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บทคััดัย่อ
บัท ควิามวิิจัุยนี�มีวัิตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพืื่�อศึึกษาการดัับัทุกข์ด้ัวิยทบัทวินธรรม

ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา 2) เพืื่�อศึึกษาการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร  กล้ัาจุน 3) เพืื่�อ

วิิเคราะห์การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน เป็นงานวิิจัุยเชิงคุณภาพื่ แบับัการ

วิิจัุยเอกสาร ร่วิมกับัการสัมภาษณ์เชิงลึักแลัะสังเกตแบับัมีส่วินร่วิม ผลัการวิิจัุยพื่บัว่ิา

1) การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมในพื่ระพุื่ทธศึาสนา เป็นการพิื่จุารณาเนื�อหาของ

ควิามจุริงในเรื�องหนึ�ง  ๆซ้ำำ�า  ๆโดัยใช้วิิธีปฏิิบััติตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติ 5 คือ การฟัังธรรม สนทนาธรรม 

ทบัทวินธรรม การตรึกตรองใคร่ครวิญธรรม แลัะสมาธินิมิต พื่ร้อมกับัการสลัายควิามโลัภ โกรธ หลัง

ไปเป็นลัำาดัับัตามหลัักปหาน 5 เพืื่�อควิามดัับัแห่งทุกข์ใจุอย่างยั�งยืน

2) การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน เป็นการกลัั�นเนื�อหาธรรม

จุากพื่ระไตรปิฎกมาแปลัเป็นภาษาที�เข้าใจุง่าย มี 165 ข้อ เป็นการปรับัควิามเห็นผิดัให้เป็นถูก โดัย

ใช้วิิธีปฏิิบััติตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติทั�ง 5 อย่าง พื่ร้อมกับัสลัายควิามยึดัติดัไปเป็นลัำาดัับั เพืื่�อดัับัทุกข์ใจุ

อย่างยั�งยืน ผลัคือดัับัทุกข์ใจุได้ัในปัจุจุุบัันขณะ พื่ร้อมทั�งเกิดัผลัดีัด้ัานร่างกาย จิุตใจุ สังคม แลัะปัญญา

3) การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน สอดัคล้ัองตามหลัักเหตุ

แห่งวิิมุตติ 5 แลัะปหาน 5 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา เพื่ราะมุ่งที�การดัับัทุกข์ใจุเป็นหลััก โดัยเน้นการสร้าง
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ปัญญาที�เข้าใจุเรื�องกรรมอย่างแจุ่มแจุ้ง เพืื่�อปล่ัอยวิางควิามยึดัติดั ด้ัวิยการปฏิิบััติเหตุแห่งวิิมุตติ 5 ให้

มาก กระทั�งดัับัทุกข์ใจุได้ัไปเป็นลัำาดัับัในปัจุจุุบัันขณะ

คัำาสัำาคััญ : การดัับัทุกข์, บัททบัทวินธรรม, ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน

Abstract
This research article contains three objectives: 1) to study the cessation 

of suffering using Buddhist Dhamma Review, 2) to investigate the cessation of 

suffering utilizing Dr.Jaiphet Klajon’s Dhamma Review and 3) to examine the end of 

suffering utilizing Dr.Jaiphet Klajon’s Dhamma Review. This is a qualitative study that 

includes a review of the literature, in-depth interviews, and participant observation.

The findings revealed that the 5 Causes of Deliverance, which are: listening 

to the Dhamma, Dhamma discussion, Dharma recitation, contemplation of the Dharma, 

and the mind is set correctly, along with the removal of greed, anger, and delusion in 

order, according to the 5 Abandonment of Defilements for Buddhism, are repeated 

consideration of the content of the truths in a subject, using the 5 Causes of Deliverance.

The cessation of suffering utilizing Dr.Jaiphet Klajon’s Dhamma 

Review involves condensing the Dhamma information from the Tiipitaka into 

a language that is easy to grasp and follow. There are a total of 165 items, the 

content of which is to change the wrong view to the right view, using the 5 Causes 

of Deliverance, in order to quench suffering sustainably. Following the Dhamma 

Review results in the ability to alleviate suffering in the present now while also 

achieving favorable outcomes in the physical, mental, social, and intellectual realms.

