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อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
มูลนิธิแพทย์ วถิ ีธรรมแห่ งประเทศไทย
ศู นย์ เรียนรู้ สุขภาพพึง่ ตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
สวนป่ านาบุญ 1 - 9
สถาบันวิชชาราม
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
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ชุดที่ 3 อริยศีลรักษาโรค
(แบบขยายรายละเอียดปานกลาง)
ชุดที่ 4 บททบทวนธรรม (อริยศีล)
เพื่อการสร้ างจิตวิญญาณให้ ผาสุ กที่สุดในโลก
ชุดที่ 5 คู่มือดับทุกข์ : คาตอบของชีวติ (1)
ชุดที่ 6 เทคนิคทาใจให้ หายโรคเร็ว (โดยย่ อ)
ชุดที่ 7 สาระธรรม (อริยศีล)
ค่ายพระไตรปิ ฎก ครั้งที่ 20
รุ่น ศีลรักษาโรค
วันที่ 21-29 เมษายน 2561
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คานา
ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 19 “เวฬุทวารสู ตร” ข้อ 1459
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทุกชี วิตล้วนรักสุ ขเกลียดทุกข์” และ
ในพระไตรปิ ฎก เล่ ม 9 “สามั ญ ญผลสู ตร” ข้ อ 121
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรมหาบพิตร ภิกษุสมบูรณ์ดว้ ยศีล
อย่างนี้ ย่อมไม่ประสบภัยแต่ไหน ๆ เลย เพราะศีลสังวรนั้น
เปรี ยบเหมือนกษัตริ ยผ์ ไู ้ ด้มุรธาภิเษก กาจัดราชศัตรู ได้แล้ว
ย่ อ มไม่ ป ระสบภั ย แต่ ไ หน ๆ เพราะราชศัต รู นั้ น ดู ก ร
มหาบพิตร ภิกษุกฉ็ นั นั้น สมบูรณ์ดว้ ยศีลอย่างนี้แล้วย่อมไม่
ประสบภัยแต่ไหน ๆ เพราะศีลสังวรนั้น ภิกษุสมบูรณ์ดว้ ย
อริ ยศีลขันธ์น้ ี ย่อมได้เสวยสุ ข อันปราศจากโทษในภายใน
ดู ก รมหาบพิ ต ร ด้วยประการดังกล่ าวมานี้ แ ล ภิ กษุ ชื่ อว่า
เป็ นผูถ้ ึงพร้อมด้วยศีล”
จะเห็ น ได้ว่า พระพุ ท ธเจ้าพบว่า การที่ ชี วิต จะได้
ความผาสุ กอันประเสริ ฐยอดเยี่ยมได้น้ ัน ก็ตอ้ งปฏิ บตั ิ อริ
ยศี ล ที่ ถู ก ตรง ซึ่ งข้ า พ เจ้ า นั้ นได้ พิ สู จน์ ค าสอนของ
พระพุ ท ธเจ้า ด้ ว ยการทดลองปฏิ บั ติ ต ามค าสอนของ
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พระพุทธเจ้า และพระโพธิ สัตว์ จึงได้พบว่า การปฏิบตั ิอริ
ยศีลที่ ถูกต้องถูกตรงนั้น มี ฤทธิ์ สู งที่ สุ ดกว่าทุ กวิธีในการ
กาจัดหรื อบรรเทาโรคทุกโรค ไม่ว่าจะเป็ นโรคใจ โรคกาย
และสามารถกาจัดหรื อบรรเทาสิ่ งเลวร้ายทั้งมวลออกจาก
ชี วิตตนได้ รวมถึงสามารถดูดดึ งสิ่ งดีงามทั้งมวลมาสู่ ชีวิต
ตนได้
ดังนั้น ข้าพเจ้าใคร่ ขอเชื้อเชิ ญให้ท่านที่สนใจได้มา
พิสูจน์ (เอหิ ปัสสิ โก) คาสอนของพระพุทธเจ้าว่า ถ้าปฏิบตั ิ
ได้ถูกต้องถูกตรง ก็จะได้ความผาสุ กอันยอดเยีย่ มยิง่ ใหญ่ที่
แท้จริ งอย่างมัน่ คงยัง่ ยืน อันเป็ นจริ งตลอดกาล (อกาลิโก)
เจริ ญธรรม สานึกดี มีอภัย ไร้ทุกข์
อาจารย์หมอเขียว
(ดร.ใจเพชร กล้าจน)
11 มิถุนายน 2561
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อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ชุดที่ 1
ศีลที่รักษาโรคได้ เป็ นอย่ างไร (แบบย่ อ)
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว
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ศี ล ที่สั ม มาและสมบู รณ์ คื อ ศี ลที่ถู กต้ อ งถู ก ตรงสู่ ความ
พ้ น ทุ ก ข์ เป็ นศี ล ที่ มี ฤ ทธิ์ สู ง ที่ สุ ดกว่ า ทุ ก วิ ธี ใ นการก าจั ด หรื อ
บรรเทาโรคทุกโรค ไม่ ว่าจะเป็ นโรคใจ โรคกาย และสามารถกาจัด
สิ่ งเลวร้ ายทั้งมวลออกจากชี วิตตนได้ รวมถึงสามารถดู ดดึงสิ่ งดี
งามทั้ งมวลมาสู่ ชี วิต ตนได้ ส่ วนการปฏิ บั ติศี ล ที่ไม่ ถู กตรง ก็จ ะ
เกิดผลตรงกันข้ าม คือ เพิม่ โรคใจ โรคกาย และเรื่ องเลวร้ ายทั้งมวล
ในชี วิต ตน รวมถึ งผลัก ดั น สิ่ งดี งามทั้งมวลออกไปจากชี วิต ตน
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้อ 380, เล่ม 29 ข้อ 46, เล่ม 9 ข้อ 255, เล่ม
23 ข้อ 129, เล่ม 24 ข้อ 1, เล่ม 4 ข้อ 1, เล่ม 20 ข้อ 73-74, เล่ ม 24
ข้อ 60, เล่ม 11 ข้อ 293, เล่ม 14 ข้อ 580-585, เล่ม 26 167, เล่ม 19
ข้อ 1,602, เล่ ม 13 ข้อ 147-152, เล่ ม 22 ข้อ 79, เล่ ม 11 ข้อ 108,
เล่ม 25 ข้อ 293)
ไม่ว่าจะใช้วิธีการดู แลสุ ขภาพใด ๆ หรื อทากิ จกรรมการ
งานใด ๆ ถ้าทาควบคู่กบั การเพิ่มศีลให้เหมาะกับฐานจิตของตน ก็
จะเกิดประโยชน์สูงสุ ด คือ ถ้าสิ่ งนั้นเหมาะควรหรื อถูกกัน ณ เวลา
นั้น ก็จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านดี สูงสุ ด แต่ถา้ สิ่ งนั้นไม่เหมาะควร
หรื อไม่ถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะมี อาการหรื อสัญญาณที่ไม่ดีได้เร็ ว
แต่ไม่รุนแรงเกินหรื อไม่อนั ตรายเกินหรื อไม่เสี ยหายเกินเพื่อเตือน
หรื อบอกว่าสิ่ งนั้นไม่เหมาะควรหรื อไม่ถูกกัน เราจะได้หยุดทาสิ่ ง
นั้นได้เร็ ว
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ตรงกันข้ามไม่ว่าจะใช้วิธี การดู แลสุ ขภาพใด ๆ หรื อท า
กิ จ กรรมการงานใด ๆ ถ้า ท าควบคู่ ก ับ การผิ ด ศี ล ก็ จ ะเกิ ด โทษ
สู งสุ ด หรื อลดประสิ ท ธิ ภาพที่ ดีของสิ่ งนั้น ลง หรื อเห็ นสิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์น้ นั ว่าเป็ นโทษหรื อเห็ นสิ่ งที่เป็ นโทษว่าเป็ นประโยชน์
ทาให้เกิดทุกข์ยาวนาน (พระไตรปิ ฎก เล่ม 23 ข้อ 61) ซึ่ งจะเกิดผล
ในชาติน้ ี หรื อชาติต่อไป หรื อชาติอื่น ๆ สื บไป (พระไตรปิ ฎก เล่ม
37 ข้อ 1,698) ต่อให้คนส่ วนใหญ่ใช้สิ่งนั้นแล้วเป็ นประโยชน์ แต่
เมื่อคนผิดศีลใช้สิ่งนั้น และเมื่อวิบากร้ายออกฤทธิ์ จะเกิดผลที่เป็ น
โทษ เช่ น แพ้ยาหรื อเกิ ดผลเสี ยเมื่ อใช้วิธีการนั้น ๆ ต่อให้สิ่ งนั้น
เหมาะควรหรื อถู กกัน ณ เวลานั้น ก็จะลดประสิ ทธิ ภาพด้านดี ลง
หรื อถ้าสิ่ ง นั้น ไม่ เหมาะควรหรื อไม่ ถู ก กัน ณ เวลานั้น ก็ จะไม่ มี
อาการหรื อสั ญญาณที่ ไม่ดีบ อกเตือนเร็ ว อาการหรื อเรื่ องเลวร้าย
มักจะออกฤทธิ์ บอกเตือนช้าแต่จะหนักและนาน ผูน้ ้ นั จึงหยุดทาสิ่ ง
นั้นได้ชา้ และทรมานนาน
พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 “โลกสู ตร” ข้อ 293 พระตถาคตย่อม
ตรั สรู ้ อนุ ตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณในราตรี ใดและย่อมปริ นิพพาน
ด้วยอนุ ป าทิ เสสนิ พ พานธาตุ ในราตรี ใด ย่อมตรั ส บอกแสดงซึ่ ง
พุทธพจน์อนั ใดในระหว่างนี้ พุทธพจน์น้ นั ทั้งหมด ย่อมเป็ นอย่าง
นั้นนัน่ แลไม่เป็ นอย่างอื่น (ถ้อยคาเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได้
โดยประการเดียวทั้งสิ้ น ไม่แย้งกันเป็ นประการอื่นเลย)
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พระไตรปิ ฎก เล่ ม 13 “จู ฬ มาลุ งโกยวาทสู ตร” ข้อ 147152 พระพุทธเจ้าตรัสกับพระมาลุงกยบุตรว่า... ดูกรมาลุงกยบุตร ก็
เพ ราะเห ตุ ไร ข้ อ นั้ น เราจึ ง ไม่ พ ยาก รณ์ เพ ราะข้ อ นั้ น ไม่
ประกอบด้ว ยประโยชน์ ไม่ เป็ นเบื้ อ งต้น แห่ ง พรหมจรรย์ ไม่
เป็ นไปเพื่อความหน่ าย เพื่อความคลายกาหนัด เพื่อความดับ เพื่อ
ความสงบ เพื่อความรู ้ ยิ่ง เพื่อความตรัสรู ้ เพื่อนิ พพาน เหตุน้ นั เรา
จึงไม่พ ยากรณ์ ขอ้ นั้น ดู กรมาลุ งกยบุ ตร อะไรเล่ า ที่เราพยากรณ์
ดูกรมาลุงกยบุ ตร ความเห็นว่ า นี้ทุกข์ นี้เหตุ ให้ เกิดทุ กข์ นี้ความ
ดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ ถึงความดับทุกข์ ดังนี้ เราพยากรณ์ ก็เพราะ
เหตุไร เราจึงพยากรณ์ขอ้ นั้น เพราะข้อนั้น ประกอบด้วยประโยชน์
เป็ นเบื้ องต้นแห่ งพรหมจรรย์ เป็ นไปเพื่ อความหน่ าย เพื่ อความ
คลายกาหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู ้ยิ่ง เพื่อความ
ตรั ส รู ้ เพื่ อนิ พ พาน เหตุ น้ ันเราจึ งพยากรณ์ ข ้อนั้น เพราะเหตุ น้ ัน
แหละ เธอทั้งหลายจงทรงจาปั ญหาที่เราไม่พยากรณ์ โดยความเป็ น
ปั ญหาที่ เราไม่พ ยากรณ์ และจงทรงจาปั ญ หาที่เราพยากรณ์ โดย
ความเป็ นปัญหาที่เราพยากรณ์เถิด
จะเห็ นได้ว่า พระพุทธเจ้าจะสอนแต่วิชาดับทุ กข์เท่านั้น
ไม่ ส อนอย่างอื่ น พระองค์ส อนวิช าอริ ย สั จ 4 คื อ ทุ ก ข์ เหตุ แห่ ง
ทุ ก ข์ สภาพดับ ทุ ก ข์ วิธี ป ฏิ บ ัติ เพื่ อ ดับ ทุ ก ข์ ดัง นั้น ค าตรั ส ของ
พระพุทธเจ้าทั้งหมดจึงเป็ นวิชาดับทุกข์เท่านั้น และคาตรัสทุกสู ตร
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ก็สอดคล้องเสริ ม หนุ นเป็ นหนึ่ งเดี ยวกันทั้งหมด คือ เป็ นไปเพื่ อ
การดับทุกข์เท่านั้น
โครงสร้ างโดยย่ อของศีลที่สัมมาและสมบูรณ์ ซึ่ งมีเนื้ อหา
จากเบื้องต้นไปสู่ สภาพที่ละเอียดสู งขึ้น มีดงั ต่อไปนี้
รายละเอียดศีล 5 เบื้องต้ น
ศีลข้ อ 1 เว้ นขาดจากการฆ่ าคนหรื อฆ่ าสั ตว์ เว้ นขาดจาก
การใช้ วิธีที่ส่งผลโหดร้ ายรุ นแรงทรมานตนเองหรื อคนหรื อสั ตว์
อื่น
1.1 ไม่ทาให้ชีวติ สัตว์ตายโดยเจตนา
1.2 ไม่ทรมานหรื อโหดร้ายรุ นแรงต่อตนเองหรื อ
คนหรื อสัตว์อื่นโดยเจตนา
ศีลข้ อ 2 เว้นขาดจากการลักทรัพย์
2.1 ไม่ เอาทรั พ ย์สิ น ของคนอื่ น ไปโดยเจตนา
ขโมยหรื อฉ้อโกง
ศีลข้ อ 3 เว้นขาดจากการประพฤติผดิ ในกาม
3.1 ไม่ ร่วมประเวณี หรื อมี พ ฤติ กรรมหยาบทาง
เพศกับผูท้ ี่มิใช่คู่ครองของตน (มีผวั เดี ยวเมียเดียว หรื อ
อยูเ่ ป็ นโสด)
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ศีลข้ อ 4 เว้ นขาดจากการพูดโกหก คาหยาบ ส่ อเสี ยด เพ้ อ
เจ้ อ
4.1 มี พ ฤติ กรรมหรื อวาจาซื่ อสัต ย์ ไม่ โกหก ไม่
หลอกลวง
4.2 มี พ ฤติ ก รรมหรื อวาจาส่ งเสริ ม ให้เกิ ดความ
สามัคคีกนั ไม่ส่อเสี ยด นินทา ยุยงให้คน
แตกร้าวกัน หรื อทะเลาะกันรุ นแรง (แต่อาจมี
การพูดจาขัดแย้งในระดับเหมาะสมได้)
4.3 ไม่มีพฤติกรรมหรื อถ้อยคาหยาบ อันหมายถึง
พฤติกรรมหรื อถ้อยคาที่ส่งเสริ มให้ผดิ ศีล
ข้อ 1, 2, 3 หรื อส่ งเสริ มให้ เกิ ด กิ เลสโลภ
โกรธ หลง
4.4 ไม่ พู ด เพ้ อ เจ้ อ (ค าที่ ไร้ ส าระ ไม่ เกิ ด
ประโยชน์)
ศีลข้ อ 5 เว้ นขาดจากความมัวเมาในความโลภ โกรธ หลง
ระดับหยาบอันเป็ นเหตุให้ ผดิ ศีลข้ อ 1, 2, 3, 4
5.1 ไม่โลภหรื อชอบในระดับหยาบ อันเป็ นเหตุ
ให้ผดิ ศีลข้อ 1, 2, 3, 4
5.2 ไม่ โกรธหรื อชังในระดับ หยาบ อันเป็ นเหตุ
ให้ผดิ ศีลข้อ 1, 2, 3, 4
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5.3 ปฏิบตั ิสมั มาทิฏฐิ 10 เพื่อละมิจฉาทิฏฐิ 10 ใน
ระดับต้น (อันเป็ นเหตุให้ผดิ ศีลข้อ 1,
2, 3, 4 และ เสพอบายมุข)
5 .3 .1 มี ก า ร แ บ่ ง ปั น วั ต ถุ ห รื อ
ความส ามารถ แรงกาย เวลา ทุ นรอน เพื่ อ
ช่วยเหลือ
ผูอ้ ื่นโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนอย่าง
จัดจ้าน แต่ยงั อยากได้ตามสุ จริ ตอยู่
5.3.2 สามารถใช้ ส ติ จ ับ อาการ หรื อ
ความคิ ดเข้าข้างกิ เลสภายนอก ด้วยเกิ ด
จากการ
ตั้งศีลข้อ 1, 2, 3, 4 และการลดละ
เลิกอบายมุข มาปฏิบตั ิได้เท่านั้น กิเลส
กลางไปหาละเอี ย ด ยัง ละเมิ ด อยู่
บ้าง ต้องต่อสู ้หนักจึงจะพองดลดได้
5.3.2.1 ไม่ติดสิ่ งมัวเมาในระดับ
ห ย าบ ที่ ท า ให้ เสี ย สุ ข ภ าพ
แรงงาน ทุน
รอน เวลา ที่ พ าชี วิ ต
เสื่ อมต่าอย่างมาก
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5.3.2.2 ไม่ ม ัวเมาหนัก หนาใน
การเที่ยวกลางคืนจนทนไม่ได้
5.3.2.3 ไม่ ม ัวเมาหนัก หนาใน
การละเล่นที่ส่งเสริ มกิเลสจนทน ไม่ได้
5.3.2.4 ไม่ ม ัวเมาหนัก หนาใน
การพ นั น หยาบ ๆ แต่ อ าจยัง มี ก าร
ต่อรอง
ในเรื่ องส าคั ญ จ าเป็ น
เพื่อโลกตุระ
5.3.2.5 ไม่ ค บคนชั่ ว เป็ นมิ ต ร
(คนที่ทาให้เราตกต่ าในศีลข้อ 1, 2, 3, 4
และ
อบายมุข)
5.3.2.6 ไม่เกี ยจคร้ านการงานที่
เป็ นกศุล และยิง่ เป็ นบุญ
5.3.3 ก าจัด อาการและหรื อ ความคิ ด
เข้าข้างกิเลส (ความคิดที่เหนี่ ยวนา โน้ม
น้าว
ให้อยากเสพตามที่กิเลสต้องการ)
ด้ว ยวิธี พิ จ ารณาไตรลั ก ษณ์ ข อง
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กิ เลส(ความไม่ เที่ ย งของสุ ข ลวง
อัน เกิ ด จากการเสพกิ เลส ทุ ก ข์
โทษภัยของกิ เลส และความไม่ มี
ตัวตนของกิ เลส จนกว่ากิ เลสตัว
นั้น ๆ จะละจางคลายสลายไป
สิ้ น)
5.3.4 ได้สั มผัสผลแห่ งความผาสุ ก ของ
การให้ทานและการปฏิบตั ิศีลข้อ 1, 2, 3,
4
และการลดละเลิกอบายมุข
5.3.5 เข้าใจชัดว่าผลวิบ ากของกรรมดี
อัน เกิ ด จากการปฏิ บ ั ติ ศี ล ห้ า และผล
วิบาก
ของกรรมชัว่ อันเกิดจากการปฏิบตั ิ
ผิดศีลห้านั้นมีจริ ง
5.3.6 เข้าใจชัดว่าโลกคนไร้ ศีล (โลกนี้ )
คือโลกคนโลกียะเต็มไปด้วย ปัญหาและ
ความทุกข์ โลกคนมีศีล (โลกหน้า)
คือโลกคนโลกุตระ ส่ งผลให้ลดปัญหา
และดับทุกข์ได้
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5.3.7 เข้าใจชัดว่าการปฏิ บ ตั ิ ศีลอย่างตั้ง
มัน่ (แม่มี) ด้วยปั ญญาที่ถูกตรง (พ่อมี)
สามารถทาให้จิตวิญญาณหลุ ดพ้น
จากทุกข์อนั เกิ ดจากกิเลสหยาบใน
ระดับ ศีลห้าได้ ในร่ างเดิ มโดยไม่
ต้องรอเสี ยชี วิตก่อน (โอปปาติ กะ
สัตว์)
5.3.8 รู ้ จ ัก บุ ค คลผู ้เป็ นสั ต บุ รุุ ษ (สยัง
อภิ ญ ญา) ที่ ส ามารถบอกวิธี ป ฏิ บ ัติ ให้
บรรลุ
พระโส ดาบั น และภู มิ อาริ ยะที่
สู งขึ้นได้
พระพุ ท ธเจ้ า กล่ า วถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องพระโสดาบั น ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม 24 เวรสู ตร ข้อ 92 ว่า “ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิ ก
คฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผูม้ ีพระภาคยังที่ประทับถวายบังคมพระผูม้ ี
พระภาคแล้วนัง่ ณ ที่ควรส่ วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้ว พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ว่ า ดู ก ร คฤหบดี เพราะเหตุ ที่ อ ริ ยสาวกเข้ า ไประงับ ภั ย เวร 5
ประการ (การผิดศีล 5) เสี ยได้แล้ว เป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื่ อง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ
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และเป็ นผูเ้ ห็นแจ้งแทงตลอดญายธรรม อันเป็ นอริ ยะด้วย
ปั ญญาอริ ยสาวกนั้น เมื่อหวังอยูพ่ ึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้วา่ เรา
มีนรกสิ้ นแล้ว มีกาเนิดดิรัจฉานสิ้ นแล้ว มีปิตติวสิ ัยสิ้ นแล้ว
มี อบายทุ คติ และวินิบ าตสิ้ นแล้ว เราเป็ นพระโสดาบันมี
ความไม่ตกต่าเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ที่ยงที่จะตรัสรู ้ในภายหน้า...”
พระพุ ท ธเจ้ า กล่ า วถึ ง ญาณ 7 ของพระโสดาบั น ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม 12 ข้อ 542-552
ดังนี้
ญาณที่ 1 รู ้แล้วละ คือกาลังเรี ยนรู ้กิเลสกลาง (ปริ ยุฏฐาน
กิเลส) นิวรณ์ 5 เพื่อละ กิเลสนั้นแต่ยงั มีวิวาทกันด้วยหอกปาก (มุข
สัตตี) อยู่
ญาณที่ 2 ระงับดับกิเลสด้ วยการเสพคุ้นหรื อทาซ้า ๆ (อา
เสวนา) ทาให้เกิ ดผลเจริ ญขึ้น ๆ (ภาวนา) ทาให้มาก (พหุ ลีกมั มัง)
กระทัง่ ระงับดับกิเลสเป็ นเรื่ อง ๆ ได้ ตามลาดับ
ญาณที่ 3 เชื่ อมั่นธรรมวินัยนี้ คือชัดเจนว่า การปฏิบตั ิอื่น
นอกธรรมวินยั นี้ ไม่สามารถดับกิเลสสิ้ นเกลี้ยง ไม่เป็ นโลกตุระ
ญาณที่ 4 ผิดรี บแก้ คือรี บแก้ไขความผิดของตนไม่รอช้า
เสมือนเด็กอ่อนนอนหงาย มือ หรื อเท้าถู กถ่านไฟเข้าแล้ว ก็รีบชัก
หนีเร็ วพลัน
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ญาณที่ 5 ทากิจตน - กิจท่าน คือทั้งศึกษาในอธิศีล - อธิจิต
- อธิ ปัญญา ทั้งขวนขวายกิจใหญ่นอ้ ยของเพื่อนสหธรรมิก เหมือน
วัวแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้ากินไปพลางแล้วชาเลืองดูลูกด้วย
ญาณที่ 6 ขวนขวายฟั งธรรม ศึ กษาธรรมจากสั ตบุ รุษ มี
กาลังจิตแยกแยะถูกผิดได้ชดั
ญาณที่ 7 ปี ติปราโมทย์ ในธรรม คือได้รู้แจ้งในธรรมะใน
กรอบศีลห้าละอบายมุ ข รู ้แจ้งในแก่น และปี ติปราโมทย์ในธรรม
นั้น
เกณฑ์ ความเป็ นพระโสดาบัน
1. ไม่ มี เจตนาละเมิ ดศี ล 5 คื อ ไม่ มี เจตนาฆ่ าสั ตว์, ไม่ มี
เจตนาลักทรัพย์, ไม่มีเจตนาประพฤติผดิ ในกาม, ไม่มีเจตนาพูดปด
ปิ ดโลกอบายมุขได้แล้ว, และกาลังเรี ยนรู ้กิเลสระดับกลาง (นิวรณ์
5)
2. รู ้ วิธี ลด-ละกิ เลสสังโยชน์ 3 (สั กกายะทิ ฏ ฐิ , วิจิกิจฉา,
สี ล ัพ พตปรามาส) ตามหลัก อปั ณ ณกธรรม 3 + พิ จารณา (เห็ น
เวทนาในเวทนา) เห็นทุกข์-เห็นความไม่เที่ยง-เห็นความไม่มี
3. ไม่เวียนกลับไปสู่ กิเลสเดิม ๆ อีกแล้ว
ความหมายของเกณฑ์ ระดับที่ 1 - 5
ระดับที่ 1 หมายถึง 0-25% คือผูท้ ี่กาลังฝึ กปฏิบตั ิ
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ระดับที่ 2 หมายถึง ปฏิบตั ิได้บริ สุทธิ์ ประมาณ เกิ น 25%
= โสตาปั นนะ คือจิ ตเข้ากระแสของโลกุตระ ประมาณ 25 % ไม่
ตกต่าเข้าไปเป็ นโลกียะอีก
ระดับที่ 3 หมายถึง ปฏิบตั ิ ได้บริ สุทธิ์ ประมาณ เกิ น 50%
= อวินิป าตธรรม ไม่ ตกต่ าเป็ นธรรมดา อาจจะยึก ยัก ได้มาก็นิ ด
หน่อย ๆ แต่ในภาวะยึกยักนี่ มีแต่จะมุ่งไปข้างหน้า จนบรรลุธรรม
ในเรื่ องนั้น ๆ เรี ยกว่า นยิตะ
ระดับที่ 4 หมายถึง ปฏิ บตั ิ ได้บริ สุทธิ์ ประมาณ เกิ น 75% =
นิยตะ คือบรรลุธรรมได้สาเร็ จ ในเรื่ องนั้น ๆ
ระดั บ ที่ 5 หมายถึ ง ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้บ ริ สุ ท ธิ์ 100% = สัมโพธิ
ปรายนะ มีแต่จะสู งไปสู่ ที่ที่สุด คือนิพพาน
……………………………………………..
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อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ชุดที่ 2
เนื้อหาเพิม่ เติมโดยย่ อของศีล 5
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว
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ศีลข้ อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี
ข้ อปฏิบัติศีลเบื้องต้ น คือ ไม่ ฆ่าสั ตว์ (สั ตว์ คือ ตัวเรา หรื อ
คนอื่น หรื อสั ตว์ อื่น) หรื อทาให้ เกิดผลโหดร้ ายรุ นแรงกับสั ตว์ ใด ๆ
โดยเจตนา รวมถึงไม่ ก่อโรค ไม่ เบียดเบียน ไม่ ฆ่าชี วิตตนเอง ด้ วย
ความกลัวตาย กลัวโรค เร่ งผล กังวล และความโกรธทีร่ ุ นแรง อันมี
รากเหง้ามาจากการปรุ งแต่ งความชอบชังในสิ่ ง ต่ าง ๆ เช่ น คน
สัตว์ สิ่ งของ โรค ภัย หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น ความยึดมัน่ ถือ
มัน่ ความไม่เข้าใจเรื่ องกรรมและวิบากกรรม และการไม่สามารถ
นาความเข้าใจเรื่ องกรรมและวิบากกรรมมาดับหรื อบรรเทาทุกข์
ข้อปฏิบตั ิ คือ ฝึ กลดความกลัวตาย กลัวโรค เร่ งผล กังวล
และความโกรธ ไปเป็ นลาดับ ๆ เช่น คน สัตว์ สิ่ งของ โรค ภัย หรื อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็ นต้น ฝึ กปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ ศึกษาทา
ความเข้าใจเรื่ องกรรมและวิบากกรรม และฝึ กใช้ความเข้าใจเรื่ อง
กรรมและวิบากกรรมมาดับหรื อบรรเทาทุกข์ในชีวิตให้ได้ โดยใช้
เนื้ อหาเทคนิ คทาใจให้หายโรคเร็ ว บททบทวนธรรม หรื อเนื้ อหา
อื่น ๆ ที่ดบั ทุกข์ได้
ศี ล สู งขึ้น คื อ ลดละเลิก ต้ นเหตุ แห่ งการฆ่ าสั ต ว์ ขังสั ต ว์
แย่ งชิ งของรั ก ของหวงของสั ต ว์ เบี ย ดเบี ย น หรื อ ทรมานสั ต ว์
(สั ตว์ คือ ตัวเรา หรื อคนอื่น หรื อสั ตว์อื่น)
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ข้ อ ปฏิ บ ั ติ คื อ ลดละเลิ ก การรั บ ประทานสั ตว์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ รวมถึงเลือกวิธีการดูแลสุ ขภาพที่เหมาะสมกับ
ตน ณ เวลานั้น คือ ไม่ เบียดเบียน ไม่ ทรมานตน
ศีลที่สูงขึ้นไปอีก คือ ไม่ ก่อโรค ไม่ เบียดเบียน ไม่ ฆ่าชี วิต
ตนเอง ด้ วยความกลัวตาย กลัวโรค เร่ งผล กังวล และความโกรธที่
เบาบาง
ศีลข้ อ 2 อทินนาทานา เวรมณี
ข้ อปฏิบัติในเบื้องต้ น คือ ไม่ ลกั ขโมยฉ้ อโกงของคนอื่น
ข้ อปฏิบัติสูงขึ้น คื อ ฝึ กแบ่ งปั นวัตถุข้าวของที่เกินความ
จ าเป็ นหรื อ ความสามารถที่ต นมี ช่ วยเหลื อ ผู้ อื่ นด้ ว ยใจบริ สุ ท ธิ์
เป็ นสภาพ “ให้ แล้ วคิดทีจ่ ะไม่ เอาอะไรจากใครให้ ได้ ” ไม่วา่ จะเป็ น
วัตถุ ขา้ วของ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ แม้แต่รอยยิ้ม คาขอบคุ ณ ความ
เข้าใจ หรื อพฤติกรรมที่ดีใด ๆ
ข้ อปฏิบัติที่สูงสุ ด คื อ ไม่ โลภ คือ ขยันทาหน้ าที่กิจกรรม
การงานที่ดี งามอย่ างเต็ ม ที่ มี ผ ลตอบแทนกลับ มาเท่ าไหร่ ก็กิน
น้ อยใช้ น้อยที่สุดเท่ าที่จะแข็งแรงที่สุด เก็บไว้ น้อยที่สุดเท่ าที่จะไม่
ฝื ดเคือง เท่าที่จะคล่องตัวไปได้ ที่เหลือแบ่ งปั นเพื่อช่ วยเหลือผู้อื่น
ด้ วยใจทีบ่ ริสุทธิ์

23

ศีลข้ อ 3 กาเมสุ มิจฉาจาร เวรมณี
ข้ อปฏิบัติในเบื้องต้ น คือ ซื่ อสั ตย์ ต่อคู่ครอง มีค่ ูครองคน
เดียว ไม่ ล่วงละเมิด ทางเพศกับผัวเขา เมี ยใคร ลู กใคร หรื อคนที่
ไม่ ใช่ ค่ ูครองของเรา
ข้ อ ปฏิ บั ติ สู งขึ้ น คื อ ลดละเลิ ก การสมสู่ คนคู่ การสมสู่
ตนเอง รวมทั้งการเสพรู ปรสกลิ่นเสี ยงสั ม ผัส ที่เป็ นพิษ หรื อเกิน
ความจาเป็ นของชี วิต เช่ น อาหารที่ มี พิ ษ หรื อไม่ ส มดุ ลร้ อนเย็น
เป็ นต้น
ข้ อปฏิบัติทสี่ ู งสุ ด คือ ไม่ หลงแม้ แต่ สัมผัสในสิ่ งที่ดี คือ ทา
ดี อ ย่ า งไม่ ห ลงดี ท าดี อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ไม่ ติ ด ดี อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ คือ ปรารถนาให้เกิ ดสิ่ งที่ดีต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
แล้ว ปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าจะเกิดสิ่ งใด ๆ ก็ได้ ตามวิบาก
ดี ร้ า ยของแต่ ล ะชี วิ ต แล้ ว ลงมื อ ท าดี ที่ ท าได้ อ ย่ า งรู ้ เพี ย รรู ้ พ ัก
จากนั้นปล่ อยวางผลให้เป็ นไปตามวิบากดี ร้ายของแต่ละชี วิต เรา
ทาดี ให้ดีที่สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ ให้แต่ละชี วิตได้อาศัยก่อนที่ ทุก
สิ่ งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น
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ศี ล ข้ อ 4 มุ ส าวาท ปิ สุ ณ าวาจา ผรุ ส วาจา สั ม ผัป ปลาปะ
เวรมณี
ข้ อปฏิบัติในเบื้องต้ น คือ ไม่ โกหก ไม่ นินทาว่ าร้ าย ไม่ ยุแย่
คนให้ ทะเลาะกัน ไม่ พูดคาหยาบ (คาที่ส่งเสริ มกิเลส) และไม่ พู ด
เพ้อเจ้ อไร้ สาระ
ข้ อปฏิบัติสูงขึน้ คือ ฝึ กพูดให้ เกิดประโยชน์ ให้ ตนเองและ
ผู้อื่นพ้ นทุกข์ ไปเป็ นลาดับ ๆ
ข้ อปฏิบัติที่สูงสุ ด คือ เชี่ ยวชาญในการพูดให้ เกิดประโยชน์
ให้ ตนเองและผู้อื่นพ้ นทุกข์ ไปเป็ นลาดับ ๆ
ศี ล ข้ อ 5 อ ภิ ช ฌ า พ ย าบ าท มิ จ ฉ าทิ ฐิ เว ร ม ณี
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 31 ข้ อ 91)
ไม่ เมาในอภิชฌา คือ ความโลภ ความชอบ
ไม่ เมาในพยาบาท คือ ความโกรธ ความชัง
ไม่ เมาในมิจฉาทิฏฐิ คือ ความหลง หลงในมิจฉาทิฏฐิ 10
อุปกิเลส 16 อบายมุข กาม โลกธรรม อัตตา เป็ นสภาพหลงยึดมัน่
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ถื อมัน่ หลงเบี ยดเบี ยนตนเองหรื อผูอ้ ื่ นด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ใน
ระดับหยาบ กลาง ละเอียด
ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิ 10
..............................................
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อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ชุดที่ 3
อริยศีลรักษาโรค
(แบบขยายรายละเอียดปานกลาง)
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว
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ศี ล ที่สั ม มาและสมบู รณ์ คื อ ศี ลที่ถู กต้ อ งถู ก ตรงสู่ ความ
พ้ น ทุ ก ข์ เป็ นศี ล ที่ มี ฤ ทธิ์ สู ง ที่ สุ ดกว่ า ทุ ก วิ ธี ใ นการก าจั ด หรื อ
บรรเทาโรคทุกโรค ไม่ ว่าจะเป็ นโรคใจ โรคกาย และสามารถกาจัด
สิ่ งเลวร้ ายทั้งมวลออกจากชี วิตตนได้ รวมถึงสามารถดู ดดึงสิ่ งดี
งามทั้ งมวลมาสู่ ชี วิต ตนได้ ส่ วนการปฏิ บั ติ ศีล ที่ไม่ ถู กตรง ก็จ ะ
เกิดผลตรงกันข้ าม คือ เพิม่ โรคใจ โรคกาย และเรื่ องเลวร้ ายทั้งมวล
ในชี วิต ตน รวมถึ งผลัก ดั น สิ่ งดี งามทั้งมวลออกไปจากชี วิต ตน
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้อ 380, เล่ม 29 ข้อ 46, เล่ม 9 ข้อ 255, เล่ม
23 ข้อ 129, เล่ม 24 ข้อ 1, เล่ม 4 ข้อ 1, เล่ม 20 ข้อ 73-74, เล่ ม 24
ข้อ 60, เล่ม 11 ข้อ 293, เล่ม 14 ข้อ 580-585, เล่ม 26 167, เล่ม 19
ข้อ 1,602, เล่ ม 13 ข้อ 147-152, เล่ ม 22 ข้อ 79, เล่ ม 11 ข้อ 108,
เล่ม 25 ข้อ 293)
ไม่ว่าจะใช้วิธีการดู แลสุ ขภาพใด ๆ หรื อทากิ จกรรมการ
งานใด ๆ ถ้าทาควบคู่กบั การเพิ่มศีลให้เหมาะกับฐานจิตของตน ก็
จะเกิดประโยชน์สูงสุ ด คือ ถ้าสิ่ งนั้นเหมาะควรหรื อถูกกัน ณ เวลา
นั้น ก็จะเพิ่มประสิ ทธิ ภาพด้านดี สูงสุ ด แต่ถา้ สิ่ งนั้นไม่เหมาะควร
หรื อไม่ถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะมี อาการหรื อสัญญาณที่ไม่ดีได้เร็ ว
แต่ไม่รุนแรงเกินหรื อไม่อนั ตรายเกินหรื อไม่เสี ยหายเกินเพื่อเตือน
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หรื อบอกว่าสิ่ งนั้นไม่เหมาะควรหรื อไม่ถูกกัน เราจะได้หยุดทาสิ่ ง
นั้นได้เร็ ว
ตรงกันข้ามไม่ว่าจะใช้วิธี การดู แลสุ ขภาพใด ๆ หรื อท า
กิ จ กรรมการงานใด ๆ ถ้า ท าควบคู่ ก ับ การผิ ด ศี ล ก็ จ ะเกิ ด โทษ
สู ง สุ ดหรื อลดประสิ ท ธิ ภ าพที่ ดีข องสิ่ ง นั้น ลงหรื อ เห็ น สิ่ งที่ เป็ น
ประโยชน์น้ นั ว่าเป็ นโทษหรื อเห็ นสิ่ งที่เป็ นโทษว่าเป็ นประโยชน์
ทาให้เกิดทุกข์ยาวนาน(พระไตรปิ ฎก เล่ม 23 ข้อ 61) ซึ่ งจะเกิดผล
ในชาติน้ ี หรื อชาติต่อไป หรื อชาติอื่น ๆ สื บไป (พระไตรปิ ฎก เล่ม
37 ข้อ 1,698) ต่อให้คนส่ วนใหญ่ใช้สิ่งนั้นแล้วเป็ นประโยชน์ แต่
เมื่อคนผิดศีลใช้สิ่งนั้น และเมื่อวิบากร้ายออกฤทธิ์ จะเกิดผลที่เป็ น
โทษ เช่ น แพ้ยาหรื อเกิ ดผลเสี ยเมื่ อใช้วิธีการนั้น ๆ ต่อให้สิ่ งนั้น
เหมาะควรหรื อถู กกัน ณ เวลานั้น ก็จะลดประสิ ทธิ ภาพด้านดี ลง
หรื อถ้าสิ่ ง นั้น ไม่ เหมาะควรหรื อไม่ ถู ก กัน ณ เวลานั้น ก็ จะไม่ มี
อาการหรื อสั ญญาณที่ ไม่ดีบ อกเตือนเร็ ว อาการหรื อเรื่ องเลวร้ าย
มักจะออกฤทธิ์ บอกเตือนช้า แต่จะหนักและนาน ผูน้ ้ นั จึงหยุดทา
สิ่ งนั้นได้ชา้ และทรมานหรื อเสี ยหายนาน
รายละเอียดระดับปานกลางของศีลที่สัมมาและสมบูรณ์
ซึ่ งมีเนื้อหาจากเบื้องต้นไปสู่ สภาพที่ละเอียดสู งขึ้น มีดงั ต่อไปนี้
ศีลข้ อ 1 ปาณาติปาตา เวรมณี คือ
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การให้ ค วามไม่ มี ภั ย ไม่ มี เวร ไม่ เบี ย ดเบี ย นแก่ สั ต ว์ ห า
ประมาณมิได้ (พระไตรปิ ฎก เล่ ม 23 ปุญญาภิสันทสู ตร ข้ อ 129)
(สัตว์ คือ ตัวเรา หรื อคนอื่น หรื อสัตว์อื่น)
จุ ลศี ล (ศี ลที่สูงที่สุด ยอดที่สุด ละเอียดที่สุด) ข้ อ 1 ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ ละการฆ่ าสั ต ว์ เว้ นขาดจากการฆ่ าสั ตว์ วาง
ทัณฑะ (การลงโทษลงทัณฑ์ ด้วยความรุ นแรง) วางศาสตรา (อาวุธ
หรื อ วิช าหรื อ วิธี ที่ เบี ย ดเบี ย นตนเองหรื อ ผู้ อื่ น ) มี ค วามละอาย
(ละอายต่ อบาป) มีความเอ็น (เมตตา ปรารถนาดี) ดูมีความกรุ ณา
(ลงมื อกระทา) หวังประโยชน์ (มุ่ งหวังให้ เกิดประโยชน์ ) แก่ สัตว์
ทั้งปวงอยู่ (สั ตว์ ท้งั ปวง คือ ตัวเรา หรื อคนอื่น หรื อสั ตว์ อื่น) ข้ อนี้
เป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง (พระไตรปิ ฎก เล่ม 9 ข้ อ 255)
ข้ อปฏิบัติศีลเบื้องต้ น คือ ไม่ ฆ่าสั ตว์ (สั ตว์ คือ ตัวเรา หรื อ
คนอื่น หรื อสั ตว์ อื่น) หรื อทาให้ เกิดผลโหดร้ ายรุ นแรงกับสั ตว์ ใด ๆ
โดยเจตนา รวมถึงไม่ ก่อโรค ไม่ เบียดเบียน ไม่ ฆ่าชี วิตตนเองหรื อ
ผู้อื่น ด้ วยความกลัวตาย กลัวโรค เร่ งผล กังวล และความโกรธที่
รุ นแรง อันมีรากเหง้ามาจากการปรุ งแต่งความชอบชังในสิ่ งต่าง ๆ
เช่ น คน สัตว์ สิ่ งของ โรค ภัย หรื อเหตุการณ์ ต่าง ๆ เป็ นต้น ความ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ความไม่เข้าใจเรื่ องกรรมและวิบากกรรม และการไม่
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สามารถน าความเข้า ใจเรื่ อ งกรรมและวิ บ ากกรรมมาดับ หรื อ
บรรเทาทุกข์
ข้อปฏิบตั ิ คือ ฝึ กลดความกลัวตาย กลัวโรค เร่ งผล กังวล
และความโกรธที่ รุ น แรงต่ อคน สั ตว์ สิ่ งของ โรค ภั ย หรื อ
เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ เป็ นต้ น โดยฝึ กปล่ อ ยวางความยึ ด มั่น ถื อ มั่น
ศึกษาทาความเข้าใจเรื่ องกรรมและวิบ ากกรรม และฝึ กใช้ความ
เข้าใจเรื่ องกรรมและวิบากกรรมมาดับหรื อบรรเทาทุกข์ในชีวิตให้
ได้ โดยใช้เนื้ อหาเทคนิ ค ท าใจให้ห ายโรคเร็ ว บททบทวนธรรม
หรื อเนื้อหาอื่น ๆ ที่ดบั ทุกข์ได้
ศี ล สู งขึ้น คื อ ลดละเลิก ต้ นเหตุ แห่ งการฆ่ าสั ต ว์ ขังสั ต ว์
แย่ งชิ งของรั ก ของหวงของสั ต ว์ เบี ย ดเบี ย น หรื อ ทรมานสั ต ว์
(สั ตว์ คือ ตัวเรา หรื อคนอื่น หรื อสั ตว์อื่น)
ข้ อ ปฏิ บ ั ติ คื อ ลดละเลิ ก การรั บ ประทานสั ตว์ แ ละ
ผลิตภัณฑ์ จากสั ตว์ รวมถึงเลือกวิธีการดูแลสุ ขภาพที่เหมาะสมกับ
ตน ไม่ เบี ยดเบี ย นตน ณ เวลานั้ น ตามหลัก ที่ พ ระพุ ท ธเจ้าตรั ส
ตั ว ชี้ วั ด ข อ งก ารมี สุ ข ภ าพ ดี ห รื อ ก ารมี พ ลั ง ชี วิ ต ที่ ดี ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ ม 12 “กกจู ป มสู ตร” ข้ อ 265 ว่ า “เจ็ บ ป่ วย
น้อย ลาบากกายน้อย เบากายเบาใจ มีกาลัง อยูอ่ ย่างผาสุ ก” ข้อมูล
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ดังกล่าว เมื่อสังเคราะห์ร่วมกับ “ธัมมจักกัปปวัตนสู ตร”, “จูฬกัมม
วิภงั คสู ตร”, “อาพาธสู ตร”, “สังคีติสูตร”, “สิ วกสู ตร” และ “อนา
ยุสสสู ตร” สามารถสรุ ปเป็ นประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
สภาวะของอาการ 3 กลุ่ม ของการใช้วิธีการต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็ นแผนใด ในการดูแลรักษาสุ ขภาพ
1. สบาย เบากาย มีกาลัง แสดงว่า ถูกสมดุลร้อนเย็น และ
ช่องทางระบายพิษโล่ง ให้ทาต่อไป
2. ไม่ ส บาย แต่ เบากาย มี ก าลั ง แสดงว่า ถู ก สมดุ ล ร้ อ น
เย็น และช่ องทางระบายพิ ษติ ดขัด ให้ทาต่อไป และเปิ ดช่ องทาง
ระบายพิษตามช่องทางต่าง ๆ ช่วย รวมทั้งจุดที่รู้สึกไม่สบาย
3. ไม่ สบาย ไม่ เบากาย ไม่ มี ก าลั ง อ่ อนเพ ลี ย หนั ก
ตัว แสดงว่า ไม่ถูกสมดุลร้อนเย็น ให้หยุดใช้วธิ ี ดงั กล่าว
ทดส อบ ห รื อป ระเมิ น ผล โดยใช้ ห ลั ก การเลข 3 ที่
พระพุทธเจ้ามักใช้ในการตรวจสอบว่าควรทาหรื อไม่ควรทาสิ่ งใด
การนามาประยุกต์ใช้ในประเด็นสุ ขภาพ เช่ น เมื่อใช้วิธีการใดใน
การดู แลสุ ข ภาพ ครั้ งที่ 1 ถ้ าเกิดอาการไม่ สบาย ไม่ เบากาย ไม่ มี
กาลัง อ่ อนเพลีย หนักตัว ที่แรง ข้ อปฏิบัติคือ ควรหยุดวิธีการดูแล
สุ ขภาพแบบนั้นคราวนั้นทันที แต่ถา้ อาการดังกล่าวไม่แรง และมี
ข้อมู ลว่าคนส่ วนใหญ่ที่ใช้วิธีดงั กล่าวมี สุขภาพที่ ดีข้ ึ น เลื อกได้ 2

