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ค�ำน�ำ
ผ้เู ขียนได้จดั ท�ำหนังสือ เทคนิคการท�ำใจให้หายโรคเร็ว
ปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหา เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้อ่านมาก
ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ซึ่งผู้เขียนได้พบความจริงที่เกี่ยวข้องกับโรค
ภัยไข้เจ็บที่ส�ำคัญอย่างยิ่งสิ่งหนึ่งคือ ถ้าเราท�ำใจได้ถูกต้องอย่าง
มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยให้โรคภัยไข้เจ็บลดลงได้รวดเร็วอย่าง
น่าอัศจรรย์ แต่ถ้าเราท�ำใจไม่ถูกต้อง ก็จะท�ำให้โรคภัยไข้เจ็บ
รุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวทีเดียว
		 ผู้เขียนขอเชิญท่านที่สนใจในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพ
ติดตามเนื้อหาสาระของเทคนิคท�ำใจให้หายโรคเร็วได้ในหนังสือ
เล่มนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะพอเป็นประโยชน์กับ
ท่านผู้อ่านบ้าง
											 เราทั้งผองพี่น้องกัน
									 ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
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		 การแพทย์วิถีธรรม เป็นศาสตร์แพทย์ทางเลือกในการ
ดูแลสุขภาพ โดยมีจุดเด่นที่กระบวนการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ใช้สิ่ง
ทีป่ ระหยัด เรียบง่าย ใกล้ตวั เป็นหลัก ท�ำเองได้ สามารถพึง่ พาตนเอง
ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ และมีความยั่งยืน การแพทย์วิถีธรรมให้
ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกกับเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็นหรือ
เทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม คือ เทคนิค
ข้อ ๘ การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป
บ�ำเพ็ญกุศล ท�ำจิตใจให้ผ่องใส เบิกบาน ไร้กังวล ส่ ง ผลต่ อ การส่ง
เสริมป้องกันรักษาและฟืน้ ฟูสขุ ภาพ มีผลต่อสุขภาพกายใจทีแ่ ข็งแรง
และผาสุก 			
แพทย์วิถีธรรม

11

			

			
			
		
			 ผูเ้ ขียนพบว่า โรคเกิดจากวิบากร้ายและร้อนเย็นไม่สมดุล
วิธีแก้ก็คือ ท�ำวิบากดี (ลดกิเลสช่วยเหลือผู้อื่น) และท�ำสมดุล
ร้อนเย็น ท�ำให้ลดโรคทุกโรคได้ ดังเห็นได้จากงานวิจัยของผู้เขียน
ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่อง “ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ ” พบว่า สาเหตุ
หลักที่ท�ำให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์วถิ พี ทุ ธเกิด
จาก ๕ ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ ๑) ความร้อนเย็นไม่สมดุลด้านวัตถุ
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คนไข้มี ๓ กลุ่ม
๑) รักษาก็ไม่หาย
ไม่รักษาก็ไม่หาย
			

กลุ่มมีเวรมีกรรม

๒) รักษาก็หาย
ไม่รักษาก็หาย
กลุ่มหมดเวร
หมดกรรม

๓) รักษาจึงหาย
ไม่รักษาไม่หาย

๒) ท�ำบาปหรืออกุศลกรรม ๓) การไม่บำ� เพ็ญกุศล ๔) ความกลัว
ความใจร้อน ความวิตกกังวล และความเศร้าหมอง และ ๕) การคบ
มิตรที่ไม่ดี การอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ดี
		 สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าพบว่า โรคเกิดจาก วิบากร้าย
และพฤติกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดร้อนเย็นไม่สมดุล วิธแี ก้กด็ บั ทีต่ น้ เหตุ ดับ
เหตุแห่งทุกข์ ทุกข์จึงดับ คือลดละเลิกพฤติกรรมที่ท�ำให้ภาวะร้อน
เย็นของร่างกายไม่สมดุลหรือทุกข์เบียดเบียน และท�ำพฤติกรรมที่
ท�ำให้ภาวะร้อนเย็นของร่างกายสมดุล หรือไม่ทุกข์ไม่เบียดเบียนทั้ง
ด้านวัตถุและด้านจิตใจ จึงเป็นสุดยอดยาดีที่ท�ำให้ลดโรคทุกโรคได้
			พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนไข้มี ๓ กลุ่ม
			 ๑) รักษาก็ไม่หาย ไม่รักษาก็ไม่หาย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มมีเวร
มีกรรม ไปหาหมอไหน รักษาหรือไม่รกั ษาแบบไหนก็ไม่หาย จึงไม่มี
การแพทย์แผนใดที่จะท�ำให้คนไข้หายหมดทุกคน
			 ๒) รักษาก็หาย ไม่รักษาก็หาย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหมดเวร
หมดกรรม ไม่ว่าจะไม่ไปหาหมอไหน ไม่รักษาแบบไหนเลย หรือไป
เจอ หมอไหนรักษาแบบไหน ก็หายเพราะหมดเวร หมดกรรม วิบาก
หมดแล้ว
			 ๓) รักษาจึงหาย ไม่รักษาไม่หาย กลุ่มนี้ไปหาหมอหรือ
รักษาด้วยวิธีที่ถูกกันจึงหาย ไม่ไปหาหมอหรือไม่รักษาด้วยวิธีที่
ถูกกัน ก็ไม่หาย (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ ข้อที่ ๔๖๑ )

แพทย์วิถีธรรม
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		 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความหวั่นไหวเป็นโรค พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๑๘ ข้อที่ ๑๒๐-๑๒๑ ความหวัน่ ไหวเป็นโรค คือ ความทุกข์ใจ
ใจที่กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ทุกข์ใจ ไม่สบายใจ ไม่แช่มชื่นใน
ใจ เป็นโรคอย่างยิง่ เป็นทัง้ โรคใจและก่อโรคกายก่อเรือ่ งร้ายได้รา้ ย
มากที่สุดในโลก
		 ความหวัน่ ไหวเป็นโรค ดังนัน้ ความไม่หวัน่ ไหวท�ำให้หาย
โรค อย่างน้อยก็หายโรคใจก่อน หายทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกก่อน
แล้วก็จะไปช่วยให้โรคกายกับเรือ่ งร้ายให้ลดลงได้เร็วทีส่ ดุ ความหวัน่ ไหว
ท�ำให้เกิดความเจ็บป่วยมากที่สุดในโลก ร่างกายจะทรุดได้เร็วที่สุด
แย่ทสี่ ดุ ตายได้เร็วทีส่ ดุ คือ ความโกรธ กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค
แพทย์วิถีธรรม
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เร่งผล กังวล เป็นความหวัน่ ไหวทีร่ า้ ยแรงทีส่ ดุ ในโลก ท�ำให้จติ ใจเป็น
ทุกข์ทสี่ ดุ ในโลก ท�ำให้ทรุดอย่างแรง ตายอย่างเร็ว ถ้าใครมีความรูส้ กึ
อย่างนี้
			 พระพุทธเจ้าตรัสในอาพาธสูตรและนขสิขสูตรว่า ผูใ้ ดท�ำได้
ดับทุกข์ใจได้ โรคจะลดลงเร็วฉับพลัน เอาไปท�ำให้ได้ ท�ำได้เท่าไหร่
ก็เอา ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น เอาเท่าที่เราท�ำได้ ท�ำคู่กับสมดุลร้อน
เย็น จะหายจากโรคอย่างเร็วอย่างดีจะเกิดปาฏิหาริย์ขึ้น เป็นการ
ดับการเบียดเบียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะทุกข์ใจเป็นทุกข์ที่ใหญ่
ที่สุดในโลก เป็นทุกข์ทั้งแผ่นดิน ทุกข์กายกับเรื่องร้ายเท่ากับแค่
ฝุ่นปลายเล็บ ดับทุกข์ใจได้เป็นการดับการเบียดเบียนอันใหญ่
ทั้งแผ่นดิน เกิดประโยชน์เกิดกุศลทั้งแผ่นดิน กลายเป็นได้สุขทั้ง
แผ่นดินให้กับตัวเอง เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นด้วย ก็ได้อานิสงส์
มหาศาล เราก็ทำ� ความดีไปท�ำสมดุลร้อนเย็นไป แก้ปญ
ั หาปลายเหตุ
ไป อะไรที่มันต้องแก้ร่วมก็แก้ไป มันก็จะเบาไปเรื่อยๆ ดีก็ชิงออก
ฤทธิ์แทนร้าย มันก็เบาไปเรื่อยๆ และไม่มีวิบากร้ายเพิ่ม เป็นหัวใจ
ส�ำคัญในการปฏิบัติที่ท�ำให้หายโรคได้เร็วที่สุดในโลก
			 ผู้เขียนพบว่า เมื่อคนมีความโกรธ กลัวเป็น กลัวตาย
กลัวโรค เร่งผล กังวล หรือใจมีความเครียดแล้วท�ำให้เป็นโรคได้
ทุกโรค ร่างกายจะทรุดอย่างเร็วทรุดอย่างแรง นักวิทยาศาสตร์พบ
ว่า การท�ำงานของระบบประสาทซิมพาเทติกเพือ่ ต่อสูภ้ าวะตึงเครียด
เมือ่ เกิดภาวะทุกข์ในใจ ใจเราเป็นทุกข์ใจเรากังวล คือระบบประสาท
อัตโนมัติไขสันหลังจะสั่งการให้กล้ามเนื้อในร่างกายของผู้นั้นเกร็ง
ตัวเพื่อพยายามบีบความทุกข์ใจออก ดันออก ท�ำให้ร่างกายพัง
ความเครียดที่สูงขึ้น ชีวิตเราก็จะสั่งให้หลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลและ
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อะดรีนาลีนออกมา อะดรีนาลีนจะท�ำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้น
แรง คอร์ตซิ อลจะท�ำให้เซลล์อืดและเซลล์ก็เหี่ยวลงคือหมดเรี่ยว
หมดแรง ภูมิต้านทานก็จะลด จะเห็นชัดเจนว่าชีวติ จะผลิตพลังงาน
มาเกร็งตัวบีบทุกข์ใจออกดันออก ร่างกายหมดพลัง พังหมดแย่หมด
เขาผลิตพลังงานมาเพื่อดันเอาทุกข์ใจออกเพื่อบีบเอาทุกข์ใจออก
เพิ่มอัตราการเกิดเมตาบอลิซึมก็คือการเผาผลาญอาหารของเซลล์
ทั่วร่างกาย ร่างกายจะผลิตพลังงานออกมาเพื่อเกร็งตัวบีบเอาทุกข์
ใจออก ดันออก ท�ำให้ร่างกายเราพังทรุดอย่ า งแรงตายอย่ า งเร็ ว
ถ้าเราสามารถลดความเครียดได้ภูมิตา้ นทานก็จะเพิม่ ทันทีเพราะ
ไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกข์ พลังก็จะกลับ
มาเป็นของเราหมด สร้างร่างกายให้แข็งแรง สลายโรคขับโรคออก
ทันทีจะเร็วมาก
			 ดังนั้น ตราบเท่าที่ความทุกข์ทางใจไม่ถูกก�ำจัดออก กล้าม
เนื้อก็จะเกร็งค้างเพื่อบีบความทุกข์ใจออก แต่รา่ งกายก็เกร็งบีบเอา
ความทุกข์ใจออกไม่ได้ ซึง่ โดยสัจจะแล้วร่างกายไม่สามารถบีบความ
ทุกข์ใจออกได้ ต้องใช้ปัญญาแห่งธรรมเท่านั้นที่จะดับทุกข์ใจได้ จึง
เกร็งบีบค้าง เพราะชีวิตไม่ต้องการทุกข์ใจ การเกร็งบีบค้างของ
กล้ามเนือ้ จะกดทับเส้นเลือด เส้นประสาทและเส้นลมปราณ เกิด
อาการตึงแข็งปวดชา และท�ำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ ของดีเข้าไป
เลี้ยงเนื้อเยื่อไม่ได้ ของเสียไหลเวียนออกจากเนื้อเยื่อไม่ได้ ท�ำให้
เนื้อเยื่อเสื่อมและตายลง เกิดอาการก�ำลังตกอ่อนเพลียหมดเรี่ยว
หมดแรง เพราะเสียพลังในการเกร็งตัวขับอารมณ์ทุกข์ และเลือด
ลมก็ไหลเวียนไม่ได้ ท�ำให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่างๆ โรคทรุดหนัก
และเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว
แพทย์วิถีธรรม
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			 ดังตัวอย่างของความจริงทีเ่ ราได้พบเห็นกันบ่อยๆ ครัง้ เช่น
คนที่แข็งแรงๆ อยู่ ไม่เป็นอะไรเลย ไปหาหมอ หมอตรวจพบว่าเป็น
มะเร็งระยะสุดท้ายอีก ๖ เดือนจะตาย แต่หมอยังไม่ได้บอกเขา เขา
ก็ยังแข็งแรง ๆ อยู่ แต่พอหมอบอกเขาเท่านั้นแหละ ทันทีที่รู้ปุ๊บก็
หมดสภาพ เข่าอ่อน หมดเรี่ยวหมดแรง กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทุกข์
อย่างแรง ทรุดอย่างแรง ตายอย่างเร็ว หมอบอก ๖ เดือนตาย ก็อยู่
ไม่ถึง ๖ เดือน ตายทันทีที่รับรู้ข้อมูล (ช็อคตาย) หรือภายในหนึ่ง
เดือน/สองเดือน/สามเดือนก็ตายแล้ว เป็นต้น ทีต่ ายก่อนไม่ใช่ตาย
เพราะโรคแต่ตายเพราะใจ ใจทีเ่ ป็นทุกข์ เป็นทุกข์ทแี่ รงทีส่ ดุ ในโลก
หรือเขาไปตรวจแต่เขาไม่กลัวเขาก็จะไม่ออกอาการอย่างนั้น จะเห็น
ว่าความไม่กลัวเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดในโลก
		 ตรงกันข้าม เมือ่ จิตใจไม่มอี ารมณ์ทกุ ข์ จิตใจก็จะเป็นสุข
จิตก็จะสั่งให้ระบบประสาทอัตโนมัติไขสันหลังสั่งการให้กล้ามเนื้อ
คลายการเกร็งบีบ เพราะไม่มอี ารมณ์ทกุ ข์ทจี่ ะต้องบีบออก เมือ่ กล้าม
เนือ้ คลายตัว เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก ของดีเข้าไปเลีย้ งเนือ้ เยือ่
ได้ ของเสียระบายออกจากเนื้อเยื่อได้ ประกอบกับสารเอนโดรฟิน
ก็จะหลั่งออกมาจากต่อมพิทูอิทารี ซึ่งเป็นสารที่ท�ำให้เนื้อเยื่อของ
ร่างกายแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วและระงับอาการปวดได้ดมี าก กลไก
ดังกล่าวท�ำให้อาการตึงแข็งปวดชาหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ นัน้ ลด
ลงอย่างรวดเร็ว ร่างกายก็จะฟื้นฟูสภาพได้อย่างรวดเร็ว
			 ผูเ้ ขียนพบว่า มีประชาชนจ�ำนวนมากทีม่ อี าการทรุดหนัก ทัง้
เฉียบพลันและเรื้อรัง แต่ก็ฟื้นสภาพร่างกายได้อย่างรวดเร็วภายใน
เสีย้ ววินาทีกม็ ี ใช้เวลาไม่กวี่ นั ไม่กเี่ ดือนก็มี เมือ่ สามารถท�ำจิตใจให้
ไม่โกรธ ไม่กลัวเป็น ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล
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ด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ ในคนนั้นคนนี้ หรือเชื่อมั่นในสัจจะ
ที่แท้จริง
			 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างจิตใจที่ทุกข์หรือไม่ทุกข์ ว่ามีผลต่อ
สุขภาพมากแค่ไหน เช่น ผู้ป่วยที่อาการย�่ำแย่ทรุดหนักหลายท่าน
ที่ศรัทธา (เชื่อมั่น) ในผู้เขียน เมื่อรู้ว่าจะได้มาหาผู้เขียนหรือจะได้
มาเข้าค่าย ร่างกายก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็วทันทีทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้มาหรือ
เพิง่ ก�ำลังเดินทางมา สิง่ ทีด่ นี นั้ ล้วนเกิดจากจิตใจของผูป้ ว่ ยเองทัง้ นัน้
ไม่ได้เกิดจากผูเ้ ขียน หรือในช่วงแรกๆ ทีผ่ เู้ ขียนเปิดศูนย์สขุ ภาพ ได้
รับผู้ป่วยหนักไว้ดูแล (ปัจจุบันไม่ได้รับแล้วเนื่องจากมีภารกิจมาก
จนเกินก�ำลังที่จะรับผู้ป่วยหนักไว้ได้) ถ้าผู้เขียนอยู่ในศูนย์สุขภาพ
ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่กม็ กั จะมีอาการดีขนึ้ อย่างรวดเร็ว โดยที่ผู้เขียนไม่ได้
ไปท�ำอะไรให้กับผูป้ ว่ ย แต่ถ้าผู้เขียนไปท�ำภารกิจนอกศูนย์สุขภาพ
เพียงหนึง่ วัน หรือบางครัง้ ก็หลายวัน ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่กจ็ ะอาการทรุด
หนักหรือเสียชีวติ
			 อาการทีด่ ขี นึ้ หรือแย่ลงของผูป้ ว่ ยดังกล่าวนัน้ ล้วนเกิดจาก
จิตใจของผูป้ ว่ ยเองทัง้ สิน้ คือ ถ้าผูเ้ ขียนอยูใ่ นศูนย์สขุ ภาพ ผูป้ ว่ ยก็จะ
มัน่ ใจ สุขใจ ไม่กลัว ไม่กงั วล อาการจึงดีขนึ้ แต่ถ้าผู้เขียนไม่อยู่ใน
ศูนย์สุขภาพ ผู้ป่วยก็จะไม่มั่นใจ ทุกข์ใจ กลัว กังวลใจ อาการ
จึงแย่ลง
		 จะเห็ น ได้ ว ่ า จิ ต ใจมี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพอย่ า งยิ่ ง ดั ง ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง
จิตเป็นใหญ่” (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๑๑)
			ดังนั้น แทนที่จะให้ผู้ป่วยมายึดมั่นถือมั่นในตัวผู้เขียน ซึ่ง
ชีวิตของผู้เขียนก็ไม่เที่ยง ไม่แน่นอนว่าเวลาใดจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหน
แพทย์วิถีธรรม
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หรือจะเป็นจะตายตอนใด ผู้เขียนจึงเน้นให้ผู้ป่วยเชื่อมั่นในสัจจะที่
พาพ้นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ สมดุลร้อนเย็น (พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๙๓) หยุดชั่ว ท�ำดี ท�ำจิตใจให้ผ่องใส ไร้ทุกข์
ไร้กังวล (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๕๔) แล้วพากเพียรปฏิบัติ
ให้มสี จั จะนัน้ ในตัวเอง ผูน้ นั้ เองก็จะมีทพ่ี งึ่ แท้ทดี่ ที สี่ ดุ ตลอดกาลนาน
			พระพุทธเจ้าตรัสว่า
			 “ธรรมทัง้ หลาย มีจติ น�ำหน้า”
			 (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๑๑) 			
			 “เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้ว สุคติเป็นอันหวังได้”
			 (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๖๔)
			 “เมื่อจิตเศร้าหมองแล้ว ทุคติเป็นอันต้องหวัง”
			 (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๖๔)
			 “ทุกข์ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล”
			 (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๑๒๒)
			 จะเห็นได้ว่า ทุกข์ย่อมไม่มีในผู้ไร้กังวล
			จากผลการท� ำ วิ จั ย ของผู ้ เ ขี ย นในระดั บ ปริ ญ ญาโท
สาขาพัฒนบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรือ่ ง
“ความเจ็บป่วยกั บ การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
หลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ�ำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร”
พบว่า จิตใจมีผลต่อสุขภาพ ๗๐% ส่วนวัตถุมีผลต่อสุขภาพ ๓๐%
จะเห็นได้ว่า จิตใจมีผลอย่างมากต่อสุขภาพ
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			พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรือ่ งสาเหตุของการมีอายุสนั้ อายุยนื
โรคมากและโรคน้อย ดังข้อความในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ ข้อที่
๕๘๐-๕๘๕ ดังนี้
			 ข้อที่ ๕๘๐ สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั่งเรียบร้อยแล้ว
ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคดังนีว้ า่ ข้าแต่พระโคดมผูเ้ จริญ อะไรหนอ
แล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏ
ความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ ทัง้ หลายย่อมปรากฏมีอายุสนั้
มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม
มีศักดาน้อย มีศักดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลต�่ำ
เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไร
หนอแล เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่
ปรากฏความเลวและความประณีตฯ
			 ข้อที่ ๕๘๑ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมาณพ สัตว์ทั้ง
หลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็น
ก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อม
จ�ำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ฯ
			 จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าทรงพบว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ แต่ละ
คนรับอยู่ เกิดจากกรรม (การกระท�ำ) ของคน ๆ นั้นทั้งหมด
			 ข้อที่ ๕๘๒ พระผูม้ พี ระภาคจึงได้ตรัสดังนีว้ า่ ดูกรมาณพ
บุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็นสตรีกต็ าม บุรษุ ก็ตาม เป็นผูม้ กั ท�ำชีวติ
สัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี้ยมโหด มีมือเปื้อนเลือด หมกมุ่นในการ
ประหัต-ประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มชี วี ติ … จะเป็นคนมีอายุสนั้ ...
			 ข้อที่ ๕๘๓ ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนีจ้ ะเป็น
สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผู้เว้นขาดจาก
แพทย์วิถีธรรม
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ปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาเบียดเบียน)
ได้มีความละอาย (ต่อบาป) ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความ
เกื้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่... จะเป็นคนมีอายุยืน...
			 ข้อที่ ๕๘๔ ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็นสตรี
ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือ หรือ
ก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิชาที่เบียดเบียน)
... จะเป็นคนมีโรคมาก...
			 ข้อที่ ๕๘๕ ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี้จะเป็น
สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วย
ฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม้ หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิชาที่
เบียดเบียน)... จะเป็นคนมีโรคน้อย... ความไม่เบียดเบียนกัน
เป็นสุขในโลก (ขุ.ธ. เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๖) จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้า
ทรงค้นพบว่า การเบียดเบียนท�ำให้มโี รคมากและอายุสนั้ ส่วนการ
ไม่เบียดเบียนท�ำให้มีโรคน้อยและอายุยืน
			 พระพุท ธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ ไ ด้ เป็ น สุ ข ในที่ ทั้ ง ปวง
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๒๔) ละทุกข์ทงั้ ปวงได้เป็นความสุข
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๓ และ ๕๙)
			 การที่จะมีสุขภาพดีหรือท�ำให้ความเจ็บป่วยลดน้อยลงจึง
ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ คือลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ท�ำให้ภาวะร้อน
เย็นของร่างกายไม่สมดุล หรือทุกข์เบียดเบียน และท�ำพฤติกรรม
ที่ท�ำให้าภาวะร้อนเย็นของร่างกายสมดุล หรือไม่ทุกข์ไม่เบียดเบียน
ทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ จึงเป็นสุดยอดยาดีทั้งสองเลย คือได้ทั้ง
ความไม่กลัวได้ทั้งสมดุลร้อนเย็น ท�ำสองอันคู่กันไป ถ้าจ�ำเป็นต้อง
ใช้แผนอื่นๆ ช่วยปลายเหตุตรงไหนๆ ก็ท�ำไป
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		 ดังนั้น การท�ำใจไม่ให้มีทุกข์ คือ ไม่โกรธ ไม่กลัวเป็น
ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กงั วล เป็นการไม่เบียดเบียนตน
ด้านจิตใจ จึงเป็นการรักษาโรคทีส่ ำ� คัญมาก ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสว่า
ละบาป บ�ำเพ็ญกุศล ท�ำจิตใจให้ผอ่ งใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคม
สิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นยารักษาโรคที่เร็วและแรงที่สุดในโลก
		 อาพาธสูตร สูตรแห่งการเรียนรู้ต้นเหตุของโรคภัยไข้
เจ็บและวิธกี ารแก้ไขปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ
ในโลก ผู้ใดท�ำได้ดี ๆ จะท�ำได้โรคหายฉับพลัน อย่างสายฟ้าแลบ
พระไตรปิฎ ก เล่มที่ ๒๔ อาพาธสูตร ข้ อที่ ๖๐ เป็ น สู ต รแห่ ง
การรักษาโรคที่เร็วและแรงที่สุดในโลก
			“สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตะวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถี ก็สมัยนัน้ แล
ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นแล ท่าน
พระอานนท์เ ข้าไปเฝ้าพระผู้มีพ ระภาคถึ ง ที่ ป ระทั บ ถวายบั ง คม
พระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครัน้ แล้วได้กราบทูล
พระผูม้ พี ระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ ท่านพระคิรมิ านนท์อาพาธ
ได้รบั ทุกข์เป็นไข้หนัก ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูม้ พี ระภาค ได้
โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยีย่ มท่านพระคิรมิ านนท์ยงั ทีอ่ ยูเ่ ถิดพระเจ้าข้า ฯ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าว
สัญญา ๑๐ ประการ แก่คิริมานันทภิกษุไซร้ ข้อที่อาพาธของคิริมา
นันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟงั สัญญา ๑๐ ประการ
นั้นเป็นฐานะที่จะมีได้
			 ถ้าพระคิริมานนท์ได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการ สัญญาแปล
ว่าความจ�ำได้หมายรู้หรือว่าองค์ความรู้คือให้หมายรู้ในองค์ความรู้
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พระคิรมิ านนท์จะเข้าใจ และจะปฏิบตั ไิ ด้ เป็นฐานะทีจ่ ะมีได้ จะเข้าใจ
และจะปฏิบัติได้ อาพาธคือความเจ็บป่วย จะพึงสงบระงับโดยพลัน
คือความเจ็บป่วยจะลดลงทันทีเลย นี่เป็นสิ่งที่มีได้ เป็นการรักษา
โรคแบบสายฟ้าแลบ
			สัญญา ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตต
สัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนวสัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราค
สัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรตสัญญา ๑ สัพพสังขาเร
สุอนิจจสัญญา ๑ อานาปานัสสติ ๑ 			