The concepts of the Five Causes of Deliverance and the 5 

Abandonment of Defilements in Theravada Buddhism are congruent with the 

cessation of suffering utilizing Dr.Jaiphet Klajon’s Dhamma Review, because it 

primarily focuses on the mental cessation of suffering, by focusing on developing 

wisdom that clearly understands kamma to let go of the commitment, 

with much more practice of the Five Causes of Deliverance until being able to 

quench the mental suffering from any one matter in order in the present moment.
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บทนำา
หลัังจุากที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าได้ัตรัสรู้ธรรมแล้ัวิ พื่ระองค์ทรงสอนวิิชาดัับัทุกข์ เรียกว่ิา 

“อริยสัจุ 4” คือ ควิามรู้ชัดัในทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาพื่ดัับัทุกข์ แลัะวิิธีปฏิิบััติเพืื่�อดัับัทุกข์ ซึ้ำ�งคำาตรัส

ของพื่ระพุื่ทธเจุ้านั�นเป็นไปเพืื่�อควิามดัับัทุกข์ทั�งสิ�น โดัยทุกสูตรสอดัร้อยเป็นหนึ�งเดีัยวิกันทั�งหมดั ดัังที�

ใน ‘โลักสูตร’ อธิบัายไว้ิว่ิา “ตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพื่ธิญาณในราตรีใดั แลัะปรินิพื่พื่านด้ัวิย

อนุปาทิเสสนิพื่พื่านธาตุในราตรีใดั ในระหว่ิางนี� ย่อมภาษิต กล่ัาวิ แสดังออกซึ้ำ�งคำาใดั คำานั�นทั�งหมดั

เป็นจุริงอย่างนั�นแลั ไม่เป็นอย่างอื�น ฉะนั�น” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 25 ข้อ 112: 496) แสดัง

ให้เห็นว่ิาสัจุจุะแห่งควิามดัับัทุกข์นั�นมีเพีื่ยงหนึ�งเดีัยวิ คือ นิพื่พื่าน โดัย ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน อธิบัาย

ว่ิา “นิพื่พื่าน คือ ควิามดัับัทุกข์ ได้ัแก่ ควิามระงับัสังขาร ทั�งปวิง ควิามสลััดัทิ�งอุปธิทั�งหมดั ควิามสิ�น

ตัณหา ควิามคลัายกำาหนัดั ควิามดัับักิเลัส ควิามเย็นสนิท เรียกว่ิา สัจุจุะอย่างเดีัยวิ คือ เป็นไปเพืื่�อ

การดัับัทุกข์ ประโยชน์สูงสุดัของพุื่ทธ คือ ดัับัทุกข์ได้ั สุดัยอดัแห่งประโยชน์ต้องดัับัทุกข์ที�ใหญ่ที�สุดั

ในชีวิิตให้ได้ั คือ ดัับัทุกข์ใจุ ซึ้ำ�งเป็นทุกข์ที�แรงเท่ากับัดิันทั�งแผ่นดิัน ส่วินทุกข์ทางร่างกายหรือทาง

เหตุการณ์เป็นทุกข์ที�แรงเท่ากับัฝุุ่�นที�ช้อนขึ�นด้ัวิยปลัายเล็ับัเท่านั�น” (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2561: 12-101)

ใน ‘เจุลัสูตร’ ว่ิาด้ัวิยอุปมา เมื�อผ้าถูกไฟัไหม้หรือศีึรษะถูกไฟัไหม้ ควิรวิางเฉย ไม่

ควิรใส่ใจุถึงผ้าที�ถูกไฟัไหม้หรือศีึรษะที�ถูกไฟัไหม้นั�น แต่ควิรทำาควิามพื่อใจุ ควิามพื่ยายาม 

ควิามอุตสาหะ ควิามขะมักเขม้น ควิามไม่ท้อถอย สติแลัะสัมปชัญญะให้มีประมาณยิ�ง เพืื่�อ

รู้แจุ้งอริยสัจุ 4 (พื่ระไตร ปิฎกภาษาไทย เล่ัม 19 ข้อ 1104: 615) แลัะใน ‘จูุฬมาลุังกยสูตร’ 

พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสกับัพื่ระมาลุังกยบุัตรว่ิา “เราพื่ยากรณ์ควิามเห็นว่ิา ‘นี�ทุกข์ นี�เหตุให้เกิดั

ทุกข์ นี�ควิามดัับัทุกข์ นี�ข้อปฏิิบััติให้ถึงควิามดัับัทุกข์’ เพื่ราะประกอบัด้ัวิยประโยชน์ เป็นเบืั�อง