32

ทาง คือ 1. หยุดใช้วิธีดงั กล่าว 2. ทดลองใช้ วธิ ีดังกล่าวอีกครั้ง เป็ น
ค รั้ ง ที่ 2 ถ้ า เกิ ด อ า ก า ร ไ ม่ ส บ า ย ไ ม่ เบ า ก า ย ไ ม่ มี
กาลัง อ่ อนเพลีย หนักตัว ที่แรง ข้ อปฏิบัติคือ ควรหยุดวิธีการดูแล
สุ ขภาพแบบนั้นคราวนั้นทันที แต่ถา้ อาการดังกล่าวไม่แรง และมี
ข้อมู ลว่าคนส่ วนใหญ่ที่ใช้วิธีดงั กล่าวมี สุขภาพที่ ดีข้ ึ น เลื อกได้ 2
ทาง คือ 1. หยุดใช้วิธีดงั กล่าว 2. ทดลองใช้ วธิ ีดังกล่าวอีกครั้ง เป็ น
ค รั้ ง ที่ 3 ถ้ า เกิ ด อ า ก า ร ไ ม่ ส บ า ย ไ ม่ เบ า ก า ย ไ ม่ มี
กาลัง อ่ อนเพลีย หนักตัว ไม่ ว่าจะแรงหรื อไม่ แรง ควรหยุดวิธีการ
ดูแลสุ ขภาพแบบนั้ นคราวนั้นทันที ถ้าทาต่อไป โอกาสเสี่ ยงสู งที่
จะเกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพรวมทั้งผลเสี ยในมิติอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าวิธีการใดจะมีประสิ ทธิ ภาพมากน้อย
แค่ไหนอย่างไร สิ่ งที่ดีที่สุดในการตัดสิ นเลือกวิธีการต่าง ๆ ในการ
ดูแลรักษาสุ ขภาพ เมื่อแต่ละคน ได้แก่ ผูป้ ่ วย ญาติ ผูท้ าหน้าที่ดูแล
แก้ไ ขปั ญ หาสุ ข ภาพ รวมทั้ง ผู ้เกี่ ย วข้อ งที่ มี บ ทบาทส าคัญ ได้
พิจารณาวิเคราะห์สังเคราะห์ตามข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะมีได้
อย่างรอบคอบเต็มที่แล้ว ต้องสลายอัตตาความยึดมัน่ ตามความคิด
ของเรา ปล่ อ ยวางให้ เป็ นไปตามวิ บ ากดี ร้ า ยของผู ้ป่ วยแต่ ล ะ
ค น โ ด ย ใ ช้ ตั ว ชี้ วั ด ข อ ง พุ ท ธ พ จ น์ 7 ใ น
พระไตรปิ ฎก เล่ม 22 ข้อ 283 ที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงการอยูร่ ่ วมกัน
อย่ า งผาสุ กนั้ น ต้ อ งระลึ ก ถึ ง กั น ปรารถนาดี ต่ อ กั น เคารพ
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กัน (เคารพสิ ท ธิ แ ละความดี ข องกัน และกัน ) เกื้ อ กู ล ช่ ว ยเหลื อ
กัน ไม่ทะเลาะวิวาทกัน สามัคคีกนั และเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน
ศี ลที่สูงขึ้นไปอีก คือ ไม่ ก่อโรค ไม่ เบียดเบียน ไม่ ฆ่าชี วิต
ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น ด้ ว ยความกลัวตาย กลัว โรค เร่ งผล กังวล และ
ความโกรธทีเ่ บาบาง
ศีลข้ อ 2 อทินนาทานา เวรมณี
ข้ อปฏิบัติในเบื้องต้ น คือ ไม่ ลกั ขโมยฉ้ อโกงของคนอื่น
ข้ อปฏิบัติสูงขึ้น คือ ฝึ กแบ่ งปั นวัตถุข้าวของที่เกินความ
จาเป็ นหรื อความสามารถทีต่ นมี ช่ วยเหลือผู้อื่นด้ วยใจบริ สุทธิ์ “ให้
แล้ วคิด ที่จะไม่ เอาอะไรจากใครให้ ได้ ” ไม่ว่าจะเป็ นวัตถุ ขา้ วของ
ลาภ ยศ สรรเสริ ญ แม้แ ต่ ร อยยิ้ม ค าขอบคุ ณ ความเข้าใจ หรื อ
พฤติกรรมที่ดีใด ๆ
ข้ อปฏิบัติที่สูงสุ ด คือ ไม่ โลภ คือ ขยันทาหน้ าที่กิจกรรม
การงานทีด่ ีงามอย่างเต็มที่ มีผลตอบแทนกลับมาเท่ าไหร่ ก็กนิ น้ อย
ใช้ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะแข็ ง แรงที่ สุ ด เก็ บ ไว้ น้ อ ยที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะไม่
ฝื ดเคือง เท่าที่จะคล่องตัวไปได้ ที่เหลือแบ่ งปั นเพื่อช่ วยเหลือผู้อื่น
ด้ วยใจทีบ่ ริสุทธิ์ คือ “ให้ แล้วคิดทีจ่ ะไม่ เอาอะไรจากใครให้ ได้ ” ไม่
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ว่าจะเป็ นวัตถุขา้ วของ ลาภ ยศ สรรเสริ ญ แม้แต่รอยยิม้ คาขอบคุณ
ความเข้าใจ หรื อพฤติกรรมที่ดีใด ๆ มีปัญญารู ้วา่ การให้ดว้ ยใจที่
บริ สุทธิ์ ไม่อยากได้อะไรจากใคร พลังชี วิตจะบันทึ กเป็ นวิบากดี
เต็มร้อย ซึ่ งจะสร้างผลดี ให้ตนในชาติน้ ี ส่วนหนึ่ ง ชาติต่อไปส่ วน
หนึ่ ง ชาติ อื่ น ๆ สื บ ไปอี ก ส่ วนหนึ่ ง (พระไตรปิ ฎก เล่ ม 37 ข้อ
1,698) แต่เราก็ไม่ยึดมัน่ ถื อมัน่ ว่าวิบากดี จะออกฤทธิ์ ตอนไหนแค่
ไหนอย่างไร และได้รับสิ่ งดี เมื่อไหร่ เราก็จะกิ นน้อยใช้น้อยที่สุด
เท่าที่จะแข็งแรงที่สุด เก็บไว้นอ้ ยที่สุดเท่าที่จะไม่ฝืดเคือง เท่าที่จะ
คล่องตัวไปได้ ที่เหลือแบ่งปั นเพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นด้วยใจที่บริ สุทธิ์
ท าอย่า งนี้ ไปเรื่ อ ย ๆ ตราบปริ นิ พ พาน ให้ โ ลกให้ เราได้อ าศัย
ก่อนที่ทุกสิ่ งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น
มี ปั ญญารู้ ว่ า การแบ่ งปั น ที่ บุ ญ กุ ศ ลสู งที่ สุ ด คื อ ใช้
ความสามารถทีต่ นมีแบ่ งปันด้ วยใจทีบ่ ริสุทธิ์
ใน ขณ ะที่ แบ่ งปั น ไม่ ว่ า จะเป็ น วั ต ถุ ข้ า วของห รื อ
ความสามารถช่ ว ยเหลื อ ใคร ต้อ งไม่ เสริ ม ความโลภโกรธหลง
ความขี้เกี ยจ ความเห็ นแก่ ตวั ความชัว่ ใด ๆ ให้กบั ใคร เพราะถ้า
ส่ งเสริ มกิเลสจะเป็ นบาป ต้องใช้ศิลปะในการสื่ อสารธรรมะให้เขา
พึ่งตนและมีน้ าใจช่ วยเหลือผูอ้ ื่นต่อไป จึงจะเป็ นบุญกุศลที่ดีที่สุด
อย่างแท้จริ ง
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จุลศีล (ศีลที่สูงที่สุด ยอดที่สุด ละเอียดที่สุด) ข้ อ 2 เธอละ
การลั ก ทรั พ ย์ เว้ น ขาดจากการลั ก ทรั พ ย์ รั บ แต่ ของที่ เขาให้
ต้ องการแต่ ของที่เขาให้ ไม่ ประพฤติตนเป็ นขโมย เป็ นผู้สะอาดอยู่
แม้ ข้อ นี้ก็เป็ นศี ล ของเธอประการหนึ่ ง (พระไตรปิ ฎก เล่ ม 9 ข้ อ
255)
ความหมายของค าว่ า “ทรั พ ย์ ” ที่ ลึ ก ซึ้ ง สมบู ร ณ์ นั้ น
นอกจากจะหมายถึง วัตถุข้าวของแล้ ว ยังหมายถึงทุกสิ่ งทุกอย่ าง
เช่ น ดิ น น้ า ลม ไฟ อากาศ พื ช เหตุ ก ารณ์ ต่าง ๆ พฤติ ก รรมที่ ดี
หรื อไม่ดีของคนหรื อสัตว์ เป็ นต้น
ค าว่ า “เขา” นั้ น เบื้ อ งต้ น หมายถึ ง คนหรื อ สั ต ว์ ส่ วน
ความหมายทีล่ กึ ซึ้ง คือ “วิบากดีร้าย” ที่สร้างโอกาสหรื อเหตุปัจจัย
ที่ ทาให้ได้ครอบครอง อาศัย หรื อสั มผัสเหตุ การณ์ หรื อสิ่ งต่าง ๆ
เช่ น วัต ถุ ข ้า วของ ดิ น น้ า ลม ไฟ อากาศ พื ช เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ
พฤติกรรมที่ดีหรื อไม่ดีของคนหรื อสัตว์ เป็ นต้น
ดั งนั้ น ศี ลข้ อ 2 นอกจากจะไม่ ลักขโมยฉ้ อโกง วัต ถุ ข้ าว
ของของผู้อื่นแล้ ว ยังหมายถึงไม่ ลักขโมยทุกสิ่ งทุกอย่ างที่เขา (คน
หรื อสั ตว์ หรื อวิบากดีร้าย) ไม่ ได้ ให้ เช่น ดิ น น้ า ลม ไฟ อากาศ พืช
เหตุการณ์ ต่าง ๆ พฤติกรรมที่ดีหรื อไม่ดีของคนหรื อสัตว์ เป็ นต้น
ผู้ใดที่ อยากได้ สิ่ งที่เขา (คน หรื อ สั ต ว์ หรื อ วิบ ากดี ร้าย) ไม่ ได้ ให้
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เช่น พฤติกรรมที่ดีหรื อไม่ดีของคนหรื อสัตว์ เป็ นต้น โดยยึดมัน่ ถือ
มัน่ ไว้ในใจว่า ถ้าได้จะสุ ขใจ แต่ถา้ ไม่ได้จะทุกข์ใจ ผู้น้ ันได้ ขโมย
สิ่ งที่เขา (คน หรื อสั ตว์ หรื อวิบากดีร้าย) ไม่ ได้ ให้ แล้ ว บาปแล้ ว ใจ
ย่ อมเป็ นทุกข์ ส่ งผลสื บเนื่ องให้กายเป็ นทุกข์และเกิ ดเรื่ องร้ ายทั้ง
มวลต่อตนเองและผูอ้ ื่น
แต่ ถ้ า ปรารถนาให้ เกิ ด สิ่ ง ที่ ดี ต่ อ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น แล้ ว
ปล่ อยวางความยึดมั่นถือมั่น ว่ า จะมีโอกาสทาหรื อไม่ มีโอกาสทา
สิ่ งดีน้ ันก็ได้ จะเกิดสิ่ งดีหรื อไม่ ดีใด ๆ ก็ได้ ตามวิบากดีร้ายของแต่
ละชี วิต แล้ วลงมือทาดีที่ทาได้ ให้ ดีที่สุดอย่ างรู้ เพียรรู้ พัก คือ ทาดี
ที่สัปปายะ (ฟ้ าเปิ ด) คือ เส้นทางทาดี น้ นั โปร่ งโล่งหรื อติดขัดบ้าง
แต่พอลุ ยไปได้ ไม่ทาดี ที่กิลมถะ (ฟ้ าปิ ด) คือ เส้นทางทาดี น้ นั ฝื ด
ฝื นเกิน ลาบากเกิน ทรมานเกิน เสี ยหายเกิน แตกร้าวเกิน
ท าดี ที่ ท าได้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ดอย่ า งรู ้ เพี ย รรู ้ พ ั ก คื อ ใช้ หลั ก ที่
พระพุทธเจ้ าตรั สว่ า คนจะล่ วงทุกข์ ได้ ด้วยความเพียร โดยตั้งตน
อยู่ บ นความล าบาก กุ ศ ลธรรมเจริ ญ ยิ่ ง แต่ ไ ม่ กิ ล มถะ (ทรมาน
เกินไป) คือ ลาบากในขีดที่เบิกบาน ไม่ ทรมานจนเบิกบูด ไม่ หย่ อน
ยานจนยา่ แย่
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จากนั้นปล่ อยวางผลให้ เป็ นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ ละ
ชี วิต เราท าดี ให้ ดี ที่ สุ ด เท่ าที่ จ ะเป็ นไปได้ ให้ แต่ ล ะชี วิต ได้ อ าศั ย
ก่ อนทีท่ ุกสิ่ งทุกอย่ างจะดับไปเท่ านั้น
แบบนี้ ไ ม่ ชื่ อ ว่ า ขโมย ไม่ มี บ าป เป็ นบุ ญ กุ ศ ล ท าให้ สุ ข
สบายใจ ซึ่ งส่ งผลสื บเนื่ องให้ ร่างกายแข็งแรง เรื่ องดีงามเข้ ามาใน
ชีวติ มากขึน้ เรื่ องร้ ายลดลง
ศีลข้ อ 3 กาเมสุ มิจฉาจาร เวรมณี
ข้ อปฏิบัติในเบื้องต้ น คือ ซื่ อสั ตย์ ต่อคู่ครอง มีค่ ูครองคน
เดียว ไม่ ล่วงละเมิด ทางเพศกับผัวเขา เมี ยใคร ลู กใคร หรื อคนที่
ไม่ ใช่ ค่ ูครองของเรา
ข้ อ ปฏิ บั ติ สู งขึ้ น คื อ ลดละเลิ ก การสมสู่ คนคู่ การสมสู่
ตนเอง รวมทั้งการเสพรู ปรสกลิ่นเสี ยงสั ม ผัส ที่เป็ นพิษ หรื อเกิน
ความจ าเป็ นของชี วิต เช่ น อาหารที่มี พิ ษ หรื อไม่ ส มดุ ลร้ อนเย็น
เป็ นต้ น
ข้ อปฏิบัติทสี่ ู งสุ ด คือ ไม่ หลงแม้ แต่ สัมผัสในสิ่ งที่ดี คือ ทา
ดี อ ย่ า งไม่ ห ลงดี ท าดี อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ไม่ ติ ด ดี อ ย่ า งมี ค วามสุ ข
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ คือ ปรารถนาให้เกิ ดสิ่ งที่ดีต่อตนเองหรื อผูอ้ ื่น
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แล้ว ปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าจะเกิดสิ่ งใด ๆ ก็ได้ ตามวิบาก
ดี ร้ า ยของแต่ ล ะชี วิ ต แล้ ว ลงมื อ ท าดี ที่ ท าได้ อ ย่ า งรู ้ เพี ย รรู ้ พ ัก
จากนั้นปล่ อยวางผลให้เป็ นไปตามวิบากดี ร้ายของแต่ละชี วิต เรา
ทาดีให้ดีที่สุดเท่าที่ จะเป็ นไปได้ ให้แต่ละชี วิตได้อาศัยก่อนที่ ทุก
สิ่ งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น
ศี ล ข้ อ 4 มุ ส าวาท ปิ สุ ณ าวาจา ผรุ ส วาจา สั ม ผัป ปลาปะ
เวรมณี
ข้ อปฏิบัติในเบื้องต้ น คือ ไม่ โกหก ไม่ นินทาว่ าร้ าย ไม่ ยแุ ย่
คนให้ ทะเลาะกัน ไม่ พูดคาหยาบ (คาทีส่ ่ งเสริมกิเลสโลภโกรธหลง)
และไม่ พูดเพ้ อเจ้ อไร้ สาระ คือไม่พูดเล่นพูดหัวในสถานการณ์ที่ไม่
ควรพูด คือถ้าพูดแล้วจะเกิดผลเสี ย แต่ถา้ สถานการณ์ที่ถา้ ไม่พูดจะ
ตึ งเครี ยดเกิ น ไป ก็พู ดเล็ ก น้อยแค่พ อผ่อนคลาย พอเชื่ อมโยงจิ ต
วิญญาณกัน พอเชื่ อมความเป็ นมิตรไมตรี ต่อกัน ไม่พูดเล่นพูดหัว
มากเกิ นพอดี เพราะจะเสริ มกิ เลสทุ กตัว และก่ อวิบ ากร้ ายได้ทุ ก
เรื่ อง
ข้ อปฏิบัติสูงขึน้ คือ ฝึ กพูดให้ เกิดประโยชน์ ให้ ตนเองและ
ผู้อื่นพ้ นทุกข์ ไปเป็ นลาดับ ๆ
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ข้ อปฏิบัติที่สูงสุ ด คือ เชี่ ยวชาญในการพูดให้ เกิดประโยชน์
ให้ ตนเองและผู้อื่นพ้ นทุกข์ ไปเป็ นลาดับ ๆ
ศี ล ข้ อ 5 อ ภิ ช ฌ า พ ย าบ าท มิ จ ฉ าทิ ฐิ เว ร ม ณี
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 31 ข้ อ 91)
สุ ร า เม ร ย มั ช ช ะ ป ม า ทั ฏ ฐ า น า เว ร ม ณี
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 24 ข้ อ 92)
สุ รา คื อ ความมั ว เมาในอภิ ช ฌา พยาบาท
มิจฉาทิฐิ ระดับหยาบ (กามภพ)
เมรย คื อ ความมั ว เมาในอภิ ช ฌา พยาบาท
มิจฉาทิฐิ ระดับกลาง (รู ปภพ)
มั ช ชะ คื อ ความมั ว เมาในอภิ ช ฌา พยาบาท
มิจฉาทิฐิ ระดับละเอียด (อรู ปภพ)
ดังนั้น ศีลข้ อ 5 หมายถึง
ไม่ เม าใน อ ภิ ช ฌ า คื อ ค ว าม โล ภ
ความชอบ
ไม่ เมาในพยาบาท คือ ความโกรธ ความ
ชัง
ไม่ เมาในมิจฉาทิฏฐิ คือ ความหลง หลง
ในมิจฉาทิฏฐิ 10 อุปกิเลส 16 อบายมุ ข
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กาม โลกธรรม อัตตา เป็ นสภาพหลงยึด
มั่น ถื อ มั่น หลงเบี ย ดเบี ย นตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ ใน
-ระดับหยาบ (กามภพ คือ เสพกิ เลสใน
เรื่ องนั้น ๆ ทางกายวาจาและใจ)
-ระดับกลาง (รู ปภพ คือ ไม่เสพกิเลสใน
เรื่ องนั้น ๆ ทางกายวาจา แต่ยงั มีรูปรอย
ของอาการอยากเสพอยู่ในใจ ประมาณ
10-25 % เมื่ อ เที ย บกั บ เดิ ม ที่ อ ยากเสพ
100 %)
-ระดั บ ละเอียด (อรู ปภพ ไม่ เสพกิ เลส
ในเรื่ องนั้ น ๆ ทางกายวาจา แต่ ย ัง มี
อาการอยากเสพอยูใ่ นใจ ประมาณ 1-10
% เมื่ อ เที ย บกับ เดิ ม ที่ อ ยากเสพ 100 %
เป็ นสภาพที่ ไ ม่ มี รูป รอยของการอยาก
เสพที่ ชั ด เจน เป็ นสภาพเหมื อ นจะมี
เหมื อ นจะไม่ มี จึ งเรี ย กว่า อรู ป หรื อ อา
สวะ)
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ภพ 3 นี้ควรละ ควรศึกษาในไตรสิ กขา
ภพ 3 เป็ นไฉน คือ กามภพ รู ปภพ อรู ปภพ ภพ 3 นี้ ควรละ
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ไตรสิ กขาเป็ นไฉน คือ อธิศีลสิ กขา อธิจิตสิ กขา อธิปัญญา
สิ กขา ควรศึกษาในไตรสิ กขานี้
ดูกรภิ กษุ ท้ งั หลาย เมื่ อใดแล ภพ 3 นี้ เป็ นสภาพอันภิกษุ
ละได้ แล้ว และเธอเป็ นผู้มีสิกขาอันได้ ศึกษาแล้ วในไตรสิ กขานี้ เมื่อ
นั้นภิกษุนี้เรากล่ าวว่ า ได้ ตัดตัณหาขาดแล้ ว คลายสั งโยชน์ ได้ แล้ ว
ได้ ทาที่สุดทุกข์ เพราะละมานะได้ โดยชอบ ฯ” (พระไตรปิ ฎก เล่ ม
22 “ภวสู ตร”ข้ อ 376.)
การปฏิ บั ติ สั มมาทิ ฏ ฐิ 10 เพื่ อละมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิ 10 ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม 14 “มหาจัตตารีสกสู ตร” ข้ อ 257 มีสาระสาคัญ
ดังนี้
สั มมาทิฏฐิ 10 คือ ความเห็นถูกต้ องที่ยังมีกิเลสหมักหมม
ในสั นดาน เป็ นส่ วนแห่ งบุญให้ ผลแก่ ขันธ์
(คือ รู ป เวทนา สั ญญา สั งขาร วิญญาณ) โดยมีความเห็นดังนี้
1) ทานที่ให้แล้ว มีผล (อัตถิ ทินนัง)
2) ยัญพิธีที่บูชาแล้ว มีผล (อัตถิ ยิฏฐัง)
3) สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล (อัตถิ หุตงั )
4) ผลวิบากของกรรมที่ ทาดี ทาชั่วแล้ว มี อยู่ (อัตถิ สุ กต
ทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)
5) โลกนี้มี (อัตถิ อยัง โลโก)
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6) โลกหน้ามี (อัตถิ ปโร โลโก)
7) มารดามี (อัตถิ มาตา)
8) บิดามี (อัตถิ ปิ ตา)
9) สัตว์ที่เป็ นโอปปาติกะมี (อัตถิ สัตตา โอปปาติกา)
10) สมณะพราหมณ์ ท้ ัง หลาย ผู ้ด าเนิ น ถู ก ต้อ ง ปฏิ บ ัติ
ถูกต้อง ซึ่ งประกาศโลกนี้ โลกหน้าให้แจ่มแจ้ง เพราะ
รู ้ ยิ่ ง ด้ ว ย ต น เอ ง ใ น โ ล ก มี อ ยู่ (อั ต ถิ โ ล เก
สมณพราหมณา สัมมัคคตา สัมมาปฏิปันนา เย อิมญั จ
โลกัง ปรัญจ โลกัง สยัง อภิญญา สัจฉิ กตั วา ปเวเทนตี
ติ) (พระไตรปิ ฎก เล่ ม 14 “มหาจัตตารี สกสู ตร” ข้อ
257)
ปฏิบัติสัมมาทิฏฐิ 10 เพื่อละมิจฉาทิฏฐิ 10 ในระดับต้ น (อัน
เป็ นเหตุให้ ผดิ ศีลข้ อ 1, 2, 3, 4 และ เสพอบายมุข)
1. มีการแบ่งปั นวัตถุหรื อความสามารถ แรงกาย เวลา ทุน
รอน เพื่อช่วยเหลือผูอ้ ื่นโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนอย่างจัดจ้าน แต่ยงั
อยากได้ตามสุ จริ ตอยู่
2. สามารถใช้ ส ติ จ ับ อาการ หรื อ ความคิ ด เข้าข้า งกิ เลส
ภายนอก ด้วยเกิ ดจากการตั้งศี ล ข้อ 1, 2, 3, 4 และการลดละเลิ ก
อบายมุข มาปฏิ บตั ิได้เท่านั้น กิ เลสกลางไปหาละเอี ยด ยังละเมิ ด
อยูบ่ า้ ง ต้องต่อสู ้หนักจึงจะพองดลดได้
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2.1 ไม่ ติ ด สิ่ ง มัว เมาในระดับ หยาบที่ ท าให้ เสี ย
สุ ขภาพ แรงงาน ทุนรอน เวลา ที่พาชีวติ เสื่ อม
ต่าอย่างมาก
2.2 ไม่ม วั เมาหนักหนาในการเที่ ยวกลางคื นจน
ทนไม่ได้
2.3 ไม่ มวั เมาหนักหนาในการละเล่ นที่ ส่ งเสริ ม
กิเลสจนทน ไม่ได้
2.4 ไม่มวั เมาหนักหนาในการพนันหยาบ ๆ แต่
อาจยังมีการต่อรองในเรื่ องสาคัญจาเป็ นเพื่อ
โลกตุระ
2.5 ไม่คบคนชัว่ เป็ นมิตร (คนที่ทาให้เราตกต่าใน
ศีลข้อ 1, 2, 3, 4 และอบายมุข)
2.6 ไม่เกี ยจคร้ านการงานที่เป็ นกุศล และยิ่งเป็ น
บุญุ
3. กาจัดอาการและหรื อความคิดเข้าข้างกิเลส (ความคิดที่
เหนี่ ย วน า โน้ ม น้ า วให้ อ ยากเสพตามที่ กิ เลสต้อ งการ) ด้ว ยวิ ธี
พิจารณาไตรลักษณ์ ของกิ เลส (ความไม่เที่ ยงของสุ ขลวงอัน เกิ ด
จากการเสพกิเลส ทุกข์โทษภัยของกิเลส และความไม่มีตวั ตนของ
กิเลส จนกว่ากิเลสตัวนั้น ๆ จะละจางคลายสลายไปสิ้ น)
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4. ได้สั มผัส ผลแห่ งความผาสุ กของการให้ท านและการ
ปฏิบตั ิศีลข้อ 1, 2, 3, 4 และการลดละเลิกอบายมุข
5. เข้าใจชัดว่าผลวิบากของกรรมดี อนั เกิ ดจากการปฏิ บตั ิ
ศี ลห้า และผลวิบ ากของกรรมชัว่ อันเกิ ดจากการปฏิ บ ตั ิ ผิดศี ลห้า
นั้นมีจริ ง
6. เข้าใจชัดว่าโลกคนไร้ ศี ล (โลกนี้ ) คื อโลกคนโลกี ย ะ
เต็มไปด้วยปั ญหาและความทุกข์ โลกคนมีศีล (โลกหน้า) คือโลก
คนโลกุตระ ส่ งผลให้ลดปั ญหาและดับทุกข์ได้
7. เข้าใจชัดว่าการปฏิบตั ิศีลอย่างตั้งมัน่ (แม่มี) ด้วยปั ญญา
ที่ถูกตรง (พ่อมี) สามารถทาให้จิตวิญญาณหลุดพ้นจากทุกข์อนั เกิด
จากกิเลสหยาบในระดับศีลห้าได้ ในร่ างเดิมโดยไม่ตอ้ งรอเสี ยชีวิต
ก่อน (โอปปาติกะสัตว์)
8. รู ้จกั บุคคลผูเ้ ป็ นสัตบุรุุษ (สยัง อภิญญา) ที่สามารถบอก
วิธีปฏิบตั ิ ให้บรรลุพระโสดาบันและภูมิอาริ ยะที่สูงขึ้นได้
พระพุ ท ธเจ้า กล่ า วถึ ง คุ ณ สมบัติ ข องพระโสดาบัน ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม 24 เวรสู ตร ข้อ 92 ว่า “ครั้งนั้นแล อนาถบิณฑิ ก
คฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผูม้ ีพระภาคยังที่ประทับถวายบังคมพระผูม้ ี
พระภาคแล้วนัง่ ณ ที่ควรส่ วนข้างหนึ่ง
ครั้นแล้ว พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดี
ว่ า ดู ก ร คฤหบดี เพราะเหตุ ที่ อ ริ ย สาวกเข้ า ไประงับ ภัย เวร 5
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ประการ (การผิดศี ล 5) เสี ยได้แล้ว เป็ นผูป้ ระกอบด้วยองค์เครื่ อง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ
และเป็ นผูเ้ ห็นแจ้งแทงตลอดญายธรรม อันเป็ นอริ ยะด้วย
ปั ญญาอริ ยสาวกนั้น เมื่อหวังอยูพ่ ึงพยากรณ์ตนด้วยตนเองได้วา่ เรา
มีนรกสิ้ นแล้ว มีกาเนิดดิรัจฉานสิ้ นแล้ว มีปิตติวสิ ัยสิ้ นแล้ว
มีอบายทุ คติและวินิบ าตสิ้ นแล้ว เราเป็ นพระโสดาบันมี
ความไม่ตกต่าเป็ นธรรมดา เป็ นผูเ้ ที่ยงที่จะตรัสรู ้ในภายหน้า...”
พระพุ ท ธเจ้ า กล่ า วถึ ง ญาณ 7 ของพระโสดาบั น ใน
พระไตรปิ ฎก เล่ม 12 ข้อ 542-552
ดังนี้
ญาณที่ 1 รู้ แล้ วละ คือกาลังเรี ยนรู ้ กิเลสกลาง (ปริ ยุฏฐาน
กิเลส) นิ วรณ์ 5 เพื่อละกิเลสนั้นแต่ยงั มีววิ าทกันด้วยหอกปาก (มุข
สัตตี) อยู่
ญาณที่ 2 ระงับดับกิเลสด้ วยการเสพคุ้นหรื อทาซ้ า ๆ (อา
เสวนา) ทาให้เกิ ดผลเจริ ญขึ้น ๆ (ภาวนา) ทาให้มาก (พหุ ลีกมั มัง)
กระทัง่ ระงับดับกิเลสเป็ นเรื่ อง ๆ ได้ ตามลาดับ
ญาณที่ 3 เชื่ อมั่นธรรมวินัยนี้ คือชัดเจนว่า การปฏิบตั ิอื่น
นอกธรรมวินยั นี้ ไม่สามารถดับกิเลสสิ้ นเกลี้ยง ไม่เป็ นโลกตุระ
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ญาณที่ 4 ผิดรี บแก้ คือรี บแก้ไขความผิดของตนไม่รอช้า
เสมือนเด็กอ่อนนอนหงาย มือ หรื อเท้าถูกถ่านไฟเข้าแล้ว ก็รีบชัก
หนีเร็ วพลัน
ญาณที่ 5 ทากิจตน - กิจท่าน คือทั้งศึกษาในอธิ ศีล - อธิจิต
- อธิ ปัญญา ทั้งขวนขวายกิจใหญ่นอ้ ยของเพื่อนสหธรรมิก เหมือน
วัวแม่ลูกอ่อนเล็มหญ้ากินไปพลางแล้วชาเลืองดูลูกด้วย
ญาณที่ 6 ขวนขวายฟั งธรรม ศึกษาธรรมจากสัตบุ รุษ มี
กาลังจิตแยกแยะถูกผิดได้ชดั
ญาณที่ 7 ปี ติปราโมทย์ ในธรรม คือได้รู้แจ้งในธรรมะใน
กรอบศีลห้าละอบายมุข รู ้แจ้งในแก่น และปี ติปราโมทย์ในธรรม
นั้น
เกณฑ์ ความเป็ นพระโสดาบัน
1. ไม่ มี เจตนาละเมิ ดศี ล 5 คื อ ไม่ มี เจตนาฆ่ าสั ตว์, ไม่ มี
เจตนาลักทรัพย์, ไม่มีเจตนาประพฤติผิดในกาม, ไม่มีเจตนาพูดปด
ปิ ดโลกอบายมุขได้แล้ว, และกาลังเรี ยนรู ้กิเลสระดับกลาง (นิ วรณ์
5)
2. รู ้ วิธี ลด-ละกิ เลสสังโยชน์ 3 (สั กกายะทิ ฏ ฐิ , วิจิกิจฉา,
สี ล ัพ พตปรามาส) ตามหลัก อปั ณ ณกธรรม 3 + พิ จารณา (เห็ น
เวทนาในเวทนา) เห็นทุกข์-เห็นความไม่เที่ยง-เห็นความไม่มี
3. ไม่เวียนกลับไปสู่ กิเลสเดิม ๆ อีกแล้ว
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ความหมายของเกณฑ์ ระดับที่ 1 - 5
ระดับที่ 1 หมายถึง 0-25% คือผูท้ ี่กาลังฝึ กปฏิบตั ิ
ระดับที่ 2 หมายถึ ง ปฏิ บตั ิได้บริ สุทธิ์ ประมาณ เกิ น 25%
= โสตาปั นนะ คื อจิ ตเข้ากระแสของโลกุตระ ประมาณ 25 % ไม่
ตกต่าเข้าไปเป็ นโลกียะอีก
ระดับที่ 3 หมายถึ ง ปฏิ บตั ิได้บริ สุทธิ์ ประมาณ เกิ น 50%
= อวินิป าตธรรม ไม่ ตกต่ าเป็ นธรรมดา อาจจะยึก ยัก ได้มาก็นิ ด
หน่อย ๆ แต่ในภาวะยึกยักนี่ มีแต่จะมุ่งไปข้างหน้า จนบรรลุธรรม
ในเรื่ องนั้น ๆ เรี ยกว่า นิยตะ
ระดับที่ 4 หมายถึ ง ปฏิ บตั ิ ได้บริ สุทธิ์ ประมาณ เกิ น 75% =
นิยตะ คือบรรลุธรรมได้สาเร็ จ ในเรื่ องนั้น ๆ
ระดับ ที่ 5 หมายถึ ง ปฏิ บ ตั ิ ไ ด้บ ริ สุ ท ธิ์ 100% = สั ม โพธิ
ปรายนะ มีแต่จะสู งไปสู่ ที่ที่สุด คือนิพพาน
เมื่ อปฏิ บ ตั ิ ศี ล 5 ในเบื้ องต้นและละเลิ ก อบายมุ ขได้แล้ว
กิ เลสในชั้น ต่ อไปที่ จะต้องลดละเลิ ก คื อ กาม โลกธรรม อัตตา
(อุปกิเลส 16) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กามคุณ 5
• คื อสิ่ งที่ เป็ นโทษภัยที่ ปุ ถุ ช นรู ้ สึ ก น่ าใคร่ น่ าพอใจ 5
อย่าง
1) รู ป (รู ปะ) ที่น่าพอใจ รู ้ดว้ ยตา (จักขุ)
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2)
3)
4)
5)

เสี ยง (สัททะ) ที่น่าพอใจ รู ้ดว้ ยหู (โสตะ)
กลิ่น(คันธะ) ที่น่าพอใจ รู ้ดว้ ยจมูก (ฆานะ)
รส (รสะ) ที่น่าพอใจ รู ้ดว้ ยลิ้น (ชิวหา)
สัมผัส (โผฏฐัพพะ) ที่น่าพอใจ รู ้ดว้ ยกาย (กายะ)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 9 “เตวิชชสู ตร” ข้อ 777)

