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มููลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
หมอเขียว(ใจเพชร กล้าจน)และทีมงานจิตอาสา

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
๑. เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ การศึกษา องค์ความรู้ 

และทักษะในการปฎิบัติดูแลสุขภาพ
๒. เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฎิบัติ 

และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา
๓. เพื่อส่งเสริมการกุศลอื่นๆ หรือด�าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์

๔. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
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เจ้าของ  มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
เผยแพร่โดย  กองบุญแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (หมอเขียว)
                 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตน สวนป่านาบุญ ๑ ,๒ ,๓ ,๔
     เบอร์โทร. ๐๘๑-๘๐๐-๔๕๑๑ (สวนป่านาบุญ ๓) และ ๐๘๕-๒๒๐-๕๑๘๑ (ตา) 
    อีเมล์ : jiranun1963@gmail.com
                 Facebook : จิรนันท์ ทับเนียม พริ้วลมบุญ
                 www.morkeaw.net และ www.morkeaw.com
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ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑                    
การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง   หน้า ๗ 

การหลงเสพกามสุขขัลลิกะ คือ การหลงเสพสุขลวง 
ทำาให้เกิดทุกข์ทั้งปวงได้อย่างไร  หน้า ๘

เมื่อดับอวิชชา(ความหลงเสพกิเลสสุขลวง)
อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ก็จะดับ สุขก็จะเกิดขึ้น

หน้า ๒๒

การผ่าตัดกิเลสสุขลวง  หน้า ๒๗

การล้างอัตตกิลมถะ ตัวอัตตามานะ 
ด้วยธรรมะ หมวดพรหมวิหารสี่

หน้า ๓๗

  วิธีการล้างอัตตามานะ  หน้า ๔๔

หมอเขียว บรรยายกับนักศึกษาแพทย์วิถีธรรม 
เม.ย. ๕๗  ณ สวนป่านาบุญ ๑  หน้า ๖๙
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ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑
การผ่าตัดกิเลส

เหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง
 

 
 
 เรามีหน้าที่ในการเรียนรู้ในการผ่าตัดเชื้อโรคตัวจริงก็
คือกิเลส ตัวก่อโรคและความความเดือดร้อนทั้งปวงก็คือกิเลส
เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเป็นแพทย์ที่สามารถผ่าตัดกิเลสได้ 
เราจึงจะเป็นแพทย์วิถีธรรมได้ ถ้าเราไม่สามารถท�าสิ่งนี้ได้ 
เราก็ไม่พ้นทุกข์ชาวโลกก็ไม่พ้นทุกข์ การแก้ไขปัญหาโรคภัย
ไข้เจ็บและความเดือดร้อนท้ังปวงไม่มีวันประสบความส�าเร็จได้ 
ถ้าไม่ผ่าตัดกิเลสออกจากชีวิตได้  เราเรียนรู้การผ่าตัดกิเลส 
จึงเป็นเป้าหมายหลักของแพทย์วิถีธรรม  ซึ่งจะเป็นที่พึ่งแท้
ของเราและผองชน วิชานี้เป็นวิชาที่ส�าคัญที่สุดของเราและ
ทุกๆชีวิต
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การผ่าตัดกิเลส
เหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง

	 การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง	ต้อง

ศึกษารายละเอียดดังนี้	

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง 
(ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ข้อ ๕๙), ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็น
ความสุข (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ข้อ ๓๓) จะเห็นได้ว่า 
ความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น เกิดจากการละ
หรือดับทุกข์ได้ การจะละหรือดับทุกข์ได้ เกิดจากการละหรือ
ดับเหตุของทุกข์ได้
 พระไตรปิฎกเล่ม ๑๙ “ตถาคตสูตร” ข้อ ๑๖๖๔-
๑๖๖๕ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ทั้งปวงต้นเหตุเกิดจากการ
หลงเสพกิเลสกามสุขขัลลิกะและอัตตกิลมถะ 
 การหลงเสพกิเลสกามสุขขัลลิกะ คือ การหลงเสพ
สุขลวง สุขไม่จริง สุขชั่วคราว สุขไม่ยั่งยืน ในรูปรสกลิ่นเสียง
สัมผัสลาภยศสรรเสริญ ท�าให้เกิดทุกข์ทั้งปวง
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การหลงเสพกามสุขขัลลิกะ 
คือ การหลงเสพสุขลวง 
ทำาให้เกิดทุกข์ทั้งปวง

ได้อย่างไร
 
 ค้นหาค�าตอบได้ ในพระไตรปิฎก เล่ม ๔“มหาขันธกะ” 
ข้อ ๑ พระพุทธเจ้าตรัส “หลักปฎิจจสมุปบาท(อนุโลม) ๑๑ คือ 
การอาศัยกันและกันเกิดขึ้น (ความเป็นเหตุปัจจัยสืบเนื่องกัน
เป็นไปตามล�าดับ) เพราะอวิชชา (ความหลงความไม่รู้อย่าง
แจ่มแจ้งว่ากเิลสสขุลวงและความยดึมัน่ถือมัน่จะน�าทกุข์
มหาศาลทัง้ปวงมาให้) เป็นปัจจัย (เหต)ุ จึงม ีสังขาร (การปรงุ
แต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/สังเคราะห์)  สังขาร จึงมี วิญญาณ 
(พลังงานแห่งความรู้สึกนึกคิด)  วิญญาณ จึงมี นามรูป (ตัวรู้
และตัวถูกรู)้   นามรูป จึงม ีสฬายตนะ (ส่ือตดิต่อ ๖ อย่าง คอื 
ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ)  สฬายตนะ จึงม ีผัสสะ (สิง่ทีม่าสัมผัส
หรือกระทบ)  ผัสสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึก) เวทนา จึงมี 
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ตัณหา (ความอยาก)  ตัณหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั่นถือ
มั่น)  อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพที่อาศัยอยู่)  ภพ จึงมี ชาติ 
(การเกิด)  ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื่อม) มรณะ (ความ
ตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (คร�่าครวญร�าพันห่วงหา
อาลัยอาวรณ์) ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสียใจ) อุปายาส 
(ความล�าบากคับแค้นใจ) กองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิด ด้วย
ประการฉะนี้”
 หมายความว่า เมื่อชีวิตใดหลงว่ากิเลสสุขลวง สุขไม่
จริง สุขชั่วคราว สุขไม่ยั่งยืน ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศ
สรรเสริญ และความยึดมั่นถือมั่นให้ได้ดังใจหมาย เป็นสิ่งที่
ควรเสพ เป็นเหตุให้จิตวิญญาณของผู้นั้นสังขารคือการปรุง
แต่ง/ผสมผสาน/สร้าง/สังเคราะห์ พลังงานความรู้สึกสุขลวง
ที่ได้เสพสิ่งนั้นดังใจหมาย ซึ่งเป็นวิญญาณของกิเลสที่ถูกสร้าง
ขึ้นใหม่ในจิตวิญญาณของผู้นั้น 
 วิญญาณของกิเลสก็จะพัฒนาต่อเนื่องให้มีสภาพนาม
รูป นามคือสภาพรู้ และรูปคือสภาพที่ถูกรู้ว่าอะไรมากระทบ
แล้วรู้สึกอย่างไร วิญญาณที่มีคุณภาพถึงขั้นนามรูป จะมีความ
สามารถในการดูดวัตถุและพลังงานมาเป็นสฬายตนะ คือ สื่อ
ติดต่อ ๖ อย่าง ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อจะเสพสิ่ง
นั้นตามต้องการ รวมทั้งพลังงานที่เชื่อมต่อระหว่างวัตถุกับ
วิญญาณให้รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร เรียกว่าสฬายตนะภายนอก 
เมื่อเกิดสภาพรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไร(รูปในจิตวิญญาณ เช่น เปรี้ยว 
หวาน มัน เค็ม ขม เผ็ด เย็น ร้อน อ่อน แข็ง สูง ต�่า ด�า ขาว 
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สุข ทุกข์ เป็นต้น)ก็มีพลังงานเชื่อมต่อให้นามในจิตวิญญาณรับ
รู้ว่าเป็นสิ่งนั้นเรียกว่าสฬายตนะภายใน  
 สฬายตนะ จึงมี ผัสสะ (สิ่งที่มาสัมผัสหรือกระทบ)  
ผัสสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ) เวทนา จึงมี 
ตัณหา (ความอยาก อยากได้สิ่งที่รู้สึกสุข อยากเอาสิ่งที่รู้สึก
ทุกข์ออกไป)  ตัณหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั่นถือมั่นว่า
ความรู้สึกสุขลวงจากได้เสพสมตามที่กิเลสต้องการและความ
รู้สึกทุกข์จากการไม่ได้เสพตามท่ีกิเลสต้องการน้ันเป็นตัวเราของ
เรา)  อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพสุขลวงท่ีอาศัยอยู่)  ภพ จึงมี ชาติ 
(ภพอันคือสุขลวงน้ันเกิดข้ึนและต้ังอยู่นานเท่าไหร่ก็มีชาติเกิดของ
สุขลวงอยู่เท่าน้ัน)  ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่หรือความเส่ือมของ
สุขลวง) มรณะ (ความตายหรือความดับของสุขลวง) 
 ซึ่งสุขลวงนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปในระยะเวลาเพียง
สั้นๆ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณของกิเลสนั้น เหมือนกลุ่มฟองน�้า ฟองน�้า พยับแดด 
ต้นกล้วย มายากล (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๗ ข้อ ๒๔๒ – ๒๔๖)  
 จึงมี โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (คร�่าครวญร�าพัน
ห่วงหาอาลัยอาวรณ์ในสุขลวงนั้น) เมื่อยังไม่ได้เสพสุขลวงนั้นก็
จะเกิดความรู้สึก ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนัส (เสียใจ) อุปายาส 
(ความล�าบากใจ คับแค้นใจ อึดอัด กดดัน หดหู่ ร�าคาญ ขุ่นมัว 
ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผ่องใส)   
 จากนั้นก็จะพัฒนาเป็นกองทุกข์ทั้งมวล ซึ่งสัมพันธ์กับ
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ 
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 ข้อ [๑๕๔๙] กามทั้งหลายมีความพอใจ(ความสุข)

น้อย ทุกข์อื่นยิ่งกว่ากามไม่มี ชนเหล่าใดส้องเสพกามทั้ง

หลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก. 

 ข้อ [๑๕๕๐] เหมือนดาบที่ลับคมดีแล้วเชือด 

เหมือนกระบี่ที่ขัดดีแล้วแทง เหมือนหอกที่พุ่งปักอก (เจ็บ
ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกยิ่งกว่านั้น.
 ข้อ [๑๕๕๑] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชั่ว
บุรุษ ผาลที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวัน(ร้อนปานใด) กามทั้ง
หลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น
 ข้อ [๑๕๕๒] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง น�้ามันที่
เดือดพล่าน ทองแดงที่ก�าลังละลายคว้าง (ร้อนปานใด) 
กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น.
 สัมพันธ์กับที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม 
๒๗ คุมพิยชาดก เปรียบวัตถุกามเหมือนยาพิษ
   ข้อ [๗๗๘] ยักษ์ชื่อคุมพิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ 
ได้วางยาพิษอันมีสี กลิ่นและรสเหมือนน้�าผึ้งไว้ในป่า.
   ข้อ [๗๗๙] สัตว์เหล่าใด มาส�าคัญว่าน้�าผึ้ง กินยา
พิษนั้นเข้าไป ยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงกว่าสัตว์เหล่านั้น 
สัตว์เหล่านั้น ต้องพากันเข้าถึงความตาย เพราะยาพิษนั้น. 
 มีรายละเอียด คือ เมื่อจิตวิญญาณแท้หลงว่าสุขลวง
อันคือวิญญาณกิเลสที่ชีวิตหลงสร้างขึ้นมานั้นเป็นตัวเราของ
เรา หลงว่ากิเลสคือชีวิตเรา เราคือชีวิตกิเลส ชีวิตผู้นั้นจึงยอม
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เทพลังงานให้กิเลสเพื่อไปสร้างความรู้สึกสุขลวงให้กิเลสเสพ
เลี้ยงให้กิเลสโตขึ้น เมื่อกิเลสเอาพลังของชีวิตนั้นไปสร้างความ
รู้สึกสุขลวง จะใช้จ่ายพลังงานอย่างมาก เกิดของเสียที่เป็นพิษ
อย่างมาก ท�าให้อ่อนเพลีย เศร้าหมอง มีโรคมากและอายุสั้น 
ซึ่งเป็นพลังงานและสารที่เป็นพิษชนิดเดียวกันกับผู้ที่ถูกหวย
รางวัลที่หนึ่งแล้วดีใจมากสุขใจมากจนหมดแรง สลบ หรือหัวใจ
วายตาย ส่วนการสร้างความรู้สึกสุขลวงอื่นๆที่ไม่ได้ดีใจมาก
สุขใจมากขนาดนั้นพิษก็รองลงมาตามความมากน้อยของสุข
ลวง สุขลวงมากก็พิษมาก สุขลวงน้อยก็พิษน้อย ไม่มีสุขลวงก็
ไม่มีพิษจากสุขลวง
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 นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในมหาจักรวาลมีแต่วัตถุและ
พลังงานที่หมุนวนกันไปมาเท่านั้น เมื่อวัตถุแตกสลายจะกลาย
เป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็ก เมื่อพลังงานคลื่นแม่เหล็กมารวม
กันก็จะเป็นวัตถุ ดังนั้น ในมหาจักรวาลจึงมีเพียงคลื่นแม่เหล็ก
ที่อยู่ในรูปพลังงานและอยู่ในรูปวัตถุเท่านั้น จิตวิญญาณจึง
คือคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิต ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีลักษณะ ๗ 
ประการ ดังนี้
 ๑. ทูรังคมัง (ไปได้ไกล) 
 ๒. เอกจรัง (ไปแต่ผู้เดียว)
 ๓. อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง)
 ๔. คุหาสยัง (มีกายเป็นที่อาศัย ถ้าไม่มีกายก็อาศัย
อยู่ในจิตตนเอง)
 ๕. อนิทัสสนัง (มองไม่เห็น)
 ๖. อนันตัง (ไม่มีที่สุด)
 ๗. สัพพโต ปภัง (แจ่มใสโดยประการทั้งปวง)
 (พระไตรปิฎกเล่ม ๙ “เกวัฏฏสูตร” ข้อ ๓๕๐ พระ
ไตรปิฎกเล่ม ๒๕ “จิตตวรรค” ข้อ ๑๓)