ต้นแห่งพื่รหมจุรรย์ เป็นไปเพืื่�อควิามหน่าย ควิามคลัายกำาหนัดั ควิามดัับั ควิามสงบั ควิาม

รู้ยิ�ง ควิามตรัสรู้ เพืื่�อนิพื่พื่าน” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 13 ข้อ 122-128: 133-141)

ควิามทุกข์ คือ สภาพื่ไม่สบัายกาย ไม่สบัายใจุ ทนได้ัยาก โดัยมีทุกข์ที�เลีั�ยงไม่ได้ั แลัะ

ทุกข์ที�เลีั�ยงได้ั ซึ้ำ�งทุกข์ที�เลีั�ยงไม่ได้ั คือ ทุกข์ทางกาย ได้ัแก่ ทุกข์ที�เกิดัเองตามธรรมชาติ การเกิดั แก่ ตาย ทุกข์

ประจุำาชีวิิตเกิดัจุากควิามร้อน ควิามหนาวิ ควิามหิวิกระหาย ปวิดัอุจุจุาระ ปวิดัปัสสาวิะ ทุกข์

จุากควิามเจ็ุบัป�วิย ควิามเสื�อมของร่างกาย มีร่างกายเป็นต้นเหตุ เป็นทุกข์ที�เลีั�ยงไม ไ่ด้ั ส่วินทุกข์ที�

เลีั�ยงได้ั คือ ทุกข์ทางใจุ ได้ัแก่ ทุกข์ที�เกิดัจุากการปรุงแต่งของจิุตใจุ เป็นทุ กข์ที�เลีั�ยงได้ั ทุกข์ทางจิุตใจุนี�

ส่วินหนึ�งมีทุกข์ทางร่างกายเป็นสิ�งเร้าให้เกิดั เช่น เมื�อได้ัรับัควิามเจ็ุบัป�วิย เกิดัทุกข์ทางร่างกายขึ�น 
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ใจุก็เกิดัควิามกลััวิ กังวิลั หวัิ�นไหวิ ว่ิาจุะรักษาไม่หายอาจุจุะต้องสูญเสีย อวัิยวิะไป หรืออาจุจุะถึง

ตาย ทำาให้ใจุเกิดัโศึกเศึร้า ครำ�าครวิญ รำาพัื่นนำามาซึ้ำ�งควิามทุกข์ใจุ (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2561: 103)

ปัจุจุุบัันผู้คนจุำานวินมากตกอยู่ในภาวิะกลััวิ กังวิลั หวัิ�นไหวิ เครียดัแลัะ

ทุกข์ใจุ โดัยองค ์การอนามัยโลัก (WHO) รายงานว่ิา เมื�อต้นปี 2020 ทั�วิโลัก มีคนป�วิยเป็น

โรคซึ้ำมเศึร้าประมาณ 264 ล้ัานคน โดัยประเทศึไทย พื่บัอัตราการฆ่่าตัวิตายเพิื่�มขึ�นจุาก

ปี 2560 คือ 4.94 คนต่อประชากรแสนคน เป็น 5.33 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2561 

(กรมสุขภาพื่จิุต, 2562: ออนไลัน์) แลัะจุากสถาณการณ์การแพื่ร่ระบัาดัของเชื�อไวิรัส โค

วิิดั-19 ทั�วิโลัก ในปัจุจุุบัันนี� ทั�งแพื่ทย์พื่ยาบัาลั บุัคลัากรทางการแพื่ทย์ ผู้ป�วิยแลัะทุกคน

ล้ัวินมีควิามเครียดัแลัะควิามกังวิลัใจุ (ศูึนย์จิุตรักษ์โรงพื่ยาบัาลักรุงเทพื่, ม.ป.ป.: ออนไลัน์)

ผู้วิิจัุยได้ัพื่บัว่ิา วิิธีการหนึ�งที�ใช้ดัับัทุกข์ได้ัผลั ซึ้ำ�งมีผู้คนจุำานวินหนึ�งที�เคยประสบักับัทุกข์

จุากควิามเจ็ุบัป�วิยด้ัวิยโรคร้ายแรง ทุกข์จุากควิามไม่สบัายของร่างกาย ทุกข์จุากควิามกลััวิ กังวิลั 

ระแวิงหวัิ�นไหวิในสภาพื่ต่างๆ รวิมถึงทุกข์จุากเหตุการณ์ร้ายๆ ในชีวิิต โดัยพื่วิกเขาเหล่ัานั�นได้ัเรียน