โลกธรรม 8
• คือ 8 อย่างนี้ ของมนุ ษย์ ย่อมหมุ นไปตามโลก โลกย่อม
หมุนไปตาม 8 อย่างนี้ของมนุษย์ คือ
1) ได้ลาภ (ลาโภ)
2) เสื่ อมลาภ (อลาโภ)
3) ได้ยศ (ยโส)
4) เสื่ อมยศ (อยโส)
5) โดนนินทา (นินทา)
6) ได้รับสรรเสริ ญ (ปสังสา)
7) มีสุข (สุ ขงั )
8) เป็ นทุกข์ (ทุกขัง)
ทั้ง 8 อย่างนี้ของมนุ ษย์เป็ นสภาพไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มี
ความแปรปรวนเป็ นธรรมดา ผูใ้ ดที่ไปหลงยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าต้องได้
ดังใจหมายเที่ยงแท้แน่นอน ย่อมเป็ นทุกข์
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 23 “โลกธรรมสู ตร” ข้อ 95)
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อัตตา (อุปกิเลส 16)
• คือ กิเลสที่ทาให้จิตเศร้าหมอง 16 อย่าง
1) อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบเพ่งเล็งอยากได้อยากเสพ
ในสิ่ งที่เป็ นโทษเป็ นภัยหรื อเกินความจาเป็ นต่อชีวติ )
2) พยาบาท (ปองร้าย คื อชิ งชังขนาดแรงในขั้นที่ ไม่ให้
อภัย หรื อมุ่งให้เกิดผลเสี ยต่อผูอ้ ื่น)
3) โกธะ (โกรธ คื อ ชิ งชังขนาดปานกลาง ไม่ ถึงมุ่งให้
เกิดผลเสี ยต่อผูอ้ ื่น)
4) อุปนาหะ (ผูกโกรธ คือ ชิงชังขนาดเล็ก)
5) มักขะ (ลบหลู่คุณท่าน ลบลู่ความดีของแต่ละชีวิต ลบ
ลู่ คุ ณ ค่ า ประโยชน์ ใ นวัต ถุ ข ้า วของหรื อ วิ ธี ก ารที่ มี
ประโยชน์)
6) ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่ากับท่านที่มีบารมีสูงกว่าตน)
7) อิสสา (ริ ษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดี)
8) มัจฉริ ยะ (ตระหนี่ คือ ไม่แบ่งปั นความสามารถที่
มีหรื อวัตถุ ขา้ วของที่ เกิ นความจาเป็ นช่ วยเหลื อผูอ้ ื่น
ด้วยใจที่บริ สุทธิ์ ตามลาดับ)
9) มายา (มารยาเสแสร้งแกล้งทาเพื่อสนองกิ เลส มีมายา
ของกิเลสในจิตตนที่หลอกลวงตนได้อยู)่
10) สาเฐยยะ (โอ้อวดเพื่อสนองกิเลส)
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11) ถัมภะ (หัวดื้อไม่สานึ กผิด หรื อเอาแต่ใจตนเอง ถึงขั้น
แสดงพฤติกรรมทางกายหรื อวาจา)
12) สารัมภะ (แข่งขันเอาชนะกัน)
13) มานะ (ยึดดี ถื อดี หลงดี คื อ ถ้าดี เกิ ดดังใจก็จะสุ ขใจ
แต่ถา้ ดีไม่เกิดดังใจก็จะทุกข์ใจ)
14) อติ ม านะ (ดู หมิ่ น ในสิ่ งด้อยหรื อสิ่ งไม่ ดีของตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น)
15) มทะ (ยัง มัว เมาหลงระเริ ง ในกิ เลส(โลกี ย สุ ข(สุ ข
ปลอม)/ทุกข์จริ ง) หรื อไม่ฝึกประมาณการกระทาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์)
16) ปมาทะ (ประมาทเลิ น เล่ อ คื อ เมื่ อลดกิ เลสได้ส่ วน
หนึ่ งแล้ว หรื อ ฝึ กประมาณได้ดีระดับหนึ่ งแล้ว ไม่
เพิ่มอริ ยศี ลเพื่อลดกิ เลส (โลกี ยสุ ข (สุ ขปลอม)/ทุกข์
จริ ง) ในส่ วนที่ เหลื อ ให้ สิ้ นเกลี้ ยงไปเป็ นล าดั บ
หรื อไม่ ฝึ กประมาณการกระท าให้ เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 12 “วัตถูปถมสู ตร” ข้อ 93)
.........................................
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อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ชุดที่ 4
บททบทวนธรรม (อริยศีล)
เพื่อการสร้ างจิตวิญญาณให้ ผาสุ กที่สุดในโลก
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว
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1. เรื่ องการเข้ าใจผิดของเรากับผู้ อื่น เราต้ อ งระลึก รู้
ว่ า มันคื อ วิบ ากกรรมเขา วิบากกรรมเรา แก้ ไ ขได้ ด้ วยการทาดี
ไม่ มีถื อ สาไปเรื่ อ ย ๆ แล้ ว วัน ใดวัน หนึ่ง ข้ า งหน้ า ในชาตินี้ห รื อ
ชาติห น้ า หรื อ ชาติอื่น ๆ สื บ ไป ความเข้ า ใจผิด นั้ น ก็จ ะหมดไป
เอง
2. เราต้ องรู้ ว่าแต่ ละคนมีฐานจิตแตกต่ างกัน เราจึงควร
ประมาณการกระทา ให้ เหมาะสมกับฐานจิตของเรา และฐานจิตของ
ผู้อื่น “คิดดี พูดดี ทาดีไว้ ก่อน” ดีทสี่ ุ ด
3. การกระทาเดีย วกัน มีเหตุ ผ ลในการกระทากว่ า
ล้ า นเหตุ ผล ต้ อ งระวัง “อคติหรื อ ความเข้ าใจผิด จากการคาดเดา
ทีผ่ ดิ ของเรา”
4. สิ่ งทีเ่ ราได้ รับ คือสิ่ งที่เราทามา ไม่ มีสิ่งใดทีเ่ ราได้ รับ
โดยทีเ่ ราไม่ เคยทามา
5. ถ้ า เรายัง ไม่ เข้ า ใจคนอื่ น แสดงว่ า เรายั งไม่ เข้ า ใจ
ตนเอง
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6. เมื ่ อ เกิด สิ ่ ง เลวร้ า ยกับ เรา ไม่ ม ีอ ะไรบัง เอิญ ทุก
อย่ างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทาเช่ นนั้ นมามากกว่ า นั้ น เมื่ อ
ได้ รับแล้ วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น
7. เรามีหน้ าที่ทาแต่ ละสิ่ งแต่ ละอย่ าง ให้ อยู่ในสภาพที่ดี
ที่สุด เท่ าที่จะพึงทาได้ ให้ โลกและเราได้ อาศั ย ก่ อนที่ทุกสิ่ งทุกอย่ าง
จะดับไปเท่านั้น
8. เราทาดีด้วยการช่ วยไม่ ให้ คนอื่นทาผิดได้ “ก็ช่ วย”
แล้ ว “วาง” ให้ เป็ นไปตามวิบากดี ของเขา “ช่ วยไม่ ได้ ” ก็ “วาง” ให้
เป็ นไปตามวิบากร้ ายของเขา เมื่ อเขาเห็นทุ กข์ จนเกินทน จึ งจะเห็ น
ธรรม แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ ความพ้ นทุกข์
9. สิ่ งที่มองไม่ เห็น ที่ทาหน้ าที่สร้ างสิ่ งที่มองเห็น และ
สิ่ งที่เป็ นอยู่ทุกอย่ างในชี วิตของคน คื อ พลังวิบากดีร้ายที่เกิดจาก
การกระทาทางกาย หรื อวาจา หรื อใจของผู้น้ ั น ในอดีต ชาติ และ
ชาตินีส้ ั งเคราะห์ กนั อย่างละหนึ่งส่ วน
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10. เมื่อเกิดสิ่ งเลวร้ ายกับเรา โลกนี้ไม่ มีใครผิดต่ อเรา เรา
เท่ านั้ นที่ผิดต่ อเรา คนอื่ นที่ท าไม่ ดี น้ ั น เขาผิดต่ อตัวเขาเองเท่ านั้ น
และเขาก็ต้องได้ รับวิบากร้ ายนั้นเอง เขาจึงไม่ ได้ ผิดต่ อเรา แต่ เขานั้น
ผิดต่ อตัวเขาเอง ถ้ าเรายังเห็นว่ าคนที่ทาไม่ ดีกับเรา เป็ นคนผิดต่ อ
เรา แสดงว่ าเรานั่นแหละผิด อย่ าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดทีโ่ ทษผู้อื่น
ว่ าผิดต่ อตัวเรา จะไม่ มีทางบรรลุธรรม นี่ คือคนที่ไม่ ยอมรั บความ
จริง เพราะไม่ เข้ าใจเรื่ อง “กรรม” อย่างแจ่ มแจ้ งว่า “ทุกสิ่ งทุกอย่ าง
ทีท่ ุกคนได้ รับ ล้ วนเกิดจากการกระทาของตนเองเท่ านั้น เมื่อรับผลดี
ร้ ายจากการกระทาแล้ ว ผลนั้นก็จบดับไป และสุ ดท้ ายเมื่อปริ นิพพาน
ทุ กคนก็ต้ องสู ญจากทั้ งดี และร้ ายไป ไม่ มี อะไรเป็ นสมบั ติ ของใคร
เพราะสุ ดท้ ายทุกสิ่ งทุกอย่ างก็ต้องดับไป จึงไม่ ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่
ต้ องทุกข์ กบั อะไร”
11. การได้ พ บกับ เหตุ ก ารณ์ ที่ไ ม่ ถูก ใจเรา ไม่ ไ ด้ ดั่งใจ
เรา เป็ นสุ ด ยอดแห่ ง เครื่ อ งมื อ อัน ล้า ค่ า ที่ทาให้ ไ ด้ ฝึ กล้ า งกิเลส
คื อ ความหลงชิ งชั งรั งเกียจ หลงยึด มั่นถื อมั่น ในใจเรา และ ทา
ให้ ได้ ล้างวิบากร้ ายของเรา

55

12. ถ้ า ใครมีปั ญ หาหรื อ ความเจ็บ ป่ วยในชี วิต ให้ ทา
ความดี 4 อย่ า งนี้ ด้ ว ยความยิน ดี จริ งใจ จะช่ วยให้ ปั ญ หาหรื อ
ความเจ็บป่ วย ลดลงได้ เร็ ว
1) สานึกผิด หรื อยอมรับผิด
2) ขอโทษ หรื อขออโหสิ กรรม
3) ตั้งจิตหยุดสิ่ งทีไ่ ม่ ดีอนั นั้น
4) ตั้ งจิ ตท าความดี ให้ มาก ๆ คื อ ลดกิ เลสให้ มาก ๆ
เกือ้ กูลผองชนและหมู่สัตว์ ให้ มาก ๆ
13. วิธีการ 5 ข้ อในการแก้ ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือ
1) คบมิตรดี
2) มีศีล
3) ทาสมดุลร้ อนเย็น
4) พึง่ ตน
5) แบ่ งปันด้ วยใจทีบ่ ริสุทธิ์
14. หลักการทาดีอย่ างมีสุข 6 ข้ อ
1) รู้ ว่าอะไรดีทสี่ ุ ด
2) ปรารถนาให้ เกิดสิ่ งทีด่ ีทสี่ ุ ด
3) ปล่ อยวางความยึดมั่นถือมั่น แล้ วลงมือทาให้ ดี
ทีส่ ุ ด
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4) ยินดีเมื่อได้ ทาให้ ดีทสี่ ุ ดแล้ ว
5) ไม่ ติดไม่ ยดึ มั่นถือมั่นในสิ่ งทีด่ ีทสี่ ุ ด
6) นั่นแหละคือสิ่ งทีด่ ีทสี่ ุ ด
15. ทาดีให้ มาก ๆ เพื่อจะให้ ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้ าย ที่เราเคย
พลาดท ามาในชาตินี้หรื อชาติก่อน ๆ จะได้ มี ดี ไว้ ใช้ ในปั จ จุ บั น และ
อนาคต ในชาตินีแ้ ละชาติอื่น ๆ สื บไป
16. ยึดอาศั ย “ดี ” ที่สามารถทาให้ เกิดขึ้นได้ จริ ง” “นั้ นดี ”
แต่ ยึดมั่นถือมั่นว่ า ต้ องเกิด “ดี” ดั่ง ใจหมาย ทั้ง ๆ ที่อ งค์ ป ระกอบ
เหตุ ปั จ จั ย ณ เวลานั้ น “ไม่ ส ามารถทาให้ ดีน้ั น เกิด ขึ ้น ได้ จ ริ ง ”
“นั้นไม่ ดี”
17. จงทาดีเต็มที่ เหนื่ อยเต็มที่ สุ ขเต็มที่ ไม่ มีอะไรคาใจ
ไม่ เอาอะไร คือสุ ดยอดแห่ ง “ความอิม่ เอิบเบิกบานแจ่ มใส”
 สาธุ 

สุ ดยอดวาทะแห่ งปี
@ปัญหาทั้งหมดในโลก เกิดจากคน โง่ กว่ากิเลส

57

@ยินดีในความไม่ ชอบไม่ ชัง ได้ พลังสุ ด ๆ ได้ สุขสุ ด ๆ
ยินดีในความชอบชั ง เสี ยพลังสุ ด ๆ ได้ ทุกข์ สุด ๆ
@ทาร้ ายเขามาตั้งมากตั้งมาย ยังมีหน้ ามาโกรธมาเกลียดเขาอีก
มันชั่วเกินไปแล้วเรา
@ทีทาชั่ว ยังมีเวลาทา ทีทาดี ทาไมไม่ มีเวลาทา
@อยากได้ สิ่งใด จงคิดสิ่ งนั้นกับผู้อื่น
@เกิดอะไร จงท่ องไว้ กูทามา
@คนทีแ่ พ้ไม่ ได้ พลาดไม่ ได้ พร่ องไม่ ได้
ทุกข์ ตายเลย โง่ ทสี่ ุ ด
คนทีแ่ พ้กไ็ ด้ ชนะก็ได้
พลาดก็ได้ ไม่ พลาดก็ได้
พร่ องก็ได้ ไม่ พร่ องก็ได้
สบายใจจริง ฉลาดทีส่ ุ ด
@ถามว่า ตั้งใจทาดี ทาไมได้แค่ นี้
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ตอบว่า เพราะทาชั่วมามาก
ถามว่า “มากแค่ไหน”
ตอบว่า “หาที่ตน้ ที่สุดไม่ได้”
ถามว่า แล้วจะทาอย่างไร
ตอบว่า อดทน รอคอย ให้ อภัย ทาดีเรื่ อยไป ใจเย็นข้ ามชาติ
@เก่ งศีลเป็ นสุ ข ไม่ เก่ งศีลเป็ นทุกข์
@อยากเป็ นสุ ขจงติเตียนการผิดศีล จงยกย่ องการถูกศีล
@ทุกเสี้ยววินาที ทุกอย่ างไม่ เทีย่ ง
@อย่ายึดมั่นถือมั่น ต้ องพร้ อมรับ พร้ อมปรับ พร้ อมเปลีย่ น
ตลอดเวลา
@สมบูรณ์ และทันใช้ ดีทสี่ ุ ด
พร่ องแต่ ทันการณ์ ดีกว่ าสมบูรณ์ แต่ ไม่ ทนั ใช้
สมบูรณ์ แต่ ไม่ ทนั ใช้ ไม่ มีประโยชน์ อะไร
เร็วและพร่ อง แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสี ย นั้นดี แต่ เกิดผลเสี ย
มากกว่าผลดี นั้นไม่ ดี
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ช้ าและสมบูรณ์ แล้ วเกิดผลดีมากกว่าผลเสี ย นั้นดี แต่ เกิดผลเสี ย
มากกว่าผลดี นั้นไม่ ดี
@เย่ ๆ ๆ ดีใจจัง ไม่ ได้ ดั่งใจ (วิบากหมด กิเลสตาย ได้ กุศล)
@แย่ ๆ ๆ ซวยแน่ เรา เอาแต่ ใจ (วิบากเพิม่ กิเลสพอก งอก
อกุศล)
@เย่ ๆ ๆ ไม่ หวัน่ ไหว ใจเป็ นสุ ข

เย่ !
……………………………………….
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อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ชุดที่ 5
คู่มือดับทุกข์ : คาตอบของชีวติ (1)
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“คาคมเพชรจากใจเพชร”
คือ คาคมทีม่ ีความคมในการตัดทุกข์
เป็ นคาที่ทาให้ ความกลัว ชั่ ว ทุกข์ ในใจตาย
ทาให้ เกิดดีแท้ ๆ และสุ ขแท้ ๆ อันยอดเยี่ยมยัง่ ยืน

@ แต่ละชีวติ จะมีสภาพ
ทุกข์เท่าที่โง่ โง่เท่าที่ทุกข์
โกรธเท่าที่โง่ โง่เท่าที่โกรธ
โลภเท่าที่โง่ โง่เท่าที่โลภ
ยึดเท่าที่โง่ โง่เท่าที่ยดึ
กลัวเท่าที่โง่ โง่เท่าที่กลัว
ชัว่ เท่าที่โง่ โง่เท่าที่ชวั่
ไม่ทุกข์เท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ทุกข์
ไม่โกรธเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่โกรธ
ไม่โลภเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่โลภ
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ไม่ยดึ เท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ยดึ
ไม่กลัวเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่กลัว
ไม่ชวั่ เท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ชวั่
@ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรเที่ยง
ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ ไม่มีอะไรที่เรากาหนดได้
นอกจากใจที่ไม่ทุกข์ของเราเท่านั้น ที่เรากาหนดได้
@ คนโง่ไม่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์ จะไม่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตรง
ส่ วนคนที่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตรง ก็จะมีปัญญาที่พาพ้นทุกข์
และคนที่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์ ก็จะมีศรัทธาและศีลที่ถูกตรง
@ คนมีปัญญา จะไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัว ชัว่ ทุกข์
แต่จะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนพ้นกลัว พ้นชัว่ พ้นทุกข์
คนไม่มีปัญญา จะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตนกลัว ชัว่ ทุกข์
แต่จะไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตนพ้นกลัว พ้นชัว่ พ้นทุกข์
@ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรสาคัญเท่า “การดับทุกข์ใจให้ได้”
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@ ถามว่า ตั้งใจทาดี ทาไมได้แค่น้ ี
ตอบว่า เพราะทาชัว่ มามาก
ถามว่า “มากแค่ไหน”
ตอบว่า “หาที่ตน้ ที่สุดไม่ได้”
ถามว่า แล้วจะทาอย่างไร
ตอบว่า อดทน รอคอย ให้อภัย ทาดีเรื่ อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
@เมื่อเกิดเรื่ องที่เรารู ้สึกไม่ดี โดยสัจจะแสดงว่า
เราทาหรื อส่ งเสริ มสิ่ งผิดสิ่ งไม่ดีมา ในชาติน้ ีหรื อชาติก่อน ๆ
เมื่อทาผิดแล้วไม่ยอมรับผิด
จะเป็ นวิบากร้ายใหม่ ที่ทาให้วบิ ากร้ายเก่าที่รับ
ก็ไม่มีวนั หมดเกลี้ยงได้ง่าย ไม่มีวนั หมดเกลี้ยงได้เร็ ว
แต่จะหมดเกลี้ยงได้ยาก และหมดเกลี้ยงได้ชา้
และวิบากร้ายใหม่ก็จะเพิม่ อย่างไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
@ การไม่สารภาพผิดจะเพิ่มฤทธิ์ วบิ ากร้าย
แต่การสารภาพผิดจะลดฤทธิ์ วบิ ากร้าย และเพิ่มฤทธิ์ วบิ ากดี
@ คนโง่เท่านั้นที่ไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมสารภาพผิด ไม่ยอมสานึก
ผิด
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@ การยอมรับความจริ งตามความเป็ นจริ ง
ด้วยการสานึกผิด สารภาพผิด ยอมรับผิด
เต็มใจรับโทษ ขอโทษ ขออโหสิ กรรม
ตั้งจิตหยุดสิ่ งที่ไม่ดี ตั้งจิตทาสิ่ งที่ดี
คือลดกิเลสและช่วยเหลือผูอ้ ื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ด้วยความยินดีจริ งใจ เป็ นสุ ดยอดแห่งพลังความดี ที่ทาให้
1) ใจไม่ทุกข์
2) ดันเรื่ องร้ายออกไปได้มากที่สุด
3) ดูดสิ่ งดีเข้ามาสู่ ชีวิตได้มากที่สุด
4) รับร้ายแล้วร้ายก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ ึน
5) ได้เป็ นตัวอย่างการปฏิบตั ิที่ดีที่ถูกตรงสู่ ความพ้นทุกข์
เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริ งอันยอดเยีย่ มยัง่ ยืนที่สุด
ต่อตนและมวลมนุษยชาติ
@ เป้าหมายทุกเรื่ อง ถ้าต้องการให้สาเร็ จเร็ ว
จง “อย่ายึด”
ยิง่ ยึดยิง่ ไม่ได้ ยิง่ ไม่ยดึ ยิง่ ได้ ยึดเท่าไหร่ ๆ ก็จะไม่ได้เท่านั้น ๆ
ยิง่ ยึดยิง่ พร่ อง ยิง่ ยึดยิง่ ช้า ยิง่ โง่ ยิง่ ทุกข์ เพราะยึดคือวิบากร้าย
อยากได้ อย่ายึด ถ้ายึด จะไม่ได้
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ยิง่ ยึด ยิง่ โง่ ยิง่ ซวย
ยิง่ ยึด เป้ าหมายยิง่ สาเร็ จช้า ทั้งทางโลกและทางธรรม
ยิง่ ไม่ยดึ เป้ าหมายยิง่ สาเร็ จเร็ ว ทั้งทางโลกและทางธรรม
ยึด จะไม่พน้ กลัว จะไม่พน้ ทุกข์ จะไม่ได้สุขยัง่ ยืน
แต่ถา้ ไม่ยดึ จะพ้นกลัว จะพ้นทุกข์ จะได้ความสุ ขที่ยงั่ ยืน
@ยึด ทาให้ “ใจเป็ นทุกข์”
จะมีวบิ ากร้ายมาทาลาย
ทาให้ไม่สาเร็ จหรื อสาเร็ จช้าหรื อสาเร็ จเร็ วแต่มีเรื่ องร้าย
เป็ นบาป มีวบิ ากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์
จะสาเร็ จความผาสุ กทางจิตวิญาณที่ยอดเยีย่ มยัง่ ยืนช้าที่สุด
ทาให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากที่สุด
และเป็ นพลังที่ทาให้ตนหรื อผูอ้ ื่นทาชัว่ ได้ทุกเรื่ อง
@ไม่ยดึ จะทาให้ “ใจเป็ นสุ ข”
จะมีวบิ ากดีมาช่วย
ทาให้สาเร็ จได้เร็ ว เป็ นบุญที่เต็มที่สุด
ไม่มีวบิ ากร้ายเจือ จะสาเร็ จเร็ วที่สุด สมบูรณ์ที่สุด
ไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณ
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และเป็ นพลังที่ทาให้ตนหรื อผูอ้ ื่นทาสิ่ งดีได้ทุกเรื่ องเมื่อถึงเวลาอัน
ควร
เป็ นบุญกุศลสู งสุ ด
@ต้องไม่ยดึ ให้ได้ “จึงจะได้”
@ทุกข์ยอ่ มไม่ตกถึงผูท้ ี่เข้าใจ เชื่อ และชัดเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
@ผูท้ ี่เข้าใจ เชื่อและชัดเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จะเอาทุกข์มาแต่
ไหน
@คนที่เชื่อและชัดเรื่ องกรรมจะไม่ทาชัว่ จะทาแต่ดี
คนไม่เชื่อไม่ชดั เรื่ องกรรม จะทาชัว่
@คนที่ยงั ไม่เชื่อ ไม่ชดั ไม่เข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
จะยังโง่อยู่ ชัว่ อยู่ ทุกข์อยู่
@กลัว ชัว่ ทุกข์ คือ โง่
@ความเข้าใจในเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
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เป็ นรหัสเป็ นปั ญญาที่จาเป็ นที่สุด
สาคัญที่สุด
มีฤทธิ์ ที่สุดในการดับทุกข์
ในการคลายความยึดมัน่ ถือมัน่
ในการเข้าสู่ ความผาสุ กที่แท้จริ ง
@ความเชื่อความชัดเรื่ องกรรมเท่านั้นจึงจะคลายความยึดมัน่ ถือ
มัน่ ได้
@ความไม่เชื่อไม่ชดั เรื่ องกรรมทาให้ยดึ มัน่ ถือมัน่ ทาให้เป็ นทุกข์
ส่ วนความเชื่อความชัดเรื่ องกรรมทาให้ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ทาให้เป็ น
สุ ข
@สุ ขจากการให้ดว้ ยใจที่บริ สุทธิ์ ยอดเยีย่ มยิง่ ใหญ่กว่าการเอา
@สุ ขจากให้ดว้ ยใจที่บริ สุทธิ์ สุ ขสบายใจที่สุดในโลก
เป็ นสุ ขที่สุขที่สุดในโลก
@คุกที่แท้จริ ง คือ กิเลส
เป็ นทุกข์ตวั แท้ที่คอยกักขัง ความทุกข์และความชัว่ ในใจคน
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@ทาดีทุกครั้ง “ชนะทุกครั้ง”
@ทุกอย่างล้มเหลวได้ แต่ “ใจ” ล้มเหลวไม่ได้
@ปัญหา คือ เครื่ องมือฝึ กใจที่ดีที่สุดในโลก
@ปั ญหาไม่เคยหมดไปจากชี วติ ของเรา มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่หมดไป
จากใจของเรา
@โจทย์ทุกโจทย์ เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์
เป็ นเครื่ องมือฝึ กจิตของเราให้เป็ นสุ ขอย่างถูกต้องตามธรรม
@เจอผัสสะไม่ดี ได้โชค 3 ชั้น คือ
ได้เห็นทุกข์ ได้ลา้ งทุกข์
และได้ใช้วบิ ากกรรมเก่าที่ไม่ดี
ร้ายนั้นก็จะหมดไป ดีก็จะออกฤทธิ์ ได้มากขึ้น
@เกิดเป็ นคน ต้องฝึ กยิม้ รับสิ่ งดีสิ่งร้ายด้วยใจที่เป็ นสุ ขให้ได้
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@คุณค่าและความผาสุ กของการเป็ นคน คือ การพึ่งตนและ
ช่วยเหลือคนให้พน้ ทุกข์
@แก้ปัญหาทุกข์ของชี วติ เราได้ ก็จะสามารถช่วยแก้ทุกข์ของผูอ้ ื่น
ได้
@ถ้าชนะความ กลัวตาย กลัวโรค เร่ งผล กังวล ได้ อย่างอื่นง่าย
หมด
@คนที่ทางานลงตัวตลอดไม่มีปัญหาใด ๆ คือ คนที่ซวยที่สุดใน
โลก
@งานล้มเหลวหรื อสลาย แล้วอัตตาสลายได้ ก็คุม้ เกินคุม้
@ใครเขาจะยึดหรื อไม่ยดึ ไม่สาคัญ ใครเขาจะคิดกับเราอย่างไรไม่
สาคัญ
สิ่ งสาคัญคือเราต้องไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
จิตเราต้องสู งก่อนจึงจะดึงจิตคนอื่นขึ้นสู งได้
@ทาดีถูกด่าให้ได้ ถูกแกล้งให้ได้ ถูกนินทาให้ได้ ถูกว่าให้ได้
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ถูกเข้าใจผิดให้ได้ ถูกทาไม่ดีสารพัดเรื่ องให้ได้
เพราะเราทามาทั้งนั้น
@ทาดีแล้ว ยังถูกเรื่ องร้ายวิบากบาปเล่นงานหนัก
แสดงว่าชาติก่อนเราทาบาปมาก เราแสบมาก เราแสบสุ ด ๆ
มันก็จะต้องรับสุ ด ๆ มันจะได้หมดไปสุ ด ๆ เราจะได้เป็ นสุ ขสุ ด ๆ
@อย่าสร้างความสุ ขให้กบั ตน ด้วยการสร้างความทุกข์ให้กบั ผูอ้ ื่น
@ถามว่า เกิดมาทาไม
ตอบ เกิดมาเพื่อฝึ กฝนการสร้างความผาสุ กที่แท้จริ งให้กบั ตนเอง
และผูอ้ ื่น
@ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ดีที่สุดแล้ว
(Everything happened for the best)
@ความสุ ขแท้ คือไม่ทุกข์ ไม่วา่ จะเกิดอะไร ในสถานการณ์ใด
@ชีวติ ที่มนั่ คง คือ ชีวติ ที่ให้และเสี ยสละอย่างแท้จริ ง
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@จงทาดีเต็มที่ เหนื่อยเต็มที่ สุ ขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร
คือ สุ ดยอดแห่ง ความอิ่มเอิบ เบิกบานแจ่มใส
.........................................
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อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ชุดที่ 6
เทคนิคทาใจให้ หายโรคเร็ว (โดยย่ อ)
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พระพุทธเจ้ าตรัสว่ า จิตวิญญาณเป็ นประธานของสิ่ งทั้งปวง
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 11)
ความหวัน่ ไหวเป็ นโรค (พระไตรปิ ฎก เล่ม 18 ข้ อ 120-121)
คาตรัสของพระพุทธเจ้าดังกล่าว สอดคล้องกับหลักวิทยาศาสตร์
คือ
การทางานของระบบประสาทซิ มพาเธติกเพื่อต่อสู ้ภาวะ
ตึงเครี ยด ดังนี้ เพิ่มความดันเลือด จากการทาให้หลอดเลือดหดตัว
(alpha receptor) และทาให้หวั ใจเต้นเร็ วและแรง เพิ่มปริ มาณเลือด
ไปที่กล้ามเนื้อที่กาลังทางาน คือ
กล้ า มเนื้ อลายที่ ท าให้ ห ลอดเลื อ ดขยายตั ว (beta two
receptor และ cholinergic sympathetic) เพิ่มอัตราการเกิดเมทตาโบ
ลิ ซึมของเซลล์ทวั่ ร่ างกายจากผลรวมนี้ ทาให้เราสามารถใช้กาลัง
กายได้มากกว่าที่ควรจะเป็ น
เนื่ อ งจากความเครี ย ดทางร่ า งกาย (physical stress) จะ
กระตุน้ ระบบประสาทซิ มพาเธติกให้ร่างกายทางานมากขึ้น เรี ยก
sympathetic stress reaction และยังช่ วยเพิ่ ม การท างานในสภาวะ
ตึงเครี ยดเกี่ยวกับอารมณ์ (emotional stress)
(ราตรี สุ ดทรวง และวีระชัย สิ งหนิยม. 2550 : 153)
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ความเครี ยดที่ เพิ่มขึ้ นสู งในร่ างกายจะทาให้ภูมิตา้ นทาน
ไม่ดี เวลาคนเราเครี ยดจะเกิ ดอะไรขึ้ น ระบบประสาทในร่ างกาย
จะส่ งคาสั่งจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไต ให้สร้างฮอร์ โมน
ขึ้นมา 2 ตัว
ตัวหนึ่ ง คือ คอร์ ติซ อล (cortisols) อี ก ตัวหนึ่ ง คื อ อะดรี
นาลีน (adrenalin)
อะดรี น าลี น จะท าให้ ค วามดัน โลหิ ต สู ง หัว ใจเต้น แรง
ขณะเดียวกันคอร์ ติซอลจะทาให้เซลล์อึดแล้วเซลล์จะเหี่ ยวลง คือ
หมดเรี่ ยวหมดแรง เพราะฉะนั้ น เด็ ก ที่ ใ กล้ ส อบจะป่ วยง่ า ย
เพราะว่าร่ างกายเมื่อเกิดความเครี ยด ภูมิตา้ นทานจะลดลง
แต่ในผูใ้ หญ่จะเป็ นความเครี ยดแบบเรื้ อรัง เพราะฉะนั้น
เมื่อมีความเครี ยดตลอด ภูมิตา้ นทานจะลดลง เพราะฮอร์โมนคอร์ ติ
ซอลตัว นี้ ดั ง นั้ น ถ้ า เราสามารถลดความเครี ย ดได้ จ ะเพิ่ ม ภู มิ
ต้านทานให้ร่างกาย
(บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. 2551 : 24)
ผม (หมอเขียว) พบว่า ใจเป็ นทุกข์ กลัวตาย กลัวโรค เร่ ง
ผล กังวล เพิ่มโรคได้มากที่สุด ทาให้ตายเร็ วได้มากที่สุด โรคหาย
ช้าหรื อไม่หายได้มากที่สุด
ส่ วนใจสุ ข สบาย ร่ างกายแข็งแรงได้ม ากที่ สุ ด โรคหาย
หรื อทุเลาได้เร็ วที่สุด
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ดังนั้น อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่ งผล อย่ากังวล
อย่ากลัวตาย
เราดูแลสุ ขภาพให้ดีที่สุด ทาดีที่ทาได้ให้ดีที่สุด แล้วทาใจ
ว่า ตายก็ไปเกิดใหม่ จะไปทาดี ต่อ อยูก่ ็ทาหน้าที่ต่อไป จะไปทาดี
ต่อ ใจจะสุ ขสบายที่สุด ทาให้หายโรคได้เร็ วที่สุด
ไม่ตอ้ งห่ วงใคร ทุกชี วติ จะพ้นทุกข์อยูแ่ ล้ว ไม่เร็ ว ก็ชา้ ไม่
ชาติน้ ี ก็ชาติ หน้า หรื อไม่ก็ชาติ อื่น ๆ สื บไป พระพุทธเจ้าตรั สว่า
เห็ นทุก ข์จึงเห็ นธรรม ชี วิตเมื่อท าผิดศีล มาก ๆ ก็ จะทุ กข์เกิ นทน
มาก ๆ ถึงที่สุดก็จะทาชัว่ ไม่ได้ หันกลับมาทาดี เมื่อทาดีมากพอ ก็
จะได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังสัทธรรม แล้วจะปฏิบตั ิสู่ความพ้นทุกข์ใน
ที่สุด ไม่เร็ ว ก็ชา้ ไม่ชาติน้ ี ก็ชาติหน้า หรื อไม่ก็ชาติอื่น ๆ สื บไป
จะมีพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ มาสอนวิชชาพ้นทุกข์เป็ น
ระยะ ๆ อยูแ่ ล้ว การที่เราจะมีส่วนช่วยเหลือให้คนที่เรารักหรื อคน
ในโลกพ้น ทุ ก ข์ไ ด้เร็ วที่ สุ ด คื อ สานพลังกับ หมู่ มิ ตรดี ท าความ
ผาสุ ก ที่ ตน ช่ วยคนที่ ศ รั ท ธา ท าดี ไ ม่ มี ถื อ สาไปเรื่ อย ๆ เปิ ดเผย
ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ออกไปเรื่ อย ๆ คนที่ได้สัมผัสจะบันทึกไว้
ในจิตเขา วันที่เขาทุกข์เกินทน เขาจะเอามาใช้ เขาจะได้ประโยชน์
แล้วเปิ ดเผยข้อมู ล ที่ เป็ นประโยชน์ น้ ันต่ อ ๆ ไป คนในโลกก็ จะ
ได้รับข้อมู ลดังกล่าวไปเป็ นลาดับ ๆ และเอามาใช้เมื่อถึ งเวลาอัน
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ควร สุ ดท้ายก็จะพ้นทุกข์ในที่สุด ไม่เร็ ว ก็ช้า ไม่ชาติน้ ี ก็ชาติหน้า
หรื อไม่ก็ชาติอื่น ๆ สื บไป
อย่ากลัวโรค
เราไม่ตอ้ งกลัวโรค เพราะโรคจะหายอยูแ่ ล้ว ไม่หายตอน
เป็ นก็หายตอนตาย การต่อสู ้ของเรากับโรค เรามีแต่ชนะกับเสมอ
เท่านั้น ถ้าชนะมันตอนเป็ น ๆ เราก็ชนะ แต่ถา้ ไม่ชนะมันตอนเป็ น
ๆ เราตายโรคมันก็ตาย ก็เสมอกัน จะเห็ นได้ว่า การต่อสู ้ ของเรา
กับโรคนั้น เรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้น จึงไม่ตอ้ งกลัวโรค
จงดับทุกข์ที่ตน้ เหตุ ดับเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ก็จะดับ สุ ขก็จะ
เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าตรัสใน “อาพาธสู ตร” ว่าโรคเกิดจากวิบากร้าย
(ผิดศีล) สังเคราะห์กบั ร้อนเย็นที่ไม่สมดุล ทาให้เกิดโรคได้ทุกโรค
ทุกอวัยวะ การแก้ปัญหาโดยหลักอริ ยสัจสี่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้
ดับ ทุก ข์ที่ ตน้ เหตุ คื อ ทาวิบากดี (อริ ยศี ล) ร่ วมกับ ทาสมดุ ลร้ อน
เย็น (อาจใช้วิธีการดู แลสุ ขภาพแผนต่าง ๆ ที่มีอยู่ทวั่ ไปเสริ มตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุ คคล) เมื่ อทาได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
โรคก็จะลดลงหรื อหายไป
อย่าเร่ งผล
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เร่ งผลเป็ นความใจร้อน เป็ นทุกข์ใจ กลัวว่าจะไม่ได้ผลเร็ ว
กล้ามเนื้ อจะเกิ ดรี เฟล็กซ์เกร็ งตัวบีบทุ กข์ใจออก ดันออก ร่ างกาย
ไม่สามารถดันทุกข์ใจออกได้ เนื่ องจากทุกข์ใจละเอียดกว่าร่ างกาย
จึงดันเซลล์เนื้อเยือ่ ก็จะพัง เกิดโรคได้ทุกโรค
เรารู ้ ไ ด้ว่า หายเร็ ว นั้น ดี แต่ ยึ ด มั่น ถื อ มั่น ว่า ต้อ งหายเร็ ว
ไม่ ได้ การท าใจที่ ถูก ต้องคื อ เมื่ อดู แลสุ ข ภาพเต็ม ที่ แล้ว ทาใจว่า
หายเร็ วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็ นก็ได้ หายตอนตายก็ได้ จะ
หายตอนไหนก็ช่างหัวมัน ใจจะสุ ขสบายที่สุด ทาให้หายโรคได้
เร็ วที่สุด
อย่ากังวล
ท าดี ที่ ท าได้ใ ห้ ดีที่ สุ ด ด้ว ยใจที่ เป็ นสุ ข อย่างรู ้ เพี ย รรู ้ พ ัก
แล้วปล่อยวางผลที่เกิดขึ้นให้เป็ นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชี วิต
เราทาดีให้ดีที่สุด ให้เราและโลกได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่ งทุกอย่างจะ
ดับไปเท่านั้น ใจจะสุ ขสบายที่สุด ทาให้หายโรคได้เร็ วที่สุด
.........................................

78

อริยศีลรักษาโรค
ศีลอย่ างไรที่มีประสิทธิภาพสู งสุ ดกว่าทุกวิธี
ในการป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาโรคได้ทุกโรค
ป้องกันและกาจัดหรื อบรรเทาเรื่ องร้ ายได้ ทุกเรื่ อง
และดูดดึงสิ่งดีงามมาสู่ ตนได้ ทุกมิติ
โดย
ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