อาทีนวสัญญา

			 อาทีนวแปลว่าโทษ สัญญาแปลว่าจ�ำได้หมายรู้ ให้หมายรู้
ในความเป็นโทษและเหตุแห่งโทษ แล้วดับเหตุแห่งโทษเสีย จะท�ำให้
เราเห็นภาพรวมของการเกิดโรคทั้งหมดในชีวิตของคน
			 “ดูกรอานนท์ ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี
ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า กายนี้มีทุกข์มากมีโทษมาก เพราะฉะนั้น
อาพาธต่าง ๆ จึงเกิดขึน้ ในกายนี้ คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิน้
โรคกาย (โรคกายความหมายก็คลุมทุกโรค ทุกอวัยวะในร่างกาย
ของเรา) โรคศีรษะ โรคที่ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด
โรคไข้หวัด โรคไข้พษิ โรคไข้เซือ่ งซึม โรคในท้อง โรคลมสลบ โรคบิด
โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรือ้ น โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรค
ลมบ้าหมู โรคหิดเปือ่ ย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราดหูด โรคละอองบวม
แพทย์วิถีธรรม
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โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด โรคเบาหวาน โรคเริม โรคพุพอง
โรคริดสีดวง
			พระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงต้นเหตุของโรคคืออาพาธ มีต้นเหตุ
จาก อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน อาพาธ
มีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไข้สันนิบาต อาพาธอันเกิดแต่ฤดู
แปรปรวน อาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม�่ำเสมอ อาพาธอัน
เกิดแต่ความเพียรเกินก�ำลัง อาพาธอันเกิดแต่วิบากของกรรม
ความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปวด
ปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นโทษในกายนีด้ ว้ ยประการ
ดั ง นี้ ดู ก รอานนท์ นีเ้ รียกว่า อาทีนวสัญญา ฯ (พระไตรปิฎก เล่มที่
๒๔ “อาพาธสูตร” ข้อที่ ๖๐)
			อาพาธมีดี (ปิตตะ) เป็นสมุฏฐาน ดีคือปิตตะ แปลว่า ไฟ
หมายถึง ความเจ็บป่วยที่มีไฟคือมีความร้อนเป็นเหตุ หนึ่งในความ
ร้อนก็คือน�้ำย่อย ให้ตรวจสอบสภาพการย่อยตั้งแต่ในช่องปาก
ช่องท้อง (กระเพาะอาหารและล�ำไส้) จนถึงระดับเซลล์ ประเด็น
ในช่องปาก สัมผัสอาหารแล้วมีพลังไหม ถ้าเคี้ยวได้ละเอียดเป็น
สิง่ ดี แต่เคี้ยวไม่ละเอียดเป็นสิ่งไม่ดี ประเด็นในช่องท้อง (กระเพาะ
อาหารและล�ำไส้) ถ้าอาหารสมดุลร้อนเย็น พลังชีวิตจะหลั่งน�้ำย่อย
ออกมาย่อย ท�ำให้เบาท้อง แต่ถ้าอาหารไม่สมดุลร้อนเย็น พลังชีวิต
จะไม่หลัง่ น�ำ้ ย่อยออกมาย่อย ท�ำให้ท้องอืด ประเด็นการย่อยระดับเซลล์
(ไมโตคอนเดรีย) ถ้าสมดุลร้อนเย็นไมโตคอนเดรียจะย่อยสลายอาหาร
ให้เป็นพลังงาน ท�ำให้มพี ลังเบาสบายตามร่างกาย อิม่ นาน และโรค
น้อยลง ตรงกันข้าม ถ้าไม่สมดุลร้อนเย็น จะเกิดผลคือไมโตคอนเดรีย
แพทย์วิถีธรรม
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จะไม่ย่อยสลายอาหารให้เป็นพลังงาน ท�ำให้อ่อนเพลีย หนักตัว
ไม่สบายตามร่างกาย หิวเร็ว และโรคเพิ่มขึ้น
			อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน หมายถึงความเจ็บป่วยที่มี
น�้ำเป็นเหตุ
		 อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน หมายถึง ความเจ็บป่วยอันเกิด
จากลมในร่างกายไม่สมดุล ทั้งสภาพอากาศ การหายใจ ลมปราณ
และปราณพุทธะ
		 อาพาธมีไข้สันนิบาต หมายถึง ความเจ็บป่วยทีซ่ บั ซ้อนอัน
เกิดจากทั้งดิน น�้ำ ลมและไฟในร่างกายไม่สมดุล คือเย็นตีกลับเป็น
ร้อน ร้อนตีกลับเป็นเย็น ดิน น�ำ้ ลม ไฟแปรปรวน ผูเ้ ขียนได้กลัน่ ออก
มาเป็นภาษาง่าย ๆ ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม คืออาการเจ็บป่วย
๓ ภาวะ ๕ อาการ คือเย็นเกิน ร้อนเกิน ร้อนเย็นเกิดขึ้นพร้อมกัน
เย็นหลอก ร้อนหลอก
		 อาพาธอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวน หมายถึง ความเจ็บป่วย
อันเกิดจากฤดูคืออากาศแปรปรวนท�ำให้ร่างกายไม่สมดุล เราต้อง
ปรับสมดุลร้อนเย็นให้เข้ากับฤดูด้วย เวลาปรับสมดุลร้อนเย็นให้
เข้ากับฤดู ไม่ใช่ว่าฤดูหนาวปรับจนหายหนาว ฤดูร้อนปรับจนหาย
ร้อน ฤดูหนาวก็ปรับให้อนุ่ ขึน้ ลดเย็นลง เพิม่ ร้อนในสัดส่วนทีแ่ รงเต็ม
สบายตัว สู้หนาวได้ (มีวิมุติเป็นก�ำลัง) ไม่ใช่ปรับจนหายหนาว มัน
ก็ยังรู้สึกหนาวอยู่บ้างแต่สู้ได้ ทรมานน้อย เวลาร้อนก็ไม่ใช่ปรับให้
เย็นจนไม่รู้สึกร้อนเลย ปรับโดยลดร้อนเพิ่มเย็นในสัดส่วนที่แรง
เต็มสบายตัวที่สุด ก็จะทนต่อร้อนได้ดี จะเห็นได้ว่าใส่ร้อนเกินหรือ
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ใส่เย็นเกินก็จะส่งผลให้แรงตก ต้องใส่รอ้ นหรือเย็นในสัดส่วนทีแ่ รงเต็ม
สบายเบาตัวมีกำ� ลังจะท�ำให้แข็งแรง
			อาพาธอันเกิดแต่การบริหารไม่สม�ำ่ เสมอ หมายถึง ความ
เจ็บป่วยอันเกิดจากไม่บริหารร่างกายเป็นประจ�ำ ท�ำให้ร่างกายไม่
สมดุล อันนี้ก็คือพวกขี้เกียจเกินก็ท�ำให้ป่วย
		 อาพาธอันเกิดแต่ความเพียรเกินก�ำลัง หมายถึง ความ
เจ็บป่วยอันเกิดจากขยันเกินจนทรมานตน ท�ำให้ร่างกายไม่สมดุล
อันนี้ก็คือพวกขยันเกินก็ท�ำให้ป่วย ให้ล�ำบากในขีดที่เบิกบานสดชื่น
แช่มชืน่ ไม่ทรมานจนเบิกบูด (แล้วพักให้พอ) ไม่หย่อนยานจนย�ำ่ แย่
รูเ้ พียรรูพ้ กั การปรับสมดุลพอถึงจุดทีส่ บายแล้วเริม่ ไม่ไปไม่มาแล้ว
ให้หยุด อย่าไปต่อ ต่อแล้วจะเสียสมดุล
			อาพาธอันเกิดแต่วบิ ากของกรรม หมายถึง ความเจ็บป่วย
อันเกิดจากวิบากของกรรมเก่า (อดีต) หรือใหม่ (ปัจจุบัน) ซึ่งมีต้น
เหตุมาจากอุปกิเลส ๑๖ (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๙๓) วิบาก
กรรมมีผล โดยเฉพาะใจเป็นทุกข์เป็นวิบากในการเบียดเบียนตัวเองที่
เร็วที่สุดที่ร้ายที่สุด เบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนชีวิตที่ตนรักที่สุด
(ผิดศีลข้อ ๑)
			อาพาธอันเกิดจากความหนาว ความร้อน หมายถึง ความ
เจ็บป่วยจากภาวะร้อนเย็นที่ไม่สมดุลในร่างกาย อันเกิดจากเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ร้อนเย็นทีไ่ ม่สมดุลก่อโรคได้ทกุ โรค
			อาพาธอันเกิดจากความหิว ความกระหาย หมายถึง
ความเจ็บป่วยอันเกิดจากความหิวความกระหายของร่างกาย คือ
อาหารและน�ำ้ ส่วนความหิวความกระหายของจิตใจ คือ กิเลสตัณหา
แพทย์วิถีธรรม
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			อาพาธอันเกิดจากปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ หมายถึง ความ
เจ็บป่วยอันเกิดจากการระบายพิษทางอุจจาระ ปัสสาวะ ได้ไม่ดี
เพราะฉะนั้นให้เรียนรู้ให้เข้าใจและแก้ที่ต้นเหตุ
			 พระพุทธเจ้าพบว่า โรคเกิดจากวิบากร้ายและพฤติกรรมที่
ท�ำให้เกิดร้อนเย็นไม่สมดุลทัง้ หมด วิบากร้ายในชาตินี้ หรือชาติกอ่ นๆ
เขาจะไปเอาร้อนเย็นไม่สมดุลในตัวเราและนอกตัวเรา มาสร้างโรคใน
จุดต่างๆ ส่วนวิบากดีกจ็ ะไปจับกับร้อนเย็นสมดุลในตัวนอกตัว แล้ว
ก็ไปสร้างร่างกายให้แข็งแรงสลายโรคขับโรคออก รวมทัง้ พลังวิบาก
ดีก็ดูดสิ่งดีเข้าไป ดันสิ่งร้ายออกมา นี่คือสัจจะเป็นเช่นนี้
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๙ คือ “สิ่งที่
มองไม่เห็น ที่ท�ำหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่าง
ในชีวิตของคน คือ พลังวิบากดีร้ายที่เกิดจากการกระท�ำทางกาย
หรือวาจา หรือใจของผู้นั้น ในอดีตชาติและชาตินี้ สังเคราะห์กัน
อย่างละหนึ่งส่วน”
			 พิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ยกตัวอย่างให้คนกินพริก
๑๐๐ ช้อนเท่ากัน น�้ำตาล ๑๐๐ ช้อนเท่ากัน เกลือ ๑๐๐ ช้อน
เท่ากัน ไขมัน ๑๐๐ ช้อนเท่ากัน จะเกิดอาการไม่สบาย เกิดความ
เจ็บป่วย ไม่เท่ากัน ไม่เหมือนกัน ใส่สิ่งเดียวกันเข้าไปในคนเหมือน
กัน ท�ำไมไม่เหมือนกัน เพราะมันมีวิบากดีร้ายต่างกัน ไม่เท่ากัน กิน
สิง่ เดียวกันไป ผลก็ตา่ งกัน บางคนกินสิง่ เดียวกันเข้าไปมากๆ ก็เป็น
คนละโรคก็ได้ หรือโรคเดียวกันก็ได้ แต่ก็เจ็บป่วยไม่เท่ากัน หรือให้
คนอายุเท่ากัน เป็นโรคเหมือนกัน หนักพอๆ กัน กินยาชนิดเดียวกัน
จะไม่หายเท่ากัน ท�ำไมถึงไม่เท่ากัน เพราะมันมีวิบากดีร้ายเข้าไป
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เกี่ยวข้องร่วมด้วย ถ้าชีวิตของคนมันเกี่ยวข้องกับวัตถุอย่างเดียว
เท่านั้น ใส่สิ่งเดียวกันเข้าไป ผลต้องออกมาเหมือนกัน แต่นี่ ใส่สิ่ง
เดียวกันเข้าไป แต่ผลออกมาไม่เหมือนกัน แสดงว่ า วั ต ถุ ไ ม่ ไ ด้ มี
ผลอย่างเดียว มันเป็นเรือ่ งของวิบากกรรมเข้าไปร่วมด้วย นี่คือสัจจะที่
พิสจู น์กนั ชัดๆ แบบนี้
			 เอาในชาตินี้ก็ได้ ใครท�ำไม่ดีเรื่องไหนๆ มา มักจะเป็นโรค
ที่สัมพันธ์กับสิ่งไม่ดีที่ตนเคยท�ำมา เช่น บางคนชอบกินตาปลา
ก็มักจะมีปัญหาที่ตา บางคนชอบกินขาหมู ขาไก่ มักจะเป็นปัญหา
ที่ขา ผู้เขียนเก็บข้อมูลมา ใครท�ำไม่ดีอะไรๆ มักจะเกิดปัญหาตรง
นั้น บริเวณนั้น เพราะฉะนั้นใครท�ำร้อนเย็นไม่สมดุล เขาท�ำวิบาก
ไม่ดีอะไร มันจะไปรวมสร้างโรคตรงบริเวณนั้น อย่างตอนเด็กๆ
ผู ้ เ ขี ย นล่ า สั ต ว์ เ ก่ ง ยิ ง หั ว กั บ ท้ อ งมั น แม่ น มาก ไม่ ค ่ อ ยพลาด
เวลาผูเ้ ขียนมีภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล กินอาหารผิดบ้าง นอนดึกบ้าง
โหลดงานบ้าง มันไม่สมดุล มันจะเล่นงานทีห่ วั กับท้องของผูเ้ ขียนเป็น
หลัก จะไม่สบายทีห่ วั กับท้องเป็นประจ�ำ นานๆ จะไม่สบายทีม่ อื ทีเ่ ท้า
เพราะ นานๆ ผู้เขียนจะยิงพลาดไปถูกมือ ถูกเท้า ผู้เขียนก็รู้เลยว่า
เป็นเรื่องของวิบากกรรม อย่างมีผู้ป่วยมาเข้าค่ายเรา ผู้ป่วยท่านนี้
ปวดเข่ามากอาการไม่ทุเลา พอเขาส�ำนึกได้ว่าเขาชอบกินขาหมูและ
จะไม่กินอีก เขาตั้งจิตจะไม่กิน อาการเจ็บป่วยก็ทุเลาเลย
			 ผู้เขียนพิสูจน์จนหมดสงสัยในเรื่องนี้ เพราะได้เก็บข้อมูล
ทั้งจากตนเองและผู้อื่นพบว่าโรคเกิดจากวิบากร้ายและร้อนเย็นไม่
สมดุล วิธแี ก้กค็ อื ท�ำวิบากดี (ลดกิเลสช่วยเหลือผูอ้ นื่ ) และท�ำสมดุล
ร้อนเย็น ท�ำให้ลดโรคทุกโรคได้ ดังปรากฎในงานวิจัยของผู้เขียน
แพทย์วิถีธรรม
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ในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ” พบว่าการท�ำ
วิบากดี (ลดกิเลสช่วยเหลือผู้อื่น) ควบคู่กับท�ำสมดุลร้อนเย็น ท�ำให้
ลดโรคทุกโรคในผู้ป่วย ๖๐,๐๐๐ กว่าราย ได้จริง
			 พระพุทธเจ้าตรัสว่าหัวใจหลักในการแก้ให้ใช้ปหานสัญญา
ในอาพาธสูตร อาทีนวสัญญารู้ต้นเหตุแล้วก็ดับลงที่เหตุ โดยรวม
คือท�ำสมดุลร้อนเย็น ท�ำวิบากดี
			 ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุใน
ธรรมวินยั นี้ ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมท�ำให้หมดสิน้ ไป
ย่อมท�ำให้ถึงความไม่มี ซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว
			 กามก็คือไปชอบการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัย
วิตักกะแปลว่าความคิด คิดที่จะชอบไปเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส
ที่เป็นภัย ตรวจสอบอะไรที่มันร้อนเย็นไม่สมดุล เป็นโทษเป็นภัย
เรื่องไหนก็ตามที่มันเป็นโทษเป็นภัย มันไม่จ�ำเป็นต่อชีวิต ให้ลดละ
เลิกความคิดที่อยากเสพในรูป รส กลิ่น เสียงสัมผัสที่เป็นภัย
อันนี้เป็นตัวชอบล้างตัวชอบ กามคือตัวชอบ
			 ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละย่อมบรรเทา ย่อมท�ำให้หมดสิน้ ไป ย่อม
ท�ำให้ถึงความไม่มี ซึ่งพยาบาทวิตกอันเกิดขึ้นแล้ว
			 อันนี้เป็นตัวชัง กามคือชอบ พยาบาทคือชัง ต้องยินดีใน
ความไม่ชอบไม่ชงั ในสิง่ ต่างๆ สิง่ เป็นโทษก็ตดั ด้วยใจเป็นสุข อะไร
เป็นประโยชน์กอ็ าศัยด้วยใจเป็นสุข เพราะถ้าเรามีความชอบชังใน
สิง่ ต่างๆ มันจะกลัว มันจะกังวล มันจะเป็นวิบากร้าย ถ้าเราชอบชังสิ่ง
นั้นสิ่งนี้ ชอบก็กลัวจะไม่ได้มา ได้มาก็กลัวว่าจะหมดไป ชังก็กลัวว่า
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มันจะเข้ามา เข้ามาก็กลัวว่ามันจะไม่หมดไป พอกลัวกล้ามเนื้อก็
เกร็งบีบออกร่างกายก็พัง และอยากได้อะไรมากๆ ไม่ได้สมใจก็
ท�ำไม่ดีได้ทุกเรื่อง และไปเหนี่ยวน�ำให้คนอื่นเป็นตามอีกในสนิทาน
สูตร ท�ำให้เขาต้องทุกข์ใจทุกข์กาย เกิดเรือ่ งร้ายทุกเรือ่ ง บันทึกเป็น
วิบากร้ายของเขา ของเรา ดึงวิบากร้ายมาใส่เขา ใส่เรา ชั่วกัปชั่ว
กัลป์ไม่มีวันสิ้นสุด ชอบชังจึงร้ายมาก เราต้องยินดีในความไม่ชอบ
ไม่ชังให้ได้ ว่าชอบชังน�ำทุกข์ใจทุกข์กายและเรื่องร้ายทั้งมวลมาให้
ตนเองและผู้อื่นชั่วกัปชั่วกัลป์ไม่มีวันสิ้นสุด แต่การยินดีในความ
ไม่ชอบไม่ชังคือการคิดแบบพุทธะ อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์ ใจก็
สบาย กายก็แข็งแรง ไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ ไม่เสียพลังไปแก้
ปัญหาทุกข์ พลังนัน้ ก็กลับมาเป็นของเราหมดเลย ร่างกายก็แข็งแรง
สลายโรคขับโรค อะไรเป็นประโยชน์ก็อาศัยด้วยใจที่เป็นสุข อะไร
เป็นโทษก็ตัดไปด้วยใจที่เป็นสุข แม้ต้องรับสิ่งไม่ดีที่เราไม่อยากรับ
แต่ถ้ามันต้องรับก็เต็มใจรับ เต็มใจให้มันหมดไป เพราะเข้าใจเรื่อง
กรรมอย่างแจ่มแจ้ง ใจก็ไร้ทุกข์ ตั้งจิตหยุดสิ่งไม่ดี ตั้งจิตท�ำสิ่งที่ดี
โรคก็จะหายเร็ว เราก็ท�ำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ แล้วก็ไปเหนี่ยว
น�ำให้คนอื่นเป็นตามๆ เขาก็ได้สุขใจสุขกายเกิดแต่เรื่องดีไม่มีเรื่อง
ร้าย ก็บันทึกเป็นวิบากดีของเขาของเรา ดูดสิ่งดีเข้ามาดันเรื่องร้าย
ออกไป ชั่วกัปชั่วกัลป์ ก็ท�ำให้แข็งแรงได้เร็ว ล้างชอบชังก็ท�ำไปทีละ
เรื่องๆ เมื่อล้างชอบชังได้ ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อม
ท�ำให้หมดสิ้นไป ย่อมให้ถงึ ความไม่มี ซึง่ วิหงิ สาวิตกอันเกิดขึน้ แล้ว
			 วิหงิ สาวิตก คือการเบียดเบียน มี ๒ มิติ คือมีชอบชังตัง้ แต่
หยาบไปถึงละเอียด และการท�ำในสิ่งที่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่น
การไม่เอาร้อนเย็นที่สมดุล การประมาณที่ไม่พอเหมาะ ให้มาเอา
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ร้อนเย็นที่สมดุล การประมาณที่พอเหมาะ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัว
เองและผู้อื่น สรุปแล้ว เราล้างชอบชังได้แล้ว เราจะควบคุมใจของ
เราได้ ตัดสิง่ ทีเ่ ป็นโทษด้วยใจทีเ่ ป็นสุข ท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ดว้ ยใจ
ที่เป็นสุข ก็อาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยใจที่เป็นสุข ก่อนที่ทุกอย่าง
จะดับไป หรือจ�ำเป็นต้องรับสิง่ ทีเ่ ป็นโทษ ถ้ามันเลีย่ งไม่ได้ ก็รบั ด้วย
ใจที่เป็นสุข รู้ว่าเป็นวิบากรรมของเราก็เต็มใจรับ รับเต็มๆ ให้มัน
หมดไป อยากหมดเร็วก็ท�ำดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ ใจก็ไร้กังวล นี่คือ
วิธีก�ำจัดวิหิงสาวิตก
			ย่อมไม่ยนิ ดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมท�ำให้หมดสิน้ ไป ย่อม
ให้ถงึ ความไม่มี ซึง่ อกุศลธรรมทัง้ หลายอันชัว่ ช้าอันเกิดขึน้ แล้ว
			ให้ละอกุศลอันชัว่ ช้าทีเ่ กิดขึน้ แล้ว คือมีเรือ่ งร้ายทีเ่ กิดขึน้ มา
แล้ว พระพุทธเจ้าก็ให้ลดละเลิกด้วยการท�ำกุศล ในพระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๐ ข้อที่ ๗๔ การท�ำกุศลธรรมยังให้อกุศลธรรมเบาบาง
กุศลจะชิงออกฤทธิ์แทนร้ายแล้วดันร้ายออกไปมันจะเบา ท�ำสิ่งที่ดี
งามช่วยเหลือผู้อื่น แล้วจะเกิดเรื่องที่ดีในชีวิต เป็นวิบากดีดูดสิ่งดี
เข้ามาดันเรื่องร้ายออกไป
		 ดูกรอานนท์ นีเ้ รียกว่า ปหานสัญญาฯ (พระไตรปิฎก เล่มที่
๒๔ “อาพาธสูตร” ข้อที่ ๖๐) นีค่ อื ยารักษาโรคของพระพุทธเจ้า เป็น
อย่างนี้
			 ในความเป็นจริง ร่างกายไม่สามารถดันความทุกข์ใจออก
ไปได้ ทุกข์ใจสามารถก�ำจัดได้ด้วยปัญญาแห่งธรรมเท่านั้น ถ้าเรา
สามารถก�ำจัดทุกข์ใจได้ เราก็ไม่ต้องเสียพลังไปสร้างทุกข์ พลังนั้น
ก็จะกลับมาเป็นของเราทั้งหมด สร้างร่างกายให้แข็งแรง สลายโรค
ขับโรคออกไป หายโรคได้เร็วที่สุดในโลก ตอนนี้เรามาเริ่มเรียนรู้
เทคนิคท�ำใจให้หายโรคเร็ว แต่ละข้อ
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อย่าโกรธ
		 โกรธ คือความไม่พอใจ คือความทุกข์ใจที่ท�ำให้เจ็บป่วย
ได้มากที่สุด ความโกรธเป็นความชังในชี วิ ต ไม่ ว ่ า จะโกรธใคร
ก็ ต าม โกรธคนอื่ น โกรธตัวเอง โกรธสิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้ ชั ง สิ่ง นั้ น สิ่ ง นี้
ชั ง ก็ไม่อยากได้มา กลัวว่าสิ่งที่ชังจะเข้ามา เข้ามาก็กลัวจะไม่ห มด
ไป กล้ามเนือ้ ก็ตอ้ งเกร็งตัว บีบเอาความกลัวออก ดันออกร่างกายก็
พังหมด ความโกรธท�ำให้ใจเราเป็นทุกข์ มีความกลัวว่าสิ่งที่ชัง
มั น จะเข้ามา เข้ ามาก็กลัวว่าจะไม่หมดไป มั น ก็ ทุ ก ข์ เป็ น ทุ ก ข์ ที่
ทุกข์ที่สุดในโลก แล้วก็ท�ำให้ร่างกายเจ็บป่วย กล้ามเนื้อก็เกร็ง
ตัวบีบทุกข์ใจนั้นออก พยายามดันออกร่างกายก็พัง โกรธมากๆ ก็
ท�ำไม่ดีได้ทุกเรื่อง ไปเหนี่ยวน�ำให้คนอื่นเป็นตาม ๆ อีก เขาก็ต้อง
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ทุกข์ใจทุกข์กายและท�ำไม่ดีได้ทุกเรื่อง ก็บันทึกเป็นวิบากร้ายของ
เขา ของเราชั่วกัปชั่วกัลป์ไม่มีวันสิ้นสุด
			 ถ้าเราไม่ต้องชัง เราก็สบาย อะไรเกิดเราก็ไม่ทุกข์เพราะ
เราไม่ได้ชัง อะไรดับ เราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้ชอบ สบาย เราไม่
ชอบไม่ชัง กายก็แข็งแรง ไม่เสียพลังไปสร้างทุกข์ ไม่เสียพลังไปแก้
ปัญหาทุกข์ พลังนัน้ กลับมาเป็นของเราหมด สร้างร่างกายให้แข็งแรง
สลายโรคขับโรคออกไปเลยก็สบาย และเราก็ไม่ท�ำสิ่งที่ชั่ว ท�ำแต่สิ่ง
ทีด่ ี ก็เกิดสิง่ ดีตอ่ ตนเองต่อผูอ้ นื่ เหนีย่ วน�ำให้คนอืน่ เป็นตามชัว่ กัป
ชั่วกัลป์ ใจเป็นสุขกายแข็งแรงเกิดเรื่องดีต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกัป
ชัว่ กัลป์ ก็เป็นวิบากดีทดี่ ดู สิง่ ดีเข้ามาดันสิง่ ร้ายออกไปชัว่ กัปชัว่ กัลป์
		 ชีวติ อย่าไปโกรธใคร สิง่ ทีเ่ ราได้รบั เกิดจากเราท�ำชัว่ มา... หา
ทีต่ น้ ทีส่ ดุ ไม่ได้...รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขนึ้ คนทีท่ ำ� ไม่ดกี บั เรา
เขาก็จะต้องได้รบั วิบากร้ายนัน้ เอง สิง่ ทีเ่ ราท�ำได้ คือ เมตตา ปรารถนา
ดี ช่วยเหลือ ปล่อยวาง ปรารถนาให้เขาคิดดีได้เร็วๆ คิดถูกได้เร็วๆ
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๔ คือ “สิ่งที่เรา
ได้รับ คือสิ่งที่เราท�ำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยท�ำมา”
			 ท�ำอย่างไรชีวติ จะไม่โกรธได้ พระพุทธเจ้ามีหลักการส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้ไม่โกรธได้ ต้องมีเมตตา มีอเุ บกขา ต้องเข้าใจเรือ่ งกรรม
อย่างแจ่มแจ้งเท่านัน้ จึงจะไม่โกรธได้ ต้องรูช้ ดั ว่าทุกอย่างในโลก
ใบนี้เกิดจากตัวเองทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากคนอื่น
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์
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			บทที่ ๕ คือ “ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่น แสดงว่าเรายังไม่
เข้าใจตนเอง”
			 บทที่ ๖ คือ“เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ
ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยท�ำเช่นนั้นมามากกว่านั้น
เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ึน” และ
			 บทที่ ๙ คือ “เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิด
ต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา คนอื่นที่ท�ำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขา
เองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อ
เรา แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ท�ำไม่ดีกับเรา
เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า เรานัน่ แหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้
ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเราจะไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่
ยอมรับความจริง เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีท่ กุ คนได้รบั ล้วนเกิดจากการกระท�ำของตนเองเท่านัน้
เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระท�ำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไป และสุดท้าย
เมื่อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็น
สมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้อง
ยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร”
			 มาดูเทคนิคทีเ่ ราจะไม่โกรธ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เป็น
เทคนิค ๕ ข้อโดยย่อทีเ่ ราจะก�ำจัดความโกรธออกไปจากชีวติ เรา จะ
ท�ำอย่างไร พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๑๖๑ อาฆาตวิรยิ สูตรที่ ๑
			 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเป็นที่ระงับความอาฆาต ความ
พยาบาท ชิงชังรังเกียจ อาฆาต โกรธ เกลียดกัน ชิงชังกัน ธรรมเป็น
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ที่ ร ะงับ ความอาฆาตที่เกิดขึ้นแก่ภิกษุนี้ โดยประการทั้ ง ปวง ๕
ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน คือ
			ไม่วิวาท (พุทธพจน์ ๗ ต้องไม่วิวาทกัน) คือดีที่ควรท�ำคือ
ดีที่ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ)
			๑) ไม่วิวาทกับหมู่มิตรดี
			 ๒) ไม่วิวาทกับบุลคลส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง
			 ๓) ไม่วิวาทกับสุขภาพของตนและคนที่เกี่ยวข้อง
			 ๔) ไม่วิวาทกับเหตุการณ์
			ถ้าวิวาท แปลว่าสิ่งดีที่เรามุ่งหมายนั้นเป็นดีที่ยังไม่ใช่เวลา
เป็นอกุศลของเราและของคนทีเ่ กีย่ วข้องออกฤทธิ์ ถ้าใครเข้าใจเรือ่ ง
กรรมจะไม่ฝ่าเข้าไป ฝ่าเข้าไปมีแต่วิวาทแตกร้าว ต่อให้ดีนั้นดีอย่าง
มากแล้วเราฝ่าท�ำดีนั้นได้ส�ำเร็จสร้างผลงานได้ส�ำเร็จ แต่คนเกลียด
กันมาก ไม่พอใจกันมาก ทะเลาะกัน ก็ไม่มคี วามสุข งานส�ำเร็จเป็นสุข
ปลายเล็บ แต่คนทะเลาะกัน เกลียดกันชังกัน มันเป็นทุกข์ทงั้ แผ่นดิน
			๑) ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญเมตตา
ในบุคคลนั้น
			 เมตตา คือ ปรารถนาดี การปรารถนาดีจะไม่มวี บิ ากร้าย เรา
ชิงชังใครก็ตามเราไม่ชอบใครก็ตาม ให้เราปรารถนาดีต่อเขา โดย
ท�ำใจว่าขอให้เขาคิดดีคิดถูกได้เร็วๆ จะได้หยุดสิ่งที่ไม่ดีท�ำสิ่งที่ดี
คนที่เราไม่ชอบ เราก็รู้ว่าเขาท�ำไม่ดีต่อเรา ท�ำไม่ดีต่อใครๆ เราก็
ปรารถนาดีตอ่ เขา ขอให้เขาคิดให้ดี คิดให้ถกู ในใจของเรา เรียกว่าการ
เจริญเมตตาในบุคคลนั้น มันจะเป็นกุศลต่อเราต่อเขา
		 ๒) ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงเจริญกรุณา
ในบุคคลนั้น ๑ คือลงมือกระท�ำ
แพทย์วิถีธรรม
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			 กรุณาคือ ลงมือกระท�ำ หาวิธีให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดี ให้เขาท�ำ
สิง่ ทีด่ เี ท่าทีเ่ ราท�ำได้ เราจะมีศลิ ปะอย่างไรให้เขาหยุดสิง่ ทีไ่ ม่ดไี ด้ เช่น
พูดดีๆ ก็ได้ ถ้าเขาชอบพูดดีๆ แล้วแก้ไขตัวเอง ก็พูดดีๆ ไป ถ้าพูด
ดีแล้วเขาไม่แก้ไข ถ้าชอบพูดแรงๆ แล้วแก้ไข เราก็พูดแรงๆ บางที
ก็ด่าเอาบุญด้วยก็ได้ ถ้าด่าแล้วเขาหยุดสิ่งที่ไม่ดี ท�ำสิ่งที่ดี เราก็ดา่
ได้ แต่ใจอย่าไปโกรธเกลียดเขา ใจต้องปรารถนาดีต่อเขา เราก็ด่า
แรงๆ ได้ แต่ถ้าด่าแล้วเขาชกปากเราเลยอย่างนี้ก็เลิกเลย ไม่ต้อง
ไปเสียเวลาด่า ต้องประเมินเอาว่าเราจะท�ำได้แค่ไหน บางทีเราก็แจ้ง
ต�ำรวจจับก็ได้ ฟ้องศาลก็ได้ ถ้ามันเหมาะที่จะให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดี
ท�ำด้วยใจปรารถนาดีไม่อยากให้เขาท�ำชั่วต่อ ไม่อยากให้คนอืน่
เดือดร้อนเพราะเขา ท�ำด้วยความปรารถนาดีต่อทุกชีวิต อย่างนี้
ท�ำได้ ถ้าเขาท�ำชั่วต่อก็จะมีวิบากเพิ่ม คนอื่นต้องเดือดร้อนเพิ่มอีก
ไม่ดี นี้คือกรุณา หรือจะให้ข้อมูลทางตรงทางอ้อม ท�ำท่าเหมือนเปิด
เสียงบรรยายฟัง แต่ก็ให้ถึงเขาด้วยก็ได้ แล้วแต่ศิลปะของเรา จะใช้
วิธีไหนให้เขาได้ซึมซับข้อมูลที่มันเป็นประโยชน์ วันที่ทุกข์เขาจะเอา
ไปใช้ เขารับข้อมูลไว้ในจิตแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นทุกข์จึงเห็น
ธรรม วันที่เขาทุกข์เขาจะเอาสิ่งที่เขาบันทึกไว้เอามาใช้ประโยชน์
เขาจะเอามาใช้ชาติไหนก็แล้วแต่เขา นี่คือวิธีเจริญกรุณา ท�ำอะไรไม่
ได้เลย ก็ท�ำตัวอย่างที่ดีให้ดู เปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไป แล้วข้อมูลนี้
จะส่งถึงคนที่เราปรารถนาดีทุกคน นี่คือกรุณา
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๘ คือ “เราท�ำ
ดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื่นท�ำผิดได้ “ก็ช่วย” แล้ว “วาง” ให้เป็นไป
ตามวิบากดีของเขา “ช่วยไม่ได้” ก็ “วาง” ให้เป็นไปตามวิบากร้าย
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ของเขา เมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทน จึงจะเห็นธรรม แล้วจะปฏิบัติ
ธรรมสู่ความพ้นทุกข์”
			 ๓) ความอาฆาตพึงบังเกิดขีน้ ในบุคคลใดพึง เจริญอุเบกขา
ในบุคคลนั้น
			 เมือ่ เราได้เมตตาปรารถนาให้เกิดสิง่ ทีด่ ี ปรารถนาให้เขาคิด
ถูก คิดดีได้เร็วๆ ปรารถนาให้เขาหยุดสิง่ ทีไ่ ม่ดี ท�ำสิง่ ทีด่ ี แล้วก็ลงมือ
ท�ำเต็มที่แล้วเท่าที่เราท�ำได้ เมื่อเราลงมือกระท�ำแล้วเราก็อุเบกขา
ปล่อยวางตามวิบากดีรา้ ยของเขา เขาจะไปใช้ไปแก้ตอนไหนก็แล้วแต่
เขา เราก็ปล่อยวาง เขาจะพัฒนาตนเองได้มากน้อยแค่ไหน จะเอาไป
พัฒนาตนเอง ชาตินี้ ชาติไหนก็แล้วแต่เขา ก็ปล่อยวาง นีค้ อื อุเบกขา
ซึง่ แต่ละชีวติ เราก็ไม่รทู้ ำ� ดีมามากน้อยแค่ไหน มีความพากเพียรใหม่
แค่ไหนเราก็ไม่รู้ ไม่รู้เราก็ปล่อยวาง ท�ำดีสุดแล้วก็วาง หรือเราท�ำ
อะไรไม่ได้เลย ก็ท�ำตัวอย่างที่ดี เปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไป เขาจะไป
ใช้ชาติไหนก็แล้วแต่เขา นี่แหละอุเบกขา
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพือ่ สร้างจิตวิญาณให้ผาสุกทีส่ ดุ ใน
โลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๗ คือ “เรามีหน้า
ที่ท�ำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่จะพึงท�ำได้
ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น”
			 ๔) ความอาฆาตพึงบังเกิดขีน้ กับบุคคลใด พึงถึงการไม่นกึ
ไม่ใฝ่ใจในบุคคลนั้น
			 พอปล่อยวางแล้ว เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจในบุคคลนั้น ปล่อย
วางไปเลย ไม่ต้องไปใส่ใจในบุคคลนั้น เพราะอะไร เพราะการที่เรา
ไม่ไปใส่ใจสิ่งใดๆ ในบุคคลนั้น ท�ำให้เราไม่ต้องเสียพลังไปใส่ใจเขา
เสียพลังไปคิดกับเขา มันก็เป็นวิบากท�ำให้เราบาปไปด้วยเพราะ
แพทย์วิถีธรรม
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ท�ำให้เราไม่ได้เอาพลังมาท�ำประโยชน์มาท�ำสิ่งดีงามที่ควรกระท�ำ
ดังนั้นเมื่อเราพยายามช่วยเต็มที่ทั้งปรารถนาทั้งลงมือท�ำเต็มที่แล้ว
ปล่อยวางแล้ว จึงเป็นการช่วยเขาได้เร็วที่สุดและดีที่สุด เพราะเรา
ไม่เสียเวลา เอาเวลา เอาพลังแรงงานไปคิดเรื่องของเขา เรา
เอาพลังงานเวลาของเรา องค์ประกอบต่างๆ มาท�ำสิ่งที่ดีงามเป็น
ประโยชน์ต่อเราเองและผู้อื่น เราท�ำให้พลังนั้นกลับมาเป็นพลังของ
เราทั้งหมด เราก็เอาพลังนั้นกลับมาท�ำความดีที่ควรท�ำ เราท�ำออก
ไปเปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไป คนที่ได้พบได้เห็นเขาก็จะบันทึกความ
ดีไว้ในจิต วันที่เขาทุกข์และน�ำไปใช้ประโยชน์ เขาก็ได้ประโยขน์และ
เขาก็จะเปิดเผยข้อมูลต่อๆ ไป สุดท้ายก็ถึงคนทุกคนในโลก ถึงคน
ที่เรารักเราห่วงใยปรารถนาดีทุกคน เวลาใดเวลาหนึ่งวันใดวันหนึ่ง
มันเป็นสัจจะอย่างนั้น พอถึงวันนั้นเขาก็จะรับพลังนั้นได้ และถึงวัน
ที่ทุกข์ เขาจะได้เอามาใช้ เขาก็จะได้พ้นทุกข์ได้เร็ว
			 ๕) ความอาฆาตพึงบังเกิดขึ้นในบุคคลใด พึงนึกถึงความ
เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนให้มั่นในบุคคลนั้นว่า ท่านผู้นี้
		 กัมมัสสะโกมหิ มีกรรมเป็นของของตน ทั้งกรรมเราและ
กรรมเขา หมายความว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเขา อะไรที่เป็นพฤติกรรม
ของเขา ก็เป็นกรรมของเขา เป็นวิบากดีร้ายของเขาที่เขาต้องไปรับ
ผล ท�ำดีก็รับผลดี ท�ำไม่ดีก็รับผลไม่ดีของเขา อะไรที่เราได้รับนั่น
แหละสิ่งนั้นเป็นของเรา อะไรที่เขารับสิ่งนั้นเป็นของเขา อะไรที่เขา
รับอะไรทีเ่ ขาท�ำนัน้ ก็เป็นของเขา อะไรทีเ่ รารับอะไรทีเ่ ราท�ำนัน้ สิง่ นัน้
ก็เป็นของเรา เป็นสัจจะอย่างนี้ ของใครก็ของใคร นีค่ อื กัมมัสสะโกมหิ
เรามีกรรมเป็นของของตน เป็นวิบากของตน
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			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๙ คือ “เมื่อ
เกิดสิง่ เลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อ
เรา คนอื่นที่ท�ำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้
รับวิบากร้ายนัน้ เอง เขาจึงไม่ได้ผดิ ต่อเรา แต่เขานัน้ ผิดต่อตัวเขาเอง
ถ้าเรายังเห็นว่าคนทีท่ ำ� ไม่ดกี บั เรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า เรานัน่
แหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเราจะ
ไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริง เพราะไม่เข้าใจ
เรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับล้วน
เกิดจากการกระท�ำของตนเองเท่านัน้ เมือ่ รับผลดีรา้ ยจากการกระท�ำ
แล้ว ผลนัน้ ก็จบดับไป และสุดท้ายเมือ่ ปรินพิ พาน ทุกคนก็ตอ้ งสูญ
จากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้าย
ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ตอ้ งทุกข์กบั
อะไร”
		 กัมมะทายาโท เราเป็นทายาทของกรรม ก็เป็นผู้รับมรดก
จากการกระท�ำที่ตัวเองท�ำมา การกระท�ำของเราเป็นมรดกของเรา
เราต้องรับผลจากการกระท�ำนั้น โอนให้ใครไม่ได้
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๔ คือ “สิ่งที่เรา
ได้รบั คือสิง่ ทีเ่ ราท�ำมา ไม่มสี งิ่ ใดทีเ่ ราได้รบั โดยทีเ่ ราไม่เคยท�ำมา” และ
			 บทที่ ๖ คือ “เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ
ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยท�ำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อ
ได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น”
แพทย์วิถีธรรม
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			กัมมะโยนิ เรามีกรรมเป็นก�ำเนิด จะไปเกิดที่ไหนๆ หรือ
เกิดอะไรขึ้นในชีวิตเรา มันเกิดจากการกระท�ำของตัวเองเท่านั้น
		 กัมมะพันธุ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เราจะเป็นพันธุ์ท�ำชั่ว
พันธุ์ท�ำดีอย่างมีความทุกข์ พันธุ์ท�ำดีอย่างมีความสุข ก็เกิดจาก
การกระท�ำของเรา
		 กัมมะปะฎิสะระโณ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย มีกรรมมี
การกระท�ำของเราเป็นที่พึ่งอาศัย เป็นผู้ให้ผล ทุกคนมีการกระท�ำ
เป็นของตนเอง เป็นสิ่งที่ให้ผลกับตัวเอง
		 ยัง กัมมัง กะริสสามิ เราจักท�ำกรรมอันใดไว้
		 กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา ดีก็ตามชั่วก็ตาม
		 ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ เราจักเป็นทายาทได้รับผลของ
กรรมนั้นอย่างแน่นอน จะเป็นทายาทผู้รับผลของกรรมนั้น
			 ภิกษุควรระงับความอาฆาตในบุคคลนั้นด้วยประการฉะนี้
			 คือ ๕ ข้อที่ได้ตรัสเอาไว้ว่า ถ้าเราได้โกรธ เกลียด ชิงชัง
ใครเข้า ก็ใช้ ๕ ข้อนี้ คือใช้เมตตา กรุณา อุเบกขา ไม่ระลึกถึง เข้าใจ
เรื่องกรรมให้แจ่มแจ้ง
			 สรุปโดยย่อว่าเวลาใครมาท�ำไม่ดกี บั เรา เราก็ปรารถนาดีตอ่
เขา ถ้าเราไม่อยากบาปเพิ่ม ปรารถนาดีต่อเขา ช่วยให้เขาหยุดสิ่งที่
ไม่ดี ให้ทำ� สิง่ ทีด่ เี ท่าทีจ่ ะท�ำได้ ท�ำได้เท่าไหร่กเ็ ท่านัน้ ท�ำไม่ได้กท็ ำ� ตัว
อย่างที่ดีให้ดู เปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไป เขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้ว
แต่เขา และให้เราเข้าใจเรื่องกรรมให้ชัดเจนว่า สิ่งที่เราโดน มัน
คือวิบากร้ายของเราไปยืมไปดึงชีวติ เขามาท�ำไม่ดกี บั เรา รับแล้วก็
หมดไปก็จะโชคดีขนึ้ อยากหมดเร็วก็ทำ� ดีไม่มถี อื สาไปเรือ่ ยๆ เราอย่า
ไปชังเขา ส่วนเขามาท�ำไม่ดีกับเรา เป็นวิบากร้ายของเขาเอง เขาท�ำ
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ไม่ดีกับตัวเขาเอง เป็นวิบากร้ายของเขาเอง มันก็บันทึกเป็นวิบาก
ร้ายของเขาที่เขาก็ต้องไปรับผลนั้นเอง เราก็ปรารถนาดีต่อเขา ช่วย
ให้เขาหยุดสิง่ ทีไ่ ม่ดี ท�ำสิง่ ทีด่ ี ขอให้เขาคิดดีคดิ ถูกได้เร็วๆ ท�ำได้กท็ ำ�
ท�ำไม่ได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดี ให้ดู เปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไป เขาจะไป
ใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขา จะไปใช้ชาตินี้ชาติไหนก็เรื่องของเขา ท�ำใจ
แบบนี้ เราก็ปล่อยวางไปเลย อย่างนี้ก็ไม่มีวิบากร้าย เราก็จะระงับ
ความโกรธได้ ไม่โกรธ ไม่ทุกข์จากโกรธ แล้วก็ไม่มีวิบากร้ายเพิ่ม
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพือ่ สร้างจิตวิญาณให้ผาสุกทีส่ ดุ ใน
โลก เป็นคัมภีรช์ วี ติ ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ พ้นทุกข์ บทที่ ๗ คือ “เรามีหน้าที่
ท�ำแต่ละสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่จะพึงท�ำได้ ให้
โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น”
			 บทที่ ๑๙ คือ “ท�ำดีให้มากๆ เพื่ อจะให้ ดี ชิ ง ออกฤทธิ์
แทนร้าย ทีเ่ ราเคยพลาดท�ำมาในชาตินหี้ รือชาติกอ่ นๆ จะได้มดี ไี ว้ใช้
ในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป”
			 แต่ถ้าผู้ใดไปโทษคนอื่น เขาท�ำไม่ดีกับเรา ฉันไม่ชอบเลย
เราจะล้ า งความโกรธไม่ ไ ด้ มั น ก็ จ ะเพิ่ ม ความโกรธเพิ่ ม ไป
เรื่อยๆ จะได้แต่ภาษา อย่าโกรธๆ ก็จะได้แต่ท่อง รับรองเอาไม่อยู่
โกรธเหมือนเดิม อันนี้คือก่อเวรเพิ่มแล้ว วิบากร้ายเราท�ำมาแท้ๆ
แต่ไปโทษคนอื่น เราท�ำไม่ดีมาแต่ไปโทษคนอื่น
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๕ คือ “ถ้าเรา
ยังไม่เข้าใจคนอื่น แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง”
แพทย์วิถีธรรม
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		 สิ่งที่ไม่ดีเราก็รับไปแล้ว รับแล้วก็หมดไปแล้ว เพราะรับ
เต็มๆ มันก็หมดเต็มๆ แต่ว่ามันไม่หมดเพราะเราท�ำใหม่ คือไม่ยอม
รับเต็มๆ แต่ไปท�ำใหม่คือไปโทษคนอื่น นี่คือการก่อเวรใหม่ ชีวิต
อย่าไปโง่ก่อเวรใหม่ สิ่งที่รับไปแล้ว ถ้าเราเต็มใจรับ รับเต็มๆ มันก็
หมดเต็มๆ ไปเท่าทีร่ บั แล้ว แต่เราไปก่อใหม่อยูเ่ รือ่ ยด้วยการไปโทษ
คนอื่นไปเกลียดคนอื่นมันก็ไม่หมดสักที ก่อใหม่ก็ต้องไปรับใหม่อีก
ความเกลียดนี่แหละคือการก่อใหม่ ตัวเองท�ำไม่ดีมา วิบากร้ายของ
เราก็ไปยืมไปดึงชีวิตเขามาท�ำไม่ดีกับเรา รับแล้วก็หมดไปก็โชคดี
ขึ้น เราก็ไปโทษว่าเขามาท�ำไม่ดกี บั เรา มันก็เลยไม่หมดสักที แล้วมัน
ก็โทษแรงขึน้ ๆ โดนหลายทีแล้วนะ ท�ำไมคนนีม้ นั แย่จงั เลย ไม่ยอม
แก้ไขตัวเองสักที ท�ำไมท�ำไม่ดีอย่างนี้ ท�ำไมจองเวรจองกรรมกับฉัน
อย่างนี้ ก็ไม่รใู้ ครจองเวรจองกรรมใครกันแน่ แท้ทจี่ ริงตัวเองนีแ่ หละ
ไปจองเวรจองกรรมคนอื่นเขา แทนที่จะให้มันหมดๆไป ด้วยการ
ยอมรับและไม่โทษผู้อื่น แต่กลับไปจองเวรเขาด้วยการเกลียดโทษผู้
อืน่ ก็ไปโกรธไปเกลียดเขาแรงขึน้ ๆ เรายิง่ ไปโกรธไปเกลียดเขาแรง
ขึ้นๆ เขายิ่งท�ำไม่ดีกับเราแรงขึ้นๆ เพราะวิบากโกรธเกลียดที่แรง
ขึ้นจะดึงเขายืมชีวิตเขามาท�ำให้เราไม่ชอบใจแรงขึ้นๆ ก็เกิดสิ่งที่ไม่
ดีกับเราแรงขึ้นๆ ไปเรื่อยๆ
			 จ�ำไว้ว่า ตราบใดที่เราไม่รู้สึกว่าเราท�ำมา มันจะแรงขึ้นไป
เรื่อย ๆ มันจะไม่หมดอาฆาตพยาบาท เราจะเกลียดเขาแรงขึ้นๆ ไม่
ชอบใจแรงขึ้น กลัวว่าเขาจะท�ำสิ่งที่ไม่ดี กลัวว่าเขาจะท�ำไม่ดีกับเรา
ไม่ชอบใจทีเ่ ขาท�ำไม่ดกี บั เรา มันจะกลัวมันจะกังวล มันจะแรงขึน้ ไป
เรือ่ ยๆ ไปพิสจู น์ได้เลยถ้าเราชังเขา เขาจะแรงขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเรา
ไม่ชังเขา เราเมตตาอุเบกขาเขา เขาก็จะเบาลงๆ นี่คือสัจจะ
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			 ใจเรานี่จะเบาก่อนผู้อื่น ไม่โกรธ ไม่เกลียดใครเพราะเข้าใจ
เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า เราท�ำมา จะไปโกรธเกลียดเขาได้ยังไง
เราท�ำชั่วมา วิบากร้ายของเราก็ไปยืม ไปดึงชีวิตเขามาท�ำไม่ดีกับ
เรา แล้วเราจะไปโกรธเกลียดเขาได้อย่างไร เราท�ำมาก็ยอมรับสิ
เต็มใจรับ เต็มใจให้หมดไป ส่วนเขาท�ำไม่ดีก็เป็นวิบากไม่ดีของเขา
เหตุการณ์เดียวกันที่เรารับคือเราท�ำมา ส่ว นที่ เ ขาท�ำ เขาต้ อ งไป
รับ นี่คือสัจจะ เราก็เมตตาอุเบกขาเขา ถ้าเราท�ำแบบนี้จะไม่มีวิบาก
ร้ายเพิ่มและมันจะเบาไปเรื่อยๆ ทุกภพทุกชาติ แต่ถ้าเราไปโทษ
เขา เราก็จะเกลียดเขาแรงไปเรื่อยๆ เพราะวิบากที่ไปโทษเขา ทั้งๆ
ที่ตัวเองท�ำมาแล้วไปโทษคนอื่น วิบากมันจะแรงไปเรื่อยๆ วิบาก
ร้ายจะดึงให้เขาท�ำไม่ดีกับเราแรงขึ้นๆ เราก็จะยิ่งเกลียดเขาแรง
ขึ้นๆ ก็ยงิ่ แย่เข้าไปอีกไม่รจู้ บไม่รแู้ ล้ว ก่อเวรไม่รจู้ บไม่รแู้ ล้ว แล้วใจ
จริงๆ แล้วแต่ละคนไม่อยากได้เวร แต่กลับมีพฤติกรรมก่อเวร โทษ
คนอืน่ คือก่อเวร พระพุทธเจ้าไม่ให้โทษคนอืน่ โทษคนอืน่ คือก่อเวร
พระพุทธเจ้าตรัสว่า บัณฑิตหรือคนฉลาดมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็น
ก�ำลัง คนจะได้ประโยชน์ คนจะพ้นทุกข์ตอ้ งไม่เพ่งโทษผูอ้ นื่ เป็นก�ำลัง
ส่วนคนไม่พ้นทุกข์จะเพ่งโทษผู้อื่นเป็นก�ำลัง
			 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๓ ข้อที่ ๑๑๗ คนพาล แปลว่า คนผิด
ศีล คนจะทุกข์ คนทุกข์ คนโง่ คนชั่ว มีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นก�ำลัง
มีเรื่องไม่ดีอะไรๆ ก็ไปเพ่งผู้อื่นๆ ซวยตายโง่ตายเลย ก่อเวรเพิ่มไป
เรือ่ ย นีค่ อื นักโทษทีต่ อ้ งได้รบั โทษ นักโทษคนอืน่ นักโทษต้องได้รบั
โทษนะ อย่าโง่ไปโทษคนอืน่ โทษคนอืน่ คือเบียดเบียน คือไม่มคี วาม
สุข แต่ถ้าเราไม่โทษคนอื่น โทษตัวเองด้วยใจที่เป็นสุข โทษตัวเอง
อย่างเบิกบาน โทษตัวเองอย่างจริงใจ รู้ว่าเราท�ำมา รับแล้วก็หมด
แพทย์วิถีธรรม
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ไป ก็โชคดีขึ้น อยากหมดเร็วก็ท�ำดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ ก็มีความ
สุข มีความสุขทันที ช่วยให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้ ก็ท�ำ ท�ำไม่ได้ก็เป็น
ตัวอย่างทีด่ ี เปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไป เขาจะเอาไปใช้ตอนไหนก็แล้ว
แต่เขา นี่คือวิธีล้างความโกรธ นอกนั้นล้างความโกรธไม่ได้
			 บัณฑิตมีการไม่เพ่งโทษผู้อื่นเป็นก�ำลัง บัณฑิตคือคนมี
ปัญญามีศีล จะมีความสุขจะได้รับประโยชน์สุขในชีวิต ต้องมีการไม่
เพ่งโทษผูอ้ นื่ เป็นก�ำลัง ถ้าเรายังมีกเิ ลสอยูก่ จ็ ะเผลอเพ่งโทษอยูเ่ รือ่ ย
เผลอเมื่อไหร่ก็ตั้งสติเอาใหม่ๆ ขอโทษๆ เราท�ำมาแต่ไปเผลอโทษ
คนอื่น เราก็ระลึกในใจส�ำนึกผิด ก็ให้มีสติ พอมีสติก็จะไปแก้วิบาก
ร้ายไปเรือ่ ย ๆ เราก็จะเป็นคนใจเย็น มีความสุขไปเรือ่ ยๆ พากเพียร
ท�ำไป ท�ำได้บ้าง ท�ำไม่ได้บ้าง แต่เราก็รู้เป้าหมาย ก็พากเพียรท�ำไป
เรื่อยๆ มีสติก็แก้ไขใหม่ ส�ำนึกผิดไปเรื่อยๆ เรื่องร้ายก็จะเบาไป
เรือ่ ยๆ ก็จะโทษตัวเองด้วยความจริงใจด้วยความเบิกบานใจ เหมือน
พระพุทธเจ้า เวลาเจอเรือ่ งร้ายหรือมีใครมาท�ำไม่ดกี บั ท่าน ท่านก็ไม่
เคยโทษคนอืน่ โทษพระองค์เองด้วยความจริงใจด้วยความเบิกบาน
ใจ และตัง้ จิตหยุดสิง่ ทีไ่ ม่ดี ท�ำแต่ดี ใจก็เย็นสบายเบิกบานแจ่มใสไร้
กังวล ใจก็จะมีความสุข กายก็จะแข็งแรงได้เร็ว เรื่องดีๆ ก็จะเข้าได้
มาก เรื่องร้ายๆ ก็จะเบาลงน้อยลง พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนเราเคย
ท�ำชัว่ มาหาทีต่ น้ ทีส่ ดุ ไม่ได้นบั ล้านปีไม่ถว้ น ท�ำดีมาก็หาทีต่ น้ ทีส่ ดุ ไม่
ได้นบั ล้านปีไม่ถว้ นเหมือนกัน แต่วา่ ท�ำชัว่ มากกว่าดีเพราะยังมีกเิ ลส
ก็เลยหลงโทษคนนั้นคนนี้อยู่เรื่อย ฉะนั้นถ้ามีเรื่องร้ายหรือเรื่องดี
ใดๆ ทีเ่ ข้ามาในชีวติ เรา ทีเ่ รารูส้ กึ ว่าเราได้รบั นัน่ แหละคือเราท�ำมา
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			 พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นผู้รับผลจากการกระท�ำของเรา
แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับ นั่นแหละเราไม่ได้ท�ำมา แต่ถ้าเรารู้สึก
ว่าเราได้รับ จะมากหรือน้อยแค่ไหนนั่นแหละเราท�ำมา ผู้เขียนจึง
เขียนไว้ในวาทะแห่งปี คือ เกิดอะไร จงท่องไว้ กูท�ำมา หรื อ เรา
ท�ำมา หรือฉันท�ำมา คนเราไม่โทษใครจะเป็นคนทีม่ คี วามสุข โทษตัว
เองด้วยความจริงใจด้วยความเบิกบานใจท�ำให้มีความสุข แต่ถ้า
ลองไปโทษคนอื่นมันจะทุกข์ทันทีเลย
			 พระพุทธเจ้าจึงตรัสเอาไว้ว่าการระงับความโกรธ จะต้อง
เข้าใจเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้ง และต้องมีเมตตา กรุณา
อุเบกขา จึงจะเป็นผู้ที่ระงับความโกรธได้ ถ้าเราไปคิดว่าคนที่ท�ำ
ไม่ดีกับเราเป็นคนที่ท�ำไม่ดีกับเรา เราจะไม่มีวันล้างความโกรธ
ได้ เราต้องชัดเจนว่าไม่ใช่เขา แต่คือวิบากร้ายของเราไปยืมไปดึง
ชีวิตเขามาท�ำไม่ดีกับเรา มันจึงจะระงับความโกรธได้ ไม่งั้นระงับ
ความโกรธไม่ได้ ส่วนเขาท�ำไม่ดีกับเรามันเป็นวิบากของเขาเอง
ในเหตุการณ์เดียวกัน เป็น ๒ ส่วน ถ้าแยกได้ก็จะสบายไม่ต้อง
ไปโกรธเกลียดใคร ให้ไปฝึกไว้จะได้เป็นประโยชน์ ไม่งั้นก่อเวร
ก่อภัยไม่รู้จบไม่รู้แล้ว
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพื่อสร้างจิตวิญาณให้ผาสุกที่สุด
ในโลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๑๐ คือ “เมื่อ
เกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อ
เรา คนอื่นที่ท�ำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้อง
ได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขา
เอง ถ้าเรายังเห็นว่าคนที่ท�ำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า
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เรานั่นแหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อ
ตัวเราจะไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริง เพราะ
ไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคน
ได้รับล้วนเกิดจากการกระท�ำของตนเองเท่านั้น เมื่อรับผลดีร้าย
จากการกระท�ำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไป และสุดท้ายเมื่อปรินิพพาน
ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร
เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น
ไม่ต้องทุกข์กับอะไร”
			 พระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดในชีวิตมนุษย์เกิดจาก
การกระท�ำของตัวเองทั้งหมดอื่นจากนี้ไม่มี ในพระไตรปิฎก เล่มที่
๒๕ ข้อที่ ๑๑ ยมกวรรคที่ ๑
			 ธรรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐที่สุด ทุกสิ่ง
ส�ำเร็จแล้วจากใจ ก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของใครๆ
เกิดจากใจที่คิดพูดท�ำดีหรือไม่ดีทั้งนั้น สั่งสมเป็นวิบากดีร้ายให้ผล
ดีร้ายต่อชีวิตแต่ละชีวิต ถ้าบุคคลอันมีใจเป็นโทษประทุษร้ายแล้ว
กล่าวอยูก่ ต็ าม ท�ำอยูก่ ต็ าม ทุกข์ยอ่ มไปตามบุคคลนัน้ ใจประทุษร้าย
คือใจมีชอบชังมีความพยาบาท (โลภโกรธหลง) กล่าวอยู่ก็ตามท�ำ
อยู่ก็ตาม ทุกข์ย่อมไปตามบุคคลนั้น คือเป็นวิบากร้ายดึงเรื่องร้าย
ทั้งมวลมาใส่ เพราะทุจริต ๓ อย่างนั้น คือกาย วาจา ใจที่ทุจริตผิด
ศีล เหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้ลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้น โค
ลากเกวียนไปมันก็จะเป็นรอยเท้าไปเรื่อยๆ ล้อเกวียนก็ทับรอยเท้า
ไปเรือ่ ยๆ เกวียนก็เหมือนกับวิบากร้าย รอยเท้าก็เหมือนกับชีวติ เรา
วิบากร้ายก็ทับชีวิตเราไปเรื่อยๆ ก็คือ คิดพูดท�ำไม่ดี ชีวิตก็บันทึก
เป็นวิบากไม่ดีดึงสิ่งไม่ดีมาใส่เรา
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			 ธรรมทัง้ หลายมีใจเป็นหัวหน้า ใจประเสริฐทีส่ ดุ ส�ำเร็จแล้ว
แต่ใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสนีก้ ล่าวอยูก่ ต็ ามท�ำอยูก่ ต็ าม ใจผ่องใสคือ
ใจละบาปบ�ำเพ็ญกุศล ท�ำจิตใจให้ผอ่ งใส ใจเบิกบานแจ่มใสไร้กงั วล
ไม่ชอบไม่ชงั ไม่โกรธไม่หลง ไม่ทำ� ชัว่ ปรารถนาให้เกิดสิง่ ทีด่ ที ำ� สิง่ ที่
ดี ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ว่าจะได้แค่ไหนก็แล้วแต่วบิ ากดีรา้ ยของแต่ละชีวติ
นี่เรียกว่าใจผ่องใส กล่าวอยู่ก็ตามท�ำอยู่ก็ตาม ย่อมไปตามบุคคล
นั้น เพราะสุจริต ๓ อย่าง ปฏิบัติแล้วเป็นวิบากดี ก็ดูดสิ่งดีๆ ดูด
ความสุขทุกมิตเิ ข้ามาดันเรือ่ งร้ายๆ ออกไป สุขย่อมไปตามบุคคลนัน้
เพราะสุจริต ๓ อย่าง ก็กาย วาจา ใจ ที่สุจริตถูกศีล เหมือนเงามี
ปกติไปตามฉะนั้น เหมือนเงาติดตามเรา คอยช่วยเรา เราคิดพูดท�ำ
ดีปุ๊บ บันทึกเป็นวิบากดีเลย ใครได้รบั สิง่ ดีเท่าไหร่กบ็ นั ทึกเป็นวิบาก
ดีของเรา คอยช่วยเราดูดสิ่งดีๆ มาช่วยเราดันเรื่องร้ายๆ ออกไป
ทันทีเลย เหมือนเงามีปกติไปตามฉะนั้น เหมือนเงาติดตามตัว เป็น
สัจจะอย่างนัน้
			 ก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรไว้วา่ นีค่ อื วิธผี กู เวรผูกภัยผูกเข้าไป
คนโน้นด่าเรา คนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลักสิ่ง
ของๆ เรา ดังนี้ เวรของชนเหล่านัน้ ย่อมไม่ระงับ นีค่ อื วิธไี ม่ระงับเวร
ก็คอื ใครมาท�ำไม่ดกี บั เราแบบไหนก็ชา่ ง ให้เราคิดว่าเขามาท�ำไม่ดกี บั
เรา นีค่ อื วิธกี อ่ เวร อย่าไปคิดนะว่าวิบากร้ายของเราไปยืมชีวติ เขามา
ท�ำไม่ดกี บั เรา อย่าคิดแบบนี้นะมันจะหมดเวรหมดภัยมันจะมีความ
สุขนะ ถ้าอยากมีความทุกข์ต้องคิดอีกแบบนึง ให้คดิ ว่าเขามาท�ำไม่ดี
กับเรา ฉัน ไม่ช อบเลยๆ ให้คิดว่าเขามาท� ำ ไม่ ดี กั บ เรา อย่ า คิ ด
ว่าวิบากร้ายเราไปยืมไปดึงชีวิตเขาให้มาท�ำไม่ดีกับเรา ไม่งั้นมันจะ
ไม่หมดเวรนะ นี่คือการก่อเวร ในความเป็นจริงแล้ววิบากร้ายของ
เราไปยืมไปดึงชีวิตเขามาท�ำไม่ดกี บั เรา ถ้าเราคิดแบบนัน้ มันก็ไม่พ้น
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ทุกข์ ถ้าเราอยากก่อเวรไม่อยากพ้นทุกข์ เราท�ำมาเราก็โทษคนอืน่ ซะ
ความจริงคือเราท�ำมาหาทีต่ น้ ทีส่ ดุ ไม่ได้ ก็ให้ไปโทษคนอืน่ นีก่ ก็ อ่ เวร
เพิ่มแรงขึ้นๆ ดึงเรื่องร้ายมาใส่เราแรงขึ้นๆ เขาก็ท�ำไม่ดีกับเราแรง
ขึ้นๆ เราก็ท�ำไม่ดีกับเขาแรงขึ้นๆ
			 ส่วนชนเหล่าใดไม่เข้าไปผูกเวรไว้ ว่าคนโน้นด่าเรา คนโน้น
ได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลักสิ่งของๆ เรา ดังนี้ เวรของ
ชนเหล่านัน้ ย่อมระงับ วิธไี ม่เข้าไปผูกเวรก็คอื ไม่วา่ ใครจะมาท�ำไม่ดี
กับเราแบบไหนก็ตาม เราอย่าไปคิดว่าเขาท�ำไม่ดีกับเรา อย่าไปผูก
เวรอย่าไปชิงชัง อย่าไปคิดว่าเขาท�ำไม่ดีกับเรา ให้คิดว่าวิบากร้าย
ของเราไปดึงไปยืมชีวิตเขามาท�ำไม่ดีกับเรา รับแล้วก็หมดไปก็โชค
ดีขึ้น เหมือนพระพุทธเจ้า เวลาท่านโดนใครท�ำไม่ดีต่อท่าน ท่านจะ
ตรัสเลยว่าเป็นเพราะวิบากไม่ดีของท่านที่ท่านท�ำมา ไปดึงชีวิตเขา
มาท�ำไม่ดีกับท่าน ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ ข้อที่ ๓๙๒ รับแล้ว
ก็หมดไปก็จะโชคดีขนึ้ อยากหมดเร็วท�ำดีไม่มถี อื สาไปเรือ่ ยๆ เราท�ำ
มาเราก็ยอมรับซะ รับแล้วก็หมดไป แต่ถ้าเราท�ำมาแต่ไปโทษคนอื่น
คือก่อเวรใหม่เพิ่มอยู่เรื่อยมันก็ไม่หมด แต่ถ้าเรายอมรับมันก็หมด
ดังนี้เวรของชนเหล่านั้นย่อมระงับ
			 ในกาลไหนๆ เวรในโลกนี้ย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลย แต่
ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร จองรถก็ได้รถ จองบ้านก็ได้บ้าน จอง
เวรก็ได้เวร แล้วจะจองไปท�ำอะไร จองไปท�ำเวรจองไปท�ำภัยจองไป
ท�ำทุกข์จองไปท�ำโง่ มันไม่สนุกหรอก เลิกจองเวรเสียที ชีวิตจะได้มี
ความสุข
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อย่ากลัวเป็น
อย่ากลัวตาย
		 บางคนไม่อยากมีชวี ติ อยู่ อยากตาย อยากฆ่าตัวตาย อยูแ่ ล้ว
มันทุกข์ นี่คือกลัวเป็น มันก็ทุกข์
			 บางคนกลัวตาย อยากอยู่ ไม่อยากตาย มันก็ทุกข์
			 ก็ทุกข์ทั้งคู่ ถ้าเราไม่กลัวเป็นไม่กลัวตายเราก็ไม่ทุกข์
เราดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่แล้วท�ำใจเลยว่า ตายก็จะไปท�ำดีต่อ
อยู่ก็จะท�ำดีต่อ ความไม่กลัวคือยาก�ำจัดโรคที่ดีที่สุดในโลกและ
ออกฤทธิเ์ ร็วทีส่ ดุ ในโลก ส่วนความกลัวคือยาพิษทีร่ า้ ยทีส่ ดุ ในโลก
และออกฤทธิเ์ ร็วทีส่ ดุ ในโลก ถ้าท่านใดทีส่ ามารถท�ำใจไม่กลัวในทุก
เรือ่ งได้จริงๆ รวมถึงการไม่กลัวตายด้วย ก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น
จริงๆ เรื่องจิตวิญญาณนี้ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ ผู้เขียนไม่เคยเห็นอะไร
ที่มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลย
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เหตุของความกลัวตายมี ๓ เรื่อง
๑) ไม่รวู้ า่ ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะดีหรือไม่ กลัวว่าจะเลวร้าย
๒) อยากเสพสิ่งนั้นสิ่งนี้
๓) ห่วงคนนั้นคนนี้