รู้จุากการเข้าอบัรมค่ายสุขภาพื่แพื่ทย์วิิถีธรรม แล้ัวิได้ัใช้วิิธีการทบัทวินธรรมตามเนื�อหาในหนังสือ

บัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน เป็นประจุำาทุกวัินในระหว่ิางอบัรมภายในค่ายนั�น จุน

สามารถดัับัทุกข์ใจุ รวิมทั�งหายจุากอาการเจ็ุบัป�วิยทางร่างกาย บัางรายอาการเจ็ุบัป�วิยนั�นยังไม่

หาย แต่ดัับัทุกข์ใจุได้ั หรือควิามทุกข์ใจุทุกข์กายนั�นเบัาบัางจุางคลัายลังไปได้ัตามลัำาดัับัๆ แต่ลัะท่าน

ย นืยันว่ิาการใช้ทบัทบัทวินธรรมนี�สามารถ “ดัับัทุกข์ได้ัจุริง” โดัยมีผลัออกมาเป็นที�ประจัุกษ์ ซึ้ำ�งมี

งานวิิจัุยของนักวิิชาการหลัายท่านรองรับั หนึ�งในนั�น คือ งานวิิจัุยของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน “เรื�อง

จิุตอาสาแพื่ทย์วิิถีพุื่ทธเพืื่�อมวิลัมนุษยชาติ” พื่บัว่ิา ผู้ป�วิยที�ใช้วิิธีการดูัแลัแลัะแก้ปัญหาสุขภาพื่ตาม

แนวิแพื่ทย์วิิถีธรรม จุำานวิน 63,399 ราย ใน 90% มีอาการดีัขึ�นแลัะส่วินใหญ่หายจุากอาการ

เจ็ุบัป�วิยแลัะดัับัควิามทุกข์ใจุได้ัเป็นลัำาดัับั เมื�อใช้ทบัทวินธรรม (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2558: 357)

ในหนังสือบัททบัทวินธรรม เป็นเทคนิคยาเม็ดัที� 8 ซึ้ำ�งเป็น ‘ยาเม็ดัเลิัศึ’ ของแพื่ทย์วิิถี

ธรรม คือ การใช้ธรรมะ ลัะบัาป บัำาเพ็ื่ญบุัญกุศึลั ทำาจิุตใจุให้ผ่องใส คบัมิตรดีั สหายดีั สร้างสังคม

สิ�งแวิดัล้ัอมที�ดีั ด้ัวิยการสานพื่ลัังกับัหมู่มิตรดีั ลัดักิเลัสเคร ื�องกังวิลั เครื�องเบีัยดัเบีัยน แลัะช่วิยเหลืัอ

ผู้อื�น สอดัคล้ัองกับัที�ท่านพื่ระพื่รหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ได้ักล่ัาวิว่ิา “โอวิาทปาฏิิโมกข์เป็น

หัวิใจุพื่ระพุื่ทธศึาสนา คือ เว้ินชั�วิ ทำาดีั ทำาใจุให้บัริสุทธิ� ภาษาพื่ระหรือภาษาบัาลีัว่ิา ‘สพฺื่พื่ปาปสฺส 

อกรณำ กุสลัสฺสูปสมฺปทา สจิุตฺตปริโยทปนำ เอตำ พุื่ทฺธานสาสนำ’ แปลัว่ิา การไม่ทำาควิามชั�วิทั�งปวิง 

การทำาควิามดีัให้เพื่รียบัพื่ร้อม การชำาระจิุตของตนให้บัริสุทธิ�ผ่องใส เป็นคำาสอนของพื่ระพุื่ทธเจุ้าทั�ง

หลัาย” (พื่ระพื่รหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548: ออนไลัน์) ตรงกับัที�ท่านอาจุารย์หมอเขียวิหรือ 
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ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน ได้ักล่ัาวิไว้ิว่ิา “บัททบัทวินธรรมเป็นยาเม็ดัเลิัศึ แต่ลัะชีวิิตควิรพื่ากเพีื่ยรทำาให้ดีั

ที�สุดัเท่าที�จุะท ำาได้ั เพื่ราะเป็นการดูัแลัสุ ขภาพื่ด้ัานนามธรรม มีฤทธิ�เลิัศึยอดัที�สุดักว่ิาทุกวิิธีในโลัก ซึ้ำ�ง

ด้ัานนามธรรมของพุื่ทธะนั�น มีฤทธิ�ประมาณ 70% บัวิกเกิน 100% ส่วินด้ัานรูปธรรมหรือด้ัานวัิตถุ 

