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บททบทวนธรรม เป็นองคค์วามรู้แห่งพลงัผาสุก บริสุทธ์ิ ผอ่งใส ไร้ทุกข ์ไร้กงัวล เร่ิมตน้

จากพระพุทธเจา้แลว้กระจายไปสู่มวลมนุษยชาติเป็นอุดมมงคล  

บททบทวนธรรมเป็นบทท่ีผูเ้ขียนได้กลั่นออกมาจากค าตรัสของพระพุทธเจ้าพระ

โพธิสัตวใ์นพระไตรปิฎก เม่ือผูเ้ขียนได้ศึกษาพระไตรปิฎก ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารยแ์ละ

พากเพียรปฏิบติัตามแลว้ก็ไดส้ภาวธรรม ไดค้วามจริงท่ีเป็นพลงัผาสุกผ่องใสท่ีสุดในโลก อนั

เกิดจากการรู้ความจริงตามความเป็นจริงจนถึงขั้นท่ีสามารถดบักิเลสดบัเหตุแห่งทุกขท์ั้งปวงได้

เป็นล าดบั จนเกิดพลงัผาสุกผอ่งใสอนัเลิศยอดท่ีสุดในโลก 

ผูเ้ขียนได้เขา้ใจสภาวะว่าเป็นอย่างไร และได้กลัน่ออกมาเป็นภาษาท่ีเขา้ใจได้ง่าย ๆ 

สามารถตรวจสอบได้ว่าสอดคลอ้งกบัพระไตรปิฎกเล่มใดขอ้ใด แมถ้อ้ยค าจะไม่ได้ตรงกนั

ทีเดียว แต่เน้ือหาสาระเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นดงัท่ีพระพุทธเจา้ท่านตรัสว่า เวลาเราไปอยูท่ี่

ไหนเมืองไหน เรากใ็ชค้  าของคนในเมืองนั้น ใหค้นในเมืองนั้นเขา้ใจไดง่้าย กจ็ะเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุด  

หากผูใ้ดได้พยายามทบทวนธรรมอย่างเข้าใจความหมาย เน้ือหาสาระให้ได้ทุกวนั 

พิจารณาทบทวนซ ้ า ๆ อย่างเขา้ใจความหมายจากค าเดิม ๆ ทบทวนทุก ๆ วนั อย่างรู้เพียรรู้พกั 

ชดัเจนกบัทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจและผลสืบเน่ืองในทุก ๆ ค า ทุก ๆ ประโยค กจ็ะ

พบกบัปาฏิหาริย ์คือ ผูท้บทวนธรรม จะมีปัญญามากข้ึนทุกวนั  ๆ มากข้ึนกวา่ภาษาท่ีเราทบทวน 

จะมีญาณปัญญามากข้ึน น าไปใช้ในการพฒันาฝึกฝนต่อยอดสู่ความเป็นพุทธะ (ผู รู้้ ผูต่ื้น  

ผูเ้บิกบาน) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในวันใดที่ผู้ใด มีความทุกข์ใจ ทุกข์กาย หรือทุกข์เดือดร้อนจาก 

ส่ิงใด ๆ ก็ตาม ลองเอาบททบทวนธรรมมาปฏิบัติที่กายวาจาใจดู  ถ้าปฏิบัติได้ถูกตรง ท่านจะ



พบว่าปัญหาทุกปัญหาน้ันจะคลี่คลายออกไปเร่ือย ๆ ปัญหาจะเบาบาง จะคลี่คลายไปเร่ือย ๆ 

อย่างมหัศจรรย์ ยิ่งถา้เราทบทวนเป็นประจ าทุกวนั ก็จะเพิ่มพลงับุญกุศลในชีวิตของเรา ถา้

ทบทวนอยา่งเขา้ใจ แลว้เอามาปฏิบติักายวาจาใจของเราใหถู้กตรง กจ็ะท าใหปั้ญญาแตกฉานใน

การท าลายทุกข ์ในการเพิ่มความผาสุกในชีวติของเรา ทุกขจ์ากอะไรกแ็ลว้แต่ ธรรมะนีคื้อปัญญา

หรือคาถาดับทุกข์  

วันใดที่ทุกข์ การได้ทบทวนธรรม โดยพยายามท าความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องในบท