 ธรรมชาติของแม่เหล็ก จะเหนี่ยวน�าให้เหล็กปรับ
สภาพคล่ืนในเหล็กน้ันให้มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตาม นัยยะ
เดียวกันจิตวิญญาณซึ่งคือคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตที่ทูรังคมัง 
(ไปได้ไกล) อนันตัง (ไม่มีท่ีสุด) ก็จะมีพลังเหน่ียวน�าให้ชีวิตอื่นๆ
ปรับคล่ืนให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น อยู่ใกล้คนดี
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จะมีแรงเหนี่ยวน�าให้ท�าดี อยู่ใกล้คนชั่วจะมีแรงเหนี่ยวน�าให้
ท�าชั่ว ยิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มคนดีจะยิ่งมีแรงเหนี่ยวน�าให้ท�าดีได้
มาก(แม้คนชั่วที่แฝงเข้ามาท�าชั่วอยู่ในกลุ่มคนดี บางคนจะ
เปล่ียนใจไม่ท�าช่ัว บางคนหยุดช่ัวแล้วหันมาท�าดี แม้บางคนจะ
ท�าชั่วอยู่แต่ถ้าไม่มีพลังดีของคนดีคนชั่วจะท�าชั่วหนักกว่า
นั้นอีก แต่โดยสัจจะแล้วการท�าชั่วในกลุ่มคนดีจะบาปแรง
กว่าการท�าชั่วในกลุ่มคนชั่ว) อยู่ในหมู่กลุ่มคนชั่วก็จะยิ่งมี
แรงเหนี่ยวน�าให้ท�าชั่วได้มาก(ยกเว้น ผู้ที ่หลุดพ้นจากกิเลส
เรื่องนั้นๆ แล้วเท่านั้นที่ความชั่วจากกิเลสตัวนั้นๆจะเหนี่ยว
น�าให้ท�าความชั่วชนิดนั้นไม่ได้)
 อีกตัวอย่างหนึ่ง เวลาเราไปในวัดวันที่คนส่วนใหญ่
ถือศีลแปดไม่กินอาหารมื้อเย็น เราก็จะไม่กินมื้อเย็นได้โดย
ไม่ยากไม่ล�าบาก เพราะมีพลังคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผู้
ไม่กินอาหารมื้อเย็นเหนี่ยวน�าเรา แต่พอเราออกนอกวัดกิเลส
ก็จะมารอตั้งแต่อยู่หน้าวัดว่าเย็นนี้จะกินอะไรดี เพราะมีคลื่น
แม่เหล็กแห่งชีวิตของผู้เสพอาหารมื้อเย็นเหนี่ยวน�าเรา หรือ
เมื่อเราไปพบใครหรือหมู่กลุ่มใดที่ก�าลังกินอะไรอร่อยๆอย่างมี
ความสุข เราก็มักจะมีความรู้สึกอยากกินตามไปด้วย เป็นต้น 
ยิ่งหูได้ยินเสียง ตากระทบรูป จมูกได้กลิ่น ลิ้นได้รส กายได้
สัมผัส ยิ่งเหนี่ยวน�าได้แรงมาก ยิ่งอยู่ใกล้แรงเหนี่ยวน�ายิ่งมาก 
แม้ไม่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายก็มีแรงเหนี่ยวน�า แต่มีแรง
น้อยกว่าการได้สัมผัส 
 ดังนั้น ทันทีที่ใครเสพสุขลวง ก็จะเหนี่ยวน�าให้คนอื่น
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อยากเสพสุขลวงตามไปด้วย โดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ก็จะถูก
เหนี่ยวน�าแรงที่สุด เมื่อเหนี่ยวน�าใครได้ สนามแม่เหล็กแห่ง
การเสพสุขลวงก็จะรวมกันและมีพลังเหนี่ยวน�าแรงมากยิ่งขึ้น 
แล้วเหนี่ยวน�าคนอื่นต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่ และผู้ที่หลงสุขลวง
ก็จะเสพสุขลวงซ้�าๆเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด จึงเพิ่มพลังเหนี่ยวน�า
ให้แรงมากยิ่งขึ้นๆกว้างขึ้นๆเป็นล�าดับๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุด     
  เมื่อแต่ละคนที่ถูกพลังเหนี่ยวน�าเอาพลังของชีวิต
ไปสร้างความรู้สึกสุขลวง จะใช้จ่ายพลังงานอย่างมาก เกิด
พลังงานและสารของเสียที่เป็นพิษอย่างมาก ท�าให้อ่อนแรง 
เศร้าหมอง มีโรคมากและอายุสั้น 
 ประกอบกับโดยสัจจะสุขลวงในสิ่งใดๆทุกตัวคือพลังที่
เติมกันทั้งหมด เช่น การได้ลาภยศก็จะกระตุ้นให้อยากได้การ
ยกย่องสรรเสริญ การได้การยกย่องสรรเสริญก็จะกระตุ้นให้
อยากได้ลาภยศ เมื่อได้ลาภยศสรรเสริญก็อยากได้อ�านาจ เมื่อ
มีอ�านาจก็อยากได้ลาภยศสรรเสริญ มีอ�านาจก็อยากเบ่งข่ม
อยากอวดใหญ่อวดโต เมื่อได้เบ่งข่มอวดใหญ่อวดโตก็อยากมี
อ�านาจ การได้ลาภยศสรรเสริญต่างๆก็ท�าให้อยากโชว์อยาก
ฉลองด้วยอาหารอร่อยๆเพลงไพเราะๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
ต่างๆ การมีอาหารอร่อยๆเพลงไพเราะๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
ต่างๆก็ท�าให้อยากโชว์อยากได้ลาภยศสรรเสริญ ฟังเพลง
ไพเราะท�าให้กินอาหารอร่อยเป็นสุขยิ่งขึ้น การกินอาหาร
อร่อยก็ท�าให้มีความสุขในการฟังเพลงมากขึ้น ฟังเพลงมันๆจะ
กระตุ้นให้อยากเต้นเข้าจังหวะ การเต้นเข้าจังหวะจะกระตุ้น
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ให้อยากฟังเพลงมันๆ เมื่อแต่งตัวสวยหล่อหรือมีความเด่นบาง
อย่างก็อยากโชว์อยากได้รับการชื่นชม เมื่ออยากโชว์อยากได้
รับการชื่นชมก็กระตุ้นให้แต่งตัวสวยหล่อหรือสร้างความเด่น
บางอย่าง การอยากเด่นอยากโชว์มากๆท�าให้หน้าด้าน อยาก
หน้าด้านมากๆวิธีการหนึ่งที่ท�าให้หน้าด้านมากๆได้คือการ
ดื่มเหล้า การดื่มเหล้าจะกระตุ้นให้อยากกินกับแกล้ม การกิน
กับแกล้มจะกระตุ้นให้อยากดื่มเหล้า การดื่มเหล้าก็ท�าให้อยาก
เสพอย่างอื่นๆตามมาอีก เป็นต้น ดังนั้น เมื่อเสพสุขลวงอย่าง
หนึ่ง ก็จะเติมพลังให้อยากเสพสุขลวงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
ลาภยศสรรเสริญการได้สมใจอย่างอื่นๆทุกอย่างที่คนนั้นติด
ด้วย การเสพแต่ละครั้งก็จะเพิ่มความติดยึดมากยิ่งขึ้นๆเพิ่ม
ความอยากเสพเข้มข้นและหลากหลายมากยิ่งขึ้นๆ 
 เมื่ออยากเสพมากๆแต่ไม่สามารถหามาเสพได้ด้วย
วิธีสุจริตก็จะลักขโมยฉ้อโกงแย่งชิงเข่นฆ่าเบียดเบียนท�าร้าย
สารพัดรูปแบบ เพราะการหลงเสพสุขลวงมากๆ ท�าให้เกิด
ความโลภอยากเสพอยากครอบครองสิ่งที่ท�าให้ได้เสพสุขลวง
นั้นให้มากๆ เมื่อความโลภรุนแรงมากยิ่งขึ้นๆ ก็จะท�าความชั่ว
ได้ทุกเรื่อง เช่น อยากกินเนื้อสัตว์มากก็เป็นเหตุให้สัตว์ถูกฆ่า
ตาย อยากข่มขืนคนมากก็เป็นเหตุให้คนถูกข่มขืนรวมทั้งถูกฆ่า
ปิดปาก อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้มากๆก็เกิดปัญหาลักขโมยฉ้อโกง
แก่งแย่งแข่งขันเข่นฆ่าเบียดเบียนท�าร้ายคน สัตว์ และผลาญ
ทรัพยากรโลก เกิดขายเน้ือขายตัว ประพฤติผิดในกาม ใช้วาจา
โกหกและวาจาท่ีเป็นบาปต่างๆ สร้างความเดือดร้อนทุกข์ทรมาน
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ทุกรูปแบบให้กับตนเอง และผู้อ่ืน รวมถึงสัตว์ต่างๆในโลก 
 เมื่อหลงติดสุขลวงมากๆ ก็จะท�าให้เอามาเสพมากๆ 
เอามากักตุนมากๆ และผลาญทรัพยากรโลกมาแปลเป็น
ทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นๆเพื่อเอาไว้ซื้อหรือแลกเปลี่ยนเอาสิ่งที่
ติดมาเสพสุขลวงให้ได้มากยิ่งขึ้นๆ ท�าให้เกิดความขาดแคลน
ในโลกท�าให้เกิดการลักขโมยฉ้อโกงแย่งชิงเข่นฆ่าเบียดเบียน
ท�าร้ายสารพัดรูปแบบ เมื่อทรัพยากรโลกถูกน�ามาใช้มากเกิน
ความสมดุลก็จะเกิดภัยพิบัติธรรมชาติสารพัดรูปแบบ 
 ความเดือดร้อนใดๆที่เกิดขึ้นกับใครๆที่คลื่นแม่เหล็ก
แห่งชีวิตของผู้ใดมีส่วนในการเต็มเติมเสริมหนุนให้เกิดสภาพ
นั้นอยู่เท่าใด คลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผู้นั้น ก็จะดูดดึง
เอาพลังแห่งความเดือดร้อนอันไม่มีที่สิ้นสุดตามกลไกของ
สัจจะดังกล่าว มาเป็นพลังสร้างผลร้าย(วิบากร้าย)ให้กับ
ชีวิตของผู้นั้นในชาตินี้ ชาติต่อไปและชาติอื่นสืบๆไป ดังที่
พระพุทธเจ้าตร ัสว ่า “ดูกรภิกษุท ั ้งหลาย เราไม่กล ่าว
ความที ่กรรม(การกระท�าทางกายวาจาใจ)อันเป็นไปด้วย
สัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคลท�าแล้ว สะสมแล้วจะสิ้นสุด
ไป โดยมิได้เสวยผล(รับผล) แต่กรรม(การกระท�า)นั้นแล จะ
ให้ผลในภพนี้ หรือในภพถัดไป หรือในภพอื่นสืบๆ ไป”      
(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) 
 ซ่ึงสัมพันธ์กับข้อความท่ีพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก
เล่มท่ี ๒๗ สาลิยชาดก ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์น้ันถึงตัว
   ข้อ [๗๘๓] ผู้ใดลวงให้เราจับงูเห่าว่า นี่ลูกนกสาลิกา 
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ผู้นั้นตามพร�่าสอนสิ่งที่ลามก ถูกงูนั้นกัดตายแล้ว.
   ข้อ [๗๘๔] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผู้ไม่ฆ่าเอง และ
ผู้ไม่ใช้คนอื่นให้ฆ่าตน คนนั้นถูกฆ่าแล้วนอนตายอยู่ เหมือนกับ
บุรุษผู้ถูกงูกัดตายแล้ว ฉะนั้น.
   ข้อ [๗๘๕] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผู้ไม่เบียดเบียน
ตน และไม่ฆ่าตน คนนั้นถูกฆ่าแล้วนอนตายอยู่ เหมือนกับบุรุษ
ถูกงูกัดตายแล้ว ฉะนั้น.
   ข้อ [๗๘๖] บุรุษผู้ก�าฝุ่นไว้ในมือ พึงซัดฝุ่นไปในที่ทวน
ลม ละอองฝุ่นนั้น ย่อมหวนกลับมากระทบบุรุษนั้นเอง เหมือน
บุรุษถูกงูกัดตายแล้ว ฉะนั้น.
   ข้อ [๗๘๗] ผู้ใดประทุษร้ายคนผู้ไม่ประทุษร้ายตน เป็น
คนบริสุทธิ์ ไม่มีความผิดเลย บาปย่อมกลับมาถึงคนพาลผู้นั้น
เอง เหมือนกับละอองละเอียดที่บุคคลซัดไปทวนลม ฉะนั้น.  
   
 ข้อ [๗๙๗] อันธรรมดา ตัณหาเป็นสิ่งที่กว้างขวาง
อยู่ ณ เบื้องบน ให้เต็มได้ยาก มักเป็นไปตามอ�านาจของความ
ปรารถนา เพราะฉะนั้น ชนเหล่าใดมา ก�าหนัดยินดีตัณหานั้น 
ชนเหล่านั้นจึงต้องเป็นผู้ทูนจักรกรดไว้.
  จะเห็นได้ว่า สาเหตุจากการหลงเสพกิเลสสุขลวง จึง
ท�าให้เกิดกิเลสความโลภ เมื่อไม่ได้เสพกิเลสสุขลวงตามที่หลง 
จึงท�าให้เกิดกิเลสความโกรธ รากเหง้าของกิเลสความโลภความ
โกรธก็คือกิเลสความหลง อันเป็นต้นเหตุที่ท�าให้เกิดความ
ทุกข์ทั้งปวงต่อเนื่องเป็นล�าดับๆดังที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น 
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พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “กองทุกข์ทั้งมวลย่อมเกิดด้วยประการ
ฉะนี้”(พระไตรปิฎก เล่ม ๔“มหาขันธกะ” ข้อ ๑) มีข้อสังเกต
ที่น่าสนใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถูกต้อง คือ ช่วงชีวิตที่แต่ละ
คนเป็นเด็กจะมีสุขลวงจากเงินทองข้าวของทรัพย์สมบัติรูป
รสกลิ่นเสียงสัมผัสลาภยศสรรเสริญการได้ดังใจหมายมาเสพ
ประมาณหนึ่ง พอโตขึ้นจะมีสุขลวงจากสิ่งดังกล่าวมาเสพมาก
ขึ้นกว่าตอนเป็นเด็ก จะเห็นได้ว่า ปัญหาภาระความทุกข์ความ
กังวลต่างๆก็จะมากกว่าตอนเป็นเด็ก และมีแนวโน้มที่มาก
ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แสดงให้เห็นชัดว่า เสพสุขลวงมากก็จะ
มีวิบากกรรมร้ายที่ปริมาณมาก เสพสุขลวงน้อยก็จะมีวิบาก
กรรมร้ายที่ปริมาณน้อย ซึ่งสัจจะดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ใน
ปัจจุบัน โดยทดลองด้วยตนเองจะพบว่า ช่วงไหนที่เสพสุขลวง
มากก็จะมีวิบากกรรมร้ายที่ปริมาณมาก ช่วงไหนที่เสพสุขลวง
น้อยก็จะมีวิบากกรรมร้ายที่ปริมาณน้อย 
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เมื่อดับอวิชชา
(ความหลงเสพกิเลสสุขลวง)

อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ 
ทุกข์ก็จะดับ สุขก็จะเกิดขึ้น

 
 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง 
(ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ข้อ ๕๙), ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็น
ความสุข (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. ๒๕ ข้อ ๓๓) จะเห็นได้ว่า 
ความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เกิดจากการละหรือ
ดับทุกข์ได้ การจะละหรือดับทุกข์ได้นั้น เกิดจากการละหรือดับ
เหตุของทุกข์นั้นได้
 ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อกิเลสสุขลวงตายก็คือ 
มหันตภัยทั้งปวงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอันเกิดจากกิเลสสุขลวง
ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อันเกิดจากการเสพสุขลวงครั้งใหม่ก็
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จะไม่เกิดขึ้นใหม่อีกต่อไปตลอดกาลนาน 
 ย่ิงไปกว่าน้ัน อาหาร อากาศ และพลังงาน ท่ีชีวิตดูด
เข้าไปสังเคราะห์เป็นพลังงานหล่อเล้ียงชีวิต ซ่ึงแต่เดิมต้องสูญ
เสียให้กิเลสสุขลวงเอาไปเล้ียงมันให้โตข้ึนและท�าทุกข์ให้ชีวิตเรา 
เม่ือเราไม่มีกิเลสสุขลวงตัวน้ันๆแล้ว พลังงานดังกล่าวก็จะเล้ียง
ชีวิตเราอย่างเดียว โดยไม่ต้องเล้ียงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป ท�าให้
ชีวิตมีพลังเต็มย่ิงข้ึน ขับโรคภัยไข้เจ็บออกไป สร้างร่างกายให้
แข็งแรงย่ิงข้ึน จิตใจเป็นสุขเบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์ไร้กังวลย่ิงข้ึน 
 ชีวิตท่ีไม่ต้องเสพสุขลวง ก็จะกินน้อยใช้น้อย แต่มี
ศักยภาพในการท�าผลิตผลกิจกรรมการงานได้มากข้ึน ประกอบ
กับการสละคืนส่ิงท่ีไม่ต้องเสพให้คนในโลก คนในโลกก็จะได้
อาศัยผลิตผลดังกล่าว เป็นต้นทุนของชีวิตสืบเน่ืองไป ย่ิงไป
กว่าน้ันพลังแม่เหล็กแห่งความผาสุกของชีวิตอันเกิดจากวิมุติ
หลุดพ้นจากอ�านาจของกิเลส ก็จะส่งคล่ืนแม่เหล็กเหน่ียวน�า
ให้ผู้ท่ีบ�าเพ็ญบุญกุศลเต็มรอบท่ีจะได้รับพลังงานคล่ืนแม่เหล็ก
และปัญญา ได้รับพลังงานคล่ืนแม่เหล็กและปัญญาดังกล่าวก็
จะเกิดพลังแม่เหล็กดังกล่าวท่ีแรงข้ึนและแผ่ไพศาลให้ผู้อ่ืนท่ีมี
คุณสมบัติดังกล่าวต่อเน่ืองมากย่ิงข้ึนไปเร่ือยๆอย่างไม่มีวันส้ิน
สุด นอกจากน้ีพลังดังกล่าวก็จะแผ่ไพศาลไปช่วยเสริมความสุข
จากการไม่เสพสุขลวง และต้าน/คาน/ลด/ชะลอพลังแห่งการ
อยากเสพสุขลวงของคนในโลก เท่าท่ีพลังดังกล่าวจะมีฤทธ์ิแรง 
แม้คนในโลกจะยังไม่ได้บ�าเพ็ญบุญกุศลถึงรอบก็ตาม ถ้าไม่มี
พลังดังกล่าวต้าน/คาน/ลด/ชะลอพลังแห่งการอยากเสพสุขลวง
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ของคนในโลก คนในโลกก็จะเสพสุขลวงรุนแรงกว่าการมีพลัง
ดังกล่าวต้าน/คาน/ลด/ชะลอ และจิตวิญญาณน้ันมีสภาพเป็น
เคร่ืองมือบันทึกข้อมูลต่างๆท่ีเขาได้พบเห็นหรือสัมผัส เขาจะดึง
ออกมาใช้เม่ือถึงเวลาอันควร ส่วนใหญ่มักจะเป็นช่วงท่ีชีวิตทุกข์
มากหรือทุกข์เกินทน ซ่ึงเป็นสภาพท่ีได้รับชดใช้วิบากกรรมร้าย
ชุดใหญ่ วิบากกรรมร้ายชุดใหญ่ก็จะหมดไปอย่างมาก ข้อมูลท่ีดี
งามอันเป็นกุศลท่ีบันทึกไว้ในจิตวิญญาณก็จะออกฤทธ์ิปรากฎตัว
ให้เขาเอามาใช้ในการดับทุกข์หรือสร้างประโยชน์สุขต่างๆ  ดังท่ี
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม” 
 ดังน้ัน การท�าลายกิเลสสุขลวง จึงเป็นสุดยอดแห่งคุณค่า
ประโยชน์มหากุศลสูงสุดต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ
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การผ่าตัดกิเลสสุขลวง
 