ชุดที่ 7
สาระธรรม (อริยศีล)
ค่ ายพระไตรปิ ฎก ครั้งที่ 20
รุ่น ศีลรักษาโรค
21-29 เมษายน 2561
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21 เมษายน 2561
@ชีวติ มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่าความพ้นทุกข์
เป็ นสิ่ งที่ดีที่สุดในชีวติ มนุษย์
@ชีวติ มนุษย์ตอ้ งการความผาสุ ก
ไม่มีอะไรยิง่ ใหญ่กว่าความผาสุ ก
@พระพุทธเจ้าสอนแต่วชิ าพ้นทุกข์เท่านั้น
ดังนั้น ทุกสู ตรของพระพุทธเจ้าเป็ นไปเพื่อความพ้นทุกข์ท้ งั หมด
@ความได้ดงั่ ใจ
เป็ นความซวย ที่ซวยที่สุดในโลก
เป็ นความโง่ ที่โง่ที่สุดในโลก
เป็ นความชัว่ ที่ชวั่ ที่สุดในโลก
เป็ นความทุกข์ ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
เป็ นความหลง ที่หลงที่สุดในโลก
เป็ นความเลวร้าย ที่เลวร้ายที่สุดในโลก
@ความสมบูรณ์แบบ
ความได้ดงั่ ใจ
เป็ นความทุกข์ทรมานที่เลวร้ายที่สุดในโลก
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เป็ นการสั่งสมความกลัว ความทุกข์ทรมาน ความเลวร้าย ที่ร้ายที่สุดใน
โลก
ไม่มีอะไรร้ายเท่ากับ
การได้ดงั่ ใจ การเอาแต่ใจ
(แย่ แย่ แย่ ซวยแน่เรา เอาแต่ใจ)
@ชีวติ ...ถ้าได้ดงั่ ใจไปตลอด...
เป็ นไปอย่างที่เราคาดหมายตลอด...
เราจะไม่รู้สัจจะของชีวิตเลยว่า
ทุกอย่าง...ไม่เที่ยง...
แล้ววันหนึ่งที่ไปเจอสัจจะแท้ ๆ คือ ความไม่เที่ยง
จะกระอักเลือดตาย
จะทุกข์อย่างหนัก
ทุกข์เท่ากับดินทั้งแผ่นดินจะถาโถมเข้ามา
จะทรมานแสนสาหัส
ส่ วนชีวติ ใคร...
ที่เจอแต่ขอ้ พร่ อง เจอแต่เรื่ องพลิกล๊อค...
คือ คนที่โชคดีที่สุดในโลก ถ้าเอาประโยชน์ได้
ถ้าเอาประโยชน์ไม่ได้ ก็โชคร้ายที่สุดในโลก
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@เวลาวิบากร้ายมา
เรื่ องง่ายก็เป็ นเรื่ องยาก เรื่ องยากก็เป็ นเรื่ องยาก
เวลาวิบากดีมา
เรื่ องง่ายก็เป็ นเรื่ องง่าย เรื่ องยากก็เป็ นเรื่ องง่าย
สัจจะในโลกมีเท่านี้
@สุ ขใจ คือสุ ขที่สุขที่สุดในโลก
ทุกข์ใจ คือทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
@ศีล นาความสุ ขมาให้ (สี เลน สุ คตึ ยนฺ ติ)
ศีล นาโภคทรัพย์มาให้ (สี เลน โภคสมฺ ปทา)
อธิ ศีล เป็ นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งมวล
ศีล นาสิ่ งดีงามทั้งหลายทั้งมวลทุกมิติมาให้ชีวติ
นาความแข็งแรง ความฉลาด มิตรดี
นาวัตถุขา้ วของที่ควรได้ใช้ได้อาศัย
ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อชีวติ เราและผูอ้ ื่น
ศีล นานิพพานมาให้ (สี เลน นิพฺพุตึ ยนฺ ติ)
นิพพาน ความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส สุ ขสบายใจ ไร้กงั วล
ที่ยอดเยีย่ มยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลกตลอดกาลนาน
อันเกิดจากการกาจัดกิเลสได้
นี่คือความสุ ขที่ยอดเยีย่ มที่สุด
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ศีล วิเศษวิโสที่สุด (สี ล วิโส ธเย)
ศีลยอดเยีย่ มที่สุดในโลก
มนุษย์ที่ฉลาดและมีปัญญา จะรี บเพิ่มศีล
เพื่อให้ทุกข์หมดไป เพื่อให้ชีวติ ดีข้ ึน เพื่อได้ความสุ ขมากขึ้น
@อานิสงส์ของศีล 9 ประการ
ศีลที่เป็ นกุศล ย่อมถึงอรหัตตผลโดยลาดับ ดังนี้
1) อวิปปฏิสาร (ไม่เดือดเนื้ อร้อนใจ)
2) ปามุชชะ (เบิกบานยินดี)
3) ปี ติ (อิ่มใจ)
4) ปัสสัทธิ (สงบระงับกิเลส)
5) สุ ข (ความสุ ขอันเกิดจากความสงบ)
6) สมาธิ (จิตตั้งมัน่ )
7) ยถาภูตญาณทัสสนะ (รู ้แจ้งเห็นจริ งตามความเป็ นจริ ง)
8) นิพพิทาวิราคะ (เบื่อหน่ายคลายกาหนัด)
9) วิมุตติญาณทัสสนะ (รู ้แจ้งเห็นจริ งในความหลุดพ้น)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 24 “กิมตั ถิยสู ตร” ข้อ 1)
@ความทุกข์ในใจ คือ ทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
ทาลายทุกข์ในใจได้ จะได้สุขที่สุขที่สุดในโลก
@ความทุกข์ในใจ
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คือ ทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
เท่ากับดินทั้งแผ่นดิน
แล้ว...
จะเก็บไว้ทาไม... ทุกข์น่ะ...
จะโง่เลี้ยงไว้ทาไม... ทุกข์น่ะ...
@ไม่มีอะไรดีไปกว่า “สุ ขใจ”
@ศีลรักษาโรค
ศีลรักษาโรคใจโรคกาย
กาจัดเรื่ องเลวร้ายทั้งมวล
ดูดสิ่ งดีท้ งั มวลมาให้ชีวติ
ศาสนาพุทธต้องมีศีล
ศีลที่สมบูรณ์
จะประกอบด้วยสมาธิและปัญญา
ศีล ต้องมีสมาธิ และปั ญญาอยูใ่ นนั้นด้วย
การปฏิบตั ิศีลอย่างตั้งมัน่ ด้วยปั ญญา
เรี ยกว่า ศีล สมาธิ ปั ญญา
เป็ นหนึ่งเดียวกัน
(สัจจะเป็ นหนึ่งเดียวเท่านั้น)
ศีลข้อ 1-4 คือ กายและวาจา
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ต้องปฏิบตั ิไปถึงศีลข้อ 5 คือ ใจ
(ศีล 5 ทาลายชอบชังตั้งแต่หยาบไปจนถึงละเอียด)
@ทุกข์เกิดจากประสบกับสิ่ งที่ชงั
พลัดพรากจากสิ่ งที่ชอบ
เหตุ คือ ตัณหา ความอยาก
ความอยาก คือ ความชอบชัง
อยากได้มา รากเหง้า คือ “ชอบ”
อยากเอาออกไป รากเหง้า คือ “ชัง”
ชอบ ก็อยากเอาเข้ามา
ชัง ก็อยากเอาออกไป
ทุกข์จากชอบชัง
เป็ นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
เรี ยกว่า ทุกข์อริ ยสัจ
@เพิม่ ศีล จะพ้นทุกข์
ไม่เพิ่มศีล จะไม่พน้ ทุกข์
@ความกลัว กังวล ระแวง หวัน่ ไหว (ใจเป็ นทุกข์)
เป็ นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
ทาให้เกิดปั ญหาทั้งมวล
ทาให้เกิดโรคกาย เรื่ องเลวร้ายทั้งมวล
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โรคกาย เรื่ องเลวร้ายทั้งมวล
จึงเป็ นผลสื บเนื่องจากใจที่เป็ นทุกข์ (after shock)
@ใจเป็ นประธานของสิ่ งทั้งปวง
ใจทุกข์ ทุกข์ที่สุดในโลก
ใจสุ ข สุ ขที่สุดในโลก
ต้องดับทุกข์ใจเหตุแห่งทุกข์ท้ งั มวลให้ได้
จึงจะได้ใจที่สุขที่สุดในโลกได้
@สิ่ งที่ดีที่สุดในโลก คือ ไม่ทุกข์ใจ
@ทุกข์ให้ทุกข์ทาไม ทุกข์ให้โง่ทาไม
@ศีลข้อ 1 ไม่ฆ่าสัตว์
ไม่ฆ่าตัวเอง ด้วยความเครี ยด ความกลัว กังวล ระแวง หวัน่ ไหว ชอบ
ชัง
คนทัว่ ไปจะเข้าใจว่าอย่าไปฆ่าสัตว์ตวั นั้นตัวนี้
เราเป็ นสัตว์ คนอื่นเป็ นสัตว์ สัตว์อื่นเป็ นสัตว์
คนทัว่ ไปไม่ได้ไปฆ่าคนอื่น ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์อื่น
แต่ลืมไปว่า เขา “ฆ่าสัตว์ตวั นี้” ทุกวัน
คือ “ฆ่าสัตว์ตวั เอง” ทุกวัน
คือ ฆ่าตัวเอง
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ด้วยความเครี ยด ความกลัว กังวล ระแวง หวัน่ ไหว ทุกวัน
เป็ นการฆ่าตัวเองที่ร้ายที่สุด ใจดาที่สุด อามหิ ตที่สุด
เพราะฆ่าได้แม้กระทัง่ ตัวเอง ซึ่ งเป็ นชีวติ ที่ตนรักที่สุด หวงแหนที่สุด
คนจึงผิดศีลข้อ 1 ทุกวัน
@ศีลข้อ 1
1) ไม่ฆ่าสัตว์
2) ลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3) ทาสมดุลร้อนเย็น
4) พยายามลดกิเลสตัณหา ล้างตัวชอบชังในสิ่ งต่าง ๆ
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
5) ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
6) สานพลังกับหมู่มิตรดี
@ใจที่กลัว ใจที่ทุกข์ ฆ่าคนให้ตายได้ในไม่กี่วนั
@คนที่ไม่เชื่อเรื่ องกรรม
ทาชัว่ ได้ทุกเรื่ อง
เหนี่ยวนาให้คนทาชัว่ ตาม
นี่คือ ความชัว่ ที่ชวั่ ที่สุดในโลก
@ไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับใจที่เป็ นทุกข์
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รากเหง้าอยูท่ ี่ความชอบชัง
ใจที่ชอบ คือ อภิชฌา
ใจที่ชงั คือ พยาบาท
ใจที่หลง คือ มิจฉาทิฏฐิ
ต้องไม่หลงยึดมัน่ ถือมัน่
ไม่หลงเอาแต่ใจ
ไม่หลงไม่เชื่อเรื่ องกรรม
ต้องมีสัมมาทิฏฐิจึงจะเชื่อเรื่ องกรรม
จึงจะล้างชอบชังได้
ชอบ ก็กลัวว่าจะไม่เข้ามา
เข้ามา ก็กลัวจะหมดไป
ชัง ก็กลัวเข้ามา
เข้ามาก็กลัวจะไม่หมดไป หรื อกลัวจะหมดไปช้า
มีความกลัวอยูต่ ลอดเวลา
คือ ผิดศีลตลอดเวลา
คือ ฆ่าตัวเองตลอดเวลา
@รากเหง้าของทุกข์ คือ ชอบชัง
ล้างได้จะได้สุขที่สุขที่สุดในโลก
มนุษย์ที่ฉลาดจึงต้องล้างชอบชังให้ได้
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@เป้าหมายหลักของทุกชีวติ
ต้องฝึ กล้างชอบชังให้ได้
ตัดสิ่ งที่เป็ นพิษด้วยใจที่เป็ นสุ ขให้ได้
แล้วอาศัยสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ดว้ ยใจที่เป็ นสุ ขให้ได้
แม้ตอ้ งอาศัยสิ่ งที่เป็ นพิษ ก็ให้รู้ได้วา่
เราเคยทาชัว่ มาจึงต้องได้รับสิ่ งที่เป็ นโทษ
ทาให้เข้าถึงสิ่ งที่เป็ นประโยชน์ไม่ได้
เป็ นวิบากของเรา รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ ึน
อยากให้หมดเร็ วก็ทาดีไม่มีถือสาไปเรื่ อย ๆ
ดีก็จะชิงออกฤทธิ์ แทนร้าย
เรื่ องดีใหม่ก็เข้ามาในชี วติ
นี่คือสัจจะของชีวติ
@ถ้าใครไม่มาฝึ กถือศีล 5
จนถึงใจที่ลา้ งชอบชังได้
ใจที่เข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้งได้
ก็ไม่สามารถรักษาโรคได้
เพราะมันไม่หาย
หรื อหายก็หายชัว่ คราว ก็จะเป็ นอีก
เครี ยดมาก ชอบชังมาก กลัวมาก
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กลัวมากกล้ามเนื้อก็เกร็ งตัวบีบเอาความกลัวออก
ดันออก ๆ เซลล์ก็พงั หมด เพราะดันทุกข์ในใจไม่ออก ก็ป่วย
เหมือนเดิม
คนที่ไม่ถือศีลไปจนถึงจิต
จึงรักษาโรคไม่ได้ จะป่ วยเหมือนเดิม
เพราะล้างชอบชังไม่ได้
ล้างชอบชังได้
ก็ไม่มีความกลัว กังวล ระแวง หวัน่ ไหว
ไม่ตอ้ งเสี ยพลังมหาศาลไปสร้างทุกข์
ไม่ตอ้ งเสี ยพลังมหาศาลไปแก้ปัญหาทุกข์
ที่มนั ไม่มีวนั แก้ได้สาเร็ จ
เพราะไม่ได้ดบั เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริ ง “จิต”
พลังจานวนมหาศาลจึงกลับมาเป็ นของเราหมด
ใจก็เป็ นสุ ขที่สุด
เซลล์ก็แข็งแรงที่สุด
สร้างเซลล์ได้แข็งแรงที่สุด
สลายโรคได้มากที่สุด
ขับโรคออกได้มากที่สุด
@ศีลเป็ นเรื่ องที่สาคัญและยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก
เพราะการปฏิบตั ิศีลที่ถูกตรง
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จนสามารถลึกไปถึงจิตที่ดบั ความกลัว
ที่เป็ นทุกข์ใจ
ที่ทุกข์ที่สุดในโลกได้
การปฏิบตั ิศีลแต่ละข้อ
จึงต้องไปถึงระดับที่ลา้ งชอบชังให้ได้
@สาระหลักของชีวติ คือ ดับทุกข์ใจให้ได้
@สาระหลักสาคัญที่สุดในแต่ละวินาทีของชีวิต
คือ ชีวติ ต้องดับทุกข์ใจให้ได้
อย่าให้มีความกลัว ระแวง กังวล หวัน่ ไหว ไม่แช่มชื่ น
ให้มีแต่ความอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส
ไร้ความกลัว ระแวง กังวล หวัน่ ไหว
ในเหตุการณ์ที่กระทบอยู่ ณ ปั จจุบนั นั้น ๆ
@ชีวติ ต้องแม่นเป้ า
คือ ต้องดับทุกข์ใจให้ได้ (ดับทุกข์ดบั ที่เหตุ)
อย่าไปถูกหลอก
มัวแต่ไปดับทุกข์ที่ “ร่ างกาย” (เป็ นปลายเหตุ)
ไปดับทุกข์ที่ “เหตุการณ์” (เป็ นปลายเหตุ)
เพราะโรคกาย เรื่ องเลวร้ายทั้งมวล
เป็ นผลสื บเนื่อง (after shock)
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จาก “ใจที่เป็ นทุกข์”
@จุลศีล 13 ข้ อ จาก 26 ข้ อ
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 9 ข้อ 103)
(ฝึ กเท่าที่เราจะทาได้)
ศีลข้ อ 1 เธอละการฆ่าสั ตว์ เว้ นขาดจากการฆ่าสั ตว์
วางทัณฑะ (การลงโทษด้ วยความรุ นแรง)
วางศาตรา (อาวุธหรื อวิชาหรื อวิธีทเี่ บียดเบียน)
มีความละอาย (ต่ อบาป)
มีความเอ็นดู (เมตตาปรารถนาดี)
มีความกรุ ณา (ลงมือกระทา)
หวังประโยชน์ (มุ่งหวังให้ เกิดประโยชน์ ) แก่ สัตว์ ท้ งั ปวงอยู่
ข้ อนีก้ เ็ ป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง
ดังนั้น ข้อปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับศีลข้อ 1 คือ
1) ไม่ฆ่าสัตว์
2) ลดละเลิกการกินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
3) ทาสมดุลร้อนเย็น
4) พยายามลดกิเลสตัณหา ความกลัวตาย กลัวโรค เร่ งผล กังวล ระแวง
หวัน่ ไหว
ด้วยการล้างตัวชอบชัง โลภ โกรธ หลง (อุปกิเลส 16) ในสิ่ งต่าง ๆ
ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
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5) ช่วยเหลือผูอ้ ื่น
6) สานพลังกับหมู่มิตรดี
ศีลข้ อ 2 เธอละการลักทรัพย์ เว้นขาดจากการลักทรัพย์
รับแต่ ของทีเ่ ขาให้ ต้ องการแต่ ของทีเ่ ขาให้
ไม่ ประพฤติตนเป็ นขโมย เป็ นผู้สะอาดอยู่
แม้ ข้อนีก้ ็เป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง
ศีลข้ อ 3 เธอละกรรมเป็ นข้ าศึกแก่พรหมจรรย์ ประพฤติพรหมจรรย์
ประพฤติห่างไกล เว้ นขาดจากเมถุนอันเป็ นกิจของชาวบ้ าน
แม้ ข้อนีก้ ็เป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง
ดังนั้น ข้อปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับศีลข้อ 3 คือ
ไม่สมสู่ คนคู่ ไม่สมสู่ ตวั เอง ไม่หมกมุ่นในเรื่ องเพศ
ศีลข้ อ 4 เธอละการพูดเท็จ เว้ นขาดจากการพูดเท็จ พูดแต่ คาจริง ดารง
คาสั ตย์
มีถ้อยคาเป็ นหลักฐาน ควรเชื่ อได้ ไม่ พูดลวงโลก
แม้ ข้อนีก้ ็เป็ นศีลของเธอ ประการหนึ่ง
ศีลข้ อ 5 เธอละคาส่ อเสี ยด
(นินทาว่ าร้ ายยุคนทะเลาะกัน)
เว้นขาดจากคาส่ อเสี ยด
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ฟังจากข้ างนีแ้ ล้วไม่ ไปบอกข้ างโน้ น เพื่อให้ คนหมู่นีแ้ ตกร้ าวกัน
หรื อฟังจากข้ างโน้ นแล้วไม่ มาบอกข้ างนี้ เพื่อให้ คนหมู่โน้ นแตกร้ าวกัน
สมานคนทีแ่ ตกร้ าวกันแล้วบ้ าง ส่ งเสริมคนทีพ่ ร้ อมเพรียงกัน (สามัคคี
กัน) แล้วบ้ าง
ชอบคนผู้พร้ อมเพรี ยงกัน เพลิดเพลินในคนผู้พร้ อมเพรี ยงกัน
กล่าวแต่ คาทีท่ าให้ คนพร้ อมเพรียงกัน
แม้ ข้อนีก้ ็เป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง
ศีลข้ อ 6 เธอละคาหยาบ
(คาทีส่ ่ งเสริมกิเลส คือ ความชอบชัง โลภ โกรธ หลง)
เว้นขาดจากคาหยาบ กล่าวแต่ คาทีไ่ ม่ มีโทษ เพราะหู ชวนให้ รักจับใจ
เป็ นของชาวเมือง (ชาวเมืองคนดีมีศีล)
คนส่ วนมาก (คนดีมีศีล)
รักใคร่ พอใจ
แม้ ข้อนีก้ ็เป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง
ศีลข้ อที่ 7 เธอละคาเพ้อเจ้ อ
(คาทีไ่ ร้ สาระประโยชน์ )
เว้นขาดจากคาเพ้อเจ้ อ
พูดถูกกาล พูดแต่ คาทีเ่ ป็ นจริ ง พูดอิงอรรถ พูดอิงธรรม พูดอิงวินัย
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พูดแต่ คามีหลักฐาน มีทอี่ ้าง มีทกี่ าหนด
ประกอบด้ วยประโยชน์ โดยกาลอันควร
แม้ ข้อนีก้ ็เป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง
ศีลข้ อ 8 เธอเว้นจากการพรากพืชคาม
(ส่ วนประกอบของพืชทีย่ ังเกิดอยู่ในดิน)
และภูตคาม
(ส่ วนประกอบของสั ตว์ ทมี่ ีระบบประสาทอยู่หรื อทีส่ ั ตว์ หวงแหนอยู่)
ในข้อนี้ นักบวชควรปฏิบตั ิให้ครบ
ส่ วนฆราวาส
สามารถพรากส่ วนประกอบของพืชที่ยงั เกิดในดินเพื่อมาทาให้เกิด
ประโยชน์แทนนักบวชได้
ศีลข้ อ 9 เธอฉันหนเดียว เว้ นการฉันในราตรี งดจากการฉันในเวลา
วิกาล
ศีลข้ อ 10 เธอเว้นจากการฟ้ อนรา ขับร้ อง ประโคมดนตรี และดูการเล่ น
อันเป็ นข้ าศึกแก่ กุศล
(การแสดงหรื อการเล่ นทีส่ ่ งเสริมกิเลสอกุศล)
ดังนั้น การแสดงหรื อการเล่นที่ส่งเสริ มการลดกิเลสหรื อส่ งเสริ มกุศล
นั้น สามารถทาได้
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ศีลข้ อ 11 เธอเว้นขาดจากการทัดทรงประดับ และตบแต่ งร่ างกายด้ วย
ดอกไม้
ของหอมและเครื่ องประเทืองผิว
อันเป็ นฐานแห่ งการแต่ งตัว
ดังนั้น ไม่ควรแต่งกายส่ งเสริ มกิเลส
เพราะเป็ นโทษต่อตนเองและผูอ้ ื่น
ควรแต่งกายให้เรี ยบร้อย
แล้วเอาเวลาของชีวิตมาแต่งความดี
คือทาความดี ซึ่ งความดีน้ นั เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าตลอดกาลนาน
ศีลข้ อ 12 เธอเว้ นขาดจากการนั่งนอนบนทีน่ ั่งทีน่ อนอันสู งใหญ่
ความหมายนัยยะลึก คือ ไม่หลงใหญ่หลงโตใน
โลกธรรม (ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข)
และอัตตา (ยึดดี ถือดี หลงดี ในอัตตา 3 คือ
1) โอฬาริ กอัตตา (กามภพ คือ การเสพวัตถุหยาบ กิเลสหยาบ
หรื อสิ่ งดีที่มากเกินความสามารถที่จะทาได้)
2) มโนมยอัตตา (รู ปภพ คือ กิเลสกลาง)
3) อรู ปอัตตา (อรู ปภพ คือ กิเลสละเอียด)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 9 “โปฏฐปาทสู ตร” ข้อ 302)
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ศีลข้ อ 13 เธอเว้นขาดจากการรับทองและเงิน
ฝึ กเสี ยสละเพื่อผูอ้ ื่นโดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ มาเพื่อตัวเอง
ไม่รับเงินทอง
ไม่อยากได้ แม้แต่รอยยิม้ คาขอบคุณ
ความเข้าใจ หรื อแม้แต่พฤติกรรมที่ดี ๆ ใด ๆ จากใคร ๆ
นัยยะลึก คือ
ไม่เสพกิเลสใด ๆ ตอบแทน
เป็ นผูใ้ ห้ แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใคร ให้ได้
ประกอบสัมมาอาชีวะ
คือ ละมิจฉาอาชีวะ 5
ละมิจฉาวณิ ชชา 5
มิจฉาอาชีวะ 5
คือการทามาหากินที่ผดิ 5 อย่าง
1) การโกง อาชีพที่ผิดศีล 5 (กุหนา)
2) การล่อลวง อาชีพที่ผดิ ศีล 8 (ลปนา)
3) การตลบตะแลง เสี่ ยงทาย เหลือกิเลสละเอียด อาชีพที่ผดิ ศีล
10 (เนมิตตกตา)
4) การยอมมอบตนในทางที่ผิด (นิปเปสิ กตา)
5) การเอาลาภต่อลาภ ทางานยังรับค่าตอบแทน
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ทางานเพื่อจะได้แลกกิเลสมาเสพตอบแทน (ลาเภน ลาภัง นิชิคิงสนตา)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 14 “มหาจัตตารี สกสู ตร” ข้อ 275)
มิจฉาวณิชชา 5
คือการค้าขายที่ผดิ ชาวพุทธไม่ควรกระทา
1) ค้าขายศาสตรา (สัตถวณิ ชชา)
2) ค้าขายสัตว์เป็ น (สัตตวณิ ชชา)
3) ค้าขายเนื้อสัตว์ (มังสวณิ ชชา)
4) ค้าขายของเมา (มัชชวณิ ชชา)
5) ค้าขายยาพิษ (วิสวณิ ชชา)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 22 “วณิ ชชสู ตร” ข้อ 117)
@กิเลส คือ ตัวทุกข์ใจ
@ปั ญหาสุ ขภาพ ไม่ได้เกิดจากขาดบุคลากร
แต่เกิดจากขาดอริ ยศีล
@ศีล คือ หัวใจหลักของชีวติ
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22 เมษายน 2561
@เนื้อหาทั้งหมดของ
บททบทวนธรรม
คู่มือดับทุกข์ : คาตอบของชีวิต
เทคนิคทาใจให้หายโรคเร็ ว
คือ บททบทวนศีล
คือ ปั ญญาแห่งศีล
คือ ปั ญญาแห่งธรรมที่พาพ้นทุกข์
คือ ศีลที่รักษาโรคได้โดยเฉพาะ
เป็ นปัญญาในการปฏิบตั ิศีลเพื่อรักษาโรค ทั้งรักษาโรคใจ โรคกาย
รวมถึงกาจัดสิ่ งเลวร้ายทั้งมวลให้ออกไปจากชีวติ
ทั้งดูดสิ่ งดี ๆ เข้ามาสู่ ชีวติ
@บททบทวนธรรม
เพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุ กที่สุดในโลก
ผม (หมอเขียว)
ได้กลัน่ บททบทวนธรรมมาจากคาสอนของพระพุทธเจ้า
สามารถตรวจสอบได้วา่ สอดคล้องกับพระไตรปิ ฎกเล่มไหนข้อไหน
และที่สาคัญที่สุด คือ สามารถที่จะพิสูจน์ได้วา่
ถ้าเชื่อชัดเรื่ องกรรม พิจารณาตาม และปฏิบตั ิตาม
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สามารถพิสูจน์ตามได้ทนั ทีเลยว่า
ทุกข์ดบั หรื อไม่ดบั
ถ้าผูใ้ ดเชื่อชัดอย่างถูกตรงอย่างมีปัญญาเข้าใจแจ่มแจ้ง
ทุกข์ใจซึ่งเป็ นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกจะดับทันที
เป็ นคุณค่าที่สูงที่สุดในโลก
คือดับทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกได้
ดับทุกข์ท้ งั แผ่นดินได้
ทุกข์ใจจะดับทันทีจะลดลงทันที
ผูใ้ ดเข้าใจชัดแจ่มแจ้ง
เชื่อมัน่ ว่าสิ่ งนี้ถูกต้อง และน้อมนามาปฏิบตั ิในใจ
มาทาใจในใจให้แยบคาย มาทาให้ถูกต้องในใจเรา
เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น
เอหิ ปัสสิ โก เชื้ อเชิ ญให้มาพิสูจน์กนั ได้
อกาลิโก เป็ นจริ งตลอดกาล
เอามาคิดมาพูดมาทาให้ถูกต้อง
ทุกข์ใจจะลดหรื อดับทันที ณ วินาทีน้ นั
ไม่ตอ้ งรอนาน ทันทีเลย
และถ้าคิดผิด ทุกข์ใจจะเกิดขึ้นทันที
การคิดผิดเป็ นทุกข์ การคิดถูกเป็ นสุ ข
การคิดถูกแบบไม่มีเงื่อนไขให้ใจเป็ นทุกข์ จะเป็ นสุ ขที่ไม่มีทุกข์เจือ
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เลย
ถ้าคิดหรื อพูดหรื อทาที่ผิด (มีเงื่อนไขที่ทาให้ใจเป็ นทุกข์)
จะมีทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีสุขเลย
(ต่อให้มีสุขก็มีสุขปลอม ที่เกิดดับอย่างรวดเร็ ว เก็บไม่ได้ เท่ากับไม่
มี)
ถ้าคิดหรื อพูดหรื อทา ที่ถูกตรง สุ จริ ต ถูกศีล
จะมีสุขเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีทุกข์เลย
เมื่อทุกข์ใจลดลง
ทุกข์กายก็จะลดลงตามทันที
เรื่ องเลวร้ายก็จะลดลงตามทันที นี่เป็ นสัจจะ
ถ้าเราแก้ได้ถูก เรื่ องดีงามก็จะเพิ่มมากขึ้น
ทุกข์หรื อสุ ขในใจ ชัดเจนที่สุด แรงที่สุด เร็ วที่สุด
@เหตุของความเจ็บป่ วยอยูท่ ี่จิตที่ผดิ ศีล
โรค คือ ปั ญหาทุกปัญหา ความเสื่ อม ความต่า ความทุกข์ ความ
ทรมาน
ไม่วา่ จะเป็ นโรคใจ โรคกาย โรคเศรษฐกิจที่ย่าแย่เดือดร้อนลาบาก
โรคสังคม โรคสิ่ งแวดล้อม
สรุ ปแล้ว โรค ก็คือ
ความชัว่ ความทุกข์ ความเดือดร้อน ทั้งหลายทั้งปวง
ศีลของพระพุทธเจ้าจึงยอดเยี่ยมยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก
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เพราะสามารถกาจัดโรคความเดือดร้อนทั้งหลายทั้งปวงได้ท้ งั หมด
เป็ นสิ่ งที่ทรงคุณค่าที่สุดในโลก
เหตุของความเจ็บป่ วยอยูท่ ี่จิตที่ผดิ ศีล
ยารักษาโรคที่แรงที่สุดในโลก
คือศีลที่ถูกตรง
คือความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
คือความไม่กงั วล
คือสมดุลร้อนเย็น
คือเข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
@ศีล 5 ต้องปฏิบตั ิดว้ ยปั ญญา
คือ ต้องไม่มี
อภิชฌา ความโลภ ความชอบ
พยาบาท คือ ความโกรธ ความชัง ในสิ่ งใด ๆ
มิจฉาทิฏฐิ คือ ความหลง ความเข้าใจที่ผดิ
มิจฉาทิฏฐิ 10 ข้อ 4 ความไม่เชื่อไม่ชดั เรื่ องกรรม จึงไม่สามารถเอา
เรื่ องกรรมมาดับทุกข์ได้
ในขณะที่
สัมมาทิฏฐิ เป็ นปัญญาที่พาพ้นทุกข์
สัมมา แปลว่า ถูกต้อง
สัมมาทิฏฐิ 10 ข้อ 4 ความเชื่อและชัดเรื่ องกรรม แล้วสามารถเอาเรื่ อง
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กรรมมาดับทุกข์ได้
ทฤษฎี คือ ความเห็น ความเข้าใจ ที่จะพามนุษย์กา้ วสู่ ความพ้นทุกข์
ก็ตอ้ งมีความเชื่ อความชัดเรื่ องกรรม
สามารถที่จะเอาความเชื่อความชัดเรื่ องกรรมดีกรรมชัว่ กรรมถูกศีล
นั้น มาดับทุกข์ได้
อัตถิ สุ กตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก
ผลวิบากของกรรมชัว่ ที่ทาแล้วมีอยู่
@พระพุทธเจ้าสอนแต่วชิ าพ้นทุกข์เท่านั้น
ประโยชน์สูงสุ ดของพุทธ
คือ ดับทุกข์ได้
นี่คือสุ ดยอดแห่งประโยชน์
ต้องดับทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดในชี วติ ให้ได้
คือ ดับทุกข์ใจ เท่ากับดินทั้งแผ่นดิน
ส่ วนทุกข์ทางร่ างกาย ทุกข์จากเหตุการณ์
เป็ นทุกข์เล็กน้อยเพียงทุกข์ปลายเล็บ ดับได้บา้ งไม่ได้บา้ ง
แม้พระพุทธเจ้าเก่งที่สุดในโลก ก็ยงั ดับได้บา้ งไม่ได้บา้ ง
แต่ในอนาคตดับแน่ ถ้าเราไม่ไปสร้างเพิ่ม มันหมดฤทธิ์ มันก็ดบั ๆ
เราสร้างดีเพิ่ม มันก็จะไปดันออก ๆ
ทุกข์กาย กับเรื่ องร้าย ยังไงก็จะต้องดับอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ดบั ตอนไหนยัง
ไม่รู้
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บางที มันดับหรื อลดลง ณ ปั จจุบนั นั้น
บางที ก็ดบั หรื อลดลงในเวลาต่อไป หรื อบางที ก็ภพชาติอื่น ๆ สื บไป
แก้ได้เท่าที่แก้ แล้วก็วางใจ
ทากุศลทาสมดุลร้อนเย็นไม่หยุด
ก็เป็ นการแก้โรคกายกับเรื่ องเลวร้าย อยูแ่ ล้ว
แก้ได้เท่าไร ก็เท่านั้น แก้ไม่ได้ ก็วางใจ
แก้ดว้ ยการยอมรับด้วยใจที่เป็ นสุ ข ก็เป็ นการแก้แล้ว
@แก่นสารสาระของชี วติ คือ
ต้องดับทุกข์ใจ
ที่เป็ นทุกข์ที่สุดในโลกให้ได้และเป็ นการดับได้อย่างถาวร
ทุกข์ทางกายทางเหตุการณ์ เป็ นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้
ทุกข์ทางใจ เป็ นทุกข์ที่เลี่ยงได้
ทุกข์ 10 ใน 6 ข้อแรก เป็ นทุกข์ในร่ างกายในเหตุการณ์
เป็ นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ คือทุกข์ปลายเล็บ
เกิดบ้างไม่เกิดบ้าง แต่ก็เป็ นทุกข์ที่แก้ได้ หมดฤทธิ์ ก็ดบั ไปจะไม่เกิด
เลยไม่ได้
ทุกข์ 10 ใน 4 ข้อหลัง คือทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก คือทุกข์ใจ
เป็ นทุกข์ที่เลี่ยงได้ 100% คือดินทั้งแผ่นดิน
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ทุกข์ 10
คือ สภาพไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทนได้ยาก
ทุกข์ ทเี่ ลีย่ งไม่ ได้
1) สภาวทุกข์ (ทุกข์เองตามธรรมชาติ เกิด แก่ ตาย)
2) นิพทั ธทุกข์ (ทุกข์ประจาชีวติ ร้อน หนาว หิว กระหาย
ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ)
3) อาหารปริ เยฏฐิทุกข์ (ทุกข์ในการหากินเลี้ยงชีพ)
4) พยาธิทุกข์ (ทุกข์จากความเจ็บป่ วย)
5) วิปากทุกข์ (ทุกข์จากผลกรรม)
6) ทุกขขันธ์ (ทุกข์ในขันธ์ 5 มี รู ป = กาย เวทนา =
ความรู ้สึก สัญญา = กาหนดจา
สังขาร = ปรุ งแต่ง วิญญาณ = ความรับรู ้)
ทุกข์ ทเี่ ลีย่ งได้
7) ปกิณกทุกข์ (ทุกข์จร เช่น ความโศก
ปริ เทวะ = คร่ าครวญ ทุกข์ โทมนัส = เสี ยใจ อุปายาส = คับแค้นใจ)
8) สันตาปทุกข์ (ทุกข์ร้อนรุ่ มด้วยกิเลสราคะ โทสะ โมหะ)
9) สหคตทุกข์ (ทุกข์จากพัวพ้นลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข)
10) วิวาทมูลกทุกข์ (ทุกข์จากเหตุทะเลาะวิวาทกัน)
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 30 “อชิตมาณวกปัญหานิทเทส” ข้อ 68
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พระวิสุทธมัคค์ “ปัญญานิเทศ” หน้า 617-621)
@ชีวติ เกิดมา มันจะไม่ได้อะไร ก็ช่างหัวมัน
ดับทุกข์ใจให้ได้ก็พอแล้ว
เพราะนี่เป็ นสิ่ งที่มีคุณค่าที่สุดของชีวิตมนุษย์
@สุ ขใจเป็ นสุ ขที่สุดที่สุดในโลก
ไม่วา่ จะเจอเหตุการณ์ใด ๆ
เราก็ตอ้ งสุ ขสบายใจที่สุดในโลกให้ได้
สุ ขที่ยอดเยีย่ มที่สุดในโลก คือ นิพพาน
1) นัตถิ อุปมา ไม่มีอะไรเปรี ยบได้
2) อสังหิ รัง ไม่มีอะไรหักล้างได้
3) อสังกุปปั ง ไม่กลับกาเริ บ
4) นิจจัง เที่ยง
5) ธุ วงั ยัง่ ยืน
6) สัสสตัง ตลอดกาลนาน
7) อวิปริ ณามธัมมัง ไม่แปรปรวนเป็ นธรรมดา
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 30 “โสฬสมาณวกปัญหานิเทส” ข้อ 659)
@ไม่มีอะไรเลวร้ายเท่ากับ
ใจที่เป็ นทุกข์ ใจที่มนั คิดผิด ใจที่มนั ทาตามกิเลส
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@ธรรมะ จะยากตอนแรก แต่จะสบายตอนหลัง
กิเลส จะสบายตอนแรก แต่จะยากตอนหลัง
@สภาพด้อยสภาพย่าแย่ทุกอย่าง เกิดจากกิเลสทั้งหมด
สภาพดีสภาพสมบูรณ์ทุกอย่าง เกิดจากการลดกิเลสทั้งหมด
@เมื่อลดกิเลส
ทุกอย่างจะดีที่สุด สมบูรณ์แบบที่สุด
@ลดกิเลสได้ เรื่ องยากก็เป็ นเรื่ องง่าย
ลดกิเลสไม่ได้ เรื่ องง่ายก็เป็ นเรื่ องยาก
@เจริ ญอริ ยศีล
สานพลังกับหมู่มิตรดี
ในการพึ่งตนและช่วยคนให้พน้ ทุกข์
จะทาให้เกิดสภาพที่ดีที่สุดทุกมิติในทุกภพทุกชาติ
@กิเลส ชัว่ ที่สุดในโลก เลวที่สุดในโลก ทุกข์ที่สุดในโลก น่าเกลียด
ที่สุดในโลก
@กิเลส คือ ความไม่ดีทุกมิติ
ความชอบชัง ความยึดมัน่ ถือมัน่ ความไม่เชื่อเรื่ องกรรม การเอาแต่ใจ
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ตัวเอง
การเสพให้ได้ดงั่ ใจ ได้ดงั่ ใจแล้วจะเป็ นสุ ขใจ ไม่ได้ดงั่ ใจแล้วจะเป็ น
ทุกข์ใจ
นี่คือ กิเลส
@เหตุที่คนโง่
1) กิเลสเป็ นพลังโง่ที่มีพลังสะกดให้คนหรื อสัตว์โง่ตาม
2) วิบากร้าย มีพลังสะกดให้โง่ (ผิดศีลจะมีวบิ าก 11 ประการ)
พระไตรปิ ฎก เล่ม 24 “พยสนสู ตร” ข้อ 88,213)
วิบากร้ายที่พลาดไปทาผิดศีลมา ไปพอกกิเลสมา ไปเสพกิเลสมา จะ
ทาให้โง่
3) คนคิดไม่ออก หรื อ ไม่รู้วา่ ทุกข์ใจเป็ นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
แล้วก็ทาให้เกิดทุกข์กาย ความทรมาน และเรื่ องเลวร้ายทั้งมวล
แต่เพราะไปเข้าใจว่าทุกข์กาย เรื่ องเลวร้ายต่าง ๆ ทุกข์ที่สุด
แท้จริ งแล้วไม่ใช่
ทุกข์กาย ทุกข์จากเหตุการณ์ เป็ นเพียงแค่ฝนปลายเล็
ุ่
บ
แต่พอมารวมกันจึงคิดว่าเป็ นทุกข์ที่สุดในโลก
แท้จริ งแล้ว
ทุกข์ใจ เป็ นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
@ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรทุกข์เท่ากับ
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กิเลสดิ้น
มันชักดิ้นชักงอ
@กิเลส คือ ได้สมใจก็เป็ นสุ ข ไม่ได้สมใจก็เป็ นทุกข์
(มีเงื่อนไขที่ทาให้ใจเป็ นทุกข์)
ธรรมะ คือ ได้สมใจก็เป็ นสุ ข ไม่ได้สมใจก็เป็ นสุ ข
(ไม่มีเงื่อนไขที่ทาให้ใจเป็ นทุกข์)
เพราะไม่ได้ชอบไม่ได้ชงั อะไร
รู ้วา่ เป็ นวิบากของเรา รับแล้วก็หมดไป ก็จะโชคดีข้ ึน
อยากหมดเร็ ว ก็ทาดีไม่มีถือสาไปเรื่ อย ๆ
@ผิดศีลหรื อเสพกิเลสเมื่อไหร่
ก็เพ่งโทษพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ พระอริ ยะ เมื่อนั้น
จะเกิดหรื อสั่งสมเป็ นวิบากร้าย 11 ประการทันที
เพราะการเสพกิเลส คือ การผิดศีล
เป็ นการไม่เชื่ อพระพุทธเจ้า
ไม่เชื่อว่าทาตามคาสอนท่านจะนาความสุ ขมาให้
เมื่อไม่เชื่ อท่าน
แสดงว่าดูถูกคาสอนท่าน เพ่งโทษ
ทาตามพระพุทธเจ้าแล้ว ไม่เป็ นสุ ข
ทาตามกิเลส จึงจะเป็ นสุ ข เชื่ อมาร
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เสพกิเลสเมื่อไหร่ ก็เชื่ อมารเมื่อนั้น
ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเมื่อนั้น จะมี
วิบาก 11 ประการ
1) ไม่ บรรลุธรรมทีย่ ังไม่ บรรลุ
ความผาสุ กที่แท้จริ ง คือ สุ ขทั้งขึ้นทั้งล่อง ได้สมใจก็เป็ นสุ ข ไม่ได้
สมใจก็เป็ นสุ ข
นี่ไม่บรรลุ
ไม่บรรลุความผาสุ กอันยอดเยีย่ มยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก
คือ เป็ นสุ ขยัง่ ยืนตลอดกาลนาน
เป็ นความซวยของชีวิตมนุษย์
แทนที่จะได้สุขทั้งขึ้นทั้งล่อง
คือ สมใจก็เป็ นสุ ข ไม่ได้สมใจก็เป็ นสุ ข
แต่กลับเป็ น
สมใจจึงจะเป็ นสุ ข ไม่สมใจก็จะเป็ นทุกข์
ความผาสุ กที่แท้จริ ง
คือ ความสุ ขสบายใจตลอดเวลาไม่วา่ จะได้สมใจหรื อไม่สมใจ
สมใจก็สุขสบายใจ ไม่สมใจก็สุขสบายใจ
คืออรหันต์ในเรื่ องนั้น ๆ
ได้อมตะธรรมตลอดเวลาที่ยอดเยีย่ มที่สุดในโลก
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ทุกครั้งที่ผดิ ศีล
ทุกครั้งที่ทาตามกิเลสมาร
ทุกครั้งที่ไม่เชื่อเรื่ องกรรม
ทุกครั้งที่ไปชอบไปชัง
ทุกครั้งที่ไปยึดมัน่ ถือมัน่
ทุกครั้งที่ไปสร้างความทุกข์ให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื่น
คือผิดศีล
คือผูไ้ ม่เชื่ อพระพุทธเจ้า
คือผูเ้ พ่งโทษพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ พระอริ ยะ
จะมีพลังกั้นไม่ให้บรรลุ
2) เสื่ อมจากธรรมทีบ่ รรลุแล้ ว
ขนาดพระพุทธเจ้ายังเสื่ อมเลย
เศษวิบากเก่าจากการพลาดเพ่งโทษในปางที่ยงั ไม่บาเพ็ญ
ต้องทรมานอยู่ 6 ปี และอายุ 35 ปี จึงได้ตรัสรู ้
ผมเอง (หมอเขียว) ก็ยงั เสื่ อมเลย
เกิดมาในชาติน้ ี เสื่ อมตั้ง 24 ปี (เริ่ มปฏิบตั ิธรรมตอนอายุ 24 ปี )
ประมาณอายุ 35-37 ปี จึงค่อย ๆ รื้ อฟื้ นของเก่าขึ้นมา ๆ รื้ อฟื้ นขึ้นมา
ๆ
จากได้ฟังพระพุทธเจ้า ฟังพ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ ฟังพ่อหลวง ฟังพระ
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โพธิ สัตว์ องค์น้ นั องค์น้ ี
ส่ วนตอนที่หลงทางก็เป็ นเพราะวิบากที่ไปทาไม่ดีมา ไปทาผิดศีลมา
ในปางไหน ๆ ๆ ๆ
ทาให้ งง เมา หลง
การบรรลุธรรมไม่ใช่เรื่ องง่าย ๆ
ต้องอดทนใช้วบิ ากเก่า
และต้องทาความดีใหม่ ดันวิบากเก่าออก
ดูดสิ่ งดีเข้ามา มันถึงทะลุข้ ึนไปได้
เพราะมีวบิ ากชุดเพ่งโทษพระอริ ยะ
มีพลังพิเศษนี้ก้ นั อยู่
วิธีแก้กลับก็คือ
ต้องเคารพพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริ ยะ
3) สั ทธรรม (ธรรมทีด่ ีแท้) ย่ อมไม่ ผ่องแผ้ว
จะบรรลุก็ไม่บรรลุ จะคา ๆ อยูอ่ ย่างนั้น จนกว่าวิบากชุดนั้นจะหมด
เราก็จะขึ้นไปได้
เราก็ตอ้ งฟังธรรมไปเรื่ อย ๆ ลดกิเลสไปเรื่ อย ๆ ทาความดีร่วมกับหมู่
มิตรดีไปเรื่ อย ๆ
ก็ดนั ออกไปเรื่ อย ๆ พอดันออกไปก็ผอ่ งแผ้วไปเรื่ อย ๆ
วิบากดีก็ออกฤทธิ์ วิบากร้ายหมด
วิบากดีก็ออกฤทธิ์ ก็ผอ่ งแผ้วไปเรื่ อย ๆ
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ก็บรรลุข้ ึนไปเรื่ อย ๆ เป็ นลาดับ ๆ
ในระหว่างนั้นเราทากุศลร่ วมด้วย ก็ไม่ทุกข์มาก
ดันเรื่ องร้าย คอยช่วยเรา ดูดเรื่ องดีเข้ามาช่วย
เพราะหากไม่ทากุศลเพิม่ วิบากร้ายที่โหมกระหน่ าเข้ามาก็จะไม่มี
วิบากดีไปช่วยดันออก
ก็แย่ก็หนัก จะเอาแรงที่ไหนมาฆ่ากิเลส ก็ตายพอดี หมดแรง
แล้วจะเอาแรงที่ไหนมาฝ่ าวิบาก ฝ่ าไม่ได้ ฝ่ าวิบากโง่ไปไม่ได้
มันต้องทั้งดันวิบากร้ายออกและดันความโง่ออก
วิบากจากการเพ่งโทษพระอริ ยะ มีท้ งั เรื่ องร้ายและมีท้ งั ความโง่
ถ้าเราเคารพพระอริ ยะและทาดีร่วมกับท่าน ฟังธรรมท่าน
มันจะดันทั้งเรื่ องร้ายออก ดันทั้งความโง่ออก
ดูดเอาความฉลาดเข้ามา แล้วชีวติ เราจะฉลาดขึ้น
พอฉลาดขึ้นก็บรรลุ ๆ ขึ้นไป ธรรมะที่ฟัง ๆ ไปก็เอามาใช้ได้
4) เข้ าใจผิดว่ าได้ บรรลุสัทธรรม
หลงว่าตัวเองบรรลุแล้ว ก็เลยไม่ลดกิเลส ก็เลยพอกกิเลส ก็จะมีแต่
ทุกข์เท่านั้น
5) ไม่ ยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย์ (ธรรมอันประเสริฐ)
ไม่ยนิ ดีที่จะลดกิเลส
6) มีความผิดเศร้ าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง
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จะมีวบิ าก จะผิด ๆ พลาด ๆ จะหมอง
นี่คือทุกอย่างไม่เที่ยง
สิ่ งง่าย ๆ ที่คาดว่าจะลงตัว
แต่ก็พลาดมุมนั้นมุมนี้ เรื่ องนั้นเรื่ องนี้
พลาดแล้วก็หมอง ๆ บางทีก็ตนั ไปไม่ออกเลย
นัยยะลึก
เวลาวิบากมามาก ๆ
พ่ อครู สมณะโพธิรักษ์
บอกว่า คนผิดศีลมาก ๆ เดี๋ยวก็พลาดเอง
เช่น เดินพลาดเอง วางแผนพลาด ทาพลาด
ความหมาย คือ ทาอะไรก็จะพลาด
เช่น ยิม้ ก็โดนไม่ยมิ้ ก็โดน ทาก็โดนไม่ทาก็โดน ทาอะไรก็ผดิ ไปหมด
คนเราผิดศีลมาน้ าตามากกว่า 4 มหาสมุทร
ยังไงก็ตอ้ งโดน โดนแน่ ๆ มันมาแน่
ความชัว่ ของเราที่เราเคยทามา
มาเมื่อไหร่ ก็ “กูทามา” “เราทามามากกว่านั้น”
รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ ึน ไม่ตอ้ งทุกข์อะไร
รี บทาดีไปเรื่ อย ๆ สานพลังกับหมู่มิตรดี ทาความดีไปเรื่ อย ๆ
จะดันเรื่ องร้ายออกไปได้มาก
ดูดสิ่ งดีเข้ามาได้มาก