ทบทวนธรรมนี้ ให้เข้าไปในจิต ทบทวนหัวข้อแล้วพยายามท าความเข้าใจว่าหมายถึงอะไร มี

เน้ือหาอย่างไร การทบทวนซ ้า ๆ จะสามารถท าลายกเิลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี้คือ 

ปัญญาทีใ่ช้ในการพฒันาจิตวญิญาณเพ่ือความผาสุกของเราและมวลมนุษยชาติ 

พระพุทธเจา้ตรัสว่า  “การทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญธรรม เป็นเหตุแห่งการ

หลุดพน้จากกิเลสทุกข”์ พิจารณาดว้ยอิทธิบาท (ความยินดี เต็มใจ พอใจ) พิจารณาต่อเน่ืองไป

เร่ือย ๆ โดยไม่ตอ้งยึดมัน่ถือมัน่ว่ากิเลสทุกข์จะสลายไปตอนไหน เม่ือพลงัแห่งการพิจารณา

ดังกล่าวมีมากพอถึงขั้นเป็นพลังเผาท าลายกิเลสทุกข์ได้ กิเลสทุกข์ก็จะสลายตายไปด้วย 

ความเตม็ใจ 

บททบทวนธรรม เป็นบทท่ีกลัน่ออกมาจากพระไตรปิฎก ซ่ึงค าบางค าท่ีพระพุทธเจา้ตรัส 

ถา้ไม่เขา้ใจสภาวะจริง ๆ จะเขา้ใจยาก อธิบายยาก ผูเ้ขียนจึงเอามาแปลเป็นภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เพื่อ

จะไดน้ าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ดง่้าย ไดดี้ ไดเ้ร็ว  

บททบทวนธรรมนีท้ าให้ 

1. ปัญญามากขึ้นทุกวัน ๆ มีญาณปัญญาแตกฉานในการท าลายทุกข์ เพิ่มความผาสุก 

ในชีวติ 

2. ปัญหาทุกปัญหา จะคลีค่ลาย เบาบาง  

ธรรมะนี ้คือ ปัญญาดับทุกข์ คือ คาถาดับทุกข์ วนัใดท่ีทุกข ์สามารถท าลายกิเลสความติด

ยึดท่ีเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ น่ีคือ ปัญญาท่ีใช้ในการพฒันาจิตวิญญาณให้ดีงามและผาสุกท่ีสุด 

ในโลก จึงเป็นส่ิงท่ีแต่ละชีวติจะไดมี้โอกาสเรียนรู้และพฒันาตนใหมี้คุณค่าและผาสุกสืบไป 

 
 



DHAMMA REVIEW 
For obtaining the ultimate happiness of the mind and soul 

By Dr. JAIPHET KLAJON (Morkeaw) 
 

The "Dhamma Review" is the knowledge that leads human beings to the ultimate happiness of the 
mind and soul. It is extracted from Tripitaka (the collection of Buddha's teachings that are divided into three 
parts). I have scrutinized the Tripitaka, extracted the most important parts and summarized it for the general 
public. 

This "Dhamma Review"  is written in plain language that lay people can understand and recite. 
They can apply this knowledge to their daily lives immediately.  With the understanding and putting it into 
practice, they will be able to get rid of their defilements and become free of sufferings. This will lead them 
to the utmost power and wisdom. 

Those who have practiced what is taught in the "Dhamma Review"  in daily lives have found that 
many of their problems and sufferings have subsided or disappeared. On the days that they feel unhappy or 
things do not go the way they want them to be, they will recite the "Dhamma Review"  over and over and 
try to understand why those things happen to them. Then they will eventually get the wisdom that will help 
them feel better.  They will understand that defilements are the cause of all troubles and unhappiness that 
they are facing.  Finally, they have become wiser and happier. They have learned that when they eliminate 
the cause of their unhappiness, which are defilements, they can become truly happy.  

For those who are already happy, the "Dhamma Review" will help improve their spirituality. It can 
solve every problem in the world.  Buddhist Dhamma Medicine uses Dhamma as the main tool to heal 
diseases.  

It is the best tool for people to be rid of their unhappiness and sufferings.In summary, the "Dhamma 
Review" will help you as follows: 

1.  Increase your wisdom on a daily basis.  You will master the wisdom that will help you destroy 
your unhappiness and have a real happy life. 

