ เนื, อ
มันเร็ วมาก แรงมาก ถ้าใครไม่ทนั แล้ว ตัวใครตัวมันเลย ใครสร้าง
เกราะป้ องกันหรื อเกราะทําลายมันได้ สามารถป้ องกันได้ ทําลายได้
มันมีวธิ ี ถ้าผูใ้ ดรู ้วธิ ี ก็จะปลอดภัย ก็จะอยูเ่ ป็ นสุ ข
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 19 ธันวาคม 2557

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

33,249

2,046

31,317

2,392
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ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ
4

5

คําคมเพชรจากใจเพชร
อย่าไปจองเวร เวรจะเป็ นของเรา
ผูเ้ ข้าใจเรื# องกรรมไม่แจ่มแจ้ง จะจองเวรตลอด
ต่อให้ไม่อยากจองมันก็จองอยูน่ นั# แหละ
เพราะมันอดไม่ได้ที#จะจอง จองเพราะมันรู ้สึกไม่ยตุ ิธรรมใช่ไหม
แต่ถา้ เราเข้าใจเรื# องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
มันจะรู ้สึกยุติธรรมไหม ยุติธรรม
เพราะทุกอย่างยุติธรรมเสมอ ไม่มีอะไรบังเอิญ
ถ้าเกิดเรื# องเลวร้ายแปลว่าอะไร
เพราะเราเคยทําเช่นนั,นมามากกว่านั,น รับแล้วก็หมดไป
เราก็โชคดียง#ิ ขึ,น กุศลออกฤทธิo ได้มากยิง# ขึ,น
หมัน# ทําดีมาก ๆ สิ อย่าไปทําชัว# อย่าไปจองเวร
ส่ วนคนที#ทาํ ไม่ดีกบั เรา
เขาทําไม่ดีกบั เรา เวรกรรมนั,นเป็ นของใคร ของเรา
สิ# งที#เราได้รับเท่าไหร่ สิ#งนั,นเป็ นของเรา
แล้วคนไม่ดีมาทํากับเรา ทําไม่ดีกบั เราเท่าไหร่
สิ# งนั,นเป็ นของใคร ของเขาเอง
ก็อนั เดียวกันนัน# แหละ เข้าใจมั,ย
สิ# งที#เราได้รับเป็ นอันเดียวกับที#เขาได้รับ เข้าใจมั,ย
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 28 ตุลาคม 2557
อยากได้อะไรจงเกลียดสิ# งนั,น
เป็ นคําประชดให้สะดุดใจหันกลับมาคิดเจตนา คือให้แปลว่าเรา
จะได้ในสิ# งที#เราเกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะได้ส#ิ งนั,น ดังนั,นอย่า
รังเกียจสิ# งนั,น ถ้าเราไม่อยากได้สิ#งนั,น เราก็จะพ้นจากสิ# งนั,นได้
ต่อให้ได้ส#ิ งนั,นเราก็จะไม่ทุกข์
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 5 มีนาคม 2558

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
29,232
657

27,548

1,547
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ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ
6

7

คําคมเพชรจากใจเพชร
ใครที#ถูกคนอื#นว่า อย่าไปโกรธเขานะ
แปลว่าเราแสบมาก ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังถูกว่าเลย
ทําความดีมาก ๆ นะ มันจะไปชิงออกฤทธิo แทนวิบากบาปเอง
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
หากคุณไม่ป่วย คุณจะไม่รู้หรอกว่า มันทุกข์ทรมานแค่ไหน
คนเจ็บป่ วยจะเป็ นคนมีน, าํ ใจ จะเข้าใจ จะรู ้สึกเห็นใจกัน
เวลาเราแข็งแรง ๆ บางทีเราไม่เห็นใจคนป่ วยหรอก

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
26,560 1,318

25,936

637

23,400

471

คนเห็นใจจะมีน, าํ ใจ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
8

ถ้าไม่มีเหตุการณ์ร้ายนั,น ๆ
มันจะไม่เกิดสิ# งดี ๆ ในโลก
ให้ยนิ ดี ที#เราจะได้เป็ นคนมีเมตตา
ประโยชน์ของความผิดพลาดอันหนึ#งในชีวติ ของเรา ก็คือ ทําให้
เราเป็ นคนมีเมตตา
ความผิดพลาดมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวติ
มีคุณค่ายิง# กว่าความไม่ผดิ พลาด
การไม่ผดิ พลาด คือ ความเลวร้ายสู งสุ ดในชีวติ
คนที#ไม่เคยผิดพลาดเลย จะเป็ นคนไม่ให้อภัยคน
คนเก่ง ๆ ไม่พลาด ๆ จะไม่ค่อยให้อภัยคน
ยิง# เก่งเท่าไหร่ ๆ จะไม่ให้อภัยคนเท่านั,น ๆ
ถ้าเราเป็ นคนผิดพลาดมาก่อน จะรู ้วา่ เราผิดพลาดกันได้นะ
โลกนี,พร่ องอยูเ่ ป็ นนิตย์........
เราต้องพลาดมีขอ้ บกพร่ องอยูเ่ ป็ นนิตย์
ชีวติ เราถ้าได้พลาด เราจะยิง# มีเมตตามากขึ,น
แม้แต่กบั ตัวเราเองเช่นเดียวกัน เมื#อมีเมตตาจะได้กุศล
ไม่ง, นั จะไปตีทิ,งคน ให้ต, งั หลักใหม่
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ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

8 อย่าตีทิ,งคน เราก็ไม่ได้กุศลเขาก็ไม่ได้กุศล
(ต่อ) ให้มีเมตตาต่อกันจะได้กุศลทั,งสองฝ่ าย

9

ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 8 กรกรฏาคม 2556
อย่าคิดไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อย เพราะจะสั#งสมเป็ นวิบากร้ายที#นาํ ผลร้าย 22,800
อย่างใดอย่างหนึ#งมาให้ชีวติ อย่างแน่นอน ผูท้ ี#พากเพียรลดกิเลสและทํา
ความดี ม าก ๆ จะพบสภาวะนี, ไ ด้เ ร็ ว ส่ ว นคนทัว# ไปที # ไ ม่ไ ด้
พากเพีย รลดกิ เลส ไม่ไ ด้พ ากเพีย รทํา ความดี น, ัน จะพบเร็ วหรื อ
ช้าก็ได้ (ส่ วนใหญ่จะพบช้า) แต่จะรอสร้ างผลร้ า ยอย่า งใดอย่า ง
หนึ# งให้ชีวิตอย่างแน่ นอน
ถ้าจับอาการจิ ตในขณะที# จิตคิ ดไม่ดีไ ด้ ต้องรี บ ล้า งออกทันที จึง
จะไม่ สั# ง สมเป็ นวิบ ากร้ า ย วิธี ล ้า งก็ คื อ ในขณะที # คิ ด ไม่ ดี ใ ห้
พิจ ารณาความไม่ เที# ย งความไม่มี ตวั ตนแท้ข องสุ ข ลวงชั#วคราว
แป๊ บเดียวหมดไปเมื#อได้เสพกามหรื อเสพการเกิดสิ# งที#ดีดงั ใจหมาย
พิจารณาโทษของการคิ ดไม่ดีน, ัน ว่าจะสั#งสมเป็ นวิบากที# สร้ าง
ผลร้ ายอย่างใดอย่างหนึ#งกับตนอย่างแน่นอน ไม่เร็ วก็ชา้ เสี ยพลัง
สร้างทุกข์ใส่ ตน เสี ยสมรรถนะของตน ทําให้ตนและผูอ้ ื#นขาดโอกาส
ได้ประโยชน์ที#ควรได้ ทําให้ปัญหาที#ควรจะแก้ได้ยงั คงอยูแ่ ละขยาย
ผลร้าย นอกจากนี,ยงั เป็ นแรงเหนี# ย วนําให้คนอื# นเป็ นเช่ นนั,นตาม
ต้องได้รับสิ# ง ร้ ายตามเรา และเวียนกลับมาเป็ นวิบากร้ายของเรา
พิจารณาซํ,าไปซํ,ามาจนหมดความคิ ดร้ ายนั,นอย่างเต็มใจอิ# มเอิ บ
เบิ กบานใจ จึงจะไม่สั#งสมเป็ นวิบากร้ าย แต่จะสั#งสมเป็ นวิบาก
ดี เแทน
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 5 มีนาคม 2558