มีฤทธิ�ประมาณ 30% บัททบัทวินธรรมจึุงเป็นแก่นหลัักของการดูัแลัสุขภาพื่ตามหลัักการแพื่ทย์

วิิถีธรรม คือ สานพื่ลัังกับัหมู่มิตรดีั ลัดักิเลัสแลัะช่วิยเหลืัอผู้อื�น ซึ้ำ�งตรงกับัคำาตรัสของพื่ระพุื่ทธเจุ้าที�

ว่ิา “มิตรดีั สหายดีั สังคมสิ�งแวิดัล้ัอมที�ดีั เป็นทั�งสิ�นของการพ้ื่นทุกข์” (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2563: 8)

ผู้วิิจัุยจึุงมีควิามสนใจุที�จุะศึึกษา “พุื่ทธวิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ 

ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน” ว่ิามีวิิธีการปฏิิบััติอย่างไร เพืื่�อวิิเคราะห์แลัะสังเคราะการดัับัทุกข์ด้ัวิย

บัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัา จุน ตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา ซึ้ำ�งจุะเกิดัประโยชน์

ต่อการใช้ชีวิิตอย่างผาสุกในทุกๆ ด้ัาน อันจุะนำาไปสู่ประโยชน์ต่อผู้คนในวิงกว้ิาง ทั�งในระดัับั

บุัคคลั ครอบัครัวิ ชุมชน สังคม แลัะประเทศึชาติสืบัไป จึุงเป็นที�มาของการศึึกษาวิิจัุยนี�

วัิตถุุประสังค์ั
1.เพืื่�อศึึกษาการดัับัทุกข์ด้ัวิยทบัทบัทวินธรรมในพื่ระพุื่ทธศึาสนา

2. เพืื่�อศึึกษาการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน

3. เพืื่�อวิิเคราะห์การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน

ระเบียบวิิธีวิิจัย
บัทควิามวิิจัุยนี� เป็นการวิิจัุยเชิงคุณภาพื่ (Q ualitative Research) มีขั�นตอน

การดัำาเนินงานดัังนี�
1) รวิบัรวิมข้อมูลัปฐมภูมิ (Primary Source) ศึึกษาข้อมูลัจุากพื่ระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบัับัมหาจุุฬาลังกรณราชวิิทยาลััย พื่.ศึ. 2539 

2) รวิบัรวิมข้อมูลัทุติยภูมิ (Secondary Source) รวิบัรวิมอรรถกถา ฎีกา หนังสือ เทป

บัันทึกเสียงการส่งการบ้ัานพุื่ทธะชนะทุกข์ของผู้เข้าค่ายหลัักสูตรแพื่ทย์แผนไทยวิิถีธรรมคำ�าจุุนโลัก รุ่น

ที� 5 จุำานวิน 10 คน แลัะเอกสารอื�นๆ ที�เกี�ยวิข้อง 

3) ทำาการสัมภาษณ์เชิงลึัก แลัะสังเกตแบับัมีส่วินร่วิมกับัผู้ให้ข้อมูลัหลััก (Key 

Informations) คือ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน (ประธานมูลันิธิแพื่ทย์วิิถีธรรมแห่งประเทศึไทย) แลัะจิุตอาสา

แพื่ทย์วิิถีธรรม จุำานวิน 10 คน 

4) นำาข้อมูลัที�ได้ัมาวิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์ ด้ัวิยวิิธีการวิิเคราะห์เนื�อหา (Content 
Analysis) ในรูปแบับัการพื่รรณนาแลัะการอรรถาธิบัาย
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5) สรุปแลัะอภิปรายผลัการวิิจัุย โดัยใช้รูปแบับัการพื่รรณนาตามวัิตถุประสงค์

ของการวิิจัุย

ผุล้การวิิจัย
1) การดัับทุกข์์ด้ัวิยบททบทวินธรรมตามหลั้กพุระพุุทธศ์าสันา

การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมในพื่ระพุื่ทธศึาสนา เป็นการพิื่จุารณาเนื�อหาของควิาม

จุริงแท้ในเรื�องหนึ�ง  ๆอย่างซ้ำำ�า  ๆโดัยใช้วิิธีปฏิิบััติตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติ 5 คือ การฟัังธรรม สนทนาธรรม 

ทบัทวินธรรม การตรึกตรองใคร่ครวิญตามด้ัวิยใจุซึ้ำ�งธรรม แลัะสมาธินิมิต พื่ร้อมกับัการสลัายควิาม