114

เท่านี้ก็สุขมากแล้วชีวติ
แล้วเราก็ไม่ก่อเวรขึ้น ไม่ก่อกิเลสเพิ่ม
7) เลิกปฏิบัติธรรมเวียนกลับมาเลวต่าช้ า
จะดลใจให้กลับหัวเลย กลับมาเลวต่าช้าเลย
8) เป็ นโรคร้ ายแรงหนัก
ใจที่มีกิเลส คนผิดศีล
ไม่เคารพพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ พระอริ ยะ ไม่เคารพคาสอนของ
ท่าน
ก็จะพอกความชอบชัง พอกความกลัว กังวล ระแวง หวัน่ ไหว
ทาให้เป็ นโรค โรคกาย โรคใจ เป็ นโรคร้ายแรงหนัก
พอกความไม่เชื่อเรื่ องกรรม
การเพ่งโทษพระอริ ยะจะมีโรคร้ายแรงหนัก
ต้องแก้ดว้ ยการสานึกผิด ยอมรับผิด ขอโทษ ขออโหสิ กรรม (ตั้งจิต
ในใจ)
ตั้งจิตหยุดสิ่ งที่ไม่ดี ตั้งจิตทาสิ่ งที่ดี ก็จะเปลี่ยน ก็จะพลิกใหม่ จะเกิด
สิ่ งที่ดี ๆ ขึ้น
9) เป็ นบ้ ามีจิตฟุ้งซ่ าน
คิดฟุ้งซ่านไปเรื่ อย บ้า ๆ บอๆ
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ระแวง คิดไปเอง คิดว่าคนอื่นจะมาทาไม่ดี
หรื อ จะเกิดเรื่ องร้ายอย่างนั้นอย่างนี้กบั เราหรื อกับใคร ๆ ที่เราห่วงใย
กลัว หวัน่ ไหว ฟุ้งซ่านไปเรื่ อย ๆ จากน้อย ๆ ไปหามากขึ้น ๆ จนเป็ น
บ้า
10) ตามด้ วยความหลงผิด
เห็นกงจักรเป็ นดอกบัว เห็นดอกบัวเป็ นกงจักร
เห็นประโยชน์เป็ นโทษ เห็นโทษเป็ นประโยชน์
เลือกการดูแลรักษาก็เลือกผิด เลือกวิธีแก้ปัญหาในชี วติ ก็เลือกผิด
จะผิดไปหมด คิดผิดหลงผิดไปทุกเรื่ อง
จะไม่เชื่อเรื่ องกรรม
จะวนและจมอยูน่ า้ น ๆๆๆ นาน...นับกัปกัลป์ ...
11) ย่ อมเข้ าถึงอบาย (ความฉิ บหาย) ทุคติ (ไปชั่ ว) วินิบาต (ตกต่า
ทรมาน) นรก (เร่ าร้ อนใจ)
ชีวติ จะตกต่าทุกข์ทรมานไปทางชัว่
วนอยูน่ า้ น ๆๆ ๆ กว่าจะใช้วิบากหมด
คนที่ไปทาความชัว่ ทาผิดศีล จึงน่าสงสาร
จะวนจมอยูใ่ น 11 ข้อนี้
จะหลงทางไปทาชัว่ และทุกข์ทรมานยาว...นาน...มาก...
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 24 “พยสนสู ตร” ข้อ 88,213)
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@อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการ
1) ได้ฟังสิ่ งที่ยงั ไม่เคยฟัง (อัสสุ ตงั สุ ณาติ)
2) เข้าใจชัดสิ่ งที่ได้ฟังแล้ว (สุ ตงั ปริ โยทาเปติ)
3) บรรเทาความสงสัยเสี ยได้ (กังขัง วิหนติ)
4) ทาความเห็นได้ถูกตรง (ทิฏฐิง อุชุง กโรติ)
5) จิตของผูฟ้ ังย่อมเลื่อมใส (จิตตมัสสะ ปสี ทติ)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 22 “ธัมมัสสวนสู ตร” ข้อ 202)
@สิ่ งที่มีค่าที่สุด คือ วิชาดับทุกข์
@สาระของชีวติ คือ ดับทุกข์ใจให้ได้
@ศีลมีผลที่สุดต่อชีวติ มนุษย์
ปฏิบตั ิถูกศีล ก็ทาให้ชีวติ อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
ปฏิบตั ิผดิ ศีล ก็ทาให้ชีวติ อยูร่ ้อนนอนทุกข์
@ศีลของพุทธะ เรี ยกว่า อริ ยศีล หรื อ อธิศีล
คือ ศีลที่เจริ ญไปสู่ ความพ้นทุกข์
ศีลนาประโยชน์มาให้ชีวิตทุกมิติ
@ประเภทของกาม
กาม เป็ นสภาพใคร่ เสพ
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ใคร่ เสพ เป็ นสภาพชอบ
เมื่อมีสภาพชอบ ก็มีสภาพชัง
เป็ นสัจจะ เป็ นเหรี ยญเดียวกัน แต่อยูค่ นละด้าน
เมื่อชอบในสิ่ งใด ถ้าไม่ได้สิ่งที่ชอบก็จะชัง
นี่เป็ นสัจจะ เมื่อมีชอบก็จะมีชงั
หรื อถ้ามีชงั ก็จะมีชอบ ถ้ามีชงั ในสิ่ งใดก็ตาม
จิตของผูน้ ้ นั ก็จะชอบในสภาพที่ไม่มีสิ่งที่ชงั
แต่ถา้ สิ่ งที่ชงั หมดไปก็จะชอบสภาพนั้น
เพราะฉะนั้นชอบกับชัง ก็คือสิ่ งเดียวกัน
แค่มนั คนละด้านเท่านั้นเอง
ชัว่ ที่แรง ๆ เรี ยกว่า อบายมุข
ชัว่ เบา ๆ เรี ยกว่า กาม
เช่น
เราชอบกินกาแฟ เราก็ชงั ถ้าไม่ได้กินกาแฟ
เราชอบกินผงชูรส เราก็ชงั ถ้าไม่ได้กินผงชูรส
เราชอบกินอาหารรสจัด เราก็ชงั ถ้าไม่ได้กินอาหารรสจัด
เราชอบสิ่ งใด เราก็จะชัง เมื่อไม่ได้สิ่งนั้น
เมื่อเราทาลายความชอบในสิ่ งนั้นได้
มันก็จะหมดชังไปด้วย
เช่น
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ถ้าเราทาลายความชอบในการเสพกาแฟ
เมื่อหมดความชอบในการเสพกาแฟ
เราก็จะหมดความชังในการไม่ได้เสพกาแฟ
จะหมดไปด้วยกัน
หมดชอบก็จะหมดชัง
หมดชังก็จะหมดชอบ
ถ้าเราหมดความชังที่ไม่ได้เสพกาแฟ (ไม่ได้เสพก็ไม่ได้ทุกข์อะไร)
เราก็จะหมดความชอบที่จะได้เสพกาแฟ
เพราะเราล้างความชอบได้แล้วก็จะล้างความชังได้
(ไม่ได้ชอบกาแฟ และก็ไม่ได้ชงั กาแฟ)
ไม่นบั อัตตาซ้อนอัตตา
ที่เราไปชังคนที่เสพกาแฟ หรื อเราชังที่เราไปเสพกาแฟ
ถ้าจาเป็ นต้องใช้ เราก็ใช้ดว้ ยใจที่เป็ นสุ ข
นี่คือเรื่ องที่ตอ้ งล้าง อัตตาซ้อนอัตตา
หรื อคนอื่นที่เขายังเสพกาแฟ เราก็ไม่ไปชังเขา
ถ้าช่วยให้เขาลดละกาแฟได้ ก็ช่วย ช่วยไม่ได้ก็วาง
หรื อมีเหตุปัจจัยที่เราหรื อใครจะไปใช้ดว้ ยเหตุปัจจัยอะไร
ถ้ามันเป็ นประโยชน์ก็ใช้ได้ในบางคราวของชีวติ
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1. กามในชั่ว
คือไปติดชัว่ เรี ยกว่าอบายมุข เรี ยกว่า กามสุ ขลั ลิกะ
เป็ นภัยที่แรง เป็ นหัวหน้าของความไม่สบายที่ใหญ่สุด
อบาย แปลว่า ไม่สบาย หรื อ ทรมาน หรื อ เรี ยกว่า นรก
เป็ นนรก หรื อความเดือดร้อน ความเสี ยหายที่ใหญ่ที่สุด
เสี ยหายสุ ขภาพ เสี ยหายทุนรอน เวลา แรงงาน ที่มาก
ถ้าเสี ยหายสิ่ งเหล่านี้ได้แรง สิ่ งใดก็ตามทุกเรื่ อง
ถือว่าเป็ นอบายมุข
ถ้าใคร่ เสพในสิ่ งนั้น ก็เป็ นสิ่ งหยาบที่จะต้องลดละเลิกก่อน
ถ้าเราทาลายความชอบในกามได้
เราก็จะทาลายความชังในการที่ไม่ได้เสพกามได้
พอทาลายชอบ มันก็จะหมดชัง
ทาลายชัง มันก็จะหมดชอบ
มันจะหมดไปด้วยกัน
1.1 กามในอบายมุข
สักกายะระดับอบาย : กามในขั้นอบายมุข
เสพของมึนเมาให้โทษ
ไปเสพไปติดไปมัวเมาสิ่ งใด ๆ ที่เป็ นโทษภัยที่แรง เร็ ว ทุกเรื่ อง
ทาให้เกิดความเสี ยหายที่แรง
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ทาให้เสี ยหายสุ ขภาพ ทุนรอน เวลา แรงงาน
มี 2 ลักษณะ
1.1.1 วัตถุน้ ันมีพษิ แรง
เช่น เหล้า บุหรี่ กาแฟ ยาบ้า ยาอี
อะไรต่าง ๆ ที่มนั เป็ นยาเสพติดทัว่ ๆ ไป
และทุกอย่างที่มนั ติดแล้วเป็ นโทษภัยที่แรงเกิน
เช่น อาหารรสจัดมาก ๆ กินแล้วทาให้ไม่สบายได้เร็ วแรง
1.1.2 มีพฤติกรรมติดสิ่ งใด ๆ ก็ตาม ทีไ่ ม่ ดี แรงมาก
จนถึงขั้นผิดศีล 4 ข้อแรก

สั กกายะระดับอบาย : กามในขั้นอบายมุข
เช่น ติดข้าวเหนียวมาก ๆๆๆ
“ตัวข้าวเหนียว” ไม่ได้มีพิษมาก
ตัวที่มีพิษมากคือ “ตัวติดยึด” ในข้าวเหนียว
ติดแรง เครี ยดแรง ชักดิ้นชักงอ จะเป็ นจะตายถ้าไม่ได้เสพ
นี่เป็ นอบายมุข
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1.2 กามในกาม
สักกายะระดับกาม : กามในขั้นกาม
ติดในรู ปรสกลิ่นเสี ยงสัมผัสที่เป็ นภัย แต่ก็ไม่ได้เป็ นภัยแรง
มีโทษน้อยกว่า ต้องเสพไปนานพอสมควร
จึงจะเป็ นโทษเป็ นภัยที่สืบเนื่อง
แต่ถา้ ชอบอยู่
เช่น ยังชอบข้าวเหนียวอยู่
ไม่ได้กิน ก็ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ ไม่โปร่ งเท่าไหร่
ก็ยงั หนัก ๆ ในใจอยู่ ไม่ได้อยากแรงมากมาย ไม่ถึงขั้นเครี ยดแรงมากที่
ไม่ได้เสพ
แต่เมื่ออดนานเข้า ก็อดไม่ได้ที่จะไม่เสพ
เรี ยกว่าอยูใ่ นขั้นกาม
หรื อชอบอาหารรสจัดพอประมาณ ไม่จดั มาก เป็ นพิษ
กินนานเข้าแล้วทาให้เจ็บป่ วยรุ นแรง
1.3 กามในโลกธรรม
โลกธรรม 8
ได้ ลาภ เสื่ อมลาภ ได้ ยศ เสื่ อมยศ
โดนนินทา ได้ รับสรรเสริญ มีสุข มีทุกข์
ไปหลงสุ ขทุกข์เพราะสิ่ งเหล่านี้
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ไปติดลาภยศสรรเสริ ญที่แรง
ทาให้ตอ้ งไปลักขโมยฉ้อโกงโกหกเข่นฆ่า
ติด นี่ รวมถึงติดอัตตาเอาแต่ใจตัวเอง
หรื อ ติดดีแรง เป๊ ะเวอร์
จนไปทาผิดศีลข้อ 1-4
เป็ นกามในโลกธรรมที่อยูใ่ นระดับอบายมุข
ถ้าเบากว่านั้นก็นอ้ ยกว่าอบายมุข
คือ อยูใ่ นระดับกามภพ รู ปภพ หรื อ อรู ปภพ เป็ นต้น

2. กามในดี
อัตตา
คือไปติดดี เรี ยกว่า อัตตามานะ
ไปติดดีแรงเกินจนเป็ นภัย
ดีเกิดดัง่ ใจจึงจะเป็ นสุ ข (ชอบ)
ดีไม่เกิดดัง่ ใจจะเป็ นทุกข์ (ชัง)
อัตตา 3 การยึดเป็ นตัวเราของเรา 3 อย่าง
1) โอฬาริกอัตตา
คือ ยึดวัตถุหยาบเป็ นตัวเราของเรา
อยากได้มากจนไปทาผิดศีลข้อ 1-4
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เป็ นอบายมุข เป็ นสักกายะทิฏฐิ
2) มโนมยอัตตา
รู ปที่สาเร็ จด้วยจิต รู ปที่สาเร็ จด้วยใจ
ติดมากจนทาให้เกิดความเสี ยหายขึ้น
คือใจสร้างรู ปขึ้นมา ไม่วา่ ภายในภายนอก
จนไปทาผิดศีล ข้อ 1-4
เช่น เห็นผีสางนางไม้ เห็นคนจะมาฆ่า เห็นผี ปั้ นไปเรื่ อย
หรื อพวกระแวงมาก ทุกข์มาก จนเบียดเบียนตัวเอง
ใจปั้ นตัวตนว่าจะมีเรื่ องร้ายอย่างโน้นอย่างนี้
ระแวงมากจนเป็ นมโนมยอัตตา
มันไม่มีจริ ง แต่ระแวง ๆ
ไม่ปฏิบตั ิธรรม
ไม่เชื่อเรื่ องกรรม
สุ ดท้ายก็จะระแวงมาก
พวกเป๊ ะเว่อร์ ท้ งั หลาย
เช่น กลุ่มหมอ พยาบาล เจ้าหน้าที่สุขภาพ ส่ วนใหญ่ (ไม่ใช่ทุกท่าน)
เป็ นมโนมยอัตตาระดับอบาย ซึ่งเป็ นศาสนาเชน หรื อนิครน หรื อพระ
มหาวีระ
ที่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในวิธีการในวัตถุที่ตอ้ งเป๊ ะ ๆๆๆ
ยึดทฤษฎีเป๊ ะ ๆ
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โดยไม่ดูความเป็ นจริ งของความสมดุลของผูป้ ่ วย
และไม่ได้ดูเรื่ องศีล
มโนเอา ว่าจะเป็ นอย่างนั้นอย่างนี้
กลัวว่าจะเป็ นอย่างนั้นอย่างนี้
มโนเอา คิดเอา
จนสร้างความทุกข์ความระแวงให้กบั ตนเองและผูอ้ ื่น
เช่น บางคนกลัวว่าแผ่นดินจะไหว (ดูคาทานาย)
ก็กลัว มาก ๆๆๆ
ไม่เชื่อกรรมดีกรรมชัว่ มัน
จะระแวง
ความระแวงที่แรงเกิน
จะเป็ นอบายมุข
แท้ที่จริ งแล้ว
จะเกิดอะไรกับใครที่ไหนอย่างไร
เป็ นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวติ ๆ
เป๊ ะเว่อร์ คือ อัตตา คือ ยึดมัน่ ถือมัน่
เป๊ ะเว่อร์ ในวิธีการ ความคิด คือ มโนมยอัตตา
เป๊ ะเว่อร์ ในวัตถุ คือ โอฬารริ กอัตตา
@อบายมุข 6
อบายมุข 6 เป็ นกิเลสตัวแรกที่เราจะต้องเอาออก

125

ในสังโยชน์ 10 เรี ยกว่า สักกายะทิฏฐิ
สักกะ แปลว่าใหญ่
กายะ แปลว่าจิตที่อาศัยอยูใ่ นร่ างที่มนั ติดกิเลสใหญ่กิเลสหยาบ
กิเลสที่รุนแรงใหญ่ เกิดเสี ยหายใหญ่
ติดแรงมากทาให้มีพฤติกรรมที่ไปละเมิดศีล ข้อ 1-4
1) เสพของมึนเมาให้ โทษ มีโทษ คือ
เสี ยทรัพย์ ที่แรง
ก่อการทะเลาะวิวาท ที่แรง
เป็ นบ่อเกิดแห่งโรค ที่แรง
เป็ นเหตุให้เสี ยชื่อเสี ยง ที่แรง
เป็ นเหตุให้ไม่รู้จกั ละอาย ที่แรง
เป็ นเหตุบนั่ ทอนกาลังปั ญญา ที่แรง
เช่น
เมาในความสวย ก็แต่งเนื้อแต่งตัวเกินพอดี ติดรู ป ไปติดกาม
2) เทีย่ วกลางคืน มีโทษ คือ
ไม่คุม้ ครองรักษาตัวเอง
ไม่คุม้ ครองรักษาครอบครัว
ไม่คุม้ ครองรักษาทรัพย์สมบัติ
เป็ นที่ระแวงของคนอื่น
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ผูน้ ้ นั มักพูดโกหกในที่น้ นั ๆ
เหตุแห่งทุกข์มากมายเข้ามารุ มล้อม
3) เทีย่ วดูมหรสพการละเล่ น มีโทษ คือ
มีราที่ไหน ไปที่นนั่
มีขบั ร้องที่ไหน ไปที่นนั่
มีประโคมดนตรี ที่ไหน ไปที่นนั่
มีเสภา (กลอนยาวประกอบดนตรี ) ที่ไหน ไปที่นนั่
มีเพลงที่ไหน ไปที่นนั่
มีเถิดเทิง (กลองยาว) ที่ไหน ไปที่นนั่
หรื อการเล่นอื่น ๆ ที่ส่งเสริ มความโลภโกรธหลง อกุศล (สอดคล้อง
กับจุลศีลข้อที่ 10)
4) เล่นการพนัน มีโทษ คือ
ผูช้ นะย่อมก่อเวร
ผูแ้ พ้ยอ่ มเสี ยดายทรัพย์ที่เสี ยไป
เสื่ อมทรัพย์ในปัจจุบนั
คาพูดของผูเ้ ล่นพนันมักฟังไม่ข้ ึน เชื่อถือไม่ได้
ถูกผูค้ นหมิ่นประมาท
คนดีมีศีลไม่มีใครอยากแต่งงานด้วย เพราะเลี้ยงครอบครัวไม่ได้
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5) คบคนชั่วเป็ นมิตร มีโทษ คือ
ชักจูงให้เป็ นนักเลงการพนัน
ชักจูงให้เป็ นนักเลงเจ้าชู ้
ชักจูงให้เป็ นนักเลงเหล้า หรื อมัวเมาในความโลภโกรธหลงที่รุนแรง
ชักจูงให้เป็ นนักเลงหัวไม้ (ตีรันฟันแทง)
ชักจูงให้เป็ นคนหลอกลวง
ชักจูงให้เป็ นคนคดโกง
6) เกียจคร้ านการทางาน มีโทษ คือ
มักอ้างว่าหนาวนัก จึงไม่ทางาน
มักอ้างว่าร้อนนัก จึงไม่ทางาน
มักอ้างว่าเวลายังเช้าอยู่ จึงไม่ทางาน
มักอ้างว่าเวลาเย็นแล้ว จึงไม่ทางาน
มักอ้างว่าหิ วนัก จึงไม่ทางาน
มักอ้างว่ากระหายนัก จึงไม่ทางาน
เมื่ออ้างเลศผัดเพี้ยนการงานอยูอ่ ย่างนี้
สมบัติ (ประโยชน์หรื อสิ่ งดีงามทุกมิติ)ที่ยงั ไม่เกิด ก็ไม่เกิดขึ้น
สมบัติที่เกิดแล้ว (ประโยชน์หรื อสิ่ งดีงามทุกมิติ) ก็ถึงความหมดสิ้ นไป
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 11 “ลิงคาลกสู ตร” ข้อ 178-184)
@การฆ่าสัตว์ กินสัตว์ หรื อผลิตภัณฑ์จากสัตว์
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ก็คือ ปรารถนาให้สัตว์ตาย
เป็ นอบายมุขที่หยาบมากแรงมาก
ไปติดรสของเนื้ อสัตว์ถึงขั้นต้องกินสัตว์
ก็เป็ นเหตุแห่งการฆ่า
อันนี้ก็เป็ นอบายมุข
หรื อบางคนติดโลกธรรมมาก
กลัวว่าคนเขาจะว่า กลัวสังคมเขาจะว่า
ถ้าไม่กินสัตว์เขาก็จะว่าเอา
ไปติดโลกธรรมมากจนทาให้ชีวติ อื่นตาย
นี่ก็เป็ นอบายมุข
หรื อบางคนติดดีมาก แต่เป็ นแบบมิจฉา
เข้าใจว่าอาหารเนื้อสัตว์จะเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย
มีโปรตีนที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย
เข้าใจว่าเป็ นโปรตีนที่ดีที่สุดต่อร่ างกาย
เป็ นธาตุอาหารที่ดีที่สุดต่อร่ างกาย
ติดดีมากถึงขั้นทาลายชีวติ อื่นได้
ถึงขั้นกินชีวติ อื่นได้
เพียงเพราะอยากให้ร่างกายตัวเองดี
นี่ก็อบายมุข
การติดอาหารเนื้ อสัตว์ทาให้เกิดความเสี ยหายมากที่สุด
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1) เสี ยทรัพย์
(ราคาแพงเมื่อเทียบกับผัก)
2) ก่อการทะเลาะวิวาท
(จิตวิญญาณสัตว์เกิดการอาฆาตพยาบาทแรง ทะเลาะแรง)
3) เป็ นบ่อเกิดแห่งโรค
การเบียดเบียนทาให้มีโรค
4) เป็ นเหตุให้เสี ยชื่อเสี ยง
ในทางธรรม ในหมู่อริ ยะ ใครไปกินเนื้ อสัตว์จะเสี ยชื่อเสี ยง
เช่น หมู่มิตรดีแพทย์วถิ ีธรรม
ใครไปกินเนื้ อสัตว์ก็จะอายเพื่อน เสี ยชื่อเสี ยงแรง
5) เป็ นเหตุให้ไม่รู้จกั ละอาย
ไม่ละลายต่อบาป
อ้างโน่นนี่ เพื่อจะกินเนื้อสัตว์
6) เป็ นเหตุบนั่ ทอนกาลังปั ญญา
กินเนื้อสัตว์เป็ นการบัน่ ทอนกาลังปั ญญาพุทธะที่พาพ้นทุกข์
ในโกธนาสู ตร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ผูป้ รารถนาร้ายต่อผูอ้ ื่น
จะมีวบิ ากร้าย คือ เห็นโทษเป็ นประโยชน์ เห็นประโยชน์เป็ นโทษ
และ
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ในพยสนสู ตร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
จะมีวบิ ากไม่บรรลุธรรม
แม้ธรรมที่บรรลุแล้วก็จะเสื่ อม
หลงผิด เดือดร้อนทุกข์ทรมาน และ
ในมหาปริ นิพพานสู ตร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
การผิดศีลจะมีวบิ ากทาให้เสื่ อมโภคะอย่างใหญ่
โภคะคือทรัพย์
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
อริ ยทรัพย์ที่สาคัญที่สุดอย่างหนึ่ง คือ ปั ญญา
การผิดศีลจึงทาให้เสื่ อมปัญญาที่ทาให้พาพ้นทุกข์
รวมถึงบัน่ ทอนกาลังปั ญญาด้านอื่น ๆ ด้วย
จะมีตวั กั้นปั ญญา
ทาให้ไม่ได้พบผูร้ ู ้ทางพ้นทุกข์
หรื อทาให้ไม่ได้ฟังธรรมะแท้ ๆ ที่พาพ้นทุกข์ได้
หรื อต่อให้ได้ฟังธรรมะแท้ที่พาพ้นทุกข์ได้
ก็จะไม่เข้าใจ
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หรื อต่อให้ฟังเข้าใจ
ก็จะทาไม่ได้
คนกินเนื้ อสัตว์เพราะไม่เข้าใจเรื่ องกรรมดีกรรมชัว่ แจ่มแจ้ง
จึงไม่รู้เลยว่าการกินสัตว์เป็ นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์
เป็ นเหตุให้บนั่ ทอนกาลังปั ญญาที่พาพ้นทุกข์
ไม่ละอายในการกินเนื้อสัตว์
แต่กลับหาเหตุผลต่าง ๆ เพื่อจะกินเนื้ อสัตว์
ในจุลศีล ข้อ 1 ก็กินเนื้ อสัตว์ที่ถูกคนเจาะจงฆ่าไม่ได้แล้ว
(พระไตรปิ ฎกเล่มที่ 9 ข้อ 103,255)
ภิกษุในธรรมวินยั นี้
เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์
วางทัณฑะ
(การลงโทษ ความรุ นแรง)
วางศาสตรา
(อาวุธ หรื อวิชาที่เบียดเบียน)
(การกินสัตว์ที่ถูกคนเจาะจงฆ่าก็เป็ นวิธีที่เบียดเบียนสัตว์แล้ว)
มีความละอาย
(มีความละอายต่อบาป)
มีความเอ็นดู
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(คือเมตตาปรารถนาดี)
กินสัตว์ คือเมตตาปรารถนาดีต่อสัตว์หรื อ!!!
เราเอ็นดู ด้วยการกินเขา ด้วยการเอาเข้าไปในปาก
ลงไปในท้อง เอามาเป็ นเนื้อตัวเราหรื อ!!!
เอ็นดู จะไปฆ่าไปกินได้อย่างไร!!! จะทาให้เขาทุกข์ทรมานได้อย่างไร
มีความกรุ ณา (คือลงมือกระทา)
หวังประโยชน์ (คือมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์) แก่สัตว์ท้ งั ปวงอยู่
ข้อนี้ก็เป็ นศีลของเธอประการหนึ่ง
การกินสัตว์ เกิดโทษต่อสัตว์
เกิดโทษต่อสัตว์ ก็ผิดศีลข้อ 1
ถ้ามีใครกินเรา ก็เกิดโทษต่อเรา
หรื อถ้ามีใครกินญาติเรา ก็เกิดโทษ ทั้งต่อเราต่อญาติเรา
เช่นเดียวกัน เรากินสัตว์อื่น ก็เป็ นโทษต่อสัตว์อื่น
ก็ชดั เจนว่า
ศีลข้อ 1 ข้อเดียวก็กินเนื้ อสัตว์ที่ถูกคนจงใจฆ่าไม่ได้แล้ว
เนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่ากินไม่ได้ จะไปกินได้อย่างไร
ศีลข้อ 1 ก็กินเนื้ อสัตว์ที่คนจงใจฆ่าไม่ได้แล้ว (อุทิสมังสะ)
นอกจาก
สัตว์ตายเองกับเดนสัตว์เท่านั้นที่กินได้ (ปวัตตมังสะ)
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@จรณะ 15
ขั้นตอนการปฏิบตั ิศีล
เพื่อลดละเลิกการกินสัตว์ หรื อผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ใครคิดที่จะกินสัตว์ คือใครที่คิดอยากฆ่าสัตว์
คือ ปรารถนาให้สัตว์ตาย
คือ คิดที่จะฆ่า
(ไม่วา่ จะฆ่าเอง หรื อ ให้คนอื่นฆ่าให้)
ในประเด็นเรื่ องการกินเนื้ อสัตว์
คาว่าละอาย
ต้องตั้งศีลจนล้างกิเลสได้
ถึงขั้นที่ 6-7 ในจรณะ 15
ต้องเกิดปั ญญาจนถึงขั้นละอาย
จรณะ 15
คือ ข้อปฏิบตั ิเพื่อบรรลุธรรม อันปลอดโปร่ งจากกิเลส ก็คือ ชนะกิเลส
1) สั งวรศีล (ถึงพร้อมด้วยศีล)
จุลศีลบอกว่าให้เป็ นประโยชน์ต่อสัตว์ คือต่อตนเองคนอื่นสัตว์อื่น
กินเนื้อสัตว์ มันไม่เป็ นประโยชน์
ก็ตอ้ งตั้งศีล ว่าจะไม่กินสัตว์
เพราะไม่เป็ นประโยชน์ต่อสัตว์เป็ นโทษต่อสัตว์
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ลึกกว่านั้นก็เป็ นภัยเป็ นโทษต่อตนเองด้วย
ทาให้เจ็บป่ วย
ทาให้มีวบิ าก
ทาให้เสี ยทรัพย์ (เนื้ อสัตว์น้ นั มีราคาแพงเมื่อเทียบกับพืชผัก)
ทาให้หมู่มิตรดีผมู ้ ีศีลติเตียน
ตรวจด้วยญาณปัญญา
ขั้นแรก
ตั้งศีลมาปฏิบตั ิ ลด ละ เลิกการกินเนื้ อสัตว์
ชนิดใดชนิดหนึ่งก่อน
อย่าเพิ่งไปเอาทุกชนิ ด
ถ้าอยากรู ้วา่ มีบาปจริ งหรื อไม่
ตั้งศีล มา 1 ข้อ ว่าเราจะไม่กินสัตว์
2) สารวมอินทรีย์ (ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ)
ระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเรา
ไม่ให้ไปกินสัตว์ชนิดที่เราตั้งลดละเลิก ไม่ไปกินตัวนั้น
3) โภชเนมัตตัญญุตา (รู ้ประมาณในการบริ โภค)
ก็ไปเลือกกินในสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
ตัดตัวที่เป็ นโทษ ด้วยใจที่เป็ นสุ ข
ประมาณอาหารให้ถูกต้อง
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ทาไปถึงใจ
จับอาการและความคิดที่เหนี่ยวนาให้เรา
อยากไปกินสัตว์ชนิดนั้นได้
เราก็ใช้เหตุผลสู ้มนั
พิจารณาความไม่เที่ยง
สุ ขปลอมมันไม่เที่ยงอย่างไร
แป๊ บเดียวหมด ไม่เที่ยง เก็บไม่ได้ ไม่มีสาระ
พิจารณาโทษ
ไปกินก็เป็ นโทษเป็ นภัย สัตว์น้ นั ก็ตาย เขาก็ทุกข์ ก็จะมีเวร
พิจารณาความกลัวจากความอยาก
กลัวว่าจะไม่ได้กินสมใจ
ได้กินก็กลัวว่ามันจะหมดไป
กลัวจะไม่ได้กินอีก
กลัวก็ทาให้เสี ยสุ ขภาพ
อยากได้มาก ๆ ก็ทาชัว่ ได้ทุกเรื่ อง
ซ้ ายังเหนี่ยวนาให้คนอื่นรู ้สึกตามสื บเนื่องไปเรื่ อย ๆ
เขาก็ทุกข์ใจ ทุกข์กาย และทาชัว่ ได้ทุกเรื่ องอย่างไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
สั่งสมเป็ นวิบากร้ายของเขา
นาเรื่ องร้ายทั้งมวลทุกมิติมาใส่ เขา
เรามีส่วนเสริ มหนุ นให้เกิดสิ่ งนั้น
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ก็สั่งสมเป็ นวิบากร้ายของเรา นาเรื่ องร้ายทั้งมวลทุกมิติมาใส่ เรา
4) ชาคริยานุโยคะ (ทาความเพียรตื่นอยู)่
ไล่ดูตรวจดูวา่ เราจะมีปัญญาเห็นโทษเห็นภัยในกิเลสการอยากกิน
เนื้อสัตว์ขนาดไหน
รู ้จนถึงขั้นวิบากกรรม จนเราชนะกิเลสได้ ก็จะเลือกกินในสิ่ งที่เป็ น
ประโยชน์
ไม่กินสิ่ งที่เป็ นโทษด้วยใจที่เป็ นสุ ข
จนจิตเราตื่น
คือ ชาคริ ยานุ โยคะทาความเพียรตื่นอยู่
ตื่นจากความหนัก (มีกิเลส) สู่ ความเบา (ไม่มีกิเลส)
ตื่นจากโลกียะ มาสู่ โลกุตระ
ตื่นออกมาจากทุกข์ มาสู่ สุขที่แท้จริ งได้เป็ นลาดับ ๆ
ตื่นขึ้นมา ไม่มีความกลัว
ล้างกิเลสได้
ไม่กินเนื้อสัตว์ ทาให้เบาใจ
เพราะไม่ชอบไม่ชงั
จึงไม่กลัว ไม่มีความกังวลใด ๆ
ทาก็ได้ ไม่ทาก็ได้
กินก็ได้ ไม่กินก็ได้
เบาใจตลอดเวลาในเรื่ องนั้น ๆ
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ก็เป็ นอรหันต์แล้ว
ล้างกิเลสไม่ได้
มันหนักใจ เพราะยังล้างชอบชังไม่ได้ ก็ไม่บรรลุธรรม
ชอบชังทาให้หนักใจ
5) ศรัทธา (เชื่อมัน่ ความตรัสรู ้ของพระพุทธเจ้า)
ท่านยอมทนทุกข์ทรมานใช้วิบากชาติแล้วชาติเล่า ๆ
วิบากที่พลาดทามานับน้ าตามากกว่า 4 มหาสมุทร
ทั้ง ๆ ที่ตวั เองปริ นิพพานได้
แต่ไม่ยอมปริ นิพพาน
ยอมเจ็บ ยอมทรมาน อดทน เสี ยสละ เมตตา
เพื่อช่วยเราและผองชนให้พน้ ทุกข์
จิตของท่านต้องการทาชีวิตให้มีคุณค่า
กตัญญูศาสนา เมตตาผองชน ฝึ กฝนโลกวิทู
นี่คือจิตของพระโพธิสัตว์
ถ้าเราเหนื่อย เราท้อ
ให้นึกถึงพระพุทธเจ้า
ท่านลาบาก ทรมาน อดทน
เพื่อช่วยเราและผองชนให้พน้ ทุกข์
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เวลาผม (หมอเขียว) เหนื่อย
ก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้ า
ท่านเหนื่ อยท่านอดทนเพื่อผูอ้ ื่น
เพื่อมวลมนุษยชาติ
ท่านยังทนได้
เราเป็ นลูกของท่าน
ทาไมเราจะทนไม่ได้
เราไม่ได้ลาบากเท่าท่านเลย
ทาไมเราจะทนไม่ได้
คิดเท่านี้ก็จะมีกาลังใจ มีพลังขึ้นมาทันที
6) หิริ (ละอายต่อการทาทุจริ ตกายวาจาใจ)
จะเกิดพลังพิเศษ ให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป เกิดหิ ริโอตตัปปะ
เพราะทาถูกศีล จะเกิดเรื่ องดีอย่างเร็ ว
ทาผิดศีล จะเกิดเรื่ องร้ายอย่างเร็ ว
จะเข้าใจลึกซึ้ งยิง่ ขึ้นว่า
เราจุดคบเพลิงหญ้าแห้งวางในป่ าหญ้าแห้งไป
(เสพกิเลส, มีกิเลส)
ไม่ใช่เราทุกข์คนเดียว
แต่มนั ไหม้ลามไปหมด
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ทุกชีวติ ที่ยงั มีกิเลสอยู่
รับคลื่นนี้ได้หมด
และไหม้ลามไปชัว่ กัปชัวกัลป์
เราเป็ นต้นเหตุเหนี่ยวนาให้คนทาชัว่ ตาม
เกิดผลร้ายสื บเนื่ องต่อทุกชีวิต
จะเกิดญาณพิเศษที่ชดั เจนว่า
การเสพกิเลส
การมีกิเลสของเรา
ทาให้ตนเองและคนอื่นเดือดร้อน
ก็จะทาให้สะดุง้ ละอาย และเกรงกลัวต่อบาป
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 16 ข้อ 357 ว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
บุรุษวางคบหญ้าที่ไฟติดแล้วในป่ าหญ้าแห้ง
ถ้าหากเขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไซร้
ก็เมื่อเป็ นเช่นนี้
สัตว์มีชีวติ ทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่
พึงถึงความพินาศฉิบหาย แม้ฉนั ใด
ดูกรภิกษุท้ งั หลายสมณะหรื อพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉนั นั้น
เหมือนกัน
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ไม่รีบละ ไม่รีบบรรเทา ไม่รีบทาให้สิ้นสุ ด
ไม่รีบทาให้ไม่มีซ่ ึ งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว
สมณะหรื อพราหมณ์น้ นั ย่อมอยูเ่ ป็ นทุกข์
มีความอึดอัด คับแค้น เร่ าร้อน ในปัจจุบนั เบื้องหน้า
แต่มรณะ เพราะกายแตก พึงหวังทุคติได้ ฯ
7) โอตตัปปะ (สะดุง้ กลัวต่อการทาทุจริ ตกายวาจาใจ)
8) พหูสูต (ฟังธรรมรู ้ธรรมมาก)
ฟังธรรมมาก ปฏิบตั ิมาก ได้ผลมาก
9) วิริยารัมภะ (ปรารภความเพียรละอกุศล)
ก็จะเพียร เพราะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์
ทาเต็มที่ เดินหน้าเต็มที่ ไม่ถอยหลัง
เดินทางมรรคมีองค์ 8 เต็มที่
ทากุศล ละอกุศล ทาจิตใจให้ผอ่ งใส
10) สติ (ระลึกรู ้ตวั ไม่เผลอใจ)
กิเลสก็เหลือเล็กลง ๆ ต้องใช้สติจบั กิเลสล้างกิเลส
11) ปัญญา (รู ้แจ้งชาแรกกิเลสได้)
แล้วก็จะเกิดปั ญญาชัดเจน เก่งขึ้น ๆ
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เจอกิเลสก็ลา้ ง ๆๆๆ
เห็นความสุ ขจากการหมดกิเลสชัดเจน
เบาใจ
12) ปฐมฌาน (ฌานที่ 1) วิตก วิจาร
13) ทุติยฌาน (ฌานที่ 2) ปี ติ
14) ตติยฌาน (ฌานที่ 3) สุ ข
15) จตุตถฌาน (ฌานที่ 4) อุเบกขาในขณะที่ลืมตา
จิตวิญญาณก็จะอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส
สุ ขสบายใจที่ไม่เอาภัยใส่ ชีวติ ตนเองและผูอ้ ื่น
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 13 “เสขปิ ปทาสู ตร” ข้อ 27-32)
@ความสาเร็ จสู งสุ ดของชีวติ คือ ใจที่เป็ นสุ ขตลอดเวลา
@งานนอกจะสาเร็ จหรื อไม่สาเร็ จก็ได้ แต่งานในต้องสาเร็ จ
คือ ต้องมีจิตใจที่เป็ นสุ ขตลอดเวลา
@ธรรมะของพุทธะ
เป็ นไปเพื่อความเบาใจ
ผูใ้ ดเบาใจ ผูน้ ้ นั ก็เป็ นพุทธะ
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ผูใ้ ดหนักใจ ผูน้ ้ นั ก็เป็ นไสยะ
พุทธะ จบที่เบาใจในทุกเรื่ อง
เบาใจ คือ ยินดีในความไม่ชอบไม่ชงั ได้พลังสุ ด ๆ ได้สุขสุ ด ๆ
อิ่มเอิบเบกบานแจ่มใส
สุ ขสบายใจ เบาใจ
อะไรเกิดก็ได้ อะไรดับก็ได้
สาเร็ จก็ได้ ไม่สาเร็ จก็ได้
ใครเข้าใจเราก็ได้ ไม่เข้าในเราก็ได้
อะไรก็ได้
ชีวติ มันก็เบาใจไปหมด
ไม่ติดไม่ยดึ อะไร
@การเพิ่มศีล
ทาให้รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง
รู ้วา่ อะไรเป็ นประโยชน์ อะไรเป็ นโทษ
จะรู ้ได้เร็ ว จะประมาณได้เก่ง
ไม่มีตวั บัง จิตสะอาดบริ สุทธิ์
@โภคขันธาปหายะ ญาติปริ วตั ตังปหายะ
คือ ตัดโภคทรัพย์ ตัดญาติทางโลก
คนเราจะพ้นทุกข์ได้ตอ้ งตัดญาติ
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การตัดญาติ
ไม่ใช่ไปดูถูกเขา ไปดูหมิ่นเขา ไม่ใช่ไปชิงชังเขา
ไม่ใช่ไม่ให้อภัยเขา
ที่เขาไม่ทาตามเรา
ที่เขาไม่บาเพ็ญแบบที่เราต้องการ
นัน่ คือการก่อเวร
นัน่ ไม่ใช่การตัดญาติ
มันเป็ นการต่อญาติโลกียะ
นัน่ เป็ นการเอาจากเขา
ตัดญาติหมายความว่า
ตัดกิเลสโลกียะจากญาติ “ตัดการเอาจากญาติ”
เพราะการเอาคือโลกิียะ ตัดการเอาจากญาติ
แม้แต่จะเอานิสัยดี ๆ ก็ตาม
ต้องตัดการเอาจากญาติ ถ้าไม่อยากทุกข์
ไม่เช่นนั้นจะไม่มีทางพ้นทุกข์เลย
เราต้องรักทุกคนเท่ากันในโลกใบนี้
ปรารถนาดีต่อทุกคนเท่ากัน
และให้อิสระกับทุกคน
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ในการเลือกปฏิบตั ิวา่
ใครจะปฏิบตั ิมากน้อยแค่ไหนอย่างไร
แล้วแต่ความเต็มใจและวิบากดีร้ายของแต่ละคน ๆ
อย่าไปบังคับใครทั้งสิ้ น
ตัดญาติไม่ได้หมายความว่า
ไม่ช่วยเหลือเกื้อกูล
ช่วยได้ก็ช่วยเหลือตามธรรม
ไม่เอาความเป็ นญาติ
มาเป็ นความเสื่ อมต่าให้กบั ตัวเองและญาติ
คาว่าตัดญาติ ที่เป็ นโลกุตระที่สุด
คือ “ตัดการเอาจากญาติ” เปลี่ยนเป็ น
“ให้” คือ ให้เมตตาอุเบกขา
ตัดการเอาอะไร ๆ จากญาติให้ได้
ไม่ไปอยากได้อะไรจากเขา
อย่าไปเอาอะไรจากเขา
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าต้องการพ้นทุกข์
อย่าไป “อยากได้” นิสัยดี ๆ จากเขา
อย่าไป “เอา” นิสัยดี ๆ จากเขา
เป็ น “การขโมย” นิสัยดี ๆ จากเขา
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(ผิดศีลข้อ 2)
คนส่ วนใหญ่ทุกข์ที่สุดกับญาติ
เพราะอยากให้ญาตินิสัยดี ๆ
อยากให้ญาติปฏิบตั ิธรรมพ้นทุกข์
นี่คือสิ่ งที่เราอยากได้ที่สุดจากญาติ
อยากให้เขาทาอย่างโน้นอย่างนี้
ดัง่ ใจเรา ให้สมใจเรา
นัยยะลึก
ปรารถนาดี เหมือนปรารถนาดี เหมือนเราให้เขา
แต่แท้ที่จริ ง เป็ นการเอาเต็ม ๆ เลย
เอานิสัยดี ๆ ของเขา ให้ได้สมใจเรา
แท้ที่จริ งเอาให้สมใจเรา
ถ้าสมใจเรา เราก็จะรู ้สึกเป็ นสุ ข
ถ้าไม่สมใจเรา เราก็จะรู ้สึกเป็ นทุกข์
นัน่ แหละเป็ นการเอา
แท้ที่จริ งเป็ นการเห็นแก่ตวั
มันไม่ใช่การให้ไม่ใช่การเสี ยสละ
แต่มนั คือการเอา สมใจเรา
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ให้เขาทาดีสมใจเรา ให้เขาทาดีถูกใจเรา
ให้เขาได้ดีถูกใจเรา ให้เขาได้ดี ตามใจเรามุ่งหมาย
ให้เขาได้สภาพดี ๆ อย่างที่เรามุ่งหมาย
เรา คือกิเลสของเราจะเอาให้สมกิเลสของเรา
ตามเรามุ่งหมาย ตามกิเลสเรามุ่งหมาย
อันนี้ เป็ นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
ลึก ๆ ก็มีความกลัว กลัวว่า เขาจะไม่ทาตามเรา
ทุกข์ตายเลย
อย่าไปติดยึดว่าญาติตอ้ งมาหรื อไม่มา
ต้องให้อิสระเขา
บุญกุศลเขาเต็มรอบ เขาก็มา
บุญกุศลเขาไม่เต็มรอบ เขาก็ไม่มา
อย่าไปเอาจากเขา มันเห็นแก่ตวั
เราจะทุกข์ อย่างไม่รู้จบไม่รู้แล้ว
เขาจะมา หรื อไม่มา เราก็ตอ้ งเป็ นสุ ขให้ได้
บางชาติญาติเราก็จะมาทุกคน
บางชาติ ก็จะมาบางคน
บางชาติ ก็อาจจะไม่มาสักคนเลย
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เราต้องเป็ นสุ ขในทุกเวลาให้ได้
ไม่วา่ จะเป็ นญาติ หรื อเป็ นใคร ๆ ก็ตาม
ถ้ามีความดีระดับหนึ่ง
เบื้องต้นจะคุยกันรู ้เรื่ อง
แต่จากภูมิธรรมที่ต่างกัน
ทาให้เข้าใจต่างกัน
ความเป็ นญาติ
ที่เคยเกื้อกูลเคยมีบุญคุณกัน
ไม่ฟังกันเพราะเห็นขัดแย้งกัน
เห็นต่างจากหมู่มิตรดี
ไม่เคารพหมู่มิตรดี
ไม่พน้ ทุกข์ตามที่เราต้องการ
จะทาให้จุกเจ็บปวด
ทาให้เราไปชังเขา
เราจะทุกข์หนัก
กับญาติหรื อกับใคร ๆ ก็ตาม
ให้เราเป็ นคนให้
อย่าเป็ นคนเอา
1) ให้เป็ นตัวอย่างที่ดี ปฏิบตั ิตวั ให้ดีให้ผาสุ ก
2) ให้ขอ้ มูลที่ดี ๆ เท่าที่พอเหมาะพอดี
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3) ให้โอกาส ให้อิสระในการปฏิบตั ิ
ตามฐานจิตของเขา
ตามบุญกุศลของเขา
ตามความต้องการของเขา
ตามวิบากดีร้ายของเขา
เขามีบุญกุศลเท่าไหร่ ก็เท่านั้น ๆ ตามนั้น ๆ
เพราะเข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
ดังนั้นญาติปริ วตั ตัง
คือตัดความเป็ นโลกียะกับญาติ
โลกียะคือการเอา
คือตัดการเอาจากญาติ
โดยเฉพาะเอานิสัยดี ๆ จากเขา
ดัง่ ที่ใจเราหมาย
เอามาสนองอัตตาตัวเอง
สนองกิเลสตัวเอง
เขาทาดีเราถึงจะเป็ นสุ ขใจ ไม่ทาดีเราเป็ นทุกข์ใจ
ต้องตัดตัวเอานี้ให้ได้
เขาทาดีไม่ทาดีเราก็เป็ นสุ ขใจได้ท้ งั ขึ้นทั้งล่อง
เขาทาดีก็ของเขาและดีของเราด้วย
เขาทาไม่ดี
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ก็เป็ นไม่ดีของเขารวมถึงวิบากไม่ดีของเราด้วย
ปางใดบางหนึ่งเราก็เป็ นญาติที่นิสัยไม่ดีแบบนี้
ทาให้ญาตินิสัยดีตอ้ งทุกข์ใจ
รับแล้วหมดไปก็จะโชคดีข้ ึน
ก็ลา้ งใจให้มนั เกลี้ยง
@ครอบครัว
เป็ นเรื่ องหนักที่สุดในการปฏิบตั ิธรรม
บางทีเราก็กดดันเขา บางทีเขาก็กดดันเรา
มีความปรารถนาดีต่อกันที่แรงมากจนกลายเป็ นอัตตาเป็ นทุกข์
ต้องให้ชดั เจนในญาติปริ วตั ตัง
ไม่ใช่การตัดญาติตดั มิตรแบบ
ไม่เกื้อกูลไม่ช่วยเหลือ
แต่ให้เกื้อกูลให้ช่วยเหลือไปตามธรรมตามวิบากดีร้าย
ไม่ใช่ไปดูถูกไปชิงชัง ไม่ใช่ไปไม่ให้อภัย ไม่ใช่ไปอาฆาตพยาบาท
ปรารถนาดีได้
แต่อย่าไปคาดหวังว่าเขาจะบรรลุธรรมชาติน้ ีหรื อชาติไหน ๆ
เราก็ตอ้ งปล่อยวาง
ว่าเขาจะได้เท่าไหร่ ก็ได้เท่านั้น
อย่าไปยึดมัน่ ถือมัน่
ให้เราเมตตาอุเบกขา
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ปรารถนาดี ปล่อยวาง
ให้ตวั อย่างที่ดี ๆ ทาตัวเองให้ดี ๆ
ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องที่เป็ นประโยชน์ต่อเขา
ให้โอกาสและให้อิสระในการเลือกปฏิบตั ิ
ว่าเขาจะปฏิบตั ิอะไร แค่ไหน อย่างไร
นี่คือเราได้ทาหน้าที่ ๆ ดีที่สุดแล้ว
จะไม่เกิดวิบากร้ายกับใครทั้งสิ้ น
ใจเราก็จะเบาสบายที่สุด
เพราะเราไม่มีบาปแล้ว
ส่ วนตัวเขาเองก็แล้วแต่วบิ ากของเขา
ตรงกับสัมมาทิฎฐิขอ้ ที่ 1 ว่า
ให้ แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้
ใจเราก็จะเบาสบาย
@การปฏิบตั ิธรรม
คือ คิดแบบไหนก็ได้ไม่ให้ใจเป็ นทุกข์
ให้เป็ นสุ ขตลอดเวลา
ไม่ให้มีเงื่อนไขที่ทาให้ใจเป็ นทุกข์
ต้องเข้าใจเรื่ องกรรม
ต้องปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่
ต้องล้างความชอบชัง
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ถึงจะไม่ทุกข์
นอกนั้นทุกข์หมด
ต้องคิดที่จะไม่เบียดเบียนตัวเองผูอ้ ื่น
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
แล้วปล่อยวางได้
อย่างเข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้งจึงจะไม่ทุกข์
1) เราไม่ทาชัว่
เราทาแต่ดี
2) ไม่ให้มีความทุกข์ใด ๆ ในใจเรา
นี่คือ คิดไม่ให้เบียดเบียน
มีคิดอันเดียวที่จะไม่ทุกข์
คือ เชื่อเรื่ องกรรม
คือคิดตามที่พระพุทธเจ้าคิด
คิดตามที่พระพุทธเจ้าสอน
จะไม่มีทุกข์
@การเคี้ยวอาหารที่ดี
คือ เคี้ยวให้สบายพอดียอ่ ยง่าย
ไม่หยาบเกิน ไม่ละเอียดเกิน
เคี้ยวหยาบเกินก็ไม่ดี เคี้ยวละเอียดเกินก็ไม่ดี
จะมีจุดพอดีที่เป็ นประโยชน์ที่สุด
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ที่ทาให้เกิดพลังสู งสุ ดพลังเต็มมากที่สุด
จับความพอดีให้ได้
จุดที่รู้สึกเบากาย มีกาลัง ผาสุ กที่สุด
@อรหันต์ในเรื่ องอาหาร
ตรวจง่าย ๆ คือ ตรวจที่เบาใจ
คือ สามารถเลือกกินสิ่ งนี้ก็ได้ ไม่กินก็ได้
กินก็เบาใจ ไม่กินก็เบาใจ
และเราคุมกระบี่ได้
ว่าเราจะกินหรื อไม่กินเพราะอะไร
โดยที่เราจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้
จะกินปริ มาณเท่าไหร่
พอไม่กินก็หยุดได้เลย
เพราะล้างชอบชังได้ ไม่ติดไม่ยดึ
มันจะเบาใจ
ถ้าเบาใจก็จบ
ในเรื่ องอาหาร จบที่ เบาใจ
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23 เมษายน 2561
@แก่นสารสาระสู งสุ ดของชี วติ คือ "ความไม่กลัว"
สิ่ งเลวร้ายที่สุดในชีวติ คือ "ความกลัว"
@ความกลัว มีรากเหง้ามาจาก
“ชอบชัง”
หลงสุ ขลั ลิกะ สุ ขลวง โลกียสุ ข
โลกียสุ ขมาจากชอบชัง
ชอบ
1) อยากได้มา
2) ได้มาก็กลัวจะหมดไป
ชัง
1) กลัวจะเข้ามา
2) กลัวจะไม่หมดไป
3) กลัวจะหมดไปช้า
@ความกลัว เป็ นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
ความไม่กลัว เป็ นสุ ขที่สุขที่สุดในโลก
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@ล้างชอบชังให้ได้
ชีวติ จึงจะได้ความผาสุ กที่แท้จริ ง
@ล้างชอบชังให้ได้
เข้าใจเรื่ องกรรมดีกรรมชัว่ ให้ได้
ก็จะล้างทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกได้
@พระพุทธเจ้า
ตรัสกับพระมาลุงกยบุตรว่า
ท่านจะสอนแต่อริ ยสัจ 4 เท่านั้น
คือ
1) นี้ คือ ทุกข์
2) นี้ คือ เหตุแห่งทุกข์
3) นี้ คือ สภาพดับทุกข์
4) นี้ คือ วิธีดบั ทุกข์
@ในธัมมจักรกัปปวัตนสู ตร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ทุกข์ เกิดจาก
1) พลัดพรากสิ่ งที่ชอบ
2) พบกับสิ่ งที่ชงั
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@ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 31 ข้อ 91
พระพุทธเจ้าตรัสว่า
การปฏิบตั ิศีล 5 ต้องละ
อภิชฌา (โลภหรื อชอบ) พยาบาท (โกรธหรื อชัง) มิจฉาทิฏฐิ (หลง)
คือ ไม่ชอบไม่ชงั ล้างชอบล้างชัง
@ความกลัวเป็ นความรู ้สึกทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
@ใจที่กลัว เป็ นทุกข์ที่แรงที่สุดในโลก
@การเอา ทุกข์ที่สุดในโลก
การไม่เอา สุ ขที่สุดในโลก
@การให้ สุ ขที่สุดในโลก
การเอา ทุกข์ที่สุดในโลก
@รากเหง้าของการเอา คือ ชอบชัง
รากเหง้าของการให้ คือ ไม่ชอบไม่ชงั
@ชอบชัง
คือ การเบียดเบียนที่ร้ายที่สุดในโลก
ผิดศีลที่สุดในโลก
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แก้ยากที่สุดในโลก
@อย่าเบียดเบียนตัวเองและผูอ้ ื่นด้วยชอบชัง
(ผิดศีลข้อ 1)
@การให้ที่สูงที่สุด
คือ ให้ปัญญาที่พาพ้นทุกข์
@ความไม่อยากได้อะไร
สบายที่สุดในโลก
@สิ่ งที่มีค่าที่สุดในโลก
คือ ไม่เอาอะไรจากใคร จากสิ่ งใด สุ ขสบายใจที่สุดในโลก
@รากเหง้าของความกลัว
คือ ชอบชัง โลกียสุ ข สุ ขลั ลิกะ
@ความกลัว เป็ นสิ่ งเลวร้ายที่สุดในชีวติ
@แก่นสาระสู งสุ ดของชีวติ คือ "ความไม่กลัว"
@ล้างชอบชัง คือ สาระแท้ของชีวติ
@ล้างชอบชัง คือ หัวใจของความพ้นทุกข์
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@ชอบชังคือ “นรก”
@ปฏิบตั ิธรรม เป็ นสิ่ งยากในตอนแรก แต่ง่ายตอนหลัง
@ทาตามกิเลส เป็ นสิ่ งง่ายในตอนแรก แต่ยากตอนหลัง
@ชอบชัง
คือ นรกที่ใหญ่ที่สุด ทุกข์ที่สุด
คือ ที่สุดแห่งนรกทั้งมวล
@กลัว คือ โง่ที่โง่ที่สุดในโลก
@เหตุการณ์ต่าง ๆ
ความเจ็บป่ วยต่าง ๆ
ไม่ใช่นรก
"ความรู ้สึกชอบชัง"
ในเหตุการณ์
ในความเจ็บป่ วยต่าง ๆ
คือ นรกที่แท้จริ ง
@เรื่ องต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ถูกใจ
ไม่ใช่ทุกข์อริ ยสัจ
“ความไม่ถูกใจ” ในเรื่ องต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ
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นี้คือ ทุกข์อริ ยสัจ (ทุกข์จากชอบชัง)
@ทุกข์ไม่ได้อยูท่ ี่เหตุการณ์
ทุกข์มนั อยูท่ ี่ใจ (ใจที่ไปชอบชัง)
@ต้องอาศัยพลังหมู่มิตรดีเท่านั้น
ที่พาพ้นทุกข์ได้
ที่พาชนะกิเลสได้
ได้พลังบารมีร่วมในการดันวิบากร้ายออก
ได้พลังรวมในการเคารพอาริ ยะ
ดูดดึงสิ่ งดีเข้ามา