 
 การผ่าตัดกิเลสสุขลวงนั้น ใช้สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ นี้ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา 
ภพ ๓ เป็นไฉน  คือ  กามภพ  รูปภพ  อรูปภพ  ภพ ๓ นี้ 
ควรละ ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา 
อธิปัญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อใดแล ภพ ๓ นี้ เป็นสภาพอันภิกษุละได้แล้ว และเธอเป็น
ผู้มีสิกขาอันได้ศึกษาแล้วในไตรสิกขานี้ เมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าว
ว่า ได้ตัดตัณหาขาดแล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ท�าที่สุด
ทุกข์ เพราะละมานะได้โดยชอบ ฯ (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒  
“ภวสูตร”ข้อ ๓๗๖.)
 แสดงว่า ไตรสิกขา ได้แก่ อธิศีล อธิจิต(สมาธิ) 
อธิปัญญา เป็นการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
 ผ่าตัดกิเลสด้วยศีลสมาธิปัญญา(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๒ 
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ข้อ ๓๗๖) ศีล คือ การละเว้นกายวาจาใจที่เสพหรือปฏิบัติสิ่ง
ที่เป็นโทษภัยหรือเกินความจ�าเป็น สมาธิ คือ ความตั้งมั่นใน
การละเว้นกายวาจาใจที่เสพหรือปฏิบัติสิ่งที่เป็นโทษภัยหรือ
เกินความจ�าเป็น ปัญญา คือ การตรวจสอบว่าอะไรเป็นกาย
วาจาใจที่เสพหรือปฏิบัติสิ่งที่เป็นโทษภัยหรือเกินความจ�าเป็น 
ตัวหยาบตัวร้ายสุดหรือตัวที่ติดน้อยที่สุดที่เหลือในชีวิตตนใน
ขณะนั้นแล้วผ่าตัดออกหรือก�าจัดด้วยปัญญาแห่งธรรม เมื่อ
ก�าจัดตัวหยาบร้ายหรือตัวที่ติดน้อยที่สุดได้แล้ว ก็ก�าจัดพิษภัย
ตัวละเอียดหรือตัวที่ติดมากขึ้นไปตามล�าดับ ลดละเลิกไปตาม
ล�าดับ 
 ๑. สิ่งที่เราชอบมากๆติดมากๆไม่สามารถลดได้ ก็ให้
เสพไปก่อน เพราะถ้าลดก็จะเครียดมาก/ทุกข์มาก/ล�าบาก
มาก/ทรมานมากเกินไป 
 ๒. สิ่งที่ชอบมากติดมากแต่ก็พอลดได้โดยไม่ทรมาน
เกินไป ก็ให้ลด 
 ๓. สิ่งที่ชอบปานกลางติดปานกลางละได้เป็นบางวัน
บางช่วงโดยไม่ทรมานเกินไป ก็ให้ละบางวันบางช่วง 
 ๔. สิ่งที่ชอบน้อยติดน้อยเลิกได้โดยไม่ทรมานเกินไปก็
ให้เลิกสิ่งที่เป็นภัยหรือเกินความจ�าเป็นนั้น 
 ใช้ปัญญาปฏิบัติลดละเลิกกิเลสด้วยหลักที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ตั้งตนอยู่บนความล�าบากกุศลธรรมเจริญยิ่งตั้งตนอยู่
บนความสบายอกุศลธรรมเจริญยิ่ง”(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ 
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๑๕) และ“การย่อหย่อนด้วยการเสพกามคุณ ๕ ตามใจมาก
เกินหรือตัดจนตึงเครียดทรมานตนเองเกินไปเป็นเหตุแห่งทุกข์ 
”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๖๔) คือการปฏิบัติฝืนลดละ
เลิกกิเลสตามฐานก�าลังใจก�าลังปัญญาของแต่ละคนนั้น ให้อยู่
ในสภาพตั้งตนอยู่ในความล�าบากแต่อย่าให้ทรมานตนเองเกิน
ไป(ไม่ตึงเครียดเกินไปไม่หย่อนเกินไป) เพราะโดยสัจจะแห่ง
ธรรมชาติของกิเลส ในขณะที่มีผัสสะ(สิ่งกระทบ)ที่ท�าให้กิเลส
ออกอาการอยากเสพ เมื่อเราใช้ศีลสมาธิปัญญาฝืนขัดใจลดละ
เลิกกิเลสนั้น กิเลสนั้นก็จะดิ้นสร้างความรู้สึกทุกข์ไม่โปร่งไม่
โล่งไม่สบายอึดอัดกดดันให้เราได้รับรู้ ถ้ากิเลสนั้นดิ้นแรงทุกข์
แรงจนเรารู้สึกทนได้ยากล�าบาก เราก็พรากห่างจากผัสสะ(สิ่ง
กระทบ)ที่ท�าให้กิเลสออกอาการนั้นก่อน แล้วค่อยท�าลาย ดัง
ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้�าก่อน
แล้วค่อยเผาท�าลาย”(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๔ ข้อ ๓๑๒) 
 ถ้าพอทนได้โดยไม่ทุกข์เกินไปก็ท�าลายกิเลสในใจตน
ขณะที่มีผัสสะกระทบสิ่งที่ท�าให้กิเลสนั้นออกอาการ ซึ่ง
ปัญญาที่ท�าลายกิเลสได้คือ “พิจารณาความไม่เที่ยง ความ
เป็นทุกข์ ความไม่มีตัวตนของกิเลส ย่อมหลุดพ้นจาก
ทุกข์”(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๗ ข้อ ๘๔-๘๖) ในขณะที่เรารับรู้ว่า
กิเลสก�าลังออกอาการ เมื่อเราพิจารณาความไม่เที่ยงความ
ไม่มีตัวตนแท้ในสุขลวงของกิเลสและความรู้สึกทุกข์ที่ไม่ได้
เสพกิเลสว่าเมื่อเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ไม่นานก็จะดับไป เหมือน
กลุม่ฟองน�า้ ฟองน�า้ พยบัแดด ต้นกล้วย มายากล (พระไตรปิฎก
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เล่ม ๑๗ ข้อ ๒๔๒ – ๒๔๖)  รวมทั้งการพิจารณาทุกข์โทษภัยผล
เสยีของการม/ีการเสพกเิลสนัน้เท่าทีเ่รามปัีญญา จะสามารถ
ท�าลายกิเลสได้ และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มี/ไม่เสพ
กิเลสนั้น จะสามารถท�าลายกิเลสได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“...เมื่อใดพึงรู้ด้วยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดนั้นเป็นอกุศล เป็น
กุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือเข้าถึงธรรม
ตามนั้น (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๐ ข้อ ๕๐๕), “บัณฑิตย่อมเว้น
สิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์”      
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๔๒)
 สอดคล้องกับหนึ่งหมวดธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
(ธรรมที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้) ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ 
อิทธิบาท ๔ คือธรรมอันเป็นที่ตั ้งแห่งความส�าเร็จ ได้แก่ 
๑. ฉันทสมาธิ (จิตตั้งมั่นในความพอใจ) ๒. วิริยสมาธิ (จิตตั้ง
มั่นในความเพียร) ๓. จิตตสมาธิ (จิตตั้งมั่นในความตั้งใจฝักใฝ่) 
๔. วิมังสาสมาธิ (จิตตั้งมั่นในการพิจารณาทบทวนตรวจสอบ
ใคร่ครวญ) (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๐ “ชนวสภสูตร” ข้อ ๒๐๐)
 สอดคล้องกับสมาธิปริขาร ๗ “...บริขารแห่งสมาธิ 
๗ ประการนี้ อันพระผู้มีพระภาค ผู้รู้ ผู้เห็น เป็นพระอรหัน
ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงบัญญัติดีแล้วเพื่อความ
เจริญ เพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ บริขารแห่งสมาธิ ๗ 
ประการ เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นความเข้าใจที่ถูก
ต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์) สัมมาสังกัปปะ(ความคิดที่ถูกต้อง
ถูกตรงสู่การพ้นทุกข์) สัมมาวาจา(วาจาที่ถูกต้องถูกตรงสู่การ
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พ้นทุกข์) สัมมากัมมันตะ(การกระท�าที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้น
ทุกข์) สัมมาอาชีวะ(การประกอบอาชีพที่ถูกต้องถูกตรงสู่การ
พ้นทุกข์) สัมมาวายามะ(ความเพียรที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้น
ทุกข์) สัมมาสติ(การระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมที่ถูกต้องถูกตรงสู่การ
พ้นทุกข์) ดูกรท่านผู้เจริญทั้งหลาย ความที่จิตตั้งมั่น แวดล้อม
ด้วยองค์ ๗ นี้แลพระผู้มีพระภาคตรัสว่า สัมมาสมาธิอันเป็น
อริยะ (จิตตั้งมั่นที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์) มีอุปนิสัย ดังนี้
บ้าง มีบริขารดังนี้บ้าง ฯ (พระไตรปิฎกเล่ม ๑๐ ข้อ ๒๐๖) 
จะเห็นได้ว่า สัมมาสมาธิ คือ การปฏิบัติมรรคทั้ง ๗ องค์ด้วย
จิตที่ตั้งมั่น ซึ่งก็คือ มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางเอกสายเดียว
ที่พาพ้นทุกข์นั่นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทางมีองค์ ๘ 
ประเสริฐกว่าทางทั้งหลาย ทางนี้เท่านั้น เพื่อความหมดจด
แห่งการเห็นด้วยปัญญา ทางอื่นไม่มี ท่านทั้งหลายจงด�าเนิน
ไปตามทางนี้แหละ เพราะทางนี้เป็นที่ท�ามารและเสนามารให้
หลงทาง หากท่านเดินไปตามทางนี้แล้ว จะท�าที่สุดแห่งทุกข์
ได้(พ้นทุกข์ได้)” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๐)
 และพระพุทธเจ้าตรัส เหตุ ๕ ประการ ที่ท�าให้บรรลุ
หลุดพ้นกิเลส (วิมุติ) ได้แก่ หลุดพ้นด้วย ๑. การฟังธรรม 
๒. แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓. ทบทวนธรรม ๔. ตรึก
ตรองใคร่ครวญธรรม ๕. สมาธินิมิต(การปฏิบัติมรรคทั้ง ๗ 
องค์อย่างตั้งมั่น) คือ มรรคมีองค์ ๘ (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ 
“วิมุตติสูตร” ข้อ ๒๖) ซึ่งธรรมทุกหมวดที่พระพุทธเจ้าตรัส
นั้น บอกความจริง ๒ ลักษณะเท่านั้น คือ ๑. สิ่งใดเป็นโทษ 
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๒. สิ่งใดเป็นประโยชน์
 จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบความจริงของจิตวิญญาณ
มนุษย์ว่า เมื่อยินดีพอใจ(ฉันทะ)ในการพิจารณาโทษของสิ่งใด
ซ�้าๆๆ จะท�าให้สลายหรือตัดความติดยึดในสิ่งนั้นได้ด้วยความ
พอใจสุขใจ เมื่อยินดีพอใจ(ฉันทะ)ในการพิจารณาประโยชน์
ของสิ่งใดซ�้าๆๆ จะท�าให้เข้าถึงสิ่งนั้นได้ด้วยความพอใจสุขใจ 
 ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้สึกว่าใครนิสัยดี เราก็จะคบกับผู้
นั้นด้วยความพอใจสุขใจ แต่พอคบไปนานเข้า เราก็รู้ว่าผู้นั้น
นิสัยไม่ดี เราจะอยากเลิกคบผู้นั้น ถ้าเลิกคบคนไม่ดีนั้นได้ เรา
จะรู้สึกสบายใจพอใจสุขใจ 
 อีกตัวอย่างหนึ่ง อาหารรสจัดซึ่งการแพทย์ทุกแผน
ยืนยันว่าเป็นพิษสะสม เมื่อใครพิจารณาว่าอร่อยเป็นประโยชน์
สุข ผู้นั้นก็จะกินอาหารรสจัดซึ่งเป็นพิษนั้นด้วยความรู้สึกอร่อย
พอใจสุขใจ เมื่อความรู้สึกอร่อยหายไปก็จะรับรู้ถึงความรู้สึก
ทุกข์จากพิษและพิษนั้นก็ท�าลายสุขภาพต่อไปรวมถึงวิบาก
กรรมจากการเสพสุขลวงด้วย แต่พอกินอาหารรสไม่จัดซึ่งเป็น
ผลดีต่อสุขภาพ เมื่อใครพิจารณาว่าไม่อร่อยเป็นทุกข์เป็นโทษ
ไม่เป็นสุข ก็จะกินอาหารท่ีดีต่อสุขภาพด้วยความรู้สึกท่ีไม่อร่อย
ไม่พอใจไม่สุขใจไม่สดชื่น แต่ถ้าใครพิจารณาอาหารรสไม่จัดว่า
เป็นผลดีต่อสุขภาพ ก็จะกินอาหารรสไม่จัดนั้นด้วยความรู้สึก
พอใจสุขใจรสตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสภาพดีมีประโยชน์มี
พลังสดชื่น และอาหารรสไม่จัดนั้นก็ส่งผลดีต่อสุขภาพต่อไป 
โดยไม่ต้องรับวิบากกรรมจากการเสพสุขลวง เพราะเป็นสภาพ
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รู้ความจริงตามความเป็นจริง เม่ือพิจารณาว่าอาหารรสจัดเป็น
โทษ ก็จะกินอาหารรสจัดด้วยความรู้สึกที่ไม่อร่อยไม่พอใจ
ไม่สุขใจไม่สดชื่นล�าบากฝืดฝืน
 ในประเด็นอาหาร กรณีที่เราสามารถกินอาหารรส
ไม่จัดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้เป็นปกติในวิถีชีวิตแล้ว 
เมื่อจ�าเป็นที่ต้องกินอาหารรสจัดเป็นบางวัน หรืออาหารจะ
ผิดพลาดไม่สมดุลบ้างเป็นบางวัน ก็ให้พิจารณาว่า กินเพื่อเติม
ธาตุบางอย่างที่ร่างกายอาจขาดในช่วงที่กินอาหารรสไม่จัด
ต่อเนื่องยาวนาน หรือฝึกขาดบ้างเพื่อให้ร่างกายดึงของเก่า
ที่ตกค้างหรือสะสมไว้มาใช้ ร่างกายจะได้สะอาดขึ้น จะได้รับ
ธาตุใหม่ที่มีคุณภาพกว่าเข้าไปแทนที่ได้ดี และเพื่อให้ได้ธาตุ
ส่วนเกินหรือธาตุที่ไม่สมดุลเป็นวัคซีนให้ร่างกายได้ฝึกอดทน
ต่อพิษได้ฝึกท�าลายพิษได้ฝึกขับพิษที่แรงบ้างเป็นบางคราว 
ร่างกายจะได้แข็งแรง การพิจารณาดังกล่าวจะท�าให้อาหาร
เกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นพิษน้อยที่สุด(ซึ่งจะออกฤทธิ์เป็น
วัคซีนเป็นประโยชน์) และกินได้โดยไม่ทุกข์ใจ แท้จริงแล้ว
ชีวิตมีพิษตลอดเวลา จากการที่ร่างกายท�างานตลอดเวลาจะ
เกิดพลังงานและสารที่เป็นพิษตลอดเวลา และรับมลพิษในสิ่ง
แวดล้อมบ้างอยู่แล้ว รวมถึงพิษจากอาหารที่ไม่สมดุลเป็นบาง
วัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ ดังนั้น โดย
สัจจะเราไม่สามารถล้างพิษให้หมดเกลี้ยง ๑๐๐ % ได้ เราล้าง
พิษด้วยวิธีการต่างๆตามสมควรแค่พอสบายและมีพลังเต็ม
ที่สุดที่เป็นไปได้ก็พอ(อาจไม่สบายบ้างเป็นบางคราว) การที่
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ร่างกายมีพิษเล็กน้อยบ้างในแต่ละวัน ตามเหตุปัจจัยดังกล่าว 
โดยที่พิษนั้นไม่มากเกินไป จะเป็นวัคซีนท�าให้ร่างกายได้ฝึก
อดทนต่อพิษได้ฝึกท�าลายพิษได้ฝึกขับพิษ ท�าให้ร่างกายแข็ง
แรง แต่ถ้าไม่มีพิษดังกล่าวเลย เมื่อร่างกายได้รับพิษที่แรงเป็น
บางคราวจะไม่สามารถอดทน/ท�าลายและขับพิษที่แรงนั้นได้ 
เราจะไม่แข็งแรง  
 การพิจารณาว่าสิ่งใดเป็นโทษ สิ่งใดเป็นประโยชน์
ซ้�าเข้าไปหลายๆครั้ง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การทบทวน
ธรรมการตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นทุกข์
จากกิเลส”(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ ข้อ ๒๖) พิจารณาด้วย
อิทธิบาท (ความยินดีเต็มใจพอใจ) พิจารณาต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ 
โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่ากิเลสจะสลายไปตอนไหน เมื่อพลัง
แห่งการพิจารณาดังกล่าว(เรียกเป็นภาษาบาลีว่าวิปัสสนาญาณ)
มีมากพอ ถึงขั้นเป็นพลังฌาน(เผากิเลสได้) กิเลสก็จะสลายตาย
ไปด้วยความเต็มใจ เมื่อสามารถท�าลายกิเลสได้ ก็จะเกิดความ
รู้สึกหมดความอยากเสพในกิเลสตัวนั้นอย่างยินดีเต็มใจพอใจ
สุขใจโปร่งโล่งสบายใจอิ่มใจเบิกบานแจ่มใสที่ไม่มีพลังกิเลส
มาท�าให้เป็นทุกข์ และจะได้พลังเพราะอาหาร อากาศ และ
พลังงาน ที่ชีวิตดูดเข้าไปสังเคราะห์เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต 
ซึ่งแต่เดิมต้องสูญเสียให้กิเลสสุขลวงเอาไปท�าทุกข์ให้ชีวิตเรา 
เมื่อเราไม่มีกิเลสสุขลวงตัวนั้นๆแล้ว พลังงานดังกล่าวก็จะเลี้ยง
ชีวิตเราอย่างเดียว โดยไม่ต้องเลี้ยงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป ท�าให้
ชีวิตมีพลังเต็ม ขับโรคภัยไข้เจ็บออกไป สร้างร่างกายให้แข็งแรง
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ขึ้น จิตใจมีพลังแห่งความสุขเบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์ไร้กังวล 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การวิมุติหลุดพ้นทุกข์จากกิเลสเป็น
ก�าลัง”(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๑ ข้อ ๕๐) พระพุทธเจ้ายืนยันว่า 
การท�าลายกิเลสได้เป็นประโยชน์สุขที่สุดที่มนุษย์ควรได้อย่าง
ไม่มีสุขใดเปรียบได้(พระไตรปิฎกเล่ม ๓๐ ข้อ ๖๕๙)
 เทคนิคส�าคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ในกรณีที่กิเลสตัวนั้นไม่
หนาแน่นมาก เราสามารถท�าลายให้สิ้นเกลี้ยงได้ในคราวเดียว
ได้เลย แต่ในกรณีที่กิเลสตัวนั้นหนาแน่นมาก เราไม่สามารถ
ท�าลายให้สิ้นเกลี้ยงทั้งหมดได้ในคราวเดียว ให้ใช้วิธีลดละเลิก
โดยไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเครียดเกินไป อย่างรู้เพียรรู้พัก(พระ
ไตรปิฎกเล่ม ๑๕ ข้อ ๒) คือ พากเพียรลดละเลิกกิเลส(กาม
สุขัลลิกะ)ตัวนั้นด้วยศีลสมาธิปัญญาดังรายละเอียดที่กล่าว
มาแล้ว เมื่อต่อสู้ไปได้ระยะหนึ่งก็จะสามารถก�าจัดกิเลสได้
ส่วนหนึ่ง แล้วเราก็จะหมดพลังในการฆ่ากิเลส กิเลสก็จะออก
อาการอยากเสพทุกข์ทรมานดีดดิ้นตึงเครียดมากขึ้นๆจนทน
ได้ยากได้ล�าบากเกินไป(อัตตกิลมถะ) เมื่อถึงสภาพดังกล่าวให้
เราวางดีที่ไม่เสพกิเลสนั้น แล้วกลับมาเสพตามที่กิเลสต้องการ
เพื่อลดความตึงเครียดลดความทรมานที่มากเกินไปลง ให้
เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจบ้าง พอตั้งหลักได้ก็ลงมือล้างกาม
สุขัลลิกะอีกครั้ง ถ้าถึงขีดตึงเครียดเกินไปก็ผ่อนบ้าง(ล้างอัต
ตกิลมถะ) ท�าสลับไปมาเรื่อยๆสุดท้ายก็จะหมดทั้งกามสุขัล
ลิกะและอัตตกิลมถะอันเป็นทางโต่งสองด้านที่เป็นรากเหง้า
แห่งทุกข์ทั้งปวง(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๖๖๔) เมื่อเรา
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ดับเหตุแห่งทุกข์ได้ ทุกข์ก็จะดับ แล้วเกิดความสุขขึ้น ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง”(ขุทฺ
ทกนิกาย ธมฺมปท. เล่ม ๒๕ ข้อ ๕๙), “ละทุกข์ทั้งปวงได้เป็น
ความสุข”(ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. เล่ม ๒๕ ข้อ ๓๓)
   เมื่อล้างกิเลสดังกล่าวได้แล้ว ก็จะเหลืออัตตกิลมถะ 
คือกิเลสอัตตามานะ การยึดดีถือดีหลงดีที่เป็นทุกข์ทรมาน
ตนตัวสุดท้ายที่ต้องล้าง การหลงเสพกิเลสอัตตกิลมถะ คือ 
การหลงเสพความยึดมั่นถือมั่นดังใจหมาย เมื่อไม่ได้ดังใจ
หมายก็ทรมานตนเองและผู้อื่น ท�าให้เกิดทุกข์ทั้งปวงต่อ
เนื่องตามหลักปฎิจจสมุปบาท๑๑  
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การล้างอัตตกิลมถะ 
ตัวอัตตามานะ ด้วยธรรมะ