			 ทางแก้
			 ๑) ทางข้างหน้ามีแต่ดีข้ึนไปข้างหน้า เพราะเราก�ำลัง
ท�ำความดี ก�ำลังลดกิเลส
			 ๒) มีความสุขกับการไม่ชอบไม่ชัง ไม่เสพอะไร
			 ๓) ไม่ตอ้ งห่วงใครในโลกใบนี้ เพราะทุกคนเมือ่ เห็นทุกข์จงึ
เห็นธรรม แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์
			 เราดูแลสุขภาพเราให้ดีที่สุด ท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด แล้วท�ำใจ
เลยว่าตายก็ไปเกิดใหม่จะไปท�ำดีต่อ อยู่ก็ท�ำหน้าที่ต่อไปจะท�ำดีต่อ
			วิธีปฏิบัติ
			 ก็คอื ให้หมัน่ พิจารณาความจริงว่า ป่วยก็ตาย ไม่ปว่ ยก็ตาย
ความตายเป็นสมบัตขิ องทุกคน แม้แต่พระพุทธเจ้าที่ประเสริฐที่สุด
ในโลก เก่งที่สุดในโลก ท่านยังต้องตายเลย ในเมื่อป่วยก็ตาย
ไม่ป่วยก็ตาย จะกลัวให้มันตายเร็วท�ำไม กลัวให้มันทรุดหนักท�ำไม
กลัวให้มนั ทุกข์ใจท�ำไม เราก็หมัน่ พิจารณาซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มา ๆ เราจะเข้าใจ
ชัดเจนว่า ความกลัวในอะไรก็ตาม มีแต่ขาดทุนอย่างเดียว ความ
กลัวไม่มีประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้าเราไม่กลัว ใจก็ไม่เป็นทุกข์ อยู่ก็
ไม่ทุกข์ใจ ตายก็ไม่ทุกข์ใจ ก็แปลว่าอยู่เป็นสุข ตายเป็นสุข ดังนั้น
ประโยชน์ในประการแรกคือ ใจเป็นสุขทีส่ ดุ ประการทีส่ อง คือ ท�ำให้
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โรคทุเลาหรือหายได้ดที สี่ ดุ และประการสุดท้าย คือ ตายได้ยากหรือ
ตายช้า
			 ความไม่กลัวตายนี้แหละเป็นประโยชน์กว่า พิจารณาซ�้ำ
ไปซ�้ำมาๆ จิตนี่เขาฉลาดและมีพลัง ถ้าเราพิจารณาซ�้ำไปซ�้ำมาๆ
จะเป็นการเติมปัญญาและพลังให้กับจิต เมื่อปัญญาที่ถูกต้องเป็น
ประโยชน์แท้ มีพลังมากพอ ก็จะท�ำลายพลังปัญญาหรือความคิดที่
เป็นโทษ แล้วจิตก็จะเลือกเอาเลือกเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เอง เรื่อง
อะไรจะไปเอาสิง่ ทีเ่ ป็นโทษ กลัวตายเป็นโทษอย่างยิง่ เพราะท�ำให้ใจ
เป็นทุกข์ โรคก็กำ� เริบหนัก ทรมานกายมากขึน้ และท�ำให้ตายเร็วกว่า
ทีค่ วรจะเป็น ส่วนความไม่กลัวตายนัน้ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ เพราะ
ท�ำให้ใจก็ไม่เป็นทุกข์จากความกลัวตาย โรคก็ทุเลาหรือหายได้เร็ว
ตายก็ตายได้ยาก ดังนั้นเราเอาความไม่กลัวตายดีกว่า เพราะท�ำให้
ไม่ทุกข์ใจ ทุเลาหรือหายเจ็บป่วยได้เร็วและตายช้า คุ้มกว่า จิตนี่
ส�ำคัญ เป็นยาเม็ดเอกเลย
			ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ความตายเป็นเพียงการ
เปลีย่ นร่างจากทีท่ รุดโทรมทุกข์ทรมานมากแล้ว ให้เราไปเอาร่าง
ใหม่ที่ดีกว่าเดิมเท่านั้น จริงๆ เมื่อเราเปลี่ยนไปเอาร่างใหม่ก็ดีแล้ว
จะไปทุกข์ใจท�ำไม ผูย้ งั ไม่ใช่พระอรหันต์ ก็ตอ้ งเกิดใหม่อยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งไป
กลัวหรอกว่าจะไม่ได้เกิด ส่วนพระอรหันต์ทา่ นจะกลับมาเกิดอีกเพื่อ
บ�ำเพ็ญโพธิสตั ว์ตอ่ หรือจะปรินพิ พานดับสูญก็สทิ ธิของท่าน ส�ำหรับ
คนทั่วไปนั้นต้องกลับมาเกิดอยู่แล้ว เพราะยังมีกิเลสอยู่ อยากได้
อยากมี อยากเป็น เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ ยังหลงทุกข์หลงสุขอยู่ จิต
วิญญาณก็จะรวมตัวเอาดิน น�ำ้ ลม ไฟ มารวมกันเป็นตัวตน เป็นตา
หู จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ เพื่อจะไปเสพในสิ่งที่ผู้นั้นๆ ชอบ เพราะ
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ฉะนั้นไม่ต้องกลัว ตายก็แค่เปลี่ยนร่างใหม่จากร่างเก่าที่ทรุดโทรม
ไปเอาร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิม อยู่ที่ว่าจะได้ร่างคนหรือร่างสัตว์เท่านั้น
เอง ก็แล้วแต่กรรมของผู้นั้นๆ ที่ท�ำกรรมดีหรือกรรมชั่วไว้
			 จะได้ร่างคนหรือร่างสัตว์ก็ตาม อย่างน้อยก็ไม่ทุกข์เท่ากับ
ร่างเก่าที่ทรมานอยู่ ถ้าเราดูแลร่างกายอย่างเต็มที่แล้ว ร่างกายก็
ยังทรุดโทรมอยู่อีก ยังแย่อยู่อีก ก็ไม่เห็นจะยากอะไรเลย ก็คืนโลก
ไป จะไปล�ำบากตรงไหน ร่างที่ยืมมามันเก่าแล้ว มันเป็นทุกข์ ทนได้
ยากทนได้ล�ำบากแล้ว ก็คืนโลกไป แล้วก็ไปเอาร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิม
ก็อาศัยร่างใหม่ไป แล้วถ้าร่างใหม่ทรุดอีก แย่อกี จะท�ำอย่างไร ก็คนื
โลกไป แล้วก็ไปเอาร่างใหม่อกี ทีด่ กี ว่าเดิม มันก็เป็นอยูเ่ ท่านี้ จะต้อง
ไปกลัวอะไรกับความตาย
			 ครูบาอาจารย์ของผูเ้ ขียนได้บอกไว้วา่ คนเราตายมาตัง้ ไม่รกู้ ี่
ภพกี่ชาติแล้ว ยังจะกลัวอยู่อีกท�ำไม ซ้อมตายมาตั้งเท่าไหร่ ๆ แล้ว
ยังไม่ชนิ หรืออย่างไร ความจริงเรายังไม่เคยตายอย่างเป็นสุขเท่านัน้
เอง มันก็เลยกลัว ๆ ถ้าเรารูว้ ธิ ตี ายอย่างเป็นสุข อยูอ่ ย่างเป็นสุข เรา
จะไม่กลัว แค่คิดว่าพอร่างทรุดโทรมแล้วก็คืนโลกไป แล้วก็ไปเอา
ร่างใหม่มาใช้ ให้คิดแบบนี้
			 ถ้าไม่อยากได้รา่ งสัตว์ แต่อยากได้รา่ งคนจะท�ำอย่างไร ก็ให้
บ�ำเพ็ญกุศลเท่านั้นเอง ถ้าเราเข้าใจจะไม่ทุกข์ใจ เพราะฉะนั้น อย่า
กลัวตาย จ�ำไว้นะ พอไม่กลัวตาย โรคก็จะทุเลาอย่างรวดเร็วเลย
			 เราก็ปรับสมดุลด้านวัตถุร่วมด้วยอยู่แล้ว ส�ำหรับการดูแล
สุขภาพตามหลักการแพทย์วถิ ธี รรม แค่ใช้วตั ถุอย่างเดียวก็ลดโรคได้
เร็วอยู่พอสมควรแล้ว เพราะเราได้ทดลองมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
แพทย์วิถีธรรม
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ของอาหาร หรือยาเม็ดอื่นๆ ในยา ๙ เม็ด (วิธีปฏิบัติ ๙ ข้อ ตาม
หลักแพทย์วิถีธรรม) ก็ตาม สามารถถอนพิษได้เร็ว
			 ท�ำใจแบบนี้เลย แล้วจะเกิดสิ่งดี ๒ อย่าง
		 ๑) ใจเราไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่ ตายก็ได้ อยูก่ ไ็ ด้ เราก็ไร้ทกุ ข์แล้ว
พระพุทธเจ้าตรัสว่า สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ สิ่งทั้งหลาย
ทัง้ ปวงไม่ควรยึดมัน่ ถือมัน่ สิง่ ใดทีเ่ ข้าไปยึดมัน่ ถือมัน่ จะไม่ทกุ ข์เป็น
ไม่มี ไปยึดว่ามันต้องตายก็ทกุ ข์ ไปยึดว่ามันต้องอยูก่ ท็ กุ ข์ อย่าไปยึด
ตายก็ได้อยู่ก็ได้ เราไม่ยึด ตายก็ได้อยู่ก็ได้ เราก็ไม่ทุกข์อะไร เราก็
จะสบายไร้กังวล ก็สบายใจแล้ว
			๒) เราตัง้ มัน่ ในความดี ว่าตายก็ไปเกิดใหม่จะไปท�ำดีตอ่
อยูก่ ท็ ำ� หน้าทีต่ อ่ ไปจะท�ำดีตอ่ พลังความดีกจ็ ะดูดสิง่ ดี ๆ เข้ามา ดัน
เรื่องร้าย ๆ ออกไป ตกลงอยู่มันก็จะดีไปข้างหน้า ตายมันก็จะดีไป
ข้างหน้า แล้วมันจะกลัวอะไร ไปทุกข์อะไร ที่มันจะดีไปข้างหน้า มี
แต่ประโยชน์ที่มันมากขึ้นไปเรื่อยๆ โทษที่น้อยลงๆ มันก็จะไปทุกข์
อะไร ก็ไม่ทุกข์ หัวใจส�ำคัญอยู่ตรงนี้
			 แล้วเราก็ไม่ต้องไปห่วงใคร ไปกังวลใคร บางคนไม่อยาก
ตายเพราะไปห่วงคนโน้นคนนี้ ไม่ตอ้ งไปห่วงใครในโลกใบนี้ คนทุกคน
จะพ้นทุกข์อยูแ่ ล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าเห็นทุกข์จงึ เห็นธรรม คนที่เขา
ท�ำผิดเขาก็ต้องทุกข์ ทุกข์มากๆ ก็ท�ำชั่วต่อไม่ไหว ก็หันกลับมาท�ำดี
แล้วก็มีกิเลสที่ขอได้องค์ประกอบดีๆ ก็เอาไปท�ำชั่วอีก ทุกข์จนเกิน
ทนก็กลับมาท�ำดีอีก วนไปวนมาอย่างนี้ พอท�ำความดีมากเข้าๆ พบ
สัตบุรษุ คือพระพุทธเจ้า พระโพธิสตั ว์ จึงได้ฟงั สัทธรรม สุดท้ายก็จะ
เป็นคนดีท่ีพ้นทุกข์ในที่สุด ก็มีแค่นี้คนเรา จะกี่ล้านชาติก็แล้วแต่
ไม่เร็วก็ชา้ ไม่ชาตินกี้ ช็ าติหน้าหรือไม่กช็ าติอนื่ ๆ สืบไป คนทุกคน
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จะพ้นทุกข์อยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งกังวล อยากให้เขาพ้นทุกข์ได้เร็วอีกแรงหนึง่
เราก็ทำ� ความผาสุกทีต่ นให้เราพ้นทุกข์ได้เป็นล�ำดับ ๆ ช่วยคนทีศ่ รัทธา
เปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไป ให้ได้มากทีส่ ดุ เป็นการช่วยพระพุทธเจ้าช่วย
พระโพธิสตั ว์อกี แรง คนทีม่ โี อกาสพบเห็นก็จะบันทึกไว้ในจิตเขา บันทึก
ไว้หลายๆ คน เขาจะเอามาใช้ได้เร็ว วันทีเ่ ขาทุกข์เขาจะเอามาใช้ได้เร็ว
จะช่วยเปิดเผยข้อมูลต่อๆ ไป สุดท้ายก็ถงึ คนทีเ่ รารักเราห่วงใยเร็วทีส่ ดุ
นีค้ อื วิธที เี่ ราช่วยคนทีเ่ รารัก คนทีเ่ ราห่วงใยได้เร็วทีส่ ดุ แล้ว ดังนัน้ จึง
ไม่ตอ้ งไปห่วงใครในโลกใบนี้ นีค่ อื สัจจะ
			 ผู้เขียนเคยท�ำตัวเองให้ใกล้ตาย อยากจะรู้ว่าเป็นอย่างไร
แต่คนอื่นอย่าไปท�ำ ผู้เขียนมีวิชาแก้ไขตนเอง ผู้เขียนไม่ให้คนอื่น
ท�ำเดี๋ยวตายมาจะยุ่ง ผู้เขียนโหลดงานหนักจนใจจะขาดตาย พอแค่
ปรับสมดุลร้อนเย็นให้ถกู กันก็จะฟืน้ เร็วอย่างดี เวลาใช้นำ�้ อุน่ น�ำ้ เย็น
ถูกกันมาเช็ดตัวก็ดีขึ้นเลย ใช้ไม่ถูกกันแรงก็ตก ถูกกันแรงก็เต็ม ก็
รู้ว่าสมดุลร้อนเย็นมีจริง
			 ผูเ้ ขียนท�ำใจว่าเราตายไม่ได้หรอก เรามีหน้าทีต่ อ้ งท�ำคือต้อง
ช่วยคนต่อไปอยู่ โอ้โห ! มันยิง่ จะตาย เพราะมันกลัวว่าจะตาย ถ้าตาย
แล้วมันไม่ได้ทำ� มันอยากอยู่ ถ้าอยูแ่ ล้วจะสุขใจ ถ้าตายแล้วจะทุกข์ใจ
ใจมันก็กลัว ๆ กลัวว่ามันจะตาย มันมีความกลัว กล้ามเนื้อก็เกร็ง
ตัว บีบความกลัวออกดันออก ยิ่งทรุดๆ แย่ลงๆ
			 ผู้เขียนคิดว่าการท�ำใจแบบนี้ใช้ไม่ได้ เอาใหม่ๆ นึกถึง
พระพุทธเจ้า นึกถึงพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านก็บอกว่าปล่อยวางๆ
ผู้เขียนฟังแล้วก็ท�ำเป็นเลย ปล่อยวางเลย ตายก็ไปเกิดใหม่จะไปท�ำ
ดีตอ่ อยูก่ ท็ ำ� หน้าทีต่ อ่ ไปจะท�ำดีตอ่ เท่านีแ้ หละ ฟืน้ วึบๆ เลยฟืน้ เลย
ทันทีเลย โรคหายฉับพลันเลย เพราะมันไร้กังวล ดีขึ้นฉับพลันเลย
แพทย์วิถีธรรม
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ให้ท�ำใจแบบนี้ แล้วก็ไม่ต้องไปห่วงใคร แต่ตอนนั้นผู้เขียนก็ไป
ห่วงคนโน้นคนนี้ เอ้ แล้วใครจะช่วยเขาล่ะถ้าเราตายไปนี่ ก็เป็น
ห่วงเขา ก็นึกใหม่อีกที ถ้าเขามีวิบากดีจะได้พบเรา ให้เราได้ช่วย
เหลือ มันก็จะได้เจอกันได้ช่วยเหลือกัน แล้วเราก็จะไม่ตาย แต่
ถ้าเขาหมดกุศลหมดบารมีจะไม่ได้สิ่งดีๆ จากเราแล้ว ก็ไม่ต้องได้
ก็ถูกแล้วนี่ ก็ไม่เป็นไร ก็เป็นไปตามธรรม ก็ยุติธรรมแล้ว เราไป
เจอใครเราก็ไปสอนต่อข้างหน้า ถ้าเขามีความดีร่วมกับเราก็จะได้
เจอกันอีก พอคิดแบบนี้ก็สบายใจก็ฟื้นขึ้นบึบๆ เลย นี่คือวิธีท�ำใจ
ให้หายโรคเร็ว อย่ากลัวเป็นอย่ากลัวตาย
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อย่ากลัวโรค
			
		
			 โรคไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว การกลัวโรคจะท�ำให้โรคก�ำเริบ
หนัก แต่การไม่กลัวโรคจะท�ำให้ก�ำจัดโรคได้อย่างดี การไม่กลัว
โรคจะเป็นยาท�ำลายโรค ผู้เขียนทดลองมาแล้ว การไม่กลัวโรคจะ
ท�ำให้โรคลดน้อยลง ไม่กลัวโรค จิตก็จะไม่ทุกข์จากกลัวโรค จะไม่
ทุกข์ใจ เมือ่ ไม่ทกุ ข์ใจ ก็ไม่เบียดเบียน พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การไม่
เบียดเบียนจะท�ำให้โรคน้อยลง” (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ ข้อที่ ๕๘๕)
และพระพุทธเจ้าตรัสว่า วิมตุ ิ (การหลุดพ้นจากทุกข์) เป็นก�ำลัง (พระ
ไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ ข้อที่ ๖๒๙) การไม่กลัวโรคจะฆ่าโรค แต่ถา้ เรา
กลัวโรค โรคจะฆ่าเรา นีค่ อื สัจจะเป็นจริงตลอดกาล
		 พระพุทธเจ้าตรัสว่า โรคเกิดจากไม่สมดุลร้อนเย็น และ
วิบากร้าย โรคจึงไม่ใช่สิ่งน่ากลัว ไม่ต้องไปกลัวโรค โรคหาย
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อยู่แล้ว ไม่หายตอนเป็น ก็หายตอนตาย อย่าไปกลัวเลย จะไป
กลัวท�ำไม จะกลัวให้ทรุดหนักท�ำไม จะกลัวให้ตายเร็วท�ำไม จะ
กลัวให้ทุกข์ใจท�ำไม ถ้าไม่กลัว ก็ไม่ทรุดหนัก การไม่กลัวช่วยให้
โรคทุเลาได้ดีที่สุด ถ้าไม่กลัวก็ไม่ตายเร็ว (ตายยาก/ตายช้า/ยืด
อายุได้ดี) ถ้าไม่กลัวก็ไม่ทุกข์ใจ ไม่ต้องไปกลัวโรคหรอก โรคหาย
อยู่แล้ว ถ้าไม่หายตอนเป็น ก็หายตอนตาย และการต่อสู้ของเรากับ
โรค เรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านัน้ ถ้าชนะตอนเป็นๆ คือในขณะทีเ่ รา
มีชีวิตอยู่ เราก็ชนะโรค เราไม่ชนะโรคตอนเป็นๆ เราตาย โรคก็ตาย
ด้วย ก็เสมอกัน บอกได้เลยแย่สดุ แค่เสมอกันเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ ไม่
ต้องไปกลัวอะไร ยิ่งไปกลัวยิ่งเป็นโรคยิ่งทรุด ยิ่งกลัวโรคยิ่งก�ำเริบ
ยิ่งตายเร็ว จะกลัวให้โง่ท�ำไม กลัวมีแต่ผลเสีย เราก็ต้องหาทางคิด
ไม่ให้มันกลัว เรามีแต่ชนะกับเสมอจะไปกลัวท�ำไม และเราก็รู้ลึกลง
ไปอีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าโรคเกิดจากไม่สมดุลร้อนเย็นบวกวิบาก
ร้ายเท่านั้น และผูเ้ ขียนก็ได้พสิ จู น์มาแล้วว่าจริงอย่างนัน้ เลย วิธแี ก้ก็
ดับทีเ่ หตุ ก็ทำ� สมดุลร้อนเย็น ท�ำวิบากดี วิบากดีกจ็ บั สมดุลร้อนเย็น
สร้างร่างกายให้แข็งแรง สลายโรคขับโรคออกก็หายจากโรค ไม่เห็น
ยากเลยรักษาโรค เพียงท�ำให้มันถูกเท่านั้นเอง เราก็ไม่กลัวโรค
			 โรคเป็นเพียงการเกิดความไม่สมดุลของร่างกายเท่านัน้ ใน
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ทุกข์เกิดจากความ
โต่ง/ความไม่สมดุล ๒ ด้าน ด้านหนึ่ง คือ กามสุขขัลลิกะ อีกด้าน
หนึ่ง คือ อัตตกิลมถะ” (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๔ ข้อที่ ๑๓
			 ดังนั้นโรคซึ่งเป็นทุกข์ก็เกิดจากความไม่สมดุล มันโต่ง
ไป ๒ ด้าน ด้านหนึ่งจิตหลงรูปธรรม/วัตถุ (กามสุขขัลลิกะ
จิตหลงติดสุขปลอมในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสที่เป็นภัย อีก
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ด้านหนึ่งอัตตกิลมถะ จิตหลงทรมานตนด้วยการคิดดี ยึดดึ หลงดี
หลักในการดับทุกข์ทพี่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ คือ “การดับทุกข์ทตี่ น้ เหตุ”
(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๕ ข้อ ๕๙) ก็คือ อย่าไปหลงเอาวัตถุทเี่ ป็น
พิษเป็นโทษมาเสียบมาใส่เรา/ให้เอาออกไป เอาจิตที่ถูกต้องเป็น
ประโยชน์มาใส่แทน (หยุดชั่ว ท�ำดี ท�ำจิตใจผ่องใส ท�ำดีอย่างไม่
หลงดี คือ ท�ำดีที่ท�ำได้ ไม่วิวาท ให้ดีที่สุดด้วยใจที่เป็นสุข อย่างรู้
เพียรรู้พัก ท�ำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ ผลดีจะเกิดได้มากน้อยแค่
ไหนอย่างไร ตอนไหน ก็ตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต เท่านี้โรคก็
จะทุเลาหรือหาย
			 รักษาโรคไม่ยากเลย เพียงแค่เอาวัตถุทเี่ ป็นประโยชน์มาใส่
เอาจิตที่เป็นประโยชน์มาใส่ เพียงเท่านี้เอง โรคเป็นเพียงความไม่
สมดุล พระพุทธเจ้าท่านพบสัจจะว่า เมื่อใดเกิดความโต่ง เกิดความ
ไม่สมดุล ก็จะเกิดความทุกข์ต่างๆ รวมทั้งเกิดโรคขึ้น
			 พลังงานชีวิตของเรา ถ้าเมื่อใดไม่สมดุล ก็จะแปลงเป็น
พลังงานทุกข์ เขาจะบอกเราให้เป็นทุกข์ ให้เป็นโรค เพื่อให้เราได้
อายุยืน เพราะเขาบอกเราเพื่อให้แก้ไข ให้ท�ำความสมดุล เขาบอก
เราว่ามีพษิ อยูต่ รงนัน้ ตรงนี้ เรามีพษิ ช่วยเอาพิษออกให้ดว้ ย พอเอา
พิษออก แล้วใส่สิ่งที่เป็นประโยชน์เข้าไป เราก็สมดุล พลังชีวิตก็จะ
แปลงเป็นพลังสุขให้เรา แปลงเป็นความผาสุก พลังชีวิตเราก็จะเต็ม
จะแปลงเป็นทั้งประโยชน์สุขและเป็นทั้งพลังงานสร้างสรรค์ให้เรา
			 ไม่ว่าเราจะสมดุลหรือไม่สมดุล สัจจะแห่งชีวิตก็บอกเรา
เท่านัน้ เอง ก็มอี ยูเ่ ท่านีใ้ นโลกใบนี้ ไม่สมดุลก็แปลงเป็นพลังงานทุกข์
บอกเราว่ามีพษิ อยูต่ รงนี้ ช่วยเอาพิษออกให้หน่อย ช่วยปรับสมดุลให้
หน่อย ช่วยเอาพิษออก พอเราเอาพิษออก แล้วใส่สิ่งที่ถูกกันเข้าไป
แพทย์วิถีธรรม
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เอาสิ่งที่มีประโยชน์มาใส่ มันก็สมดุล พลังชีวิตก็จะแปลงเป็นพลัง
ประโยชน์สุขให้กับเรา ก็มีอยู่เท่านี้ ไม่เห็นน่ากลัวอะไร
			 พระพุทธเจ้าตรัสหลักไว้ว่า ไม่สมดุลก็เป็นทุกข์เป็นโรค
สมดุลก็หายทุกข์หายโรค หายโรคเราก็สดชื่นแข็งแรงมีพลังชีวิต
ไม่สมดุลเราก็เป็นโรค ก็เท่านี้ พลังชีวิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่แค่
นี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้ ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไร
			 เมื่อเรารู้อันนี้แล้ว หลักการส�ำคัญที่จะท�ำให้เราไม่กลัวโรค
ก็คือ เราก็จะเอาประโยชน์จากโรคนี้ให้ได้ จงเอาประโยชน์จากโรค
ให้ได้ ไหนๆ ก็ได้เป็นโรคแล้ว เอาประโยชน์จากโรคให้ได้ เราจะ
ไม่ ก ลั ว โรค แล้ ว ใจก็ จ ะเป็ น สุ ข เพราะพระพุ ท ธเจ้ า ตรั ส ไว้ ใ น
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ ข้อที่ ๒๔๔๔ ว่า “คนมีปัญญาแม้ตกทุกข์
ก็ยังหาสุขพบ” จะเห็นได้ว่า แม้ขณะที่มีทุกข์ยังไม่ทุกข์ใจเลย ขณะ
ทุกข์ยงั เป็นสุขใจ คนมีปญ
ั ญา แม้ประสบทุกข์ยงั หาสุขพบ หาสุขให้ได้
ในโรค จะหาสุขได้อย่างไร หาประโยชน์ของโรค สุขนั้นคือประโยชน์
			 ความเป็นโรคท�ำให้เราได้ประโยชน์หลักๆ อย่างน้อย ๓
ประการ ดังนี้
		 ๑. โรคท�ำให้เรามีน�้ำอดน�้ำทนมากขึ้น ท�ำให้เราแข็งแกร่ง
มากขึ้น เพราะการเป็นโรคนั้นทุกข์ทรมาน จะท�ำให้เราได้อดได้ทน
ท�ำให้จิตวิญญาณเรามีน�้ำอดน�้ำทน เราจะแข็งแกร่งขึ้น จะเสียหาย
หรื อ ไม่ ถ ้ า คนเราจะแข็ ง แกร่ ง มากยิ่ ง ขึ้ น มี น�้ ำ อดน�้ ำ ทนมากขึ้ น
ไม่เสียหายอะไร ถ้าจิตวิญญาณเราจะแข็งแกร่งยิง่ ขึน้ คนทีแ่ ข็งแกร่ง
มาก มีน�้ำอดน�้ำทนมาก จะทุกข์ได้ยาก เพราะฉะนั้น เอาโรคมาท�ำ
ประโยชน์ อย่างน้อยเราก็แข็งแกร่งขึ้น มีน�้ำอดน�้ำทนมากขึ้น ได้
ฝึกความอดทนก็จะแข็งแกร่งขึ้น ไม่มีอะไรขาดทุน
แพทย์วิถีธรรม
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			 ๒. โรคก็ท�ำให้เวรกรรมเราน้อยลง โรคท�ำให้สิ่งไม่ดีใน
ชีวติ เราลดน้อยลง เพราะไม่มอี ะไรทีเ่ ราได้รบั โดยทีเ่ ราไม่ทำ� มา นีเ้ ป็น
สัจจะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กัมมสโกมหิ
กัมมทายาโท กัมมโยนิ กัมมพันธุ กัมมปฏิสรโณ” (พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๕๗) แปลว่า เรามีกรรม (การกระท�ำ) เป็นของของ
ตน เราเป็นทายาทของกรรม เรามีกรรมเป็นก�ำเนิด เรามีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เรามีกรรมเป็นผู้ให้ผล กัมมปฏิ
สรโณ คือ เรามีกรรมเป็นทีพ่ งึ่ อาศัยหรือเป็นผูใ้ ห้ผล ซึง่ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า ค�ำใดทีท่ า่ นตรัสไว้จะไม่มผี ใู้ ดลบล้างได้ คือ อกาลิโก (เป็นจริง
ตลอดกาล) และเอหิปสั สิโก (เชือ้ เชิญให้มาพิสจู น์กนั ได้)
			 ดังนั้นสิ่งที่เรารับอยู่ ก็คือสิ่งที่เราท�ำมา จะได้ดีหรือไม่ดี
ล้วนเกิดจากสิ่งที่เราท�ำมาทั้งหมดทั้งสิ้น จะเกิดจากสิ่งอื่นไม่มี
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เมื่อเราท�ำมาก็จะเป็นสมบัติของเรา จะสะสม
ฝังไว้ในจิตวิญญาณของเรา เป็นวิบากกรรมทีค่ อยดลให้เราได้รบั ผล
เมื่อวิบากกรรมใดดลให้เรารับผลแล้วก็หมดไปเท่าที่เรารับ
			 เพราะฉะนัน้ โรคภัยไข้เจ็บก็เป็นผลจากวิบากกรรมทีเ่ ราได้
ท�ำมา ไม่วา่ จะในชาตินหี้ รือชาติกอ่ น เกิดจากบางสิง่ บางอย่างทีไ่ ม่ดที ี่
เราได้ทำ� มา ไม่วา่ ชาตินหี้ รือชาติกอ่ น เป็นวิบากกรรมทีด่ ลให้เกิดผล
กับเรา ได้รับผลแล้วก็ดับไป รับเท่าไหร่ ก็หมดไปเท่านั้น และเมื่อ
วิบากกรรมที่ไม่ดีหมดไป พลังวิบากกรรมที่ดีก็จะส่งผลแรงเพราะ
ไม่มีพลังชั่วมาต้านไว้
			 เสียดายหรือที่พลังไม่ดีหมดไป เสียดายสิ่งไม่ดีหรือ? จะไป
เสียดายสิ่งที่ไม่ดีท�ำไม สิ่งที่ไม่ดีหมดไปก็ดีแล้ว จะเสียดายท�ำไม
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สิ่งที่ไม่ดีทยอยหมดไปก็ดีแล้ว ดีกว่าให้สิ่งที่ไม่ดีรวมมาทีเดียว
มากๆ ก็จะทุกข์จะหนักมาก ลองทบทวนดูก็ได้ว่า เราเคยไม่สบาย
เป็นมาเท่าไหร่ๆ ที่เราทยอยรับผลมา ถ้าความไม่สบายนั้นรวม
มาเป็นหนักๆ ทีเดียวจะเป็นอย่างไร เราตายเลยนะ ดีแล้วทีค่ วาม
ไม่สบายทยอยมาให้รบั ไป แล้วทยอยหมดไป ทยอยรับมาเท่าไหร่
ก็หมดไปเท่านั้น รับมากก็หมดมาก รับน้อยก็หมดน้อย รับแล้วก็
หมดไป เราอย่าไปท�ำเพิ่มก็แล้วกัน เราก็ท�ำแต่สิ่งดี เราก็จะรับแต่
สิง่ ดี เพราะฉะนัน้ ประโยชน์ขอ้ ทีส่ องของการเป็นโรคก็คอื เวรกรรม
เราจะน้อยลง
			 พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนที่เชื่อเรื่องบาปบุญจะพ้นทุกข์ ท่าน
ตรัสในสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ในข้อที่ ๔ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ ข้อ
ที่ ๒๕๗ “ทางพ้นทุกข์คือเชื่อเรื่องของกรรมและผลของกรรม” เชื่อ
เรือ่ งการกระท�ำหรือผลของการกระท�ำ เชือ่ เรือ่ งวิบาก วิบาก แปลว่า
ผลของการกระท�ำ ในโลกนีไ้ ม่มอี ะไรบังเอิญทัง้ สิน้ พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า ในโลกใบนี้ไม่มีอะไรบังเอิญ ไม่มีอะไรฟลุค ทุกอย่างมีมาแต่เหตุ
เหตุคือกรรม (การกระท�ำ) ทุกอย่างเกิดจากการกระท�ำทั้งสิ้น ไม่มี
อะไรบังเอิญ ไม่มีอะไรฟลุคทั้งสิ้น ใครจะได้รับสุขได้รับทุกข์ ได้รับ
อะไรๆ ก็เกิดจากผู้นั้นๆ ท�ำมาทั้งหมด ไม่ว่าจะท�ำอะไรมาก็ตาม
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพือ่ สร้างจิตวิญาณให้ผาสุกทีส่ ดุ ใน
โลก เป็นคัมภีร์ชีวิตที่จะท�ำให้ชีวิตพ้นทุกข์ บทที่ ๖ คือ “เมื่อเกิดสิ่ง
เลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเรา
เคยท�ำเช่นนัน้ มามากกว่านัน้ เมือ่ ได้รบั แล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขนึ้ ”
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		 ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๗ ข้อที่ ๑๖๙๘ “พระผูม้ พี ระภาค
ได้ตรัสไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวความที่กรรม (การ
กระท�ำ) อันเป็นไปด้วยความจงใจ ที่บุคคลท�ำแล้ว สะสมแล้วจะ
สิ้นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนัน้ แล จะให้ผลในภพนี้ หรือ
ในภพถัดไป หรือในภพอื่นสืบๆ ไป”
			 ดังนั้น อะไรที่เราท�ำมาก็จะสะสมเป็นวิบากกรรม อะไรท�ำ
ด้วยเจตนาจะสะสมลงในจิตวิญญาณของเรา เป็นวิบากแล้วรอรับผล
ท�ำดีรอรับผลดี ท�ำไม่ดีรอรับผลไม่ดี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับอยู่
คือสิ่งที่เราท�ำมา ถ้าเราเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรม เราก็จะไม่ทุกข์ใจ
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ใครไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญจะไม่พ้นทุกข์ ใคร
เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญจะพ้นทุกข์ เพราะถ้าไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ
เวลาได้รับทุกข์จะคลายใจไม่ได้ เพราะเขาไม่รู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไร
			 จะท�ำใจไม่ได้ว่าท�ำไมเป็นเรา ท�ำไมเป็นเรา เมื่อไหร่จะหมด
ท�ำไมเป็นเรา แต่ถ้าเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญก็พ้นทุกข์ใจได้ เพราะรู้ว่า
รั บ แล้วมัน ก็หมดไปๆ รับเท่าไหร่ก็หมดเท่ า นั้ น หมดเท่ า ที่ รั บ
รั บ ไปเรื่อยๆ ก็หมดเอง ไม่เหลือ ส่วนคนไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ
จะไม่รทู้ มี่ าทีไ่ ปของทุกข์กจ็ ะทุกข์ใจ บางทีกไ็ ปโกรธคนอืน่ อีก เขามา
ท�ำเรานะ แต่จริงๆ แล้วเราท�ำมาเอง ก็วบิ ากกรรมเราไปดึงให้เขามา
ท�ำร้ายเรา เขามาให้เราได้ชดใช้เวรกรรม
			 ถ้าเรารู้เรื่องกรรม จะไปโกรธคนอื่นได้อย่างไร เราจะไม่ไป
โกรธไม่ไปถือสาคนอื่น แต่ถ้าใครไม่รู้เรื่องกรรม ก็ถือสาเขา เขามา
กินตับเรา เราก็กนิ ตับเขากลับ สร้างวิบากกรรมใหม่กอ่ เวรก่อกรรม
ที่ไม่ดีต่อกันไปไม่รู้จบไม่รู้แล้ว เมื่อไม่เชื่อเรื่องกรรม ไม่เชื่อว่าสิ่งที่
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เรารับผลอยูเ่ กิดจากเราท�ำมาหรือไม่เชือ่ ว่าสิง่ ทีด่ /ี ไม่ดตี า่ ง ๆ ทีเ่ กิด
กับผู้ใดๆ ก็ล้วนเกิดจากผู้นั้นๆ ท�ำมา ก็จะไปโกรธเขาใจก็เป็นทุกข์
ใจเป็นทุกข์ก็ส่งผลให้เป็นโรค
			 คนทีไ่ ม่เชือ่ เรือ่ งกรรม (การกระท�ำ) และวิบาก (ผล) กรรม
ใจก็จะไปชิงชังรังเกียจเขา มักจะคิดว่าเมือ่ ไหร่เขาจะตาย เมือ่ ไหร่เขา
จะตาย เมื่อไหร่เขาจะไปเสียที ระหว่างเรากับคนที่เรารังเกียจใครจะ
ตายก่อนกัน รังเกียจเขามากๆ โกรธเขามากๆ ตัวเรานั้นแหละจะ
ตายก่อน เราสร้างความรู้สึกโกรธชิงชังรังเกียจก็เป็นการฆ่าตัวเอง
เปล่าๆ อย่าไปฆ่าตัวเองเลย ทั้งหมดนี้เราเองเป็นผู้ท�ำมา ใครท�ำไม่
ดีกับเรา เราท�ำมาทั้งหมด รับแล้วก็หมดไป อย่าไปทุกข์ใจเลย อย่า
ไปท�ำทุกข์ทับ ถมตนเพิ่มอีกเลย ให้ท�ำแต่ สิ่ง ดี ๆ ชี วิ ต ก็ จ ะได้ สิ่ ง
ที่ ดีสิ่ง ที่เ ป็น ประโยชน์เพิ่มขึ้น
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ความเข้าใจเรื่องกรรม
อย่างแจ่มแจ้งเท่านั้น
ที่จะพาตนพ้นทุกข์ได้
		 สิง่ ทีเ่ ราประสบพบเจอทัง้ หมด สิง่ ทีเ่ ราสัมผัสทัง้ หมด สิง่
ทีเ่ รารับทัง้ หมด คือผลผลิตจากพลังวิบากดีรา้ ยกุศล อกุศลทีเ่ กิด
จากการกระท�ำของเราทั้งหมด จริงๆ แล้ว ไม่วา่ ใครจะท�ำดีหรือไม่
ดีกับเรา สัตว์จะท�ำดีหรือไม่ดีกับเรา สภาพร่างกายมันจะดีหรือไม่ดี
กับเรา สภาพเหตุการณ์มันจะดีหรือไม่ดีกับเรา เราจะได้หรือไม่ได้
ข้าวของทีด่ หี รือไม่ดอี ย่างไร สรุปแล้วทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ราประสบพบ
เจอทัง้ หมด...มันไม่ใช่...สิง่ นัน้ เลย...ไม่ใช่เกิดจากนอกจิตวิญญาณ
ของเราเลย
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			 ดังที่ พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่
๑๑ ว่า “ทุกสิ่งส�ำเร็จได้ด้วยใจ” และเล่มที่ ๒๒ ข้อที่ ๑๖๑ “เรามี
กรรมเป็นของ ของ ตน (กระท�ำอะไรจะสั่งสมเป็นวิบากของตน) เรา
เป็นทายาทของกรรม (ผู้รับผลจากการกระท�ำของตน)” ดังนั้น สิ่ง
เหล่า-นั้นทั้งหมดคือพลังวิบากดีร้ายของเราที่สร้างที่ดูดดึงให้เรา
			 แต่มายากลลวงของกิเลส เขาจะหลอกเราว่าสิง่ ทีเ่ ราประสบ
พบเจอทั้งหลาย เกิดจากข้างนอก เกิดจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ คนนั้นคนนี้
อย่างนัน้ อย่างนี้ ท�ำให้เรา สร้างให้เรา แต่แท้ทจี่ ริงแล้ว พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า เกิดจากข้างใน คือวิบากดีร้ายของเราที่สร้างให้เราดูดดึงมา
ให้เราทั้งหมด แต่มันก็ไม่เที่ยง เกิดแล้วก็ดับ รับผลแล้วก็หมดไป
บางอย่างก็จะเข้ามาสัมพันธ์กับเรามากหน่อย บางอย่างก็จะห่างไป
หน่อย ตามวิบากดีร้ายของแต่ละชั้นๆ แต่ละชุดนั้นๆ ซึ่งมีความ
ละเอียดลึกซึ้งในสิ่งต่างๆ เหล่านี้
			 ผู้ที่มีญาณปัญญาก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราพบเห็นทั้งหมด เกิดจาก
พลังวิบากดีร้ายกุศลอกุศลที่เกิดจากการกระท�ำของเราทั้งหมด ผู้
มีปัญญาที่สามารถท�ำใจให้เป็นสุขในทุกสถานการณ์ได้ เมื่อได้รบั
สภาพดีๆ... ดีเกิด...ก็รวู้ า่ ...โชคดีอกี แล้ว... ดีออกฤทธิแ์ ล้ว...
กุศลาธัมมา เมือ่ ได้สภาพร้ายๆ...ดีไม่เกิด...ก็รวู้ า่ ...โชคดีอกี แล้ว...
ร้ายหมดไปอีกแล้ว...อกุศลาธัมมา พุทธะจึงรู้ความจริงของชีวติ
ว่า เดีย๋ วก็ดเี ดีย๋ วก็รา้ ย เดีย๋ วก็ดเี ดีย๋ วก็รา้ ย พุทธะไม่ทำ� ชัว่ ท�ำแต่ดที ี่
ท�ำได้ ไม่ววิ าท ให้ดที สี่ ดุ ด้วยใจทีเ่ ป็นสุข อย่างรูเ้ พียรรูพ้ กั ดีเกิดก็
สุขใจ ดีไม่เกิดก็สุขใจ ก็โชคดีตลอดเวลาเบิกบานแจ่มใสไร้กังวล
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดสิ่งดีสิ่งร้ายก็โชคดีตลอดเวลา เป็นพุทธะที่
โชคดีตลอดเวลาไม่วา่ ดีหรือร้าย Buddhist is lucky All the Time.
แพทย์วิถีธรรม
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เพราะมีปัญญาที่สร้างความโชคดีให้กับชีวิตได้ ปัญญาแลประเสริฐ
สูงสุด ผูม้ ปี ญ
ั ญาแม้ประสบทุกข์กย็ งั หาสุขพบ ยังหาโชคดีเจอ เป็น
พุทธะทีม่ คี วามสุขทุกเวลา Buddhist is Happiness All the Time.
		 อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก ผลวิบาก
ของกรรมที่ท�ำดีท�ำชั่วแล้วมีอยู่ ก็มีแต่ดีชั่วกุศลอกุศลพลังวิบาก
สร้างผลดีรา้ ยจากการกระท�ำดีชวั่ ของเราเท่านัน้ ทีส่ ร้างผลให้ชวี ติ
เราตลอดเวลา พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า เราไม่กล่าวความว่ากรรมคือ
การกระท�ำด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที่บุคคลท�ำแล้วสะสมแล้ว
จะสิ้นสุดไปเพราะไม่ได้เสวยผล แปลว่า ไม่มีการกระท�ำใดที่ท�ำแล้ว
จะไม่ได้รับผล แปลว่า การกระท�ำทุกการกระท�ำ คนที่ท�ำจะได้รับผล
แปลว่า ผลที่ชวี ติ แต่ละชีวติ ได้รบั เกิดจากการกระท�ำของตัวเองทัง้ หมด
กัมมัสสะโกมหิ เรามีกรรมเป็นของของตน กัมมะทายาโท เราเป็น
ทายาทของกรรม กัมมะโยนิ เรามีกรรมเป็นก�ำเนิด กัมมะพันธุ
เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กัมมะปะฎิสะระโณ เรามีกรรมเป็นที่พึ่ง
อาศัย ยัง กัมมัง กะริสสามิ เราจักท�ำกรรมอันใดไว้ กัลยาณัง วา
ปาปะกัง วา ดีก็ตามชั่วก็ตาม ตัสสะ ทายาโท ภะวิสสามิ เราจักเป็น
ผู้ได้รับผลของกรรมนั้น อย่างแน่นอน แปลว่า ใครท�ำกรรมอะไรก็
ต้องได้รับผลนั้น หรือ
			 ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ ข้อที่
๑๖๗-๑๗๘ ใครคิดพูดท�ำทุจริตผิดศีลทางกาย วาจา ใจ จะได้รบั สิง่
ทีไ่ ม่นา่ ปรารถนา ไม่นา่ ใคร่ ไม่นา่ พอใจ ใครคิดพูดท�ำสุจริตถูกศีลทาง
กายวาจาใจ จะได้รบั สิง่ ทีน่ า่ ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ผลหรือสภาพที่
ชีวิตเราได้รับได้เจอได้สัมผัส เกิดจากการกระท�ำของเราทั้งหมด
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			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพือ่ สร้างจิตวิญาณให้ผาสุกทีส่ ดุ ใน
โลก เป็นคัมภีรช์ วี ติ ทีจ่ ะท�ำให้ชวี ติ พ้นทุกข์ บทที่ ๙ คือ “สิง่ ทีม่ องไม่
เห็น ที่ท�ำหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิต
ของคน คือ พลังวิบากดีร้ายที่เกิดจากการกระท� ำ ทางกาย หรื อ
วาจา หรือใจของผู้นั้น ในอดีตชาติและชาตินี้สังเคราะห์กันอย่างละ
หนึ่งส่วน”
			 ตรงกับโศลกธรรม พ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์ทกี่ ล่าวว่า “อยูใ่ น
วัฏสงสารให้เชื่อในค�ำสอนพระพุทธเจ้า เชื่อกรรมวิบากให้รู้กรรม
วิบาก วิบากเป็นของตัวเอง กรรมเป็นของของตน เราท�ำแล้วก็สงั่ สม
เป็นกรรมของเรา เราท�ำแล้วต้องรับมรดกของกรรมทุกหน่วยทุก
ปรมนู ไม่มรี ะเหิดระเหย อยูค่ รบ แล้วออกฤทธิเ์ ดชของมัน ตามทีม่ นั
จะต้องใช้ ผูไ้ ด้รบั วิบากอยู่ หากเชือ่ กรรมวิบากแล้วไม่มปี ญ
ั หา วิบาก
เป็นเรือ่ งอจินไตยเราคิดไม่ออก บวกลบคูณหารไม่ได้เลย สัจจะของ
กรรมวิบาก มันท�ำการบวกลบคูณหารสังเคราะห์สังขารของมันเอง
เสร็จเรียบร้อย ยิง่ กว่าเครือ่ งคิดเลข หรือ คอมพิวเตอร์ขนาดละเอียด
ที่สุด แต่วิบากกรรมมันไม่มีความผิดพลาดในการค�ำนวณเลย ไม่มี
อะไรล�ำเอียง ไม่มีคติอย่างเป็นสัจธรรม ออกมาแบบไม่มีใครหลบ
เลี่ยงพ้น วิบากเป็นของตัวเอง กรรมเป็นของของตน เราท�ำแล้วก็
สัง่ สมเป็นกรรมของเรา กรรมช่วยเราให้เราอาศัย กัมมทายาท เราท�ำ
แล้วต้องรับมรดกของกรรมทุกหน่วยทุกปรมนู ไม่มรี ะเหิดระเหย อยู่
ครบ แล้วออกฤทธิเ์ ดชของมัน ตามทีม่ นั จะต้องใช้ แล้วมันใช้ไปตาม
กาละวิบากของแต่ละคนไม่ได้เอามาใช้ขณะเดียวหมด มันใช้เป็นตาม
กาละสะสมเหตุปัจจัยตามสัดส่วนตามความเหมาะสม (พ่อครูสมณะ
โพธิรกั ษ์ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ บวรราชธานีอโศก อุบลราชธานี)
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		 เมือ่ มีปญ
ั ญารูช้ ดั แล้วว่าทุกอย่างเกิดจากเราท�ำมา ท�ำดีแล้ว
ได้รบั ผลดี ท�ำชัว่ แล้วได้รบั ผลชัว่ ชีวติ ก็จะได้ไม่ไปโทษใคร ไม่ไปโกรธ
ใคร ไม่ไปโทษคนอืน่ ชีวติ ก็จะมีความโชคดีมคี วามสุขตลอดเวลา
		 ดีเกิดก็...โชคดีอกี แล้ว... ดีออกฤทธิแ์ ล้ว...กุศลาธัมมา
ดีไม่เกิดก็ โชคดีอกี แล้ว ร้ายหมดไปอีกแล้ว อกุศลาธัมมา
			 อยากให้หมดเร็วก็ท�ำดีไม่มีถือสาไปเรื่อย ท�ำดีด้วยใจ
ที่เป็นสุข ไม่เอาอะไรด้วยใจที่เป็นสุข ท�ำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
เรื่องร้ายทุกมิติก็จะลดลงไปเรื่อยๆ เรื่องดีทุกมิติก็จะเพิ่มขึ้นไป
เรื่อยๆ ทุกภพทุกชาติ
			๓. เอาโรคมาฝึกแก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุให้ได้ เพราะผูใ้ ดก็ตาม
ที่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ทุกข์ในชีวิตจะดับได้ แล้วทุกข์ในชีวิตจะดับไป
ทั้งหมด เพราะต้นเหตุของทุกข์ทุกอย่างในโลกใบนี้เกิดจากทางโต่ง
๒ ด้านทัง้ หมด ด้านหนึง่ โต่งไปในทางกามสุขขัลลิกะ (จิตหลงติดสุข
ปลอมในรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัสทีเ่ ป็นภัย) และอีกด้านโต่งไปใน
ทางอัตตกิลมถะ (จิตติดดี ยึดดี หลงดี)						
			 ถ้าท่านมาลองฝึกปฏิบัติการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์
วิถีธรรมแบบนี้ ถ้าท่านเข้าใจ สมมติว่าต้นเหตุเกิดจากทางโต่งทั้ง
สองด้าน โต่งไปในทางเอาวัตถุทเี่ ป็นพิษมาใส่ตนเอง โต่งเอาจิตทีเ่ ป็น
พิษมาใส่ตนเอง เราก็เอาสิ่งที่เป็นพิษทั้งทางวัตถุและทางจิตออกไป
เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งทางจิตและทางวัตถุมาใส่ชีวิตเรา ถ้าเราท�ำ
แบบนี้ด้วยวิธีการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม โดยปฏิบตั ิ
ปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยเทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ซึง่ ปรับสมดุลไป
สู่จุดที่รู้สึกสุขสบาย เบากาย มีก�ำลัง และปรับกลับไปกลับมาตาม
แพทย์วิถีธรรม
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ภาวะร้อนเย็นของผูน้ นั้ ณ สิง่ แวดล้อมปัจจุบนั นัน้ ๆ อาจเลือกท�ำเพียง
ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละ
คน ข้อใดทีท่ ำ� แล้วรูส้ กึ สุข สบาย เบากาย มีกำ� ลัง แสดงว่าเหมาะสม
กับผูน้ นั้ ณ เวลานัน้ ควรท�ำต่อไป ส่วนข้อใดทีท่ ำ� แล้วรูส้ กึ ไม่สขุ ไม่
สบาย หนักตัว อ่อนเพลีย แสดงว่าไม่เหมาะสมกับผู้นั้น ณ เวลานั้น
ควรงดเสีย เทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) มีดังนี้ ๑) การรับประทาน
สมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น ๒) การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือ
ขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) ๓) การสวนล้างพิษออกจาก
ล�ำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์) ๔) การแช่มือแช่เท้า
หรือส่วนที่ไม่สบายในน�้ำสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย
๕) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตาม
ภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๖) การออกก�ำลังกาย กดจุดลมปราณ
โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง ๗) การรับประทานอาหารปรับสมดุล
ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๘) ใช้ธรรมะ ละบาป บ�ำเพ็ญกุศล
ท�ำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี
๙) รู้เพียร รู้พักให้พอดี
			 จะสามารถแก้ปัญหาสุขภาพและปัญหาอื่นๆ ได้ เพราะ
ผู้เขียนพิสูจน์มาแล้ว
			 ๑. ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บก็แก้ได้
			 ๒. ปัญหาความยากจนก็แก้ได้ เรามาฝึกกินข้าวกับเกลือ
จะไม่รวยก็ให้รู้ไป (ความจริงก็กินอย่างอื่นด้วยแต่กินใช้น้อยที่สุด
เท่าที่จะเป็นประโยชน์ท่ีสุด ไม่ขาดแคลน แต่สมบูรณ์แบบที่สุด)
หลายคนพอฝึกแบบนี้แล้วกลุ้มใจเลย เพราะไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปท�ำ
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อะไร ชีวิตนี้มาท�ำแบบนี้ จะเอาเงินไปท�ำอะไร การเอาไม้มากัวซา
ขูดไปทั้งชีวิต ขูดไปจนตาย ไม้กัวซามันจะหมดหรือไม่ เผลอๆ เรา
สามารถให้ลูกไว้เป็นมรดกตกทอดได้อกี การกดจุดลมปราณ ก็ไม่
เสียสักบาท หาสมุนไพรใกล้บา้ น ประหยัดหรือไม่ หาของใกล้ตวั มา
รักษา พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกจัตตาริสตู ร ใช้สิ่ง ที่ห าได้
ง่ายและไม่มีโทษด้วยความประหยัดมาดับทุกข์ คือให้หาของใกล้
ตั ว ของในตัวโดยใช้อย่างประหยัดเป็นหลั ก มารักษาโรคกายโรค
ใจก็จะดับทุกข์ได้ รวมถึงการท�ำใจให้สบาย จะเสียเงินกี่บาท ไม่ได้
เสียสักบาท
			 เห็นหรือไม่ว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้สามารถน�ำมาแก้ปัญหา
ความยากจนได้ นี่คือวิธีแก้ปัญหาความยากจนแห่งชาติ ถ้าท�ำได้สิ่ง
แวดล้อมก็จะดี เพราะใช้ทรัพยากรของโลกน้อย แต่สร้างสิง่ ทีด่ ี สร้าง
ความสะอาด สร้างธรรมชาติไร้สารพิษ สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้
กับโลกมากๆ ก็จะสามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ สิง่ แวดล้อม
จะดีขึ้นได้ โดยคนมาปลูกพืชปลูกผักไร้สารพิษ คนมีระเบียบวินัย
ไม่ทำ� สิง่ สกปรกต่างๆ ช่วยกันท�ำความสะอาด กินน้อย ใช้น ้อย เอา
ทรัพยากรจากโลกน้อย สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่ได้ใช้/เผาผลาญ
ทรัพยากรอย่างไร้ประโยชน์ ไม่ได้สร้างมลพิษต่าง ๆ ให้เกิดขึ้น เรา
สร้างแต่สิ่งที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างต้นไม้ สร้างสิ่งที่มีประโยชน์
			 แก้ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งได้อีก กินข้าวกับเกลือจะไป
ทะเลาะกั บ ใคร จะไปแย่ ง เงิ น กั บ ใคร วั น ๆ กิ น ข้ า วกั บ เกลื อ
ท�ำกัวซาไป มีน�้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป รักษาโรคก็รักษาแบบ
ถูกๆ ชีวิตก็ด�ำเนินไปแบบถูกๆ จะต้องไปโลภไปหาเงินมากๆ ท�ำไม
ไม่ได้ไปหาเงินมากๆ จะไปทะเลาะกับใคร คิดดูให้ดีสิ จะไปแย่งเงิน
แพทย์วิถีธรรม
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กับใคร ก็เรามีพอใช้แล้วเหลือด้วย ก็จะไปแบ่งให้เขาไม่ใช่ไปแย่งเขา
จริงๆ การปฏิบัติแบบนี้มันจะเหลือเฟือ ลดปัญหาการทะเลาะเบาะ
แว้งได้ ไม่ต้องไปแย่งเงินแย่งทอง แย่งทรัพย์สมบัติกับใคร พอกิน
พอใช้ เหลือด้วย คิดดูวา่ จะแบ่งใครดี ยิง่ มีนำ�้ ใจเกือ้ กูลกันช่วยเหลือ
กัน ช่วยเหลือกันฟรีๆ คนมีความรู้ อะไรกันก็เกื้อกูลกัน ช่วยเหลือ
กัน ช่วยเหลือกันฟรีๆ ช่วยเหลือกันถูกๆ สามัคคีกัน แก้ปัญหา
ทะเลาะเบาะแว้งได้
			 ถ้าเราเริม่ ต้นจากปัญหาใดก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า รากเหง้าของปัญหาทัง้ หมดในโลกอยูท่ เี่ ดียวกันหมด ดังนั้น
จะเริ่มจากปัญหาใดก็แล้วแต่ ก็แก้ให้ถูกเหตุ ให้แก้ที่ต้นเหตุของ
ปัญหา ไล่หาต้นเหตุมันลงไปเรื่อยๆ สุดท้ายมันก็อยู่ที่เหตุแห่งทุกข์
อันเดียวกัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรก็คือ
ทางโต่งหรือความไม่สมดุล ๒ ด้าน ได้แก่ กามสุขขัลลิกะ (จิตหลง
ติดสุขปลอมในรูป รส กลิน่ เสียง สัมผัสทีเ่ ป็นภัย) และอัตตกิลมถะ
(จิตติดดี ยึดดี หลงดี)
			 ขณะเราดับเหตุเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ เราไม่เอาวัตถุที่เป็นพิษ
มาใส่ แต่เอาวัตถุที่ถูกต้องมาใส่ ไม่เอาจิตที่เป็นพิษมาใส่ แต่เอาจิต
ที่ถูกต้องที่ดีงามมาใส่ ก็สามารถแก้ทุกปัญหาได้
			 ดังนั้นถ้าเราเริ่มต้นการแก้ทุกปัญหาโดยการแก้ที่ต้นเหตุ
อันคือทางโต่งทัง้ สองด้าน มันแก้ได้ทกุ ปัญหา ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัส
ไว้จริงว่า ค�ำใดที่ท่านตรัส จะไม่มีใครลบล้างได้ อกาลิโก (เป็นจริง
ตลอดกาล) เอหิปัสสิโก (เชือ้ เชิญให้มาพิสูจน์กนั ได้) แม้ว่าเราเริ่มที่
ปัญหาเจ็บป่วย แล้วเราเริ่มต้นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ แก้ปัญหาที่ต้น
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เหตุของความเจ็บป่วยไปเรื่อยๆ ความเจ็บป่วยก็จะลดลงเรื่อยๆ
ก็จะท�ำให้ปัญหาของชีวิตด้านอื่นๆ ก็จะลดลงตามกัน
			 หลายท่านบอกกับผูเ้ ขียนว่า ขอบคุณทีเ่ ป็นโรค เพราะถ้าไม่
เป็นโรคก็จะไม่พบสัจจะ ถ้าไม่เป็นโรคก็จะไม่พบสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
สุขที่มนุษย์จะควรได้ อาจไปท่องเที่ยวอยู่แห่งหนใดก็ไม่ทราบ มัว
เพลิดเพลิน เสียเวลาไปมัวเมาอยูก่ บั อะไรก็ไม่รู้ ไม่มาดูแลสุขภาพ
แต่ความเจ็บป่วยก็ท�ำให้ต้องมานั่งเรียนการฝึกปฏิบัติการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทย์วถิ ธี รรม ท�ำให้ได้สงิ่ ทีด่ ที คี่ วรได้ในชีวติ ท�ำให้
ได้ความผาสุกในชีวติ ท�ำให้ได้พบสัจจะ ท�ำให้แก้ปญ
ั หาได้ทกุ ปัญหา
			 เพราะฉะนั้น การเป็นโรค ก็ท�ำให้ท่านพบกับสิ่งเหล่านี้ได้
คือ
			 ๑. โรคท�ำให้มีน�้ำอดน�้ำทนมากขึ้น
			 ๒. โรคท�ำให้เวรกรรมสิ่งไม่ดีในชีวิตลดน้อยลง
			 ๓. โรคท�ำให้ผู้เป็นโรคฝึกแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ จึงท�ำให้ลด
ปัญหาทุกอย่างในโลกได้
			 เมื่อพิจารณาอย่างแยบคายจนชัดเจนในจิตใจแล้ว ผู้เป็น
โรคจะไม่กลัวโรค จะขอบคุณโรค เพราะถ้าไม่มโี รค คงไม่ได้ดี โรคจะ
ท�ำให้ได้สิ่งที่ดีในชีวิต ถ้าผู้ที่เป็นโรคนั้นสามารถเอาประโยชน์จาก
โรคได้