747
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ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ
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คําคมเพชรจากใจเพชร
คนเราชี วติ มันอยูท่ ี#การฝึ กนะ ชีวติ คนนี# ฝึกได้
อย่าไปกลัวร้อนอย่าไปกลัวหนาว ถ้ากลัวหนาวมันยิง# หนาว
ถ้ากลัวร้อนมันยิง# ร้อน ถ้ากลัวโรคมันยิง# เป็ นโรค
ถ้ากลัวตายมันยิง# จะตาย อย่าไปกลัว ความกลัวเป็ นกิเลส
กิเลสแปลว่าทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสเป็ นเหตุแห่งทุกข์
ความกลัวเป็ นเหตุแห่งทุกข์ แล้วเราจะทุกข์ทาํ ไม
ชีวติ มันควรจะสุ ข มันไม่ควรจะทุกข์ อย่าไปกลัว ฝึ กได้
คนเราฝึ กได้ ทุกอย่างมันฝึ กได้
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
บรรยายค่าย อสม. เจ็ดเสมียน
วันที# 28 ธันวาคม 2557
แพทย์วถิ ีธรรมทํางานไม่ตอ้ งมีตวั ตน ไม่มีคนเคารพเราไม่เป็ นไร
ขอให้เราได้บอกได้ช่วยเหลือคน คนได้สาระประโยชน์ก็พอ
แก่นแพทย์วถิ ีพุทธคือ เอาสาระให้คนได้ประโยชน์ ชื# อเสี ยงอะไร
ไม่สาํ คัญกับเรา สําคัญคนได้สาระประโยชน์ก็พอ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 15 มกราม 2558
ทําดีไว้ใช้ในปั จจุบนั และอนาคต
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 15 มกราคม 2558
อะไรที#ควรทําแต่ไม่ทาํ
อะไรที#ไม่ควรทําแต่ทาํ
อะไรที#ช่วยได้แต่ไม่ช่วย คือวิบากร้าย
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 25 มีนาคม 2558
จังหวัดภูเก็ต

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
22,548
775

21,496

580

22,167

1,567

21,234

2,187
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คําคมเพชรจากใจเพชร
ทุกอย่างล้มเหลวได้ แต่ “ใจ” ล้มเหลวไม่ได้
ใจต้องไม่ทุกข์ใจต้องเป็ นสุ ขตลอดเวลา
คนที#จะเป็ นตรงนี,ได้ คือคนที#รู้วา่ ไม่มีอะไร ที# “ไม่พรากจากกัน”
มีแต่คน “โง่” เท่านั,นที#หลงว่าเป็ นของตนเอง
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 18 ตุลาคม 2556
“เวลาไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะ เวลาเป็ นคุณค่าและความผาสุ ก”
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
รัฐฟลอริ ดา้ สหรัฐอเมริ กา
วันที# 25 กันยายน 2557
“การแก้ไขปั ญหาโรคภัยไข้เจ็บที#แท้จริ ง ไม่ใช่การฟังข้อมูล หรื อ
ไม่ใช่การพบหมอเพียงแค่ 5 นาทีนะ ขอยืนยัน
การแก้ไขปั ญหาโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ใช่พบผูร้ ู ้เพียงแค่ 5 นาที
เข้าใจไหม ?
พบ 5 นาทีได้ขอ้ มูลนิดเดียว
หากชีวติ จริ งไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้ความจริ งอย่างละเอียด
ไม่ตอ้ งใช้เวลาเรี ยนรู ้ชีวติ จริ ง
ถ้าไม่ตอ้ งใช้เวลาเรี ยนรู ้ความจริ งของชีวติ ที#มากพอ ป่ านนี, ปัญหา
ทุกปั ญหา มันแก้ได้ง่ายแล้ว
ถ้าชีวติ เราไม่ตอ้ งสละเวลาเรี ยนรู ้ความจริ งของชี วติ ที#มากพอ
ไม่สละเวลาที#มากแล้วสามารถแก้ปัญหาได้
ป่ านนี,ปัญหาทุกปั ญหามันแก้ไปหมดแล้ว
หมายความว่า ใช้เวลาน้อย ๆ แล้วแก้ปัญหาได้
ป่ านนี,มนั แก้ไปแล้ว
ใครจะไม่อยากใช้เวลาน้อยใช่ไหม
ก็อยากใช้เวลาน้อยทั,งนั,นแหละ
แต่ได้พิสูจน์แล้วไม่ใช่หรื อ