หมวดพรหมวิหารสี่
 

 พรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๑ ข้อ ๒๓๔)  ได้แก่ 
 ๑. เมตตา คือ ปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นผาสุก/พ้น
ทุกข์/ได้ประโยชน์/ได้สิ่งที่ดี 
 ๒. กรุณา คือ ลงมือกระท�าตามที่เราปรารถนาให้เกิด
สิ่งที่ดีนั้นๆ ตามเหตุปัจจัยที่ท�าได้ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น ใช้หลักท�าความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา 
 ท�าความผาสุกท่ีตน/ท�าตวัอย่างท่ีตน เพราะเราก�าหนด
เราได้ เราเปลีย่นแปลงเราได้ แต่เราก�าหนดคนอ่ืน/เปลีย่นแปลง
คนอื่นไม่ได้ สอดคล้องกับค�าตรัสของพระพุทธเจ้าที่เน้นให้
ท�าความผาสุกที่ตนเป็นหลัก เช่น ตนแลเป็นที่พึ่งของตน, พึง
ตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรก่อนแล้วค่อยพร�่าสอนผู้อื่นภายหลงั
จักไม่มัวหมอง, ให้หมั่นท�านาตัวเองอย่าหมั่นท�านาคนอื่น, 
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จงยงัประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท เป็นต้น
 ช่วยคนท่ีศรัทธา เพราะการช่วยคนท่ีพร้อมเต็มใจศรัทธา 
จะสบายใจท้ังผู้ให้และผู้รับ ผู้รับจะท�าใจในใจอย่างแยบคาย ใน
ส่ิงน้ันๆ เป็นผลสืบเน่ืองให้รู้คุณค่าประโยชน์และพากเพียรปฏิบัติ
ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ จนได้ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์น้ัน  
 ดังท่ีพระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มท่ี ๒๔  อวิชชา
สูตร ข้อ ๖๑ “....การคบสัปบุรุษท่ีบริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัทธรรม
ให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ 
ศรัทธาท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังการท�าไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ 
การท�าไว้ในใจโดยแยบคายท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้
บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังการส�ารวมอินทรีย์ให้
บริบูรณ์ การส�ารวมอินทรีย์ท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ 
สุจริต ๓ ท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ (กาย เวทนา จิต ธรรม) 
ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ ท่ีบริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ (สติ ธัมม
วิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ 
ท่ีบริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตติน้ีมี
อาหารอย่างน้ี และบริบูรณ์อย่างน้ี ฯ” 
 ส่วนการช่วยคนท่ีไม่ศรัทธา ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ จะท�าให้
เกิดความไม่สบายใจท้ังผู้ให้และผู้รับ ผู้รับจะไม่ท�าใจในใจอย่าง
แยบคาย ในสิ่งนั้นๆ เป็นผลสืบเนื่องให้ไม่รู้คุณค่าประโยชน์
และไม่พากเพียรปฏิบัติส่ิงท่ีเป็นประโยชน์น้ัน จึงไม่ได้ส่ิงท่ีเป็น
ประโยชน์น้ัน
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 ดังพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔  อวิชชาสูตร ข้อ ๖๑ “...
การไม่คบสัปบุรุษท่ีบริบูรณ์ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้
บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการท�าไว้ในใจ
โดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่
บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความ
ไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ส�ารวมอินทรีย์
ให้บริบูรณ์ การไม่ส�ารวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังทุจริต ๓ 
ให้บริบูรณ์ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์ 
นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชานี้มี
อาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ ฯ”
 ๓. มุทิตา คือ ยินดีที่คนอื่นได้ดีหรือเมื่อเกิดสิ่งดีนั้น 
หรืออย่างน้อยก็ยินดีที่ดีเกิดในใจเรา เราไม่ได้ดูดาย ไม่ได้เพิก
เฉย นี้คือมุทิตาที่ถูกต้อง ส่วนมุทิตาที่ผิด(โรคพรหมสามหน้า
หรืออัตตามานะหรือนรกของคนดี) คือ ยินดีที่ตนเองหรือผู้
อื่นได้ดี/เกิดดี แต่ถ้าไม่ได้ดีไม่เกิดดีต่อตนเองหรือผู้อื่นแล้ว
ยินร้าย/ไม่พอใจ/ไม่สุขใจ/เกิดทุกข์ใจ   
 ๔. อุเบกขา คือ จิตปล่อยวางเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง 
จึงเกิดสภาพสงบสบายไร้กังวล อันเกิดจากเมื่อได้พากเพียร
พยายามท�าดีเต็มที่แล้ว ไม่ว่าผลดีจะเกิดขึ้นมาก เกิดขึ้นน้อย 
หรือไม่เกิดข้ึน ก็ปล่อยวางผลน้ันให้โลก ฝึกสลายเง่ือนไขท่ีท�าให้
ใจเป็นทุกข์ ซ่ึงเง่ือนไขท่ีท�าให้ใจเป็นทุกข์ คือการยึดม่ันถือม่ันปัก
มั่นในจิต เช่น ยึดว่าถ้างาน/เป้าหมายส�าเร็จฉันจะเป็นสุขใจ
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ไม่ส�าเร็จฉันจะเป็นทุกข์ใจ ถ้าคนนั้นคนนี้สังคมนั้นสังคมนี้ดี/
เป็น/ได้/สมบูรณ์อย่างน้ันอย่างน้ีดังใจฉันหมายฉันก็จะเป็นสุขใจ 
แต่ถ้าไม่ดี/ไม่ได้/ไม่เป็น/ไม่สมบูรณ์อย่างน้ันอย่างน้ีดังใจฉันหมาย
ฉันก็จะทุกข์ใจ ได้สิ่งนั้นมากฉันก็จะสุขใจ ได้น้อยหรือไม่ได้ก็จะ
ทุกข์ใจ และอีกสารพัดเรื่องทุกเรื่องทุกประเด็นที่ยึดว่าถ้าเกิด/
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังใจฉันหมายฉันก็จะสุขใจ แต่ถ้าไม่เกิด/
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังใจฉันหมายฉันก็จะทุกข์ใจ ล้วนเป็นเหตุ
ให้หลงวนเวียนอยู่ในสุขลวง/สุขน้อย/ทุกข์จริง/ทุกข์มากไม่รู้
จบไม่รู้แล้ว  
 แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดี แล้วพากเพียร
พยายามที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีนั้นอย่างเต็มที่ ตามเหตุปัจจัยที่ท�าได้ 
โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้อง
เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ดังใจเราหมาย แต่ปล่อยวางผลให้เป็นไป
อย่างถูกตรงกับสัจจะคือความจริงแท้ว่าเราหรือใครๆจะได้รับ
ผลอะไรแค่ไหนเท่าไหร่อย่างไร ก็ล้วนเกิดจากการสังเคราะห์
ของกรรม(การกระท�าที่เป็นกุศลหรืออกุศล)ในปัจจุบันส่วนหนึ่ง
กับกรรม(การกระท�าท่ีเป็นกุศลหรืออกุศล)ในอดีตส่วนหนึ่งของ
เราหรือผู้นั้นๆ จะเกิดดีหรือร้ายกับเราหรือผู้นั้นๆมากหรือน้อย
ไปกว่านั้นไม่ได้ รับผลแล้วผลนั้นอันคือพลังวิบากดีหรือร้าย
นั้นก็จบดับไปเท่าที่รับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม(การกระท�าทางกายวาจาใจ)
อันเป็นไปด้วยสัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคลท�าแล้ว สะสม
แล้วจะส้ินสุดไป โดยมิได้เสวยผล(รับผล) แต่กรรม(การกระท�า)
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น้ันแล จะให้ผลในภพน้ี หรือในภพถัดไป หรือในภพอ่ืนสืบๆไป”   
(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) 
 พิจารณาโทษ/ผลเสียของการไม่ปล่อยวางให้เป็นไป
ตามสัจจะ/ความจริงแท้ พิจารณาประโยชน์/ผลดีของการ
ปล่อยวางให้เป็นไปตามสัจจะ/ความจริงแท้ เมื่อพิจารณาซ�้าๆ
เรียกว่าวิปัสสนาญาณ จนเกิดฌาน(พลังปัญญาที่สามารถ
สลายท�าลายความยึดมั่นถือมั่นในกามในอัตตาซึ่งเป็นกิเลส
เหตุแห่งทุกข์) ก็จะสามารถสลายพลังของอัตตา คือ การยึด
มั่นถือมั่นให้ได้ดังใจมุ่งหมาย ว่าต้องเกิดสิ่งที่ดีหรือร้ายกับเรา
หรือกับใครๆมากหรือน้อยกว่าความจริงที่เป็นไปได้จริง(ความ
อยตุธิรรม) เมื่อสลายอัตตาได้ก็จะเกิดความสุขในการยอมรับ/   
เข้าถึงความจริงตามความเป็นจริงตามสัจธรรมแห่งกรรม 
(การกระท�า)ในอดีตส่วนหนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งของแต่ละ
ชีวิตสังเคราะห์กัน(ความยุติธรรม)  ดังนั้น หลักการท�าดีอย่าง
มีความสุข คือ “มุ่งหมายที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด แล้วท�าให้ดี
ที่สุด โดยไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดที่ตนมุ่งหมาย/
คาดหวัง นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด” 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้ง
ปวง” (พระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ข้อ ๓๔)
 คือ จงยินดีในการหยุดชั่ว ยินดีในการท�าดี ยินดีในการ
ท�าจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการยินดีในการไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าการ
กระท�าดังกล่าวต้องราบเรียบหรือไม่ราบเรียบ ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ 
ผ่านหรือไม่ผ่าน ถูกกดดันหรือไม่ถูกกดดัน ถูกแกล้งหรือ    
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ไม่ถูกแกล้ง ถูกข่มเหงหรือไม่ถูกข่มเหง ถูกดูถูกหรือไม่ถูกดูถูก 
มีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค ต้องเกิดสิ่งดีหรือสิ่งร้ายในชีวิตเรา
หรือชีวิตใดๆ 
 เพราะชีวิตเราหรือชีวิตใดๆในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ 
ล้วนแต่เคยท�าดี/ท�าชั่วมาทั้งนั้น สั่งสมเป็นวิบากดี/ชั่วที่ทุกชีวิต
จะต้องได้รับทั้งสิ่งดี/สิ่งร้ายเป็นธรรมดา ตราบที่ยังมีชีวิตอยู่
ไม่มีชีวิตใดหนีพ้น รับผลจากวิบากดี/ชั่วนั้นแล้วผลนั้นก็หมดไป 
 ขณะที่ได้รับสิ่งดี พึงระลึกรู้ว่าเกิดจากดีที่ท�ามา ดังนั้น 
จงท�าดียิ่งๆขึ้นไปสืบเนื่องไปอย่างรู้เพียรรู้พัก จะได้มีดีอาศัยสืบ
เนื่องไป ขณะที่ได้รับสิ่งเลวร้าย พึงระลึกรู้ว่าเกิดจากชั่วร้ายที่
เคยท�ามา ทีท�าชั่วร้ายกับใครๆในชาตินี้หรือชาติก่อนไม่เห็นโวย
เลย พอโดนเองบ้างท�าเป็นโวย 
 ดังนั้นถ้าพยายามท�าดีอย่างเต็มที่แล้วแต่ถูกกดดัน
บังคับให้แพ้ชนิดเลี่ยงไม่ออก จงยอมแพ้ด้วยความเต็มใจ 
เพราะชาติใดชาติหนึ่งเราเคยใช้อ�านาจองค์ประกอบต่างๆ
กดดันบังคับเอาชนะคนอื่นมา จึงเป็นวิบากให้ต้องรับความพ่าย
แพ้ชดใช้ในชาตินี้ รับแล้วสิ่งเลวร้ายก็หมดไปเท่าที่รับและสิ่งดีก็
จะส่งผลดีได้มากยิ่งขึ้น แพ้ได้จึงชนะวิบากร้ายและชนะทุกข์ใน
ใจได้ เพราะวิบากร้ายนั้นหมดไปโดยที่เราไม่ได้สร้างวิบากร้าย
คือความอาฆาตพยาบาทเอาชนะคะคานเพิ่มใหม่ ดังนั้นจงท�า
ดียิ่งๆขึ้นไปสืบเนื่องไปอย่างรู้เพียรรู้พัก จะได้มีดีอาศัยสืบเนื่อง
ไปในการละลายวิบากชั่วร้ายให้เบาบาง และสร้างประโยชน์สุข
ให้กับตัวเองและผู้อื่น 
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 ย่ิงยุคน้ีเป็นยุคท่ีค่ารวมแล้วเลวร้ายเป็นส่วนใหญ่ แม้ท�า
ดีเต็มท่ีก็จะส่งผลดีได้ไม่มากเท่าท่ีควร เพราะคนส่วนใหญ่ในยุค
น้ีเกิดมาท�าและชดใช้รับวิบากเลวร้าย ดังน้ัน เม่ือท�าดีเต็มท่ีแล้ว
จงอย่ายึดม่ันถือม่ันว่าต้องได้ผลอย่างน้ันอย่างน้ี เพราะโดยสัจจะ
แล้วมันจะเป็นหรือไม่เป็นดังท่ีใจเราหมายก็ได้ จงปล่อยวางผล
ท่ีเกิดกับเราหรือใครๆ ให้เป็นไปตามบาปบุญกุศลอกุศลของเรา
หรือของใครๆ และสุดท้ายทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนก็ดับไปเป็นธรรมดา 
เรามีหน้าท่ีท�าทุกส่ิงทุกอย่างให้อยู่ในสภาพท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท�าได้ 
เท่าท่ีเป็นไปได้จริง เพ่ือให้เราและโลกได้อาศัยก่อนท่ีทุกอย่างจะ
ดับไปเท่าน้ัน 
 จงท�าให้เต็มที่ท�าให้ดีที่สุดเท่าที่จะท�าได้อย่างรู้เพียร
รู้พัก(เพียรให้หนักพักให้พอ) ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น เมื่อเราท�าดี
อย่างเต็มที่แล้ว กุศลย่อมเกิดสูงสุดแล้วที่เป็นไปได้จริง ไม่ว่า
จะจบเร็วหรือจบช้าหรือไม่จบ รวมทั้งประสบกับสิ่งดีหรือสิ่ง
ร้ายใดๆ พระพุทธเจ้าบางพระองค์บ�าเพ็ญจนตรัสรู้และสร้าง
ศาสนาในยุคท่ีมีคนดีมากก็ช่วยคนได้มาก บางพระองค์บ�าเพ็ญ
จนตรัสรู้และสร้างศาสนาในยุคท่ีมีคนดีน้อยก็ช่วยคนได้น้อยกว่า 
แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีกุศลบารมีเท่าเทียมกัน เพราะท่าน
บ�าเพ็ญเต็มท่ีเหมือนกันแต่ภายใต้สถานการณ์ท่ีแตกต่างกัน 
เน่ืองจากกุศลสูงสุดอยู่ท่ีการบ�าเพ็ญเต็มท่ีของแต่ละชีวิต เราเป็น
ลูกหลานของพระพุทธเจ้าเม่ือได้พากเพียรบ�าเพ็ญอย่างเต็มท่ี
แล้ว กุศลสูงสุดท่ีเป็นไปได้จริงก็เกิดในชีวิตของเราแล้ว ไม่ว่าผล
ท่ีเกิดข้ึนจากการท�าดีน้ันจะได้มากน้อยหรือล้มเหลวก็ตาม



44  ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า

 

วิธีการล้างอัตตามานะ

 วิธีการล้างอัตตามานะคือ เม่ือได้พยายามท�าดีอย่างเต็ม
ท่ีแล้ว ไม่ยึดม่ันถือม่ันว่าการกระท�าดังกล่าวต้องราบเรียบหรือ
ไม่ราบเรียบ ส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ ผ่านหรือไม่ผ่าน ถูกกดดันหรือ
ไม่ถูกกดดัน ถูกแกล้งหรือไม่ถูกแกล้ง ถูกข่มเหงหรือไม่ถูกข่มเหง 
ถูกดูถูกหรือไม่ถูกดูถูก มีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค ต้องเกิดส่ิง
ดีหรือส่ิงร้ายในชีวิตเราหรือชีวิตใดๆ เพราะชีวิตเราหรือชีวิตใดๆ
ในชาติน้ีหรือชาติก่อนๆ ล้วนแต่เคยท�าดี/ท�าช่ัวมาท้ังน้ัน ส่ังสม
เป็นวิบากดี/ช่ัวท่ีทุกชีวิตจะต้องได้รับท้ังส่ิงดี/ส่ิงร้ายเป็นธรรมดา 
ตราบท่ียังมีชีวิตอยู่ไม่มีชีวิตใดหนีพ้น รับผลจากวิบากดี/ช่ัวน้ัน
แล้วผลน้ันก็หมดไป และเม่ือเราท�าดีเต็มท่ีแล้วกุศลสูงสุดก็ได้เกิด
แล้วในชีวิตเรา