@วิบากเกิดจาก
1) โง่
2) กิเลส
3) เพ่งโทษพระอาริ ยะ
@ไม่มีสิ่งดีใดมีค่าเท่าหมู่มิตรดี
@ช่วยกันทาดีเป็ นบุญ แข่งกันทาดีเป็ นบาป
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@ทางาน เพื่อไม่ให้ติดงาน
แต่ทางานเพื่อลดกิเลสให้สาเร็ จ คือ ลดความยึดมัน่ ถือมัน่ ในทุกสิ่ งทุก
อย่างให้สาเร็ จ
@ยินดี คือชอบ ยินร้าย คือชัง
@ไม่ชอบไม่ชงั คือ
1) เข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
2) ให้ทาเต็มที่
3) แล้วปล่อยวาง
4) อะไรเกิดก็ได้ดบั ก็ได้
@สุ ขโลกียะ คือ สมใจตามที่ชอบชัง ได้ดงั่ ใจจึงจะสุ ขใจ ไม่ได้ดงั่ ใจก็
จะทุกข์ใจ
สุ ขโลกุตระ คือ ยินดีในความไม่ชอบไม่ชงั ได้ดงั่ ใจก็สุขใจ ไม่ได้
ดัง่ ใจก็สุขใจ
@ชอบชัง คือ การเบียดเบียนที่เบียดเบียนที่สุดในโลก
@ชีวติ ต้องฝึ กเบาใจให้ได้ในทุกสถานการณ์
@ปั ญญาแห่งธรรมเท่านั้น ที่พาพ้นทุกข์ได้
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@สุ ขเบาใจ
คือ สุ ขที่ไม่มีเงื่อนไขที่ทาให้ใจเป็ นทุกข์
เพราะเข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
@พระพุทธเจ้า
ท่านอดทน เมตตา เสี ยสละด้วยใจบริ สุทธิ์
เพื่อทาให้เราพ้นทุกข์
เราเป็ นลูกหลานของท่าน
ทาไมเราจะทาไม่ได้
@ยามท้อแท้ หรื อเหนื่อย ให้คิดถึงพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้า
ท่านเหนื่ อยกว่าเราตั้งเยอะ
ท่านทนลาบากเพื่อให้เราและผูอ้ ื่นพ้นทุกข์
ท่านเป็ นคนอดทนที่สุดในโลก
อดทนนับล้านปี ข้ามภพข้ามชาติเพื่อให้ผอู ้ ื่นพ้นทุกข์
ถ้าใครท้อขอให้นึกถึงพระพุทธเจ้า
ท่าน อดทน รอคอย ให้อภัย ใจเย็นข้ามชาติ
@สาระสู งสุ ดของชีวติ คือ ใจไม่ทุกข์
@ความอดทนเป็ นตบะอย่างยิง่ ให้อดทนด้วยปั ญญา
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@ชีวติ ต้องอย่าให้มี "ทุกข์ใจ" ให้ได้
คือ ยึดก็ได้ วางก็ได้ สบายใจจริ ง
@จงยอมรับวิบากด้วยใจที่บริ สุทธิ์ ที่สุด
@เกิดเป็ นลูกพระพุทธเจ้า
จงกล้ายอมรับในสิ่ งที่ตวั เองทามาในทุกเรื่ องทุกมิติให้ได้
@ตรวจดูดี ๆ ว่ายังมีอะไรที่ทาให้เราทุกข์ ชัว่ ได้
@ใจต้องไร้ทุกข์ จึงจะมีพลังสู งสุ ด
@ความพอดี เป็ นสุ ดยอดที่สุดของพุทธ
@ยึดมัน่ ถือมัน่ อยู่
คือ กลัวอยู่
คือ มีนรกอยู่
@ดับนรกได้ ล้างชอบชังได้ ใจจะไร้ทุกข์
@ชีวติ ต้องไม่ทุกข์ใจให้ได้ในทุกเรื่ อง
@ชีวติ ต้องดับนรก คือ ความกลัวให้ได้ในทุกเรื่ อง
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@อย่าก่อนรกเพิ่มด้วยความกลัว
@ชีวติ เกิดมาเพื่อดับทุกข์ใจให้ได้ทุกเรื่ อง
@ความสุ ขที่สุดในโลก คือ การไม่เอาอะไร
@นรกในใจ คือ ทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลก
@ธรรมะมีรสเดียว คือ
เบากาย เบาใจ ยึดก็ได้ วางก็ได้ สบายใจจริ ง
@กิเลส เป็ นชีวติ โกหกที่หลงว่าตัวเองพูดจริ ง
@ดับชอบชัง คือ ดับทุกข์ท้ งั มวล
@สิ่ งต่าง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ
ที่มากระทบชีวติ มนุษย์ เป็ นวิบากร้าย ไม่ใช่นรก
นรกคือ "ใจที่ชอบชัง" กับสิ่ งที่มากระทบชีวติ
@วิธีสะสมนรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ เอาแต่ใจมาก ๆ
@ในโลกนี้มี 2 ทางเท่านั้น คือ
ลดกิเลส กับ เพิ่มกิเลส
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@ทางานอย่าหลงงาน
เราทางานเพื่อให้ได้นิพพาน
ไม่ใช่ให้ได้ผลงาน คือ
1) ทาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ สาเร็ จก็ได้ไม่สาเร็ จ
ก็ได้
2) ทาร่ วมกับหมู่ เอาตามมติหมู่มีแต่พาเจริ ญ
ทาคนเดียวมีแต่เสื่ อม อัตตาโต เพราะไม่มีผสั สะมากระแทก ไม่มีหมู่
คนดีมาขัดเกลา
@งานเป็ นเครื่ องมือให้เราบรรลุธรรม ไม่ใช่บรรลุงาน
@แก่นของชีวิต คือ ไม่ทุกข์ใจ
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
ใจเป็ นสุ ขในทุกสถานการณ์

24 เมษายน 2561
@สิ่ งที่มองเห็น ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็น
1) เขาทาไม่ดีต่อเรา
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สิ่ งที่มองเห็น : เขาทาไม่ดีกบั เรา
สิ่ งที่มองไม่เห็น : วิบากร้ายของเรา
ไปยืมชีวติ เขาให้มาทาไม่ดีกบั เรา
ความจริ ง คือ
เขาไม่ได้ทาไม่ดีกบั เรา แต่เป็ นวิบากร้ายของเราที่ทากับเรา
เขาไม่ได้ทาไม่ดีกบั เรา แต่เขาทาไม่ดีต่อตัวเขาเอง
สั่งสมเป็ นวิบากร้ายของเขาเอง และเขาก็ตอ้ งรับวิบากร้ายนั้นเอง
2) เขาทาดีต่อเรา
สิ่ งที่มองเห็น : เขาดีกบั เรา
สิ่ งที่มองไม่เห็น : วิบากดีของเราไปยืมชีวติ เขาให้มาทาดีกบั เรา
ความจริ ง คือ
เขาไม่ได้ทาดีกบั เรา แต่เป็ นวิบากดีของเราที่ทาดีกบั เรา
เขาไม่ได้ทาดีกบั เรา แต่เขาทาดีต่อตัวเขาเอง
สัง่ สมเป็ นวิบากดีของเขาเอง และเขาก็จะได้รับวิบากดีน้ นั เอง
@การปล่อยวางให้เป็ นไปตามวิบากดีร้ายของเราของโลก
1) ทาก็ได้ ไม่ทาก็ได้
2) ผลจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน อย่างไรก็ได้
3) พร้อมพลิกล๊อคตลอดเวลา
พร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยนตลอดเวลา
4) สุ ดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไร ไม่มีอะไรเป็ นสมบัติของใคร
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ทุกอย่างเป็ นเพียงสมมุติโลก (อย่าไปเอาเป็ นเอาตายกับสมมุติโลก)
@จะมีศีลต้องเชื่อเรื่ องกรรม
และเชื่อว่าทุกอย่างไม่เที่ยง (อนิจจัง ทุกข์ขงั )
@ทาเต็มที่แล้วปล่อยวาง ไม่มีทุกข์ใจ
@นิพพาน คือใจที่เป็ นสุ ขโดยไม่มีเงื่อนไขที่ทาให้ใจเป็ นทุกข์เลย
@พุทธะต้องได้นิพพานตลอดเวลา
คือ ใจที่เป็ นสุ ขตลอดเวลา
@ชีวติ มนุษย์ให้ฝึก 2 อย่าง
1) อย่าให้ใจเป็ นทุกข์
2) ทาแต่ดีที่ทาได้ คือ ทาดีให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
@สถานการณ์ ณ ปัจจุบนั คือแผนการสอนที่ดีที่สุดในโลก
@การสอนที่ดีที่สุด คือสอนให้พ่ งึ ตนและช่วยคนให้พน้ ทุกข์
@กิลมถะ
คือ ปิ ดกั้นเกิน ฝื ดฝื นเกิน เสี ยหายเกิน แตกร้าวเกิน ไม่โปร่ ง ไม่
โล่ง ไม่สบายใจ
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@ชีวติ อย่าให้ใจมีทุกข์มีชวั่ ให้มีแต่ดีแท้ ๆ และสุ ขแท้ ๆ เท่านั้น
@กิเลส คือตัวสงสัย แล้วคิดผิด แล้วก็ทุกข์ใจ (วิจิกิจฉา)
@คิดถูกตรงความจริ งก็พน้ ทุกข์ใจ (เข้าใจ ชัด และเชื่ อเรื่ องกรรม
อย่างแจ่มแจ้ง)
@สัมมาทิฏฐิ คือ การเชื่อเรื่ องกรรมและใช้ความเชื่อเรื่ องกรรมใน
การดับทุกข์ใจ
@ศีล ข้อ 5 คือ
ไม่เมาในการสร้างทุกข์ให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื่น
ด้วยปัจจัยใด ๆ ก็ตาม
ด้วยโลภโกรธหลง
@ทุกเรื่ องถ้าพอดี เหมาะสมจะมีพลัง
@ถ้าเราค้นหาอะไรแล้วหาไม่เจอ
1) ต้องไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ จะหาเจอก็ได้ หาไม่
เจอก็ได้
2) ถ้าหาแล้วมันกิลมถะ คือ ปิ ดกั้นเกิน ฝื ดฝื น
เกิน เสี ยหายเกิน แตกร้าวเกิน
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ไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ
แปลว่า
ไม่ใช่เวลาที่จะใช้สิ่งนั้น อย่าไปเสี ยเวลา ให้ตดั รอบเลย ถ้าใช้แล้ว
จะเสี ยหาย
ถ้าใช่เวลาที่จะใช้สิ่งนั้น จะเจอเอง ให้ใช้เท่าที่มีในปั จจุบนั ก็พอ
@ผูใ้ ดไม่ฟังธรรม จะทุกข์ตลอดกาลนาน...
@คนจะบรรลุธรรมได้ ต้องมีคนที่มีเนกขัมมธาตุเป็ นต้นเชื้ อ
(ออกจากกาม ออกจากอัตตา)
@วิธีที่จะช่วยเราและผูอ้ ื่นพ้นทุกข์
คือ
ลดกิเลสในตัวเรา จะเกิดเนกขัมมธาตุ
จะมีพลังเหนี่ยวนาให้ผอู ้ ื่นลดกิเลสตาม
เกิดเนกขัมมธาตุตาม
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิ ฎก เล่ม 16 ข้อ 359 ว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ก็เนกขัมมวิตก ย่อมมีเหตุบงั เกิดขึ้น มิใช่ไม่มีเหตุบงั เกิดขึ้น
อัพยาปาทวิตก ย่อมมีเหตุบงั เกิดขึ้น มิใช่ไม่มีเหตุบงั เกิดขึ้น
อวิหิงสาวิตก ย่อมมีเหตุบงั เกิดขึ้น มิใช่ไม่มีเหตุบงั เกิดขึ้น อย่างไร
ภิกษุท้ งั หลาย
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ความหมายรู ้ในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
เนกขัมมธาตุ
ความดาริ ในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู ้ใน
เนกขัมมะ
ความพอใจในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดาริ ในเนกขัม
มะ
ความเร่ าร้อน (ความปรารถนาที่แรง) เพราะเนกขัมมะบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความพอใจในเนกขัมมะ
การแสวงหาในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่ าร้อน
(ความปรารถนาที่แรง) เพราะเนกขัมมะ
อริ ยสาวกผูไ้ ด้สดับ
เมื่อแสวงหาเนกขัมมะ
ย่อมปฏิบตั ิชอบโดยฐานะ 3 คือ กาย วาจา ใจ
ความหมายรู ้ในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอัพยาปาทธาตุ
ความดาริ ในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู ้ในอัพยา
บาท
ความพอใจในอัพยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดาริ ในอัพยา
บาท
ความเร่ าร้อน (ความปรารถนาที่แรง) เพราะอัพยาบาทบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความพอใจในอัพยาบาท
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การแสวงหาในอัพยาบาทบังเกิดขึ้น เพราะอาศัยความเร่ าร้อน
(ความปรารถนาที่แรง) เพราะอัพยาบาท
อริ ยสาวกผูไ้ ด้สดับ เมื่อแสวงหาอัพยาบาท
ย่อมปฏิบตั ิชอบโดยฐานะ 3 คือ
กาย วาจา ใจ
ความหมายรู ้ในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุ
ความดาริ ในอวิหิงสาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู ้ในอวิหิงสา
ความพอใจในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดาริ ในอวิหิงสา
ความเร่ าร้อน (ความปรารถนาที่แรง) เพราะอวิหิงสาบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความพอใจในอวิหิงสา
การแสวงหาในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่ าร้อน (ความ
ปรารถนาที่แรง) เพราะอวิหิงสา
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย อริ ยสาวกผูไ้ ด้สดับ เมื่อแสวงหาอวิหิงสา
ย่อมปฏิบตั ิชอบโดยฐานะ 3 คือ กาย วาจา ใจ ฯ
@ที่ ๆ เราควรอยู่ คือ
ที่ ๆ เรารู ้สึกเบาสบาย มีพลัง เป็ นอยูผ่ าสุ ก
@จิตอาสาแพทย์วถิ ีธรรม
คือ การรวมธาตุของจิตวิญญาณที่เสี ยสละแบบพุทธะ (เนกขัมม
ธาตุ)
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@แก่นของวิชชาราม คือ พึ่งตนและช่วยคนให้พน้ ทุกข์
@วิชชาราม ศึกษาองค์ความรู ้ของพระพุทธเจ้า
สื่ อสารความเข้าใจ สานพลังกับหมู่มิตรดี ทาความดีไปลดกิเลสไป
@ชีวติ ที่เกิดมาทาแต่เรื่ องไร้สาระ (เพิม่ กิเลส ยึดมัน่ ถือมัน่ )
เสี ยเวลาเปล่า
มีแต่เรื่ องเลวร้ายในชีวิต
@สิ่ งที่มีค่าที่สุดในโลก
คือ ใจสบายจากการไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
คือ สภาพที่ไม่เบียดเบียน
คือ สภาพที่ดีที่สุดในโลก
@เพลงฝุ่ นปลายเล็บ
เป็ นเพลงอมตะนิรันด์กาล
เป็ นเพลงแห่งความผาสุ กที่แท้จริ ง
เป็ นเพลงที่ช้ ีนรกชี้สวรรค์ที่แท้จริ ง
@แก่นของศาสนาพุทธ คือ ดับทุกข์ สร้างสุ ข
@การเอาเป็ นเรื่ องที่อามหิ ตโหดร้ายที่สุด เพราะเป็ นการ
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เบียดเบียน
@ให้มีสติอยูใ่ นศีลตลอดเวลา
@ดับกลัว ดับเบียดเบียน
คือ ดับนรกทั้งปวง
@กิเลส คือทุกข์ คือโง่ คือชัว่
@คนที่เพียร คือคนที่เห็นกิเลสแล้วเพียรล้างกิเลส
@กิเลสแม้นอ้ ยก็มีโทษเท่าดินทั้งแผ่นดิน
@สู ้กิเลส แพ้หรื อชนะไม่เป็ นไร แต่ขอให้สู้
@สู ้กิเลส ต้องสู ้กนั เป็ นทีม จึงจะเอาชนะได้
@เก็บไปทาไม...ทุกข์...
@ต้องวางให้ได้... จึงจะได้...
@ก้าวสาคัญของการปฏิบตั ิธรรม คือ
ฝึ กปล่อยวางเรื่ องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ไม่สาคัญให้ได้
@จะหาคนที่ไม่ใช่พอ่ แม่เรายากมาก
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พ่อแม่ที่ป้อนข้าวป้ อนน้ าเรา
แต่ทุกคนก็มีกิเลสเลยไปเกิดเป็ นสัตว์
เราไปกินสัตว์ ก็คือ
กินพ่อกินแม่ผมู ้ ีบุญคุณที่ป้อนข้าวป้ อนน้ ามา มันบาปหนักนะ
@เลิกกลัวตายได้แล้ว
ชีวติ ตายมาไม่รู้กี่ชาติแล้ว
ให้ต้ งั จิตว่า
อยูก่ ็จะไปทาดีต่อ
ตายก็จะไปทาดีต่อ
@เร่ งลดกิเลส เร่ งทาความดี สานพลังหมู่มิตรดี นี้ผาสุ ก
@ใจที่กลัวแรงเท่าไหร่ ๆ อาการก็จะทรุ ดลงเร็ วเท่านั้น ๆ จะตาย
เร็ วเท่านั้น ๆ
@ไม่ฆ่าตัวเองด้วยความความเครี ยดความกลัว
ไม่กินสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์
@สิ่ งที่คุม้ ครองแพทย์วถิ ีธรรม
1) ไม่เก็บเงิน
2) ให้เขาพึ่งตน
3) ทางานวิจยั มาหนุน
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@ภารกิจของผม (หมอเขียว)
ในการบูชาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์
คือ การพาคนลดกิเลส
@การบูชาพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่แท้จริ ง
คือ ปฏิบตั ิบูชาด้วยการลดกิเลส
@กิจกรรมใดที่ไม่เป็ นไปเพื่อลดกิเลส กิจกรรมนั้นก็ไร้ค่า

25 เมษายน 2561
@เราลดกิเลสได้มากเท่าไหร่ ๆ ก็จะมีพลังไปช่วยคนอื่นลดกิเลสได้
มากเท่านั้น ๆ
เราเพิม่ กิเลสได้มากเท่าไหร่ ๆ ก็จะมีพลังไปหนุนคนอื่นเพิม่ กิเลสได้
เท่านั้น ๆ
@แก่นของชีวิต คือ ใจต้องเป็ นสุ ขในทุกเวลาให้ได้
@ความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ คือ
ความไม่เบียดเบียน
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ความบริ สุทธิ์
ความสุ ข
ความผาสุ กผ่องใส
@ชีวติ ...ได้ความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
ก็พอแล้ว...ชีวติ
@ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ จะมีความสุ ขในทุกเวลา
@สิ่ งที่มีค่าที่สุดในโลก
คือ ความไม่เบียดเบียน
คือ ความไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
@วางได้
ได้สุขที่สุดในโลก
ได้ความไม่เบียดเบียนที่สุดในโลก
ได้ความสุ ขที่สุดในโลก
@สิ่ งที่ตอ้ งเอาเป็ นเอาตายคือ ล้างความยึดมัน่ ถือมัน่ ให้ได้
@ใจที่เป็ นทุกข์
คือ ใจที่ชวั่ ที่สุด ทุกข์ที่สุด โง่ที่สุด เลวร้ายที่สุด เบียดเบียน
ที่สุด ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
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ใจที่ไร้ทุกข์ คือ
ใจที่ดีที่สุด สุ ขที่สุด ฉลาดที่สุด เป็ นประโยชน์ที่สุด ไม่
เบียดเบียนที่สุด ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
@พลังหมู่มิตรดี ร่ วมทาความดีไปลดกิเลสไป
จะเกิดเนกขัมมธาตุ (ธาตุโลกุตระ ธาตุผาสุ ก)
จะมีฤทธิ์ ทวีคูณ เป็ นพลังควบแน่นที่ยงิ่ ใหญ่
เหนี่ยวนาให้ลา้ งกิเลสได้มากที่สุด ฆ่ากิเลสได้มากที่สุด
บรรลุธรรมได้เร็ วที่สุด ผาสุ กที่สุด
@พ้นทุกข์ให้เร็ ว คือ สาระแท้ของชีวติ
@เอาเป็ นทุกข์ ให้เป็ นสุ ข
@คนมีปัญญาจะมีความสุ ขได้ในทุกสถานการณ์
@ยุติธรรม คือ ทุกอย่างเป็ นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชี วติ
ไม่ใช่ทุกคนได้ทุกอย่างเท่ากัน
@ติดชัว่ คือ กาม
ติดดี คือ อัตตา
@อานิสงส์สูงสุ ด คือ ช่วยคนให้คนลดกิเลส ช่วยคนพ้นทุกข์ได้
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@การอยูใ่ นหมู่มิตรดี จะมีพลังให้เราล้างกามล้างอัตตาได้ดี
1) กามภพ (โสดาบัน สกิทาคามี)
2) รู ปภพ (อนาคามี)
3) อรู ปภพ (อนาคามี) อุปกิเลส 16
@ศีลจะมีในบุคคลผูม้ ีปัญญา ปั ญญาจะมีอยูใ่ นบุคคลผูม้ ีศีล
การตั้งศีล ทาให้มีปัญญา เห็นกิเลสได้เร็ ว ฆ่ากิเลสได้เร็ ว เจริ ญได้เร็ ว
@เคารพคุณค่าประโยชน์ของหมู่มิตรดีที่ลดกิเลสได้
เป็ นพลังสู่ ความพ้นทุกข์
@ข้อที่ดี จงเคารพศรัทธา ข้อไม่ดี จงเมตตาอุเบกขา
@อปริ หานิยธรรม
คือ ญาณ 7 ข้อที่ 5 ของโสดาบัน
ขวนขวายในกิจกรรมน้อยใหญ่ของเพื่อนสหธรรมมิก
ต้องร่ วมบาเพ็ญความดีในหมู่มิตรดีเท่านั้น
จึงจะได้พลังพิเศษ เห็นและฆ่ากิเลสตัวละเอียดได้
@การทาดีร่วมกับมิตรดีอย่างมีสุข เป็ นทั้งหมดทั้งสิ้ นของการพ้น
ทุกข์
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@มีมิตรดีทาให้ฆ่ากิเลสได้
@เมื่อเราทาลายกิเลสได้
จะได้พลัง
ผาสุ กบริ สุทธิ์ ผอ่ งใส
อิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส มีชีวติ ชีวา
ส่ งผลต่อร่ างกายให้มีกาลัง แข็งแรง คล่องแคล่ว ว่องไว อายุยนื
@อิทธิบาท คือ มีพลัง มีชีวติ ชีวา
@อมตะ คือ ผูไ้ ม่ตายไปจากความผาสุ กที่แท้จริ ง
@บุญสู งที่สุด คือดับทุกข์ใจได้
@ทางานอย่าไปหลงงาน
ทางานเพื่อฆ่ากิเลส
ลดความยึดมัน่ ถือมัน่ ลดการเอาแต่ใจตัวเอง
@ทางานเพื่อลดกิเลส
ไม่ใช่ทางานเพื่อพอกกิเลส
@ทางานด้วยใจที่เป็ นสุ ข ไม่ติดงานด้วยใจที่เป็ นสุ ข
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@คุณสมบัติของกิเลสและวิบาก คือ โง่
@ความสาเร็ จที่แท้จริ งของงาน คือ
งานสาเร็ จก็เป็ นสุ ข ไม่สาเร็ จก็เป็ นสุ ข
(เมื่อเราได้ทาเต็มที่แล้ว)
@ “ถือศีล” รักษาโรค
@ฆ่ากิเลส จะได้สิ่งที่ดีกว่าและได้สิ่งที่ดีที่สุด