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
20,926 2,198

20,876

852

20,392

359
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คําคมเพชรจากใจเพชร

16 ร้อยกว่าปี ร้อยกว่าปี มันเป็ นการวิจยั ที#ถือว่าชัดเจนแล้วนะ
(ต่อ) ร้อยกว่าปี แล้วใช้เพียงแค่เวลาสั,น ๆ แล้วแก้ปัญหา
มันไม่ประสบความสําเร็ จ
นี#มนั เป็ นผลการวิจยั ชัด ๆ เลยนะว่า
ใช้เวลาสั,น ๆ แก้ปัญหามันไม่สาํ เร็ จ
มันชัดแล้วนะ
งานวิจยั ปริ ญญาเอกเขาทํากันแค่ 3 ปี 5 ปี
นี# 100 กว่าปี แล้วว่าทดลองใช้เวลาสั,น ๆ จะแก้ปัญหาได้ไหม
หรื อพบหมอ 5 นาทีนี# โรคมันหายไหมนี#
โรคส่ วนใหญ่มนั ไม่หาย ชัดอยูแ่ ล้ว หายเพียงเล็กน้อย
บางอันก็ไม่หาย หายเหมือนกันแต่มนั น้อย ไม่หายมันชัดแล้ว
เพราะฉะนั,นเมื#อมันชัดแล้ว ใช้วธิ ี เดิมแล้วมันไม่หาย อย่างนั,นมัน
จะหายไหมล่ะ มันก็ไม่หาย มันชัดแล้ว
แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่า ได้ฟังสัทธรรมที#
บริ บูรณ์ พระพุทธเจ้าว่างั,น จึงจะพ้นทุกข์
ได้ฟังความจริ งที#บริ บูรณ์
แล้วความจริ งที#บริ บูรณ์มนั จะพูดสั,น ๆ ได้ยงั ไง ??
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 22 กันยายน 2557
รัฐฟลอริ ดา้ สหรัฐอเมริ กา
17 อย่าดูแต่งาน อย่าจมอยูแ่ ต่กบั งาน แต่ไม่ปฏิบตั ิธรรม
ทุกอย่างจะละเอียดไปหมด ความละเอียดและความสมบูรณ์ของ
งานไม่มีวนั สิ, นสุ ด
เราต้องตัดรอบที#สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบตั ิธรรม
ดูเรา ดูคนอื#น ดูองค์ประกอบทั,งหมด
เหตุผล ประมาณกาลว่ากาละไหนเร่ งด่วน
ทําหยาบทันกาลได้ประโยชน์จะต้องทํา

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

19,888

481
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ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

17 ถ้าละเอียด มีเวลาค่อยทํา
(ต่อ) แต่ถา้ ไม่ทนั การณ์ ก็ถอยมาทําหยาบ
หยาบก็คือเร็ ว
ละเอียด คือช้า
ชีวติ จริ งยึดไม่ได้สักอย่าง จะต้องทําเป็ นหมดทุกอย่าง
ตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียดจะต้องเป็ นหมดทุกคน
เราต้องเป็ นทุกอัน
เป็ นตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียดได้หมด
แล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกาละ
นี#แหละเรี ยกว่าสัปปุริสธรรม
นี#แหละเรี ยกว่าการทํางาน
คือ “ประโยชน์สูงสุ ดของศาสนาคือการประมาณ พ่อครู พดู อย่างนี,นะ”
เพราะฉะนั,นในสัปปุริสธรรม ๗ จึงเป็ น ธรรมของสัตบุรุษ
ธรรมของผูม้ ีสัจจะแล้ว เป็ นสัจจะสู งสุ ด
พระพุทธเจ้าท่านประมาณเก่งที#สุดในโลก
เพราะฉะนั,นการทํางานโดยพุทธแท้ ๆ จึงไม่ใช่บล๊อคเดียวตลอด
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 12 กุมภาพันธ์ 2558
18 เป้ าหมายคือ ลดกิเลสได้ ตายก็ช่างมัน
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ณ สวนป่ านาบุญ 4
วันที# 25 ธันวาคม 2557
19 ถ้าชี วิตของเรายังมี ทุกข์อยู่ แสดงว่าสิ# งที#เราเรี ยนมามันดับทุกข์
ได้ม, ยั ?
ไม่ได้ใช่ม, ยั ?
ถ้าเราฟั งอยู่เท่าเดิ ม เรี ยนรู ้ อยู่เท่าเดิ ม
เราจะดับทุกข์ได้เก่งเท่าเดิ มมั,ย?

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

19,218

667

1,9166

902
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คําคมเพชรจากใจเพชร

19 เก่งกว่าเดิมมั,ย? ไม่เก่งกว่าเดิม
(ต่อ) ฟังดี ๆ นะ ถ้าชีวติ ใครยังวนอยูใ่ นทุกข์อยู่ ยังมีความทุกข์เรื# องนั,น
เรื# องนี, วุน่ วายเรื# องนั,น ลําบาก ทุกข์ สารพัดเรื# อง แสดงว่า ความรู ้ที#
เรี ยนมา ไม่พอที#จะดับทุกข์ ถ้าไม่ปรโตโฆสะ จะจมอยูแ่ ค่น, นั
แหละ และไม่ใช่จมอยูแ่ ค่น, นั ธรรมดา จะทนทุกข์ไปเรื# อย ๆ
สังเกตดูนะว่า มันไม่เท่าเดิม แต่จะหนักไปเรื# อย ๆ สังเกตนะ
ผูใ้ ดไม่เรี ยนรู ้เพิ#ม ทุกข์ไม่ได้อยูเ่ ท่าเดิม แต่จะมากขึ,นกว่าเดิม ๆ
อย่าคิดว่า ทรัพย์สมบัติจะช่วยเราได้นะ
ตอนเราเป็ นเด็กกับตอนเราเป็ นผูใ้ หญ่
ตอนไหนมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากัน ? ตอนเป็ นผูใ้ หญ่ใช่ไหม ?
อยากกินอะไรก็ได้ มีเงินมีอะไรเป็ นของตัวเองใช่ม, ยั ?
ตอนเป็ นเด็กกับตอนเป็ นผูใ้ หญ่อะไรมีทุกข์มากกว่ากัน? ตอนเป็ น
ผูใ้ หญ่ใช่ไหม ? สมบัติช่วยได้ไหม ? ช่วยไม่ได้เลย สมบัติมากกว่า
เป็ นเด็กนะ แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลย อย่าโง่ หาแต่สมบัตินะ หา
ปั ญญาด้วยนะ ไม่ง, นั จะได้สมบัติกบั นรกเท่านั,น
อย่าเอาแต่สมบัติกบั นรกนะ เกิดเป็ นคนน่ะ เอาปั ญญาด้วย ปั ญญา
ที#พาเราพ้นทุกข์นะ เอาด้วย สมบัติก็หาเอาพอสมควร พอใช้หนี,ใช้
สิ น พอดํารงชี วติ ไป แต่ส#ิ งสําคัญที#กว่านั,นคือ
ปั ญญาที#จะทําให้เราอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข เอาด้วยชีวิต กินมื,อเดียวก็ไม่ตาย
พระพุทธเจ้าว่างั,น นอนโคนไม้ก็ไม่ตาย
มีเสื, อผ้าไม่กี#ชุดก็ไม่ตาย ใช้ยาที#ประหยัดเรี ยบง่าย ท่านบอกใช้ยาที#
อยูใ่ กล้ตวั อยูใ่ นตัวก็ไม่ตาย ท่านตรัสอย่างนี,นะ อยูไ่ ด้ไม่ตาย
มีเสื, อผ้าไม่กี#ชุดก็ไม่ตาย ใช้ยาที#ประหยัดเรี ยบง่าย ท่านบอกใช้ยาที#
อยูใ่ กล้ตวั อยูใ่ นตัวก็ไม่ตาย ท่านตรัสอย่างนี,นะ อยูไ่ ด้ไม่ตาย
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
บรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรี ธรรมราช
วันที# 20 มีนาคม 2558