			 สัมมาทิฎฐิ ๑๐

			
			
			
			

ข้อที่ ๔ ผลวิบากของกรรมที่ท�ำดีท�ำชั่วแล้ว มีอยู่
(อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ “มหาจัตตารีสกสูตร” ข้อที่ ๒๕๗)
แยกเป็น ๒ ประเด็น คือ
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			 ๑) ท�ำความเข้าใจความรู้เรื่องวิบากกรรมให้แจ่มแจ้ง
			 ๒) เอาความรูเ้ รือ่ งวิบากกรรมไปดับทุกข์ให้ได้ โดยใช้ญาณ
พระโสดาบัน
			๑) ท�ำความเข้าใจความรู้เรื่องวิบากกรรมให้แจ่มแจ้ง
พระพุทธเจ้าตรัสว่าผลคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตแต่ละชีวิตนั้น
เกิดจากพลังวิบากของกรรม คือพลังที่สร้างผลอันเกิดจากรรมคือ
การกระท�ำทางกาย วาจาและใจของผูน้ นั้ ทีท่ ำ� ดีกจ็ ะสร้างผลดี ท�ำไม่
ดีก็จะสร้างผลไม่ดีให้แก่ชีวิต ซึ่งในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๗ ข้อที่
๑๖๙๘ พระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่า กรรมจะสร้างผลให้แก่ผู้นั้นในชาติ
นั้นส่วนหนึ่ง ชาติต่อๆ ไปส่วนหนึ่ง
			 ทุกวันนีว้ ทิ ยาศาสตร์ทนั สมัย การท�ำความเข้าใจเรือ่ งกรรม
จะง่ายขึน้ เพราะเรือ่ งวิบากกรรมเป็นเรือ่ งวิทยาศาสตร์ เป็นเรือ่ งของ
พลังงาน นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในมหาจักรวาลมีเพียงพลังงานคลืน่
แม่เหล็กเท่านั้น ทั้งหมดคือพลังงานคลื่นแม่เหล็กไม่ว่าคน สัตว์
สิ่งของ พลังงานต่างๆ ทั้งหมดแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ ๑.พลังงานที่
มองเห็นและ ๒.พลังงานทีม่ องไม่เห็น พลังงานทีม่ องไม่เห็นเรียกว่า
วัตถุ พลังงานที่มองเห็นก็คือพลังงานที่มองไม่เห็นอัดแน่นเป็นวัตถุ
พอแตกสลาย ก็กลายเป็นพลังงานคลื่นแม่เหล็กที่มองไม่เห็น เช่น
ก่อนฝนจะตกก็จะครึ้มฟ้าครึ้มฝน แล้วฝนก็ตกลงมา มันเกิดจาก
ไฮโดรเจน ๒ ตัว รวมกับออกซิเจน ๑ ตัวที่มองไม่เห็น รวมกันมัน
ก็กลายเป็นน�ำ้ ขึน้ มาหยดลงมา พอมันระเหยไป ก็มองไม่เห็นอีกจาก
หยดน�้ำที่มองเห็นก็ระเหยไป กลับไปกลับมาอยู่แบบนี้
			 สรุปแล้วทุกอย่างในมหาจักรวาลก็คอื คลืน่ แม่เหล็กทัง้ หมด
นี่คือหัวใจที่ส�ำคัญ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า คนต้องเข้าใจเรื่องกรรม
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อย่างแจ่มแจ้งจึงจะดับทุกข์ได้ ถ้าไม่เข้าใจจะดับทุกข์ไม่ได้ ชีวิตเต็ม
ไปด้วยทุกข์ไม่รู้จบ แต่ถ้าชัดเรื่องกรรมก็เอาความชัดเรื่องกรรมนั้น
ไปดับทุกข์ คลื่นแม่เหล็กมีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถดูดดึงสิ่งนั้น
สิ่งนี้ ให้เลื่อนไปตรงนั้นตรงนี้ได้ เช่นทุกวันนี้เวลาจะเปิดประตู เรา
ไม่ต้องไปเปิดเอง กดรีโมท กดคลื่นแม่เหล็กตัวนี้ ประตูกจ็ ะเปิดแอ๊ด
เลย พอเข้าไปก็ไม่ต้องปิด กดแอ๊ด ก็จะปิดเอง เขาใช้คลื่นแม่เหล็ก
ส่งสัญญาณและเคลือ่ นวัตถุ เวลาเราไปห้างร้านต่างๆ เราไม่ตอ้ งเปิด
ประตู พอเดินไปใกล้ๆ ประตูก็เปิด ถ้าเป็นสมัยก่อน ผีหลอก วิ่ง
ป่าราบ ทุกวันนี้ใช้เคลื่อนแม่เหล็กเคลื่อนวัตถุ เลื่อนเข้าเลื่อนออก
เลื่อนได้หมด สามารถโทรศัพท์หากันคุยกันข้ามทวีป สามารถเห็น
กันก็ใช้คลื่นแม่เหล็กหรือคลื่นโทรทัศน์ สรุปคือคลืน่ แม่เหล็กเขา
สร้างสิง่ ต่างๆ ได้ เลือ่ นสิง่ นัน้ สิง่ นีไ้ ปอยูต่ รงไหนก็ได้ สร้างภาพแสง
สี เสียงก็ได้
			 ทีนี้มาดู จิตวิญญาณของมนุษย์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า จิต
วิญญาณของมนุษย์เป็นคลืน่ แม่เหล็กแห่งชีวติ ทีส่ ร้างทุกสิง่ ทุกอย่าง
ให้แก่ชีวิตมนุษย์ ท่านตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๑๑
ว่า จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐ
ที่สุด ทุกสิ่งส�ำเร็จได้ด้วยใจ ทุกอย่างเกิดจากใจทั้งหมด แต่ละชีวิต
ได้รับ เกิดจากใจ ใจตัวเองที่คิดพูดท�ำ ดีหรือไม่ดีนั่นแหละที่ชีวิตได้
รับสิ่งดีหรือไม่ดีอยู่ เพราะฉะนั้นสิ่งดีหรือไม่ดที เี่ กิดในชีวติ ของแต่ละ
ชีวติ เกิดจากใจตัวเองเท่านัน้ แหละเป็นผูส้ ร้าง
			 ลักษณะของใจหรือจิตวิญญาณ ทีเ่ ป็นผูส้ ร้างทุกสิง่ ทุกอย่าง
ให้แต่ละชีวิต มีลักษณะอยู่ ๗ ประการ ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๙
ข้อที่ ๓๕๐ และในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๑๓ จิตวิญญาณมี
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ลักษณะ ๗ ประการ ทุรังคมัง (ไปได้ไกล) เอกจรัง (ไปแต่ผู้เดียว)
อสรีรงั (ไม่มรี ปู ร่าง) คูหาสยัง (มีกายเป็นทีอ่ าศัยถ้าไม่มกี ายอาศัยจะ
อาศัยอยูใ่ นสภาพจิตตัวเอง) อนิทสั สนัง (มองไม่เห็น) อนันตัง (ไม่มี
ที่สิ้นสุด) สัพพโต ปภัง (แจ่มใสโดยประการทั้งปวง) นี่คือลักษณะ
ของจิตวิญญาณ
			 ตกลงจิตวิญญาณนั้นไม่มีรูปร่าง มองไม่เห็น เพราะฉะนั้น
จิตวิญญาณจึงเป็นพลังงาน เขาไม่ใช่วัตถุ เขาเป็นพลังงาน เขาเป็น
แม่เหล็กที่อยู่ในรูปของพลังงาน ไม่ได้อยู่ในรูปของวัตถุ ดังนั้นจิต
วิญญาณของแต่ละคน โดยปกติเรามีชวี ติ อยู่ เวลาเรากินน�ำ้ กินอาหาร
เข้าไปพลังงานของจิตวิญญาณจะดูดน�้ำอาหารไปเลี้ยงชีวิตเรา แล้ว
ขับปัสสาวะ อุจจาระออก แต่พลังที่ดูดผลัก เรามองไม่เห็นแต่มีจริง
อย่างเราหายใจเข้าและออกนั้น มีจริง พลังหายใจเข้าและออกนั้น
มองเห็นไหม ก็ไม่เห็น ชีวิตนั้นมีพลังดูด พลังผลักอยู่นะ อันนี้คือ
จิตวิญญาณ จิตวิญญาณคือความรู้สึกนึกคิด คือพลังดูด พลังผลัก
ในชีวิตของเรา นี้คือจิตวิญญาณของเรา ถ้าตายไป มันจะไม่มีจิต
วิญญาณ เขาจะไม่ดูดอาหารไปเลี้ยงชีวิต จะไม่ขับปัสสาวะ อุจจาระ
ออก นี่คือสัจจะ
			 จิตวิญญาณเป็นตัวสร้างทุกอย่างในชีวิตเรา เวลาคิดพูด
ท�ำดีหรือไม่ดี มันจะกลายเป็นคลื่นแม่เหล็กดีหรือไม่ดีตามนั้น แล้ว
ใครได้รับผลดีร้ายเท่าไหร่ พลังชีวิตก็จะทุรังคมัง ไปได้ไกล อนันตัง
ไม่มีที่สิ้นสุด พลังชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากดีร้ายตามนั้น เหมือนแท่ง
ของเครือ่ งอัดเสียงนี้ เวลาพูดไปคลืน่ เสียงเคลือ่ นออกไป แท่งเครือ่ ง
เสียง เป็นคลืน่ แม่เหล็กของเครือ่ งอัดเสียง เขาเป็นคลืน่ แม่เหล็กของ
เครื่องอัดเสียง เวลามาเปิด เหมือนกับที่พูดเลย แท่งของเครื่องอัด
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เสียง บันทึกคลื่นเสียงฉันใด แท่งของคลื่นแม่เหล็กชีวิตเราก็บันทึก
คลืน่ แห่งการคิดพูดท�ำดีชวั่ หรือใครได้รบั ผลดีผลร้ายแค่ไหนอย่างไร
ก็บนั ทึกเป็นวิบากดีรา้ ยของเราได้ฉนั นัน้ เหมือนกัน พอบันทึกเสร็จ
ก็ตีค่า สร้างผล เพราะเขาเป็นพลังงานชีวิตของเรา เขาคิดได้ว่าจะให้
สิ่งดีสิ่งร้ายอะไรกับเรา เขาเป็นพลังชีวิตที่คิดได้ เกิดจากพลังชีวิต
ของเรา เขาเป็นพลังชีวิตที่คิดได้ เป็นพลังวิบากดีร้าย ดูดดึงสิ่งดีสิ่ง
ร้ายมาให้ชีวิตเรา คลื่นแม่เหล็กทั่วๆ ไปสามารถดูดดึงสิง่ นัน้ สิง่ นีไ้ ป
ไว้ตรงนัน้ ตรงนี้ เปิดประตู ปิดประตู ให้โดรนเหาะขึน้ ไป สร้างภาพ
แสงสีเสียงฉันใด คลื่นแม่เหล็กแห่งวิบากดีร้ายของเรา ก็สามารถ
ดูดดึงสิ่งดีสิ่งร้ายเข้ามาในชีวิต และก็ดันสิ่งร้ายดีฉันนั้นเหมือนกัน
คลื่นแม่เหล็กวิบากดีจะดูดสิ่งดีเข้ามาจะดันสิ่งร้ายออกไป คลื่นแม่
เหล็กวิบากร้ายจะดูดสิ่งร้ายเข้ามาจะดันสิ่งดีออกไป นี่คือสัจจะที่
เป็นอยู่เช่นนี้ตลอดกาลนาน
			 ตัวอย่าง เวลาเราบาดเจ็บทีใ่ ดทีห่ นึง่ เราก็จะระวังไม่ให้อะไร
โดน แต่ก็โดนทุกที โดนตรงกลางและโดนหลายทีด้วย พอวันใหม่
ไปอยู่ที่ใหม่ สิ่งใหม่ก็จะกระแทกตรงกลางเลย ท�ำไมมันแม่นอย่าง
นั้น ถ้ามันไม่มีไส้ศึก มันไม่แม่นอย่างนั้น เพราะมันมีไส้ศึก ไส้ศึก
คือวิบากร้าย เขาชี้เป้า ตรงนี้ก�ำลังบาดเจ็บพอดีๆ ดูดมาใส่เลย ไป
ไหนเขาก็ดูดมาใส่นี่คือสัจจะ แล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยว่ามาจากการคิด
พูดท�ำของเราหรือเปล่า เพราะนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าวัตถุจะไม่
เคลื่อนไหว ถ้าไม่มีแรงมากระท�ำ วัตถุมันจะเคลื่อนมากระแทกจุด
ที่เราบาดเจ็บไม่ได้ ถ้าไม่มีแรงพามา มันต้องมีแรงพามา แรงพา
มาถ้าไม่ใช่แรงดูดจากข้างใน จะเป็นแรงผลักจากข้างนอก ถ้าเป็น
แรงผลักจากข้างนอกมันต้องพลาดมากกว่าโดน เพราะเราขยับมัน
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ก็พลาดแล้ว ถ้าเป็นแรงดูดจากข้างใน มันจะโดนมากกว่าพลาด
และในความเป็นจริงมันก็โดนมากกว่าพลาด เพราะฉะนั้นมันเป็น
แรงดูดจากข้างใน ทีนี่เราก็พิสูจน์ได้ว่ามันเกิดจากการคิดพูดท�ำจริง
ไหม เราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ เราก็ลองคิดพูดท�ำถูกศีลดู ละสิง่ ทีไ่ ม่
ดี ท�ำสิ่งที่ดีด้วยใจที่เป็นสุขเป็นเรื่องๆ ไป ลองปฏิบัติถูกศีลจะเกิด
ปาฏิหาริย์ พอปฏิบัติศีลมากๆ เข้า กลายเป็นดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย
ไป มันพลาดมากกว่าโดน ไอ้เรื่องร้ายมันก็พลาดไปเรื่อยๆ พอเรา
ท�ำผิดศีลสักสัปดาห์หนึง่ ก็รเู้ รือ่ งแล้ว มันก็จะโดนมากกว่าพลาด เรา
ท�ำแบบนี้ร้อยครั้ง หมื่นครั้ง พันครั้ง แสนครั้ง ล้านครั้ง เราก็จะรูว้ า่
วิบากดีรา้ ยมีจริง เขาสามารถดูดดึง ถูกศีลก็สามารถดูดดึงสิ่งดีเข้า
มา ดันสิง่ ร้ายออกไป ผิดศีลก็ดดู ดึงสิง่ ร้ายเข้ามา ดันสิง่ ดีออกไป เรา
ก็จะสังเกตเห็นเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ เราก็จะชัดเรื่องกรรมดีกรรมชั่ว
อีกข้อพิสูจน์คือ รถที่ชนกันบุบบู้บี้ คนส่วนใหญ่ตาย แต่มีบางคนไม่
ตายก็มี วิทยาศาสตร์ธรรมดาไม่สามารถอธิบายได้ว่าท�ำไมไม่ตาย
			 แต่วิทยาศาสตร์ระดับพุทธศาสตร์ อธิบายได้ว่าท�ำไมจึง
ไม่ตาย การที่คนหนึ่งไม่ตาย ต้องมีอะไรบางอย่างมากั้นคนไม่ให้
กระแทกเหล็ก กั้นเหล็กไม่ให้กระแทกคน ส่วนที่ไปกั้นจะเป็นวัตถุ
ไม่ได้เพราะวัตถุต้องกระแทกวัตถุ ตายพอดี มันก็เหลือแต่พลังงาน
เท่านั้น แล้วพลังงานที่เหลือจะเป็นพลังงานอะไร ก็เป็นพลังความ
ดีไง มันจะเป็นพลังงานอย่างอืน่ ไปไม่ได้เพราะพลังอย่างอืน่ ก็เหมือน
กันหมด พลังดิน น�้ำ ลม ไฟ พลังอะไรก็เหมือนกันหมดมันไม่เห็น
คุม้ ครองทัง้ หมดเลย มีพลังทีต่ า่ งกันอันเดียวอยูค่ อื พลังดีชวั่ ในแต่ละ
ชีวิตเท่านั้นที่ต่างกันกับพลังงานอื่น นี่คือสัจจะอย่างนี้ ความดีไปกั้น
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คนไม่ให้กระแทกเหล็ก กัน้ เหล็กไม่ให้กระแทกคน คนก็รอดตายแบบ
นี้เป็นต้น พอเข้าใจสัจจะชัดเจนก็จะรู้ว่าพลังวิบากดีร้ายมีจริง
			 พอเราเข้าใจแบบนี้ เราจะเข้าใจในอาพาธสูตรทีพ่ ระพุทธเจ้า
ตรัสว่า วิบากร้ายไปจับกับร้อนเย็นไม่สมดุล ไปสร้างโรคทุกโรคใน
ชีวิตของเรา และการแก้ที่ต้นเหตุคือการท�ำวิบากดีกับท�ำสมดุลร้อน
เย็น พอเราท�ำวิบากดีกับสมดุลร้อนเย็น พลังวิบากดี ก็จะดูดสิ่งที่
สมดุลร้อนเย็นมาสร้างร่างกายให้แข็งแรง สลายโรค ขับโรคออกไป
นั่นคือสัจจะอย่างนี้
			๒) เอาความรู้เรื่องวิบากกรรมไปดับทุกข์ให้ได้ โดยใช้
ญาณพระโสดาบัน คือการชักชีวิตออกจากทุกข์
			 ความกลัวเป็นความเบียดเบียนเป็นความทุกข์ เวลาเราเจ็บ
ป่วยเราจะไม่กลัวต้องท�ำใจอย่างไร เราจะไม่กลัวได้ต้องเข้าใจเรื่อง
กรรมและผลของกรรม เอาความเชือ่ และชัดเรือ่ งกรรมไปใช้ดบั ทุกข์
โดยใช้ญาณพระโสดาบัน ๗ ข้อที่ ๔ ผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพ้นทุกข์ได้
เร็วที่สุด
			 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ ข้อที่ ๕๔๖ ดูกรภิกษุ อีกข้อ
หนึ่งอริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ
ประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั้น
			 หมายความว่า บุคคลใดเป็นอาริยสาวกผู้ปฏิบัติอริยสัจ ๔
คือปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ ผู้ใดท�ำความเข้าใจนี้ได้ ปฏิบัติได้ เราในที่
นีค้ อื ตัวเราเองเมือ่ ปฏิบตั กิ จ็ ะได้ผลเหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ปฏิบตั ิ
ได้ผลเช่นเดียวกันและปฏิบัติเก่งกว่าด้วย
			 ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฐิ ประกอบด้วย
ธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมดานี้ของบุคคลผู้ถึงพร้อม
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ด้วยทิฐิ คือ ความออกจากอาบัตเิ ช่นใดย่อมปรากฏ อาริยสาวกย่อม
ต้องอาบัติเช่นนั้นบ้างโดยแท้
			 ความหมายก็คือ อาบัติแปลว่าความทุกข์ในชีวิต และความ
ทุกข์ทกุ อย่างก็เกิดจากการผิดศีลในปัจจุบนั หรือในอดีตนัน่ เอง มันมี
ทุกข์จากการผิดศีล ทุกข์ใจทุกข์กายเรือ่ งเลวร้ายทัง้ หมด มันเกิดจาก
การผิดศีลทัง้ หมด ความออกจากอาบัติ คือ วิธีออกจากทุกข์ที่ชีวิต
เราเผชิญอยู่นั้นมีปรากฏอยู่ อาริยสาวกย่อมต้องอาบัติเช่นนั้นบ้าง
โดยแท้ หมายความว่า อาริยสาวก สาวกผู้ปฏิบัติอริยศีลให้พ้นทุกข์
ต้องแปลว่าแตะต้อง สัมผัส ย่อมแตะต้องย่อมสัมผัส อาบัตคิ อื ความ
ทุกข์เช่นนัน้ บ้างโดยแท้ มันก็ตอ้ งมีทกุ ข์บา้ ง ขนาดพระพุทธเจ้ายังเจอ
เลย เรื่องโรคเรื่องร้าย แล้วสาวกจะไม่เจอยังไง เจออยู่แล้ว ชีวิต
มันต้องมีทุกข์เข้ามาอยู่แล้วมันก็ต้องมี ไม่ทุกข์ใจก็ทุกข์กายหรือไม่
ก็เรื่องร้าย หรือไม่ก็รวมๆ กันหมด ปนกันหมด
			 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ “โกสัมพิยสูตร” ข้อที่ ๕๔๒-๕๔๙
ญาณของพระโสดาบัน ๗ ผิดรีบแก้ (ญาณที่ ๔) คือ รีบแก้ไขความ
ผิดของตน เหมือนเด็กอ่อนนอนหงาย มือเท้าถูกถ่านไฟเข้าแล้ว ก็รบี
ชักหนีเร็วพลัน อาริยสาวกนัน้ รีบแสดงเปิดเผยท�ำให้ตนื้ ขึน้ ซึง่ อาบัติ
นั้ น นี่ คื อ ข้ อ ปฏิ บั ติ เมื่ อ ใครเจอความทุ ก ข์ ใ นชี วิ ต แล้ ว อาริ ย
สาวกนัน้ รีบแสดงตน เปิดเผย ท�ำให้ตนื้ ขึน้ ซึง่ อาบัตนิ นั้ ค�ำว่าท�ำให้ตนื้
ขึ้นนั้นคือทุกข์มันจุกแน่นอยู่ ท�ำให้ทุกข์มันคลายออกมา เบาออกมา
ให้ทกุ ข์นนั้ เบาออกมา วิธที ที่ ำ� ให้ทกุ ข์เบาลง ก็รบี แสดงเปิดเผย ก็แปล
ว่า สารภาพผิด ส�ำนึกผิด ยอมรับผิด เต็มใจรับโทษ ขออโหสิกรรม
ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดี ตั้งจิตท�ำสิ่งที่ดี คือลดกิเลสให้มากๆ และช่วย
เหลือผู้อื่นให้มากๆ ให้ส�ำนึกผิดสารภาพผิดกับพระพุทธเจ้า แต่ถ้า
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ใครไม่พบพระพุทธเจ้า ก็สารภาพกับครูบาอาจารย์ เพื่อนสหพรหม
จรรย์ที่เป็นวิญญูชนทั้งหลาย สารภาพกับหมู่มิตรดีผู้ที่มีอริยศีลคือ
ผูท้ ลี่ ดกิเลสได้ หรือบางเรือ่ งก็ไม่เหมาะทีจ่ ะสารภาพกับกลุม่ หมูใ่ หญ่
ก็สารภาพกับบางท่านที่เรามั่นใจว่ามีธรรมะมีคุณธรรมลดกิเลสได้
จะให้ก�ำลังใจ ก�ำลังปัญญาเราได้ ก็เลือกเอาให้เหมาะสม แต่ถ้าไม่มี
โอกาสเจอพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์หรือหมูม่ ติ รดีเลย ท�ำยังไง ให้
ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์ หมู่มิตรดี ตั้งจิตระลึก
ถึงเลย สารภาพผิด ยอมรับผิด ส�ำนึกผิดเลย ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดี
ตั้งจิตท�ำสิ่งที่ดี และระลึกถึงคนหรือสัตว์ที่เราเคยเบียดเบียนด้วย
			 จริงๆ แล้วที่เราเคยท�ำชั่วแบบนั้นมา เพราะเราไม่เชื่อ
พระพุทธเจ้า ไม่เชื่อครูบาอาจารย์ ไม่เชื่อหมู่มิตรดี ให้เราระลึกถึง
โอ้! เราเชื่อแล้ว เราท�ำผิดอันนี้ ตั้งจิตถึงพระพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์
หมูม่ ติ รดีและคนหรือสัตว์ทเี่ ราเคยเบียดเบียนมา แล้วให้ควบคุมกาย
วาจาใจให้อยู่ในปาติโมกข์ พระพุทธเจ้าให้ส�ำรวมในการละบาป
ท�ำกุศล ท�ำจิตใจให้ผ่องใส คือ ให้ควบคุมกาย วาจา ใจ ให้ไปสู่
การละบาป ท�ำกุศล ท�ำความดีงามต่างๆ ท�ำใจให้ผ่องใส
			 สรุปแล้วคือ ลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื่น ท�ำจิตใจให้ผาสุก
เปรียบเหมือน กุมารที่อ่อนนอนง่าย เมื่อถูกไฟก็ชักหนีโดยพลัน
ฉะนั้น ก็เหมือนเด็กทารกแตะไฟแล้วชักมือชักเท้าออกเลย นี่คือวิธี
ชักชีวิตออกจากทุกข์ที่เร็วที่สุด คือท�ำแบบนี้ ใครเจอทุกข์อะไร
วิธีชักชีวิตออกจากทุกข์ให้เร็วที่สุดคือท�ำแบบนี้
			 ซึ่งผู้เขียนได้กลั่นออกมาเป็นภาษาง่ายๆ ให้ทุกคนเข้าใจ
ง่าย ในบททบทวนธรรมเพื่อการสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดใน
โลก คือคัมภีร์ชีวิตที่จะพาชีวิตให้พ้นทุกข์
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		 บทที่ ๑๒ คือ ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้
ท�ำความดี ๔ อย่างนี้ ด้วยความยินดี จริงใจ จะช่วยให้ปัญหาหรือ
ความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว
			๑) ส�ำนึกผิด หรือยอมรับผิด
ให้รู้เลยว่าโรคหรือเรื่องร้ายที่เราได้รับ เหตุเกิดจากเราท�ำ
ไม่ดีมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ แน่ๆ ให้ส�ำนึกผิดยอมรับผิด ถ้าเรา
รู้ลักษณะที่ไม่ดีก็ส�ำนึกตามนั้น ถ้าไม่รู้ ก็เอาแบบรวมๆ ไม่เจาะจง
ถ้าเราไม่รกู้ ไ็ ม่เป็นไร ให้รแู้ ต่วา่ เคยท�ำไม่ดมี าไม่ชาตินกี้ ช็ าติกอ่ น แต่
เบือ้ งต้นให้เรารูว้ า่ เราท�ำมา ไม่ชาตินี้ก็ชาติก่อน หรือทั้งชาตินี้และ
ชาติก่อนรวมกัน แล้วทดลอง คิดดูว่า เราเคยท�ำอย่างนั้นอย่างนี้
มาหรือเปล่า
			๒) ขอโทษ ขอรับโทษ เต็มใจรับโทษ หรือขออโหสิกรรม
			 ขอรับโทษ เต็มใจรับโทษ หรือขออโหสิกรรม เป็นการขอ
อโหสิกรรมให้กับตัวเองว่า ขอโทษคือขอรับโทษหรือว่าเต็มใจรับ
โทษ ไม่ใช่ไปขอให้คนอื่นอภัยให้เรา อย่าไปขอให้เขาอภัยให้เรา จะ
มีเวรกรรมเพิ่มเข้าไปอีก เราท�ำไม่ดีกับเขา แล้วยังขอให้เขาอภัยให้
เราอีก เอาจริงๆ เลย คนเรากลายเป็นคนขี้เอา เกิดเขาไม่อภัยให้
แล้วคุณต้องทุกข์กันไปกี่ชาติล่ะ ถ้าไปขอโทษเขา แล้วเขาบอกไม่
ต้องมาพูด ไม่ตอ้ งมาเผาผีกนั แล้วเราจะท�ำหน้ายังไง เจือ่ นๆ ไปเลย
คนเราต้องเป็นที่พึ่งของตน เราต้องพาเราพ้นทุกข์ได้ ต้องท�ำให้เป็น
นะ ไม่ใช่ไปขอให้เขายกโทษให้นะ มันต้องขอรับโทษ เต็มใจรับโทษ
นี่เป็นการอโหสิกรรมให้แก่ตัวเราเอง นี่คือการขออโหสิกรรมให้แก่
ตัวเอง
		 ไม่มีใครอโหสิกรรมให้กับเราได้ นอกจากตัวเราเอง
เราเต็มใจรับเลย สมมติมีใครมาท�ำไม่ดีกับเรา แล้วเราให้อภัยเขา
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เป็นความดีของเราเอง ถ้าเราไม่ให้อภัยเขา มันเป็นความไม่ดขี องเรา
เอง ถ้าเราไปท�ำไม่ดีกบั ใคร แล้วเขาไม่ให้อภัยเรา มันก็เป็นความไม่
ดีของเขาเอง ถ้าเขาให้อภัย มันก็เป็นความดีของเขาเอง สรุปแล้วใคร
ให้อภัย ก็เป็นความดีของคนนัน้ แหละ ใครไม่ให้อภัย ก็เป็นความไม่
ดีของคนนั้นแหละ ไม่เกี่ยวกันกับเรา แล้วแต่ใคร
			 ฟังดีๆ นะ ตัวที่เราจะพ้นทุกข์คือ เราขอรับโทษ เต็มใจรับ
โทษ เป็นลักษณะคนท�ำผิดแล้วยอมรับผิด คนท�ำผิดแล้วยอมรับผิด
เป็นคนดีหรือคนไม่ดี เป็นคนดี ท�ำผิดต้องกล้ารับผิดชอบ ซื่อสัตย์
ยุตธิ รรมเป็นคนดี ตัง้ แต่เรากล้ารับ ใจเราก็เป็นสุขแล้ว ความดีจะชิง
ออกฤทธิ์แทนร้าย ดันร้ายออกไป แล้วเราตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีด้วย
ตั้งจิตท�ำสิ่งที่ดีด้วย ยิ่งดีเข้าไปอีก ดีจะชิงออกฤทธิแ์ ทนร้ายออกไป
อีก นี่คอื สัจจะนะ ตัง้ ใจฟังให้ดี เอาเป็นว่าเราขอรับโทษนะ ไม่ตอ้ งไป
กลัว เต็มใจรับเลย ขอรับโทษเต็มใจรับโทษ เป็นการขออโหสิกรรม
ให้แก่ตวั เอง ขออโหสิกรรมต่อพระพุทธเจ้า ต่อสาวกแท้ของท่าน ต่อ
หมูม่ ติ รดีเลย ต่อคนสัตว์ทเี่ ราเคยเบียดเบียนเลย ขอโทษจริงๆ เลย
ด้วยความจริงใจเลย
		 ๓) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น หยุดเลยอย่าท�ำอีก
			๔) ตัง้ จิตท�ำความดีให้มากๆ คือ ลดกิเลสให้มากๆ เกือ้ กูล
ผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ
			 จะลดกิเลสเรือ่ งไหนตัง้ จิตเลยจะลดกิเลสเรือ่ งไหน พยายาม
ท�ำเท่าที่เราจะท�ำได้ เกื้อกูลผองชนให้มากๆ ช่วยเหลือผองชนให้
มาก เราก็ท�ำเท่าที่เราจะท�ำได้ เกื้อกูลผองชน หมู่สัตว์ เราจะตั้งจิต
ลดกิเลสให้ได้มากๆ ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากๆ อันนี้เป็นญาณพระ
โสดาบัน
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		 พอเราท�ำแบบนีม้ นั จะเบาเลย ใครท�ำอย่างจริงใจ ใจก็จะเบา
กายกับเรื่องร้ายก็จะเหลือความแรงแค่ปลายเล็บ จะเบาเร็ว เพราะ
พลังส�ำนึกผิดพลังความดีจะชิงออกฤทธิแ์ ทนร้าย แล้วดันร้ายออกไป
โรคกับเรื่องร้ายก็เบาลง
		 การจะส�ำนึกผิดหรือยอมรับผิด ท�ำได้ ๒ ลักษณะ คือ
		 ๑) ส�ำนึกรวม ๆ ว่าเราเคยท�ำไม่ดมี าแน่ ๆ เลย เรายังไม่รู้
ว่าเป็นความผิดอะไร ให้สำ� นึกรวมๆ ว่าเราท�ำไม่ดมี าแน่ๆ ไม่ชาตินี้
หรือชาติกอ่ น อย่าไปโทษคนอืน่ เพราะการโทษคนอืน่ มันก่อเวรเพิม่
เราจะไม่โทษใคร เราโทษตัวเอง เจอโรคเจอเรื่องร้ายอะไร ให้รวู้ า่
เราท�ำมาแน่ๆ ไม่รวู้ า่ ชาตินหี้ รือชาติกอ่ น แต่รวู้ า่ เราท�ำมาแน่ๆ เราท�ำ
มา เราไม่โทษใครแบบนี้เป็นต้น ทีนี้ถ้าใครมีปัญญา ลองตรวจดูว่า
น่าจะเป็นเรื่องไหนหนอ
		 ๒) ถ้าเรารู้ชนิดที่เราท�ำมา ทุกข์มันจะลดลงเร็ว ทุกข์จะ
ลดลงได้มากกว่าเดิม ถ้าเราไม่รชู้ นิดก็จะได้ประมาณหนึง่ ถ้าเรารูช้ นิด
ทุกข์ยงิ่ ลดลงเร็ว ถ้าถูกอัน มันจะเบา ผูเ้ ขียนยกตัวอย่างของผูป้ ฏิบตั ิ
แล้วได้ผลชัดเจน การปฏิบัติมีทั้ง ๔ ข้อรวมกันไป
			 มีจิตอาสาท่านหนึ่ง ปวดท้องมาก แก้ยังไงก็ไม่หาย พอ
ส�ำนึกผิดรวม ก็เบาลงแต่กย็ งั ไม่หาย กลับมาเป็นอีก ทีนกี้ ส็ นทนากับ
เพื่อน เพื่อนบอกว่า นี่เธอเป็นคนใต้ จะถามเธอผ่าท้องปลามาหรือ
เปล่า เพราะคนใต้เขาจะจับปลามาเยอะๆ แล้วผ่าท้องปลา ปรากฏ
ว่าเขาบอกใช่เลย เขาผ่าท้องปลามาเยอะเลย เขาก็ส�ำนึกผิดเลย
ท�ำไม่ดีกับปลา เขาก็รู้ถูกอันแล้ว รู้แล้วท�ำกับปลามา พอเขาส�ำนึก
ผิด ยอมรับผิด เต็มใจรับโทษ ขอโทษขออโหสิกรรม ตั้งจิตหยุดสิ่ง
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ที่ไม่ดี ตั้งจิตท�ำสิ่งที่ดี ปรากฏว่าอาการเจ็บปวดท้องหายเลย พอเขา
ส�ำนึกแล้ว ปวดท้องหายไปเลย