2.  Solve, eliminate or ease all sorts of problems in the world.  The Dhamma is the wisdom to end 
sufferings. It is an incantation that will lead you to the ultimate happiness in the world.  
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DHAMMA REVIEW 

For obtaining the happiest mind and soul 
Dr. JAIPHET KLAJON (Morkeaw) 

(1) เร่ืองการเข้าใจผดิของเรากบัผู้อ่ืน 
เราต้องระลกึรู้ว่า 
มันคือวบิากกรรมเขา วบิากกรรมเรา 
แก้ไขได้ด้วยการท าดีไม่มีถือสาไปเร่ือย ๆ 
แล้ววนัใดวนัหน่ึงข้างหน้า ในชาตินี้ 
หรือชาติหน้า หรือชาติอ่ืนๆ สืบไป 
ความเข้าใจผดิน้ันกจ็ะหมดไปเอง 

(1) When there is 
a misunderstanding between me and someone else, 
I must remind myself that 
it’s the result of my bad deeds 
and that person’s bad deeds. 
I can fix this by  
doing good deeds  
and not worrying. 
One day in this life  
or the next lives, 
this misunderstanding  
will eventually come to an end. 

(2) เราต้องรู้ว่า 
แต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกนั 
เราจึงควรประมาณการกระท า 
ให้เหมาะสมกบัฐานจิตของเรา 
และฐานจิตของผู้อ่ืน 
“คิดดี พูดดี ท าดีไว้ก่อน” ดีทีสุ่ด 

(2) I have to understand that 
each person has 
a different state of mind. 
Before I interact with others, 
I should always  
think before I act. 



(3) การกระท าเดียวกนั 
มีเหตุผลในการกระท ากว่าล้านเหตุผล 
ต้องระวงั “อคติ  
หรือ ความเข้าใจผดิ  
จากการคาดเดาทีผ่ดิของเรา” 

(3) People have a million reasons for doing something. 
Therefore, I must be careful when I judge others 
because my prejudice  
or my misunderstanding 
can cause wrong judgment. 

(4) ส่ิงทีเ่ราได้รับ  
คือส่ิงทีเ่ราท ามา 
ไม่มีส่ิงใดทีเ่ราได้รับ 
 โดยทีเ่ราไม่เคยท ามา 

(4) What I am facing or receiving now 
is the result of  
what I have done. 
I will not face  
or receive something 
that I never have done before. 

(5) ถ้าเรายงัไม่เข้าใจคนอ่ืน 
แสดงว่า 
เรายงัไม่เข้าใจตนเอง 

(5)  If I don’t  
understand others, 
it means 
 I still don’t understand myself. 

(6)  เม่ือเกดิส่ิงเลวร้ายกบัเรา 
ไม่มีอะไรบังเอญิ  
ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ 
เพราะเราเคยท าเช่นน้ันมามากกว่าน้ัน 
เม่ือได้รับแล้วกห็มดไป  
เรากจ็ะโชคดีขึน้ 
 

(6) When something bad happens to me, 
it’s not a coincidence. Everything happens 
 for a reason. 
It’s because  
I have done it before 
and I did it even 
 more seriously in the past. 
Once I accept it,  
my fate will become better  
and better. 

(7)  เรามีหน้าทีท่ าแต่ละส่ิงแต่ละอย่าง 
ให้อยู่ในสภาพทีด่ีทีสุ่ด 
เท่าทีจ่ะพงึท าได้ 
 ให้โลกและเราได้อาศัย 
ก่อนทีทุ่กส่ิงทุกอย่างจะดับไปเท่าน้ัน 

(7)  My job is do my best 
 to keep everything  
in its best condition 
so that we can live together  
in this world 
before everything  



becomes extinct. 

(8) เราท าดีด้วย 
การช่วยไม่ให้คนอ่ืนท าผดิได้ “กช่็วย” 
แล้ว “วาง” ให้เป็นไปตามวบิากดีของเขา 
“ช่วยไม่ได้” ก ็“วาง”  
ให้เป็นไปตามวบิากร้ายของเขา 
เม่ือเขาเห็นทุกข์จนเกนิทน  
จึงจะเห็นธรรม 
แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ 
 
 

(8)  I can do good deeds by helping others not to do 
wrong. 
If they are willing to accept  
my help, I will do so. 
If not, I will let it go. 
Let the good or bad results  
of their karma do its job. 
When they can no longer endure their suffering, 
they will see Dharma  
and will practice it 
and they will eventually  
be free from suffering. 