 จงพยายามท�าส่ิงท่ีดีให้ดีท่ีสุด ตามความคิดของเราท่ีเห็น
ว่าถูกต้อง ในขีดท่ีไม่วิวาทกัน แล้วจงยึดความถูกต้องยุติธรรม
ตามกรรมใหม่และเก่าของแต่ละคน แต่อย่ายึดความถูกต้องตาม
ความคิดของเราว่าควรจะเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น
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กับชีวิตของเราหรือกับใครๆแต่ละเสี้ยววินาทีนั้นไม่เที่ยง บาง
เวลาเกิดสิ่งที่ดี บางเวลาเกิดสิ่งที่ร้าย อันเกิดจากทุกชีวิตล้วน
เคยท�าทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ร้ายในชาตินี้หรือชาติก่อนทั้งนั้น ซึ่ง
จากกิเลสและวิบากร้ายของแต่ละคน สิ่งที่เกิดขึ้นจึงมักเด่นไป
ทางที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า“โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิจ” 
 สิ่งที่แต่ละคนรับอยู่เป็นอยู่แต่ละเสี้ยววินาทีนั้นล้วน
เกิดจากวิบากกรรมใหม่บางส่วนสังเคราะห์ร่วมกับวิบาก
กรรมเก่าบางส่วน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม(การกระท�าทางกายวาจาใจ)
อันเป็นไปด้วยสัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคลท�าแล้ว สะสม
แล้วจะสิ้นสุดไป โดยมิได้เสวยผล(รับผล) แต่กรรม(การกระ
ท�า)นั้นแล จะให้ผลในภพนี้ หรือในภพถัดไป หรือในภพอื่น
สืบๆ ไป”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) ในส่วนที่รับผล 
รับเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้น แล้ววิบากกรรมใหม่บางส่วนก็จะ
สังเคราะห์ร่วมกับวิบากกรรมเก่าบางส่วน เป็นผลที่เกิดขึ้น ณ 
ปัจจุบันนั้นๆ เกิดและดับอยู่อย่างนี้สืบต่อไป
 ดังนั้น เมื่อได้พยายามท�าสิ่งที่ดีให้ดีที่สุดแล้ว ถ้าเกิด
สิ่งดีก็เป็นเพราะกุศลของทุกฝ่าย จะเกิดจากกุศลมากหรือ
น้อยก็ตามที่แต่ละฝ่ายได้รับจริง ถ้าเกิดสิ่งที่ไม่ดีดังใจเราหมาย 
แสดงว่าเป็นวิบากไม่ดีของผู้ที่ท�าหรือได้รับสิ่งที่ไม่ดีนั้น ส่วน
เราที่ไม่ได้ดีดังใจเราหมาย ก็เป็นวิบากไม่ดีที่เราท�ามาก่อนใน
ชาตินี้หรือชาติก่อน ที่มีคนที่ดีช่วยเสนอสิ่งดีที่เหมาะควรให้
เรา แต่เราก็ไม่เอาดีที่เหมาะควรนั้น ในชาติที่เราเป็นคนดีนี้ 
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วิบากของเราก็จะดูดดึงหรือสร้างผลให้เราได้พบเหตุการณ์ที่คน
ไม่เอาดีตามที่เรามุ่งหมาย คนที่ท�าให้เราไม่ได้ดังใจมุ่งหมายนั้น
จึงเป็นคนช่วยให้เราได้รับและหมดวิบากนั้น เมื่อวิบากที่ไม่ดี
หมดไป วิบากดีก็จะส่งผลได้มาก เราจะโชคดียิ่งขึ้น เพราะเรา
ท�าแต่กุศลอย่างเต็มที่แล้วตามเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้จริงโดย
ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองไม่วิวาทกับใคร ไม่ว่าจะเกิด
สิ่งดีมากน้อยหรือล้มเหลวแค่ไหนก็ตาม จิตวิญญาณของเรา
ก็จะบันทึกเป็นกุศลเต็มที่ตามแรงของกายวาจาใจที่เราทุ่มเท  
เราจึงควรจะสุขสบายใจเต็มที่ได้แล้ว 
 โดยสรุป การยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่จริงตามสัจจะแห่ง
กรรม คือความอยุติธรรม ย่อมเป็นทุกข์ การยึดมั่นถือมั่นในสิ่ง
ที่เป็นจริงตามสัจจะแห่งกรรม คือความยุติธรรม ย่อมเป็นสุข
 จงเป็นผู้ไม่ติดไม่หลงยึดม่ันถือม่ันปักม่ันในการกระท�า
และผลของการกระท�า ว่าเป็นตัวเราของเราอย่างย่ังยืนถาวร แต่
มีปัญญารู้ว่าเราท�าส่ิงใดก็เป็นสมบัติวิบากของเรา เม่ือให้ผลแล้ว
ก็จบดับไป สุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไร เพราะสมบัติแท้ช้ินสุดท้าย
ของคนทุกคน คือ ความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไร เป็นผู้ไม่อยากได้ 
ไม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรตอบแทนจากใคร เพราะรู้ว่าในขณะท่ี
ยังมีชีวิตอยู่วิบาก(ผล)แห่งกรรม(การกระท�า)ของเรา ก็จะจัดสรร
ให้เราได้รับส่ิงน้ันส่ิงน้ีเองตามธรรม จึงสงบสบายไม่มีทุกข์ในใจ
ใดๆ เป็นเหตุให้จิตใจผาสุก ร่างกายแข็งแรงอายุยืน
 อย่าใช้อ�านาจบังคับคน ถ้าใครท�าก็เป็นบาปของผู้นั้น 
ใช้อ�านาจบังคับโดยที่เขาไม่เต็มใจคือบาป เขาไม่พร้อมแต่ต้อง
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พยายามท�าตามที่ผู้มีอ�านาจสั่ง จิตวิญญาณเขาก็ทุกข์ ผู้ใช้
อ�านาจสั่งก็ต้องรับบาปนั้น
 อย่าไปใช้อ�านาจบังคับการ อย่าคิดว่าจะได้ดั่งใจตลอด 
ติดการได้ดั่งใจคือนรกที่ยั่งยืน ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน คลื่นแม่
เหล็กแห่งการหลงเสพสุขลวงจากการได้สมใจ จะไปเหนี่ยวน�า
วิญญาณของแต่ละคนให้อยากเสพตาม พอได้เสพสมใจคือ
อัตตาชั่ว ก็จะอยากเสพสภาพดังกล่าวซ�้าแล้วซ�้าอีกต่อเนื่อง
ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นคลื่นแม่เหล็กแห่งการหลงเสพสุขลวงในชีวิต
ของผู้นั้นที่เพิ่มพลังแรงยิ่งขึ้นๆไม่มีที่สิ้นสุด เหนี่ยวน�าผู้อื่นคน
แล้วคนเล่าๆให้อยากเสพตามและอยากเสพ/กระท�าการเสพ
สภาพดังกล่าวซ�้าแล้วซ�้าอีกต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด คลื่นแม่เหล็ก
แห่งการอยากเสพสภาพดังกล่าวของหลายคนก็จะรวมกัน 
เป็นสนามแม่เหล็กที่มีพลังเหนี่ยวน�าตนเองและผู้อื่นต่อเนื่องๆ
อย่างรุนแรงมหาศาลยิ่งขึ้นๆไม่มีที่สิ้นสุด เมื่ออยากเสพดีอย่าง
ใจหมายมากๆๆ ก็จะใช้การบังคับกดดันด้วยวิธีการต่างๆ 
โดยที่คนถูกบังคับเขาไม่เต็มใจ เขาไม่พร้อมแต่พยายามท�า
ตามที่คนมีอ�านาจสั่ง จิตวิญญาณคนถูกสั่งเขาก็ทุกข์ ในส่วนผู้
ที่ท�าการบังคับผู้อื่นก็ต้องรับบาปนั้นอยู่แล้ว ในส่วนที่เหนี่ยว
น�าคนอื่นให้เป็นสภาพนั้นตาม และเกิดพลังเหนี่ยวน�าคนอื่น
ต่อเนื่อง รวมทั้งเกิดการเสพซ�้าแล้วซ�้าอีกต่อเนื่อง พลังของ
ผู้ใช้อ�านาจเริ่มต้นมีส่วนอยู่เท่าไหร่ ผู้เริ่มต้นนั้นก็ต้องรับส่วน
บาปอนัต่อเนือ่งไม่มีท่ีส้ินสุดเท่านัน้ๆ ซ่ึงจะต้องรบัผลบาปนัน้ใน
ชาตนิีแ้ละชาตอิืน่ๆสืบไป(พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) 
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 จะเห็นได้ว่า แม้ผู้ที่บังคับผู้อื่นนั้นได้เสพสุขจากได้สม
อัตตา คือ การได้ดังใจหมาย ก็ยังมีวิบากบาปที่ต้องรับอันไม่มีที่
สิ้นสุด และถ้ามีอัตตาดังกล่าวแล้ว เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ
มุ่งหมาย ก็จะรู้สึกทุกข์ใจ โกรธ เกลียด ชิงชัง ไม่ชอบใจ 
อาฆาต พยาบาท อดึอัด หดหู่ ร�าคาญ ซึมเศร้า ไม่โปร่ง ไม่โล่ง 
ไม่สบายใจ ไม่เบิกบานใจ เสยีสขุภาพตามมา เมือ่รนุแรงยิง่ขึ้นๆ 
ก็จะทะเลาะวิวาท แตกความสามัคคี ไม่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 
ท�าร้ายคนอืน่ได้ ท�าร้ายตนเองได้ คลืน่แม่เหลก็ดงักล่าวกจ็ะเหนีย่ว
น�าคนอืน่ให้มสีภาพดงักล่าวต่อเนือ่งไม่มท่ีีส้ินสุด คอืรูส้กึเป็น
ทกุข์ ไม่พอใจ เมือ่ไม่ได้ดงัใจ สัง่สมเป็นวบิากบาปต่อตนเองและ
ผูอ้ืน่ต่อเนือ่งอนัไม่มท่ีีส้ินสุด ซ่ึงจะต้องรับผลบาปนัน้ในชาตนิี้
และชาติอ่ืนๆสืบไป(พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) 
 อัตตานั้นจึงมีทั้งนรกทั้งขึ้นทั้งล่อง เพราะ ได้เสพสมใจ
ก็สั่งสมวิบากบาป ไม่ได้สมใจก็สั่งสมวิบากบาป ดังนั้น ชีวิตที่
ต้องการความผาสุกที่แท้จริง จึงต้องเอาจริงเอาจังกับการเรียน
รู้อัตตาและการสลายอัตตา เสพติดดีที่เกิดดั่งใจนั้นเกิดนรก
แล้ว ไม่มีใครได้ดั่งใจตลอดเวลาหรอก อัตตาจะท�าให้มองไม่
เห็นความดีของคนอื่น เห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่น เราถูกคน
อื่นผิด นั่นแหละอัตตา ในความเป็นจริงสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น ทุกคน
มีส่วนผิดด้วยกันทั้งนั้น คือได้ท�าสิ่งที่ไม่ดีมา ไม่ในชาตินี้ก็ชาติ
ก่อน ดังที่พระพุทธเจ้ายืนยันว่า ไม่มีอะไรที่ใครๆได้รับโดยที่ผู้
นั้นไม่เคยท�าสิ่งนั้นมา ทุกสิ่งทุกอย่างที่แต่ละคนได้รับได้สัมผัส
ได้พบเจอคือสิ่งที่ผู้นั้นได้ท�าสิ่งนั้นในชาตินี้หรือในชาติก่อนมา
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ทั้งนั้น (พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) 
 อัตตา คือ อยากได้สิ่งดี อยากให้เกิดสิ่งดีต่อตนเอง
หรือผู้อื่น มากกว่าหรือน้อยกว่าความจริงที่เป็นไปได้จริงของ
กุศลอกุศลของตนเองหรือของใครๆ ที่ส่งผล(ออกฤทธิ์) ณ 
เวลานั้น นั่นคือความซวยของมนุษย์ เพราะกุศลหรืออกุศลที่
แต่ละคนเคยท�ามาในอดีตชาติหรือปัจจุบันนั้น จะส่งผล(ออก
ฤทธิ์)แต่ละเสี้ยววินาทีของแต่ละชีวิตทีละชุดๆอย่างไม่เที่ยง 
เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่เกิดจากที่ผู้ที่ได้รับผลนั้นเคยท�ามา
ก่อนอย่างแน่นอนไม่ชาตินี้ก็ชาติก่อน รวมทั้งการกระท�า ณ 
ปัจจุบันขณะนั้นด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม(การกระท�าทางกายวาจาใจ)
อันเป็นไปด้วยสัญเจตนา(ความจงใจ) ที่บุคคลท�าแล้ว สะสม
แล้วจะสิ้นสุดไป โดยมิได้เสวยผล(รับผล) แต่กรรม(การกระ
ท�า)นั้นแล จะให้ผลในภพนี้ หรือในภพถัดไป หรือในภพอื่น
สืบๆ ไป”(พระไตรปิฎก เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) 
 โดยสัจจะแล้ว กุศลของแต่ละคนที่ส่งผลออกฤทธิ์
แต่ละขณะนั้น มีไม่มากพอที่จะสนองความอยากของอัตตาได้
หรอก เพราะอัตตา คือความอยากได้มากหรือน้อยกว่าความ
จริงที่เป็นไปได้จริง อยากได้มากหรือน้อยเกินบุญบาป/กุศล
อกุศลของตนเองหรือผู้อื่น คนที่ไม่อยู่กับความจริงคือคนโง่ 
ผลคือทุกข์ เมื่อคิดผิดท�าผิดจากความจริงที่เป็นจริงของสัจจะ
แห่งกรรม จะท�าให้ความหมองเกิดทันที จงรู้ความจริงตาม
ความเป็นจริง ไม่โกหกตัวเองและผู้อื่น คิดพูดท�าบุญกุศล
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ตามความจริงที่เป็นความเจริญแท้แห่งสัจธรรม จิตวิญญาณก็
จะเป็นสุขอย่างยั่งยืน 
 เมื่อเราได้ท�าสิ่งดีให้ดีที่สุดแล้ว เราไม่สามารถท�าให้
ได้ดีกว่าอกุศลของเราและของผู้อื่นที่ออกฤทธิ์ได้หรอก ความ
ไม่ชอบใจใดๆที่เกิดขึ้นกับเราคือกระจกส่องอัตตาของเราและ
วิบากร้ายที่เราเคยท�ามา เมื่อเราเกิดความไม่สบายใจกับสิ่งใดๆ 
ล้วนคือสิ่งที่เราเคยท�ามาในชาตินี้หรือชาติก่อนหรือก�าลังท�าอยู่ 
ณ ปัจจุบันขณะทั้งนั้น ต้องยอมรับความจริงด้วยปัญญาไม่ใช่
แค่ท่องเอาอย่างไม่เข้าใจ ไม่มีปัญญาไม่จบทุกข์
 คนที่ดีมาก/เก่งมาก แล้วติดดี/ติดเก่งมากๆ นั้นแหละ
โคตรพ่อโคตรแม่ของอัตตา ท�าให้ทุกข์ได้มากที่สุด ท�าให้แตก
ความสามัคคีได้มากที่สุด (ผู้เขียนต้องขออภัยที่ใช้ค�าอาจจะดู
เหมือนหยาบ แต่แท้ที่จริงแล้วเจตนาสื่อให้เข้าใจสภาพจริง
อย่างชัดเจน จะได้สะดุ้ง และรีบแก้ไขมหันตภัยที่จะเกิดกับตัว
เองและผู้อื่น) ท�าดีเต็มที่อย่างไม่ติดดี/ไม่ติดเก่ง นั้นคือดีแท้/
เก่งแท้ไม่มีทุกข์มีแต่สุขในจิตวิญญาณ แต่ติดดีติดเก่งนั้นตีกลับ
เป็นชั่วซ้อน น่าสงสารคนที่ตามไม่ทันอัตตา ติดไม่ได้ เมื่อท�าดี
เต็มที่ด้วยความยินดี อย่างไม่วิวาทกัน มีสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือ
กัน และเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน(พุทธพจน์๗) แล้วต้องปล่อยให้
ทุกอย่างสังเคราะห์เป็นผลต่างๆตามกุศลอกุศลของเราและของ
คนในโลก เป็นการพักอย่างเป็นสุข เมื่อมีก�าลังก็พากเพียร
ท�าบุญกุศลใหม่ตามเหตุองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่เป็นไปได้จริง 
ณ ปัจจุบัน ตามกุศลอกุศลของเราและคนในโลกด้วยอิทธิบาท 
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คอื พากเพยีรท�าสิง่ทีด่ด้ีวยความยนิดเีตม็ใจพอใจสุขใจ ท�าเต็มที่
แล้วพกัด้วยความยนิดเีตม็ใจพอใจสุขใจ ท�าสลับไปมา เป็นการ
เพียรพักด้วยความสุขที่แท้จริงตลอดกาลนานตราบปรินิพพาน
 กิเลสจะใช้พลังของเราสร้างความรู้สึกทุกข์ให้กับเรา 
และเราจะเสียพลังชีวิตในการดันความรู้สึกทุกข์นั้นออก การ
ใช้พลังเสริมกิเลส/ท�าสิ่งไม่ดีต่างๆท�าให้เกิดของเสียเกาะใน
ชีวิต เราต้องเสียพลังอย่างมากขับของเสียนั้นออกอีกทีหนึ่ง 
ท�าให้พลังชีวิตลดลงเกิดความเจ็บป่วยบั่นทอนให้อายุสั้นและ
มีสิ่งเลวร้ายเข้ามาในชีวิต
 อัตตาคือ ความชั่วของคนดี คือเมื่อท�าสิ่งดีอย่างเต็ม
ที่แล้ว สิ่งดีไม่เกิดดังใจมุ่งหมาย ก็ยังทุกข์ใจกับความยึดมั่น
ถือมั่นในสิ่งที่ต้องการ ถ้ายึดดีหลงดี ความดีจะตีกลับเป็นไม่ดี 
ความสุขจะตีกลับเป็นทุกข์  
 เราบังคับใครได้เขาไม่เต็มใจเราก็บาป ต่อให้เขาเต็มใจ
ถ้าเรามีอัตตาเราก็บาป ถ้าเขามีอัตตาเขาก็บาป จิตวิญญาณ
ของคนคือเชื้อดี/เชื้อร้ายที่ติดต่อกันได้ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ที่กระจายเชื้อดี/ร้ายออกไปให้คนอื่นได้เป็นสภาพนั้นตาม
 การตัดอะไรได้ ก็ยังไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าลดกิเลสได้(อาจ
ลดได้หรือลดไม่ได้ก็ได้) การลดกิเลสได้จริงนั้นต้องเกิดจาก
การพิจารณาความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้และโทษของกิเลส 
ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส ถ้าเราพากเพียรให้ปัญญาดัง
กล่าวกับตนเองและกับกิเลสของเราด้วยอิทธิบาท(ความยินดี
เต็มใจพอใจสุขใจ) หมั่นสอนกิเลสโดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่า
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กิเลสจะตาย/สลายตอนไหน สอนกิเสสไปเรื่อยๆ และท�าใจว่า
กิเลสจะตาย/สลายตอนไหนก็ได้ กิเลสเขาจะยอมสลายและ
ตายดับสูญไปต่อหน้าต่อตาของเราเองอย่างเต็มใจ เราก็จะมี
พลังเบิกบานแจ่มใส เมื่อมีผัสสะ(สิ่งกระทบ)หรือระลึกถึงสิ่งที่
ท�าให้เกิดกิเลส แล้วมีสติจับอาการกิเลสได้ เราก็พิจารณาพูด
คุยกับกิเลสแบบนี้ทุกครั้ง ท�าไปเรื่อยจนกิเลสตัวนั้นๆสลายตาย
ไปชนิดไม่กลับมาอีกเลยไม่ว่าจะมีผัสสะ(สิ่งกระทบ)หรือระลึก
ถึงสิ่งที่ท�าให้เกิดกิเลสกี่ครั้งๆก็ไม่มีอาการของกิเลสปรากฏใน
จิต จึงเรียกว่า “บรรลุธรรม” ชีวิตผู้นั้นลดกิเลสตัวนั้นได้จริงจน
หมดจากกิเลสตัวนั้นจริง
 เวรกรรมจากการเสพกิเลสของเรานั้น เราไม่มีวันชดใช้
ทั้งหมดได้ เพราะเป็นวิบากกรรมที่ต่อเนื่องยาวนานอย่าง
มหาศาล แต่เราสามารถท�าให้ทุเลาเบาบางมากที่สุดได้ ด้วย
การละความชั่ว ท�าความดี ลดกิเลสกามและอัตตา จิตใจก็จะ
มีพลังยินดีพอใจเบิกบานแจ่มใส ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรงและ
เกิดสิ่งดีๆในชีวิตด้วย  
 การรู้ว่ากิเลสนั้นไม่ใช่กุศล แต่เป็นอกุศลเป็นทุกข์ทั้ง
ปวงในโลก คือการไม่ให้อาหารกิเลส ภารกิจของเราคือสอน
กิเลสและสอนตัวเรา สันติอหิงสาที่สงบไม่เบียดเบียนที่แท้จริง 
คือ การสอนกิเลส ด้วยการเจรจากับกิเลส จนกิเลสยอมสลาย
ตายไปอย่างเต็มใจ นั่นคือสันติภาพที่แท้จริง
 การหลงติดข้อท่ี ๓ ของพรหมแบบมิจฉา เป็นสาเหตุให้
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เกิดความเจ็บป่วย ส่วนการท�าพรหมครบ ๔ ข้ออย่างสัมมา ท�าให้
ความเจ็บป่วยทุเลาได้เร็ว เกิดสุขภาพดีท้ังร่างกายและจิตใจ
 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการหลงติด
ข้อที่ ๓ ของพรหม (วรรคบน-พรหม ๓ หน้า-กิเลสอัตตา
มานะ(ตัวตนของทุกข์)-นรกของคนดี)และการท�าพรหมครบ ๔ 
หน้า (วรรคล่าง-พรหม ๔ หน้า-อนัตตา(ไม่มีตัวตนของทุกข์)-
สวรรค์/นิพพานของคนดี)
 ๑. พรหม ๓ หน้า ท�าดีมีทุกข์ใจ มีจิตไม่โปร่ง ไม่โล่ง 
ไม่สบายปะปน
     พรหม ๔ หน้า  ท�าดีไม่มีทุกข์ใจ จิตโปร่ง โล่ง 
สบายตลอด
 ๒. พรหม ๓ หน้า  เป็นผู้จัดการ/เผด็จการชีวิตผู้อื่น
     พรหม ๔ หน้า  เป็นที่ปรึกษาคอยช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้อื่น
 ๓. พรหม ๓ หน้า  เป็นเสือกชน ล่วงละเมิด จุ้นจ้าน 
วุ่นวาย กดดันบีบคั้น บีบบังคับให้ผู้อื่นคิด พูด ท�า ในสิ่งที่ถูก
ต้องเหมาะสมดีงาม ดังที่ใจตนคิดและต้องการ แม้ผู้อื่นจะ   
ไม่พร้อมและไม่เต็มใจ
     พรหม ๔ หน้า  เป็นสุภาพชน ไม่ล่วงละเมิด ไม่จุ้นจ้าน 
ไม่วุ่นวาย ให้อิสระเสรี ให้สิทธิเสรีภาพผู้อ่ืนในการคิด พูด ท�า 
ตามความเห็นความต้องการของเขา เขาจะดีจะชั่ว มันก็เป็น
สิทธิเสรีภาพของเขา 
 เรามีหน้าท่ีเช้ือเชิญ ชวนเชิญ ชักชวนให้มาพิสูจน์
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ประโยชน์ของการหยุดช่ัว หยุดส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  ไม่เหมาะสม ไม่ดี
งาม หันมาท�าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามตามความเห็นของ
เราหรือของหมู่ ด้วยความเต็มใจ สมัครใจของเขา โดยไม่บีบบังคับ
จิตใจ จะช่วยเหลือเกื้อกูล หรือรับใช้ผู้อื่นเมื่อเขาพร้อมและ
เต็มใจให้เราช่วย 
 วิธีการดังกล่าวนั้น ใช้ในกรณีที่บุคลนั้นไม่ได้ก่อความ
เดือดร้อนเลวร้ายต่อผู้อื่นมากจนเกินไป  
 แต่กรณีที่บุคคลนั้นไร้เดียงสา แล้วก�าลังสร้างอันตราย
สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่นอย่างมาก ถ้าเรามี
เรี่ยวแรงก�าลังความสามารถ เราควรลงมือช่วยเหลือขัดขวาง
พฤติกรรมนั้นๆ แม้เขาจะไม่เต็มใจ 
 หรือกรณีท่ีบุคลท่ีรู้เดียงสา แต่กิเลส/ซาตานในใจเขา
มีมากจนถึงข้ันบีบบังคับให้เขาสร้างความเลวร้ายเดือดร้อน
อันตรายให้กับผู้อ่ืนมากเกินไป เม่ือเราได้บอกดีๆ แล้วเขาไม่หยุด
พฤติกรรมน้ัน  ถ้าเรามีเร่ียวแรงก�าลังความสามารถ เราควรใช้
ศิลปะในการกดดันบีบค้ันบีบบังคับขัดขวางพฤติกรรมน้ัน ด้วยจิต
เมตตาช่วยเหลือไม่ให้เขาสะสมบาปเวรภัยความเลวร้ายให้กับตัว
เองและผู้อ่ืนมากไปกว่าน้ัน เป็นการช่วยไม่ให้ผู้อ่ืนต้องเดือดร้อน
เพราะเขามากเกินไป และช่วยลด ช่วยต้านตัวอย่างท่ีไม่ดีให้กับ
สังคม เพ่ือไม่ให้สังคมเอาเป็นเย่ียงอย่าง และช่วยให้เขาไม่ต้องได้
รับความทุกข์ทรมานจากบาปท่ีมากไปกว่าท่ีได้ท�ามาแล้ว เพราะ
เขาต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากผลบาปท่ีได้ท�ามาแล้วน้ันใน
ชาติน้ีและชาติอ่ืนๆสืบไปอยู่แล้ว
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 แต่ถ้าเราไม่มีเรี่ยวแรงก�าลังความสามารถ เราก็
ต้องปล่อยให้เขาท�าพฤติกรรมนั้น ให้เขาเรียนรู้ผลเสียของ
พฤติกรรมนั้น โดยที่เราไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรหรือเราก็แยกตัว
แยกกลุ่มออกมาใช้ชีวิตต่างหาก จนกว่าเขาจะทุกข์เกินทน 
ซึ่งการได้รับทุกข์คือการชดใช้บาปที่เคยท�ามา วิบากบาปจะ
หมดไปเท่าที่ได้รับ เมื่อวิบากบาปอันคืออกุศลหมดไปกุศลก็
จะออกฤทธิ์ได้มาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า“...อกุศลธรรม
เสื่อม  กุศลธรรมเจริญขึ้น...”(พระไตรปิฎก ๑๐ ข้อ ๒๕๘)  
จะเกิดสภาพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม” 
วันนั้นเขาจะอยากและพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
เขาจะปฏิบัติสิ่งดีที่เขาเคยสัมผัสพบเห็นซึ่งจะปรากฏขึ้นในจิต
วิญญาณของเขา เพราะจิตวิญญาณของแต่ละคน คือเครื่อง
มือบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่ได้สัมผัสพบเห็น เมื่อถึงเวลาอัน
ควร(บาปถูกชดใช้/กุศลออกฤทธิ์) ข้อมูลที่ดีดังกล่าวจะถูกน�า
ออกมาใช้ ณ วันนั้น ถ้าเรามีเรี่ยวแรงก�าลังความสามารถ เราก็
จะช่วยเหลือเขาเพิ่มเติมอย่างเต็มที่เท่าที่เราจะช่วยเขาได้โดย
ไม่เบียดเบียนตัวเราเอง และเท่าที่เขาจะรับได้(เป็นการช่วย
เหลือเขาโดยที่ไม่เบียดเบียนเขา) 
 ๔. พรหม ๓ หน้า  น่าร�าคาญที่สุด น่ารังเกียจที่สุด  
น่าเบื่อหน่ายที่สุด น่าไกลห่างที่สุด
     พรหม ๔ หน้า  เมื่อคบหามีความสบายใจ อบอุ่น 
สงบเย็น ผาสุก น่าเข้าใกล้ น่าระลึกถึง
 ๕. พรหม ๓ หน้า  คนดีที่โลกเกลียดชัง เบื่อระอา 
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ร�าคาญ ไม่ต้องการ และเป็นคนดีที่มีแต่ความทุกข์
     พรหม ๔ หน้า  คนดีที่โลกรัก รอ ต้องการ และเป็น
คนดีที่มีแต่ความผาสุก
 ๖. พรหม ๓ หน้า  อยากให้เกิดสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม
ดีงาม แบบมุ่งหมายและปักมั่น เมื่อไม่ได้ดังใจตนต้องการ ก็จะ
ทุกข์กายทุกข์ใจ หงุดหงิด โมโห พยาบาท น้อยใจ ไม่โปร่ง ไม่โล่ง 
ไม่สบายใจ ไม่ชอบใจ อึดอัด ขัดเคือง ร�าคาญ หาเร่ือง เอาเร่ือง 
กดดัน ผลักดัน ดีดด้ิน ซัดส่าย 
    พรหม ๔ หน้า  อยากให้เกิดส่ิงท่ีถูกต้องเหมาะสมดี
งาม แบบมุ่งหมายแต่ไม่ปักม่ัน แม้จะไม่ได้ดังใจ ดังความคิดท่ีตน
ต้องการ ก็ไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ ยังมีความสุขสบายใจอยู่ได้ 
        ๗. พรหม ๓ หน้า  หลงติดดี  คือ ยินดีในการท�าความดี
ด้วยความวิตกกังวล กลัวว่าดีจะไม่เกิด ถ้าดีเกิดจะรู้สึกเป็นสุข 
แต่ถ้าดีไม่เกิดจะรู้สึกเป็นทุกข์ ยึดมั่นถือมั่นว่าการกระท�าและ
ผลของการกระท�าดีนั้น ว่าเป็นตัวเราของเรายั่งยืนไม่แปร
เปลี่ยนตลอดกาลนาน 
     พรหม ๔ หน้า  รู้จักอาศัยดีโดยไม่หลงติดดี คือ รู้จัก
อาศัยดี ด้วยการยินดี เต็มใจ พอใจ สุขใจในการท�าดี เพราะรู้ว่า
ดีเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า เป็นความประเสริฐ เป็นส่ิงที่ควรอาศัย 
เมื่อดีเกิดก็รู้ว่าเกิดได้ เพราะทั้งผู้ให้และผู้รับได้ท�าเหตุปัจจัยทั้ง
อดีตและปัจจุบันสังเคราะห์กันพอเหมาะครบเหตุปัจจัยท่ีท�าให้
ผลดีเกิดได้ ไม่หลงติดดีว่าต้องเกิดได้ดังใจมุ่งหมาย ผลดีจะเกิด
ดังใจมุ่งหมายก็ได้/ไม่เกิดดังใจมุ่งหมายก็ได้ เพราะมีปัญญา
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รู้ว่าผลดีจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยหรือไม่เกิดดีหรือเกิดสิ่งร้าย 
ก็ล้วนเป็นไปตามสัจจะแห่งกรรมดี/ชั่วในอดีตส่วนหนึ่งและ
ปัจจุบันส่วนหนึ่งของผู้รับผลนั้นๆสังเคราะห์กัน(พระไตรปิฎก
เล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) และมีปัญญารู้ว่าการกระท�านั้น กระท�า
แล้ว การกระท�านั้นก็จบดับไปแล้ว เหลือเพียงพลังแห่งวิบาก
ของการกระท�าเท่านั้นที่รอส่งผลให้กับชีวิตของผู้นั้นในชาตินี้
และชาติอื่นๆสืบไป ผลดี/ร้ายใดที่เกิดแล้วก็จะตั้งอยู่ตามฤทธิ์
แรงที่กอปรก่อ เมื่อหมดฤทธิ์แรงของการกอปรก่อแล้วก็จะดับ
ไป หรือไม่เราก็ดับขันธ์ปรินิพพานก่อนดี/ร้ายที่ยังไม่ให้ผลจะ
ให้ผล ทิ้งพลังงานดี/ร้ายที่ยังไม่ให้ผลนั้นเป็นสมบัติของโลก 
จึงไม่ยึดม่ันถือม่ันว่าการกระท�าและผลของการกระท�าน้ันเป็น
ตัวเราของเราอย่างเท่ียงแท้ถาวรตลอดกาลนาน  
 จึงเป็นผู้ที่มีความสุขในการท�าดีเมื่อมีเหตุปัจจัยที่
เหมาะสม แต่ถ้าเหตุปัจจัยไม่เหมาะสม เช่นถ้าท�าสิ่งที่เราเห็น
ว่าดีนั้น ในเวลานั้น สถานการณ์อย่างนั้น จะท�าให้เกิดการ
เบียดเบียนจิตใจและร่างกายของตนเองและผู้อื่น ก็จะมีความ
สุขมีความพอใจในการไม่ท�า เพราะนอกจากจะไม่เสียหาย
แล้ว ยังไม่เปลืองแรง ไม่เปลืองตัวด้วย 
 มีความยินดีพอใจสุขใจในการท�าดี และมีความยินดี
พอใจสุขใจในการวางดี ทิ้งดีให้โลก สมบัติแท้ๆ ชิ้นสุดท้าย
ของทุกชีวิตคือก็คือความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไร เรามีหน้าที่ท�า
สิ่งต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด/เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่เรา
จะท�าได้ เพื่อให้เราและโลกได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป
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เท่านั้น มีความยินดีพอใจสุขใจในการไม่อยากได้ไม่อยากเป็น
ไม่อยากมีอะไรมาเสพเพื่อตัวเราของเรา แต่มีความยินดีพอใจ
สุขใจกับการมีอาศัยสิ่งต่างตามมีตามได้ตามธรรมเพื่อสร้าง
ประโยชน์สุขให้โลกเท่าที่จะท�าได้เท่านั้น  เพราะรู้ว่าสมบัติที่
มนุษย์ควรอาศัยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือกรรมดี (กุศลธรรม) 
และความไม่ทุกข์เท่านั้น จึงเป็นการท�าดีอย่างมีความสุข ขณะ
ท�าดีก็ท�าด้วยความสุข ได้ดั่งใจก็เป็นสุข ไม่ได้ดั่งใจก็เป็นสุข 
 ๘. พรหม ๓ หน้า  คิดหวังว่าโลกนี้ต้องสมบูรณ์แบบ
     พรหม ๔ หน้า  รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าโลก
นี้พร่องอยู่เป็นนิจ ส่วนหนึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของโลกและ
ปัจจัยหลักที่มีผลต่อความพร่องมากที่สุดคือวิบากอกุศลของ
แต่ละคนในอดีตและปัจจุบันสังเคราะห์กัน
 ๙. พรหม ๓ หน้า  เป็นการให้เพ่ือจะเอา เป็นผู้จะเอา
จะเสพติดพฤติกรรมดีๆ จากผู้อ่ืน ดูเผินๆเหมือนจะให้ผู้อ่ืนได้
ดี หรือมีพฤติกรรมดีๆ แต่ซ้อนลึกตนเองก็เอาการเสพติดส่ิงดีน้ัน
ตอบแทนให้สมใจตน จิตท่ีคิดจะเอาจะเร่าร้อนทุกข์ระทม
     พรหม ๔ หน้า  เป็นการให้เพื่อให้ เป็นผู้ให้ผู้อื่นได้
สิ่งดีหรือมีพฤติกรรมดีๆ โดยไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมี
อะไรตอบแทน แม้แต่รอยยิ้มและค�าขอบคุณ รวมทั้งการให้ผู้
อื่นมีพฤติกรรมดีๆ ตอบแทน จิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิด
จะเอา
 ๑๐)  พรหม ๓ หน้า  ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง
ว่าใครจะได้รับอะไรเท่าไหร่เวลาใด ก็ตามเหตุปัจจัยของการกระท�า 
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(กรรม) ของคนๆ น้ันท�ามาในอดีตส่วนหน่ึงและปัจจุบันส่วน
หนึ่งสังเคราะห์กัน(พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) จะได้ดี
มากไปกว่าที่ตนท�ามาไม่ได้
       พรหม ๔ หน้า  รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า
ใครจะได้รับอะไร เท่าไหร่ เวลาใดก็ตามเหตุปัจจัยของการกระท�า 
(กรรม) ของคนๆ น้ันท�ามาในอดีตส่วนหน่ึงและปัจจุบันส่วนหนึ่ง
สังเคราะห์กัน(พระไตรปิฎกเล่ม ๓๗ ข้อ ๑๖๙๘) จะได้ดีมาก
ไปกว่าที่ตนท�ามาไม่ได้
 ๑๑. พรหม ๓ หน้า  เป็นผู้หลงผลของการกระท�า 
ผลออกมาดี สมใจ ก็จะฟูใจ สุขใจ ผลออกมาไม่ดีหรือได้น้อย
ก็จะทุกข์ใจ ไม่พอใจ
       พรหม ๔ หน้า  เป็นผู้อยู่เหนือผลของการกระท�า 
ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ไม่ทุกข์ใจ มีแต่ความยินดีพอใจสุขใจ 
เพราะรู้ว่าเม่ือเราได้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการเพียรพยายาม
อย่างเต็มที่ในขีดที่พอดีแล้ว ผลที่เกิดขึ้นก็ดีที่สุดแล้วที่เป็นไป
ได้จริง จึงยินดีพอใจสุขใจในผลนั้นและยินดีพอใจสุขใจในการ
วางผลน้ันให้โลกได้อาศัย ส่วนตนเองเอาความยินดีเต็มใจพอใจ
สุขใจสงบสบายกับความไม่ติดยึดอะไรมาเพ่ือตัวเราของเรา 
 พรหม ๔ หน้า เป็นผู้ที่เข้าใจสัจจะว่า ความส�าเร็จใน
การท�างานหรือความส�าเร็จในการช่วยคนหรือความส�าเร็จ
ในการรักษาโรคทางกายของเรา ก็ไม่ใช่ความส�าเร็จหรือไม่ใช่
ประโยชน์ที่แท้จริงของเรา ความส�าเร็จหรือประโยชน์ที่แท้
จริงของเรา คือเราไม่ทุกข์ ไม่ว่ามันจะส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ   
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เมื่อเราได้ลงมือท�าอย่างเต็มที่แล้ว อุเบกขาแท้นั้น เมื่อเราได้ยิน
ดีเต็มใจพากเพียรพยายามท�าสิ่งที่ดีให้กับตนเองหรือผู้อื่นอย่าง
เต็มที่แล้ว เราก็ยินดีเต็มใจปล่อยวางทั้งการกระท�าและผลของ
การกระท�าให้โลกไป ตามบาปบุญ/กุศลอกุศลของเราและโลก 
เพราะไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไร สุดท้ายมันก็ดับไป