			 มีปา้ ท่านหนึง่ มาเข้าค่ายเรา ท่านปวดเข่ามา ๓ ปี รักษาแผน
ต่างๆ หมดเงินไปหลายหมืน่ แล้วก็ไม่หาย พอมาเข้าค่ายเรา ท่านก็
ฟังธรรมเข้าใจ พอเข้าใจปุบ๊ ท่านก็ตงั้ จิตเลยว่าถ้าอาการปวดเข่านีท้ ี่
เกิดจากการชอบกินขาหมู จะหยุดกินขาหมู ปรากฏว่าพอตัง้ จิตแบบ
นี้ อาการปวดนัน้ เบาเลย ท่านรูว้ า่ ท่านชอบกินขาหมู พอส�ำนึกผิดปุบ๊
อาการปวดเบาเลย นอนหลับสบาย รุ่งขึ้นเดินปร๋อเลย ทีนี้พอกลับ
ไปบ้าน อาการดีไปหลายเดือนเลย เสร็จแล้วไปงานศพ คนเขาเอา
แกงหวายมาให้ท่านก็กิน ท่านกินจนหมดไปถ้วยหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็
เอามาให้อีก ท่านก็เห็นว่าเอ๊ะ ! มันมีหมูมาด้วย ท่านก็นึกในใจว่าคง
ไม่เป็นไรมั้ง เราไม่ได้กินหมู เราก็กินแกงหวายกับน�้ำก็พอ หลังจาก
กินเสร็จก็ปวดอย่างหนักเลย ท่านก็ตงั้ จิตเลยถ้าอาการปวดเกิดจาก
การกินแกงหวายใส่หมู จะไม่กินอีก พอตั้งจิตแบบนี้ อาการปวดก็
เบาและหายไปเลย
			 มีเด็กคนหนึ่ง มาเรียนกับพวกเรา เขาปวดตามาก แก้ยังไง
ก็ไม่หาย จิตอาสาก็บอกว่า ถ้าแก้ยงั ไงก็ไม่หายแบบนี้ แสดงว่าไปท�ำ
ไม่ดมี า ให้ไปตรวจสอบสิวา่ ท�ำไม่ดอี ะไรมา แล้วก็สำ� นึกผิดซะ เขามา
เล่าว่า เขาท�ำไม่ดี ผู้ใหญ่ก็เตือนเขาแล้วเขาไม่ชอบใจที่ผู้ใหญ่เตือน
แต่ทำ� อะไรไม่ได้เพราะเป็นเด็ก เลยท�ำตาขวางใส่ วันรุง่ ขึน้ ปวดตาจะ
เป็นจะตาย แก้ยงั ไงก็ไม่หายจนได้ฟงั จากผูใ้ หญ่แล้วส�ำนึก ถึงได้หาย
			 มีผปู้ ว่ ยเข้าค่ายเรา ออกร้อนตามแขน เปือ่ ยไหม้ไปหมดเลย
ท�ำสมดุลร้อนเย็นยังไงก็ไม่หาย จิตอาสาเลยแนะน�ำให้ไปทบทวนดู
ว่าท�ำอะไรมาให้สำ� นึกผิด ให้ใช้ญาณพระโสดาบัน มาวันรุง่ ขึน้ ผูป้ ว่ ย
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ท่านนี้อาการดีขึ้น มาขอบคุณ แล้วเล่าให้ฟังว่า ชอบกินต้มปูสด กิน
วันละ ๑๐ ตัว เขาจะท�ำเอง ต้มน�้ำเดือดๆ แล้วโยนปูเป็นๆ ลงไป
เลย ท�ำเป็นปีเลย ตอนนี้พอเจ็บปวดมาเหมือนไฟไหม้น�้ำร้อนลวก
เลย พอเขาส�ำนึกได้อาการเจ็บปวดก็เบาเลย
			 มี ผู ้ เ ข้ า ค่ า ยที่ ส วนป่ า นาบุ ญ ๒ เข้ า กลุ ่ ม แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์กัน การเข้ากลุ่มก็คือการสนทนาธรรม พระพุทธเจ้า
ให้สนทนาธรรมกันจะท�ำให้พ้นทุกข์ (เหตุวิมุติหลุดพ้นจากทุกข์ ๕
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ “วิมุตติสูตร” ข้อที่ ๒๖) พอเข้ากลุ่ม
เสร็จก็ให้ส ่ ง ตั ว แทนมาน� ำ เสนอหน้ า เวที แต่ ล ะกลุ ่ ม ก็ ม าเล่ า
ประสบการณ์ มีอยู่ท่านหนึ่งมาเล่าว่า คันตามเนื้อตัวท�ำยังไงก็ไม่
หาย ปรั บ สมดุ ล ก็ ไ ม่ หาย พอฟังธรรมะแล้วไปตรวจสอบก็พบว่า
ท่านเป็นคนเกลียดไส้เดือน เจอทีไร จะเอาไปให้มดกัด เอาไปไว้ที่
รังมด วิบากมาถึง จึงคัน คันมาก ไปรักษาหมอไหนก็ไม่หาย แต่
พอส�ำนึกได้ หายได้ตอนเข้ากลุม่ นีแ่ หละได้สนทนาธรรมกับจิตอาสา
สนทนาธรรมกับสมาชิกในกลุม่ ไม่คนั แล้วหายแล้ว อีกคนพอเพือ่ น
เล่าให้ฟงั ปุบ๊ เขาก็ส�ำนึกเหมือนกัน เขาก็คันเหมือนกัน เขาเกลียด
มด เจอที่ไหน ก็เอาดินถมมดเหมือนกัน แต่พอเขาส�ำนึก มันเบา
มันหายไปเลย อีกคนดวงตาเขามีปัญหา ตาเหมือนอะไรมาบัง มอง
ไม่เห็น ไปหาหมอ หมอบอกว่ารักษาไม่ได้ มันเสื่อมไปแล้ว แก้ยัง
ไงก็ไม่ได้ มีแต่แย่ไปเรื่อยๆ พอเขาฟังเพื่อน เขาก็ไปตรวจสอบพบ
ว่าเขาชอบกินตาปลา เขาก็ตั้งศีลจะไม่กินตาปลา ส�ำนึกผิดแล้วจะไม่
กินอีกแล้ว พอส�ำนึกผิด ตาเขาก็สว่างขึ้นมา อีกคนเขามีปัญหาที่ตับ
เขาชอบกินตับ ตับอักเสบนะปวดตับปวดมาก พอเห็นเพือ่ นส�ำนึกผิด
เขาก็ท�ำบ้างส�ำนึกผิดตามบ้าง อาการปวดก็เบาลงไปเลย หายไปเลย
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แบบนีเ้ ป็นต้น พระพุทธเจ้าตรัสว่าการส�ำนึกผิดการสารภาพกับหมู่
มิตรดีจะมีฤทธิม์ าก ยิง่ สารภาพกับผูท้ มี่ ศี ลี มีธรรม มีศลี แท้ๆ จะยิง่ มี
ฤทธิม์ าก มีฤทธิเ์ ยอะ นีค่ อื ความมหัศจรรย์ นีเ่ ป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์
เป็นปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นค�ำสอนที่คนปฏิบัติแล้ว พ้น
ทุกข์ได้ ให้คนพ้นทุกข์ใจ ทุกข์กาย คือพ้นทุกข์ใจเป็นหลักและจะมี
ผลต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ ให้ดขี นึ้ ได้ นีค่ อื ธรรมะของพระพุทธเจ้าทีไ่ ปชุบ
ชีวติ แท้ๆ เลย เพราะเวลาคนเขาส�ำนึกแล้ว ใจเขาจะไร้ทุกข์ ใจไร้
ทุกข์สขุ ภาพก็จะดีขนึ้ มันเป็นกุศลด้วย พอส�ำนึกผิดจะเป็นกุศลด้วย
			 ตรงกับบททบทวนธรรมเพือ่ การสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุก
ทีส่ ดุ ในโลก คือคัมภีรช์ วี ติ ทีจ่ ะพาชีวติ ให้พน้ ทุกข์ บทที่ ๑๓ คือ “การ
พิจารณาเพื่อปราบมาร คือ ความกลัว เวลาเจ็บป่วย หรือ พบเรื่อง
ร้าย จะท�ำให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้าย ได้ดีที่สุด คือท�ำใจ
ว่า รับเต็มๆ หมดเต็มๆ เจ็บ...ก็ให้มันเจ็บ ปวด…ก็ให้มันปวด
ทรมาน...ก็ให้มันทรมาน ตาย...ก็ให้มันตาย เป็นไงเป็นกัน รับเท่า
ไหร่หมดเท่านัน้ เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดบั ไป ไม่มอี ะไรเป็นของใคร
จะทุกข์ใจไปท�ำไม ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ “เบิกบาน แจ่มใส ดีกว่า”
			 ที่ว่ารับเต็มๆ หมดเต็มๆ เป็นสัจจะของเขาว่า ถ้าเราเป็น
โรคหรือรับเรื่องร้าย โดยสัจจะก็คือเป็นสิ่งที่เราท�ำมา สิ่งที่เราท�ำมา
ถ้าเรากล้าท�ำกล้ารับเป็นความดี
		 ๑) ให้เรายอมรับความจริง รับเต็มๆ หมดเต็มๆ กล้าท�ำ
กล้ารับเลย คนท�ำผิด ยอมรับผิด เขาจะลดโทษให้ จะเบาเร็วที่สุด
ใครหนีเขาจะเพิม่ โทษให้ จะหนักกว่าเดิม เรารูว้ า่ เราท�ำมา รับแล้วก็
หมดไป เราก็จะสบายใจแล้วเพราะมันไม่ได้อยูไ่ ปตลอด โรคกับเรือ่ ง
ร้ายไม่อยู่ไปตลอดหรอก รับแล้วก็หมดไปๆ ก็มีแต่หมดไปเรื่อยๆ
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เท่านั้น รู้อย่างนี้เราก็จะสบายใจ ไม่กลัวอะไร และรู้ว่าเราท�ำมาด้วย
ไม่ไปโทษใครด้วย ไม่ไปก่อเวรเพิ่มด้วย และรับแล้วก็หมดไปด้วย
เราก็สบายใจเพราะรู้ว่ารับแล้วก็หมดไปมันไม่ได้อยู่ไปตลอด เรา
กล้าท�ำกล้ารับ เราก็เต็มใจรับ เต็มใจให้หมดไป เราท�ำผิดแล้วเรา
เต็มใจรับผิดเป็นความดี พลังความดีจะชิงออกฤทธิ์แทนร้ายแล้วก็
ดันร้ายออกไป โรคกับเรื่องร้ายจะเบาเร็ว ให้เราท�ำใจเลยรับเต็มๆ
หมดเต็มๆ
		 ๒) อย่าไปต่อลงๆ ต่อลงเขาจะเพิ่มโทษขึ้น จะหนักกว่า
เดิม รับเท่าไหร่ก็ยอมเลย เราอย่าไปขอผ่อนหน่อยได้ไหมๆ อันนี้
มันจะตีกลับเป็นเพิ่ม ใครอยากให้มันผ่อนๆ มันจะเพิ่ม และอย่าไป
ต่อรองลงนะ เราท�ำไม่ดมี า ศาลเขาตัดสินเรียบร้อยแล้วให้เรารับผล
เท่านั้นๆ อย่าไปต่อรองนะ นี่ศาล-สถิต-ยุติ-กรรม-แล้ว เขาตัดสิน
แล้ว ถ้าไปต่อรองเขาเอาเรื่องเลย จะไปอุทธรณ์ไปฎีกาต่ออีกไม่
ได้ เขาตัดสินแล้ว เขาตัดสินแล้วว่าต้องออกฤทธิ์ก็ต้องยอมรับ ถ้า
ยอมรับปุ๊บเขาจะลดโทษให้ทันที แต่ถ้าไม่ยอมเขาจะเพิ่มโทษทันที
ท�ำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดเขาจะเพิม่ โทษ ถ้าไปกลัวๆ เขาจะเพิ่มโทษ
เลย กลัวเป็นการเบียดเบียนใจตัวเองด้วย ไปท�ำความผิดเพิ่มด้วย
และท�ำผิดมาไม่อยากรับด้วย ๒ ดอกเลย ก็แย่แล้ว ไปเหนี่ยวน�ำให้
คนอื่นเป็นตามด้วย ท�ำผิดไม่ยอมรับผิดนั้นไม่ดีเลย
			 ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ยุติธรรมกล้ารับผิดชอบ กล้าท�ำกล้ารับ
เลย รับเต็มๆ หมดเต็มๆ ถ้ามันหนักๆ ถ้ามันไม่หนักก็เอ้อ ! เรา
ท�ำมา รับแล้วก็หมดไปเราก็โชคดีขึ้น ถือว่าเป็นวัคซีน เจอพิษเล็ก
น้อยถือว่าเราสร้างร่างกายขึ้นมาให้แข็งแรงมาสู้พิษมาขับพิษออก
มาสลายพิษออก เป็นวัคซีนท�ำให้ร่างกายแข็งแรง เจอหนักๆ ก็รับ
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เต็ มๆ หมดเต็มๆ ให้ตั้งจิตแบบนี้เลย เป็ น ไงเป็ น กั น รั บ เท่ า
ไหร่ก็หมดเท่านั้น
			๓) อย่าไปเรียกมาเพิ่ม ชั่วที่เราท�ำมานั้นมีมาก จะตายคา
ที่หรือหนักคาที่เลยทีเดียว พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราเคยท�ำชั่วมา
มากหาทีต่ น้ ทีส่ ดุ ไม่ได้ ถ้าเรียกมาทัง้ หมด ตายในวันเดียว ผูเ้ ขียนเคย
เรียกมาแล้วเกือบตาย เคยคราวนึงผู้เขียนปวดหัวเข่า อยู่ดีๆ ไม่มี
ปีไ่ ม่มขี ลุย่ อะไร ปวดหัวเข่าขึน้ มาเฉยๆ ผูเ้ ขียนรูแ้ ล้วปวดขึน้ มาเฉยๆ
นี่เกิดจากวิบากร้ายแน่ๆ และก็รู้ว่าน�้ำไหลไปหาน�้ำ น�้ำมันไหลไปหา
น�ำ้ มัน ก็ตงั้ จิตเลยว่าวิบากร้ายเราเคยท�ำมาเท่าไหร่ๆ ความชัว่ มาเท่า
ไหร่ๆ มาให้หมดเลยๆ จะอดเอาทนเอา จะได้หมดไปจะได้ไม่ต้อง
รับอีก มาให้หมดเลย โอ้โห ทีนเี้ ขามาอย่างหนัก มาแรงขึน้ ๆ ปวดแรง
ขึน้ ๆ จนใจมันจะขาดตาย ก็เลยบอกว่าพอก่ อนๆ ผ่ อนส่ ง ๆ โอย
! มันหนักมันไม่ไหว ใจจะขาดตาย มันทรมาน ก็ดนี ะทีเ่ ขาลดให้ๆ
ทีเ่ ขาลดให้ เพราะมันไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ราต้องรับในตอนนัน้ แต่เราบ้าเราโง่
เองที่ไปเรียกร้องให้มา เราไปเรียกมาเอง มันยังไม่ใช่คิวที่จะมา แต่
ไปโง่ไปเรียกมาเอง เกือบตาย แต่เขาก็ยอมผ่อนๆ ให้ นี่เราไม่คิด
ว่าเราจะชั่วขนาดนั้น ใครจะไปรู้ว่าชั่วขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเรียกมา
ทีเดียวนะ ตาย มันไม่หมดหรอก เรามีแต่ ดั นออก ดั น ออก อย่ า
โง่ เ รีย กมา มีแ ต่ดันออก ท�ำความดีดันออกไปๆ ถ้ า เขาเข้ า มา
เท่ า ไหร่แ ล้วก็เ ต็มใจรับเป็นการดันออกไปอีกวิธีหนึ่ง
			 พอศึกษากับพระพุทธเจ้า กับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ พระ
โพธิสตั ว์ ถึงได้รวู้ า่ พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราท�ำชัว่ มาหาทีต่ น้ ทีส่ ดุ ไม่
ได้ อย่าไปเรียกมาหมดนะตายคาทีเ่ ลย รับไม่ไหวหรอก พระพุทธเจ้า
ก็ตรัส พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ก็พูดว่า การเกิดเป็นทุกข์ แม้แต่
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พระพุทธเจ้าก็ต้องรับวิบากร้ายอยู่ แต่วิบากดีก็เยอะ สิ่งดีเยอะสิ่ง
ร้ายก็น้อยลงๆ ก็ยังต้องรับอยู่อย่างนั้น เพราะทุกคนล้วนเคยพลาด
ท�ำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ คือต้องปรินิพพานไปเลยจะได้ไม่ต้องรับ
เพราะฉะนั้นอย่าไปเรียกมาให้โง่นะ ต่อให้เรียกมาเท่าไหร่เขาก็ไม่
หมดนะ อย่าไปเรียกมาให้โง่ ยังไม่ใช่คิวอย่าไปเรียกมาให้ทุกข์ให้โง่
ทรมานตนเองเปล่าๆ และเขาก็ไม่หมดด้วย ต้องปรินพิ พานเขาจึงจะ
ตามหาเราไม่เจอ เรียกร้ายมามาก โง่ตายเลย สูด้ ไี ม่ตอ้ งเรียกมา รับ
เท่าทีเ่ ข้ามาก็พอแล้ว เราท�ำดีเต็มทีด่ ดี นั ออกไปได้เท่าไหร่ทเี่ ขาเรารับ
ยอมให้หมดเลย ยอมเฉพาะทีเ่ ขาส่งมาเท่านัน้ พอ ยอมให้หมด และ
อย่าเรียกมาเพิม่ ทีส่ ง่ มามันก็พอแล้วล่ะ ก็ทรมานพอสมควรแล้ว เรา
ก็รับเต็มๆ หมดเต็มๆ เจ็บก็ให้มันเจ็บ ปวดก็ไม่ให้มันปวด ทรมาน
ก็ให้มันทรมาน ตายก็ให้มันตาย เป็นไงเป็ น กั น รั บ เท่าไหร่หมด
เท่านั้น พอท�ำใจแบบนี้มันจะเบา เพราะสุดท้ายทุ ก อย่างก็ดับไป
ไม่มีอะไรเป็นของใคร จะทุกข์ใจไปท�ำไม ไม่มอี ะไรต้องทุกข์-ใจ “เบิก
บาน แจ่มใส ดีกว่า”
			 คนที่คิดแบบนี้ แล้วเชื่อมั่นเรื่องกรรม แล้วคิดแบบนี้ ใจจะ
ไม่ทุกข์เลย ข้อปฏิบัติดังกล่าวมีคนท�ำได้หลายคนแล้ว และประสบ
ความส�ำเร็จมาแล้ว คือ ทุกข์ใจ ทุกข์กายลดลง พอดับทุกข์ใจได้ มี
ความสุข ดับทุกข์ทท่ี รมานทีส่ ดุ ในโลกได้คอื ทุกข์ใจ ทุกข์ใจคือทุกข์ทงั้
แผ่นดิน เราก็จะดับทุกข์ใจได้ ทุกข์ทั้งแผ่นดินมันจะดับไปได้ เหลือ
แต่ทุกข์กายและเรื่องร้ายที่แรงแค่ปลายเล็บ เหลือแต่ฝุ่นปลายเล็บ
เท่านั้นจะไปทุกข์อะไร เหลือแค่ปลายเล็บเราก็แก้ไขไป ปรับสมดุล
ร้อนเย็นไป ท�ำความดีไป แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอะไรไปก็ท�ำไป ก็ท�ำ
ดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติไป ร้ายก็จะเบาลงๆๆ ไปเรื่อยๆ
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			 มีแม่ชีท่านหนึ่ง เป็นมะเร็งที่เต้านม ปวดมาก ปวดอย่าง
แรงเลย หลับแทบไม่ได้ ทรมานมากเลย ท่านก็ตั้งจิตว่าจะท�ำ
ตามพระพุทธเจ้า จะท�ำตามทีผ่ เู้ ขียนสอน เพราะผูเ้ ขียนเป็นลูกศิษย์
ของพระพุทธเจ้า ก็สอนตามที่พระพุทธเจ้าสอน หลายเรื่องท่าน
ก็ท�ำมาท�ำสมดุลร้อนเย็นมา แต่ท่านก็ยังไม่ดีขึ้นยังปวดอยู่ และ
ก็ยอมรับเรื่องกรรม ก็รู้ว่าเราท�ำมาแต่ก็ยังปวดอยู่ ตรวจไปตรวจ
มา ด้านร่างกายท�ำหมดแล้ว เหลืออยู่ ๑ อันที่ยังไม่ได้ท�ำ อ๋อ ท่าน
มีความชอบชัง คือแม่ชกี ลัวความเจ็บปวด กลัวโรค ชังโรค ชังความ
เจ็บปวด ชอบทีจ่ ะไม่เจ็บปวด มีพยาบาทคือชังความเจ็บปวด ชังโรค
พอจับได้ว่า อ๋อยังไม่ได้ท�ำตามที่พระพุทธเจ้าและผู้เขียนสอนตรงนี้
คือ ให้คลายชอบชังออก (วิราคะ) เป็นทางเอกสายเดียวสู่ความพ้น
ทุกข์ คลายชอบชังออก ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง พอจับได้ปุ๊บก็ได้
ตั้งใจว่า ตกลงจะไม่ชัง จะเต็มใจรับ เจ็บปวดเท่าไหร่ก็ยอม ยอม
หมด ท่านว่าเจ็บปวดเท่าไหร่ก็ยอมหมด ยอมๆ นี่แหละที่เรียกว่า
รับเต็มๆ หมดเต็มๆ เจ็บก็ให้มันเจ็บ ปวดก็ให้มันปวด ทรมานก็ให้
มันทรมาน เป็นไงเป็นกัน รับเท่าไหร่หมดเท่านัน้ พอท่านท�ำใจแบบ
นี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือ อาการปวดทรมานอย่างหนัก มันเบาลง ณ วินาที
นัน้ เลย มันเหลือแค่ปลายเล็บเลย ภายในเสีย้ ววินาทีเลย ท�ำใจแบบ
นี้ไม่ใช่ธรรมดา ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโรคหายฉับพลัน คือ แบบนี้
แหละ จากทรมานหนักๆ เหลือเพียงแค่ปลายเล็บ ท่านได้เล่าให้ฟัง
ว่าไม่เคยสัมผัสสภาพนี้เลย ได้ยินแต่พระพุทธเจ้า ได้ยินแต่อาจารย์
หมอเขียวเล่าให้ฟงั อธิบายให้ฟงั แต่ไม่เคยสัมผัสกับตัวเองเลย ว่าที่
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ทุกข์ทั้งแผ่นดิน แล้วมันเหลือเพียงปลายเล็บทันทีมันเป็นอย่างไร
ความเจ็บปวดเหลือแค่ฝนุ่ ปลายเล็บเลย สบายเลย และมีหลายท่าน
เลยที่ยอมรับความจริงแบบนี้ปุ๊บนี่เบาเลย ท�ำให้ชัดว่าคนเราถ้าดับ
ทุกข์ใจได้คือไม่กลัว จะดับทุกข์ทั้งแผ่นดินได้ทันที แล้วโรคกับเรื่อง
ร้ายจะแรงเท่าปลายเล็บ
			 มีปา้ ท่านหนึง่ มาเข้าค่ายแพทย์วถิ ธี รรม อายุราวๆ ๗๐ ปี
เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย มีอาการแย่มาเลย ผูเ้ ขียนก็อธิบายตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ใจนีเ่ ท่ากับดินทัง้ แผ่นดิน ทุกข์กายกับเรือ่ ง
ร้ายเท่ากับฝุน่ ปลายเล็บ แล้วก็อธิบายวิธปี ฏิบตั ิ ป้าได้ปฏิบตั ติ ามแล้ว
ดีวันดีคืนๆ พอจะกลับบ้านก็สดชื่นมีชีวิตชีวา จิตอาสาก็เลยไปถาม
ว่า ป้าท�ำไมวันที่ป้ามาป้าแย่เชียว แต่มาวันนี้ท�ำไมเบิกบาน ดีวันดี
คืนเชียว ป้าท�ำยังไง ป้าก็บอกว่าอ้าว ! ก็ปา้ ไม่ได้เป็นอะไรมากนี่ ป้า
เป็นแค่มะเร็งระยะสุดท้าย พระพุทธเจ้าและหมอเขียวก็บอกว่ามัน
แรงแค่ปลายเล็บ ป้าเป็นแค่ปลายเล็บเท่านั้น แค่มะเร็งระยะสุดท้าย
แค่ปลายเล็บเท่านั้น จะไปกลัวอะไร ทุกข์ใจมันคือทุกข์ทั้งแผ่นดิน
ดับทุกข์ใจได้ก็คือดับทุกข์ทั้งแผ่นดิน ป้าไม่ทุกข์ใจ ป้าก็เหลือแค่ฝุ่น
ปลายเล็บเท่านัน้ ป้าก็ดวี นั ดีคนื ๆ จะเห็นได้วา่ ใจเป็น ยาที่เร็วและ
แรงที่ สุ ดในโลก เป็นอย่างนี้
			 มีจิตอาสาท่านนึงได้ฟังที่ผู้เขียนสอนก็รู้แต่ภาษา แต่ไม่
ท�ำเอาจริงสักที พอตั้งใจเอาจริง อาการปวดที่หน้าอกเบาลงทันที
เลย เคล็ดลับคือต้องท�ำให้จริง กล้าท�ำกล้ารับ รับเต็มๆ หมดเต็มๆ
ไม่ใช่แค่ท่อง...แต่ต้องท�ำ...
			 ผู้เ ขีย นเคยเคี้ยวอาหารและไปกัด ถู ก โคนลิ้ น เจ็ บ มาก
เจ็บมากๆ ทรมานสุดทรมาน พูดก็ล�ำบาก กลืนน�้ำลายก็ล�ำบาก
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บ้วนน�้ำลายก็ล�ำบาก กลืนน�้ำก็ล�ำบาก บ้วนปากก็ล�ำบาก ล�ำบาก
หมด และปวดทรมาน ผูเ้ ขียนก็ตอ้ งบรรยายด้วยขยับปากก็เจ็บก็ลำ� บาก
แต่กพ็ อบรรยายได้ แต่กท็ รมานมาก... ก็ได้ทำ� ใจว่า กลัวเจ็บก็ตอ้ งพูด
ไม่กลัวเจ็บก็ตอ้ งพูด กลัวเจ็บก็ตอ้ งกินข้าวไม่กลัวเจ็บก็ต้องกินข้าว
กลัวเจ็บก็ต้องกินน�้ำ ไม่กลัวเจ็บก็ต้องกินน�้ำ ฯลฯ ในเมือ่ มันต้อง
โดนอยูแ่ ล้วมันต้องเจ็บอยูแ่ ล้ว ผูเ้ ขียนก็เลยท�ำใจว่า รับเต็มๆ หมด
เต็มๆ เจ็บ...ก็ให้มันเจ็บ... ปวด...ก็ให้มนั ปวด...ทรมาน...ก็ให้
มันทรมาน...ตาย...ก็ให้มนั ตาย... เป็นไงเป็นกัน...รับเท่าไหร่หมด
เท่านั้น...คือผู้เขียนรู้และเชื่อมั่นว่าเป็นกรรมวิบากของผู้เขียนที่ท�ำ
ไม่ดีมาในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ ผู้เขียนจึงส�ำนึกผิดยอมรับผิด กล้า
รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองท�ำมา กล้ารับผิด สารภาพผิด ตั้งจิตหยุด
สิ่งที่ไม่ดี ตั้งจิตท�ำสิ่งที่ดี พอท�ำจิตแบบนี้ ที่เป็นทุกข์ทั้งแผ่นดิน
คืออาการปวดทรมานหนักๆ ทัง้ หลายมันเหลือแค่ปลายเล็บ และแผล
ก็ยุบด้วย ก่อนหน้า ๔ วันไม่ยุบเลย พอท�ำใจถูกแผลยุบลงทันทีเลย
ความปวดก็ลดลงทันทีเหลือปลายเล็บเลย ไปกินข้าวกินน�้ำอะไรๆ
ก็ไ ม่ อั ก เสบเพิ่ ม อาการดี ขึ้ น ไปเรื่ อ ยๆ จะเห็ น ได้ ว ่ า การตั้ ง จิ ต
ที่ ถู ก ตรงจึ ง ส� ำ คั ญ มาก เราอย่ า ไปกลั ว อย่ า ไปกลั ว ความเจ็ บ
ปวด อย่าไปกลัวเรื่องร้าย ท�ำให้ถูกตรงตั้งจิตให้ถูกตรง ท�ำได้ดี
ท�ำได้ถูกก็จะเบาทันทีเลย
			 มีครั้งหนึ่งตอนไปท�ำค่ายที่ภูผาฟ้าน�้ำ เชียงใหม่ ผู้เขียนตื่น
เช้าขึน้ มาปวดเท้ามาก ปวดเหมือนอะไรทิม่ ปวดฝ่าเท้าตอนกราบพระ
นึกได้ว่า...ผู้เขียนเก่งเตะตะกร้อ... ใช้เท้าเตะหลอกล่อเขา พอ
หลอกได้ก็สะใจยั่วคู่ต่อสู้ มันส�ำนึกว่า...เท้านี้...ท�ำให้คนอื่นทุกข์
ท�ำให้เขาเจ็บใจ ส�ำนึกได้กเ็ บาลงไป ๑ ใน ๓ ยังเหลือความเจ็บอีก
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ก็สำ� นึกอีกว่า...เคยเตะหมาตกบันไดเห็นผูใ้ หญ่เตะก็เตะตามเขา หมา
มันขวางบันได จริงๆ แล้วก็รสู้ กึ ท�ำไม่ลง แต่กเ็ ตะตามทีเ่ ห็นผูใ้ หญ่
ท�ำ เตะตามผูใ้ หญ่ประมาณ ๓-๕ ครัง้ แต่กไ็ ม่เตะอีกเพราะรูส้ กึ ไม่ดี
พอส�ำนึกเรือ่ งหมาความเจ็บมันก็ลดลงอีก ๑ ใน ๓ แต่กย็ งั เหลืออีก
ชุดหนึง่ ก็นกึ ว่าชุดไหนนะ เราไปท�ำชัว่ อะไรมา มันขึน้ มาเลย จ�ำได้วา่
ก่อนหน้าทีจ่ ะมากินมังสวิรตั กิ นิ เจ ตัง้ แต่เกิดจนอายุ ๒๔ ปี.....มันชอบ
กินย�ำตีน...ตีนไก่ชบุ แป้งทอด...เราอร๊อยอร่อย แต่เขา(ไก่)นะ ทุกข์
แทบตาย ไม่ใช่แทบตาย เขาต้องตายเพือ่ ให้เราได้กนิ ตีนไก่ พอระลึก
ถึงเพราะเราชอบ เราท�ำให้เขาทุกข์ทรมาน พอส�ำนึกมันหายเลย หาย
ไปสักระยะมันก็มาอีก แว้บๆ เป็นระยะๆ ประมาณสัก ๑๐ ครัง้ แต่ก็
เบาลงๆ ไปเรือ่ ยๆ ส�ำนึกว่าเราท�ำชัว่ มาเยอะ ท�ำให้คนอืน่ ทุกข์
			 นีค่ อื สิง่ ทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสในอาพาธสูตรว่า โรคภัยไข้เจ็บมัน
เกิดจากวิบากกรรม วิบากกรรมมีจริงในโลกใบนี้ การทีเ่ ราได้เรียนรู้
เรือ่ งกรรม เชือ่ ชัดเรือ่ งกรรม แล้วเราส�ำนึกผิด ยอมรับผิด ถ้าเราส�ำ
นึกถูกสื่งไม่ดีที่ท�ำมา จะเจอปาฏิหาริย์ทันที ผู้เขียนเคยทดลอง เรา
ท�ำชั่วอันนี้หรือเปล่านะ คือเราส�ำนึก มันก็ลงไปประมาณหนึ่ง อันนี้
หรือเปล่านะ ไม่ลง อันนี้หรือเปล่า ไม่ลง แต่พอถูกสิ่งไม่ดีที่ท�ำมา
จะหายไปเลย อาการเจ็บปวดต่างๆ ลดลงไปอย่างมาก จนหายเลย
ผูเ้ ขียนทดลองมาหลายเรือ่ งราวแล้ว ก็เลยชัดเจนหมดสงสัยในเรือ่ ง
ราวเหล่านี้
			ผู้เขียนอยู่อีสานเห็นสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็ก เห็นผู้ใหญ่ไปโรง
พยาบาลไปหาหมอ ตรวจหาสาเหตุยังไงก็ไม่เจอ เลยกลับมาที่
บ้ า นไปหาปราชญ์ชาวบ้านด้านธรรมะ หมอธรรม ก็ จ ะบอกว่ า
นี่ไปท�ำอะไรไม่ดี ไปตรวจสอบซะ แล้วก็ให้ไปขออโหสิกรรม เขามี
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ประสบการณ์เยอะ พอส�ำนึกผิด สารภาพผิด ขออโหสิกรรมแล้วจะ
ดีขนึ้ จะหาย มี ๒ เรือ่ งทีค่ นมักจะท�ำกันคือ ๑) ท�ำไม่ดกี บั พ่อแม่ ๒)
ท�ำไม่ดกี บั วัวควาย ควาย เป็นสัตว์ทใี่ ช้ไถนาเป็นสัตว์ทมี่ บี ญ
ุ มีคณ
ุ แต่
บางเวลาทีว่ วั ควายท�ำอะไรไม่ถกู ใจ ก็จะท�ำร้ายหรือพูดไม่ดกี บั วัวควาย
ท�ำสารพัดทัง้ ด่า ทัง้ ตี แต่เมือ่ สารภาพผิด ส�ำนึกผิดแล้วอาการไม่สบาย
ก็หาย มีคนหนึง่ ปวดหัวแทบตาย ไปหาหมอไปโรงพยาบาลก็ไม่หาย
เสร็จแล้วเขามาส�ำนึกผิด เขาด่าวัวด่าควาย เขาท�ำไม่ดกี บั วัวควาย พอ
เขาส�ำนึกผิด เขาหายเลย แบบนีเ้ ป็นต้น แต่ผเู้ ขียนก็ไม่รเู้ พราะสมัยนัน้
ยังไม่รู้ ยังไม่ได้เรียนธรรมะ ตอนเด็กๆ มีแต่เห็นเหตุการณ์วา่ ผูใ้ หญ่
เขาแก้ปญ
ั หากันยังไง หมอธรรมเขาแก้กนั ยังไง ก็เป็นความรูท้ ตี่ ดิ มาใน
ชีวติ ของเราเท่านัน้ เอง แต่ไม่รวู้ า่ คืออะไร ตอนนีร้ แู้ ล้วว่าคืออะไร เป็น
เรือ่ งของวิบากกรรม และน�ำญาณพระโสดาบันมาส�ำนึกผิด ยอมรับ
ผิด คือการชักชีวติ ออกจากทุกข์
			 ตอนนีม้ หี ลายคนเอาญาณพระโสดาบันไปใช้ ถ้าเก็บข้อมูลจะ
สนุกเลย จิตอาสาน�ำไปใช้หลายคน บางคนคิดไม่ดกี บั เพือ่ น ร�ำคาญ
เพื่อน ปวดหัว แก้ยังไงก็ไม่หาย กัวซา ดีท็อกซ์ ก็ไม่หาย พอส�ำนึก
ผิดคิดได้วา่ คิดไม่ดกี บั เพือ่ น ไปชิงชัง ไปดูถกู เพือ่ นอยูใ่ นใจ พอส�ำนึก
ผิดนะ หายเลย มันดีขึ้นฉับพลันเลย พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ถ้าผู้ใด
ปฏิบัติได้ถูกต้อง จะดีขึ้นฉับพลันเลย ถ้าใครส�ำนึกได้ จะดีขึ้นทันที
			 เมือ่ เราเชือ่ และชัดเรือ่ งกรรมเช่นนี้ และน�ำความเชือ่ และชัด
เรือ่ งกรรมไปดับทุกข์ได้โดยใช้ญาณพระโสดาบัน เราก็จะเป็นคนทีไ่ ม่
โกรธใคร ไม่โทษใคร เป็นผลวิบากชั่วที่เราท�ำมาเอง ได้รับร้ายแล้ว
มันก็จะหมดไป หมดไปเรื่อยๆ เพราะเราไม่ได้ท�ำชั่วเพิ่ม เราก็จะ
โชคดีขึ้น นี่คืออย่ากลัวโรค ลองท�ำใจให้มันถูกจะดีขึ้นอย่างเร็วเลย
ท�ำคู่กับสมดุลร้อนเย็น จะดีขึ้นรวดเร็วอย่างมหัศจรรย์
แพทย์วิถีธรรม
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อย่าเร่งผล
			