(9) ส่ิงทีม่องไม่เห็น 
ทีท่ าหน้าทีส่ร้างส่ิงทีม่องเห็น  
และส่ิงทีเ่ป็นอยู่ทุกอย่างในชีวติของคน 
คือ พลงัวบิากดีร้าย 
ทีเ่กดิจากการกระท า 
ทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้น้ัน 
ในอดีตชาติและชาตินี ้ 
สังเคราะห์กนัอย่างละหน่ึงส่วน 

(9 Invisible energy 
that forms every visible  
and tangible thing in our lives 
is the good or bad result of  
our actions from  
what we do, 
what we say  
and how we think 
 both in past lives  
and in this life. 

(10) เม่ือเกดิส่ิงเลวร้ายกบัเรา 
โลกนีไ้ม่มีใครผดิต่อเรา  
เราเท่าน้ันทีผ่ดิต่อเรา 
คนอ่ืนทีท่ าไม่ดีน้ัน  
เขาผดิต่อตัวเขาเองเท่าน้ัน 
และเขากต้็องได้รับวบิากร้ายน้ันเอง 
เขาจึงไม่ได้ผดิต่อเรา  
แต่เขาน้ันผดิต่อตัวเขาเอง 

(10) When something bad happens to me, 
no one has done wrong to me. 
It’s me who has done wrong  
to myself. 
Others that do a bad act,  
they are doing wrong  
to themselves. 
They will eventually receive  



ถ้าเรายงัเห็นว่าคนทีท่ าไม่ดีกบัเรา 
เป็นคนผดิต่อเรา 
แสดงว่า  
เราน่ันแหละผดิ 
อย่าโทษใครในโลกใบนี ้
ผู้ใดทีโ่ทษผู้อ่ืนว่าผดิต่อตัวเรา 
จะไม่มีทางบรรลุธรรม 
น่ีคือคนทีไ่ม่ยอมรับความจริง 
เพราะไม่เข้าใจเร่ือง “กรรม”  
อย่างแจ่มแจ้งว่า 
“ทุกส่ิงทุกอย่างทีทุ่กคนได้รับ 
ล้วนเกดิจากการกระท าของตนเองเท่าน้ัน 
เม่ือรับผลดีร้ายจากการกระท าแล้ว  
ผลน้ันกจ็บดับไป 
และสุดท้ายเม่ือปรินิพพาน  
ทุกคนกต้็องสูญจากทั้งดีและร้ายไป 
ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร 
 เพราะสุดท้ายทุกส่ิงทุกอย่างกต้็องดับไป 
จึงไม่ต้องยดึมั่นถือมั่น  
ไม่ต้องทุกข์กบัอะไร” 
 
 

the results of their own  
bad actions. 
Therefore, they are not doing wrong to me,  
but to themselves. 
If I still think that 
 someone is doing wrong to me, 
I’m actually the one  
who is doing wrong. 
Do not blame anyone else. 
If I keep blaming others,  
I will never 
 become enlightened. 
People who do not accept  
this truth are people who  
do not understand  
the law of karma  
which states that 
everything that everyone 
 is receiving 
is caused by the acts done 
 by themselves. 
Once they accept the bad results of their own actions, 
that result will disappear. 
Once they reach Nirvana, 
they will be free from  
all of the results of 
their good and bad karma. 
Nobody actually owns anything in this universe. 
At the end everything  
will go into extinction. 
Therefore, 



 if we are not attached  
to anything, 
we will not have to suffer  
from anything. 

(11) การได้พบกบัเหตุการณ์ 
ทีไ่ม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจเรา 
เป็นสุดยอดแห่งเคร่ืองมืออนัล า้ค่า 
 ทีท่ าให้ได้ฝึกล้างกเิลส 
คือ ความหลงชิงชังรังเกยีจ  
หลงยดึมั่นถือมั่นในใจเรา 
และ ท าให้ได้ล้างวบิากร้ายของเรา 
 

(11) When we face an unpleasant situation, 
it is an invaluable tool  
to practice fighting  
with defilements 
which are the feeling of hatred, love, ignorance 
and other attachments. 
It is a good tool  
to help get rid of bad karma. 