26 เมษายน 2561
@ล้างชอบชังได้
ก็จะล้างความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้
ล้างความยึดมัน่ ถือมัน่ ได้
ก็จะหมดความกลัว กังวล ระแวง หวัน่ ไหว
ไร้ทุกข์ไร้กงั วล ไร้ความสะดุง้ สะเทือน หวัน่ ไหว
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จะอิ่มเอิบเบิกบานแจ่มใส เบาใจที่สุดในโลก
เป็ นสภาพที่ดีที่สุดที่มนุษย์
ควรได้ ควรเป็ น ควรมี
@ยึดมัน่ ถือมัน่ คือ กิเลส
รากเหง้า คือ ชอบชัง
@เพิ่มกิเลส เป็ นตัวถ่วงคนดีให้ทาดีได้ยาก ทาดีได้นอ้ ย
ลดกิเลส เป็ นตัวหนุนคนดีให้ทาดีได้ง่าย ทาดีได้มาก
@วิบากร้ายเหม็นมาก เจ็บแสบมาก ทรมานมาก สุ ขน้อยทุกข์มาก
@ชีวติ จะเกิดมาทาไม
ถ้าไม่ทาลายกิเลส ไม่ทาลายชัว่ ในตัวเอง เพื่อให้เกิดความผาสุ กที่
เที่ยงแท้ยงั่ ยืน
@กิเลสเหมือนเบ็ดล่อเหยือ่ มาล่อให้ปลากิน
สุ ขแว๊บเดียว ที่เหลือทุกข์ทมานแสนสาหัส
@ชีวติ เรี ยบง่าย ไร้ทุกข์ใจ เป็ นชีวติ ที่ยอดเยีย่ มที่สุดในโลก
@การล้างความยึดมัน่ ถือมัน่
1) ล้างความยึดมัน่ ถือมัน่ ในทุกสิ่ งทุกอย่างในโลกให้ได้
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2) ย้อนกลับไปดูสัปปุริสธรรม
3) กลับมาให้ความสาคัญกับปั จจุบนั
4) และต้องวางความสาคัญกับสิ่ งใด
@เศษหนาม เสี้ ยน แก้ว แม้เพียงน้อยเดียว ทรมานมากฉันใด
อรู ปราคะ หรื ออรู ปภพ แม้นอ้ ย ก็ทรมานมาก ฉันนั้น
ต้องใช้จรณะ 15 ข้อสติปัญญา จึงจะเอาออกได้
@การปฏิบตั ิธรรมเป็ นสิ่ งที่มนุษย์ควรทาทุกวินาที
@พอใจ สุ ขใจ ในสิ่ งที่มี สิ่ งที่ได้ จะไม่ทุกข์ใจ
@ทาถูกศีล ความเสี ยหายจะเบาลง
ทาผิดศีล ความเสี ยหายจะมากขึ้น
@การล้างกิเลสยิง่ ใหญ่ที่สุดในโลก ไม่มีอะไรยิง่ ใหญ่ไปกว่านี้
@กาลังใจด้วยปั ญญา เป็ นกาลังใจที่เด็ดขาดที่สุด มีฤทธิ์ ที่สุด
@กาลังใจที่แท้จริ งเกิดจากปั ญญา
@อธิ ศีลเป็ นประธานแห่งกุศลธรรมทั้งมวล นาสิ่ งดี ๆ ทุกมิติมาให้
ทาผิดศีลเป็ นประธานแห่งอกุศลธรรมทั้งมวล นาสิ่ งเลวร้ายทุกมิติ
มาให้
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@ปั ญญาที่ชดั เจน เกิดจากการปฏิบตั ิศีล
ศีลที่ชดั เจน เกิดจากปั ญญา
ปั ญญาจะมีอยูใ่ นบุคคลผูม้ ีศีล ศีลจะมีในบุคคลผูม้ ีปัญญา
ศีลและปั ญญาเป็ นของคู่กนั
เหมือนบุคคลล้างมือด้วยมือ ล้างเท้าด้วยเท้า ฉันนั้น
คนจะพ้นทุกข์ได้ตอ้ งมีปัญญา
ศีลกับปั ญญา ยอดเยีย่ มในโลก
@คบสัตบุรุษ ฟังสัตบุรุษ เป็ นศีลข้อ 1
@เสพกิเลสทุกครั้ง ก็โกหกตัวเองโกหกผูอ้ ื่นทุกครั้ง
@สุ ขลวง คือ สุ ขยอดแย่
สุ ขจริ ง คือ สุ ขยอดเยีย่ ม
@ล้างชอบชังได้ คือ สุ ขที่สุขที่สุดในโลก
@สุ ขที่สุดในโลก ไม่ได้เกิดจากการเสพ
สุ ขที่สุดในโลก เกิดจากการไม่เสพ
คือ ล้างชอบชังได้
คือ
เสพก็ได้ ไม่เสพก็ได้
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เสพก็เป็ นสุ ข ไม่เสพก็เป็ นสุ ข
อย่าไปชังการเสพ
อย่าไปชอบการเสพ
@ไม่ติดยึดในความสาคัญ คือ สิ่ งสาคัญที่สุด
@อย่าไปหาสุ ขปลอมจากชอบชัง
@อนัตตา คือสั่งไม่ได้ ไม่ใช่ตวั เราของเรา
@ไม่ชอบไม่ชงั ก็ไม่มีอะไรทุกข์
@อย่าไปให้ความสาคัญกับสุ ขลวงที่ไม่เที่ยง ไม่เป็ นสาระ
@สิ่ งมีค่าที่สุดในชีวติ คือไม่ทุกข์
@การปฏิบตั ิธรรม ต้องมีผสั สะเป็ นปัจจัย และล้างชอบชังให้ได้
@ญายธรรม คือรู ้แจ้งเห็นความจริ งตามความเป็ นจริ ง
@เพิ่มศีล จะพบสิ่ งดี ๆ ในชีวติ
@การเพิ่มศีล ทาให้รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง
ชอบชัง ทาให้ไม่รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง
วิบากของการไม่เพิ่มศีล เสพกิเลส ชอบชัง
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จะกั้นไม่ให้รู้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ ง คือ อวิชชา
@กาลังใจที่แท้จริ งเกิดจากปั ญญา
@คนจะพ้นทุกข์ได้ตอ้ งมีปัญญาที่ชดั เจนถึงขั้นวิบากกรรม
@คบสัตบุรุษ ฟังสัตบุรุษ เป็ นศีลข้อ 1
@เสพกิเลสทุกครั้ง ก็โกหกตัวเองทุกครั้ง โกหกผูอ้ ื่นทุกครั้ง
@ล้างชอบชังได้ คือ สุ ขที่สุดในโลก
@สุ ขที่สุดในโลก
คือ สุ ขที่ยงิ่ กว่าการเสพ
คือ ไม่ชอบไม่ชงั
คือ เสพก็ได้ ไม่เสพก็ได้
@ศรัทธากับปั ญญา เป็ นยอดในโลก
@สิ่ งสาคัญของชีวติ คือ
1) ไม่กลัวอะไร
2) ไม่เอาอะไร
3) พาคนอื่นไม่กลัวอะไร ไม่เอาอะไร
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@อนัตตา คือสั่งไม่ได้ ไม่ใช่ตวั เราของเรา
เกิดดับตามฤทธิ์ วบิ ากดีร้ายของแต่ละชีวติ
@อย่าไปให้ความสาคัญกับสุ ขลวง ที่ไม่เที่ยง ไม่เป็ นสาระ
@การปฏิบตั ิธรรม
ต้องมีผสั สะเป็ นปัจจัย และล้างชอบชังให้ได้
@กิเลส คือ การเอาแต่ใจ คือเงื่อนไขที่ทาให้ใจเป็ นทุกข์
@ไม่ให้ความสาคัญกับสิ่ งใด จะเป็ นสุ ขตลอดเวลา
27 เมษายน 2561
@ชีวติ ที่สุขใจตลอดสาย คือ
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อะไร ไม่เอาอะไร
เพราะสุ ดท้ายทุกสิ่ งทุกอย่างก็ตอ้ งดับไป
จึงไม่ตอ้ งยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่ตอ้ งทุกข์กบั อะไร
@ชีวติ ที่กา้ วไปสู่ ความไม่กลัวไม่กงั วลไม่หวัน่ ไหวต่อสิ่ งใด ๆ
เป็ นชีวติ ที่ผาสุ กที่สุดในโลก
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@ที่ ๆ มีสัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยอาศัยอยูจ่ านวนมาก
แสดงว่าที่แห่งนั้นปลอดภัย
เพราะมีพลังแห่งชีวติ ที่ทาให้สัตว์เล็กสัตว์นอ้ ยซึ่ งไม่แข็งแรงเท่า
สัตว์ใหญ่ รอดตายได้
@ให้ยนิ ดีตามมีตามได้ ชีวติ จะไม่ทุกข์
@ถ้าปฏิบตั ิศีลได้ถูกตรงแล้วโรคไม่ลดลง แสดงว่า ถ้าไม่ถือศีลจะ
หนักกว่านั้น
@ถ้าปฏิบตั ิศีลได้ถูกตรง
1) ใจไม่ทุกข์แน่ ๆ
2) ด้านร่ างกายจะเกิด 2 กรณี
-โรคที่เป็ นอยูล่ ดลงทันที
- โรคไม่ลด แต่จะเพิ่มขึ้น น้อยกว่า ที่เราไม่สานึก
@ปฏิบตั ิกรรมดีดว้ ยการทายา 9 เม็ดตามหลักการแพทย์วถิ ีธรรม
ทาถูกต้อง โรคจะลดลง
ตัวชี้วดั คือ เบากาย มีกาลัง เป็ นอยูผ่ าสุ ก
ทาได้ถูกก็เป็ นกุศลเร็ วลดทุกข์ได้เร็ ว
ด้านค่าตัวเลขทางการแพทย์ที่ผดิ ปกติหลังปฏิบตั ิยา 9 เม็ด
ไม่ใช่ตวั ชี้วดั ว่าเราปฏิบตั ิถูกหรื อผิด
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ตัวเลขที่ผดิ ปกติ ไม่ใช่ทางดี หรื อทางร้าย เสมอไป ไม่เที่ยง
ตัวเลขที่ดี ก็ไม่ใช่แปลว่าดีเสมอไป อาจดีก็ได้ร้ายก็ได้
ดัชนีช้ ีวดั คือ เบากาย มีกาลัง เป็ นอยูผ่ าสุ ก
ถ้าเราปฏิบตั ิถูก จะมีพลังดันพิษออก กวาดเอาพิษออก
ก็จะมีค่าตัวเลขที่สูง แต่ร่างกายก็สบายดี ก็แปลว่าเกิดผลดี
@ธรรมะของพระพุทธเจ้า
คือ สุ ขตลอดกาลนานในทุกสถานการณ์
@สิ่ งที่สาคัญที่สุด คือ “ไม่ทุกข์ใจ”
@การใช้วธิ ีการใดรักษาโรค
ให้ใช้ตามความเหมาะสมตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวติ
@ใจชอบชัง คือ ผิดศีล (ทุกข์ใจ) ใจไม่ชอบไม่ชงั คือ ถูกศีล (สุ ข
ใจ)
@เรื่ องตายเรื่ องเล็ก เรื่ องไม่กลัวตายไม่กลัวอยู่ เป็ นเรื่ องใหญ่
@ใจไม่ทุกข์ มีค่าที่สุดในชีวติ แล้ว
@ทาผิดแล้วสานึกผิด จะได้ลดโทษ โทษจะเบาลง เป็ นญาณ 7
โสดาบัน ข้อ 4
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@อาบัติ คือ ทุกข์จากการผิดศีล
@ในโลกนี้มีแค่ 2 ทาง คือ พ้นทุกข์ กับ เพิ่มทุกข์
@จะทุกข์ใจ ให้โง่ทาไม
@ใจไม่ทุกข์ คือ
สิ่ งที่มนุษย์ควรได้ ควรเป็ น ควรมี
เป็ นสภาพที่ดีที่สุดในโลก
@ดีที่ดีที่สุด คือ ไม่ติดดี คือ นิพพาน
@โกรธเกลียด ทาให้ปัญญาทราม
@ถ้าเราถูกบังคับแล้วเราเลี่ยงไม่ได้
1) อย่าไปโกรธเกลียดคนที่เขาไม่เข้าใจเรา คนที่เขามากดดันเรา
2) พร้อมยอมรับวิบากในทุกสถานการณ์ดว้ ยใจที่เป็ นสุ ข เต็มใจรับ
เต็มใจให้หมดไปด้วยใจที่เป็ นสุ ข
@สัปปุริสธรรม คือ อ่านสัปปายะ อ่านกิลมถะให้ออก
@ต้องมีสัญชาติญาณคนตรงจึงจะบรรลุธรรมได้
@เหตุแห่งทุกข์ คือ ใจที่ทุกข์
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@ปฏิบตั ิศีลได้ถูกตรง คือ “บุญ”
@ล้างกิเลสยังไม่สิ้นเกลี้ยงตราบใด ก็จะยังเบียดเบียนตัวเองและ
ผูอ้ ื่นตราบนั้น
@ประหยัด เรี ยบง่าย สมดุลร้อนเย็น คบมิตรดี คือ ไม่เบียดเบียน
@กิเลส คือ ยึดมัน่ ถือมัน่
ธรรมะ คือ ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
28 เมษายน 2561
@เพิ่มศีล จะเพิ่มปั ญญา จะแก้ทุกปั ญหา
ลดศีล จะลดปั ญญา จะเพิม่ ทุกปั ญหา
@ถ้าเราปฏิบตั ิศีลได้ดี วิบากร้ายที่เข้ามา จะเบาลง
@คนที่สร้างเงื่อนไขให้ใจเป็ นทุกข์ “โง่ที่สุด”
คนที่ไม่มีเงื่อนไขให้ใจเป็ นทุกข์ “ฉลาดที่สุด”
@อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้ ดีที่สุดในโลก
@ไม่มีกิเลส ก็ไม่มีชวั่ ไม่มีกลัว ก็ไม่มีทุกข์
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@ดีที่ดีที่สุด คือ
สอนให้คนยินดีในความไม่ชอบไม่ชงั
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
จะดูดดีสิ่งดีเข้ามาได้มากที่สุด
ดันสิ่ งร้ายออกไปได้มากที่สุด
@ล้างกิเลสไม่มีกุศลช่วยมีแต่ทุกข์
บุญกับกุศลต้องไปด้วยกัน
จึงต้องสานพลังทาดีกบั หมู่มิตรดี
@มนุษย์หน้าโง่
อยากสุ ขแต่ไปทาเหตุแห่งทุกข์
เพราะไม่รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง
@ทาความดีธรรมดาไม่สามารถดันวิบากร้าย
ชุดโง่ชนิ ดกั้นบรรลุธรรมออกไปได้
ดันได้แต่ชุดทาความเดือดร้อนเท่านั้น
ต้องมีความดีระดับอนุ ตริ ยะเท่านั้น
จึงจะเป็ นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้ (ดันความโง่ออกไปได้)
@ถ้าไม่ได้พบสัตบุรุษ ไม่มีทางพ้นทุกข์
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@อย่าเป็ นขี้ขา้ กิเลส
@พระพุทธเจ้า
ท่านช่างเสี ยสละเพื่อเราเพื่อปวงชน
ท่านสามารถปริ นิพพานหนีวิบากร้ายได้
ก็ไม่ตอ้ งมาทนทุกข์ลาบาก
เป็ นพระพุทธเจ้ายังมีทุกข์จากวิบาก
เพื่อให้เราและผูอ้ ื่นพ้นทุกข์
ท่านช่างเสี ยสละ อดทน
เพื่อผองชนให้พน้ ทุกข์
การแบ่งเบาท่านได้มากที่สุด
คือพึ่งตนและพ้นทุกข์
ช่วยกันลดวิบาก ลดกิเลสของตัวเอง
และช่วยให้คนอื่นลดกิเลสได้
เป็ นการกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา
@แต่ละชีวติ ถ้ายังไม่ปริ นิพพาน
ล้วนน่าสงสารน่าเห็นใจหมด
ไม่เว้นแม้แต่พระพุทธเจ้า
เพราะ ทาชัว่ มามาก มากจน
หา...ที่ตน้ ที่สุดไม่ได้...
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แต่ท่านก็ยอมอดทนอยู่
เพื่อให้ผองชนพ้นทุกข์
@โง่ที่ดบั ทุกข์ไม่เป็ น เป็ นโง่ที่โง่ที่สุดในโลก ทุกข์ทรมานที่สุดใน
โลก
@โง่พอกกิเลส โง่ทาความทุกข์ให้กบั ตัวเองและผูอ้ ื่น เป็ นโง่ ที่โง่
ที่สุดในโลก
@ศีล คือการพึ่งตน และช่วยคนให้พน้ ทุกข์
ได้ท้ งั ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไปพร้อมกัน
และสามารถดันความโง่ชุดโลกียะที่ไม่สามารถดับทุกข์ได้
ทาให้ได้ญาณปั ญญาที่ดบั ทุกข์ได้
@ชีวติ ไม่เก่งอะไรก็ช่างมัน ดับทุกข์ใจให้เก่งก็พอแล้ว
@สุ ขปลอม คือ สุ ขแว๊บเดียว คว้าเสร็ จก็หาย
เหนื่ อยแทบตาย เก็บไม่ได้ เหนื่อยเปล่า
สุ ขน้อย ทุกข์มาก
แล้วจะไปบ้าไปหลงทาไมกับของปลอมอย่างนั้น!!!
@ทุกข์ที่ทุกข์ที่สุด จริ งที่สุด คือ ทุกข์ใจ
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@มนุษย์ควร สบ๊าย สบาย
แต่ทาไม จะต๊าย จะตาย
@พวกไม่ดบั ทุกข์ คือ พวกมักง่าย
มีทุกข์เหลืออยูม่ ากเท่าไหร่ ๆ ก็มกั ง่ายเท่านั้น ๆ
@จะไปเสี ยดายทาไมกับ “กิเลส”
เราเสี ยเวลามานานหลายชาติแล้ว
@ไม่มีอะไรยากเท่า “การดับทุกข์”
@สิ่ งที่ยากที่สุด เลิศยอดที่สุด มีคุณค่าที่สุด ยอดเยีย่ มที่สุด ผาสุ ก
ที่สุด
คือ ดับทุกข์ใจให้ได้
@มีศีลให้จริ ง จะเก่งในทุกเรื่ อง
@ไม่มีอะไรง่ายเท่าโลกียะ เมื่อได้แล้วยากที่สุดในโลก ทุกข์ที่สุด
ในโลก
ไม่มีอะไรยากเท่าโลกกุตระ เมื่อได้แล้วง่ายที่สุดในโลก สุ ขสบาย
ที่สุดในโลก
@อัตตา คือ ชอบดี ชังชัว่
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@ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ อะไร ก็ไม่ทุกข์อะไร
@ชีวติ มันต้อง อดทน รอคอย ให้อภัย ทาดีเรื่ อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
@เหตุแห่งทุกข์ คือไม่เชื่ อไม่ทาตามพระพุทธเจ้าและสาวก
ทางดับทุกข์ ก็เคารพก็ทาตามพระพุทธเจ้าและสาวก
@จงเดินไปบนเส้นทางที่เต็มไปด้วยขวากหนามอย่างรื่ นรมย์ให้ได้
(ตั้งตนอยูบ่ นความลาบาก กุศลธรรมเจริ ญยิง่ )
@ชีวติ ต้องดับทุกข์ใจให้ได้
@ทุกข์อริ ยสัจ คือ ทุกข์จากชอบชัง
@สุ ขทุกข์จากชอบชังไม่เที่ยง
@ปล่อยวางได้ ก็หมดทุกข์ได้
@ชีวติ ต้องรับให้ได้ทุกอย่าง จะได้ไม่ทุกข์
@ชีวติ ต้องทาใจให้เป็ นสุ ขในทุกเวลาให้ได้
@ขี้เกียจ จะเป็ นวิบากร้าย
@พาคนลดกิเลส มีกุศลแรงที่สุด เป็ นประโยชน์ท้ งั ต่อเราต่อโลก
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@ให้มีความสุ ขกับการได้บาเพ็ญ
@ชิงชัง เป็ นบาป

29 เมษายน 2561

ถามว่า : คนเราทาชัว่ มามากขนาดไหน
ตอบว่า : หาที่ตน้ ...ที่สุด...ไม่ได้...
ถามว่า : แล้วจะให้ทาอย่างไร
ตอบว่า : อดทน รอคอย ให้อภัย ทาดีเรื่ อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
แต่ละคนล้วนเคยทาชัว่ มามากชัว่ กัปชัว่ กัลป์ นับล้านปี ไม่ถว้ นหาที่
ต้นที่สุดไม่ได้
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
ในพระไตรปิ ฎกเล่ม 14 พาลบัณฑิตสู ตร
ข้ อ 467
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยูท่ ี่พระวิหารเชตวัน
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อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
สมัยนั้นแล
พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลายว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดารัสแล้ว ฯ
ข้ อ 468
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสดังนี้ วา่
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ลักษณะเครื่ องหมาย เครื่ องอ้างว่าเป็ นพาลของคนพาลนี้มี 3 อย่าง
3 อย่างเป็ นไฉน ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลในโลกนี้มกั คิดความคิดที่ชวั่ (ผิดศีล)
มักพูดคาพูดที่ชวั่ (ผิดศีล)
มักทาการทาที่ชวั่ (ผิดศีล)
ถ้าคนพาลจักไม่เป็ นผูค้ ิดความคิดที่ชวั่ พูดคาพูดที่ชวั่ และทาการทา
ที่ชวั่
บัณฑิตพวกไหนจะพึงรู ้จกั เขาได้วา่
ผูน้ ้ ีเป็ นคนพาล เป็ นอสัตบุรุษ
เพราะคนพาลมักคิดความคิดที่ชวั่ มักพูดคาพูดที่ชวั่ และมักทาการ
ทาที่ชวั่
ฉะนั้น พวกบัณฑิตจึงรู ้ได้วา่
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นี่เป็ นคนพาล เป็ นอสัตบุรุษ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย คนพาลนั้นนัน่ แล
ย่อมเสวยทุกข์โทมนัส 3 อย่างในปั จจุบนั ฯ
ข้ อ 469
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ถ้าคนพาลนัง่ ในสภาก็ดี
ริ มถนนรถก็ดีริมทาง
สามแพร่ งก็ดี ชนในที่น้ นั ๆ
จะพูดถ้อยคาที่พอเหมาะพอสมแก่เขา
ถ้าคนพาลมักเป็ นผูท้ าชีวติ สัตว์ให้ตกล่วง
มักถือเอาสิ่ งของที่เจ้าของมิได้ให้ มักประพฤติผดิ ในกาม
มักพูดเท็จ มีปรกติต้ งั อยูใ่ นความประมาท (กิเลสโลภ โกรธ หลง)
เพราะมัวเมาคือสุ ราและเมรัย (เมาในกิเลสโลภ โกรธ หลงตั้งแต่
หยาบ กลาง ละเอียด)
ในเรื่ องที่ชนพูดถ้อยคาที่พอเหมาะพอสมแก่เขานั้นแล
คนพาลจะมีความรู ้สึกอย่างนี้ วา่
ปรกติเหล่านั้นมีอยูใ่ นเรา และเราก็ปรากฏในปรกติเหล่านั้นด้วย
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลย่อมเสวยทุกข์ โทมนัสข้อที่หนึ่งดังนี้ในปั จจุบนั ฯ
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ข้ อ 470
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ประการอื่นยังมีอีก
คนพาลเห็นราชา ทั้งหลายจับโจรผูป้ ระพฤติผิดมาแล้ว สั่งลง
กรรมกรณ์ต่างชนิ ด คือ
(1) โบยด้วยแส้บา้ ง
(2) โบยด้วยหวายบ้าง
(3) ตีดว้ ยตะบองสั้นบ้าง
(4) ตัดมือบ้าง
(5) ตัดเท้าบ้าง
(6) ตัดทั้งมือทั้งเท้าบ้าง
(7) ตัดหูบา้ ง
(8) ตัดจมูกบ้าง
(9) ตัดทั้งหู ท้ งั จมูกบ้าง
(10) ลงกรรมกรณ์วธิ ี หม้อเคี่ยวน้ าส้ม บ้าง
(11) ลงกรรมกรณ์วธิ ี ขอดสังข์ บ้าง
(12) ลงกรรมกรณ์วธิ ี ปากราหู บ้าง
(13) ลงกรรมกรณ์วธิ ี มาลัยไฟ บ้าง
(14) ลงกรรมกรณ์วธิ ี คบมือ บ้าง
(15) ลงกรรมกรณ์วธิ ี ริ้ วส่ าย บ้าง
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(16) ลงกรรมกรณ์วธิ ี นุ่งเปลือกไม้ บ้าง
(17) ลงกรรมกรณ์วธิ ี ยืนกวาง บ้าง
(18) ลงกรรมกรณ์วธิ ี เกี่ยวเหยือ่ เบ็ด บ้าง
(19) ลงกรรมกรณ์วธิ ี เหรี ยญกษาปณ์ บ้าง
(20) ลงกรรมกรณ์วธิ ี แปรงแสบ บ้าง
(21) ลงกรรมกรณ์วธิ ี กางเวียน บ้าง
(22) ลงกรรมกรณ์วธิ ี ตัง่ ฟาง บ้าง
(23) ราดด้วยน้ ามันเดือด ๆ บ้าง
(24) ให้สุนขั ทึ้งบ้าง
(25) ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็ น ๆ บ้าง
(26) ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง
ในขณะที่เห็นนั้น
คนพาลจะมีความรู ้สึกอย่างนี้ วา่
เพราะเหตุแห่งกรรมชัว่ ปานใดแล
ราชาทั้งหลายจึงจับโจรผูป้ ระพฤติผดิ มาแล้ว สั่งลงกรรมกรณ์ต่าง
ชนิด
คือ โบยด้วยแส้บา้ ง ฯลฯ ตัดศีรษะด้วยดาบบ้าง
ก็ปรกติเหล่านั้นมีอยูใ่ นเรา และเราก็ปรากฏในปรกติเหล่านั้นด้วย
ถ้าแม้ราชาทั้งหลายรู ้จกั เรา ก็จะจับเราแล้วสั่งลงกรรมกรณ์ต่างชนิด
คือ โบยด้วยแส้บา้ ง ฯลฯ ให้นอนหงายบนหลาวทั้งเป็ น ๆ บ้าง ตัด
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ศีรษะด้วยดาบบ้าง
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลย่อมเสวยทุกข์โทมนัส
ข้อที่สอง แม้ดงั นี้ในปั จจุบนั ฯ
ข้ อ 471
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ประการอื่นยังมีอีก กรรมลามกที่คนพาลทาไว้ในก่อน
คือ กายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโนทุจริ ต
ย่อมปกคลุม ครอบงาคนพาลผูอ้ ยูบ่ นตัง่ หรื อบนเตียงหรื อนอนบน
พื้นดินในสมัยนั้น
เปรี ยบเหมือนเงายอดภูเขาใหญ่ ย่อมปกคลุม ครอบงาแผ่นดินใน
สมัยเวลาเย็น ฉันใด
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล
กรรมลามกที่คนพาลทาไว้ในก่อน คือ กายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโน
ทุจริ ต
ย่อมปกคลุม ครอบงาคนพาลผูอ้ ยูบ่ นตัง่ หรื อบนเตียงหรื อนอนบน
พื้นดินในสมัยนั้น
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ในสมัยนั้น คนพาลจะมีความรู ้สึกอย่างนี้วา่ เราไม่ได้ทาความดี
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ไม่ได้ทากุศล
ไม่ได้ทาเครื่ องป้ องกันความหวาดกลัวไว้
ทาแต่ความชัว่ ทาแต่ความร้าย ทาแต่ความเลว ละโลกนี้ไปแล้ว
จะไปสู่ คติของคนที่ไม่ได้ทาความดี ไม่ได้ทากุศล ไม่ได้ทาเครื่ อง
ป้ องกันความหวาดกลัวไว้
ซึ่ งทาแต่ความชัว่ ความร้าย และความเลว เป็ นกาหนด
คนพาลนั้นย่อมเศร้าโศก ลาบากใจ คร่ าครวญ ร่ าไห้ ทุ่มอก ถึง
ความหลงพร้อม
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลย่อมเสวยทุกข์โทมนัส ข้อที่สาม ดังนี้แลในปั จจุบนั ฯ
ข้ อ 472
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลนั้นนัน่ แลประพฤติทุจริ ต ทางกาย ทางวาจา ทางใจแล้ว
เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงอบาย ซึ่ งเขาพูดหมายถึงนรกนัน่ แลโดยชอบ
พึงกล่าวได้วา่ เป็ นสถานที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ
ส่ วนเดียว
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เพียงเท่านี้แม้จะเปรี ยบอุปมาจนถึงนรกเป็ นทุกข์ ก็ไม่ใช่ง่ายนัก ฯ
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ข้ อ 473
เมื่อพระผูม้ ีพระภาคตรัสแล้วอย่างนี้
ภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูล พระผูม้ ีพระภาคดังนี้วา่
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ อาจเปรี ยบอุปมาได้หรื อไม่
พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า
ดูกรภิกษุอาจเปรี ยบได้
แล้วตรัสต่อไปว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เปรี ยบเหมือนพวกราชบุรุษจับโจรผูป้ ระพฤติผิดมาแสดงแด่
พระราชาว่า
ขอเดชะผูน้ ้ ีเป็ นโจรประพฤติผดิ ต่อพระองค์
ขอพระองค์โปรดลงอาชญาที่ทรงพระราชประสงค์แก่มนั เถิด
พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้วา่
ท่านผูเ้ จริ ญ ไปเถิด
พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนี้ในเวลาเช้า
พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทง บุรุษนั้นในเวลาเช้า
ครั้นเวลากลางวัน พระราชาตรัสถามอย่างนี้วา่
พ่อมหาจาเริ ญ บุรุษนั้นเป็ นอย่างไร พวกราชบุรุษกราบทูลว่า
ขอเดชะ ยังเป็ นอยูอ่ ย่างเดิม พระเจ้าข้า
พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้วา่
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ท่านผูเ้ จริ ญ ไปเถิด
พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลากลางวัน
พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลากลางวัน
ครั้นเวลาเย็น พระราชาตรัสถามอย่างนี้วา่
พ่อมหาจาเริ ญ บุรุษนั้นเป็ นอย่างไร
พวกราชบุรุษกราบทูลว่า
ขอเดชะ ยังเป็ นอยูอ่ ย่างเดิมพระเจ้าข้า
พระราชาทรงสั่งการนั้นอย่างนี้วา่ ท่านผูเ้ จริ ญ ไปเถิด
พวกท่านจงเอาหอกร้อยเล่มแทงมันในเวลาเย็น
พวกราชบุรุษจึงเอาหอกร้อยเล่มแทงบุรุษนั้นในเวลาเย็น
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
พวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นเป็ นไฉน
บุรุษนั้น ถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่ม พึงเสวยทุกข์โทมนัสเหตุที่
ถูกแทงนั้นบ้างหรื อหนอ ฯ
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ บุรุษนั้นถูกแทงด้วยหอกแม้เล่มเดียว
ก็เสวยทุกข์โทมนัสเหตุที่ถูกแทงนั้นได้ ป่ วยการกล่าวถึงหอกตั้ง
สามร้อยเล่ม ฯ
ข้ อ 474
ครั้งนั้นแล พระผูม้ ีพระภาคทรงหยิบแผ่นหิ นย่อม ๆ ขนาดเท่าฝ่ ามือ
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แล้วตรัสถามภิกษุท้ งั หลายว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย พวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นเป็ นไฉน
แผ่นหิ นย่อม ๆ ขนาดเท่าฝ่ ามือที่เราถือนี้กบั ภูเขาหลวงหิ มพานต์
อย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากัน ฯ
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ แผ่นหิ นย่อม ๆ ขนาดเท่าฝ่ ามือที่ทรงถือนี้
มีประมาณน้อยนัก เปรี ยบเทียบภูเขาหลวงหิมพานต์แล้ว
ย่อมไม่ถึงแม้ความนับ ย่อมไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ ยว ย่อมไม่ถึงแม้
การเทียบกันได้ ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล
ทุกข์โทมนัสที่บุรุษถูกแทงด้วยหอกสามร้อยเล่มเป็ นเหตุ กาลังเสวย
อยูน่ ้ นั
เปรี ยบเทียบทุกข์ของนรกยังไม่ถึงแม้ความนับ
ยังไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ ยว ยังไม่ถึงแม้การเทียบกันได้ ฯ
ข้ อ 475
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหล่านายนิรยบาลจะให้คนพาลนั้น (คนผิดศีล) กระทาเหตุชื่อการจา
5 ประการ คือ
ตรึ งตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่ 1 ข้างที่ 2 ที่เท้าข้างที่ 1 ข้างที่ 2 และที่
ทรวงอกตรงกลาง
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คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยูใ่ นนรกนั้น
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุ ด ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหล่านายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นขึงพืดแล้วเอาผึ่ง ถาก
คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยูใ่ นนรกนั้น
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุ ด ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหล่านายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลง
ข้างล่าง แล้วถากด้วยพร้า
คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์กล้า เจ็บแสบอยูใ่ นนรกนั้น
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุ ด ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหล่านายนิรยบาลจะเอาคนพาลนั้นเทียมรถแล้ว
ให้วงิ่ กลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดทัว่ ลุกโพลงโชติช่วง
คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยูใ่ นนรกนั้น
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุ ด ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหล่านายนิรยบาลจะให้คนพาลนั้น
ปี นขึ้นปี นลงซึ่ งภูเขาถ่านเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดทัว่ ลุกโพลง โชติ
ช่วง
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คนพาลนั้นจะเสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยูใ่ นนรกนั้น
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุ ด ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหล่านายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบน เอาหัวลง
ข้างล่าง
แล้วพุง่ ลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟติดทัว่ ลุกโพลงโชติช่วง
คนพาลนั้นจะเดือดเป็ นฟองอยูใ่ นหม้อทองแดงนั้น
เขาเมื่อเดือดเป็ นฟองอยู่
จะพล่านขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งบ้าง พล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่ งบ้าง
พล่านไปด้านขวาครั้งหนึ่งบ้าง พล่านไปด้านซ้ายครั้งหนึ่งบ้าง
จะเสวยเวทนาอันเป็ นทุกข์กล้า เจ็บแสบ อยูใ่ นหม้อทองแดงนั้น
และยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นสุ ด ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหล่านายนิรยบาลจะโยนคนพาลนั้นเข้าไปในมหานรก
ก็มหานรกนั้นแล
มีสี่มุมสี่ ประตูแบ่งไว้โดยส่ วนเท่ากันมีกาแพงเหล็กล้อมรอบ ครอบ
ไว้ดว้ ยแผ่นเหล็ก
พื้นของนรกใหญ่น้ นั ล้วนแล้วด้วยเหล็กลุกโพลงประกอบด้วยไฟ
แผ่ไปตลอดร้อยโยชน์รอบด้านประดิษฐานอยูท่ ุกเมื่อ ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย

206

เรากล่าวเรื่ องนรกแม้โดยอเนกปริ ยายแล เพียงเท่านี้
จะกล่าวให้ถึงกระทัง่ นรกเป็ นทุกข์ไม่ใช่ทาได้ง่าย ฯ
ข้ อ 476
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกมีหญ้าเป็ นภักษา
สัตว์เดียรัจฉานเหล่านั้นย่อมใช้ฟันและเล็มกินหญ้าสด
ก็เหล่าสัตว์ เดียรัจฉานจาพวกมีหญ้าเป็ นภักษา คืออะไร
คือ ม้า โค ลา แพะ เนื้อ หรื อแม้จาพวกอื่น ๆ ไม่วา่ ชนิ ดไร ๆ ที่มี
หญ้าเป็ นภักษา
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาล นั้นนัน่ แลผูก้ ินอาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้
ทากรรมลามกไว้ในโลกนี้ เมื่อตายไปแล้ว
ย่อมเข้าถึงความเป็ นสหายของสัตว์จาพวกที่มีหญ้าเป็ นภักษา
เหล่านั้น ฯ
ข้ อ 477
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกมีคูถ (อุจจาระ) เป็ นภักษา
สัตว์เดียรัจฉานเหล่านั้นได้กลิ่นคูถแต่ไกล ๆ
แล้วย่อมวิง่ ไปด้วยหวังว่าจักกินตรงนี้
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เปรี ยบเหมือนพวกพราหมณ์เดินไปตามกลิ่นเครื่ องบูชาด้วยตั้งใจว่า
จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้ ฉันใด
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล
มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกมีคูถเป็ นภักษา
สัตว์เดียรัจฉานเหล่านั้น ได้กลิ่นคูถแต่ไกล ๆ แล้ว
ย่อมวิง่ ไปด้วยหวังว่า จักกินตรงนี้ จักกินตรงนี้
ก็เหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกมีคูถเป็ นภักษา คืออะไร
คือ ไก่ สุ กร สุ นขั บ้าน สุ นขั ป่ า หรื อแม้จาพวกอื่น ๆ ไม่วา่ ชนิดไร ๆ
ที่มีคูถเป็ นภักษา
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลนั้น นัน่ แล
ผูก้ ินอาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้
ทากรรมลามกไว้ในโลกนี้เมื่อตายไปแล้ว
ย่อมเข้าถึงความเป็ นสหายของสัตว์จาพวกมีคูถเป็ นภักษาเหล่านั้น ฯ
ข้ อ 478
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกเกิดแก่ตายในที่มืด
ก็เหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกเกิดแก่ตายในที่มืด คืออะไร
คือ ตัก๊ แตนมอด ไส้เดือน หรื อแม้จาพวกอื่น ๆ ไม่วา่ ชนิดไร ๆ ที่
เกิดแก่ตายในที่มืด
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ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลนั้นนัน่ แล
ผูก้ ินอาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้
ทากรรมลามกไว้ในโลกนี้
เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็ นสหายของสัตว์จาพวกเกิดแก่
ตายในที่มืด ฯ
ข้ อ 479
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉาน จาพวกเกิดแก่ตายในน้ า
ก็เหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกเกิดแก่ตายในน้ า คืออะไร
คือ ปลา เต่า จรเข้ หรื อแม้จาพวกอื่น ๆ ไม่วา่ ชนิดไร ๆ ที่เกิดแก่ตาย
ในน้ า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลนั้นนัน่ แล
ผูก้ ินอาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้ ทากรรมลามกไว้
ในโลกนี้
เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็ นสหายของสัตว์จาพวกเกิดแก่
ตาย ในน้ า ฯ
ข้ อ 480
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
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มีเหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกเกิดแก่ตายในของโสโครก
ก็เหล่าสัตว์เดียรัจฉานจาพวกเกิดแก่ตายในของโสโครกคืออะไร
คือ เหล่าสัตว์จาพวกที่เกิดแก่ตายในปลาเน่าก็มี ในศพเน่าก็มี ใน
ขนมกุมมาสเก่าก็มี
ในน้ าคราก็มี ในหลุมโสโครกก็มี หรื อแม้จาพวกอื่น ๆ ไม่วา่ ชนิดไร
ๆ ที่เกิดแก่ตายในของโสโครก
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลนั้นนัน่ แลผูก้ ินอาหารด้วยความติดใจรสเบื้องต้นในโลกนี้
ทากรรมลามกไว้ในโลกนี้
เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงความเป็ นสหายของสัตว์จาพวกเกิดแก่
ตายในของโสโครก ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เรากล่าวเรื่ องกาเนิดสัตว์เดียรัจฉานแม้โดยอเนกปริ ยายแล เพียง
เท่านี้
จะกล่าวให้ถึงกระทัง่ กาเนิดสัตว์เดียรัจฉานเป็ นทุกข์ ไม่ใช่ทาได้ง่าย ฯ
ข้ อ 481
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เปรี ยบเหมือนบุรุษโยนทุ่นมีบ่วงตาเดียวไปในมหาสมุทร
ทุ่นนั้นถูกลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตก ถูกลมตะวันตกพัด
ไปทางทิศตะวันออก
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ถูกลมเหนือพัดไปทางทิศใต้ ถูกลมใต้พดั ไปทางทิศเหนือ
มีเต่าตาบอดอยูใ่ นมหาสมุทรนั้น
ล่วงไปร้อยปี จึงจะผุดขึ้นครั้งหนึ่ง
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
พวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นเป็ นไฉน
เต่าตาบอดตัวนั้น
จะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียวโน้นได้บา้ งไหมหนอ ฯ
ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า
ข้อนั้นเป็ นไปไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ
ถ้าจะเป็ นไปได้บา้ งในบางครั้งบางคราว
ก็โดยล่วงระยะกาลนานแน่นอน ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เต่าตาบอดตัวนั้นจะพึงเอาคอสวมเข้าที่ทุ่นมีบ่วงตาเดียวโน้นได้ยงั
จะเร็ วกว่า
เรากล่าวความเป็ นมนุษย์ที่คนพาลผูไ้ ปสู่ วนิ ิบาตคราวหนึ่ งแล้วจะ
พึงได้ ยังยากกว่านี้ นัน่ เพราะเหตุไร
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เพราะในตัวคนพาลนี้
ไม่มีความประพฤติธรรม ความประพฤติสงบ การทากุศล การ
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ทาบุญ
มีแต่การกินกันเอง การเบียดเบียนคนอ่อนแอ ฯ
ข้ อ 482
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
คนพาลนั้นนัน่ แล
ถ้าจะมาสู่ ความเป็ นมนุษย์ในบางครั้งบางคราว ไม่วา่ กาลไหน ๆ
โดยล่วงระยะกาลนาน
ก็ยอ่ มเกิดในสกุลต่า คือ สกุลคนจัณฑาล หรื อสกุลคนจักสาน หรื อ
สกุลช่างรถ หรื อสกุลคนเทขยะ
เห็นปานนั้น ในบั้นปลาย
อันเป็ นสกุลคนจน มีขา้ วน้ าและโภชนาหารน้อย มีชีวิตเป็ นไป
ลาบาก
ซึ่ งเป็ นสกุลที่จะได้ของกิน และเครื่ องนุ่งห่มโดยฝื ดเคือง
และเขาจะมีผวิ พรรณทราม น่าเกลียดชัง ร่ างม่อต้อ มีโรคมาก เป็ น
คนตาบอดบ้าง เป็ นคนง่อยบ้าง
เป็ นคนกะจอกบ้าง เป็ นคนเปลี้ยบ้าง ไม่ได้ขา้ ว น้ า ผ้า ยาน ดอกไม้
ของหอม เครื่ องลูบไล้ ที่นอน ที่อยูอ่ าศัย และเครื่ องตามประทีป
เขาจะประพฤติกายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโนทุจริ ต
ครั้นแล้วเมื่อตายไป จะเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ฯ
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ข้ อ 483
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหมือนนักเลงการพนัน
เพราะเคราะห์ร้ายประการแรกเท่านั้นจึงต้องเสี ยลูกบ้าง เสี ยเมียบ้าง
เสี ยสมบัติทุกอย่างบ้างยิง่ ขึ้นไป
อีกต้องถึงถูกจองจา เคราะห์ร้ายของนักเลงการพนันที่ตอ้ งเสี ยไป
ดังนั้น เพียงเล็กน้อย
ที่แท้แลเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงกว่านั้น คือ เคราะห์ที่คนพาลนั้น
ประพฤติกายทุจริ ต วจีทุจริ ต มโนทุจริ ตแล้ว ตายไป เข้าถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก นัน่ เอง ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
นี้ภูมิของคนพาลครบถ้วนบริ บูรณ์ ฯ
ข้ อ 484
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ลักษณะ เครื่ องหมาย เครื่ องอ้างว่า
เป็ นบัณฑิตของบัณฑิตนี้มี 3 อย่าง 3 อย่างเป็ นไฉน
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
บัณฑิตในโลกนี้มกั คิดความคิดที่ดี (ถูกศีล)
มักพูดคาพูดที่ดี (ถูกศีล) มักทาการทาที่ดี (ถูกศีล)
ถ้าบัณฑิตจักไม่เป็ นผูค้ ิดความคิดที่ดี พูดคาพูดที่ดี และทาการทาที่ดี
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บัณฑิตพวกไหนจะพึงรู ้จกั เขาได้วา่ ผูน้ ้ ีเป็ นบัณฑิต เป็ นสัตบุรุษ
เพราะบัณฑิตมักคิดความคิดที่ดี มักพูดคาพูดที่ดี และมักทาการทาที่
ดี
ฉะนั้น พวกบัณฑิตจึงรู ้ได้วา่ ผูน้ ้ ีเป็ นบัณฑิตเป็ นสัตบุรุษ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
บัณฑิตนั้นนัน่ แลย่อมเสวยสุ ขโสมนัส 3 อย่างในปั จจุบนั ฯ
ข้ อ 485-500
(ตรงกันข้ามกับคนพาล)...
ข้ อ 501
ครั้งนั้นแล พระผูม้ ีพระภาคทรงหยิบแผ่นหิ นย่อม ๆ ขนาดเท่าฝ่ า
มือ
แล้วตรัสถามภิกษุท้ งั หลายว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
พวกเธอจะสาคัญความ ข้อนั้นเป็ นไฉน
แผ่นหิ นย่อม ๆ ขนาดเท่าฝ่ ามือที่เราถือนี้ กับภูเขาหลวงหิ มพานต์
อย่างไหนหนอแลใหญ่กว่ากัน ฯ
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ แผ่นหิ นย่อม ๆ ขนาดเท่าฝ่ ามือที่ทรงถือนี้มี
ประมาณน้อยนัก
เปรี ยบเทียบภูเขาหลวงหิมพานต์แล้ว ย่อมไม่ถึงแม้ความนับย่อมไม่
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ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ ยว
ย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้ ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ฉันนั้นเหมือนกันแล พระเจ้าจักรพรรดิน้ ี ทรงประกอบด้วย
แก้ว 7 ประการและความสัมฤทธิ ผล 4 อย่าง
ย่อมทรงเสวยสุ ขโสมนัสอันมีสิ่งประกอบนั้นเป็ นเหตุได้
สุ ขโสมนัสนั้นเปรี ยบเทียบสุ ขอันเป็ นทิพย์แล้ว
ย่อมไม่ถึงแม้การนับ ย่อมไม่เข้าถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ ยว
ย่อมไม่ถึงแม้การเทียบกันได้ ฯ
ข้ อ 502
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
บัณฑิตนั้นนัน่ แล
ถ้ามาสู่ ความเป็ นมนุษย์ในบางครั้งบางคราวไม่วา่ กาลไหน ๆ โดย
ล่วงระยะกาลนาน
ก็ยอ่ มเกิดในสกุลสู ง คือสกุลกษัตริ ยม์ หาศาล หรื อสกุลพราหมณ์
มหาศาล หรื อสกุลคฤหบดีมหาศาล
เห็นปานนั้นในบั้นปลาย
อันเป็ นสกุลมัง่ คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มีทองและเงินอุปกรณ์
เครื่ องปลื้มใจ
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และทรัพย์ธญ
ั ญาหารอย่างเพียงพอ
และเขาจะเป็ นผูม้ ีรูปงาม น่าดู น่าเลื่อมใส ประกอบด้วยความงาม
แห่งผิวพรรณอย่างยิง่
มีปรกติได้ขา้ ว น้ า ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่ องลูบไล้ ที่นอน ที่
อยูอ่ าศัย
และเครื่ องตามประทีป เขาจะประพฤติกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต มโน
สุ จริ ต
ครั้นแล้วเมื่อตายไปจะเข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์ ฯ
ข้ อ 503
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เหมือนนักเลงการพนัน เพราะฉวยเอาชัยชนะได้ประการแรก
เท่านั้น จึงบรรลุโภคสมบัติมากมาย
การฉวยเอาชัยชนะของนักเลงการพนันที่บรรลุโภคสมบัติมากมาย
ได้น้ นั แล เพียงเล็กน้อย
ที่แท้แล การฉวยเอาชัยชนะใหญ่หลวงกว่านั้น
การฉวยเอาชัยชนะใหญ่หลวงกว่านั้น คือ การฉวยเอาชัยชนะที่
บัณฑิตนั้น
ประพฤติกายสุ จริ ต วจีสุจริ ต มโนสุ จริ ต
แล้วตายไป เข้าถึงสุ คติโลกสวรรค์นนั่ เอง ฯ
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ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
นี้ภูมิของบัณฑิตครบถ้วนบริ บูรณ์ ฯ
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว
ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่ นชมยินดีพระภาษิตของพระผูม้ ีพระภาคแล ฯ
พระไตรปิ ฎกเล่ ม 16 ติณกัฏฐสู ตร
ข้ อ 421
ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถี ณ ที่น้ นั แล พระผูม้ ีพระ
ภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลาย ...
แล้วได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผมู ้ ีอวิชชาเป็ นที่กางกั้น มีตณั หาเป็ นเครื่ องประกอบไว้
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ฯ
ข้ อ 422
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เหมือนอย่างว่า บุรุษตัดทอนหญ้า ไม้กิ่งไม้ ใบไม้
ในชมพูทวีปนี้ แล้วจึงรวมกันไว้ ครั้นแล้ว พึงกระทาให้เป็ นมัด ๆ
ละ 4 นิ้ว วางไว้
สมมติวา่ นี้เป็ นมารดาของเรา นี้เป็ นมารดาของมารดาของเรา โดย
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ลาดับ
มารดาของมารดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้ นสุ ด
ส่ วนว่า หญ้าไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ ในชมพูทวีปนี้ พึงถึงการหมดสิ้ นไป
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้อง
ปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผมู ้ ีอวิชชาเป็ นที่กางกั้น มีตณั หาเป็ นเครื่ องประกอบไว้
ท่องเที่ยวไปมาอยูท่ ี่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ
พวกเธอได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ ได้เพิ่มพูนปฐพีที่
เป็ นป่ าช้าตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายใน
สังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกาหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ
พระไตรปิ ฎกเล่ ม 16 ปฐวีสูตร
ข้ อ 423
พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
ครั้งนั้นแล พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลาย ...
แล้วได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผมู ้ ีอวิชชาเป็ นที่กางกั้น มีตณั หาเป็ นเครื่ องประกอบไว้
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ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ฯ
ข้ อ 424
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เหมือนอย่างว่า บุรุษปั้ นมหาปฐพีน้ ีให้เป็ นก้อน
ก้อนละเท่าเม็ดกระเบาแล้ววางไว้
สมมติวา่ นี้เป็ นบิดาของเรา นี้เป็ นบิดาของบิดาของเรา โดยลาดับ
บิดาของบิดาแห่งบุรุษนั้นไม่พึงสิ้ นสุ ด ส่ วนมหาปฐพีน้ ี พึงถึงการ
หมดสิ้ นไป
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้อง
ปลายไม่ได้ ฯลฯ
ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ พวกเธอได้เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน
ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็ นป่ าช้า ตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายใน
สังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกาหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ
พระไตรปิ ฎกเล่ ม 16 อัสสุ สูตร
ข้ อ 425
พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี
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เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่น้ นั แล พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุ
ทั้งหลาย ...
แล้วได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้น
เบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ
พวกเธอจะสาคัญความข้อนั้น เป็ นไฉน
น้ าตาที่หลัง่ ไหลของพวกเธอผูท้ ่องเที่ยวไปมา คร่ าครวญร้องไห้อยู่
เพราะประสบสิ่ งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่ งที่พอใจ โดย
กาลนานนี้
กับน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 สิ่ งไหนจะมากกว่ากัน ฯ
ภิกษุเหล่านั้นทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ
พวกข้าพระองค์ ย่อมทราบธรรมตามที่พระผูม้ ีพระภาคทรงแสดง
แล้วว่า
น้ าตาที่หลัง่ ไหลออกของพวกข้าพระองค์ผทู ้ ่องเที่ยวไปมา คร่ า
ครวญร้องไห้อยู่
เพราะการประสบสิ่ งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่ งที่พอใจ
โดยกาลนานนี้แหละ มากกว่า
ส่ วนน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย ฯ
ข้ อ 426
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้
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ถูกแล้ว น้ าตาที่หลัง่ ไหลออกของพวกเธอ ผูท้ ่องเที่ยวไปมา ฯลฯ
โดยกาลนานนี้แหละ มากกว่า
ส่ วนน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย
พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนาน
น้ าตาที่หลัง่ ไหลออกของเธอเหล่านั้น ผูป้ ระสบมรณกรรมของ
มารดาคร่ าครวญร้องไห้อยู่
เพราะประสบสิ่ งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่ งที่พอใจนัน่
แหละ มากกว่า
ส่ วนน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย
พวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดา ...
ของพี่ชายน้องชาย พี่สาวน้องสาว ...
ของบุตร ...
ของธิดา ...
ความเสื่ อมแห่งญาติ ...
ความเสื่ อมแห่งโภคะ ...
ได้ประสบความเสื่ อมเพราะโรคตลอดกาลนาน
น้ าตาที่หลัง่ ไหลออกของเธอเหล่านั้น ผูป้ ระสบความเสื่ อมเพราะ
โรค คร่ าครวญร้องไห้อยู่
เพราะประสบสิ่ งที่ไม่พอใจ เพราะพลัดพรากจากสิ่ งที่พอใจนัน่
แหละมากกว่า
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ส่ วนน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่าสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้อง
ปลายไม่ได้ ฯลฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายใน
สังขารทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกาหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ

พระไตรปิ ฎกเล่ ม 16 ขีรสู ตร
ข้ อ 427
พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
ณ ที่น้ นั แล พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลาย ...แล้วได้ตรัสว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ
เธอทั้งหลายจะสาคัญความข้อนั้นเป็ นไฉน
น้ านมมารดาที่พวกเธอผูท้ ่องเที่ยวไปมาอยูโ่ ดยกาลนานนี้ ดื่มแล้ว
กับน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไหนจะมากกว่ากัน ฯ
ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ พวกข้าพระองค์ยอ่ มทราบธรรมตามที่พระผูม้ ี
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พระภาคทรงแสดงแล้ว
น้ านมมารดาที่พวกข้าพระองค์ผทู ้ ่องเที่ยวไปมาอยูโ่ ดยกาลนาน ดื่ม
แล้วนัน่ แหละ มากกว่า
น้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย ฯ
ข้ อ 428
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ถูกละ ๆ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้ว
อย่างนี้ ถูกแล้ว
น้ านมมารดาที่พวกเธอผูท้ ่องเที่ยวไปมาอยูโ่ ดยกาลนานดื่มแล้วนัน่
แหละ มากกว่า
น้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า
สงสารนี้กาหนดที่สุด เบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ
พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ
พระไตรปิ ฎก เล่ ม 16 ปัพพตสู ตร
ข้ อ 429
พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณ
ฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี
ครั้งนั้นแล ภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปเฝ้าพระผูม้ ีพระภาคถึงที่ประทับ
ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้ว ฯลฯ เมื่อภิกษุรูปนั้นนัง่ เรี ยบร้อยแล้ว ได้ทูลถาม
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พระผูม้ ีพระภาคว่า
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ
กัปหนึ่ง นานเพียงไรหนอแล
พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุ
กัปหนึ่งนานแล มิใช่ง่ายที่จะนับกัปนั้นว่า
เท่านี้ปี เท่านี้ 100 ปี เท่านี้ 1,000 ปี หรื อว่าเท่านี้ 100,000 ปี ฯ
ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม พระเจ้าข้า ฯ
ข้ อ 430
อาจอุปมาได้ ภิกษุ แล้วจึงตรัสต่อไปว่า
ดูกรภิกษุเหมือนอย่างว่า
ภูเขาหิ นลูกใหญ่ยาวโยชน์หนึ่ง กว้างโยชน์หนึ่ง สู งโยชน์หนึ่งไม่มี
ช่อง ไม่มีโพรง เป็ นแท่งทึบ
บุรุษพึงเอาผ้าแคว้นกาสี มา (ผ้าที่มีสัมผัสนิ่มมาก) แล้วปั ดภูเขานั้น
100 ปี ต่อครั้ง
ภูเขาหิ นลูกใหญ่น้ นั พึงถึงการหมดไป สิ้ นไป เพราะความพยายามนี้
ยังเร็ วกว่าแล ส่ วนกัปหนึ่งยังไม่ถึงการหมดไป สิ้ นไป กัปนานอย่าง
นี้แล
บรรดากัปที่นานอย่างนี้ พวกเธอท่องเที่ยวไปแล้ว มิใช่หนึ่ งกัป มิใช่
ร้อยกัป มิใช่ พันกัป มิใช่แสนกัป
ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะว่า
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สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ก็เหตุเพียงเท่านี้พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่าย ในสังขารทั้งปวง (การปรุ ง
แต่งชอบชังในสิ่ งต่าง ๆ ทั้งหลายทั้งปวง)
พอเพื่อจะคลายกาหนัด (คลายสุ ขปลอมจากสมชอบสมชัง)
พอเพื่อจะหลุดพ้น (หลุดพ้นจากทุกข์อนั เกิดจากชอบชัง จากการยึด
มัน่ ถือมัน่ ) ดังนี้ ฯ
พระไตรปิ ฎก เล่ ม 16 คงคาสู ตร
ข้ อ 435
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวนั กลันทกนิ
วาปสถาน เขตพระนครราชคฤห์
ครั้งนั้นแล พราหมณ์ผหู ้ นึ่งเข้าไปเฝ้าพระผูม้ ีพระภาคถึงที่ประทับ
ได้ปราศรัยกับพระผูม้ ีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึง
กันไปแล้ว
จึงนัง่ ณ ที่ควรส่ วนข้างหนึ่ง ครั้นพราหมณ์น้ นั นัง่ เรี ยบร้อยแล้ว
ได้ทูลถามพระผูม้ ีพระภาคว่า
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ กัปที่ผา่ นไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากเท่าไร
หนอแล ฯ
พระผูม้ ีพระภาคตรัสว่า ดูกรพราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผา่ นไปแล้ว
ล่วงไปแล้ว มากแล
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มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่าเท่านี้กปั เท่านี้ 100 กัปเท่านี้ 1,000
กัป หรื อว่าเท่านี้ 100,000 กัป ฯ
ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริ ญ ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหม ฯ
ข้ อ 436
อาจอุปมาได้ พราหมณ์
แล้วจึงตรัสต่อไปว่า ดูกรพราหมณ์
แม่น้ าคงคานี้ยอ่ มเกิดแต่ที่ใด และย่อมถึงมหาสมุทร ณ ที่ใด
(แม่น้ าคงคา ยาวประมาณ 2,525 กิโลเมตร จุดที่กว้างที่สุด ประมาณ
3 กิโลเมตร)
เมล็ดทรายในระยะนี้ไม่เป็ นของง่ายที่จะกาหนดได้วา่
เท่านี้เม็ด เท่านี้ 100 เม็ดเท่านี้ 1,000 เม็ด หรื อว่าเท่านี้ 100,000 เมล็ด
ดูกรพราหมณ์ กัปทั้งหลายที่ผา่ นไปแล้ว ล่วงไปแล้ว มากกว่าเมล็ด
ทรายเหล่านั้น
มิใช่ง่ายที่จะนับกัปเหล่านั้นว่า
เท่านี้กปั เท่านี้ 100 กัป เท่านี้ 1,000 กัป หรื อว่าเท่านี้ 100,000 กัป
เมื่อเหล่าสัตว์ผมู ้ ีอวิชชาเป็ นที่กางกั้น มีตณั หาเป็ นเครื่ องประกอบไว้
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นไม่ปรากฏ สัตว์เหล่านั้นได้เสวย
ทุกข์ ความเผ็ดร้อน ความพินาศ
ได้เพิ่มพูนปฐพีที่เป็ นป่ าช้าตลอดกาลนาน เหมือนฉะนั้น
ดูกรพราหมณ์ก็เหตุเพียงเท่านี้ พอทีเดียวเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขาร
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ทั้งปวง
พอเพื่อจะคลายกาหนัด พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ
ข้ อ 437
เมื่อพระผูม้ ีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว
พราหมณ์ผนู ้ ้ นั ได้กราบทูลว่า
แจ่มแจ้งยิง่ นัก ท่านพระโคดม แจ่มแจ้งยิง่ นัก ท่านพระโคดม
ขอพระโคดมผูเ้ จริ ญ จงทรงจาข้าพระองค์วา่ เป็ นอุบาสก
ผูถ้ ึงสรณะจนตลอดชีวติ ตั้งแต่วนั นี้ เป็ นต้นไป ดังนี้ ฯ
พระไตรปิ ฏกเล่ ม 16 ทุคคตสู ตร
ข้ อ 443
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่น้ นั แล พระผูม้ ีพระ
ภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลาย ...แล้วได้ตรัสว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผมู ้ ีอวิชชาเป็ นที่กางกั้น มีตณั หาเป็ นเครื่ องประกอบไว้
ท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ
เธอทั้งหลายเห็นทุคตบุรุษผูม้ ีมือและเท้าไม่สมประกอบ
พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้วา่ เราทั้งหลายก็เคยเสวยทุกข์เห็นปาน
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นี้มาแล้วโดยกาลนานนี้
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะว่าสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ พอ
เพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ
พระไตรปิ ฎก เล่ ม 16 สุ ขิตสู ตร
ข้ อ 444
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี
เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่น้ นั แล
พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลาย ... แล้วได้ตรัสว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผมู ้ ีอวิชชาเป็ นที่กางกั้น มีตณั หาเป็ นเครื่ องประกอบไว้
ท่องเที่ยวไปมาอยู่
ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ ...
เธอทั้งหลายเห็นบุคคลผูเ้ พียบพร้อมด้วยความสุ ข มีบริ วารคอยรับ
ใช้
พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้วา่ เราทั้งหลายก็เคยเสวยสุ ขเห็นปานนี้
มาแล้วโดยกาลนานนี้
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ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะว่า สงสารกาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ฯลฯ พอเพื่อ
จะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ
พระไตรปิ ฎก เล่ ม 16 ติงสมัตตาสู ตร
ข้ อ 447
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสว่า ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
สงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้
เมื่อเหล่าสัตว์ผยู ้ งั มีอวิชชาเป็ นที่กางกั้น มีตณั หาเป็ นเครื่ องประกอบ
ไว้ ท่องเที่ยวไปมาอยู่
ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ พวกเธอจะสาคัญความข้อนั้นเป็ นไฉน
โลหิ ตที่หลัง่ ไหลออกของพวกเธอ ผูท้ ่องเที่ยวไปมา ซึ่ งถูกตัดศีรษะ
โดยกาลนานนี้
กับน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 สิ่ งไหนจะมากกว่ากัน
ภิกษุท้ งั หลายกราบทูลว่า
ข้าแต่พระองค์ผเู ้ จริ ญ ข้าพระองค์ท้ งั หลาย ย่อมทราบธรรมตามที่
พระผูม้ ีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า
โลหิ ตที่หลัง่ ไหลออกของพวกข้าพระองค์ผทู ้ ่องเที่ยวไปมา
ซึ่ งถูกตัดศีรษะโดยกาลนานนี้แหละมากกว่า
ส่ วนน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย ดังนี้ ฯ
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ข้ อ 448
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ถูกละ ๆ
พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้ว
โลหิ ตที่หลัง่ ไหลออกของพวกเธอ ผูท้ ่องเที่ยวไปมา
ซึ่งถูกตัดศีรษะ โดยกาลนานนี้ นี้แหละมากกว่า
ส่ วนน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย
เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็ นโค ซึ่ งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน
โลหิ ตที่หลัง่ ไหลออกนัน่ แหละมากกว่า
ส่ วนน้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย
เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็ นกระบือ
ซึ่งถูกตัดศีรษะตลอดกาลนาน
โลหิ ตที่หลัง่ ไหลออกนัน่ แหละมากกว่า
... เมื่อเธอทั้งหลายเกิดเป็ นแกะ
... เกิดเป็ นแพะ
... เกิดเป็ นเนื้ อ
... เกิดเป็ นสุ กร
... เกิดเป็ นไก่ ...
เมื่อพวกเธอถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่า
เป็ นโจรฆ่าชาวบ้านตลอดกาลนาน
โลหิ ตที่หลัง่ ไหลออกนัน่ แหละมากกว่า
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... ถูกจับตัดศีรษะโดยข้อหาว่าเป็ นโจรคิดปล้น
...ถูกจับตัดศีรษะ โดยข้อหาว่าเป็ นโจรประพฤติผดิ ในภรรยาของ
ผูอ้ ื่น ตลอดกาลนาน
โลหิ ตที่หลัง่ ไหลออกนัน่ แหละมากกว่า
น้ าในมหาสมุทรทั้ง 4 ไม่มากกว่าเลย
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะว่าสงสารนี้กาหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ ...
พอเพื่อจะหลุดพ้น ดังนี้ ฯ
ข้ อ 449
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสดังนี้ แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างพอใจชื่นชม
ภาษิตของพระผูม้ ีพระภาค
เมื่อพระผูม้ ีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนี้ อยู่
จิตของภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ 30 รู ป พ้นจากอาสวะเพราะไม่
ถือมัน่ ฯ
พระไตรปิ ฎกเล่ม 27 ตจสารชาดก
คนฉลาดย่อมไม่แสดงอาการให้ศตั รู เห็น
ข้ อ 788
พวกเจ้าตกอยูใ่ นเงื้อมมือของศัตรู ถูกเขาจองจาด้วยท่อนไม้ไผ่แล้ว
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ยังเป็ นผูม้ ีสีหน้าผ่องใส เพราะเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่เศร้าโศกเล่า?
ข้ อ 789
บุคคลไม่พึงได้ความเจริ ญแม้แต่เล็กน้อย
ด้วยความเศร้าโศก และ ความร่ าราพัน
พวกศัตรู รู้วา่ บุคคลนั้นเศร้าโศก ได้รับความทุกข์ ย่อมดีใจ
ข้ อ 790
ส่ วนบัณฑิตผูฉ้ ลาดในการวินิจฉัยความ
ย่อมไม่สะทกสะท้านเพราะอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่วา่ เมื่อไร
พวกศัตรู ได้เห็นหน้าของบัณฑิตนั้น อันไม่เปลี่ยนแปลง เป็ นเหมือน
แต่ก่อน ย่อมเกิดความทุกข์.
ข้ อ 791
บุคคลจะพึงได้ประโยชน์ในที่ใด ด้วยประการใด ๆ เช่น การร่ าย
มนต์
การปรึ กษาท่านผูร้ ู ้ การกล่าววาจาอ่อนหวาน การให้สินบน
หรื อการสื บวงศ์ตระกูล พึงหาเพียรในที่น้ นั ด้วยประการนั้น ๆ เถิด
ข้ อ 792
ก็ในการใด บัณฑิตพึงรู ้วา่ ประโยชน์น้ ี เราหรื อคนอื่นไม่พึงได้รับ
ในกาลนั้น ก็ไม่ควรเศร้าโศก ควรอดกลั้นไว้ดว้ ยคิดเสี ยว่า กรรม
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เป็ นของมัน่ คง
บัดนี้ เราจะกระทาอย่างไรดี
มิคโปตกชาดก
คาพูดทีท่ าให้ หายเศร้ าโศก
ข้ อ 808
การที่ท่านเศร้าโศกถึงลูกเนื้ อผูล้ ะไปแล้ว เป็ นการไม่สมควรแก่ท่าน
ผูห้ ลีกออกจากเรื อนบวชเป็ นบรรพชิต สงบระงับ
ข้ อ 809
ดูกรท้าวสักกะ ความรักของมนุษย์ หรื อเนื้ อ ย่อมเกิดขึ้นในใจเพราะ
อยูร่ ่ วมกันมา
มนุษย์ หรื อเนื้ อนั้น อาตมภาพไม่สามารถที่จะไม่เศร้าโศกถึงได้
ข้ อ 810
ชนเหล่าใด มาร้องไห้ราพัน บ่นเพ้อถึงผูต้ ายไปแล้ว และผูจ้ ะตายอยู่
ณ บัดนี้ การร้องไห้ของชนเหล่านั้น สัตบุรุษทั้งหลายกล่าวว่าเปล่า
จากประโยชน์
ดูกรฤาษี เพราะฉะนั้น ท่านอย่าร้องไห้เลย
ข้ อ 811
ดูกรพราหมณ์ ผูท้ ี่ตายไปแล้ว ละไปแล้ว
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หากจะพึงกลับเป็ นขึ้นได้ เพราะการร้องไห้
เราก็จะประชุมกันทั้งหมดร้องไห้ถึงพวกญาติของกันและกัน
ข้ อ 812
มหาบพิตร
มารดาอาตมภาพผูเ้ ดือดร้อนยิง่ นักให้หายร้อน ดับความกระวน
กระวายได้ท้ งั สิ้ น
เหมือนบุคคลเอาน้ ารดไฟติดที่เปรี ยงให้ดบั
ฉะนั้นมหาบพิตรมาถอนลูกศรคือความโศกที่เสี ยบแน่นอยูใ่ นหทัย
ของอาตมภาพออกได้แล้วหนอ
เมื่ออาตมภาพถูกความโศกครอบงา
มหาบพิตรก็ได้บรรเทาความโศกถึงบุตรเสี ยได้
ดูกรท้าววาสวะ
อาตมภาพเป็ นผูถ้ อนลูกศรออกได้แล้ว ปราศจากความเศร้าโศก ไม่
มีความมัวหมอง
อาตมาภาพจะไม่เศร้าโศกร้องไห้ เพราะได้ฟังถ้อยคาของมหาบพิตร
พระไตรปิ ฎกเล่ ม 24 สจิตตสู ตร
ข้ อ 51
สมัยหนึ่ง พระผูม้ ีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตะวัน อาราม
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ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
ใกล้พระนครสาวัตถี ณ ที่น้ นั แล
พระผูม้ ีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุท้ งั หลายว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผูม้ ีพระภาคแล้ว
พระผูม้ ีพระภาคได้ตรัสว่า
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
หากว่าภิกษุไม่เป็ นผูฉ้ ลาดในวารจิตของผูอ้ ื่นไซร้ เมื่อเป็ นเช่นนั้น
เธอทั้งหลายพึงศึกษาว่า
เราทั้งหลายจักเป็ นผูฉ้ ลาดในวารจิตของตน
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ภิกษุยอ่ มเป็ นผูฉ้ ลาดในวารจิตของตนอย่างไร
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เปรี ยบเหมือนสตรี หรื อบุรุษที่เป็ นหนุ่มสาว มีปรกติชอบแต่งตัว
ส่ องดูเงาหน้าของตนในคันฉ่ องอันบริ สุทธิ์ หมดจด หรื อในภาชนะ
น้ าอันใส
ถ้าเห็นธุ ลีหรื อจุดดาที่หน้านั้น ก็พยายามเพื่อขจัดธุ ลีหรื อจุดดานั้น
เสี ย
หากว่าเราไม่เห็นธุ ลีหรื อจุดดาที่หน้านั้น ก็ยอ่ มดีใจ
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มีความดาริ อนั บริ บูรณ์ดว้ ยเหตุน้ นั แลว่า
เป็ นลาภของเราหนอ หน้าของเราบริ สุทธิ์ แล้วหนอ แม้ฉนั ใด
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
การพิจารณาของภิกษุวา่
เราเป็ นผูม้ ีอภิชฌา (ชอบ) อยูโ่ ดยมาก หรื อหนอ หรื อว่าเราไม่เป็ นผู ้
มีอภิชฌาอยูโ่ ดยมาก
เราเป็ นผูม้ ีจิตพยาบาท (ชัง) อยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเราไม่เป็ น
ผูม้ ีจิตไม่พยาบาทอยูโ่ ดยมาก
เราเป็ นผูอ้ นั ถีนมิทธะ (หดหู่ ซึมเศร้า) กลุม้ รุ มอยูโ่ ดยมากหรื อหนอ
หรื อว่าเราเป็ นผูป้ ราศจากถีนมิทธะอยูโ่ ดยมาก
เราเป็ นผูฟ้ ุ้งซ่าน (อึดอัด ราคาญ) อยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเรา
เป็ นผูไ้ ม่ฟุ้งซ่านอยูโ่ ดยมาก
เราเป็ นผูม้ ีความสงสัย
(ไม่รู้ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาพพ้นทุกข์ วิธีพน้ ทุกข์ งง กลัว กังวล
ระแวง หวัน่ ไหว)
อยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเราเป็ นผูข้ า้ มพ้นความสงสัยได้
โดยมาก
เราเป็ นผูโ้ กรธอยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเราเป็ นผูไ้ ม่โกรธอยู่
โดยมาก
เราเป็ นผูม้ ีจิตเศร้าหมองอยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเราเป็ นผูม้ ีจิต
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ไม่เศร้าหมองอยูโ่ ดยมาก
เราเป็ นผูม้ ีกายอันปรารภแรงกล้าอยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเรา
เป็ นผูม้ ีกายอันมิได้ปรารภแรงกล้าอยูโ่ ดยมาก เราเป็ นผูเ้ กียจคร้าน
อยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเราเป็ นผูป้ รารภความเพียรอยูโ่ ดยมาก
เราเป็ นผูม้ ีจิตไม่ต้ งั มัน่ อยูโ่ ดยมากหรื อหนอ หรื อว่าเราเป็ นผูม้ ีจิตตั้ง
มัน่ อยูโ่ ดยมาก ดังนี้
ย่อมเป็ นอุปการะมากในกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกันแล ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ถ้าว่าภิกษุเมื่อพิจารณาอยู่ ย่อมรู ้อย่างนี้วา่ เราเป็ นผูม้ ีอภิชฌาอยู่
โดยมาก
เป็ นผูม้ ีจิตพยาบาทอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูอ้ นั ถีนมิทธะกลุม้ รุ มอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูฟ้ ุ้งซ่านอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูม้ ีความสงสัยอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูม้ ีความโกรธอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูม้ ีจิตเศร้าหมองอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูม้ ีกายอันปรารภแรงกล้าอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูเ้ กียจคร้านอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูม้ ีจิตไม่ต้ งั มัน่ อยูโ่ ดยมาก
ดังนี้ไซร้
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ภิกษุน้ นั ควรทาความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ทอ้ ถอย สติ
และสัมปชัญญะ ให้มีประมาณยิง่
เพื่อละธรรมทั้งหลาย ที่เป็ นบาปอกุศลเหล่านั้น ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
เปรี ยบเหมือนบุคคลผู้มผี ้ าอันไฟไหม้ หรื อมีศีรษะอันไฟไหม้
พึงทาความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น
ความไม่ทอ้ ถอย
สติและสัมปชัญญะให้มีประมาณยิง่
เพื่อดับไฟไหม้ ผ้าหรื อไฟไหม้ ศีรษะนั้น ฉันใด
ภิกษุน้ นั ก็พึงทาความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ทอ้ ถอย สติ
และสัมปชัญญะ
ให้มีประมาณยิง่ เพื่อละธรรมทั้งหลายที่เป็ นบาปเป็ นอกุศลเหล่านั้น
ฉันนั้นเหมือนกัน ฯ
ดูกรภิกษุท้ งั หลาย
ก็ถา้ ว่าภิกษุเมื่อพิจารณาอยู่ ย่อมรู ้อย่างนี้วา่
เราเป็ นผูไ้ ม่มีอภิชฌาอยูโ่ ดยมาก เป็ นผูม้ ีจิตไม่พยาบาทอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูป้ ราศจากถีนมิทธะอยูโ่ ดยมาก เป็ นผูไ้ ม่ฟุ้งซ่านอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูข้ า้ มพ้นความสงสัยอยูโ่ ดยมาก เป็ นผูไ้ ม่โกรธอยูโ่ ดยมาก
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เป็ นผูม้ ีจิตไม่เศร้าหมองอยูโ่ ดยมาก เป็ นผูม้ ีกายอันมิได้ปรารภแรง
กล้าอยูโ่ ดยมาก
เป็ นผูป้ รารภความเพียรอยูโ่ ดยมาก เป็ นผูม้ ีจิตตั้งมัน่ อยูโ่ ดยมากดังนี้
ไซร้
ภิกษุน้ นั ควรตั้งอยูใ่ นกุศลธรรมเหล่านั้นแล้ว
พึงทาความเพียรเพื่อความสิ้ นไปแห่งอาสวะทั้งหลายให้ยงิ่ ขึ้นไป ฯ

@การตั้งจิตที่ถูกต้อง คือ
ตั้งให้สิ่งดีเข้ามาในชีวิตอย่างพอดีตามความจาเป็ นสู งสุ ด
ตามประโยชน์สูงสุ ดที่จะเกิดแก่เราและแก่โลก
(ตามวิบากดีร้ายของเราและคนในโลก)
ไม่มากไปหรื อน้อยไปจนเกิดผลเสี ย
หากตั้งจิตไม่ถูกต้อง
1) สิ่ งดีน้ นั จะไม่เข้ามาเลย
2) สิ่ งดีน้ นั จะเข้ามาช้ากว่าที่ควร
3) สิ่ งดีน้ นั จะเข้ามาเร็ วและมากกว่าที่ควรจะเป็ น แต่จะมีวบิ ากร้าย
แทรก
@กลัว คือ ทุกข์ คือ ทาร้ายตัวเอง
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@กิเลสเป็ นโรคติดต่อร้ายแรงที่สุดในโลก
นาทุกข์ท้ งั มวลมาให้
เพราะมีแรงเหนี่ยวให้คนทาตามเป็ นตาม
วิธีป้องกันคือ ตั้งศีล
@ความยึดมัน่ ถือมัน่ ทาให้เกิดวิบากร้าย
วิบากร้ายจะมากั้นไม่ให้ได้สิ่งดี เพราะเอาความยึดมัน่ ถือมัน่ ไปกั้น
ไว้
@อย่าถือสาใคร จะมีวบิ ากร้าย 11 ประการ
@สัจจะให้ผม (หมอเขียว)
มาบริ หารแพทย์วถิ ีธรรม
สถาบันวิชชาราม
เป็ นองครักษ์พิทกั ษ์ศาสนา
ปกป้ อง รักษา คุม้ ครอง และ เผยแพร่ ธรรมะ
@ชีวติ ให้มีธรรมะ เป็ นแก่นหลักของชีวติ
บรรลุธรรมมีค่าที่สุดในโลก
เมื่อเกิดสิ่ งเลวร้ายกับเรา
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เป็ นเพราะวิบากร้ายของเรา ไปยืมชีวติ เขาให้มาทากับเรา
รับเรื่ องร้ายมาเท่าไหร่ ๆ ก็หมดเรื่ องร้าย ๆ ไปจากชีวิตเท่านั้น ๆ
รับด้วยความยินดี จริ งใจ
เพราะเข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า
สิ่ งที่เราได้รับคือสิ่ งที่เราทามา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับโดยที่เราไม่เคย
ทามา รับแล้วก็หมดไป
คุม้ สุ ดคุม้ หมดเรื่ องร้ายไปจากชีวติ เราก็จะโชคดีข้ ึน
จึงควรยินดี จริ งใจ เต็มใจรับ เต็มใจให้หมดไปด้วยใจที่เป็ นสุ ข
(วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล)
อย่าโง่ ที่ไม่ยอมรับหรื อรับด้วยความทุกข์ใจ
เพราะเป็ นการเพิ่มวิบากร้ายให้ชีวติ
(วิบากเพิ่ม กิเลสพอก งอกอกุศล)
@คนที่เราต้านไม่ได้ เราอยูใ่ นสภาพถูกบังคับโดยที่เราต้านไม่ได้
เขาคือเจ้าหนี้ ตวั จริ งที่มาทวงหนี้
เขาคือเจ้าหนี้ที่เราเคยไปทาร้ายมา ไปกดดันมา
เช่น ลูกดื้อ พ่อแม่ด้ือ สามี หรื อภรรยาที่ไม่ดี หรื อคนที่ทาไม่ดีกบั เรา
เราก็ตอ้ งยอมชดใช้หนี้ชดใช้วบิ าก
เป็ นหนี้ทางธรรม ต้องชาระหนี้ตามกฎแห่งกรรม
@เจ้าหนี้มี 2 ประเภท
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1) เจ้าหนี้ดี คือ เราเคยไปรับความช่วยเหลือจากเขามา (หนี้ กุศล)
2) เจ้าหนี้ร้าย คือ เราไปทาไม่ดีกบั เขามา (หนี้ อกุศล) เขามากดดัน
เขามาทวงคืน
ถ้าเรามีอานาจก็ขดั ใจบ้าง ขัดเกลาบ้าง ต้านบ้าง ไม่ใช่ตามใจทุก
เรื่ อง ไม่ใช่ยอมทุกเรื่ อง
แต่ถา้ ไม่มีอานาจต้านก็ตอ้ งยอม ต้องวาง ใช้หนี้ไป
ชีวติ นี้...ใช้หนี้ อย่างเดียว...
ด้วยใจที่เป็ นสุ ข
@ถ้าเรากาลังทาสิ่ งดี แต่มีคนมาขัดขวางไม่ให้ทา
แสดงว่าชาติใดชาติหนึ่ง เราก็ไปขัดขวางการทาดีของคนดีมา
แสดงว่ายังไม่ได้เวลา
เราก็ได้ใช้วบิ าก ด้วยการวางดีดว้ ยใจเป็ นสุ ข
รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ ึน
@งานบางงานน่ะ ไม่ด่วนหรอก วางก่อนก็ได้
(แท้จริ งที่ด่วน คือใจที่ด่วน ใจที่ร้อน)
@งานที่ด่วนที่สุด ใหญ่ที่สุด คือ งานพ้นทุกข์
@อย่าไปรับเงินรับทองจากคนไม่ลดกิเลส คนไม่มีศีล
เพราะคนไม่มีศีล คนไม่ลดกิเลส คือ คนนอกศาสนา
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(ไม่แสวงหาบุญนอกขอบเขตพุทธ)
@วางดีได้ ก็จะพ้นทุกข์ได้
วางดีไม่ได้ ก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้
@ดีที่มากกว่าดี คือ การวางดี
เพราะเป็ นตัวอย่างที่ดีที่สุดของโลก
@เกิดมาเป็ นมนุษย์
เพื่อล้างความยึดมัน่ ถือมัน่
ชาติชวั่ ชาติทุกข์ สิ้ นแล้ว
กิจอื่นนอกจากนี้ไม่มี
เป็ นสาระสู งสุ ดของชีวิต
เป็ นสุ ขที่สุดในโลก
คือไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ คือไม่เอาอะไร
@กิจที่ควรทา คือ สุ ขสบายใจ ไร้กงั วล
ใจเป็ นสุ ขตลอดเวลา ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
คือ สภาพอรหันต์
@การฆ่ากิเลส คือ การฆ่าความเห็นผิดของกิเลส
เปลี่ยนจากเห็นผิด เป็ นเห็นถูก
เปลี่ยนทุกข์ เป็ นสุ ข
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@แก่นหลักของชีวติ คือ สุ ขใจตลอดเวลา
@จิตอรหันต์ คือ
อดทน รอคอย ให้อภัย ทาดีเรื่ อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
@งานที่ประเสริ ฐที่สุด คือ งานที่พาตนเองและผูอ้ ื่นพ้นทุกข์

@สัจจะของพุทธ คือ
ไม่ชวั่ ไม่ทุกข์ ไม่เบียดเบียนตัวเองผูอ้ ื่นสัตว์อื่น
@วิมุติ นิพพาน
คือสภาพพ้นทุกข์ คือความผาสุ กอย่างยัง่ ยืน
@อคติ 4 คือ ความลาเอียงองค์รักษ์
คือรัก ชัง หลง กลัว
1) ฉันทาคติ (ลาเอียงเพราะรัก)
2) โทสาคติ (ลาเอียงเพราะชัง)
3) มหาคติ (ลาเอียงเพราะหลง)
4) ภยาคติ (ลาเอียงเพราะกลัว)
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 21 “อคติสูตร” ข้อ 17)
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เป็ นวิบากร้ายที่ทาให้เราโง่
ทาให้เราไม่รู้ความจริ งตามความเป็ นจริ ง
ทาให้ประมาณผิด
เหนี่ยวนาให้คนอื่นทาตาม
ทาชัว่ ได้ทุกเรื่ อง
ดึงเรื่ อยร้ายเข้ามาในทุกมิติ
ทาให้เกิดวิบากร้าย
@เชื่อเรื่ องกรรมดีกรรมชัว่ อย่างแจ่มแจ้ง
เราจะไม่ลาเอียง
ใครจะได้รับอะไร แค่ไหน อย่างไรขึ้นกับวิบากดีร้ายของแต่ละชีวติ
@ข้าวของเสี ยหาย แต่ใจไม่เสี ยหาย ก็คุม้ เกินคุม้
หมดทั้งเรื่ องร้ายเก่า (วิบากเก่า) กับ กิเลสใหม่ (วิบากใหม่)
วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล
@ความเป็ นกลาง คือ
หยุดชัว่ ทาดี ทาจิตใจให้ผอ่ งใส
คือ การเข้าข้างคนดี ไม่ใช่ชวั่ บวกดีหารสอง
คือ เมตตาปรารถนาดีต่อทุกคนเท่ากันหมด
ช่วยเหลือโดยประมาณให้พอเหมาะกับฐานจิตของแต่ละชีวติ
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แล้วปล่อยวางไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวติ
@วิบากดีร้ายยุติธรรมที่สุดในโลก
@กิเลส คือ ศัตรู ที่แท้จริ งของทุกชีวติ
@การมาเกิดของพระพุทธเจ้า พระโพธิ สัตว์ เป็ นการเสี ยสละที่
ยิง่ ยวด
เพราะยังมีเศษวิบากเก่าที่พลาดทามา ต้องใช้วบิ าก
แต่ท่านก็อดทน เสี ยสละ เมตตาต่อผองชนให้พน้ ทุกข์
@อย่าฆ่าตัวเอง เบียดเบียนตัวเอง ด้วยความเครี ยด
@ต้องล้างกิเลสได้สิ้นเกลี้ยงเท่านั้น
จึงจะหยุดการเบียดเบียนได้
ถ้ายังมีกิเลสอยู่ ก็ยงั เบียดเบียนอยู่
@เบียดเบียนตัวเอง ผูอ้ ื่น สัตว์อื่น ผิดศีลข้อ 1
@ให้ทิ้งดีส่วนน้อย เพื่อไปเอาดีที่มากกว่า
@ศีล ต้องนาไปสู่ การไม่เบียดเบียนและไม่มีภยั ทั้งปวง
@เรี ยบง่ายมีคุณค่าประโยชน์ มักง่ายมีโทษ
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@ศาสนาพุทธ ช่วยให้เราและผูอ้ ื่นพ้นชัว่ พ้นทุกข์ พ้นภัย

@สาเหตุที่รับประทานอาหารมังสวิรัติแล้วขาดวิตามิน B12
เกิดจากรับประทานอาหารไม่สมดุลและไม่เพิม่ ศีล
ส่ วนใหญ่จะรับประทานถัว่ ชนิดเดียวคือถัว่ เหลือง คือเต้าหู ้ เป็ น
หลัก ทาให้ได้รับโปรตีนไม่ครบ
โปรตีนจะแปรสภาพเป็ น B12
จะแปรสภาพเป็ นเลือดที่สมดุล
เมื่อรับประทานอาหารไม่สมดุลก็ขาด
เพราะนาไปขับพิษที่ไม่สมดุลออกไป
B12 เอาไว้สร้างเลือด ก็ตอ้ งเอาไปขับพิษในอาหารที่ไม่สมดุล
ทาให้ขาดวิตามิน B12
ทางแก้คือ รับประทานอาหารให้สมดุล และเพิ่มศีลที่ถูกตรง
ดังเช่น ชาวแพทย์วถิ ีธรรม ที่รับประทานอาหารที่สมดุล
รับประทานถัว่ หลากหลาย
และรักษาศีล
ทาให้สุขภาพแข็งแรง
(อาการของการขาดวิตามิน B12 คือ
จะเพลีย ๆ วิงเวียน ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว พลังไม่เต็ม)

247

@แก่นหลักของงานวิจยั โลกุตระ คือ ลดกิเลส
@จิตใจเป็ นสุ ขในทุกเวลาได้ คือ ปาฏิหาริ ยท์ ี่แท้จริ ง
@กิเลส คือ พิษสงที่แสบเผ็ด
@กิเลส คือ อนัตตา ไม่มีตวั ตน ไม่เที่ยง สัง่ ไม่ได้
สร้างได้ แต่สั่งไม่ได้
สั่งให้อยูก่ ็ไม่ได้ (สุ ขลวง-สุ ขแว๊บเดียวแล้วก็หมดไป)
สั่งให้ไปก็ไม่ได้ (ทุกข์จริ ง-ทุกข์ยาวนานกว่าสุ ขลวง หมดฤทธิ์ ก็ดบั
ไป)
ทั้งสุ ขลวงและทุกข์จริ ง เราสามารถกาจัดได้ ด้วยศีลสมาธิ ปัญญาที่
ถูกตรง
@ยึดมัน่ ถือมัน่ คือ กิเลส
ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ คือ ตัวล้างกิเลส
@ผูใ้ ดยึดมัน่ ถือมัน่
ผูน้ ้ นั ไม่เคารพพระพุทธเจ้า
จะมีวบิ ากจากการเพ่งโทษ 11 ประการ
1) ไม่บรรลุธรรมที่ยงั ไม่บรรลุ
2) เสื่ อมจากธรรมที่บรรลุแล้ว
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3) สัทธรรม (ธรรมที่ดีแท้) ย่อมไม่ผอ่ งแผ้ว
4) เข้าใจผิดว่าได้บรรลุสัทธรรม
5) ไม่ยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย์ (ธรรมอันประเสริ ฐ)
6) มีความผิดเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่ง
7) เลิกปฏิบตั ิธรรมเวียนกลับมาเลวต่าช้า
8) เป็ นโรคร้ายแรงหนัก
9) เป็ นบ้ามีจิตฟุ้งซ่าน
10) ตามด้วยความหลงผิด
11) ย่อมเข้าถึงอบาย (ความฉิ บหาย)
ทุคติ (ไปชัว่ )
วินิบาต (ตกต่าทรมาน)
นรก (เร่ าร้อนใจ)
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 24 “พยสนสู ตร” ข้อ 88,213)
@กิเลสเป็ นเหตุแห่งทุกข์ อวิชชานาทุกข์มาให้
@กิเลส เป็ นพิษ เป็ นโรคระบาด เป็ นโรคติดต่อร้ายแรง เป็ นเชื้อโรค
ร้ายแรงที่สุดในโลก
@กิเลสเป็ นโรคระบาดเรื้ อรังที่ร้ายแรงที่สุดในโลก
@กิเลส แม้นอ้ ยก็เหม็นมาก (ทุกข์มาก)
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@กิเลส คือ เชื้อชัว่ ที่ไม่ยอมตาย
@ชีวติ ...ต้องทนให้ได้
@ชีวติ จะพ้นทุกข์ได้เพราะ “อดทน”
ชีวติ ไม่มีวนั พ้นทุกข์ได้เพราะ “สาออย”
@โลกธรรมเป็ นอันตรายอันแสบเผ็ด
@เด็กต้องให้ดี แต่ไม่ตอ้ งให้เด่น (อัตตาจะโต จะฆ่าเขา)
@กิเลส จะยอมตายเมื่อรู ้ความจริ งตามความเป็ นจริ งระดับวิบาก
กรรมเท่านั้น
@อย่าชื่นชมความเก่งทางโลก จงชื่นชมเก่งศีลเป็ นหลัก
@ชีวติ ต้องสลายอัตตาได้โดยไม่ทุกข์
@ชีวติ ...เอาตามมีตามได้
เพราะเข้าใจเรื่ องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
@คนแต่ละคนมีกิเลสแต่ละเรื่ อง ๆ “หาที่ตน้ ที่สุดไม่ได้”
@อริ ยศีล คือ วัคซีน
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@ทุกข์ใจ มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก
@กุศล คือยาชา (ชะลอวิบากร้าย)
บุญ คือยาฆ่าเชื้อ
@ยาหลักที่จะช่วยทุกชีวติ คือ
บุญ กุศล สมดุลร้อนเย็น หมู่มิตรดี
@ชีวติ ...อย่าให้มีความทุกข์ใจ
@วัตถุไม่ใช่เรื่ องใหญ่ จิตวิญญาณเป็ นเรื่ องใหญ่
@งานนอกไม่ใช่เรื่ องใหญ่
เรื่ องใหญ่คืองานใน คือลดกิเลส คือใจไม่ทุกข์
@งานสาเร็ จไม่สาเร็ จไม่สาคัญเท่าใจเราต้องผาสุ กได้สาเร็ จ
@งานเสี ยหายม่ใช่เรื่ องเสี ยหาย
จิตวิญญาณเสี ยหาย คือความเสี ยหายที่แท้จริ ง
@“ดี” ที่ดีที่สุด คือ “วางดี” ที่ดีที่สุด
คือ ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ในสิ่ งที่ดีที่สุด
คือ สภาพที่ดีที่สุดในโลก
คือ อนัตตา
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@ทางานเพื่อบรรลุธรรม ไม่ใช่ทางานเพื่อบรรลุงาน
@น้ าท่วมไม่ตายหรอก แต่อตั ตาท่วมนี่สิตาย
@สิ่ งที่ดีเลิศยอดที่สุด คือ สอนคนให้พน้ ทุกข์
@ไม่ลงตัว คือ ความเจริ ญของชีวติ (อัตตาตาย)
ลงตัว คือ ความเสื่ อมของชีวิต (อัตตาโต)
@วางความสาคัญในสิ่ งใด ๆ ได้ ชีวติ ก็ไม่ทุกข์
@สัจจะของชีวติ คือ ไม่ทุกข์ คือ ใจผาสุ กตลอดเวลา
@อปริ หานิยธรรม คือ หัวใจของความพ้นทุกข์
เป็ นพลปั จจัยที่มีค่ายิง่ สาหรับชีวติ
@ที่ ๆ เราควรจะไป คือ ที่ ๆ เราสามารถเจริ ญในธรรมได้
คือ ต้องมีขบวนการอปริ หานิยธรรม
จะเจริ ญอย่างเดียวไม่มีเสื่ อม
คือ เรามีส่วนร่ วมในการแบ่งเบาภาระหน้าที่ ในการสร้างสรรค์
โดยให้เอางานในเป็ นหลัก
เอางานนอกเป็ นรอง
@งานน่ะ... ไม่หนักหรอก...
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ที่หนัก... คือ...อัตตา
@สิ่ งที่มีค่าที่สุดของพุทธะ คือ ลดกิเลสได้
@คนเจริ ญในธรรมจะไม่ข้ ีเกียจ แต่จะเพียรพักอย่างพอเหมาะ
@การตามใจ ทาให้เกิดความเสื่ อม
การขัดใจ ทาให้เกิดความเจริ ญ
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