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
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ตารางที# 40 (ต่อ)
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คําคมเพชรจากใจเพชร
ผูใ้ ดโทษคนอื#นว่าผิด เข้าข้างตัวเองว่าถูก
ผูน้ , นั ผิดสัจจะร้อยเปอร์ เซ็นต์
และผูใ้ ดโทษตัวเองอย่างเบิกบาน
ด้วยปั ญญาด้วยสัจจะแห่งธรรมและไม่โทษผูอ้ ื#น
ผูอ้ ื#นไม่ใช่คนผิดสําหรับเรา ผูน้ , นั เป็ นผูเ้ ข้าถึงธรรม เป็ นผูไ้ ม่ทุกข์
อย่างแท้จริ ง
ผูใ้ ดโทษตัวเองด้วยความหดหู่ ผูน้ , นั ก็ยงั ทําผิดอยู่
ผูใ้ ดโทษคนอื#นว่าผิด ผูน้ , นั ยิง# ผิดใหญ่เลย
ผิดสัจจะที#ถูกตรงแห่งการพ้นทุกข์
เมื#อใดก็ตามที#เราเจอกับสิ# งเลวร้ายหรื อสิ# งที#ไม่พอใจ
ให้เรารี บระลึก รี บมีสติ พิจารณาว่า
เพราะเราเคยทําเช่นนั,นมามากกว่านั,น สิ บคํา ๆ
นี#คือคําที#พาเราพ้นทุกข์ มันเป็ นสัจจะ
โดยเฉพาะในขณะที#เราทําความดี
สิ# งนี,พิจารณาแบบนี,ได้ในขณะที#ชีวติ เรา
ผูก้ าํ ลังมุ่งมัน# ทําความดีเท่านั,น จึงจะทําคํานี,ได้
ถ้าเรากําลังมุ่งมัน# ทําความดีอยู่ แล้วเกิดเรื# องเลวร้ายในชีวติ เรา
หรื อเราได้รับรู ้สิ#งเลวร้ายใด ๆ ให้เรารี บพิจารณาว่า
“เราทํามามากกว่านั,น” เพราะมีดีที#เรากําลังทําอยูใ่ นปั จจุบนั ช่วยลด
ไว้ (ดีชิงออกฤทธิo แทนร้าย)
มันจึงเบากว่าที#เราเคยทํามา
เราเคยทํามาหนักกว่านั,น นี#คือสัจจะแท้
เพราะเราเคยทําเช่นนั,นมามากกว่านั,น
เพราะมีดีที#เราที#เรากําลังทําอยูใ่ นปั จจุบนั ช่วยลดไว้ (ดีชิงออกฤทธิo
แทนร้าย)
มันจึงเบากว่าที#เราทํามา
แต่จริ ง ๆ การกระทําใดที#เราทํามานี,

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
19,112
412

623
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

20 เขาจะให้ผลในชาติน, นั ส่ วนหนึ#ง
(ต่อ) ชาติต่อมาส่ วนหนึ#ง เขาแบ่งส่ วนให้
ช่วยย่อยตั,งไม่รู้กี#ยอ่ ย
ที#เรารับมานั,น เขาย่อยมาแล้ว เขาแบ่งให้เรา
แล้วคิดดูซิถา้ มาชุดเดียวจะเป็ นยังไง คิดเอาเอง
เขามีดีมาลดลงอีกนะ มาทั,งหมดชุดเดียว ตาย
เราทํามามากกว่านั,นอีก
เขาย่อยให้ไม่รู้ต, งั เท่าไหร่ แล้ว
เราไม่ตอ้ งมาทําเป็ นโวย ๆ เพราะเราเคยทําเช่นนั,นมามากกว่านั,น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ค่ายอเมริ กา วันที# 22-26 กันยายน2557
เครมองต์รัฐฟลอริ ดา้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
21 “ฝากทิศทางนโยบายไว้กบั พี#นอ้ งแพทย์วถิ ีธรรม เราครับว่า
อย่าเอาเงิน อย่าเอากําไรที#มากมาล่อใคร ๆ
ให้เข้ามาร่ วมกิจกรรมการงาน
ใครก็ตามที#เอาเงินเอากําไรที#มากมาล่อ
ผูน้ , นั กําลังพากันไปสู่ ความฉิ บหาย
เพราะจะมีคนปลอมของปลอมมา แทรกเข้ามา
แล้วทั,งหมดก็จะกอดคอกันพัง”
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที 4 มกราคม 2558
22

ในชีวติ จริ ง ๆ ถ้าเราไม่ตาย
ตราบใดที#ยงั มีชีวิตอยู่
อย่าจํานนต่อความพ่ายแพ้
ตราบใดที#ยงั มีชีวิตอยู่
ชีวติ ยังไม่ตายอย่าจํานนต่อความพ่ายแพ้

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

18,658

684

17,616

426

624
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

22 คนอ่อนแอเท่านั,นที#จะจํานนต่อความพ่ายแพ้
(ต่อ) คนที#แข็งแกร่ งคนที#มีเลือดนักสู ้
ก็จะไม่จาํ นนต่อความพ่ายแพ้
นักปราชญ์เขาถึงบอกว่า
ตายซะในการต่อสู ้ ดีกว่าอยูอ่ ย่างผูแ้ พ้ ๆ
สู ้จนมันตายนัน# แหละ ตายแล้วค่อยเลิก
ถ้ามันไม่หาย ก็ตาย เกิดใหม่ค่อยสู ้อีก
เอาจนมันหาย แม้แต่พระพุทธเจ้า
ท่านยังตรัสว่าโรคดับได้ หายได้
มันไม่มีโรคใดไม่ดบั ไม่หาย เราก็ดบั ได้ หายได้
ถ้าเรารู ้ตน้ เหตุของมันแล้วดับที#เหตุของมันได้
ดังนั,นชีวิตเกิดมาเพื#อฝึ กฝนเอาชนะทุกข์ท, งั ปวง จําไว้นะ
เกิดมาเพื#อต่อสู ้กบั ความทุกข์จนชนะทุกข์ท, งั ปวงได้
เอาชนะทุกข์ไม่ได้ไม่ถือว่าเก่งจริ ง
เก่งจริ งต้องเอาชนะทุกข์ให้ได้
สุ ดยอดฝี มือต้องชนะทุกข์ทุกอย่างได้
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ค่ายอเมริ กา เครมองต์รัฐฟลอริ ดา้
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
วันที# 22-26 กันยายน 2557
23 หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่ายปั ญญา
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 19 ตุลาคม 2556
24 กินให้นอ้ ย
ทํางานให้มาก
ชีวติ จะผาสุ ก
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