(12) ถ้าใครมีปัญหา 
หรือความเจ็บป่วยในชีวติ 
ให้ท าความดี 4 อย่างนี ้
ด้วยความยนิดี จริงใจ 
จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย  
ลดลงได้เร็ว 
1) ส านึกผดิ หรือยอมรับผดิ 
2) ขอรับโทษ เต็มใจรับโทษ  
หรือขออโหสิกรรม 
3) ตั้งจิตหยุดส่ิงทีไ่ม่ดีอนัน้ัน 
4) ตั้งจิตท าความดีให้มาก ๆ 
คือ ลดกเิลสให้มาก ๆ 
เกือ้กูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ 
 

(12)  If you or someone  
is in trouble or sick, 
please do the following virtuous acts 
with delight and sincerity. 
Doing so will ease the problem 
and alleviate 
 the sickness quickly. 

1) Accept your mistake  
or admit your guilt 

2) Apologize or ask for forgiveness for your sin 
3) Apologize,  

fully accept your guilt  
or ask for forgiveness  
for your sin 

4) Determine to do  
only good deeds 
by reducing defilements 
(greed, anger, ignorance, passions, etc.), 
and help other people  



and animals 
as much as possible. 

(13) การพจิารณาเพ่ือปราบมาร 
คือ ความกลวั เวลาเจ็บป่วย 
หรือ พบเร่ืองร้าย 
จะท าให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเร่ืองร้าย ได้
ดีทีสุ่ด คือท าใจว่า 
รับเต็ม ๆ  หมดเต็ม ๆ 
เจ็บ...กใ็ห้มันเจ็บ 
ปวด…กใ็ห้มันปวด 
ทรมาน...กใ็ห้มันทรมาน 
ตาย...กใ็ห้มันตาย 
เป็นไงเป็นกนั 
รับเท่าไหร่หมดเท่าน้ัน 
เพราะสุดท้ายทุกอย่างกด็ับไป 
ไม่มีอะไรเป็นของใคร 
จะทุกข์ใจไปท าไม  
 ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ 
“เบิกบาน แจ่มใส ดีกว่า” 

(13) Fear is the enemy  
that we have to conquer. 
When we are sick  
or face bad things 
that cause us to suffer physically or emotionally, 
this is what you can say  
to cope with that situation, 
“I’m accepting it – totally! 
Sickness…I’m accepting  
the sickness. 
Pain…I’m accepting the pain. 
Suffering...I’m accepting  
the suffering. 
I don’t care if I die. 
Whatever will be, will be 
In the end  
everything will come  
to extinction. 
Nothing belongs to anyone. 
Why worry, why be afraid? 
Better to be  
delightful and contented 
than afraid or worried. 

(14) เทคนิคท าใจให้หายโรคเร็ว  
คือ 
อย่าโกรธ อย่ากลวัเป็น 
อย่ากลวัตาย อย่ากลวัโรค 
อย่าเร่งผล อย่ากงัวล 

(14) The mindset technique  
That can help cure diseases quickly is… 
Do not get angry, 
do not be afraid of living, 
do not be afraid of dying, 
do not be afraid of disease, 



do not rush for results  
and do not worry. 

(15) วธีิการ 5 ข้อ 
ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก คือ 
1) คบและเคารพมิตรดี 
2) มอีริยศีล 
3) ท าสมดุลร้อนเยน็ 
4) พึง่ตน 
5) แบ่งปันด้วยใจทีบ่ริสุทธ์ิ 

(15) Here are the 5 ways  
to solve every problem  
in the world that you have. 
1)  Associate with good friends and have respect for 
them 
2) Practice the noble precepts 
3) Adjust the cooling and heating elements 
in your body 
4) Help yourself 
5) Share with others  
with a pure heart 

(16) ตัวช้ีวดัว่า 
วธีิน้ันถูกกนักบัผู้น้ัน  
ท าให้สุขภาพด ี
คือ 
 สบาย เบากาย มีก าลงั  
เป็นอยู่ผาสุก 
ตัวช้ีวดัว่า 
วธีิน้ันไม่ถูกกนักบัผู้น้ัน  
ท าให้เสียสุขภาพ 
คือ  
ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีก าลงั 
ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน 

(16) An indicator 
that tells you that 
the method being used is right for a person is that 
it makes that person  
healthy; meaning, 
the person feels  
comfortable, light,  
energized and happy. 
An indicator 
that tells you that 
the method being used is  
not right for a person 
is that it makes that person unhealthy; meaning, 
the person feels  
uncomfortable, not lightened, 
not energized,  
unhappy or is suffering. 
 