เราปรารถนาจะหายเร็วได้ แต่อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าต้อง
หายเร็ว อย่าใจร้อนอยากหายเร็ว ผูใ้ ดทีใ่ จร้อน ทัง้ รีบร้อน เร่งร้ อ น
เร่งผล ว่าต้องหายเร็ว ไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องหายเร็ว ยึดมั่นถือมั่น
ว่าถ้าหายเร็วจะสุขใจ หายช้าจะทุกข์ใจ กลัวจะไม่หายเร็ว กลัวจะหาย
ช้า มันจะกดดันจิตใจตัวเอง ถ้ามันหายไม่ได้ทันใจ จะเครียดท�ำให้
เป็นทุกข์ใจ ทุกข์ใจก็คอื การเบียดเบียน ท�ำให้กอ่ โรคได้ ยิ่ ง เร่ ง เท่า
ไหร่ ยิ่งกดดัน ยิ่งเป็นทุกข์ใจมากเท่านั้นๆ ใจร้อนเท่าไหร่ ก็ทุกข์ใจ
เท่าทีใ่ จร้อน เมือ่ ทุกข์ใจร่างกายจะเจ็บป่วย โรคก�ำเริบ เพราะฉะนัน้
ไม่มปี ระโยชน์อนั ใดทีจ่ ะเร่งผล ใครมีความคิดแบบนีจ้ ะหายช้า เพราะ
ความกลัวท�ำให้กล้ามเนือ้ เกร็งตัวดันความกลัวออกร่างกายก็พงั หมด
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แย่ไปหมด ผู้เขียนเคยท�ำใจผิดแบบนี้มาแล้ว ผลคือแย่เลย ที่ถูก
ต้องที่ถูกต้องให้ท�ำใจแบบนี้คือ เรารู้ได้ว่าโรคหายเร็วน่ะมันดี แต่
เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องหายเร็ว
		 ข้อปฏิบัติคือ ให้ท�ำใจว่า เราก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุด ตาม
บุญตามความรู้ที่เรามี ท�ำความดีที่ควรท�ำให้ดีที่สุด เมื่อเราท�ำเต็ม
ที่แล้ว ปล่อยวางการเร่งผล เพราะความใจร้อน ท�ำให้หายช้า หรือ
ไม่หาย แล้วก็ทำ� ใจเราเลยว่า หายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็น
ก็ได้ หายตอนตายก็ได้ หายตอนไหน ช่างหัวมัน เมื่อท�ำใจแบบนี้
แล้ว ใจจะเป็นสุข สบายใจ เมือ่ ใจเป็นสุข สบายใจ จะเกิดปาฏิหาริย์
คือโรคจะหายอย่างรวดเร็ว ส�ำคัญมากในการท�ำใจให้มันถูก อย่าไป
ใจร้อน ใจร้อนมันทุกข์ ท�ำให้ทรุด มันกดดันตัวเอง
			 หลายคนทีท่ ำ� ทุกอย่างแล้ว แต่กไ็ ม่หายเจ็บป่วยสักที ปรากฏ
ว่าเมื่อมาตรวจใจแล้วพบว่าใจร้อน ไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องหายเร็ว
จริงๆ มันจะหายเร็วหรือช้าก็ได้ อย่าไปยึดมั่นถือมั่น อย่าใจร้อน
ท�ำเต็มที่แล้วปล่อยวางเลย โรคเขาจะหายตอนไหนก็ช่างเขา โรคจะ
หายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็นก็ได้ หายตอนตายก็ได้ เพราะ
การปล่อยวางท�ำให้ใจเป็นสุข เมื่อใจเป็นสุขโรคก็จะหายเร็ว มันจะ
ทุเลาเร็วมาก ท�ำให้มันถูก เมื่อเราปล่อยวางก็สบายใจ แล้วเราก็พัก
ไป คราวหน้าพอเรามีแรงอีก ก็พากเพียรอีก ท�ำไปให้เต็มที่ พอเรา
เหนือ่ ยหรือล�ำบากเกินแล้วก็พกั ท�ำเต็มทีแ่ ล้วก็ปล่อยวางเลย ปล่อย
วางที่ใจ
			 เวลาท�ำก็ทำ� ด้วยความสุข ท�ำด้วยใจทีร่ คู้ า่ ว่าเมือ่ ท�ำแบบนัน้
แบบนี้จะท�ำให้ทุเลาหรือหายเร็ว ท�ำด้วยความสุข (ความยินดี ความ
พอใจ สุขใจ รู้ค่า รู้ประโยชน์) เมื่อท�ำด้วยความยินดีสุขใจเต็มที่
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เรียบร้อยเต็มแรงแล้ว เพลียแล้วก็ปล่อยวางเลย โรคจะหายเร็วก็ได้
หายช้าก็ได้ หายตอนเป็นก็ได้ หายตอนตายก็ได้ เป็นการพักใจ ใจก็
เบิกบาน สบายใจ
		 พักกายคือหยุดท�ำ พักใจคือหยุดทุกข์ ก็หยุดทุกข์ในใจเรา
เราท�ำเต็มที่แล้ว เพียรและพักด้วยความสุขว่าเราได้ท�ำเต็มที่แล้ว
ได้ ดู แ ลตั ว เองแล้ ว เราไม่ ไ ด้ ดู ด าย ท� ำ ด้ ว ยความสุ ข เต็ ม ที่
เป็นประโยชน์ที่สุดแล้ว ท�ำตามบาปตามบุญของเรา ท�ำเต็มที่แล้ว
ปล่อยวาง อย่าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ใดๆ ใจก็เป็นสุข ร่างกายก็แข็งแรง
		 โรคจะหายเร็วเท่าทีเ่ ราปล่อยวางได้ แต่ละคนหายเร็วหรือ
หายช้าไม่เท่ากัน เราไม่สามารถจะไปคาดเดาได้ คนปฏิบัติเหมือน
กัน แต่หายต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมและความฉลาดของจิต
ถ้าเราท�ำจิตได้ดีมากเท่าใด ก็ทุเลาหรือหายได้ดีเท่านั้น
			 เผลอๆ บางท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้ แล้วท�ำใจตามได้นะ
ผูเ้ ขียนพบว่าหลายท่านนีโ่ รคลดลงได้เลย อาการปวดหายไปตอนไหน
หายไปตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ โรคจะหายหรือทุเลาลงได้ ลองตรวจดู
ได้เลย พอใจเราสบาย แล้วมันหายหรือทุเลาโรคเลย คนไม่ทุกข์ใจ
จะมีกำ� ลังในการรักษาโรคจริงๆ สิง่ นีช้ ว่ ยดับทุกข์ได้อย่างดีเยีย่ มเลย
			 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ทุกข์ย่อมไม่ตกถึงผู้หมดกังวล”
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อที่ ๑๒๒) แปลว่า ทุกข์ย่อมไม่มีใน
ผูไ้ ร้กงั วล เราท�ำใจไร้กงั วลได้เมือ่ ไร ท�ำใจไร้กงั วลได้มากเท่าไร ทุกข์
ใจก็จะไม่ตกถึงเรา ทุกข์กายก็จะลดหรือสลายไปได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะ
เป็นไปได้ ท�ำใจให้ถกู แล้วโรคจะทุเลาหรือหายไปอย่างทีเ่ ราคิดไม่ถงึ
แพทย์วิถีธรรม
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			 ผู้เขียนรู้ยาเม็ดนี้ ชีวิตจึงมีความสุขมาก ท�ำใจให้ไร้กังวล
อย่างเดียว ทุกข์ตา่ งๆ จะลดลงหรือหายเองได้เลย เป็นยาทีแ่ รงทีส่ ดุ
ผู้เขียนพิสูจน์อย่างชัดเจนมาแล้วกว่า ๒๕ ปี
			 มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้เขียนเป็นแผลที่ปาก ทุกที ๓ วันหาย คราว
นัน้ เดือนหนึง่ ก็ไม่หาย เอ้ ! เราก็ทำ� สมดุลร้อนเย็นดีแล้วท�ำไมไม่หาย
พอมาตรวจดูพบว่าใจร้อนอยากหายเร็ว คิดว่าเราปรับสมดุลร้อนเย็น
ได้เก่งแล้ว ก็ต้องเก่งขึ้นหายเร็วขึ้นกว่าเดิม ปรากฏว่าไม่ใช่ บางทีมนั
มีวิบากก็จะต้องช้าบ้างเป็นธรรมดา ถ้าท�ำสมดุลร้อนเย็นแต่มีวิบาก
มันก็ต้องช้าบ้าง เป็นธรรมดา มันไม่เร็วหรอก มันจะหายตอนไหน
ก็ช่างมัน พอเราเร่งๆ และไม่เป็นไปตามความต้องการ มันก็กลัว
จะไม่หายเร็ว อยากหายเร็ว หายเร็วสุขใจ ไม่หายเร็วทุกข์ใจ พอ
ไปตั้งจิตไว้แบบนี้ กล้ามเนื้อเกร็งตัวบีบเอาความทุกข์ใจความกลัว
ออก ดันออก ปากเปื่อยกว่าเดิมอีก พอผู้เขียนจับได้ โอ้ ! ท�ำเต็ม
ที่แล้ว หายเมื่อไหร่ช่างหัวมัน อาการแผลในช่องปากยุบลงภายใน
เสี้ยววินาทีเลยหายฉับพลันเลย เร็วมากเลยภายในเสี้ยววินาทีเลย
เบาลงเลย อาการปวดทรมานลดลงทันทีเลย ภายในวันสองวันหายเลย
นีช่ ดั เจน
			 มีผปู้ ว่ ยท่านหนึง่ เป็นเนือ้ งอกทีม่ ดลูก รักษาตามหลักแพทย์
วิถธี รรมแล้วดีวนั ดีคนื ภายใน ๓ เดือนก้อนเนือ้ งอกยุบลงเกือบหมด
พอ ๖ เดือนกลับมาอีกที มาบอกกับผู้เขียนว่า อาจารย์มันกลับมา
อีกแล้ว ท�ำไมมันโตขึน้ ท�ำหมดแล้วยา ๙ เม็ด ผูเ้ ขียนจึงถามดูว่า ถ้ า
ท� ำ หมดแล้ ว มั น น่ า จะดี ขึ้ น ได้ ถ ามดู ย าที่ ย าเม็ ด ที่ ๑-๗ ได้ทำ�
หมดแล้ว ผู้เขียนถามยาเม็ดที่ ๘ คือธรรมะความสบายใจท�ำได้ไหม
ผู้เขียนถามว่ามีความไม่สบายใจอะไรบ้างไหม เขาตอบว่ามี ผู้เขียน
เลยรู้ว่าไม่ครบ ๙ เม็ด ได้ ๗ เม็ด เม็ด ๘ เม็ด ๙ ยังท�ำไม่ถูก
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ผู้เขียนก็ถามว่า เล่าให้ฟังได้ไหมไม่สบายใจอะไร ผู้ป่วยเล่าให้ฟัง
ว่าญาติกดดันว่าถ้าไม่หายภายใน ๖ เดือน จะบังคับให้ไปผ่าตัด เขา
เลยเครียดมากก็เลยเร่งท�ำเร่งท�ำ ๗ เม็ดเต็มที่ แล้วใจก็เร่งว่าต้อง
หายก่อน ๖ เดือน ถ้าก้าวหน้าเร็วจะสุขใจ ถ้าก้าวหน้าช้าจะทุกข์ใจ มัน
ก็ก้าวหน้าไม่เร็วดั่งใจหมาย มันก็ทุกข์ใจ กล้ามเนื้อก็จะเกร็งตัวบีบ
ทุกข์ใจออกดันออก ร่างกายก็พังหมด มันดันความทุกข์ใจไม่ออก
ชีวิตก็ผลิตเนื้อเยื่อเพิ่มมาช่วยกันบีบเอาความทุกข์ใจออก ก็เลยได้
เนื้องอกได้มะเร็งเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเอง ทีนี้รู้วิธีท�ำเนื้องอกหรือท�ำ
มะเร็งแล้วใช่ไหม ถ้าอยากได้ก็ไปท�ำเอานะ บอกวิธีไว้แล้ว รู้วิธีท�ำ
แล้วนี่ ถ้าอยากได้ก็ไปท�ำเอา ไม่ยากหรอกท�ำเนื้องอกหรือท�ำมะเร็ง
			 ทีนถี้ า้ เราไม่กงั วลใจ จะหายเมือ่ ไหร่ชา่ งหัวมัน เราไม่กำ� หนด
ว่ามันจะหายตอนไหน เราท�ำดีเต็มที่ หายเร็ว หายช้า หายตอนเป็น
หายตอนตาย หายตอนไหนก็ช่างหัวมัน ปล่อยวางไปได้ มันก็
สบายใจ พอสบายใจ และเราก็ระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกแล้ว
เราสบายใจแล้ว ชีวติ ก็ไม่มที กุ ข์ทจี่ ะต้องบีบออก เมือ่ ชีวติ ไม่มที กุ ข์ที่
จะต้องบีบออก พลังชีวติ ก็จะบอกว่าเนือ้ เยือ่ ทีผ่ ลิตขึน้ มาเพือ่ บีบทุกข์
ใจออก ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร เลี้ยงไว้ก็เสียข้าวสุก ก็สั่งเม็ดเลือด
ขาวให้ไปสลายเนือ้ งอกหรือมะเร็งทิง้ โดยไปโอบแล้วหลัง่ เอนไซม์นำ�้
ย่อยมาสลาย เรียกว่า กระบวนการฟาโกไซโตซิส ก็สลายทิ้งออกไป
เนือ้ งอกก็ยบุ ลง มะเร็งก็ยบุ ลงๆ แล้วก็หายไปในทีส่ ดุ ใจก็สบายด้วย
โรคก็ลดลงด้วย เขาจะไปด้วยกัน ทีนผี้ ปู้ ว่ ยก็เอาไปปฏิบตั ิ ผูเ้ ขียนบอก
ไปว่า อย่าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าจะหายตอนไหน ดูแลตัวเองเต็มทีแ่ ล้ว
วางใจไปเลย หายตอนไหนช่างหัวมัน หายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้หาย
ตอนเป็นก็ได้ หายตอนตายก็ได้ หายตอนไหนช่างหัวมัน ก็บอก
เขาให้ปล่อยวาง จะได้สบายใจ
แพทย์วิถีธรรม
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			 และอย่ า ไปโกรธเกลี ย ดญาติ ที่ เ ขากดดั น เรา เพราะ
พระพุทธเจ้าสอนว่า อะไรที่เราได้รับคือสิ่งที่เราท�ำมา จริงๆ แล้ว
ญาติเขาปรารถนาดีตอ่ เรา ตามข้อมูลทีเ่ ขามี เราก็รบั ความปรารถนา
ดีเขามา ส่วนเราจะท�ำหรือไม่ทำ� มันเรือ่ งของเรา มันชีวติ ของเรา และ
พระพุทธเจ้าสอนว่า สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราท�ำมา ไม่มีอะไรที่เรา
ได้รับโดยที่เราไม่เคยท�ำมา เพราะฉะนั้นที่เขากดดันเราแสดงว่า เรา
เคยไปกดดันคนอื่นมาก่อน รับแล้วก็หมดไป ก็จะโชคดีขึ้น อย่าไป
ทุกข์ เราไปกดดันคนอื่นมาก่อนในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ รับแล้วก็
หมดไป แล้วก็จะโชคดีขึ้น ไม่ต้องไปทุกข์ใจอะไร ผู้เขียนก็บอกให้
ผู้ป่วยไปปฏิบัติ ผู้ป่วยตั้งใจปฏิบัติประมาณวันที่ ๕ หรือ ๖ ของ
ค่าย ผู้ป่วยก็มารายงานว่า อาจารย์ๆ มันยุบลงแล้วๆ เร็วเหมือน
กันนะ ถ้าปฏิบัติได้ถูก มันจะยุบลงเร็วเห็นๆ เลย ก้อนยุบลงเห็นๆ
เลย ปฏิบัติให้มันถูก อย่าเร่งผล อย่าใจร้อนในทุกเรื่อง ตั้งแต่เรื่อง
ร่างกาย เหตุการณ์ก็ตาม อย่าไปใจร้อนในทุกเรื่อง เราดูแลร่างกาย
เราเต็มที่แล้ว เราท�ำดีเต็มที่แล้ว ปล่อยวางเลย ไม่ต้องไปใจร้อนทุก
เรื่อง จะหายเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
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อย่ากังวล
			 การปฏิบัติในเรื่อง อย่ากังวล ในเบื้องต้นให้ปฏิบัติแบบ
ง่ายๆ คือ คิดแบบไหนก็ได้ให้ใจมันสบาย ถ้าคิดแล้วใจสบาย อัน
นั้นเป็นประโยชน์ ช่วยลดโรคทันที เป็นสิ่งที่ควรท�ำ ถ้าคิดแล้วใจ
ไม่สบาย แปลว่าเป็นโทษ ก่อโรค ไม่มปี ระโยชน์ ไม่ควรท�ำ พยายาม
ปรับจิตใจอย่างไรก็ได้ ปรับแบบไหนก็ได้ ให้ใจเป็นสุขสบายจริงๆ
		 ท�ำดีที่ท�ำได้ด้วยใจที่เป็นสุขอย่างรู้เพียรรู้พัก ดีเกิดก็สุขใจ
ดีไม่เกิดก็สขุ ใจ ไม่ววิ าท ชีวติ ถ้าอยากมีความสุขทีส่ ดุ ในโลกมีความ
สุขทุกเวลา อย่าท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นโทษต่อตนเองและผูอ้ นื่ อะไรไม่ดี อย่าท�ำ
ลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ดี หรืออะไรก็ตามที่เป็นผลเสียเป็นโทษเป็นภัย
ต่อจิตใจ ร่างกาย เหตุการณ์ ของตนเองและผูอ้ นื่ พยายามลดละเลิกไป
พยายามพิจารณาโทษ แล้วลด ละ เลิกไป พิจารณาประโยชน์วา่ ลด ละ
แพทย์วิถีธรรม
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เลิกแล้วมันจะดีอย่างไร ให้ทำ� สิง่ ทีด่ ที เี่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและ
ผูอ้ นื่
			๑) ท�ำดีที่ท�ำได้ด้วยใจที่เป็นสุขอย่างรู้เพียรรู้พัก
			 ธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูล มีความยินดี พอใจ เต็มใจ
ไม่บงั คับใคร ไม่กดดันใคร ก็จะเกิดพลังความดีได้มากทีส่ ดุ ก็ดดู สิ่งดี
เข้ามาได้มากที่สุด ดันสิ่งร้ายออกไปได้มากที่สุด ก็จะเกิดเรื่องดีได้
มากทีส่ ดุ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เราเป็นเพียงผู้ชี้ทางแต่การเดิน
ทางเป็นของท่าน
		 ๒) ดีเกิดก็สุขใจ ดีไม่เกิดก็สุขใจ ดีเกิดก็สุขใจ แสดงว่า
สิ่งดีนั้นเป็นกุศลของเราและของคนที่เกี่ยวข้องออกฤทธิ์ (โชคดีอกี
แล้ว... ดีออกฤทธิ์แล้ว...) ดีไม่เกิดก็สุขใจ แสดงว่า สิ่งไม่ดีนั้นเป็น
อกุศลของเราและของคนทีเ่ กีย่ วข้องออกฤทธิ์ (โชคดีอกี แล้ว... ร้าย
หมดไปอีกแล้ว...) คือไม่มีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์ สุขสบายใจทั้งขึ้น
ทั้งล่อง เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ให้อดทน รอคอย
ให้อภัย ท�ำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
			๓) ไม่วิวาท (พุทธพจน์ ๗ ต้องไม่วิวาทกัน) ดีที่ควรท�ำคือ
ดีที่ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ) ไม่วิวาทกับหมู่มิตรดี ไม่วิวาทกับบุลคล
ส�ำคัญที่เกี่ยวข้อง ไม่วิวาทกับสุขภาพของตนและคนที่เกี่ยวข้อง
ไม่วิวาทกับเหตุการณ์ ถ้าวิวาทแปลว่าสิ่งดีที่เรามุ่งหมายนั้นเป็นดีที่
ยังไม่ใช่เวลา เป็นอกุศลของเราและของคนที่เกี่ยวข้องออกฤทธิ์
ถ้าใครเข้าใจเรื่องกรรมจะไม่ฝ่าเข้าไป ฝ่าเข้าไปมีแต่วิวาทแตกร้าว
ต่อให้ดีนั้นดีอย่างมากแล้วเราฝ่าท�ำดีนั้นได้ส�ำเร็จสร้างผลงานได้
ส�ำเร็จ แต่คนเกลียดกันมาก ไม่พอใจกันมาก ทะเลาะกัน ก็ไม่มี
ความสุข งานส�ำเร็จเป็นสุขปลายเล็บ แต่คนทะเลาะกัน เกลียดกันชัง
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กัน มันเป็นทุกข์ทั้งแผ่นดิน เมื่อเราท�ำดีที่ท�ำได้ไม่วิวาทกันให้ดีที่สุด
มันได้เท่าไหร่ให้เราพอใจเท่านั้น ให้เราต้องการแต่ของที่เขาให้ รับ
แต่ของที่เขาให้ แล้วท�ำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ อย่าไปอยากได้สิ่ง
ที่มันยังไม่ได้ อยากได้เมื่อไหร่ เราก็เป็นขโมยเมื่อนั้น ยังไม่ใช่สิทธิ
ของเรา ไม่ใช่กุศลของเรา หรือเราได้รับสิ่งไม่ดีอะไร นั่นแหละเป็น
วิบากร้ายของเรา เป็นอกุศลของเรา ให้เต็มใจรับ เต็มใจให้หมดไป
			 ตรวจความวิตกกังวล ว่ามันกังวลๆ เรื่องไหนๆ อยู่ วิธีล้าง
ความวิตกกังวล แบบง่ายๆ แบบย่อๆ เอาไปท�ำแล้วจะดีขึ้นเลย เรา
ท�ำดีที่ท�ำได้ ด้วยใจที่เป็นสุข ท�ำดีที่ท�ำได้ให้ดีที่สุดด้วยใจที่เป็นสุข
อย่างรูเ้ พียรรูพ้ กั เมือ่ ท�ำเต็มทีแ่ ล้วให้เราท�ำใจปล่อยวางว่า สิง่ ทีเ่ กิด
ขึ้นนั้นให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต ปล่อยวางไปเลย เรา
ท�ำดีให้ดีที่สุด ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับ
ไปเท่านั้น ท�ำใจแบบนี้เลย มันจะโล่ง สบายเลย เพราะสุดท้าย ทุก
อย่างก็ดบั ไป ไม่มอี ะไรเป็นของใคร ไม่ตอ้ งทุกข์ใจอะไร เราปรารถนา
ให้เกิดสิง่ ทีด่ ี ลงมือท�ำให้ดที สี่ ดุ ดีเกิดก็สขุ ใจ ดีไม่เกิดก็สขุ ใจให้ได้ ดีเกิด
ก็สุขใจเพราะเรามีปัญญารู้ว่า เป็นกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้อง
สังเคราะห์ร่วมกัน ท�ำให้สิ่งที่ดีเกิดขึ้นให้เรา และคนที่เกี่ยวข้องได้
อาศัย ก่อนทีท่ กุ อย่างจะดับไป ดีไม่เกิดเราก็สขุ ใจเพราะเรามีปญ
ั ญา
รู้ว่า เป็นอกุศลเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องออกฤทธิ์ให้
ต้องได้รบั ผล ถ้าเราไม่ทำ� ความดีจะหนักกว่านัน้ นีเ่ ราท�ำความดี ดีชิง
ออกฤทธิแ์ ทนร้าย ดันร้ายออกไป มันจึงเบาลง มันจึงเบาลงอย่างนัน้
มันจึงได้ขนาดนัน้ รับแล้วก็หมดไป ก็จะโชคดีขนึ้ อยากหมดเร็วก็ทำ�
ดีไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ ชีวิตก็ไม่ต้องทุกข์ใจ สุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป
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เราไม่ตอ้ งเป็นทุกข์ใจอะไร ทุกอย่างเป๊นมายาเป็นสมมติโลก ใจเราก็
สบาย สุขสบายใจไร้กังวล ท�ำใจให้มันถูกต้อง
			พระท่านถึงสวดเวลามีคนตายว่า กุศลา ธัมมา อกุศลา
ธัมมา แปลว่า มีแต่กุศลกับอกุศลเท่านั้นที่ชีวิตแต่ละชีวิตท�ำมาหาที่
ต้นที่สุดไม่ได้ แล้วก็ออกฤทธิ์ในชาติที่ท�ำนั้นส่วนหนึ่ง ชาติต่อไป
ส่วนหนึ่ง ชาติต่อๆ ไปอีกส่วนหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้น
ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๗ ข้อที่ ๑๖๙๘ เพราะฉะนั้น ชีวิตเดี๋ยว
ก็ดีเดี๋ยวก็รา้ ย เดีย๋ วก็ดเี ดีย๋ วก็รา้ ย เดีย๋ วก็ดเี ดีย๋ วก็รา้ ย กุศลา ธัมมา
อกุศลา ธัมมา แปลว่า ชีวติ เดีย๋ วก็ดี เดีย๋ วก็รา้ ย เดีย๋ วก็ดี เดีย๋ วก็ร้าย
กุศลมามันก็ดี อกุศลมามันก็ร้าย มันก็มีแค่นี้แหละ ชีวิตมนุษย์มีแค่
นี้ มีแค่ดีกับร้ายไปดูได้เลยในแต่ละวันๆ มีแต่ดีกับร้ายไม่มีอะไรไป
กว่านี้หรอก มีแค่นี้แหละ เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย
แล้วจะไปทุกข์อะไร และมันไม่ใช่ตัวใครของใคร ดีกับร้ายเกิดก็ดับ
เกิดแล้วก็ดับ เกิดแล้วก็ดับ สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเป็นของใคร จะไป
ทุกข์ใจอะไร ไม่ชอบไม่ชังอะไร ก็ไม่ทุกข์ใจอะไร ในขณะที่เรามีชีวิต
อยู่เราก็รู้ว่า สิ่งที่ควรอาศัยคือดี เราก็ท�ำดีให้มากๆ ท�ำกุศล ท�ำดีให้
มากๆ ล้างชอบชังออกไป ท�ำดีให้มากๆ ท�ำกุศลให้มากๆ เอาเท่าที่
จะท�ำได้ แค่นี้แหละ ดีก็จะเกิดขึ้นได้มาก ร้ายก็จะน้อยลง น้อยลง
เบาลงๆ สุดท้ายก็ปรินิพพาน สูญจากทุกอย่างไป ก็สบายไร้กงั วล
		 คนที่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ จะคิดท�ำใจให้เป็นสุข ถ้าเรา
เชื่อว่าบาปบุญมีจริง เราก็จะหยุดท�ำชั่ว ไม่ท�ำชั่ว เราก็จะท�ำแต่ดี
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ความสั่งสมบุญ (การปฏิบัติศีลด้วยการละ
สิ่งที่ไม่ดี ท�ำความดี และท�ำจิตใจให้ผ่องใส) น�ำสุขมาให้” (ขุทฺทก
นิกาย ธมฺมปท. เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐) “ความสั่งสมบาป (ผิดศีล)
น�ำทุกข์มาให้” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐)
แพทย์วิถีธรรม
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			นี้เป็นค�ำตรัสของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงปัจจัยส�ำคัญที่จะ
ท�ำให้หายหรือเกิดโรคทีว่ งการสุขภาพส่วนใหญ่ไม่รู้ การจะมีสุขภาพ
ที่ดีนั้นมีเรื่องสมดุลร้อนเย็นด้วย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระ
ไตรปิฎก “สังคีติสูตร” ในประเด็นของการท�ำสมดุลร้อนเย็นท�ำให้
มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย และพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า “การไม่ท�ำบาป
น�ำสุขมาให้” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๕๙) “ความ
สั่งสมบุญน�ำสุขมาให้” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. เล่มที่ ๒๕ ข้อที่ ๓๐)
			 ดังนั้น คนจะมีความสุขจะต้องละบาป บ�ำเพ็ญบุญและ
กุศล เมื่อเราละบาป บ�ำเพ็ญบุญและกุศลแล้ว ถ้าเรายังได้รับผล
ร้ายอยู่ มีความทุกข์ในขณะที่เราท�ำดีอยู่ ก็แปลว่า ผลร้ายที่เราได้
รับมันน้อยกว่าความชั่วหรือสิ่งไม่ดีที่เราได้เคยท�ำมา ไม่ว่าในชาติ
นี้หรือชาติก่อน เพราะมีความดีที่เราท�ำมา และก�ำลังท�ำอยู่นั้นช่วย
ต้านหรือบรรเทาเบาบางสิ่งไม่ดีที่เราเคยท�ำมาก่อนนั้น นั่นคือผล
ดีที่เราได้รับ แต่ถ้าเราไม่ท�ำดี เราก็ต้องได้รับสิ่งที่ไม่ดีหนักกว่านั้น
แน่นอน ดังนั้นเมื่อเราท�ำดีิ เราก็เลยได้รับผลดีนั้น ถ้าเรารู้สัจจะนี้
เราก็จะสุขใจ และถ้าเราอยากได้รบั ผลดีมากขึน้ และยาวนานมากต่อไป
จะท�ำอย่างไร ก็ต้องท�ำดีให้มากๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กุศลธรรม
เจริญขึน้ อกุศลธรรมเสือ่ ม” (พระไตรปิฏก เล่มที่ ๑๐ ข้อที่ ๒๕๘)
เมือ่ เขาเสพศีล พรต ชีวติ พรหมจรรย์ ซึง่ มีการบ�ำรุงดี อกุศลธรรม
เสือ่ มไป กุศลธรรมเจริญมากยิง่ ขึน้ ศีล พรต ชีวติ พรหมจรรย์ ซึง่ มี
การบ�ำรุงดี เห็นปานนัน้ มีผล (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ ข้อที่ ๕๑๘)
แสดงว่ากุศลกรรมสามารถชิงออกฤทธิแ์ ทนอกุศลกรรม ท�ำให้อกุศล
กรรมเบาบางลงได้ คุณความดีจะท�ำให้สิ่งไม่ดีในชีวิตลดลงได้
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			 ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เอง
ข้อที่ ๓๙๒ พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า ในอดีตชาติปางที่ท่านยังไม่
บ�ำเพ็ญบุญท่านเคยท�ำบาปหลายอย่าง เช่น เคยเป็นนายทหารเคย
ฆ่าคนตายเป็นจ�ำนวนมาก เคยฆ่าน้องชายต่างมารดา เคยห้ามโคไม่
ให้ดื่มน�้ำ เป็นต้น พอท่านรู้แล้วว่าเป็นบาป/ไม่ดี ท่านก็หยุดท�ำบาป
แล้วท่านก็ทำ� แต่ความดีมากๆ เมือ่ ท่านท�ำความดีมากๆ ท่านก็พบว่ า
วิ บ ากกรรมบาป ที่ ท ่ า นได้ รั บ มั น น้ อ ยกว่ า ที่ ท ่ า นเคยท� ำ มา ยก
ตัวอย่างเช่น ในอตีตชาติของพระพุทธเจ้าท่านเคยฆ่าน้องชายต่ า ง
มารดา เพราะเหตุแห่งทรัพย์ จับใส่ลงในซอกเขา และบด (ทับ) ด้วยหิ น
ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น ในยุคที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้า พระเทวทัต
จึงผลักก้อนหิน ก้อนหินกลิ้งลงมากระทบนิ้วแม่เท้าของท่านจนห้อ
เลือด จะเห็นได้ว่า แทนที่ท่านจะถูกฆ่าตาย ก็ถูกเพียงสะเก็ดหิน
เท่านั้น เพราะมีพลังความดีต้านหรือบรรเทาสิ่งที่ไม่ดีให้น้อยลง
			 เพราะฉะนัน้ เมือ่ เรารูว้ า่ เราได้รบั น้อยกว่าทีท่ ำ� มาจริง เราก็
สบายใจ ถ้าไม่ท�ำความดีจะเป็นอย่างไร จะโดนหนักกว่านีอ้ กี ดังนั้น
เราโดนเท่านี้ก็ดีแล้ว ไม่หนักกว่านี้ก็ดีแล้ว ถ้าเราไม่ท�ำความดีเราก็
จะโดนหนักกว่านี้ และเมื่อเราได้รับผลแล้ว สิ่งไม่ดีนั้นก็หมดไปๆ
เท่าที่เรารับ เมื่อรู้ดังนี้เราก็จะสบายใจ
			 ถ้าอยากให้ความไม่ดหี มดไปเร็ว จะท�ำอย่างไร ก็ทำ� ความดี
มากๆ ไว้ การท�ำความดี จะช่วยให้ความเดือดร้อนในชีวิตลดน้อย
ลงตามค�ำตรัสของพระพุทธเจ้าทีว่ า่ กุศลกรรมสามารถยังอกุศลกรรม
ให้เบาบางลงได้ เผลอๆ ถ้าเข้าใจได้ชดั เจนแจ่มแจ้ง แล้วท�ำไว้ในใจ
ได้ดๆี จะไม่ทกุ ข์ใจเลย ซึง่ จะช่วยท�ำให้โรคทุเลาหรือหายได้เร็ว
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			การเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ จะท�ำให้เราหายโรคได้ง่าย คน
ไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ ยากที่จะท�ำใจให้ไร้กังวลได้ ผู้ที่บอกให้
พลิกจิตมองโลกในแง่ดี เวลาถ้าโดนสิง่ ไม่ดนี อ้ ยๆ ก็จะพอพลิกจิตได้
แต่เวลาโดนสิง่ ไม่ดหี นักๆ และไม่เชือ่ เรือ่ งบาปบุญ ไม่มที างพลิกจิต
มองโลกในแง่ดีให้สบายใจได้ เพราะจะไม่รู้เลยว่า ท�ำไมต้องเป็นเรา
ท�ำไมเป็นเราๆ แล้วจะหมดเมือ่ ไร จะไม่รเู้ หตุรผู้ ลเลย ไม่รู้ที่มาที่ไป
ก็จะทุกข์ใจ
		 เผลอๆ ไปโกรธคนอืน่ อีก เพราะไม่รคู้ วามจริงว่าทุกสิง่ ทุก
อย่างทีเ่ รารับอยูล่ ว้ นเกิดจากกรรม (การกระท�ำ) และวิบาก (ผล)
กรรมของเราทั้งสิ้น ที่ลิขิต (เขียนบท) หรือดลให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้กับ
เรา แม้แต่ดลให้คนนัน้ คนนีม้ าท�ำไม่ดกี บั เรา ก็ไม่ใช่ความผิดของเขา
แต่เป็นความผิดของเรา เกิดจากวิบากกรรมของเราที่เคยท�ำไม่ดีมา
อาจในชาตินี้หรือชาติก่อน ลิขิตหรือดลให้เกิดผลกับเรา เมื่อเรารับ
ผลไม่ดีนั้นแล้ว วิบากกรรมไม่ดีนั้นก็หมดไป จะต้องไปโกรธเขาให้
เราทุกข์ใจทุกข์กายท�ำไม
			 ยิ่งถ้าเขามาท�ำไม่ดีกับเราด้วยเจตนา ก็จะสั่งสมเป็นวิบาก
กรรมร้ายของเขา น่าสงสารเขาที่จะต้องรับทุกข์จากวิบากกรรมนั้น
ต่อไป เราช่วยให้เขาลดสิง่ ทีไ่ ม่ดนี นั้ ได้ไหม ช่วยได้กช็ ว่ ย ช่วยไม่ได้ก็
ปล่อยวางให้เขาเรียนรู้สุขทุกข์ตามบาปบุญของเขา เมื่อเขาทุกข์มาก
พอ เขาก็จะหาทางออกจากทุกข์เอง และเราก็รู้ว่าสุดท้ายทุกอย่างก็
ดับไป เราก็จะไม่ทุกข์ใจอะไร
			พระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ใน สัมมาทิฐิ ๑๐ ว่า คนไม่เชือ่ เรือ่ ง
บาปเรื่องบุญจะไม่พ้นทุกข์ ส่วนคนที่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญก็จะ
พ้นทุกข์ได้ เพราะจะคลายทุกข์ในใจได้
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			 ชีวิตเดินทางไปสู่ความตายด้วยกันทุกคน ถ้าเราเชื่อเรื่อง
บาปเรื่องบุญ ต่อให้เรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีจริง (แต่ความจริง บาป
บุญมีจริง) ใจเราก็จะไม่ทุกข์ ใจเราก็จะเป็นสุข จะเป็นประโยชน์ต่อ
ชีวติ เราและผูอ้ นื่ เราจะเดินทางสูค่ วามตายโดยไม่ทกุ ข์ใจซึง่ เป็นผลดี
ต่อสุขภาพด้วย ส่วนคนทีไ่ ม่เชือ่ เรือ่ งบาปเรือ่ งบุญ ก็เดินทางสูค่ วาม
ตายเหมือนกัน แต่เดินทางสู่ความตายด้วยความทุกข์ใจและเป็นผล
เสียต่อสุขภาพ เมื่อท่านไตร่ตรองให้ดี ท่านก็จะชัดเจนว่าอะไรเป็น
ประโยชน์กว่า เพราะฉะนั้น การเลือกเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ ไม่มี
อะไรขาดทุน มีแต่กำ� ไรอย่างเดียว เพราะใจก็ไม่ทกุ ข์และกายก็แข็งแรง
ได้ประโยชน์ทงั้ ต่อตนเองและผูอ้ นื่
			 นอกจากเชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญ จะท�ำใจให้ไร้กังวลได้แล้ว
การปฏิบัติที่ท�ำให้เราท�ำใจไร้กังวลได้ ที่ส�ำคัญประเด็นต่อไป คือ
เรามีหน้าที่กิจการงานอะไรก็แล้วแต่ ให้เราท�ำหน้าที่กิจกรรมการ
งานนัน้ เต็มทีส่ ดุ ฝีมอื ตามเหตุปจั จัยทีท่ ำ� ได้ เช่น มีหน้าทีด่ แู ลตัวเอง
ดู แลครอบครัว ดูแลกิจการงาน ดูแลสัง คม เมื่ อท� ำ เต็ ม ที่ แล้ ว
ให้เราท�ำใจว่า สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริง
			 อย่าอยากได้ดีหรืออยากให้เกิดดี เกินกว่าฤทธิ์แรงเกินกว่า
ความสามารถที่ท�ำได้จริง เพราะการอยากได้เกินจริง อยากได้เกิน
กว่าทีท่ ำ� ได้จริง จะท�ำให้ใจเป็นทุกข์ แล้วจะเจ็บป่วย แต่ถา้ การยอมรับ
ความจริง จะท�ำให้ใจเป็นสุข และหายเจ็บป่วยเร็ว
			เมื่อเราได้พยายามท�ำให้ดีที่สุดอย่างเต็มที่แล้ว สิ่งที่เกิดขึ้น
นั้นจะดีมากน้อยเท่าไรก็แล้วแต่ มันก็ดีที่สุดแล้วตามที่เป็นจริง จะดี
มากดีนอ้ ยก็แล้วแต่ หรือจะล้มเหลวก็ตาม ถ้าเราไม่ทำ� ดีเลย มันอาจ
แพทย์วิถีธรรม
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จะล้มเหลวกว่านัน้ ก็ได้ เพราะฉะนัน้ มันดีทสี่ ดุ แล้วตามบาปตามบุญ
ของโลก
			 เมื่อมันดีที่สุดที่เป็นไปได้จริงแล้ว จะทุกข์ใจไปท�ำไม ต่อให้
ดีทสี่ ดุ ทีเ่ ป็นไปได้จริง ต่อให้ดมี ากดีนอ้ ย หรือล้มเหลวก็ตาม สุดท้าย
มันก็จะดับไป มันไม่ใช่สมบัติแท้ของเรา เพราะความส�ำเร็จของ
การท�ำงาน ความส�ำเร็จของการช่วยคน แม้แต่ความส�ำเร็จในการ
ดูแลสุขภาพทางกายของเรา ก็ไม่ใช่ความส�ำเร็จแท้ของเรา ความ
ส�ำเร็จแท้ของเราคือ เราไม่ทุกข์ใจ ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะส�ำเร็จหรือ
ไม่ส�ำเร็จ เมื่อเราได้ลงมือท�ำอย่างเต็มที่แล้ว
		 ท�ำดีเต็มที่แล้ว ก็ดีเต็มที่แล้ว ท�ำเต็มที่แล้ว ก็สุขเต็มที่
ได้แล้ว ท�ำดีที่สุดแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจ ท�ำดีที่สุดแล้ว
ก็ไม่มอี ะไรจะต้องเสียดาย ท�ำดีทสี่ ดุ แล้ว ก็ไม่มอี ะไรจะต้องทุกข์ใจ
ท�ำดีที่สุดแล้ว ก็สุขที่สุดได้แล้ว ท�ำดีให้ดีที่สุด ให้โลกและเราได้
อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไป ท�ำดีอย่างรู้เพียรรู้พัก แล้ว
ปล่อยวางไปตามวิบากดีร้ายของเราของโลก
			 ดังนั้น ในการท�ำกิจกรรมการงานต่างๆ รวมถึงการดูแล
สุขภาพกายของเรา ความส�ำเร็จแท้ของเราคือเราไม่ทุกข์ใจ ไม่ว่า
มันจะส�ำเร็จหรือไม่สำ� เร็จ เมือ่ เราได้ลงมือท�ำอย่างเต็มทีแ่ ล้ว ภายใต้
เงื่อนไขการได้ลงมือท�ำอย่างเต็มที่แล้ว มันจะส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ
แล้วเราไม่ทกุ ข์ใจ นัน่ คือความส�ำเร็จทีแ่ ท้จริงของชีวติ คือประโยชน์
ที่แท้จริงของชีวิต และคือความผาสุกที่แท้จริงของชีวิต
			 สิง่ ทีม่ คี า่ ทีส่ ดุ ของชีวติ คือ ความผาสุกของจิตวิญญาณของ
จิตใจ เพราะฉะนั้น เราจงเอาสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตเถิด งานส�ำเร็จ
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หรือไม่ส�ำเร็จไม่เป็นไร เพราะส�ำเร็จก็ดับไป ไม่ส�ำเร็จก็ดับไป ไม่ใช่
สมบัติแท้อันยั่งยืนของเรา เราท�ำเต็มที่แล้วไม่ทุกข์ใจต่างหาก คือ
ความส�ำเร็จที่แท้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในนขสิขสูตรว่า สุขทุกข์ทาง
ใจแรงเท่ากับดินทัง้ แผ่นดิน สุขทุกข์ทางกายแรงเท่ากับฝุน่ ปลายเล็บ
			 ดังนัน้ ท�ำเต็มทีแ่ ล้วก็ปล่อยให้มนั เป็นไปตามเหตุปจั จัยของ
มัน มันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ จะส�ำเร็จมาก ส�ำเร็จน้อย หรือจะล้มเหลว
ปล่อยให้เป็นอย่างที่มันเป็น ใจเราจะไม่เป็นทุกข์ ปล่อยวางไป
มันจะเป็นอะไร ก็ปล่อยมันไปตามบาปบุญของโลก เพราะไม่ว่า
อะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม มันเกิดขึ้นจากผลของการกระท�ำ จากการ
สังเคราะห์ของเหตุปัจจัยดังนี้คือ
			 ๑. ความพากเพียรของเรา
			 ๒. ความพากเพียรของโลก
			 ๓. บาปบุญของเรา
			 ๔. บาปบุญของโลก
			 ๕. องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม
			 ผลที่เกิดขึ้นต่างๆ ในโลกก็ล้วนเกิดจาก ๕ สิ่งนี้สังเคราะห์
กัน ถ้าเหตุปัจจัยที่ดีลงตัวและสังเคราะห์กันดีมันก็ได้ผลดีมาก
ถ้าเหตุปัจจัยที่ดีลงตัวกันน้อย สังเคราะห์กันได้น้อยมันก็ได้ผล
ดีน้อย ถ้าเหตุปัจจัยไม่ดีสังเคราะห์กัน มันก็ได้ผลไม่ดี มันจะ
ลงตัวหรือไม่ลงตัวก็ตาม สุดท้ายมันก็ดับไป นี่คือสิ่งส�ำคัญ อย่า
ไปยึดมั่นถือมั่น แม้ดีก็ตามก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เพราะพระพุทธเจ้า
ตรัสว่า การยึดมั่นถือมั่นจะท�ำให้เป็นทุกข์
			 ผูเ้ ขียนได้นอ้ มน�ำเอาค�ำสอนของพระพุทธเจ้าในหลักพรหม
วิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มาปฏิบัติ แล้วพบว่า
แพทย์วิถีธรรม
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เป็นหลักการท�ำดีที่ท�ำให้จิตใจเป็นสุขอย่างยิ่ง ซึ่งผู้เขียนได้อธิบาย
เป็นภาษาง่ายๆ เป็น หลักการท�ำดีอย่างมีสุข ๖ ข้อ ดังนี้
			 ๑. รูว้ า่ อะไรดีทสี่ ดุ (เช่น รูว้ า่ เรารักษาโรคให้หาย ก็จะดีที่สุด
รูว้ า่ สามีดี ภรรยาดี บุตรดี สังคมดี บ้านเมืองดี ก็จะดีทสี่ ดุ คือรูว้ า่
อะไรดีทสี่ ดุ ทีจ่ ะท�ำให้เราหรือผูอ้ นื่ ได้ประโยชน์ทสี่ ดุ )			
			 ๒. ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด
			 ๓. ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น แล้วลงมือท�ำให้ดีที่สุด
			 ๔. ยินดีเมื่อได้ท�ำให้ดีที่สุดแล้ว
			 ๕. ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด
			 ๖. นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด
			 ถ้าอยากมีความสุข อยากให้โรคหายเร็ว ก็ท�ำ ๖ ข้อนี้ให้ได้
			 ตรงกับหลักการท�ำให้แข็งแรงอายุยืนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ในพระไตรปิฎก “อนายุสสสูตร” ในข้อที่ ๕ ประพฤติเพียรดัง่ พรหม
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งสามารถขยายรายละเอียดเพิ่ม
เติม ดังนี้
			 ๑. เมตตา ก็คือ รู้ว่าอะไรดีที่สุด และปรารถนาให้เกิดสิ่งที่
ดีที่สุดกับเขาหรือเรา เมตตา คือ ปรารถนาให้เกิดสภาพจงเป็นสุข
เป็นสุขเถิด
			 ๒. กรุณา ก็คอื ลงมือท�ำให้ดที สี่ ดุ เช่น กรุณาท�ำนัน่ กรุณา
ท�ำนี่ให้หน่อย
			 ๓. มุทิตา ก็คือ ยินดีเมื่อได้ท�ำให้ดีที่สุดแล้ว ยินดีเมื่อดีเกิด
ขึ้นกับเขาหรือเรา แม้เขาหรือเราจะไม่ได้ผลดีดังที่มุ่งหมายหรือได้ดี
น้อยกว่าทีม่ งุ่ หมาย เราก็ยนิ ดีทเี่ ราไม่ได้ดดู าย ยินดีทเี่ ราได้พยายาม
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ท�ำให้ดีที่สุดแล้ว เพราะเมื่อเราได้พยายามท�ำให้ดีที่สุดแล้ว ดีก็ได้
เกิดขึ้นแล้วในกาย วาจา ใจของเรา เราก็ยินดีที่ดีได้เกิดขึ้นแล้วใน
กายวาจา ใจของเรา สั่งสมเป็นวิบากดีของเราแล้ว
			 ๔. อุเบกขา ก็คือ การปล่อยวาง ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งที่ดีที่สุด เป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะความยึดมั่นถือมั่นท�ำให้ใจเราเป็นทุกข์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ว่า “สัพเพ ธรรมานาลัง อภินิเวสายะ” แปลว่า “สิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น สิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะไม่ทุกข์เป็น
ไม่มี ผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นย่อมไม่ทุกข์”(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙ ข้อ
ที่ ๓๖๐)
			 นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัส แม้แต่ดีก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้
เราปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดได้ ลงมือท�ำให้ดีที่ดีที่สุดก็ได้ แต่จะ
ไปยึดมั่นถือมั่นว่าดีต้องเกิดปริมาณเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ (มันไม่เที่ยง
ไม่แน่นอน) ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะคงอยู่ตลอดกาลนาน
ก็ไม่ได้ (สุดท้ายมันก็จะดับไป) ถ้าเรายึดมั่นถือมั่น จะท�ำให้ใจเป็น
ทุกข์ เพราะฉะนั้น ยึดไม่ได้ ปล่อยวางเลย ปล่อยให้เป็นอย่างที่มัน
เป็น จะได้มากได้น้อยก็แล้วแต่บาปแต่บุญของโลก ปล่อยไปเลย
แล้วใจจะเป็นสุข นั่นคือสิ่งที่ดีที่สุด คือ ข้อที่ ๖
			 หลักการท�ำดีอย่างมีสุข ๖ ประการ ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้อง
จิตใจก็จะเป็นสุขอย่างยิ่ง แต่ต้องท�ำดีก่อนแล้วค่อยวางดี อย่าวาง
ดีโดยไม่ท�ำดี ศาสนาพุทธวางชั่ว ชั่วไม่ต้องท�ำ ท�ำแต่ดี ศาสนาพุทธ
ต้องท�ำดี แต่ไม่ต้องไปติดดี เป็นการหยุดชั่ว ท�ำดี ท�ำจิตใจให้ผ่องใส
ด้วยการไม่ตอ้ งติดดี ไม่ตอ้ งติดชัว่ อย่าไปทุกข์กบั มัน จะได้ผลเท่าไร
ก็แล้วแต่ ปล่อยวางเลย ท�ำจิตใจให้ผอ่ งใส เพราะสุดท้ายมันก็ดบั ไป
แพทย์วิถีธรรม
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			 ชีวิตเราเดินทางไปสู่ความตายด้วยกันทุกคน ฉะนั้น เรา
มีหน้าที่ท�ำทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราพอจะท�ำได้ ให้มันอยู่ในสภาพที่ดี
ที่สุด เท่าที่เราจะท�ำได้ เพื่อให้โลกได้อาศัย ให้เราได้อาศัย ก่อนที่
มันจะดับไป หรือก่อนที่เราจะดับไปเท่านั้น ปฏิบัติให้ถูกแล้วจิตใจ
จะเป็นสุขและหายโรคได้เร็ว เรื่องนี้เป็นเรื่องส�ำคัญ
			การท�ำดีแล้วค่อยวางดี เราจะมีดีอาศัย แล้วใจจะไม่เป็น
ทุกข์ เรียกว่า ท�ำดีอย่างมีสุข แต่ถ้าวางดีโดยไม่ท�ำดี ด้วยการคิด
ว่าทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราของเรา ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้ ก็เลยไม่ท�ำ
ดีอะไร ไม่ต้องท�ำอะไรหรอก อยู่เฉยๆ มันจะเป็นยังไง คือวางดีโดย
ไม่ท�ำดี มันจะเป็นยังไง มันจะไม่สดชื่น หดหู่ ห่อเหี่ยว บื้อๆ ดีก็
ไม่มีอาศัย จิตใจก็จะหดหู่ ห่อเหี่ยวไปเรื่อยๆ อันนั้นมันไม่ใช่ศาสนา
พุทธ
			 แต่คนท�ำดี จิตใจจะสดชื่น มีบุญกุศลให้อาศัย ท�ำให้ดีที่สุด
แล้ววางความยึดมั่นถือมั่นให้ถึงที่สุด ทุกข์ใจเกิดเมื่อใด ก็หมั่น
พิจารณาซ�้ำๆ การพิจารณาซ�้ำๆ มันจะท�ำลายทุกข์ใจได้ เมื่อทุกข์
ใจถูกล้าง ความสุขใจจะเกิดขึ้น เมื่อความสุขใจเกิดขึ้น โรคจะลดลง
ทันที อันนี้คือ สิ่งที่ดีสุดที่ไม่ต้องซื้อหา เป็นยาที่ดีที่สุด ที่แรงที่สุด
ในโลก คือการท�ำดีแล้ววางดี ไม่ใช่วางดีโดยไม่ท�ำดี ท�ำดีแล้ววาง
ดี จิตใจก็จะเป็นสุข นี้คือหลักการท�ำดีอย่างมีสุข จะท�ำให้แข็งแรง
อายุยืนความเจ็บป่วยลดน้อยลง
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ยินดี พอใจ ไร้กังวล
(พลังอิทธิบาทและวิมุติ)
เป็นพลังสูงสุดที่ท�ำให้แข็งแรงอายุยืน
และเป็
น
มหากุ
ศ
ลที
ส
่
ด
ุ
ในโลก
			