17,144

1,861

17,096

363

625
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ
25

26

27

คําคมเพชรจากใจเพชร
ภารกิจของเรา คือ ทําความดี คบคนดี สร้างคนดี
ได้ 3 อย่างนี, เท่ากับได้ทุกอย่างในมหาจักรวาล
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ประชุมจิตอาสาภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต
วันที# 11 กุมภาพันธ์ 2558
จงทําดีอย่างผาสุ กด้วยความขัดแย้ง
แต่อย่าทะเลาะเบาะแว้งด้วยหลงดี
จงมีความสุ ขจากการเหนื#อยเพราะทําดี
แต่อย่ามีความทุกข์จากการเหนื#อยเพราะทะเลาะกัน
เพราะหลงสุ ขจึงหลงทุกข์
จงโชคดีเพราะทําดีโดยไม่หลง
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ตัวเราเองต้องมัน# คงในธรรมจริ ง ๆ
เวลาเกิดเรื# องต่าง ๆ เนี#ย เราอย่าเอาสิ# งที#เห็นสังเคราะห์นะมันจะผิด
อัตตาที#มนั ร้ายที#สุดในโลก ความยึดมัน# ถือมัน#
อัตตาที#เลวร้าย ยากที#สุดในโลก คือ
การเอาเหตุผลเฉพาะที#ตาเห็นหรื อได้ยนิ
เฉพาะที#เห็นรู ปนัน# แหละ มาวิเคราะห์ส#ิ งที#เห็น
นี#คือสิ# งที#เลวร้ายที#สุดในโลก
สิ# งที#เราเห็นนั,นมันไม่ได้เกิดจากสิ# งที#มองเห็นอย่างเดียว
สิ# งที#ได้ยนิ ได้ฟังนั,น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที#มนั เกิดขึ,น
มันเกิดจากสิ# งที#เห็นและสิ# งที#ไม่เห็นสังเคราะห์กนั
เคยไหม บางครั,งเราประมวลเหตุการณ์ เราเห็นเหตุการณ์อย่างนี,
เราคาดว่ามันเป็ นอย่างนี, ๆ หรื อเราเก็บข้อมูลต่าง ๆ
เราคิดว่าเราทําอันนั,นลงไป มันจะได้ดีเท่า ๆ กับที#เราหมาย
บางทีมนั ได้เกินหมาย มีไหม เกินคาดก็มี

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
16,043
743

15,332

662

15,016

379

626
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

27 พลิคล๊อคเลยก็มีนนั# แหละ พลิคล๊อคเลยก็มี
(ต่อ) แสดงว่าสิ# งที#เราเห็นมันถูกต้องตลอดกาลนานไหม ไม่ได้ถูกนะ
ฟังดี ๆ นะ มันไม่ได้ถูกนะ มันมีสิ#งที#มองไม่เห็นมาร่ วมสังเคราะห์ดว้ ย
สิ# งที#มองไม่เห็นคืออะไร คือวิบากดีร้าย
คือวิบากดีร้ายของแต่ละคนที#สัมพันธ์กนั
กับเหตุการณ์น, นั ที#เกี#ยวข้องกับเหตุการณ์น, นั สังเคราะห์กนั
เพราะฉะนั,นเหตุผลที#ถูกต้องที#สุดคือ
สิ# งที#มองเห็นกับสิ# งที#มองไม่เห็นสังเคราะห์กนั
นี#คือเหตุผลที#ถูกต้องที#สุด
ส่ วนเหตุผลที#ผิด คือเหตุผลเฉพาะ เอาสิ# งที#เห็นมาคํานวณ อันนี,ผิด
เมื#อวิบากมันมาถึง มันเป็ นอย่างนี,
มันจะดลบันดาลเขียนเรื# องเนี ยนที#สุดในโลก
ถ้าเราไม่ได้เอาสิ# งที#มองไม่เห็นมาคํานวณด้วย
มันจะพลาด มันจะทะเลาะกัน
รับรองเลยถูกด่ายับ
ถ้าเราไม่เอาเรื# องกรรมมาคํานวณมาพิจารณา เราจะไม่เข้าใจจริ ง ๆ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ค่ายอเมริ กา เครมองต์รัฐฟลอริ ดา้ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
วันที# 22-26 กันยายน 2557
28 ในโลกใบนี,จะซวยหน่อย ตรงที#วา่
คนที#จะมีตาํ แหน่งหน้าที#อะไรต่าง ๆ นา ๆ ตําแหน่งที#สูง ที#โก้ ที#
อะไรมักจะเป็ นคนเก่ง มันจะซวยตรงนี, พอเป็ นคนเก่ง ก็เลยหลงว่า
ตัวเองเก่ง ก็เลยนึกว่าตัวเองรู ้มากกว่าเพื#อน ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ
(ปรโตโฆสะ คือการได้ฟังสัจจะมุมอื#นจากผูร้ ู ้อื#น ๆ หรื อจาก
บัณฑิตอื#น จะไม่ติดยึดแต่ภูมิรู้เดิม ๆ ของตน)
เก่งแล้วทําไมแก้ปัญหาไม่ได้ล่ะ เก่งก็แก้ปัญหาให้มนั ได้สิ ถ้าเก่ง
แล้วคุณแก้ปัญหานั,นได้ คุณไม่ตอ้ งฟังใครหรอก

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

14,976

416

627
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

28 เพราะคุณแก้ปัญหาได้ทุกปั ญหาแล้ว คุณไม่ตอ้ งฟังใคร ๆ หรอก
(ต่อ) เพราะคุณแก้ปัญหาทุกปั ญหาได้แล้วนี#
แต่จริ ง ๆ ก็ตอ้ งฟังเลยว่าเขามีปัญหาอะไร จะได้ช่วยเขาแก้ ขนาด
คนเก่ง แก้ปัญหาทุกปั ญหา ยังต้องฟังเลย เพื#ออะไร เพื#อที#จะช่วย
คนอื#นได้ ใช่ไหม ?
ว่าเขามีปัญหาอะไร กล่าวไปไย
ถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาทุกปั ญหาได้
เราต้องฟัง ฟังให้มาก
ตราบใดที#เรายังแก้ปัญหาไม่ได้ เราต้องฟัง
ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคาย
ฟังเพื#อเลือก ไม่ใช่ฟังเพื#อเอาทุกอัน
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 13-15 กุมภาพันธ์ 2558
29 มอบความรักที#แท้จริ งให้แก่กนั และกัน
ด้วยการช่วยเหลือเกื,อกูลกันและกันด้วยความจริ งใจ คือ ใจที#
บริ สุทธิo จากกิเลส
(บริ สุทธิo จากความทุกข์ บริ สุทธิo จากความเห็นแก่ตวั แต่เต็มไป
ด้วยดีงามและความผาสุ กที#แท้จริ ง)
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สวนป่ านาบุญ 1
วันที# 14 กุมภาพันธ์ 2558
30 หลักการทํางานใหญ่ คือ
1.เรื# องใหญ่เรื# องสําคัญให้ยนื หยัด
2.เรื# องเล็กให้ยดื หยุน่
เวลาทํางานใหญ่ให้แกล้งโง่บา้ ง
อย่าฉลาดไปทุกเรื# อง
ทําเป็ นฉลาดไปทุกเรื# องไม่ได้นะ