(17) ตัวช้ีวดัว่า 
อาหารทีส่มดุลร้อนเยน็ เป็นประโยชน์ 
จะท าให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย คือ 
เบาท้อง สบาย เบากาย  
มีก าลงั อิม่นาน 
 
ตัวช้ีวดัว่า 
อาหารทีไ่ม่สมดุลร้อนเยน็ เป็นโทษ 
จะท าให้มีโรคมาก มีทุกข์มาก คือ 
หนักท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย 
ไม่มีก าลงั หิวเร็ว 

(17) An indicator 
that tells you that 
the food is well-balanced, beneficial to the body, 
causing no or little illness  
or suffering is that 
the feeling is  
good in the stomach, comfortable,  
lightened, energized 
and the stomach  
feels full for a long time. 
An indicator 
that tells you that 
the food is not  
hot & cold balanced, 
harmful to the body, 
causing many illnesses or sufferings is that 
the feeling is  
bad in the stomach, 
uncomfortable,  
heavy, unenergized 
and you feel hungry 
 in a short time. 

(18) หลกัการท าดีอย่างมีสุข 6 ข้อ 
1) รู้ว่าอะไรดีทีสุ่ด 
2) ปรารถนาให้เกดิส่ิงทีด่ีทีสุ่ด 
3) ปล่อยวางความยดึมั่นถือมั่น 
แล้วลงมือท าให้ดีทีสุ่ด 
4) ยนิดีเม่ือได้ท าให้ดีทีสุ่ดแล้ว 
5) ไม่ติดไม่ยดึมั่นถือมั่นในส่ิงทีด่ีทีสุ่ด 
6) น่ันแหละคือส่ิงทีด่ีทีสุ่ด 

(18) Here are the 6 principles 
for doing good deeds  
with a happy heart. 
1) Know what is best 
2) Wish the best thing 
 to happen to you 
3) Let go of your attachments and just do your best 
4) Be contented when  
you have done your best 



5) Do not attach to things  
that are the best 

6) Do these 5 things  
and that is what the best is. 

(19) ท าดีให้มาก ๆ 
เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธ์ิแทนร้าย 
ทีเ่ราเคยพลาดท ามา 
ในชาตินีห้รือชาติก่อน ๆ 
จะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต 
ในชาตินีแ้ละชาติอ่ืน ๆ สืบไป 

(19) Keep doing  
many good deeds 
so the power of good karma will manifest and 
overcome  
the bad karma 
which we have mistakenly done in this life or in past 
lives. 
The good karma will save us 
 in this life and in future lives. 

(20) ยดึอาศัย “ดี” 
ทีส่ามารถท าให้เกดิขึน้ได้จริง”  “น้ันดี” 
แต่ยดึมั่นถือมั่นว่า 
ต้ อ ง เ กิ ด  “ ดี ”   ดั่ ง ใ จ หม า ย  ทั้ ง  ๆ  ที่
องค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลาน้ัน 
 “ไม่สามารถท าให้ดีน้ันเกดิขึน้ได้จริง” 
“น้ันไม่ดี” 

(20) Doing something “good” 
that can actually happen 
 is a “good” thing, 
but expecting it to happen the way you want it 
when timing and other factors are not right is 
 “not a good thing.” 

(21) จงท าดีเต็มที่ 
เหน่ือยเต็มที ่สุขเต็มที ่
ไม่มีอะไรคาใจ 
ไม่เอาอะไร 
คือสุดยอดแห่ง 
“ความอิม่เอบิเบิกบานแจ่มใส” 
สาธุ.... 