 เรายินดีเต็มใจพอใจสุขใจกับการรู้ความจริงตามความ
เป็นจริงว่าดีเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า เป็นสิ่งที่ควรส่งเสริม 
เป็นสิ่งที่ควรกระท�าและควรอาศัย แต่ยึดมั่นถือมั่นให้ผลดีเกิด
ขึน้ดงัใจเราหมายตลอดไม่ได้ เพราะขึน้อยูก่บัวบิากเก่าส่วนหนึง่
และวบิากใหม่ส่วนหนึง่ของแต่ละคนท่ีรับผลนัน้สงัเคราะห์กนั 
ส่วนชั่วเป็นความเดือดร้อน เป็นความเสื่อมต�่า เป็นสิ่งที่ไม่ดี 
ไม่ควรท�า ไม่ควรส่งเสริม(ควรต่อต้าน)และไม่ควรอาศัย เมื่อเรา
เลิกจากชั่วใดด้วยความรังเกียจชั่วได้แล้ว ก็ล้างความรังเกียจ
ชั่วออกไป เพราะความรังเกียจชั่วท�าให้ใจเป็นทุกข์ ด้วยการ
เปลี่ยนจากความรังเกียจเป็นเมตตาและอุเบกขา คือปรารถนา
ให้เขาพ้นชั่วพ้นบาปพ้นทุกข์นั้น เราช่วยเขาได้ก็ช่วย ช่วยเขาไม่
ได้ก็ไม่ช่วย เราช่วยเขาให้เขาพ้นชั่วพ้นบาปพ้นทุกข์นั้นเท่าที่เรา
ช่วยได้ ถ้าช่วยได้เท่าไหร่ก็ปล่อยวางให้เป็นกุศลของเขาตาม
จริงนั้น ช่วยไม่ได้ก็ปล่อยวางให้เป็นอกุศลของเขา วันที่เขาทุกข์
เกินทนเขาจะเลิกท�าชั่ว(ไม่วันใดก็วันหนึ่งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่ง) 
แล้วเขาจะหันมาท�าดี(เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม) พลังความดีของ
เขาจะท�าให้เขาได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังสัทธรรม เกิดการปฏิบัติ
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จนพน้ทกุข์ในทีส่ดุ ส่วนเรานัน้ได้ท�าดอีย่างเตม็ทีแ่ล้ว จติ
วิญญาณของเราก็จะบันทึกเป็นกุศลของเราอย่างเต็มที่เช่นกัน 
คอยให้ผลในชาตินี้และชาติอื่นๆสืบไป ให้ผลแล้วก็จบดับไป 
สุดท้ายเมือ่ถงึเวลาอนัควรไม่ชาตใิดกช็าตหินึง่เรากป็รนิพิานจบ
ดบัสูญ
 มนุษย์ผู้มีปัญญาและมีความประเสริฐแท้ จึงเป็นผู้ยินดี
เต็มใจพอใจสุขใจในการไม่ท�าชั่ว ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการ
ท�าแต่ความดีอย่างเต็มที่โดยไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตนเอง
และผู้อื่น ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่จะท�าได้ ณ เวลานั้น 
แล้วท�าจิตใจให้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจผ่องใสสงบสบาย ด้วย
การปล่อยวางท้ังการกระท�าให้จบดับไปและผลของการกระท�า
นั้นให้ส่งผลตามวิบากของเราและของคนในโลกในอดีตส่วน
หนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งสังเคราะห์กัน รับผลแล้วเมื่อหมด
ฤทธิ์ของวิบากนั้นผลนั้นก็จะจบดับไป 
 ๑๒. พรหม ๓ หน้า  ท�าดีด้วยความกังวลใจและเปลือง
พลังในการลุ้นผล
        พรหม ๔ หน้า  ท�าดีด้วยความยินดี เต็มใจ สบายใจ 
ไม่กังวลกับผล แต่มีความสุขในการตรวจผล ว่า ท�าเหตุอย่างน้ี มี
องค์ประกอบอย่างน้ี เกิดผลอย่างน้ี ถ้าคราวต่อไปสามารถท�าให้
ดีกว่าได้ก็ท�า ถ้าท�าไม่ได้ก็วางใจ ท�าให้เกิดสภาพที่ดีที่สุดที่เป็น
ไปได้จริงทุกครั้งก็พอ
 ๑๓. พรหม ๓ หน้า  ขยันเกินอย่างไม่ดูตาม้าตาเรือ 
(สถานการณ์และความพร้อมของตัวเองและผู้อื่น) ขยันเกิน
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จนตัวเองต้องเสียสุขภาพเป็นประจ�า กินใช้ไม่พอดี สละผลที่ได้
ออกไปอย่างไม่พอดี เช่น มากไปหรือน้อยไป จนเบียดเบียนตน