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

14,528

326

14,368

471

628
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

30 เรื# องใหญ่ ๆ ทํางานใหญ่ตอ้ งแกล้งโง่เป็ น
(ต่อ) แกล้งโง่ไม่เป็ นฉลาดไม่เป็ น
ถ้าฉลาดเป็ นต้องแกล้งโง่เป็ น ในบางประเด็น
ที#มนั จะต้องแกล้งโง่ ก็ตอ้ งแกล้งโง่
ฉลาดทุกเรื# องมันเสี ย
ถ้าจะทํางานใหญ่ ต้องแกล้งโง่เป็ น
แกล้งโง่แปลว่าอ่อนน้อมถ่อมตน
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
พุทธสถานปฐมอโศก
วันที# 6 กุมภาพันธ์ 2558
31

32

จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธ
ได้รับการสร้างจิตวิญญาณ
ให้เป็ นบุคคลที#มีหน้าที#ฝึกฝนการพึ#งตน
และช่วยคนให้พน้ ทุกข์
ทําตัวอย่างที#ตน ทําความผาสุ กที#ตน ช่วยคนที#ศรัทธา
แพทย์วถิ ีพุทธ เพื#อมวลมนุษยชาติ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 25 ตุลาคม 2556
วารสารแพทย์วถิ ีธรรมฉบับที# 5
จิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรม (ธรรมจาริ ก ครั,งที# 2)
ปั ญญามันมาด้วยปั ญหา
ขอบคุณคนที#มาทําไม่ดีกบั เรา ให้เราได้หยุดสิ# งไม่ดี
คนทําบาปจะไม่ทุกข์เป็ นไม่มี
ไม่วนั ใดก็วนั หนึ#ง เขาต้องได้รับทุกข์อย่างแน่นอน
วิบากบาปจะเขียนบทอย่างที#เราคาดไม่ถึง
จะเข้ามาโดยที#เราคาดไม่ถึง

14,242

980

14,240

372

629
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

33

34

35

คําคมเพชรจากใจเพชร
ยังมีสิ#งที#เหนือกว่าเหตุผลอยู่ คือ วิบากกรรม
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ความสุ ขที#ซ,ื อไม่ได้ คือการแบ่งปั นและเสี ยสละ
คุณจะไม่มีความรู ้สึกสุ ขแบบนี,ได้เลย
ถ้าคุณไม่แบ่งปั น คือแม้คุณจะมีเงินเป็ นล้าน ๆ
แต่คุณก็จะไม่มีความสุ ข หรื อได้ความรู ้สึกว่าสุ ขที#สุดได้เลย ถ้าคุณ
ไม่แบ่งปั น “ต้องให้ จนไม่มีอะไรจะเอา” จึงจะเกิดสภาพ
“ให้ จนไม่มีอะไรจะทุกข์”
“ชีวติ ที#มน#ั คง คือ ชีวติ ที#ให้และเสี ยสละอย่างแท้จริ ง”
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
คนที#ได้ดง#ั ใจตลอด คือคนที#ซวยที#สุดในโลก
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี
วันที# 17 กันยายน 2557
วิธีที#คดั คนไม่ดีออกดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิ ศีล
วิธีที#ดูดคนดีเข้ามาได้แรงที#สุด คือ การเพิ#มอธิ ศีล
วิธีที#ดูดคนดีให้สามัคคีกนั ได้
ดูดคนดีเข้ามารวมกันได้มากที#สุด คือ เพิ#มอธิ ศีล
วิธีที#ดนั คนไม่จริ งออกไปได้ดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิ ศีล
และวิธีที#ช่วยคนขี,เกียจให้ขยัน ช่วยคนที#ไม่เข้าท่าให้เข้าท่า คือ
การเพิ#มอธิ ศีล
การเพิ#มอธิ ศีล คือคําตอบทั,งหมด
ทําที#เราคือคําตอบทั,งหมด
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สวนป่ านาบุญ 1 มุกดาหาร
วันที# 5 พฤศจิกายน 2557

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

14,008

398

13,240

308

12,208

417

630
ตารางที# 40 (ต่อ)
คําคมเพชรจากใจเพชร
ลําดับ
36 การโกหก ทําให้มีโรคมาก อายุส, ัน
บาปที#ไม่ได้ดงั# ใจหมาย จะทําให้ความทุกข์ซอ้ นทุกข์ไปอีก
คนโกหกไม่เจริ ญรุ่ งเรื อง
คนโบราณ พูดว่า “คนซื# อกินไม่หมด คนคดกินไม่นาน”
การพูดจริ ง คือ การลดกาม ลดอัตตาได้จริ ง
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 18 กรกรฏาคม 2557
37 ปี ใหม่ไทยขอให้ชีวติ ได้ชุ่มเย็นด้วยความผาสุ กแห่งธรรม
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 13 เมษายน 2558
38 คุกที#แท้จริ ง คือ กิเลส
เป็ นทุกข์ตวั แท้ที#คอยกักขัง ความทุกข์ และความชัว# ในใจคน
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 28 มีนาคม 2558
เรื อนจําภูเก็ต
39 ไม่มีอะไรเสี ยหาย ถ้าใจไม่เสี ยหาย
ใจที#เสี ยหาย คือความเสี ยหายที#แท้จริ ง
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 10 พฤศจิกายน 2557
40 อย่าประมาทในชีวติ
อย่าปล่อยให้ชีวติ สู ญเปล่าไปวัน ๆ จงขวนขวายพากเพียรทําความ
ดีดว้ ยการพึ#งตนในสิ# งที#จาํ เป็ นต่อชี วติ และเกื,อกูลทําประโยชน์สุข
ต่อผูอ้ ื#นให้มากที#สุดเท่าที#องค์ประกอบเหตุปัจจัยจะทําได้พร้อมกับ
พากเพียรล้างกิเลสความติดยึดในสิ# งต่าง ๆ อันเป็ นเหตุให้ชีวติ เป็ น
ทุกข์ เพราะวันที#วบิ ากร้ายสร้างปั ญหาให้ชีวิต ซึ# งทุกชีวติ จะต้อง
เผชิญในแต่ละช่วงเวลาของชี วติ อย่างแน่นอนไม่ชา้ ก็เร็ ว เมื#อเผชิ ญ