(21) Do good deeds to the best of your ability, 
exert yourself to the fullest  
and be totally happy. 
Do not have anything stuck 
 in your mind. 
Do not attach to material  
or immaterial things. 
This is the ultimate  
happiness and joyfulness 
Sathu (Amen)… 
 



วาทะแห่งปี 
วาทะทีค่ม ชัด แม่น สู่ความพ้นทุกข์ 
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 

Quotes of the year 
are quotes that are witty, unique and accurate 

that lead to the cessation of suffering. 
from Dr. JAIPHET KLAJON (Morkeaw) 

(1) ปัญหาทั้งหมดในโลก  
เกดิจาก คน...โง่กว่ากเิลส 

(1) All the problems 
 in the world occur 
because people are  
foolish and yield  
to defilements. 

(2) สุขจากกเิลส  
คือ ทุกข์ทีบ่รรเทาช่ัวคราว 
เหมือนได้เกาขีก้ลาก  
บวกวบิากร้ายไม่ส้ินสุด  
เลกิซะ!!! 

(2) Happiness  
derived from defilements 
is a temporary relief  
of unhappiness. 
It’s like scratching 
 the ringworm 
in addition to  
the unceasingly bad karma. Stop it!!! 

(3) ยนิดีในความไม่ชอบไม่ชัง 
 ได้พลงัสุด ๆ ได้สุขสุด ๆ 
ยนิดีในความชอบชัง  
เสียพลงัสุด ๆ ได้ทุกข์สุด ๆ 
 

(3) Be content  
with the feeling of 
not liking and  
not hating something. 
This will give you  
the ultimate power  
and happiness. 

(4) ท าร้ายเขามาตั้งมากตั้งมาย 
ยงัมีหน้ามาโกรธมาเกลยีดเขาอกี  
มันช่ัวเกนิไปแล้วเรา 

(4) I have hurt  
that person many times  
(in my past lives), 
yet I still have  



the gut feelings of rage 
and hatred for that person. 
I am the evil one 

(5) ทที าช่ัว ยงัมีเวลาท า 
ทที าดี ท าไมไม่มีเวลาท า 

(5) We have time  
to commit bad acts 
but we don’t have time  
to commit good acts. 

(6) อยากได้ส่ิงใด จงคิดส่ิงน้ัน กบัผู้อ่ืน (6) If you want  
to have something, 
think about that  
for someone else. 

(7) เกดิอะไร จงท่องไว้ “กูท ามา” (7) Whatever happens to you, keep in mind 
“I caused it.” 

(8) คนทีแ่พ้ไม่ได้  
พลาดไม่ได้ พร่องไม่ได้  
ทุกข์ตายเลย “โง่ทีสุ่ด” 
คนทีแ่พ้กไ็ด้ ชนะกไ็ด้ 
 พลาดกไ็ด้ ไม่พลาดกไ็ด้ 
พร่องกไ็ด้ ไม่พร่องกไ็ด้  
สบายใจจริง “ฉลาดทีสุ่ด” 

(8) Those who  
cannot lose or fail  
are the unhappy ones. 
“They are the foolish ones.” 
Those who 
 can win or fail  
and can take whatever happens are the happy ones. 
“They are the wise ones.” 

(9) ถามว่า ตั้งใจท าดี ท าไมได้แค่นี้ 
ตอบว่า เพราะท าช่ัวมามาก 
ถามว่า มากแค่ไหน 
ตอบว่า หาทีต้่นทีสุ่ดไม่ได้ 
ถามว่า แล้วจะท าอย่างไร 
ตอบว่า อดทน รอคอย ให้อภัย ท าดีเร่ือยไป 
ใจเยน็ข้ามชาติ 

(9) Question: I have worked  
so hard to be so good, 
is that all I get? 
Answer: Because you have done many bad things. 
Question: How many ? 
Answer: Gazillions and unfathomable. 
Question: And what should  
I do ? 
Answer: Be patient.  
Wait. Forgive.  



Keep doing good acts. 
You may have to wait  
until your next life. 

(10) เก่งอริยศีลเป็นสุข  
ไม่เก่งอริยศีลเป็นทุกข์ 
อยากเป็นสุข  
จงติเตียนการผดิอริยศีล  
จงยกย่องการถูกอริยศีล 

(10) Following  
the noble precepts 
 brings you happiness;  
not following 
 the noble precepts  
brings you unhappiness. 
 If you want to be happy, condemn those  
who break the noble precepts and praise those  
who follow the noble precepts. 

(11) ทุกเส้ียววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่ายึด
มั่นถือมั่น 
ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน
ตลอดเวลา 

(11) Every split second  
is uncertain. 
Do not hold fast to anything. 
Always be ready to  
accept, adjust and change. 