      พรหม ๔ หน้า  ขยันพอดีอย่างดูตาม้าตาเรือ 
(สถานการณ์และความพร้อมของตัวเองและผู้อื่น) ขยันเต็ม
ที่ให้เหนื่อยหนักพอดีเท่าที่จะมีสุขภาพดี เพราะรู้ความจริง
ตามความเป็นจริงว่า ขยันเกินร่างกายก็เสื่อมเร็ว ขี้เกียจเกิน
ร่างกายก็เสื่อมเร็ว ขยันเต็มที่ให้เหนื่อยหนักอย่างพอดีแข็ง
แรงที่สุด(ขยันอย่างพอดีก็คือ การตั้งตนอยู่บนความล�าบาก
ให้เหนื่อยหนักในขีดที่ทนได้โดยไม่ยากไม่ล�าบาก ไม่ทรมาน
ตนเองจนถึงขั้นทนได้ยากได้ล�าบาก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
ตั้งตนอยู่บนความล�าบาก กุศลธรรมเจริญยิ่ง) จึงจะแข็งแกร่ง
ที่สุด สบายที่สุด เสื่อมช้าที่สุด เป็นประโยชน์ตนประโยชน์
ท่านสูงสุด สละผลที่ได้ออกไปอย่างพอดี เพราะรู้ความจริง
ตามความเป็นจริงว่า ถ้าสละมากไปก็ขาดแคลนไม่มีทุนขยาย
กิจการบุญกุศลนั้นๆต่อไป หรือถ้ากักไว้มากเกินหรือสละออก
น้อยไป ก็จะเป็นภาระและวิตกกังวลในการดูแลเปล่าๆ แทนที่
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและเป็นกุศลต่อตนเอง กลับกลายเป็น
ปัญหาต่อตัวเอง 

 รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเราสละออกก็เป็นกุศล
ของเรานั้นแหละ เช่น เราช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นไว้มากๆ ถึง
เวลาอันควรพลังงานสนามแม่เหล็กแห่งกรรมดีของเรา ที่เรา
ได้กระท�ามา ซึ่งได้สั่งสมไว้ในจิตวิญญาณของเรา ก็จะเขียน
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บท(กรรมลิขิต) ดลบันดาล แสดงฤทธิ์ แสดงบทบาท จัดสรร 
ให้มีผู้คน(อาจเป็นคนที่เราเคยช่วยเหลือหรือคนอื่นๆ) สสาร 
พลังงาน เหตุการณ์ องค์ประกอบ เหตุปัจจัย สิ่งแวดล้อม 
ช่วยเหลือเกื้อกูลให้เราเอง แม้เราจะไม่อยากได้ตอบแทนคืน
ก็ตาม เพราะมันเป็นสัจจะ เป็นสมบัติแท้ของเรา ความจริง
ในชีวิตการกินใช้แค่พอดีที่จะมีความเป็นอยู่ผาสุก มีสุขภาพที่
ดี ไม่มีภาระมากนั้น กินใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ไม่จ�าเป็น
ต้องสะสมไว้มากเกินจนเป็นภาระเป็นภัยต่อตน(สิ่งที่เกินความ
จ�าเป็น ถ้าเราเก็บเอาไว้จะเป็นภาระเป็นภัย ถ้าสละออกไป
จะเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่น) สละออกไป
ด้วยปัญญาว่า จะให้ข้าวของหรือกิจกรรมอะไร กับใคร ที่ไหน 
เมื่อไหร่ อย่างไร จึงจะไม่ส่งเสริมความโลภโกรธหลงให้เขา ให้
เขาได้พึ่งตนและมีน้�าใจเกื้อกูลแบ่งปันคนอื่นต่อไป
 ดังตัวอย่างของพระพุทธเจ้า แม้พระองค์จะมีสมบัติ 
มีกุศลมากมายก็ไม่หลงหอบหวงมาเป็นภาระเป็นภัยต่อตน 
ส่วนผู้ที่ไม่รู้สัจจะก็ต้องทุกข์ เป็นภาระ เป็นความวิตกกังวล 
เป็นภัยกับสมบัติและกุศลโลกียะของตน ทุกข์ยากล�าบากใน
การแสวงหา ยังต้องทุกข์ยากล�าบากในการรักษา ทุกข์ยาก
ล�าบากในการขยายกิจการต่อ ทุกข์จากทรัพย์สมบัติจะดึงดูด
คนที่มีความโลภความเห็นแก่ตัวมาอยู่ใกล้ตัวเรา ซึ่งเสี่ยงต่อ
การท�าอันตรายต่อเราได้ ยิ่งไปกว่านั้นการกักเก็บไว้มากเกิน
ความจ�าเป็นนั้นเป็นวิบากอกุศลซ้อนเพราะท�าให้คนอื่นล�าบาก
ขาดแคลน ซ่ึงวิบากอกุศลจะดูดดึงส่ิงเลวร้ายมาสู่ชีวิตตน ตาม
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ความโง่ ไม่รู้ทุกข์โทษภัยของการมีมากเกินของตนเอง นี้คือ
ความซวยของคนรวย คนรวยจึงซวยกว่าคนจน (คนจนที่มี
ปัญญารู้สัจธรรม) 
 ผู้ที่มีปัญญาฉลาดในสัจธรรมจะฝากสมบัติไว้กับผู้คน
ต่างๆ (เกื้อกูลผู้อื่นไว้) ซึ่งก็คือธนาคารบุญกุศลที่สั่งสมไว้ในจิต
วิญญาณของตนเอง ย่อมสบายใจกว่า ไม่ต้องปวดหัววิตกกังวล
กับสมบัติ และสมบัติก็ไม่ก่อภัย ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ สมบัติ
บุญกุศลจะถูกจัดสรรมาให้เราใช้ตามความเหมาะสมตามธรรมเอง 
 ผู้ที่ถึงสัจจะว่าชีวิตจะมั่นคงผาสุกได้อย่างไร จึงเลือกที่
จะจนอย่างขยัน ท�าภาระหน้าที่การงานที่มีคุณค่าประโยชน์สุด
ฝีมือ โดยท�าในขีดที่หนักเหนื่อยอย่างพอดีที่จะไม่เบียดเบียน 
ไม่ทรมานตน ได้เท่าไหร่ฝึกกินน้อยใช้น้อยแค่พอดีแข็งแรง 
ไม่ใช้ในสิ่งที่เป็นภัยและไม่จ�าเป็น แต่ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์
และจ�าเป็นเท่านั้น อะไรที่จ�าเป็นที่เราพึ่งตนเองได้ ท�าเองได้
ก็ท�าเอง ส่วนที่ต้องเก็บไว้ก็เก็บไว้แต่น้อยที่สุดเท่าที่พอดีที่จะ
ด�าเนินกิจกรรมการงานไปได้ โดยไม่ล�าบากไม่ฝืดเคืองเกินไป
ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน คือไม่ขาดแคลนและไม่มากจนเป็น
ภาระเป็นภัย ที่เหลือสละออกไปฝากไว้เป็นธนาคารบุญกุศล   
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หมอเขียว บรรยายกับ
นักศึกษาแพทย์วิถีธรรม 