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
12,124
392

14,282

1,703

11,620

1,307

11,572

2,375

11,105

1,059

631
ตารางที# 40 (ต่อ)
คําคมเพชรจากใจเพชร
ลําดับ
40 สถานการณ์ดงั กล่าว จะได้ไม่ทุกข์ใจ (จากการฝึ กลดละล้างกิเลส
(ต่อ) ความติดยึดไว้แล้ว) และมีเหตุปัจจัยอันเกิดจากพลังความดีที#ได้ทาํ
มามาช่วยเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าผูม้ ีความดีมหาศาลก็หนีไม่พน้
วิบากร้ายที#เคยพลาดทํามาในปางที#ยงั ไม่บาํ เพ็ญธรรมมาเล่นงาน
และท่านก็มีพลังความดีพลังล้างกิเลสที#ได้บาํ เพ็ญทั,งในปั จจุบนั
และอดีตมาช่วย แต่ผทู ้ ี#ประมาทไม่ขวนขวายไม่พากเพียรบําเพ็ญ
ความดีไม่ลดละล้างกิเลส ปล่อยชีวติ ให้เปล่าดายไปวัน ๆ หรื อ
พากเพียรทําความชัว# ด้วยซํ,า วันที#วบิ ากร้ายสร้างปั ญหาให้กบั ชีวติ
ก็จะเป็ นทุกข์และไม่มีองค์ประกอบเหตุปัจจัยมาช่วย หรื อ
องค์ประกอบเหตุปัจจัยที#มาช่วยจะลดน้อยลงไปเรื# อย ๆ และหมด
ไปในที#สุด ชีวติ ก็จะจมอยูใ่ นความทุกข์ทรมานอย่างรุ นแรงและ
ยาวนาน
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี,ท่านทําอะไรอยู่ จงยัง
ประโยชน์ตน (การลดละล้างกิเลส) และประโยชน์ท่าน
(การช่วยเหลือผูอ้ ื#น) ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด” ดังนั,น
จึงไม่ควรประมาทในชีวติ จงทําทุกเสี, ยววินาทีให้เป็ นเสี, ยววินาที
แห่งความดีแห่งบุญกุศลอย่างรู ้เพียรรู ้พกั
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 3 กุมภาพันธ์ 2557
41 กิเลสกินพลังชีวติ คนเป็ นอาหาร ธรรมะเติมพลังชีวติ ให้คน
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 15 มกราคม 2558
42 ทําเรื# องข้าวก้าวไปสู่ การกอบบ้านกูเ้ มืองและมนุษยชาติ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 2 ธันวาคม 2558
43 ทําดีเต็มที#ทุกวันก็ลงตัวทุกวัน
ความลงตัวอยูท่ ี#ทาํ ดีเต็มที#

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

10,854

480

10,072

296

9,812

241

632
ตารางที# 40 (ต่อ)
คําคมเพชรจากใจเพชร
ลําดับ
43 ความไม่ลงตัวอยูท่ ี#ทาํ ดีไม่เต็มที#
(ต่อ) ความลงตัวหรื อไม่ ไม่ได้อยูท่ ี#ทาํ ดีเรื# องนั,น ๆ เสร็ จหรื อไม่เสร็ จ
มีคนช่วยหรื อไม่มีคนช่วย แต่อยูท่ ี#ทาํ เต็มที#หรื อไม่
ทําเต็มที#แล้วลงตัวแล้ว
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
สวนป่ านาบุญ 1
วันที# 1 ธันวาคม 2557
44 เราเข้าใจคนอื#นเพื#อล้างทุกข์เรา
เราเองก็พากเพียรแก้ไขเท่าที#จะทําได้
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 27 ธันวาคม 2557
45 การแพทย์วถิ ีพุทธ เกิดจากแก่นแท้อนั ลึกซึ, ง
ที#พระพุทธเจ้าตรัสรู ้ที#ยงั ไม่เคยมีในระบบสุ ขภาพเดิม
วงการสุ ขภาพส่ วนใหญ่จึงปรับตัวไม่ทนั
ผูม้ ีปัญญาแห่งธรรมจะเข้าใจได้ตามเหตุปัจจัยอันควรตามลําดับ
ทุกชีวติ จะเข้าใจแพทย์วถิ ีธรรมอย่างแน่นอนเมื#อเหตุปัจจัยอันควร
ไม่เร็ วก็ชา้ ไม่ชาติน, ีก็ชาติหน้า หรื อชาติอื#น ๆ สื บไปครับ
ในแต่ละชาติเราช่วยผูม้ ีดวงตาเห็นธรรมอย่างสุ ดฝี มือสุ ดหัวใจ
เท่าที#จะทําได้ครับ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 20 ธันวาคม 2557
46 การตั,งจิต ต้องตั,งเป้ าหมาย แต่ไปยึดไม่ได้
วางทําวาง
วางให้ได้ก่อนว่าโลกนี,ไม่มีอะไรจะต้องเอา ชีวิตนี,ไม่มีอะไรเป็ น
ของใคร มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั,นที#เกิดดับตลอดเวลา
วางที#จะไม่ทุกข์
ตั,ง ตั,งเป้ าหมาย ด้วยฉันทะมีคุณค่ามีประโยชน์ให้โลกได้อาศัย

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

9,592

312

9,360

327

8,860

291

633
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ

คําคมเพชรจากใจเพชร

46 ทํา ทําเต็มที#สู้กบั ความลําบากยิง#
(ต่อ) ลําบากยิง# แข็งแรงได้ท, งั กุศลและสิ# งดีงาม แล้วก็วางไม่ตอ้ งทุกข์อะไร
วางทําวาง
ตั,งตนอยูบ่ นความลําบากอย่างสุ ขใจสบายใจให้ได้
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 18 มกราคม 2558
47 พ่อ (พ่อครู ) มี 2 วิชาให้ลูก คือ ทําความดีและลดกิเลส
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ประชุมจิตอาสาหลังจบค่ายเรื อนจําภูเก็ต
วันที# 11 มีนาคม 2558
48 การเห็นข้อบกพร่ องคนอื#นเป็ นประโยชน์ แต่จะไม่เป็ นประโยชน์
ถ้า
1) ไม่มีศิลปะ
2) วางใจไม่ได้
อัตตาทําให้
1) ทําให้ประสิ ทธิ ภาพทํางานลดลง
2) ทําให้ความผาสุ กลดลง
3) ทําให้ความผาสุ กของหมู่กลุ่มลดลง
จงทุ่มโถมในการทําดีแต่อย่าทุกข์เพราะการทําดี
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 27 ธันวาคม 2557
49 ปั ญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติ ของเรา
มีแต่ทุกข์เท่านั,นที#หมดไปจากใจของเรา
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 10 มกราคม 2558

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง

8,716

727

8,448

288

7,452

287

634
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ
50

51

52

53

54

คําคมเพชรจากใจเพชร

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
7,216
277

ของดีราคาถูก คือ ชนะ คือ อยูร่ อด
ของดีหรื อไม่ดีก็ตามแต่ราคาแพง คือ แพ้ คือ พินาศ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 15 มกราคม 2558
ทุกกิจกรรม ทุกสถานการณ์ กําไร คือเราลดกิเลสได้
6,888
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 7 ธันวาคม 2557
สุ ขที#เราได้ทาํ งานเต็มที#แม้คนอื#นจะไม่เห็น เราไม่ได้รับคําชม คือ
6,644
“บุญ” ส่ วนสุ ขที#งานสําเร็ จ ได้รับคําชมแล้วเราสุ ขใจ อวดดี เบ่ง
นัน# คือ “บาป”
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 1 มกราคม 2558
เจริ ญธรรมสํานึกดีปีใหม่ครับ ขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็ จใน 6,146
การดํา รงชี วิตที# พอเพีย ง ร่ า งกายที# แข็งแรง จิ ตใจที# ดีง าม จิ ตใจ
ที# เป็ นสุ ขกันทุ กท่า นครั บ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 1 มกราคม 2558
ขอแสดงความยินดีกบั พี#นอ้ งเราที#ได้สอบจบครับ ขอให้กาํ ลังใจกับพี# 6,106
น้องเราที#กาํ ลังพากเพียร จงทําอย่างรู ้เพียรรู ้พกั และติดต่อกับอาจารย์
ที#ปรึ กษาเป็ นคราว ๆ ในจังหวะเวลาที#เหมาะสมอย่างต่อเนื#อง พร้อม
ปรับเปลี#ยนตามคําแนะนําของอาจารย์ที#ปรึ กษา อาจต้องปรับกลับไป
กลับมาจนเราหมดอัตตาเรื# องนั,น ๆ ได้ดว้ ยใจที#เป็ นสุ ขอย่างรู ้เท่าทัน
กิเลส นี,คือ การปฏิบตั ิธรรมกับผัสสะการศึกษาปริ ญญาโท เอกครับ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 4 ธันวาคม 2557