(12) สมบูรณ์และทนัใช้ ดีทีสุ่ด 
พร่องแต่ทนัการณ์ 
 ดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทนัใช้ 
สมบูรณ์แต่ไม่ทนัใช้   
ไม่มีประโยชน์อะไร 
เร็วและพร่อง  
แล้วเกดิผลดีมากกว่าผลเสีย น้ันดี 
แต่เกดิผลเสียมากกว่าผลดี น้ันไม่ดี 
ช้าและสมบูรณ์  
แล้วเกดิผลดีมากกว่าผลเสีย น้ันดี 
แต่เกดิผลเสียมากกว่าผลดี น้ันไม่ดี 

(12) Perfect and timely”  
is best. 
Imperfect but timely  
is better than  
“perfect but not timely.” 
“Perfect but not timely” 
 is useless. 
“Fast but imperfect”  
that yields  
more advantage than disadvantage is good; 
however,  
if it yields  
more disadvantage  
that advantage, 



 it is not good. 
“Slow but perfect”  
that yields 
more advantage  
than disadvantage is good; 
however,  
if it yields 
more disadvantage 
 than advantage, 
it is not good. 

(13) เย่ ๆ ๆ ดีใจจัง ไม่ได้ดังใจ 
 (วบิากหมด กเิลสตาย ได้กุศล) 
แย่ ๆ ๆ ซวยแน่เรา เอาแต่ใจ  
(วบิากเพิม่ กเิลสพอก งอกอกุศล) 

(13) Yay! Yay! Yay! 
I’m so happy  
I’m not getting what I want. 
Yae! Yae! Yae! 
I’m so busted  
for being self-centered. 

(14) เย่ ๆ ๆ ไม่หวัน่ไหว ใจเป็นสุข (14) Yay! Yay! Yay! 
I’m not worried. 
 I’m happy at heart. 

(15) “ให้”  
แล้วคิดจะไม่เอาอะไรจากใคร...ให้ได้... 
(กล่าวทั้งหมด 3 คร้ัง) 

(15) “Give” 
without expecting anything  
in return. 
(Say it three times.) 

(16) รวมพลงั พวธ. 
(ขานรับว่า) พลัง พวธ.  (กล่าวทั้งหมด 3 
คร้ัง) 
(พร้อมกัน) คิดดี พูดดี ท าดี เสนอดี สลาย
อตัตา สามัคคี นีผ้าสุก เย่ 

(16) United  Por. Wor. Tor. 
(Leader say) 
United Por. Wor. Tor. 
(Say it three times.) 
Think good,  
say good,  
do good, 
provide good.  



Destroy ego. 
Be united.  
Be happy. Yay! 

(17) ยนิดี พอใจ ไร้กงัวล (17) Be delighted, be content and be free from worries. 

(18) สุขทุกข์ทางใจ  
แรงเท่ากบัดินทั้งแผ่นดิน 
สุขทุกข์ทางกาย  
แรงเท่ากบัฝุ่นปลายเลบ็ 

(18) The strength of  
emotional happiness  
or unhappiness 
 is astronomical. 
The strength of  
physical comfort  
or discomfort  
is minuscule. 

(19) กายนีม้ีไว้เพ่ือดับทุกข์ใจเท่าน้ัน 
กจิอ่ืนนอกจากนี.้..ไม่มี... 

(19) The body is  
made for cessation  
of the suffering of the mind, 
not made for anything else. 

(20) ส่ิงทีด่ีทีสุ่ดในโลก คือ 
คบมิตรดี ใจไร้ทุกข์ 
 ท าดีเร่ือยไป ใจเยน็ข้ามชาติ 

(20) The best thing  
in this world is 
associating with good friends, 
continuing doing good deeds 
and being patient 
 until the next life. 

(21) จงเบิกบาน… เบิกบาน… 
 และเบิกบาน… 
จงเบิกบานอย่างเป็นอมตะธรรม   สาธุ… 

(21) Be delightful, contented and happy. 
Be everlastingly delightful, 
contented and happy with dharma.     
Sathu (Amen)… 

 
งานส่ือวชิาการออนไลน์ สถาบันวชิชาราม 

มูลนิธิแพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย 
12 ตุลาคม 25562 