			ยินดี พอใจ ไร้กังวล (พลังอิทธิบาทและวิมุติ) เป็นพลัง
สูงสุดที่ท�ำให้แข็งแรงอายุยืน และเป็นมหากุศลที่สุดในโลก ตัว
อิทธิบาท คือเน้นตัวฉันทะ คือตัวยินดี เต็มใจ พอใจ มีชวี ติ ชีวา มัน
ฮึกเหิมๆ ที่จะท�ำทุกเรื่อง เพราะรู้คุณค่า รู้ประโยชน์ ท�ำให้คนได้
ประโยชน์ เราก็ได้กุศลด้วยคือ ได้ความแข็งแรงอายุยืนและสิ่งที่ดี
ต่างๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่า อิทธิบาทเป็นอายุ คือเป็นทัง้ อายุยนื (อายุ
คือชีวติ ) เป็นทัง้ ความมีชวี ติ ชีวา มันต้องให้มชี วี ติ ชีวาฮึกเหิมๆ ทุก
เรื่องที่ดีงามที่เหมาะควร ณ เวลานั้น กระชุ่มกระชวย มีชีวิตชีวา
รู้ว่ามีคุณค่าประโยชน์ต่อตนเองต่อผู้อื่นเป็นบุญเป็นกุศลต่อตนเอง
ต่อผู้อื่น เพียรเรื่องไหนก็ให้มันมีชีวิตชีวา ท�ำอะไรๆ ก็ให้มันมีชีวิต
ชีวาอยู่ตลอดเวลา
แพทย์วิถีธรรม
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			 ผู้เขียนมีพลังอิทธิบาทมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้ว คือจะ
ท�ำอะไรแล้ว มันจะมีพลังที่จะท�ำ จะทุ่มโถมท�ำอย่างเต็มที่เต็มความ
สามารถ เป็นคนที่ตั้งใจท�ำอะไรแล้ว ต้องท�ำให้มันสุดๆ ต้องรู้ให้มัน
สุดๆ เป็นคนจริงจัง ท�ำอะไรมุง่ มัน่ ทุม่ เท เป็นคนทีต่ งั้ ใจท�ำอะไรแล้ว
ต้องท�ำให้มนั สุดๆ ต้องรูใ้ ห้มนั สุดๆ ถ้าเลิศก็ตอ้ งเลิศสุดๆ รูก้ ต็ อ้ งรูใ้ ห้
มันสุดๆ มันเป็นอย่างนั้น มันคืออะไร มันเป็นอย่างไร มันเป็นอย่าง
นั้น พอจะท�ำอะไรก็ทุ่มโถมท�ำ พากเพียรเรียนรู้จนได้ความกระจ่าง
ชัดในเรื่องที่สนใจนั้นๆ เล่นกีฬาเพื่อนก็ไม่เพียรเหมือนเรา เราก็
เอาเป็นเอาตาย แต่เพื่อนก็ไม่เอาเป็นเอาตาย พอเราท�ำท่าเอาเป็น
เอาตาย เพื่อนก็เลิก แต่เราก็ไม่ยอมเลิก เราก็ไปต่อของเรา เรียน
ก็สุดๆ ท�ำอะไรก็สุดๆ เพื่อที่จะรู้ว่าถึงที่สุดแล้ว มันเป็นยังไง จาก
ความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ ท�ำอะไรแล้วต้องท�ำให้มันสุดๆ จึงท�ำให้มี
ทักษะในหลายเรื่องที่ทุ่มเทท�ำ ทั้งด้านด้านกีฬา กสิกรรมไร้สารพิษ
ด้านร้องเพลง ด้านสุขภาพ ด้านธรรมะ
			 และตัง้ แต่มาพบอโศกและได้เริม่ ปฏิบตั ธิ รรมเมือ่ อายุ ๒๔
ปี ยิง่ เห็นชัดในพลังอิทธิบาทของตนเอง ผู้เขียนมีอิทธิบาทขนาดว่า
ตอนอยู่สถานีอนามัย กลางวันผู้เขียนก็ท�ำงานตรวจคนไข้บ้างอะไร
บ้างก็ว่ากันไป กลางคืนมาท�ำปุ๋ยท�ำกสิกรรมปลูกพืชปลูกผักท�ำไป
ตลอดจน ๖ ทุม่ ก็ยงั ไม่เหนือ่ ยเลย พลังอะไรท�ำไมมันเยอะอย่างนีล้ ่ะ
มั น คื อ พลั ง อิ ท ธิ บ าทที่ เ ยอะ พลั ง อิ ท ธิ บ าทเกิ ด จากเห็ น คุ ณ ค่ า
เห็นประโยชน์ เห็นคุณค่าก็มี ๑) เราหมดกิเลสได้ ๒) เราได้กุศล
โลกได้กศุ ล โลกหมดกิเลส เราหมดกิเลส หนึง่ ในกุศลก็แข็งแรงอายุ
ยืน อย่างน้อยเราก็แข็งแรงอายุยนื สองข้อนีเ้ ป็นคุณค่าสุดยอด ก็กลัว
เขาจะหาว่าเป็นบ้าเลยไปนอนดีกว่า ๖ ทุ่มก็พอแล้วล่ะ นอนดีกว่า
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ก็นอน เดีย๋ วก็ตนื่ แล้ว ตืน่ แล้วก็ลยุ แล้ว ลุยต่อแล้ว เห็นชัดเจน ท�ำให้
รู้ว่ามีอิทธิบาทนั้นเป็นอย่างนี้
			 การมีอิทธิบาทนั้นจะมีพลังเอ็นโดฟิน จะมีท้ังความพอใจ
สุขใจ มีชีวิตชีวา เป็นพลังมหาศาล จะมีแรงเยอะฟิตเหมือนวัยรุ่น
เหมือนหนุ่มสาว จะเบาตามเนื้อตัว เบาอย่างกับนุ่น เบาเหมือน
มั น ไม่ มี เ รา เบาเหมื อ นไม่ มี ตั ว ตน ท� ำ อะไรมั น ก็ จ ะเบาไปหมด
จะไม่เหนื่อย ถ้ามีความพอใจรู้คุณค่ารู้ประโยชน์ มีอิทธิบาท ตั้งแต่
วินาทีนี้เป็นต้นไปเลย ท�ำแต่ละเรื่องๆ ก็ให้มีอิทธิบาท คือยินดี
พอใจ ไร้กังวลที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยาว ที่จะดูแลตัวเอง ที่จะเพียร ทีจ่ ะ
ท�ำกิจกรรมการงาน ทีจ่ ะเดินเร็ว ทีจ่ ะฝึกลมหายใจ ทีจ่ ะท�ำอะไรๆ ทุก
เรือ่ ง ประชุมก็ตอ้ งมีอทิ ธิบาทคือมีชวี ติ ชีวา บรรยายก็ให้มนั มีชวี ติ ชีวา
ไปท�ำงานลุยนั่นลุยนี่ก็ให้มันมีชีวิตชีวา ขัดห้องน�้ำก็ให้มันมีชีวิตชีวา
เป็นพิธีกรก็ให้มันมีชีวิตชีวา ท�ำกสิกรรมก็ให้มันมีชีวิตชีวา ประสาน
งานเรือ่ งนัน้ เรือ่ งนีก้ ใ็ ห้มนั มีชวี ติ ชีวา ท�ำการค้าอะไรๆ ก็ให้มนั มีชวี ติ
ชีวา ท�ำตลาดอะไรๆ ก็ทำ� ให้มนั มีชวี ติ ชีวา จะไปปัสสาวะอุจจาระก็ไป
ด้วยชีวติ ชีวา ท�ำซุปเปอร์พาวเวอร์กใ็ ห้มนั มีชวี ติ ชีวา ท�ำอย่างฮึกเหิม
ฮึกตามฐานเราไม่ลำ� บากเกินไป มันมีจดุ พอดีของมันนะ ให้มนั ทนได้
ยากและล�ำบากแล้วก็หยุด แล้วก็ผ่อนตรงนั้น โอ้โห ! มันสดชื่น มัน
มีชวี ติ ชีวา มันจะท�ำให้แข็งแรงอายุยืน จะท�ำอะไรๆ ก็แล้วแต่ ให้มัน
มีชีวิตชีวา ให้มันฮึกเหิมๆ เข้าไว้ ยิ่งเราได้งานดีๆ อย่างนี้ คือเป็น
จิตอาสาท�ำงานฟรี ได้รว่ มบ�ำเพ็ญท�ำความดีไปด้วย ลดกิเลสไปด้วย
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ ไปกับหมูม่ ติ รดีสหายดีดว้ ย มันยิง่ น่ามีอทิ ธิบาทอย่าง
มากเลย ต่อให้เราต้องไปใช้วิบาก ยังต้องไปใช้วิบากด้วยอิทธิบาท
เลย บางทีมันต้องไปใช้วิบากโน้นนี้ถูกลากไป ใช้วิบากที่ไหนก็ช่าง
แพทย์วิถีธรรม
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ก็ใช้วิบากด้วยอิทธิบาท วิบากจะได้หมดไป จะได้โชคดีขึ้น ใช้ให้มัน
เต็มที่เลย รับเต็มๆ หมดเต็มๆ รับเท่าไหร่หมดเท่านั้น ก็ใช้วิบาก
ด้วยความเต็มใจเลย อ้าว ! หมดวิบากชุดนั้นแล้ว เขาปล่อยให้มา
ท�ำความดีก็มาด้วยความเต็มใจ ไปใช้วิบากก็ไปด้วยความเต็มใจ
อย่างนี้ ให้มนั เต็มๆ ไปตลอดทุกเรื่องเลย
			 เราจะเพียรหรือเราจะพักก็ตาม เพียรก็เพียรด้วยความอิทธิ
บาท ด้วยความพอใจ ด้วยความฮึกเหิม เพราะรูค้ ณ
ุ ค่ารูป้ ระโยชน์วา่
เวลานี้ดีที่สุดที่เราท�ำได้ก็คืออันนี้ เวลานี้เป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อ
ผูอ้ นื่ ก็คอื อันนีๆ้ มันท�ำให้เราพ้นทุกข์ มันท�ำให้คนอืน่ พ้นทุกข์ พึง่ ตน
และช่วยคนให้พ้นทุกข์มีประโยชน์ ไม่มีอะไรมีค่ากว่านี้ ก็ใช้ปัญญา
พิจารณาเอาประโยชน์ อิทธิบาทจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มาก
			 แม้แต่เราพักก็ตอ้ งพักด้วยอิทธิบาท ต้องพักด้วยความพอใจ
ด้วยความสุขใจ ถ้าพักแล้วก็ยังไม่อยากพัก ยังห่วงนั่นห่วงนี่อยู่ ยัง
อยากไปท�ำงานนู่นนี่อยู่ ห่วงอยู่นั่นแหละ มันกินแรง มันจะพักอย่าง
กินแรงเลย พักอย่างกระสับกระส่าย พักอย่างไม่สดชื่น ให้เต็มใจ
พักเลย มันถึงเวลาพักก็เต็มใจพัก เต็มใจวาง พอใจที่จะวาง พอใจ
ที่จะพัก พักก็พักให้มันสบายใจ เพียรก็เพียรให้มันสบายใจให้มัน
พอใจ ไม่ต้องไปกังวลอะไร อยากคิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ให้มันสบาย ท�ำ
ด้วยความพอใจ ฝึกอิทธิบาท ท�ำไปคู่กับใจไร้กังวล ส�ำคัญคือ ยินดี
พอใจ ไร้กงั วล (พลังอิทธิบาทและวิมตุ )ิ เป็นพลังสูงสุดที่ท�ำให้แข็ง
แรงอายุยืน และเป็นมหากุศลที่สุดในโลก
			 ผู้เขียนลองไม่ใช้อิทธิบาท ลองท�ำใจเบื่อๆ โลก ท�ำแบบ
ซังกะตาย เซ็งๆ ดาย ๆ ท�ำไปให้มันเสร็จ ให้มนั แล้ว ท�ำแบบไม่เห็น
คุณค่า ไม่เห็นประโยชน์ โอโห ! มันก็จะไม่สดชื่น มันไม่มีชีวิตชีวา
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มันซังกะตาย หนักไปหมดเลย มันหนักๆ ลากๆ ล้าๆ ฝืดๆ ฝืนๆ
ขี้เกียจๆ ซังกะตาย ท้อแท้ๆ เมื่อยๆ เหนื่อยๆ หมดเรี่ยวหมดแรง
หมดสภาพ ไม่เข้าท่า มันจม มันจะจมๆ มันไม่สดชื่น ไปสอนไป
บรรยายมันก็ไม่สดชื่น มันจมๆ มีแต่ จมๆ ไปเรื่อยๆ พอท�ำเสร็จ
มานอนพักก็เมือ่ ย พักเท่าไหร่กไ็ ม่พอ มันจะขีเ้ กียจๆ เมือ่ ยๆ เพลียๆ
ไปเรือ่ ยๆ มันจม จมไม่เข้าท่าเลย ถ้าไม่มีอิทธิบาท มันท�ำลายจริงๆ
มันคือพลังท�ำลาย พลังอิทธิบาทคือพลังชีวิต พลังที่ไม่มีอิทธิบาทนี่
มันคือพลังท้อๆ เมื่อยๆ ล้าๆ มันไม่เห็นคุณค่า ไม่เห็นประโยชน์
ท� ำ ไปอย่างซัง กะตาย มันกินแรง มันจะท� ำ ลายตั ว เอง มั น เสื่ อม
มันเป็นพลังท�ำลายชีวิต มันซังกะตาย มันไม่มีชีวิตชีวา มันเพลียๆ
แล้วก็ล้าๆ เมื่อยๆ มันไม่เห็นดีตรงไหนเลย มันไม่ดี อย่าไปท�ำ อย่า
ไปท�ำอาการอย่างนั้น
			 ให้ทำ� ดีทที่ ำ� ได้ ให้ดที สี่ ดุ ในขีดทีไ่ ม่ววิ าทอย่างรูเ้ พียรรูพ้ กั มัน
จะเกิดผลแค่ไหนก็แล้วแต่วบิ ากของใครๆ ดีเกิดก็สขุ ใจ มันเป็นกุศล
ของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไป ดีไม่
เกิดก็สุขใจ มันเป็นอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ชดใช้ก่อน
ที่ทุกอย่างจะดับไป ชดใช้แล้วก็ดับไป ก็โชคดีขึ้น ท�ำใจแบบนี้มันมี
ชีวิตชีวา มันไร้กังวล
			 และสุดท้ายก็ไม่มีใครได้อะไร จะไปกังวลอะไร เราไม่ได้ท�ำ
ชั่ว ท�ำแต่ดี จะไปกังวลอะไร มันมีแต่ดีไปข้างหน้าอยู่แล้ว เราจะได้
ทุกอย่างที่มันดีอยู่แล้ว จะไปกังวลอะไร จะได้อยู่แล้ว ชาตินี้ได้เท่า
ไหร่ก็เท่านั้น วันนี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น วันหน้าท�ำดีขึ้นไปอีก มันก็ได้
มากขึ้นๆ ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ชาตินี้ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น เดี๋ยวไปท�ำ
แพทย์วิถีธรรม

133

ต่อชาติต่อไปอีก ก็ได้มากขึ้นๆ ไปอีก สุดท้ายมันก็ได้หมดทุกอย่าง
นั่นแหละ แล้วจะไปกังวลอะไร จะได้ดีทุกอย่างอยู่แล้ว จะไปกังวล
อะไร มันจะได้ทุกอย่างอยู่แล้ว ถ้าเราไม่ปรินิพพาน เราก็ท�ำดีเรื่อย
ไปใจเย็นข้ามชาติ เราจะได้หมดอยู่แล้ว ไม่ต้องไปกังวล เรื่องร้าย
มามันก็หมดไป จะไปกังวลอะไร กลัวร้ายเหรอ มันไม่ได้อยู่ถาวร
นะ มามันก็หมดไป เราไม่ได้ท�ำสิ่งร้ายเพิ่ม จะไปกลัวอะไร เราก็
ไม่ต้องกลัว เราไม่ได้ท�ำเพิ่ม มันก็มีแต่จะหมดไปเรื่อยๆ แหละ
			 ดีเราก็ท�ำไปเรื่อย ท�ำดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ ท�ำดีที่ไม่
วิวาทนี่แหละ ท�ำดีไม่วิวาท ไม่ถือสา ท�ำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
มันก็จะดีไปเรื่อยๆ ไม่มีร้ายปนเลย มันจะเป็นทุกข์อะไร ชีวิต
ให้มันยินดีแบบนี้ เราก็มีความยินดีในสิ่งเหล่านี้ ยินดีในใจที่มัน
ไร้กังวลนี่ มันต้องมีความยินดีในใจที่มันไร้กังวล กังวลเป็นกิเลส
ความทุกข์ใจความกังวลใจเป็นกิเลส เอาไว้ท�ำไม จับมันได้เมื่อ
ไหร่ใช้ปัญญาสลายทิ้ง
			 ๒ อันนี้คู่กันเลยอิทธิบาทกับเจโตวิมุติปัญญาวิมุติ เจโต
วิมุติคือจิตของเราสามารถที่จะท�ำลายตัวทุกข์กลัวกังวลหวั่นไหว
ได้ ส่วนปัญญาวิมุติก็คือรู้ว่าตัวเองท�ำลายได้ จะท�ำกิจกรรมใดๆ ก็
ท�ำด้วยอิทธิบาท มีชีวิตชีวา รู้คุณค่ารู้ประโยชน์ ท�ำไปอย่างรู้เพียร
รู้พัก เพียรก็เพียรด้วยความพอใจสุขใจ พักก็พักด้วยความพอใจ
สุขใจ ชีวิตมันจะเบาเหมือนนุ่นเลย แล้วเราจะแข็งแรงอายุยืน เรา
มาช่วยกันท�ำอันนี้ปรากฏขึ้นไปในโลก คือมวลแพทย์วิถีธรรมที่
ผ่องใส มีชีวิตชีวาให้สะดุดโลก หยุดโลกทั้งโลกด้วยอิทธิบาท ด้วย
เจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ
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เทคนิคการล้าง
ความทุกข์ใจอย่างยั่งยืน
			ค�ำตรัสของพระพุทธเจ้า ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ ข้อที่
๒๖๐ “... ดูกรวัจฉะ ธรรมทั้งสอง คือสมถะและวิปัสนานี้ เธอ
เจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว จักเป็นไปเพื่อแทงตลอดธาตุหลายประการ”
			แสดงว่า การฝึกสมถะและวิปัสสนาจะท�ำให้รู้ความจริง
ตามความเป็นจริง
			สมถะ เป็นอุบายทางใจ เป็นวิธีฝึกอบรมจิตให้สงบ
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๓๑)
			 สมถะ เป็นการอดทนฝืนข่มที่จะไม่ท�ำตามกิเลสตัณหา/สิ่ง
ที่เป็นภัยนั้นๆ การหลบเลี่ยงพรากห่าง เมื่อรู้สึกว่า มีความเครียด
มากเกินไป ทนฝืนได้ยากทนฝืนได้ลำ� บาก ถ้าอยูใ่ นจุดทีม่ กี เิ ลสนัน้ ๆ
การใช้กสิณฝึกจิตให้สงบด้วยการเอาจิตไปก�ำหนดไว้ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
แพทย์วิถีธรรม
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จุดใดจุดหนึ่ง และการใช้ปัญญาสมถะ เช่น มัน/เขาก็เป็นธรรมดา
ของมัน/เขาอย่างนัน้ แหละ ตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ ปล่อยๆ วางๆ
ลืมๆ ทิ้งๆ เสียบ้าง เป็นต้น สมถะไม่ใช่ตัวล้างพลังงานทุกข์ แต่
เป็นตัวที่เสริมพลังของวิปัสสนาให้มีประสิทธิภาพในการล้างสลาย
พลังงานที่เป็นทุกข์ให้ดียิ่งขึ้น
		 วิปัสสนา เป็นอุบายทางปัญญาเพื่อให้จิตสงบ อุบายทาง
ปัญญาให้เกิดความรู้ เข้าใจตามความเป็นจริง (พระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตโต), ๒๕๓๑)
			 ดังนั้น วิปัสสนาจึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ท�ำให้หลุดพ้นจากทุกข์
ได้ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
		 - แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕
ข้อที่ ๒๙)
		 - ไม่พึงละเลยการใช้ปัญญา (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ ข้อที่
๖๘๓) 		
- คนย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ ข้อ
ที่ ๓๑๑)
		 - ปัญญา เป็นแสงสว่างในโลก (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕
ข้อที่ ๖๑)
		 - ปัญญา เป็นดวงแก้วของคน (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ ข้อ
ที่ ๑๕๙)
		 - คนมีปัญญา แม้ตกทุกข์ ก็ยังหาสุขพบ (พระไตรปิฎก เล่ม
ที่ ๒๗ ข้อที่ ๒๔๔๔)
			 คนฉลาดกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐสูงสุด (พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๒๗ ข้อที่ ๒๔๖๘)
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			 จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าให้ความส�ำคัญกับปัญญาว่าเป็น
สิ่งที่ท�ำให้เกิดความผาสุก บริสุทธิ์จากกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์
ซึ่งเป็นความประเสริฐในชีวิต
			 ดังนัน้ การใช้ปญ
ั ญาทีถ่ กู ต้อง อันเป็นวิปสั สนาแท้ สามารถ
ท�ำให้ดับทุกข์ได้อย่างยั่งยืน
			พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ อนุธัมมสูตรที่ ๒ ข้อที่ ๘๔ ว่า
ด้วยการพิจารณาเห็นอนิจจัง...ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ข้อที่ ๘๕
ว่าด้วยการพิจารณาเห็นทุกข์...ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์. ข้อที่ ๘๖
การพิจารณาเห็นอนัตตา...ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์. (พระไตรปิฎก
เล่มที่ ๑๗ ข้อที่ ๘๔-๘๖)
			 จะเห็นได้ว่า เทคนิคที่ส�ำคัญในการสลายล้างพลังงานยึด
มั่นถือมั่นปักมั่นในสิ่งนั้นๆ เพื่อดับต้นเหตุของทุกข์ ดับอารมณ์ที่
ท�ำลายสุขภาพ/อารมณ์ที่เป็นพิษ ได้แก่ วิปัสสนา คือ การหมั่น
พิจารณาไตร่ตรองทุกข์โทษภัยผลเสียของการเสพ/การติด/การยึด
มั่นถือมั่นปักมั่น/การเอา สิ่งนั้นๆ (เพื่อท�ำลายล้างพลังงานหลงสุข
ของโลกีย์ที่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิต ดังพุทธสุภาษิตที่ว่า “เห็นทุกข์จึง
เห็นธรรม” และดังค�ำตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก เล่มที่
๒๕ ข้อที่ ๓๑ ว่า “...ปราชญ์พงึ เห็นความสุขอันไพบูลย์ (โลกุตระสุข
เป็นความสุขอันยิง่ ใหญ่ยงั่ ยืนและประเสริฐสูงสุด) เพราะสละความสุข
พอประมาณไซร้ (โลกียะสุข เป็นความสุขทีน่ อ้ ย/สุขชัว่ คราว/สุขระยะ
เวลาสัน้ ๆ/สุขไม่ยงั่ ยืน และมีทกุ ข์มาก) เมือ่ ปราชญ์เห็นความสุขอัน
ไพบูลย์ (โลกุตระสุข) พึงสละความสุขพอประมาณเสีย (โลกียะสุข)
ผู้ใดปรารถนาความสุขเพื่อตน ด้วยการเข้าไปตั้งความทุกข์ไว้ใน
แพทย์วิถีธรรม
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ผู้อื่น ผู้นั้นระคนแล้วด้วยความเกี่ยวข้องด้วยเวร ย่อมไม่พ้นไปจาก
เวร...”) ร่วมกับการพิจารณาไตร่ตรองความไม่เทีย่ ง ไม่มตี วั ตนแท้
ของสิ่งนั้นๆ และทุกสิ่งทุกอย่างในโลก รวมถึงอารมณ์ความรู้สึกที่
เกิดจากการสัมผัสสิง่ ใดๆ นัน้ ก็ไม่เทีย่ งไม่มตี วั ตนแท้ (การพิจารณา
ความไม่เทีย่ งเพือ่ ท�ำลายพลังงานหลงยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าทุกสิง่ ทุกอย่าง
เที่ยงแท้ ส่วนการพิจารณาความไม่มีตัวตนก็เพื่อท�ำลายความหลง
ยึดมั่นถือมั่นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีตัวตนแท้)
			 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในหลักกาลามสูตร “...เมื่อใดพึงรู้ด้วย
ตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดนั้น เป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ
เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือเข้าถึงธรรมตามนั้น” (พระไตรปิฎก เล่ม
ที่ ๒๐ ข้อที่ ๕๐๕) บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่
สิ่งที่เป็นประโยชน์ (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๑ ข้อที่ ๔๒)
			 จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าพบว่าการจะดับทุกข์ได้ ต้องใช้
ปัญญาพิจารณาความจริงว่าสิ่งใดเป็นอกุศลหรือมีโทษก็ให้ละเลิก
เสีย ส่วนในสิ่งที่เป็นกุศลไม่มีโทษหรือมีประโยชน์ก็ให้เข้าถึง ซึ่งก็
คือเลือกเอา เลือกท�ำ เลือกเป็นในสิ่งนั้น
			 ดั ง นั้ น การปฏิ บั ติ วิ ป ั ส สนาที่ ถู ก ต้ อ ง อี ก ข้ อ ก็ คื อ หมั่ น
ไตร่ตรองผลดีหรือประโยชน์ของการไม่เสพ ไม่ติด ไม่ยึดมั่นถือมั่น
ไม่ปักมั่น ไม่เอา ให้ ปล่อย วาง สิ่งนั้นๆ ให้เป็นของโลก ให้หมุน
วนเกิดดับๆ อยู่ในโลก หรือหมั่นไตร่ตรองผลดีหรือประโยชน์ของ
การได้ เป็น มี ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นภัยนั้น
เพือ่ ให้เห็นข้อดี ประโยชน์ และเข้าถึงสภาพธรรมทีป่ ระโยชน์แท้ดว้ ย
ความสุขใจ

138

เทคนิคการทำ�ใจให้หายโรคเร็ว

แพทย์วิถีธรรม

139

			พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ ฐานสูตร ข้อที่ ๕๗ ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย ฐานะ ๕ ประการนี้ อันสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิตควร
พิจารณาเนืองๆ ๕ ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลว่ ง
พ้นความแก่ไปได้ ๑ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความ
เจ็บไข้ไปได้ ๑ เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลว่ งพ้นความตายไปได้
๑ เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ๑ เรามีกรรม
เป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่ง จักท�ำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจะ
เป็นผู้รับผลของกรรมนั้น ๑ ฯ
			 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๗ ข้อที่ ๑๖๙๘ พระผู้มีพระภาคได้
ตรัสไว้วา่ ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เราไม่กล่าวความทีก่ รรมอันเป็นไปด้วย
ความจงใจ ที่บุคคลท�ำแล้ว สะสมแล้วจะสิ้นสุดไป เพราะมิได้เสวย
ผล แต่กรรมนั้นแล จะให้ผลในปัจจุบัน หรือในภพถัดไป หรือใน
ภพอื่นสืบๆ ไป
			 พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๐ ข้อที่ ๒๑๙ กรรมชั่วอันบุคคล
ท�ำด้วยตนเองแล้ว จักเศร้าหมองด้วยตนเอง กรรมชั่วอันบุคคลไม่
ท�ำด้วยตนเองแล้ว ย่อมบริสุทธิ์ด้วยตนเอง ความบริสุทธิ์ ความ
ไม่บริสุทธิ์ เฉพาะตน ผู้อื่นจะช่วยช�ำระผู้อื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไม่
			 ดังนั้นวิปัสสนาอีกข้อหนึ่ง ก็คือ การไตร่ตรองว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างทีเ่ ราหรือใคร ๆ รับอยูเ่ ป็นอยูไ่ ม่วา่ จะดีหรือไม่ดี ล้วนเกิดจาก
สิ่งที่เราหรือใครๆ ท�ำมาทั้งชาตินี้และชาติก่อน ท�ำดีก็ให้ผลดี ท�ำไม่
ดีก็ให้ผลไม่ดี เมื่อให้ผลของการกระท�ำแล้วก็จบดับไป เพื่อให้รู้เหตุ
และผล อันเป็นที่ไปที่มาของทุกสิ่งทุกอย่าง ท�ำให้เกิดสภาพอยู่กับ
ความจริง รูจ้ กั ความจริง ยอมรับความจริง ซึ่งจะส่งผลให้ใจไม่ทุกข์