195

215

541

450

635
ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ
55

56

57

58

59

คําคมเพชรจากใจเพชร
ปั ญหาคือเครื# องมือฝึ กใจที#ดีที#สุดในโลก
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 10 มกราคม 2558
ผีเสื, อแห่งธรรมจงขยับปี กแห่ งความดี ส่ งสัญญาณเพื#อตามหาพี#
น้องเรามาสานพลังร่ วมขยับปี กแห่งความดี เพื#อความผาสุ กของเรา
และมวลมนุษยชาติ
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 19 ธันวาคม 2558
อย่าแปลกใจ.. เมื#อเจอคนวีนแตก
โดยปกติคนเรามีมารยาทสังคม ก็ตอ้ งคุม
แต่พอโดนกระทุง้ กิเลสเข้าไป ก็วนี แตก
อย่าไปผิดหวังกับเพื#อน
ที#บางทีกายวาจาใจดี.. แล้วมีเหตุการณ์ ก็วีนแตก
ให้เราประมาณ
ถ้าเราเห็นอาการ หรื อเข็มกระดิก ให้รีบถอย
ให้เราแววไว (อาจารย์หมอยํ,า)
ต่อให้ปะทะไปแรง.. ก็จะมีวิบากที#แรงกว่านั,น
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
วันที# 23 มกราคม 2558
ผูบ้ รรลุธรรม คือ
ผูท้ ี#มีความสุ ขในการพากเพียรลดละกิเลส (ฉันทะในมรรค)
และมีความสุ ขที#ลดละกิเลสได้ (ฉันทะในผล)
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว )
วันที# 4 สิ งหาคม 2557
เกิดเป็ นคน ต้องฝึ กยิม, รับสิ# งดีส#ิ งร้ายให้ได้ ด้วยใจที#เป็ นสุ ข
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
6,064
613

5,736

547

5,502

145

5,316

474

5,234

576
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ตารางที# 40 (ต่อ)
ลําดับ
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คําคมเพชรจากใจเพชร
“อบายมุขเป็ นสิ# งที#เลวร้ายรุ นแรงที#สุดในชีวิตมนุษย์ การเอาชนะ
อบายมุขได้ เป็ นพื,นฐานของความผาสุ กแห่งชีวติ
การที#คนจะลดละเลิกอบายมุขได้
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ต้องได้พบผูท้ ี#มีสัจจะ คือผูท้ ี#ปฏิบตั ิได้ จึงจะได้ฟังสัจจะนั,น
แล้วพากเพียรปฏิบตั ิจนพ้นทุกข์ตาม การศึกษาที#ถูกต้องที#จะพา
มนุษย์มีความผาสุ กนั,น ต้องสามารถพาผูเ้ รี ยนลดละเลิกอบายมุขได้
ถ้าการศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็ นคนเก่งโดยไม่มีความดี
การศึกษานั,นจะเป็ นเครื# องมือให้คนมีศกั ยภาพในการทําให้ตนเอง
และผูอ้ ื#นให้ได้รับความเดือดร้อนทุกข์ทรมานและฉิ บหายเท่านั,น
ขอขอบพระคุณครู ดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที#ให้โอกาสกระผม
ได้มาผสานพลังแห่งความดีครับ”
และกล่าวในการเสวนา “เป็ นครู ดว้ ยหัวใจ” ใจความว่า
“ด้วยหัวใจที#อยากให้ตนเอง
และมวลมนุษยชาติมีความผาสุ กที#แท้จริ ง
ด้วยสิ# งที#ประหยัดเรี ยบง่ายที#สุดแต่มีคุณค่าสู งสุ ด"
ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
กล่าวในงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครู ดีไม่มีอบายมุขของ
แผ่นดิน ด้านสาธารณสุ ข ที#คุรุสภา
วันที# 12 มกราคม 2558

จํานวนคน ถูกใจ
เข้ าถึง
4,672
497

สรุป
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธหรื อผูท้ ี#สนใจ ที#ได้พยายามทําความเข้าใจความหมายเนื, อหาสาระ
ใน “บททบทวนธรรม” หรื อ “คําคม”หรื อ “สํานวน” หรื อ “คําสอน” ตามแนวทางแพทย์วิถี พุท ธ
ซึ# งผูว้ ิจยั ได้ปรับภาษาจากพระไตรปิ ฎกมาเป็ นภาษาของผูว้ ิจยั โดยใช้สภาวะธรรมจากการปฏิ บตั ิ
ธรรมตามที#พระพุทธเจ้าตรัส เป็ น “คําคมเพชรจากใจเพชร” เมื#อพิจารณาทบทวนซํ,า ๆ จากคําเดิม ๆ

637
ทบทวนทุก ๆ วัน แล้วจะพบกับปาฎิ หาริ ย ์ คือ ผูท้ บทวนธรรมตามแนวทางแพทย์วิถี พุท ธ จะมี
ปั ญญามากขึ,นทุกวัน ๆ มากขึ,นกว่าภาษาที#ระบุไว้ จะมีญาณปั ญญามากขึ,น โดยเฉพาะอย่างยิ#งในวันใด
ที#ผูใ้ ดทุกข์ ด้วยอะไรก็แล้วแต่ ธรรมะนี, คือปั ญญาดับทุกข์ นี, คือคาถาดับทุกข์ วันใดที#ทุกข์ การได้
ทบทวนธรรมตามแนวทางแพทย์ว ิถ ี พ ุท ธ พยายามทํา ความเข้า ใจความหมายที# ถู ก ต้อ งใน
“บททบทวนธรรม” หรื อ “คําคม”หรื อ “สํานวน” หรื อ “คําสอน” ตาม “คําคมเพชรจากใจเพชร” นี,
ให้ เ ข้า ไปถึ ง จิ ต ทบทวนหั ว ข้อ แล้ว พยายามทํา ความเข้าใจว่ า หมายถึ ง อะไร มี เนื, อหาอย่ า งไร
การทบทวนทั3งหมดนีซ3 ํ3า ๆ จะสามารถทําลายกิเลสความติดยึดทีเป็ นเหตุแห่ งทุกข์ ได้ นี# คือ ปั ญญาที#ใช้
ในการพัฒนาจิตวิญญาณของจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ
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