เม.ย. ๕๗ ณ สวนป่านาบุญ ๑
 

 จะวิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังนะมันมีหลายประเด็น ตั้งแต่
กลุ่มที่แล้วที่พูดถึงว่าใครนะอดขนม ๓๕ วัน พออดเสร็จใจ
มันห่อเหี่ยวเลยนะ เห็นไหมว่าอดขนม ๓๕ วันเราท�าได้ แต่
ว่าล้างกิเลสไม่ได้ นี่เล่าให้ฟังว่าการตัดการหยุดสิ่งใดได้ ไม่ได้
หมายความว่าจะล้างกิเลสตัวนั้นได้ เพราะฉะนั้นต้องตรวจสิ่ง
นั้นที่ใจจริง ๆ ว่าผ่องใสไหม ถ้าเราล้างกิเลสได้จริงที่ไม่ใช่การ
กดข่ม การอดหรือการตัดเอาเฉยๆ จิตใจจะผ่องใส จะไม่ใช่
หมดแรง เพราะมีวิมุติเป็นก�าลังไง เราจะมีก�าลัง เราจะเบิก
บาน ไม่ใช่ห่อเหี่ยว แต่การกดข่ม การอด หรือการตัด ก็เป็น
สมถะเป็นพลังเสริมในการควบคุมกิเลส การได้อด ได้ทน ก็จะ
ได้สมถะ ได้ความสงบจากกิเลสชั่วคราว แต่ไม่สามารถท�าลาย
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กิเลสได้ คนที่ไม่มีญาณปัญญา ถ้าตัวเองกดข่มได้นาน เป็นปี 
สองปี หลายปี หรือทั้งชีวิต ก็จะหลงว่าตัวเองบรรลุธรรม ซึ่ง
แท้ที่จริงยังไม่ได้บรรลุ
 แต่ถ้าเรารู้จักอ่านใจของเรา ว่ามันมีความไม่เบิกบาน 
มันมีความฝืด ๆ ฝืน ๆ อยู่ หรือแม้แต่อ่านใจว่าจริง ๆ ยังอยาก
กินอยู่ คุณจะอยากกิน ไม่ว่าจะอยากแรง หรือไม่แรง คุณยังไม่
พ้น อยากกินอยู่มันยังไม่ใช่ ยังจะมีเชื้อกิเลสอยู่ ถึงแม้นอยาก
น้อยก็เป็นเชื้อกิเลสอยู่ ถ้าไม่ตามฆ่าให้มันหมด มันจะกลับมา
โตใหม่ แม้จะเหลือแค่ตัวเล็ก ตัวน้อย นี้แหละ 
 อันนี้ขอให้เราอ่านจิตให้เก่งๆ พยายามฝึกอ่าน ให้
ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง เหมือนที่จิ๊บพูดนั่นแหละ จริงๆมันต้อง
ซ่ือสัตย์ต่อตัวเอง กิเลสอยากก็บอกว่ากิเลสอยาก หิวก็บอกว่าหิว 
ท้ังกิเลสอยากและท้ังหิวท้ังสองอันก็บอกท้ังสองอัน บอกมาชัดๆเลย 
โดยเฉพาะบอกใจตัวเอง บอกใจตัวเองให้ชัด ๆ พูดกับเพื่อน
ก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องบอกใจตัวเอง ตกลงเรามีอย่างเดียวหรือ
สองอย่าง มันเมื่อยเหนื่อยเพลียหิวจริง ๆจากการโหลดงาน 
ประกอบกับกิเลสก็อยากกินด้วย มีสภาพทั้งสองอย่างก็ต้องรู้
ทั้งสองอย่าง 
 จะบรรลุธรรมต้องมีสัญชาติญาณแห่งคนตรงนะเพราะ
จิตวิญญาณเราจะบันทึกทุกอย่าง จิตวิญญาณจะบันทึกทุกอย่างเลย
นะ คิดยังไง คิดจริงเขาบันทึกกุศลให้คุณ คุณคิดไม่จริงปุ๊ปคุณหลอก
ตัวเอง และหลอกคนอ่ืน จิตวิญญาณของคุณเขาบันทึกเลยนะ 
บาปเลยนะ อันนี้เราจะไม่บรรลุ ถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเอง แล้ว
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ต้องชัดเจนให้ได้ว่าถ้าเป็นวิมุตติแท้ มันจะเบิกบาน มันจะ
เต็มใจ มันจะไม่มีความอยากเสพสิ่งนั้นเลย อย่างเต็มใจ อย่าง
มีพลัง ที่ไม่อยากเสพเพราะใช้ปัญญาล้างสุขลวงได้ จิตใจจะ
ผ่องใส เพราะไม่ใช่การกดข่ม อันนี้ต้องอ่านให้ดี ๆ โดยเฉพาะ
ถ้าเราล้างกิเลสตัวนั้นๆไปได้มาก กิเลสจะลดลงเหลือขนาด
เล็กๆที่เรามักจะไม่ใส่ใจ เราจะมีความรู้สึกว่าเราล้างได้แล้วนี่ 
 นักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะตกม้าตายตรงนี้ ตรงนี้
ระวังให้ดี เราจะรู้สึกว่าเราล้างได้แล้ว เราสู้ได้แล้วหละ เราลืม
อ่านรายละเอียดว่ามันมีความอยากไรๆอยู่ มันมีความอยาก
เล็กๆมาเป็นตัวกาวเกาะอยู่ ถ้าเราไม่จัดการกับตัวนี้นะ มันจะ
กลับมาโตใหม่ และกลับมาเตะเราใหม่ ตัวน้ีร้ายมาก อันน้ีท�าให้
นักปฏิบัติธรรมตกม้าตายมาเยอะแล้ว หรือเราตัดเราผ่านอะไร
มาได้เราจะประมาท และมักจะห่ามๆ และไม่ละเอียดลออใน
การตรวจจับอาการกิเลสตัวเล็กๆท่ีเหลืออยู่ ถ้าไม่ละเอียดลออ
ในการจับอาการนี้แหละ จะท�าให้ล้างยากมากเลยนะ เพราะ
มันจะไม่ยอมล้าง มันจะเน่ินช้าแล้วก็หลงว่าตัวเองบรรลุ จริงๆมัน
ก็บรรลุมาเป็นล�าดับๆอยู่แต่มันไม่เกลี้ยง ไม่เกลี้ยงแล้วพร้อม
จะกลับมาโตใหม่ 
 ระวังให้ดีนะตัวน้ีจะมาเหมือนฟ้าแลบ แลบแล้วก็หายไป 
ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ไม่เห็นแล้วปล่อยให้มันหายไปโดยไม่ถูก
ท�าลาย มันอุตส่าแลบมาแล้ว ฟ้าแลบแล้วยังปล่อยมันไปเฉย
เลย ปล่อยไม่ได้นะ จับอาการฟ้าแลบ คือกิเลสมันแลบมา เอา
ไงดี มาเสร็จมันหายไปเลย ถ้าคุณไม่ตามล่ามันนะมันจะแอบ
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โตไปเรื่อย แอบแลบมาเรื่อย ๆ แล้วก็ลากเราไปนรกเลย ระวัง
เถอะตัวนี้จะท�าให้เราพลาดได้ อย่าพลาดพวกนี้อย่าพลาดอ่าน
ใจให้ดี 
 ถ้ามันยังมีรูปรอยของความอาลัยอาวรณ์ในกิเลสตัวใด
ตัวใดอยู่ ล้างให้เกลี้ยงมันไม่ได้มีประโยชน์อะไร อย่าประมาท 
บางทีเรารู้สึกว่าเราเหลือเล็กเหลือน้อยแล้ว พอไม่ละเอียดคิด
ว่าเราพ้นแล้ว เราจบแล้ว นั่นแหละมันจะช้า มันจะกลับมา
เตะเรา อันนี้ตามให้ละเอียดให้ดี ๆ อันนี้หลายคนสู้กับบางอัน
ชนะมาแล้วแต่ไม่ได้เก็บรายละเอียดจริง ๆ มันเป็นลักษณะ
ของอนาคามีในเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่อง ๆ เป็นเรื่อง ๆ ไป แต่ถ้า
ประมาท ๆ บางทีเล่นงานเราได้อันนี้ระวัง อย่าประมาท มัน
กลับมาโตได้ ตรวจดูตัวนี้ให้ดีแลบมาตามเก็บเลยแม้อาการมัน
จะหายไป เราก็ตามพิจารณาโทษของมันด้วยอิทธิบาทยินดี
เต็มใจพอใจ
 ให้มีความยินดี อย่าลืมใช้อิทธิบาทในการสู้กับกิเลส 
อิทธิบาทเป็นหนึ่งในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ อิทธิบาท ฉันทะ
ความยินดีเต็มใจพอใจ ใช้ฉันทะในการสู้กิเลส ซึ่งจริง ๆ อิทธิ
บาทเองความพอใจเป็นข้อหนึ่งในมูลสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า
ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล คนจะบรรลุธรรมจะต้องมีฉันทะ
เป็นมูล อย่าลืมใช้ฉันทะให้เป็นประโยชน์ให้ได้ และในแสงเงิน 
แสงทอง พระพุทธเจ้ายืนก็ยืนยันว่า คนที่จะบรรลุธรรมจะเดิน
มรรคมีองค์ 8 ได้ดีต้องมีฉันทะ จะเห็นว่าแต่ละสูตรนั้น
พระพุทธเจ้าเน้นย�้าเรื่องฉันทะ นักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่มักจะ
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ลืมเอาฉันทะมาใช้ ถ้าลืมเอาฉันทะมาใช้พลังจะน้อย ถ้าเอา
ฉันทะมาใช้พลังก็จะสูงสุด ความสุขก็จะสูงสุด พลังและความ
สุขสูงสุดอยู่ที่ฉันทะ จ�าไว้นะอยู่ที่ฉันทะอย่าทิ้งเด็ดขาด ฉันทะ
ในการฆ่ากิเลส ในการท�าความดี 
 จริง ๆ พวกเราส่วนใหญ่มีฉันทะในการหยุดช่ัว มีฉันทะ
ในการท�าความดี อันน้ีส่วนใหญ่ท�ากันได้ดี แต่ฉันทะในการล้าง
กิเลสไม่ค่อยเอามาใช้ มันก็จะล้างไปดุ้น ๆ อย่างน้ัน พิจารณา
โทษก็พิจารณาไปดุ้น ๆ อย่างน้ัน โดยไม่ใช้ฉันทะร่วมน่ะ มันช้า
มันไม่มีพลังท�าลายกิเลส แต่ถ้าเรามีฉันทะยินดีเต็มใจพอใจสุขใจ
ในการพิจารณาโทษของกิเลส พิจารณาความไม่เท่ียง ความไม่มี
ตัวตนของกิเลส ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการพิจารณาประโยชน์
ในการไม่มีกิเลส เราสร้างความยินดีขึ้นมาในการพิจารณา
ซ้อนขึ้นไปเลย แม้กิเลสวิ่งหนีหายไปแล้วก็ตามประจันหน้า
อยู่ก็ตาม ประจันหน้าอยู่แล้วมันอยากอยู่ เราสร้างความยินดี
ขึ้นมาซ้อน สร้างความยินดีในการพิจารณาไตรลักษณ์(ความ  
ไม่เท่ียงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนของกิเลส) และพิจารณา
อานิสงส์(ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส) 
 การพิจารณาไตรลักษณ์และอานิสงส์จะเป็นหัวใจ
หลักในการท�าลายกิเลส ไตรลักษณ์ของกิเลสกับอานิสงส์ของ
การไม่มีกิเลสน่ีจะเป็นหลักส�าคัญท่ีเราต้องพิจารณาด้วยฉันทะ
ความยินดีเต็มใจพอใจ อันน้ีจะมีค่ามากจะบรรลุธรรมเร็ว ไม่เช่นน้ัน
จะช้า ผู้ท่ีต้องการความเร็วสูงสุดและเป็นสายสุขาปฏิปทา(ปฏิบัติ
อย่างเป็นสุข)ในการฆ่ากิเลสแบบไม่ทุกข์ หรือทุกข์น้อย ต้องใช้
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ฉันทะ เราใช้ฉันทะพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสและอานิสงส์
ของการไม่มีกิเลส ไม่ว่ากิเลสจะประจันหน้าอยู่หรือกิเลสที่มัน
แวบมาปุ๊ปแล้วมันหายไป เราตามไปพิจารณาเลยเพื่อที่จะตาม
เข้าไปล้างในอนุสัย ถ้าเราปล่อยไปเฉย ๆ มันจะแอบโต 
 กิเลสนี่น่ะถ้าเราสู้มันไม่ได้มันจะมาแล้วออกอาการ
ค้างเต่ิง แต่ถ้าเราสู้ได้นะ มันจะฉลาดมาก โคตรฉลาด มันฉลาด 
กิเลสเน่ีย ถ้ามันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้มันแวบๆแล้วรีบหนีไป สุดฉลาด
เลยนะ กิเลสมีชีวิตมันไม่อยากตาย สุดวายร้าย วายร้ายสุดวายร้าย 
แต่ถ้ามันรู้ว่ามันสู้เราได้นะ มันจะไม่ไปไหนมันจะอยากอยู่นั่น 
อยากอยู่นั่นแหละ ทรมานอยู่นั่นแหละ แต่ถ้ามันรู้จะแพ้เรามัน
มาแวบแล้วรีบหนี แต่ถ้าวันที่มันรีบหนีอย่าปล่อยให้มันหนีไป
เฉย ๆ มันหนีไปไหนก็ช่างตามเข้าไปล้างในอนุสัยเลย พิจารณา
โทษมันเข้าไป พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีมัน ถ้าเราหมั่น
พิจารณาอย่างนี้ซ้�า ๆ จนเราเบิกบานที่ไม่เอากิเลส เราเต็มใจ
ไม่เอากิเลส ตามเข้าไปฆ่ากิเลสให้หมด ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ 
มาคราวหน้ากิเลสจะเบากว่าเดิม แวบมาก็เบาเลย เราก็ไล่ตาม
พิจารณาโทษของกิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส สุดท้ายแล้ว
กิเลสมันจะไม่มา 
 เพราะฉะนั้นตัวนี้อย่าเผิน อย่าเผินในการเก็บราย
ละเอียด ของกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัว เพราะตอนนี้เราแต่ละ
คนก็สู้ได้ ตัวนั้นตัวนี้มา แต่บางทีเก็บรายละเอียดพวกนี้ยังไม่
เกลี้ยง จงเก็บให้มันเกลี้ยงแล้วมันจะเป็นพลังให้ล้างกิเลสตัว
อื่นๆต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดี 
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 ถ้าเราล้างกิเลสได้หลายตัว แต่ไม่ฝึกเก็บล้างตัวเล็กๆ
ท่ีเหลือให้เกล้ียง จะหลงตัวว่าเป็นอรหันต์ได้ง่าย เพราะจะปล่อย
วางความทุกข์ต่างๆได้ง่ายได้มาก ดูเผินๆเหมือนรู้สึกว่าไม่เอา
อะไร เหมือนคิดว่าไม่เอาอะไร แต่จริงๆ มันมีแวบๆ วับๆอยู่ 
ต้องล้างให้เกล้ียง จึงจะได้สภาพอรหัตผลท่ีสมบูรณ์ในแต่ละเร่ือง
หรือหลายเร่ืองตามท่ีเราได้พากเพียรละล้างกิเลสจริง
 ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของศีล ๙ ประการว่า 
ศีลที่เป็นกุศล คือศีลที่ประกอบด้วยสมาธิและปัญญาที่ท�าลาย
กิเลสได้ “สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้น มิได้มีสอง”(พระไตรปิฎก
เล่ม ๒๙ ข้อ ๕๔๙) ย่อมถึงอรหัตผล(การไม่มีตัวตนของทุกข์
อันเกิดจากกิเลสในจิตวิญญาณ)โดยล�าดับ  ดังนี้ 
 ๑. อวิปปฏิสาร คือ ไม่เดือดเนื้อร้อนใจจากกิเลสตัว
นั้นๆอีกต่อไปแล้ว
 ๒. ปามุชชะ คือ เบิกบานยินดีที่ไม่มีกิเลสตัวนั้นๆมา 
สร้างทุกข์ภัยให้กับชีวิตตนและผู้อื่นอีกต่อไป
 ๓. ปีติ คือ อ่ิมใจ เพราะไม่ต้องสร้างทุกข์ภัยให้กับตนเอง
และผู้อ่ืน และเป็นประโยชน์สุขท่ีแท้จริงสูงสุดต่อตนเองละผู้อ่ืน
เน่ืองจากกิเลสตัวน้ันๆท่ีเคยมีในตนได้ตายหมดไปแล้วอย่างถาวร 
 ๔. ปัสสัทธิ คือ สงบจากกิเลส อันเกิดจากกิเลสตัว
นั้นๆได้ตายไปอย่างถาวร 
 ๕. สุข คือ ความสุขอันเกิดจากกิเลสตัวนั้นๆตายไป
อย่างถาวร เป็นสภาพมีพลังยินดีเต็มใจเบิกบานผ่องใสสุข
สบายใจไร้ทุกข์ไร้กังวลที่ไม่ต้องสร้างทุกข์ภัยให้กับตนเองและ
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ผู้อื่น และเป็นประโยชน์สุขที่แท้จริงสูงสุดต่อตนเองละผู้อื่น 
เป็นมงคลกุศลสูงสุดในชีวิต ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พลังอรหัต
ผลดังกล่าวจะเป็นพลังที่สามารถท�าให้วิบากอกุศลเบาบาง
ได้มากที่สุดและดูดดึงสร้างสรรสิ่งที่ดีงาม/สิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่างๆให้ชีวิตได้มากที่สุดตามธรรม
 ๖. สมาธิ คือ จิตตั้งมั่นในการปฏิบัติมรรคทั้ง ๗ องค์ 
(พระไตรปิฎกเล่ม ๑๐ ข้อ ๒๐๖ สมาธิปริขาร ๗) จึงเกิดความ
ตั้งมั่นในความผาสุกดังกล่าว
 ๗. ยถาภูตญาณทัสสนะ คือ รู้แจ้งเห็นจริงตามความ
เป็นจริงว่า โลกียสุขหรือสุขลวงนั้นให้ความสุขที่น้อย และสุข
นั้นดับไปอย่างรวดเร็ว แต่น�าทุกข์ทั้งปวงมาให้อย่างไม่มีวัน
สิ้นสุด เมื่อดับโลกียสุขหรือสุขลวงได้ จะเกิดโลกตรสุขซึ่งเป็น
ความสุขที่ไม่มีทุกข์เจือ(ยกเว้นทุกข์อันเกิดจากวิบากอกุศลที่ได้
ท�ามาก่อนแล้วก็ต้องรับผล แต่จะได้รับน้อยกว่าที่ท�ามาเพราะมี
กุศลใหม่ไปท�าให้อกุศลเก่าเบาบาง) เป็นสุขอันไพบูลย์ เป็นสุข
ที่ดีที่สุดในโลก (พระไตรปิฎก เล่ม ๔ ข้อ ๑, เล่ม ๑๗ ข้อ ๒๔๒ 
– ๒๔๖, เล่ม ๒๗ ข้อ ๗๗๘,๗๗๙,๑๕๔๙-๑๕๕๒, เล่ม ๑๐ ข้อ 
๒๕๘, เล่ม ๒๕ ข้อ ๘ และเล่ม ๓๐ ข้อ ๖๕๙)
 ๘. นิพพิทาวิราคะ คือ เบื่อหน่ายคลายก�าหนัด เกิด
สภาพคลายจากการอยากเสพ/ไม่อยากเสพโลกียสุขหรือสุข
ลวงอย่างเต็มใจพอใจสุขใจ
 ๙. วิมุตติญาณทัสสนะ คือ รู้แจ้งเห็นจริงในความหลุด
พ้น ไม่ว่าผัสสะ(สิ่งที่มากระทบแล้วท�าให้เกิดอาการอยากเสพ
กิเลสสุขลวงนั้นๆ) จะมากระทบกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง หรือระลึกถึง
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เหตุการณ์ที่เคยเสพหรือท�าให้อยากเสพกิเลสสุขลวงนั้นๆกี่
ครั้งต่อกี่ครั้ง ก็ไม่เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุขลวงนั้นๆด้วย
ความเต็มใจพอใจสุขใจ(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๔ “กิมัตถิยสูตร” 
ข้อ ๑)
 ท่านที่ใส่ใจในการฟังธรรมบ่อยๆ แสดงธรรมหรือ
สนทนาธรรมบ่อยๆ ทบทวนธรรมบ่อยๆ พิจารณาใคร่ครวญ
ธรรมบ่อยๆ และปฏิบัติสมาธินิมิต คือ จิตตั้งมั่นในการปฏิบัติ
มรรคทั้ง ๗ องค์ ซึ่งก็คือการปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘ นั้นเอง 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นเหตุแห่งการวิมุติหลุดพ้นจากทุกข์อัน
เกิดจากกิเลสในจิต(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๒ “วิมุตติสูตร” ข้อ 
๒๖) จิตใจก็จะมีแต่ความผาสุกที่ยั่งยืนตลอดกาลนาน (พระ
ไตรปิฎกเล่ม ๓๐ ข้อ ๖๕๙)

เจริญธรรม ส�านึกดี มีอภัย ไร้ทุกข์
หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)
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ประวัติผู้เขียน  หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)
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ประธานหลักสูตรผู้ประกอบการสังคม สาขาแพทย์วิถีธรรม สถาบันอาศรมศิลป์
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การศึกษาและอบรม 
 ๑. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  สาธารณสุขศาสตร์  มสธ.  
 ๒. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ  บริหารสาธารณสุข  มสธ.  
 ๓. ส�าเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย, แนวคิด
และทฤษฎีการแพทย์แผนไทย, เวชกรรมแผนไทย, เภสัชพฤกษศาสตร์,  
ธรรมานามัยและสังคมวิทยาการแพทย์  มสธ. 
 ๔. ศึกษาและอบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจากประเทศ
มาเลเซียและจีนไต้หวัน 
 ๕. ปริญญาโท  สาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจพอ
เพียง)  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท�าการศึกษาวิจัยเรื่อง  “ความเจ็บ
ป่วยกับการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ตามหลักแพทย์ทาง
เลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
สวนป่านาบุญ  อ�าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร” 
 ๖. ปริญญาเอกวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
สาธารณสุขชุมชน ด้วยผลงานการค้นพบและเผยแพร่การแพทย์วิถีธรรม 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 ๗. นักศึกษาปริญญาเอก สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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เร่ือง “ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม ของหน่วยแพทย์วิถีธรรมโรง
พยาบาลอ�านาจเจริญ”  จากส�านักป้องกันควบคุมโรคท่ี ๕, ๖, ๗  วันท่ี ๒๙ มิถุนายน - 
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
 ๗. รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑  ในผลงานวิชาการงานเวชปฏิบัติครอบครัว
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ส�านักงานบริการสาธารณสุขและสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔          
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จะดีไหม ?
จะเหมาะไหม ?
จะเห็นอย่างไร ?

จะลองดูบ้างไหม ?
จะเอาก็ได้ ไม่เอาก็ได้นะ ?

เป็นถ้อยคำาที่ ให้  “ อิสระ ” จากการบีบคั้น
แก่ตัวเรา และผู้ที่เราจะให้คำาแนะนำา

หรือช่วยเหลือ 
หมอเขียว (ใจเพชร กล้าจน)

www.morkeaw.net / www.morkeaw.com