140

เทคนิคการทำ�ใจให้หายโรคเร็ว

		 เนื่องจากกิเลสนั้น สั่งสมในจิตวิญญาณมากและยาวนาน
ยากต่อการละล้าง ผูเ้ ขียนพบว่า การจะประสบความส�ำเร็จในการละ
ล้างกิเลสนัน้ ต้องวิปสั สนา (พิจารณาไตร่ตรองตามสาระดังกล่าว) ซ�ำ้
แล้วซ�ำ้ อีกหลายๆ ครัง้ (ดังพุทธสุภาษิตทีว่ า่ คนจะล่วงทุกข์ได้เพราะ
ความเพียร) ในขณะที่มีอารมณ์ทุกข์หรืออารมณ์ที่เป็นพิษนั้น จน
พลังงานหรืออารมณ์ทที่ กุ ข์นนั้ ลดน้อยลงหรือหายไป แล้วเกิดสภาพ
รู้สึกสุขสงบปลอดภัยไร้ทุกข์ใจขึ้นมาแทน ถ้ามีอารมณ์ทุกข์ดังกล่าว
อีก เราก็วิปัสสนาอีก ท�ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าอารมณ์ที่เป็นทุกข์
นั้น จะถูกสลายจนหมดไปจากชีวิตเรา
			 ความรู้สึกสุขใจที่ได้จากการวิปัสสนาที่ถูกต้องแท้จนมีผล
ท�ำให้กิเลสลดหรือดับไปนั้น เป็นความรู้สึกสุขใจที่สุขยิ่งกว่าการได้
เสพสมใจ เป็นฌาน ๔ (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ ข้อที่ ๓๒) เป็น
โลกุตระสุข ที่สุขยิ่งกว่าโลกียะสุข
		 ฌาน ๔ (ฌาน แปลว่า การเพ่งเผากิเลส) ได้แก่ ปฐมฌาน
(ฌานที่ ๑ วิตกวิจารณ์) คือ อยูใ่ นระหว่างเคร่งคลุมพยายามไม่เสพ
สิง่ นัน้ โดยใช้ปญ
ั ญาจับอาการของกิเลส และใช้วติ ก คือ ความคิดอัน
ยิง่ ในการพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลส จนก�ำจัดกิเลสได้ สัง่ สมเป็น
พลังวิจารณ์ ตั้งมั่นในการปฏิบัติทั้งทางกายวาจาใจที่ถูกตรงและ
สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ๆ จนปัญญานั้นมีฤทธิ์ฆ่ากิเลสได้ เกิดผลกิเลสลดลง
หรือดับไป ก็จะเกิดทุติยฌาน (ฌานที่ ๒ ปีติ) คือ เป็นสภาพจิตที่
รูส้ กึ สุขซาบซ่านไปทัว่ ตัว บางท่านจะรูส้ กึ สุขแรง ส่วนบางท่านจะรูส้ กึ
สุขไม่แรง คล้ายๆ กับเมือ่ ความทุกข์จากการปวดศีรษะลดลงหรือดับ
ไป ในช่วงแรกเราจะดีใจสุขใจฟูใจแรงๆ จากนั้นก็จะเป็นตติยฌาน
(ฌานที่ ๓ สุข) คือ ความรู้สึกสุขที่ซาบซ่านไปทั่วตัวนั้นจะนิ่งสงบ
ลง ในสภาพรู้สึกสุขกรึ่มๆ คล้ายๆ กับสภาพที่เมื่อเราไม่ปวดศีรษะ
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นานเข้า เราก็ยังรู้สึกสุขอยู่ แต่ความรู้สึกดีใจสุขใจฟูใจนั้นจะเริ่มนิ่ง
สงบลง เป็นสภาพอารมณ์ดีใจฟูๆ ให้เราได้รับรู้อยู่บ้าง แต่ไม่แรง
เหมือนตอนแรกๆ ที่เราสามารถท�ำความทุกข์จากการปวดศีรษะให้
ลดลงหรือดับไป และต่อไปเป็นจตุตถฌาน (ฌานที่ ๔ อุเบกขา)
คือ สภาพที่รู้สึกสุขกรึ่ม ๆ แปรสภาพเป็นความรู้สึกสุขที่นิ่งลง เป็น
สภาพสุขสบายใจเบิกบานแจ่มใสทีไ่ ม่ตอ้ งมีภยั นัน้ ๆ ในชีวติ ตน เข้า
ถึงประโยชน์แท้ของชีวติ อย่างสุขสบายใจ เป็นสภาพยินดีเบาๆ คล้าย ๆ
กับความรู้สึกสุขสบายใจเบิกบานแจ่มใส ที่ความทุกข์จากการปวด
ศีรษะลดลงหรือดับไปนานแล้ว โดยไม่มคี วามรูส้ กึ กรึม่ ๆ ใจหรือฟูใจ
			 บางท่านจะรับรู้ความก้าวหน้าของฌานที่ ๑-ฌานที่ ๔
เป็นล�ำดับอย่างช้าๆ ส่วนบางท่านฌานที่ ๑-ฌานที่ ๔ จะเกิดอย่าง
รวดเร็วจนจับอาการของอารมณ์ความรู้สึกในจิต ที่เป็น ฌานที่ ๑ฌานที่ ๓ แทบไม่ทัน แต่จะเข้าถึง ฌานที่ ๔ อย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะเมื่อวิปัสสนาล้างกิเลสในเรื่องนั้นๆ เก่งยิ่งขึ้นๆ
			 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภพ ๓ นี้ควรละ
ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ ๓ เป็นไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ
ภพ ๓ นี้ควรละ ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา
อธิปัญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อใด
แล ภพ ๓ นี้ เป็นสภาพอันภิกษุละได้แล้ว และเธอเป็นผู้มีสิกขาอัน
ได้ศึกษาแล้วในไตรสิกขานี้ เมื่อนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่า ได้ตัดตัณหา
ขาดแล้ว คลายสังโยชน์ได้แล้ว ได้ทำ� ทีส่ ดุ ทุกข์ เพราะละมานะได้โดย
ชอบ ฯ (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ “ภวสูตร” ข้อที่ ๓๗๖)
			แสดงว่า ไตรสิกขา ได้แก่ อธิศีล อธิจิต (สัมมาสมาธิ)
อธิปัญญา เป็นการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์
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			อธิศีล คือ การละเว้น (เวรมณี) บาป เวร ภัย สิ่งที่ไม่ดี
ความเดือดร้อน การเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (ในศีลแต่ละข้อ
พระพุทธเจ้าจะระบุสิ่งที่ไม่ดี/เป็นภัยต่างๆ แล้วตามด้วยเวรมณี
แปลว่า การละเว้นสิ่งที่เป็นภัย และการปฏิบัติศีลในจุลศีล นั้นต้อง
เข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยความสุขใจ) ในเบื้องต้นเป็นมรรค คือ
การพยายามปฏิบัติละเว้นสิ่งที่เป็นภัย และพยายามเข้าถึงสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ เพื่อความสุขใจอย่างยั่งยืน เมื่อปฏิบัติจนส�ำเร็จ (บรรลุ)
เป็นผล คือ พ้นภัย และเข้าถึงสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ดว้ ยความสุขใจอย่าง
ยั่งยืน
			 อธิจิต (สัมมาสมาธิ) ที่เป็นมรรค คือ ความตั้งมั่นในการ
ปฏิบตั ลิ ะเว้นสิง่ ทีเ่ ป็นภัย และตัง้ มัน่ ในการปฏิบตั เิ พือ่ เข้าถึงสิง่ ทีเ่ ป็น
ประโยชน์ด้วยปัญญา เพื่อความสุขใจที่ยั่งยืน เมื่อปฏิบัติจนส�ำเร็จ
(บรรลุ) เป็นผล คือ สงบจากภัยอย่างตั้งมั่นด้วยความสุขใจอย่าง
ยัง่ ยืน และเข้าถึงสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่างตัง้ มัน่ ด้วยความสุขใจอย่าง
ยั่งยืน
			อธิปัญญา ที่เป็นมรรค คือ ใช้ปัญญาก�ำหนดรู้ว่าอะไรเป็น
กิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ภยั และการพากเพียรปฏิบตั ใิ ช้ปญ
ั ญาล้าง
กิเลสเหตุแห่งทุกข์ภัยนั้น ใช้ปัญญาเข้าถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพื่อ
ความสุขใจทีย่ งั่ ยืน เมือ่ ปฏิบตั จิ นส�ำเร็จ (บรรลุ) เป็นผล คือ ทุกข์ใน
ใจลดหรือดับไปและมีปญ
ั ญารูส้ ภาพทุกข์ทอี่ ยูใ่ นใจอันเกิดจากกิเลส
นัน้ ดับไปด้วยการวิปสั สนา ว่าเป็นประโยชน์สขุ สงบปลอดภัยอย่างดี
ทีส่ ดุ ประเสริฐทีส่ ดุ และมีปญ
ั ญารูก้ ารเข้าถึงสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์อย่าง
ตั้งมั่นด้วยความสุขใจอย่างยั่งยืน ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ประเสริฐที่สุด
			 การวิปสั สนาเพือ่ ดับทุกข์ ก็ตอ้ งกระท�ำอย่างรูเ้ พียรรูพ้ กั ไม่
หย่อนเกินและไม่ตึงเกิน เช่น ในขณะที่เราก�ำลังใช้ปัญญาวิปัสสนา
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ล้างความเสพ ติด ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเป็นภัยต่อชีวิตเรา โดยกระท�ำ
ร่วมกับสมถะ คือ การอดฝืนทน พรากห่าง เป็นการพากเพียรออก
จากกามสุขขัลลิกะ (จิตหลงติดสุขปลอมในรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัสทีเ่ ป็นภัย) เคลื่อนจากความหย่อนเข้ามาหากลางในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แท้ต่อร่างกายและจิตใจของเราที่จะเป็นไปได้มากที่สุด ณ
เวลานั้น เมื่อลดละเลิกไปได้สักพักหนึ่งจิตเราจะหมดก�ำลังล้างทุกข์
กิเลสที่เหลือจะส่งก�ำลังของกิเลสมาเรื่อยๆ ท�ำให้เราอยากเสพ
มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนทนได้ยากได้ล�ำบาก ตึงเครียดเกิน ยึดมั่น
ถือมั่นในดีเกิน หลงดีเกิน (อัตตกิลมถะ) ถ้าเราฝืนทนในสภาพนี้
นานเกินไป ก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกายและจิตใจ เพราะพิษที่เกิด
จากความเครียดที่มากเกิน จะเป็นพิษมากกว่าสิ่งเป็นพิษที่เรา
ต้องการเสพ ก็ให้เราปล่อยวางหรือผ่อนคลายความล�ำบากเกิน
ตึงเครียดเกิน ยึดมั่ น ถื อ มั่นในดีเกิน หลงดีเกิน ด้วยการไปเสพ
ในสิ่งที่เราต้องการเสพ เป็นการปฏิบัติเข้าหากลางที่เป็นประโยชน์
แท้ต่อร่างกายและจิตใจของเราที่จะเป็นไปได้มากที่สุด ณ เวลานั้น
โดยกระท�ำด้วยวิปัสสนา (พิจารณาผลเสียของการไม่ปล่อยวาง
พิจารณาผลดีของการปล่อยวาง) เป็นสภาพการรู้พัก เมื่อจิตตั้ง
หลักได้คลายเครียดพอสมควรก็เพียรล้างกามสุขขัลลิกะอีกครั้ง
เมื่ อ ตึงเครียดเกินก็วางอัตตกิลมถะ (การหลงยึดดี) เป็นการรูพ้ ัก
ท�ำสลับไปมาเรื่อยๆ เป็นการล้างกาม ล้างอัตตา สุดท้ายก็จะหมด
ทั้งกามทั้งอัตตา ได้สภาพเป็นกลาง/พ้นทุกข์
			 หมดกาม คือ หมดความใคร่อยาก หมดรสโลกียสุขในสิ่ง
ที่เป็นภัยนั้น หมดอัตตา คือ หมดความยึดดี ที่ยึดว่าจะไม่สัมผัสสิ่ง
ที่เป็นภัยนั้น หมายความว่า ถ้าจ�ำเป็นต้องสัมผัสหรืออาศัยสิ่งที่เป็น
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ภัยนัน้ ก็สมั ผัสหรืออาศัยได้ โดยไม่ได้มคี วามรูส้ กึ สุขแบบโลกีย์ เช่น
เราไม่มีรสโลกียสุขในอาหารรสจัดที่เป็นพิษแล้ว เรียกว่า หมดกาม
แต่ถ้ามีความจ�ำเป็นต้องกินอาหารรสจัดนั้น อาจเนื่องจากช่วงนั้น
หาอาหารรสจืดที่ดีต่อสุขภาพไม่ได้ หรือช่วงนั้นเราจะกินอาหารรส
จัดบ้าง เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย โดยให้ร่างกายได้ฝึกอดทน
ต่อพิษ ได้ฝึกขับพิษ เราก็สามารถกินอาหารรสจัดนั้นได้ ด้วยความ
สบายใจ โดยเราไม่ได้มีรสโลกียสุขในอาหารรสจัด เรียกว่า หมด
อัตตา ซึ่งการหมดอัตตานั้น เมื่อเราไม่ติดในสิ่งนั้นแล้ว ไม่มีรส
โลกียสุขในสิ่งนั้นแล้ว เราสามารถสัมผัสสิ่งที่เป็นภัยบางอย่างนั้น
ได้เป็นบางครั้งบางคราวเมื่อเหตุปัจจัยเหมาะควรที่จะให้เราหรือให้
โลกได้ประโยชน์บางอย่าง ถ้าสิ่งนั้นไม่เลวร้าย ไม่ชั่วร้าย ไม่เป็นภัย
มากจนเกินไป ไม่ผิดศีลธรรมรุนแรงจนเกินไป
			 สภาพเป็นกลาง คือ “สภาพไม่ดูดไม่ผลัก ไม่ชอบไม่ชัง”
การท�ำให้เกิดสภาพเป็นกลางเมือ่ จิตมีความรูส้ กึ ดูด ชอบในสิง่ ทีเ่ ป็น
โทษ หรือเราอยากได้มากเกินความพอดี อยากได้มากกว่าความจริง
ที่เป็นไปได้จริงในสิ่งที่ไม่ได้เป็นภัยแต่เป็นประโยชน์ด้วยซ�้ำ ซึ่งการ
อยากได้มากเกินความพอดี อยากได้มากกว่าความจริงที่เป็นไปได้
จริง ก็จะท�ำให้เป็นภัยต่อชีวิตเราหรือผู้อื่น มีเทคนิค คือ พิจารณา
โทษหรื อ ผลเสี ย ของการยึ ด มั่ น ถื อ มั่ น ในการเสพ ได้ เป็ น มี
เอา ในสิ่งนั้น เมื่อจิตเรามีพลังดูดในสิ่งนั้นแล้วเราพิจารณาผลเสีย
หรือโทษ (เกิดพลังฌาณสลายพลังดูด) จิตเราจะรู้สึกโปร่ง โล่ง
สบายและมีพลังสุขสงบ (พลังสุขสงบนีเ้ ราสามารถเอาไปสร้างสรรค์
สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์/สิง่ ทีด่ งี ามต่างๆ ได้) และเราก็จะไม่เสพไม่เอาใน
สิ่งที่เป็นภัยนั้น
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			 เช่น ถ้าเราอยากกินอาหารรสจัดมาก ๆ ซึง่ มีพษิ ต่อสุขภาพ
เราก็พิจารณาโทษ ผลเสียของการเสพอาหารรสจัดให้มากๆ พร้อม
กับอดทนไม่กินอาหารรสจัด เมื่อปฏิบัติแบบนี้ให้มากๆ ก็จะมีฤทธิ์
ล้างความดูดความชอบในการเสพอาหารรสจัด และเราก็จะไม่กิน
อาหารรสจัดอย่างสบายใจ หรือเรามีอารมณ์ชอบ อยากคดโกง
เราก็พิจารณาโทษ ผลเสียของการเสพการคดโกงให้มากๆ พร้อม
กับข่มใจ ฝืนทนไม่ท�ำพฤติกรรมคดโกง เมื่อปฏิบัติแบบนี้ให้มากๆ
ก็จะมีฤทธิ์ล้างความดูดความชอบในการเสพการคดโกง และเราก็จะ
ไม่คดโกงอย่างสบายใจ เมือ่ เราออกจากการดูด ชอบได้แล้ว เราก็จะ
มี อ ารมณ์ความรู้สึกผลักชังในสิ่งนั้น เป็นสภาพจิ ต ที่ ยัง ไม่ เป็ น
กลางซึ่งจะท�ำให้เราเป็นทุกข์ใจอยู่ ก็ให้เราล้างความรู้สึกผลักชัง
นั้นเสีย จะได้เป็นกลาง
			 การท�ำให้เกิดสภาพเป็นกลางเมื่อจิตมีความรู้สึกผลัก ชัง
มีเ ทคนิ ค คื อ การพิ จ ารณาประโยชน์ ห รื อ ผลดี ข องการได้ เป็ น
มีเกิด เอา ในสิง่ นัน้ เมือ่ จิตเรามีพลังผลักในสิง่ นัน้ แล้ว เราพิจารณา
ประโยชน์หรือผลดีโดยใช้หลักการเข้าใจวิบากกรรม (เกิดพลังดูด)
พลังผลักและดูดในจิตที่สมดุลกันจะสังเคราะห์กันเป็นกลาง ถ้าสิ่ง
นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดี และเราได้พยายามแก้ไขอย่างเต็มที่แล้ว สิ่งที่ไม่ดี
นั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่ ในขณะนั้นเกินความสามารถของเราที่จะแก้ไขให้
ได้มากกว่านั้นแล้วและเราก็จะยอมให้เป็นให้เกิดสิ่งนั้นได้ ด้วยจิตที่
รู้สกึ โปร่งโล่งสบายและมีพลังสุขสงบ (พลังสุขสงบนี้เราสามารถเอา
ไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่ดีงามต่างๆ ได้)
			 เช่น เมื่อเราไม่ดูดไม่ชอบไม่ติดไม่ท�ำในการคดโกงได้แล้ว
เรามักจะผลัก ชังในเมื่อพบเห็นการคดโกงของผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อเรา
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ได้พยายามหาทางแก้ไขอย่างเต็มที่แล้ว ก็แก้ไขไม่ได้ หรือแก้ไข
ได้น ้ อ ย สิ่ ง ไม่ ดี นั้ น ก็ ยั ง เกิ ด ขึ้ น อยู ่ เราก็ พิ จ ารณาประโยชน์
ข้ อ ดี ข องการมีสิ่งที่ไม่ดีนั้น (สิ่งที่ไม่ดีอื่นๆ ก็ใช้หลักพิจารณาอย่าง
เดียวกัน) เช่น ถ้าสิ่งที่ไม่ดีนั้นมีผลต่อเราหรือต่อใครๆ ก็ท�ำให้
วิบากบาป เวรกรรมสิ่งไม่ดีในชีวิตของเราหรือผู้ที่ได้รับผลไม่ดีนั้น
ลดน้อยลง เพราะได้ใช้เวรใช้กรรมทีเ่ คยท�ำมาให้หมดไป วิบากดีของ
เราหรือของผู้ที่ได้รับสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็จะส่งผลดี ได้ มาก ผู ้ ที่ ท� ำ สิ่ ง ที่
ไม่ ดี แ ละคนอื่ น ๆ ในโลกก็จะได้เรียนรู้สุขทุกข์ของการท�ำสิ่งที่ไม่ดี
ว่าจะมีสุขที่น้อยและมีทุกข์ที่มากอย่างไร ผู้ใดที่เรียนรู้ชัดเจนแล้ว
ก็จะได้ไม่ท�ำความชั่วสิ่งที่ไม่ดีนั้นอีก และโดยสัจจะแล้วก็ไม่มีใคร
สามารถท�ำสิ่งที่ดีหรือไม่ดีให้หมดไปจากโลกได้ แม้สิ่งที่ดีหรือไม่ดี
เกิดขึ้นก็ตาม สุดท้ายก็จะดับไป ไม่ใช่สมบัติอันยั่งยืนที่แท้จริงของ
ใคร เป็นต้น เมื่อปฏิบัติดังนี้จนพลังผลัก (รังเกียจที่รู้ว่าสิ่งนั้น
ไม่ด)ี และดูด (พิจารณาข้อดีของการมีสงิ่ ทีไ่ ม่ดนี น้ั ) ในจิตทีส่ มดุลกัน
จะสังเคราะห์กันเป็นกลาง และเราได้พยายามแก้ไขอย่างเต็มที่แล้ว
สิ่ ง ที่ ไ ม่ ดี นั้ น ก็ ยั ง เกิ ด ขึ้ น อยู ่ ในขณะนั้ น เกิ น ความสามารถของ
เราที่จะแก้ไขให้ได้มากกว่านัน้ แล้ว เราก็จะยอมให้เป็นให้เกิดสิง่ นัน้
ได้และรอวันดับไป ด้วยจิตทีย่ นิ ดีหรือเป็นกลางรู้สึกโปร่งโล่งสบาย
และมีพลังสุขสงบ (พลังสุขสงบนี้ เราสามารถเอาไปสร้างสรรค์
สิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ สิง่ ทีด่ งี ามต่างๆ ได้)
			 แม้สงิ่ ทีเ่ ราดูด ชอบ จะเป็นสิง่ ทีด่ มี ปี ระโยชน์ เมือ่ เราท�ำเต็ม
ที่แล้วก็ไม่เกิดดีอย่างที่เรามุ่งหมาย แล้วเกิดอาการทุกข์ใจไม่พอใจ
ไม่ชอบใจ (ผลัก) แสดงว่าเราติด ดูด ชอบในดี และติด ดูด ชอบ
อารมณ์ทุกข์ (ผลัก) นั้นอยู่ เราก็ต้องพิจารณาโทษ ผลเสียของ
แพทย์วิถีธรรม
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การมีอารมณ์ดูดและผลักนั้น ว่าท�ำให้กายใจเราเป็นทุกข์ เกิดผลเสีย
ต่อตนเองและผูอ้ นื่ อย่างไร พิจารณาว่าเมื่อเราท�ำเต็มที่แล้วคนใน
โลกก็ได้ตามบาปบุญของคนในโลก และคนในโลกก็จะได้เรียนรู้ว่า
ถ้าท�ำดีนอ้ ยก็จะได้รบั ผลดีนอ้ ย ไม่ทำ� ดีเลยก็ไม่ได้รบั ผลดีเลย ท�ำไม่
ดีมากก็จะได้รับผลไม่ดีมาก ท�ำดีมากก็ได้รับผลดีมาก
		 ชั่วเป็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นความเดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น
ไม่ควรท�ำ ไม่ควรส่งเสริม ไม่ควรอาศัย แต่ก็ไม่ใช่สุข ทุกข์ ดูด ผลัก
ในใจเรา ส่วนดีนั้นเป็นประโยชน์ เป็นสิ่งที่ควรท�ำ ควรส่งเสริม
ควรอาศัย แต่ก็ไม่ใช่สุข ทุกข์ ดูด ผลักในใจเรา ไม่ว่าดีชั่วก็เกิดขึ้น
ตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดา ดีชั่วก็เป็นกลางๆ ไม่ใช่สุข ทุกข์ ดูด
ผลักในใจเรา เราติดดีเราก็เป็นทุกข์ แต่เรารู้ประโยชน์คุณค่าของดี
แล้วท�ำดีอย่างไม่ติดดีเราก็จะมีความสุข เรามีหน้าที่ท�ำให้เกิดสภาพ
ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตามบาปบุญของโลกตามบาปบุญของเรา
เพือ่ ให้โลกและเราได้อาศัยก่อนทีม่ นั จะดับไปหรือก่อนทีเ่ ราจะดับไป
เท่านั้น
			 สรุปคือ เราล้างความดูด (ชอบ) ด้วยความผลัก (โทษ) และ
ล้างความผลัก (ไม่ชอบ) ด้วยความดูด (ประโยชน์) จนเกิดสภาพ
เป็นกลาง ที่ส�ำคัญ คือ ต้องล้างความดูดชอบในสิ่งที่ไม่ดีก่อน แล้ว
ค่อยล้างความผลัก ไม่ชอบ จึงจะเป็นกลางทีเ่ ป็นสัจจะอันเป็นความผาสุก
ทีแ่ ท้จริงได้
			 การปฏิบตั พิ รหมวิหาร ๔ ก็เป็นสิง่ หนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดสุขภาพดี
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก “อนายุสสสูตร” ข้อที่ ๕
ประพฤติเพียงดังพรหม
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			 พรหมวิหาร ๔ ได้แก่ ๑. เมตตา ๒. กรุณา ๓. มุทิตา
๔. อุเบกขา (พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๒๓๔)
			 ๑) เมตตา คือ ปรารถนาให้ผอู้ นื่ ผาสุก พ้นทุกข์ ได้ประโยชน์
ได้สิ่งที่ดี
			 ๒) กรุณา คือ ลงมือกระท�ำตามที่เราปรารถนาให้เกิดสิ่งที่
ดีนั้นๆ ตามเหตุปัจจัยที่ท�ำได้ โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ใช้
หลักท�ำความผาสุกที่ตน สอนคนที่ศรัทธา
			 ท�ำความผาสุกที่ตน ท�ำตัวอย่างที่ตน เพราะเราก�ำหนดเรา
ได้ เราเปลี่ยนแปลงเราได้ แต่เราก�ำหนดคนอื่น เปลี่ยนแปลงคนอื่น
ไม่ได้ สอดคล้องกับค�ำตรัสของพระพุทธเจ้าที่เน้นให้ท�ำความผาสุก
ที่ตนเป็นหลัก เช่น ตนแลเป็นที่พึ่งของตน พึงตั้งตนอยู่ในคุณอัน
สมควรก่อน แล้วค่อยพร�ำ่ สอนผูอ้ นื่ ภายหลังจักไม่มวั หมอง ให้หมัน่
ท�ำนาตัวเอง อย่าหมั่นท�ำนาคนอื่น จงยังประโยชน์ตน ประโยชน์
ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เป็นต้น
			 สอนคนทีศ่ รัทธา เพราะการสอนหรือช่วยคนทีพ่ ร้อมเต็มใจ
ศรัทธา จะสบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้รับจะท�ำใจในใจอย่างแยบคาย
ในสิ่งนั้นๆ เป็นผลสืบเนื่องให้พากเพียรปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์
และได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น
			 ดังพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ “อวิชชาสูตร” ข้อที่ ๖๑ “....
การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การ
ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์
ย่อมยังการท�ำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การท�ำไว้ในใจโดย
แยบคายทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังสติสมั ปชัญญะให้บริบรู ณ์ สติสมั ปชัญญะ
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ที่บริบูรณ์ ย่อมยังการส�ำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การส�ำรวมอินทรีย์
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อม
ยังสติปัฏฐาน ๔ (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน
๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ (สติ ธัมมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ
สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ย่อมยังวิชชา
และวิมุตติ (ความหลุดพ้นจากทุกข์) ให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี้
มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ ฯ”
			 ส่วนการสอนหรือช่วยคนที่ไม่ศรัทธา ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ
จะท�ำให้เกิดความไม่สบายใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ผู้รับจะไม่ท�ำใจในใจ
อย่างแยบคาย ในสิ่งนั้นๆ เป็นผลสืบเนื่องให้ไม่พากเพียรปฏิบัติ
สิ่งที่เป็นประโยชน์ จึงไม่ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์นั้น
			 ดังพระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ “อวิชชาสูตร” ข้อที่ ๖๑ “...
การไม่คบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์
การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์
ความไม่มศี รัทธาทีบ่ ริบรู ณ์ ย่อมยังการท�ำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้
บริบูรณ์ การท�ำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มี
สติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อม
ยังการไม่ส�ำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การไม่ส�ำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์
ย่อมยังทุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังนิวรณ์ ๕
ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชา (ความไม่รู้ทางดับ
ทุกข์ จึงท�ำให้ชีวิตเป็นทุกข์) ให้บริบรู ณ์ อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้
และบริบรู ณ์อย่างนี้ ฯ”
			 ๓) มุทติ า คือ ยินดีทเี่ ขาได้ดหี รือเมือ่ เกิดสิง่ ดีนนั้ หรืออย่าง
น้อยก็ยินดีที่ดีเกิดในใจเรา เราไม่ได้ดูดาย ไม่ได้เพิกเฉย
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			๔) อุเบกขา คือ จิตปล่อยวางความติดยึดในทุกอย่างอัน
เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง จึงเกิดสภาพ สงบ สบาย ไร้กังวล อันเกิด
จากเมื่อได้พากเพียรพยายามท�ำดีเต็มที่แล้ว ไม่ว่าผลดีจะเกิดขึ้น
มาก เกิดขึ้นน้อยหรือไม่เกิดขึ้น ก็ปล่อยวางสิ่งนั้นให้โลก ฝึกสลาย
เงื่อนไขที่ท�ำให้ใจเป็นทุกข์ คือการยึดมั่นถือมั่นปักมั่นในจิต เช่น
ยึดถ้าว่างานหรือเป้าหมายส�ำเร็จฉันจะเป็นสุขใจ ถ้าไม่ส�ำเร็จฉันจะ
เป็นทุกข์ใจ ถ้าคนนัน้ คนนีส้ งั คมนัน้ สังคมนี้ ดี เป็น ได้ สมบูรณ์อย่าง
นั้นอย่างนี้ฉันก็จะเป็นสุขใจ แต่ถ้า ไม่ดี ไม่ได้ ไม่เป็น ไม่สมบูรณ์
อย่างนัน้ อย่างนีฉ้ นั ก็จะทุกข์ใจ ได้สิ่งนั้นมากฉันก็จะสุขใจ แต่ถ้าได้
น้อย หรือไม่ได้ก็จะทุกข์ใจ และอีกสารพัดเรื่องทุกเรื่องทุกประเด็น
ที่ยึดว่าถ้าเกิด เป็นอย่างนั้น อย่างนี้ ใจฉันก็จะสุข แต่ถ้าไม่เกิด
ไม่เป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ ใจฉันก็จะทุกข์ ล้วนเป็นเหตุให้หลงวนเวียน
อยู่ในสุขลวง ทุกข์จริง ทุกข์มาก ไม่รู้จบ ไม่รู้แล้ว
			 แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าสิ่งใดดี แล้วพากเพียรพยายามอย่าง
เต็มทีท่ จี่ ะให้เกิดสิง่ ทีด่ นี นั้ ตามเหตุปจั จัยทีท่ ำ� ได้ โดยไม่เบียดเบียน
ตนเองและผู้อื่น แล้วไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
แต่ปล่อยวางทีใ่ จว่า ผลทีเ่ กิดขึน้ กับใคร จะเป็นอะไร อย่างไร เท่าไหร่
แค่ไหนก็ได้ ปล่อยให้ผลเป็นไปตามการสังเคราะห์ของวิบากดีร้าย
ของผู้นั้นๆ ในอดีตชาติและปัจจุบัน สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๗ ข้อที่ ๑๖๙๘) พิจารณาผลเสียของการ
ไม่ปล่อยวาง พิจารณาผลดีของการปล่อยวาง “มุ่งหมายที่จะให้เกิด
สิ่งที่ดีที่สุด แล้วท�ำให้ดีที่สุด โดยไม่ติดสิ่งที่ดีที่สุด คือสิ่งที่ดีที่สุด”
			 พร้อมทั้งเป็นผู้ไม่ติดไม่หลงยึดมั่นถือมั่นปักมั่นในการ
กระท�ำและผลของการกระท�ำ ว่าเป็นตัวเราของเราอย่างยั่งยืนถาวร
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แต่มปี ญ
ั ญารูว้ า่ เราท�ำสิง่ ใดก็เป็นวิบากทีเ่ ป็นสมบัตขิ องเรา เมือ่ ให้ผล
แล้วก็จบดับไป สุดท้ายก็ไม่มใี ครได้อะไร เพราะสมบัตแิ ท้ชิ้นสุดท้าย
ของคนทุกคน คือ ความไม่ได้ ไม่เป็น ไม่มีอะไร เป็นผู้ไม่อยากได้
ไม่อยากเป็น ไม่อยากมีอะไรตอบแทนจากใคร เพราะรูว้ า่ ในขณะทีย่ งั
มีชีวิตอยู่ วิบาก (ผล) แห่งกรรม (การกระท�ำ) ของเรา ก็จะจัดสรร
ให้เราได้รบั สิง่ นัน้ สิง่ นีเ้ องตามธรรม จึงสงบสบายไม่มที กุ ข์ในใจใดๆ
เป็นเหตุให้จิตใจผาสุก ร่างกายแข็งแรงอายุยืน
			 จากข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นก็คือ การปฏิบัติจรณะ ๑๕
คือ ข้อประพฤติธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลส
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ ข้อที่ ๒๗-๓๒ คือ
			 ๑. สังวรศีล (ถึงพร้อมด้วยศีล คือ การตั้งจิตละบาปที่เป็น
สักกายทิฏฐิ (กิเลสใหญ่หยาบ) บ�ำเพ็ญกุศล ท�ำจิตใจให้ผ่องใส)
			 ๒. ส�ำรวมอินทรีย์ (ระวังตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ด้วยปัญญา
ทีเ่ ข้าใจเรือ่ งกรรม (ไตรลักษณ์ของกิเลส (ไม่เทีย่ ง เป็นโทษ เป็นทุกข์
ไม่ใช่ตวั เราของเรา และประโยชน์ของการไม่มกี เิ ลส) ไม่ให้ตอบสนอง
หรือท�ำตามความต้องการของกิเลส อันเป็น เหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ ภั ย ทั้ ง ปวง
แต่ใช้ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ท�ำสิ่งที่ดีที่เป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น อย่างรู้เพียรรู้พัก)
			 ๓. โภชเนมัตตัญญุตา (รูป้ ระมาณในการบริโภค คือ ไม่กนิ
ไม่ใช้ในสิ่งที่เป็นโทษ แต่กินใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างพอเหมาะ
พอดี คือ กินใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่ขาดแคลน ไม่ทรมานตน
แต่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ บริโภคอาหาร ๔ ได้ถูก
ต้อง คือ ๑. กวฬิงกราหาร ล้างความติด ยึ ด ในกามคุ ณ ๕ จาก
อาหารที่เป็นค�ำข้าว ๒. ผัสสาหาร เมือ่ กระทบผัสสะสามารถแยกแยะ
ระหว่างเคหสิคตเวทนา (ความรู้สึกของกิเลส) และเนกขัมมสิต
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เวทนา (ความรูส้ กึ ของพุทธะ) ๓. มโนสัญเจตนาหาร พัฒนาเจตนา
หรือความอยากให้เป็นแบบพุทธะ คือ เจตนาก�ำจัดกิเลส เจตนา
ให้เกิดสิ่งที่ดี โดยเพียรท�ำเต็มที่แบบไม่ยึดมั่นถือมั่น ๔. วิญญาณ
อาหาร อ่านอาการของกิเลส และแยกแยะชนิดของกิเลสได้ ใช้
ปัญญาที่เข้าใจเรื่องกรรม (ไตรลักษณ์ของกิเลส (ไม่เทีย่ ง เป็นโทษ
เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตวั เราของเรา และประโยชน์ของการไม่มีกิเลส) มา
พิจารณาเพือ่ ก�ำจัดกิเลส จนเห็นสภาพกิเลสลดลงหรือจางคลายไป)
			 ๔. ชาคริยานุโยคะ (ท�ำความเพียรตื่นอยู่ คือ ตื่นจาก
โลกียะ มาสู่โลกุตระสุข ซึ่งเป็นความผาสุก ผ่องใส ไร้กังวล อันเกิด
จากการก�ำจัดกิเลสตัวนั้นๆ ได้เป็นล�ำดับๆ ด้วยปัญญาเข้าใจเรื่อง
กรรม (ไตรลักษณ์ของกิเลส (ไม่เที่ยง เป็นโทษ เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ตัวเราของเรา และประโยชน์ของการไม่มกี เิ ลส) เป็นการตืน่ จากการ
ท�ำบาป ไม่ทำ� กุศล ท�ำจิตให้เศร้าหมอง มาสูก่ ารละบาป บ�ำเพ็ญกุศล
ท�ำจิตใจให้ผ่องใสเป็นล�ำดับๆ)
			๕. ศรัทธา (เชือ่ มัน่ ในความตรัสรูท้ างดับทุกข์ของพระพุทธเจ้า
พระโพธิสตั ว์ พระอาริยะ และเชือ่ มัน่ ว่าตัวเองก็สามารถฝึกฝนให้บรรลุ
ธรรม พ้นทุกข์ตามได้)
			 ๖. หิริ (ละอายต่อการท�ำชั่วทางกายวาจาใจ เกิดสภาพ
ละอายต่อชั่วต่อบาปที่มีอยู่ในจิตใจ อันเกิดจากมีปัญญาเข้าใจเรื่อง
กรรม (ไตรลักษณ์ของกิเลส (ไม่เที่ยง เป็นโทษ เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัว
เราของเรา และประโยชน์ของการไม่มีกิเลส) จนแสดงออกทางกาย
วาจาอันเกิดจากสภาพจิตใจที่ละอายต่อบาป)
			 ๗. โอตตัปปะ (สะดุ้งกลัวต่อการท�ำชั่วทางกายวาจาใจ เกิด
สภาพสะดุง้ กลัวต่อชัว่ ต่อบาปทีม่ อี ยูใ่ นจิตใจ อันเกิดจากมีปญ
ั ญาเข้าใจ
เรือ่ งกรรม (ไตรลักษณ์ของกิเลส (ไม่เทีย่ ง เป็นโทษ เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ตัวเราของเรา และประโยชน์ของการไม่มกี เิ ลส) อย่างแจ่มแจ้งยิง่ ขึน้
จนแสดงออกทางกายวาจาอันเกิดจากสภาพจิตใจทีส่ ะดุง้ กลัวต่อบาป)
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		 ๘. พหูสตู (ฟังธรรมรูธ้ รรมมาก คือ ฟังธรรมมากและปฏิบัติ
ได้ มาก จนมีส ภาพบรรลุธ รรมที่มาก เป็ น สภาพผาสุ ก ผ่ องใส
ไร้กังวล ที่สามารถก�ำจัดกิเลสได้มากขึ้น จนถึงขั้นมีจิตไม่ถอยหลัง
ในการก�ำจัดกิเลส เพื่อก้าวสู่ความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเกลี้ยง จึงได้ชื่อ
ว่าเป็นผู้รู้ธรรมมาก)
			 ๙. วิรยิ ารัมภะ (ปรารภความเพียร คือ เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์
ชัดเจนในการท�ำกุศลไปพร้อมกับการก�ำจัดกิเลส จึงมีพลังอิทธิบาทเต็ม
คือ ยินดี พอใจ ในการพากเพียร ท�ำกิจกรรมการงานอันเป็นกุศล
พร้อมกับการพากเพียรล้างกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์สว่ นทีเ่ หลือ ใน
ขณะที่ด�ำเนินชีวิตปกติ)
			 ๑๐. สติ (ระลึกรู้ตัวไม่เผลอใจในการอ่านอาการและก�ำจัด
กิเลสขนาดเล็กทีเ่ หลืออยู่ ซึง่ อ่านอาการได้ยาก คือ ระลึกรูส้ ภาพกิเลส
ขนาดเล็กๆ แล้วใช้ปญ
ั ญาเรือ่ งกรรม (ไตรลักษณ์ของกิเลส (ไม่เทีย่ ง
เป็นโทษ เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวเราของเรา และประโยชน์ของการไม่มี
กิเลส) ท�ำให้เกิดการละบาป (ก�ำจัดกิเลส) บ�ำเพ็ญกุศล ท�ำจิตใจให้
ผ่องใสอยูเ่ สมอ)
			 ๑๑. ปัญญา (เกิดปัญญาที่ถูกต้องว่า กิเลสแม้น้อยก็สร้าง
ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่มากต่อจิตใจ ร่างกาย และ
เหตุการณ์ อันเป็นสภาพที่ไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจ
ไม่นา่ ได้ ไม่นา่ เป็น ไม่นา่ มี แต่ถา้ ก�ำจัดกิเลสทีเ่ ล็กน้อยเบาบางส่วนที่
เหลือนั้นได้ จะเกิดพลังผาสุก ผ่องใส ไร้กังวล รวมถึงสภาพร่างกาย
และเหตุการณ์ที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ น่าได้ น่าเป็น น่ามี ที่
ดีที่สุด ดีกว่าสภาพที่เหลือกิเลสแม้เล็กน้อย ซึ่งดีกว่าอย่างมาก ต่าง
กันอย่างมาก จึงเกิดพลังปัญญาในการอ่านอาการและก�ำจัดกิเลสที่
เล็กน้อยเบาบางที่เหลือนั้น
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			 ๑๒. ปฐมฌาน (ฌานที่ ๑ วิตกวิจาร) คือ อ่านและก�ำจัด
กิเลสเล็กน้อยเบาบางส่วนที่เหลือ
			 ๑๓. ทุติยฌาน (ฌานที่ ๒ ปีติ) คือ มีสภาพผาสุก ผ่องใส
ไร้กังวล และดีใจแรง และที่สามารถก�ำจัดกิเลสได้
			 ๑๔. ตติยฌาน (ฌานที่ ๓ สุข) คือ มีสภาพผาสุก ผ่องใส
ไร้กงั วล ทีส่ ามารถก�ำจัดกิเลสได้ และลดสภาพดีใจแรงลงเป็นสภาพ
ที่สุขสบายขึ้น ซึ่งถ้าสภาพดีใจแรงคงอยู่นานจะท�ำให้เสียพลังโดย
เปล่าประโยชน์
			 ๑๕. จตุตถฌาน (ฌานที่ ๔ อุเบกขา) มีสภาพผาสุก ผ่องใส
ไร้กังวล ที่สามารถก�ำจัดกิเลส คือ ความชอบชัง หรือสุขปลอมทุกข์
จริง หรือความอยากแบบยึดมัน่ ถือมัน่ ได้ และลดสภาพดีใจทีฟ่ ๆู ลง
เหลือยินดีเล็กๆ สบายๆ (ผรณาปีติ หรือ อภิปปโมทยัง จิตตัง)
			 เมื่อปฏิบัติจรณะ ๑๕ จนเกิดฌาน ๔ อันเป็นสภาพที่จิต
เราสามารถท� ำ ลายล้ า งกิ เ ลส/ทุ ก ข์ ไ ด้ เมื่ อ เราท� ำ ได้ ซ�้ ำ แล้ ว ซ�้ ำ
เล่ า จนรู้สึกว่าไม่มีทุกข์เรื่องนั้นๆ ในจิตใจ คือเรื่องนั้นๆ กิเลสตัว
นั้นๆ ไม่สามารถท�ำความทุกข์ให้กับจิตใจเราได้อีก เราก็จะตรวจจิต
ซ�ำ้ ด้วยอรูปฌาน ๔ ดังทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่
๑๘ ข้อที่ ๕๑๙ ดังนี้
			 ๑. อากาสานัญจายตนฌาน คือ (เข้าถึงสภาวะอากาศหาที่สุด
มิได้ คือ รูส้ กึ ว่าจิตของเราผาสุก ผ่องใส ไร้กงั วล เพราะว่างโล่งจาก
กิเลส เครือ่ งกังวล เหมือนความว่างโล่งของอากาศหาทีส่ ดุ มิได้)
			 ๒. วิญญาณัญจายตนฌาน (เข้าถึงสภาวะวิญญาณหาที่สุด
มิได้ คือ รู้ตัวว่าจิตวิญญาณหรือธาตุรู้ของตน ก�ำลังรู้ตัวหรือรับรู้ว่า
สภาพจิตวิญญาณของตนที่ว่างโล่งจากกิเลสนั้น เป็นสภาพผาสุก
ผ่องใส ไร้กังวลที่สุด ไม่มีเงื่อนไขที่ท�ำให้ใจเป็นทุกข์เลย เป็นสภาพ
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จิตวิญญาณที่ดีกว่าและดีที่สุด เมื่อเทียบกับสภาพจิตวิญญาณที่มี
กิเลสไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้สมใจจากกิเลส) 					
		 ๓. อากิญจัญญายตนฌาน (เข้าถึงสภาวะไม่มอี ะไร น้อยหนึ่ง
ก็ไม่ให้มี คือ การตรวจจิตวิญญาณของตนเองซ�้ำอีกครั้งว่า กิเลส
ดับสูญจากจิตวิญญาณ จนไม่มีกิเลสอย่างสิ้นเกลี้ยง ไม่มีกิเลส
เหลือแม้เล็กแม้น้อย อันเป็นจิตวิญญาณที่ดีที่สุดนั้น เรามีสภาพ
นั้นจริงหรือไม่ ถ้าพบกิเลสแม้เล็กแม้น้อยเหลืออยู่ จะรีบก�ำจัด
ออกไปให้สิ้นเกลี้ยงทันที)
			 ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน (เข้าถึงสภาวะหมายรูก้ ไ็ ม่ใช่
ไม่รู้ก็ไม่ใช่ คือ จิตวิญญาณของตนนั้นตรวจซ�้ำและรับรู้ว่า กิเลสดับ
สูญสิ้นเกลี้ยงจากจิตวิญญาณ จนไม่มีกิเลส อย่างไม่มีกิเลสเหลือ
แม้เล็กแม้น้อยก็ไม่มี อย่างมั่นใจว่าไม่มีสภาพเหมือนจะรู้ว่ามีกิเลส
เหลืออยูห่ รือเหมือนรูว้ า่ ไม่มกี เิ ลสเหลืออยู่ เป็นสภาพทีช่ ดั เจนมัน่ ใจ
ว่าไม่มกี เิ ลสเหลืออยูใ่ นจิตวิญญาณแน่ๆ อันเป็นจิตวิญญาณทีด่ ที สี่ ดุ
นั้น เรามีสภาพนั้นจริงหรือไม่)
			 ตรวจจิตของเราเองด้วยอรูปฌาน ๔ จนมั่นใจว่ากิเลสเหตุ
แห่งทุกข์ ถูกล้างจนสิ้นเกลี้ยงจนไม่เหลือในจิตวิญญาณของเรา
เราก็ตัดสินได้ว่าเราได้ปฏิบัติจนจบกิจในการล้างกิเลสเหตุแห่งทุกข์
ได้แล้ว เป็นสภาพสัญญาเวทยิตนิโรธ คือ เราได้หมายรู้ (สัญญา)
แล้วว่าในอารมณ์ความรูส้ กึ ของกิเลส (เคหสิตเวทนา) อันเป็นเหตุ
แห่งทุกข์ของเรานัน้ ดับอย่างสิน้ เกลีย้ งแล้ว ก็คอื นิโรธ (สภาพดับ
ทุกข์)/วิมตุ ิ (การหลุดพ้นจากทุกข์)/นิพพาน (ทุกข์ตายหรือสงบจาก
ทุกข์) เป็นสภาพผาสุก ผ่องใส ไร้กังวล หมดทุกข์หมดภัยจากกิเลส
นั้นๆ อย่างยั่งยืน
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		ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๐ ข้อที่
๖๕๙ “สภาวะของนิพาน” ๗ ข้อ เป็นสภาวะของกิเลสทั้งปวงสิ้น
เกลี้ยงแล้ว คือ
			๑. ไม่มีอะไรเปรียบได้ (นัตถิ อุปมา)
			 ๒. ไม่มีอะไรหักล้างได้ (อสังหิรัง)
			 ๓. ไม่ก�ำเริบ (อสังกุปปัง)
			 ๔. เที่ยง (นิจจัง)
			 ๕. ยั่งยืน (ธุวัง)
			 ๖. ตลอดกาล (สัสสตัง)
			 ๗. ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา (อวิปริณามธัมมัง)		
		 ดังนั้น การพากเพียรปฏิบัติวิปัสสนาที่ถูกต้องแท้ จะท�ำให้
สภาพทุกข์ใจทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละเรือ่ งลดลงหรือดับไปอย่างยัง่ ยืน ก็คอื
นิโรธ(สภาพดับทุกข์)/ วิมุติ (การหลุดพ้นจากทุกข์/นิพพาน (ทุกข์
ตายหรือสงบจากทุกข์) ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “วิมุติ (การหลุดพ้น
จากทุกข์) เป็นก�ำลัง”(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๑ ข้อที่ ๖๒๙) ดัง
นั้นผู้พ้นทุกข์ทางใจได้ ก็จะมีพลังใจที่ผาสุก ผ่องใส ไร้กังวล มีพลัง
ใจพลังกายในการท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ สิ่งที่ดีงามต่างๆ และมีพลัง
ใจพลังกายในการขับพิษออกจากร่างกาย มีพลังใจพลังกายในการ
ซ่อมแซมและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง สามารถท�ำกิจกรรม
การงานที่ดีงามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นพลังเหนี่ยวน�ำ
ให้ผู้อื่นเข้าใจตาม และปฏิบัติตาม (สนิทานสูตร) จึงเป็นมหากุศล
ต่อตนเองและผู้อื่น เป็นประโยชน์สุขที่แท้จริงต่อตนเองและมวล
มนุษยชาติ
											จริงใจ ไมตรี มีอภัย ไร้ทุกข์
											 ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)

158

เทคนิคการทำ�ใจให้หายโรคเร็ว

• สิง่ ทีเ่ ป็นพลังสูงสุดทีท่ ำ� ให้แข็งแรง อายุยนื และเป็นมหากุศลที่
สูงที่สุดในโลก คือ ยินดี พอใจ ไร้กังวล (พลังอิทธิบาทและวิมุติ)
• ยินดี พอใจ ไร้กังวล เป็นพลังพุทธะ ท�ำให้แข็งแรงอายุยืน
• วางใจได้ ท�ำใจไร้กงั วลได้ จะได้โควต้าและประสิทธิภาพในการ
ท�ำประโยชน์ให้กบั ตนเองและผูอ้ นื่ ได้มากทีส่ ดุ ตรงกันข้าม วางใจ
ไม่ได้ มีใจกลัวกังวล จะลดหรือปิดกัน้ โควต้าและประสิทธิภาพ ใน
การท�ำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่นได้มากที่สุด
• ใจไม่ไร้ทุกข์ แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้ ใจไร้ทุกข์ แก้ได้ทุกปัญหา
ใจไม่ไร้ทุกข์ เพิ่มทุกปัญหา ใจที่ไร้ทุกข์ ลดทุกปัญหา ใจที่ไร้ทุกข์
เป็นพลังที่พึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริง
• ความเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นที่จะพาตนพ้น
ทุกข์ได้
• ใจไร้กังวลมีแต่ได้มากกว่าเสีย ใจกังวลมีแต่เสียมากกว่าได้
• กายนี้มีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้น กิจอื่นนอกจากนี้ไม่มี
• งานมีไว้เพื่อดับทุกข์ใจเท่านั้น กิจอื่นนอกจากนี้ไม่มี
• สมบัติที่มีค่าที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่ชีวิตต้องคว้าให้ได้คือใจที่
ไร้ทุกข์
• ท�ำอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ท�ำใจไร้ทุกข์ให้ได้ก็พอแล้วชีวิต
• ท�ำอะไรไม่ได้ ไม่ส�ำคัญ ส�ำคัญที่ดับทุกข์ใจให้ได้
• ท�ำอะไรไม่ได้ ก็ดับทุกข์ใจให้ได้
• สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ในโลกคื อ คบและเคารพมิ ต รดี ไม่ โ ทษใคร
ใจ ไร้ทุกข์ ท�ำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ
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