โลัภ โกรธ หลังไปเป็นลัำาดัับัตามหลัักปหาน 5 เพืื่�อควิามดัับัแห่งทุกข์ใจุอย่างยั�งยืน

วิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรม คือ การนำา ‘บัททบัทวินธรรม’ ไปใช้ในการลัะ 

บัรรเทา ทำาให้หมดัสิ�นไปซึ้ำ�งกิเลัสหรือควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้ัวิยการปฏิิบััติ

สั�งสมเหตุให้จิุตของเราไม่ประมาท มีควิามเพีื่ยร อุทิศึกายแลัะใจุอยู่ ได้ัแก่ การฟัังธรรม การแสดังธรรม

หรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือทบัทวินธรรม การตรึกตรองใคร่ครวิญตามด้ัวิยใจุซึ้ำ�งธรรม 

แลัะสมาธินิมิต (ควิามตั�งมั�นในการปฏิิบััติอริยมรรคมีองค์ 8) พื่ร้อมทั�งมีการเสพื่ เจุริญ ทำาให้มากใน

การลัะกิเลัสไปเป็นลัำาดัับัอย่างมั�นคงควิบัคู่กันไปตั�งแต่กิเลัสระดัับัหยาบั กลัาง ลัะเอียดั หรือกิเลัสใน

ขั�นกามภพื่ รูปภพื่ อรูปภพื่ โดัยเริ�มจุากลัะด้ัวิยการกดัข่มกิเลัสเอาไว้ิ ลัะด้ัวิยการทำาให้กิเลัสลัดัได้ัเป็น

ครั�ง  ๆคราวิ  ๆลัะด้ัวิยการทำาให้กิเลัสลัดัได้ัอย่างแคล่ัวิคล่ัองว่ิองไวิเป็นอัตโนมัติ ลัะด้ัวิยการทำาให้กิเลัส

ลัดัได้ัอย่างแคล่ัวิคล่ัองว่ิองไวิโดัยทำาทวินไปทวินมาจุนจิุตตั�งมั�นในควิามสงบัจุากกิเลัสนั�น จุนในที�สุดั

ก็ลัะด้ัวิยการทำาให้กิเลัสสิ�นไปได้ัสำาเร็จุ หรือบัรรลุัธรรมสำาเร็จุ เป็นเอง สลััดัออกซึ้ำ�งกิเลัสได้ัโดัยมันเป็น

เอง จึุงจุบักิจุในการดัับัทุกข์จุากกิเลัสเรื�องหนึ�ง  ๆด้ัวิยบัททบัทวินธรรม โดัยทำาไปทีลัะเรื�อง  ๆเป็นลัำาดัับั

ตามฐานะของตนอย่างสมควิรแก่ธรรม ผลัการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรม คือ เข้าถึงควิามเบัาใจุใน

ปัจุจุุบััน แลัะเข้าถึงธรรมเครื�องอยู่เป็นสุขในปัจุจุุบััน ไม่ทำาชั�วิตามกิเลัสในปัจุจุุบััน เราก็เลืัอกที�จุะทำาแต่

ดีัที�ทำาได้ั แลัะทำาดีันั�นด้ัวิยใจุที�มีปัญญารู้ชัดัในโทษภัยของกิเลัสจึุงไม่ยึดัมั�นถือมั�นในดีันั�นด้ัวิยใจุที�เป็นสุข

2) การดัับทุกข์์ด้ัวิยบททบทวินธรรมข์อง ดัร.ใจเพุชร กล้้าจน

การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน เป็นการกลัั�นเนื�อหาธรรมจุาก

พื่ระไตรปิฎกมาแปลัเป็นภาษาที�เข้าใจุง่าย มีทั�งหมดั 165 ข้อ ในเนื�อหาเป็นการปรับัควิามเห็นผิดัให้

เป็นควิามเห็นถูก โดัยใช้วิิธีปฏิิบััติ 5 อย่าง คือ การฟัังเสียงอ่านบัททบัทวินธรรมแลัะการฟัังธรรม การ

สนทนาธรรม การท่องจุำาบัททบัทวินธรรม การพิื่จุารณาใคร่ครวิญธรรม แลัะการปฏิิบััติศีึลัด้ัวิยปัญญา

อย่างตั�งมั�น พื่ร้อมกับัการสลัายควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นไปเป็นลัำาดัับั เพืื่�อดัับัทุกข์ใจุอย่างยั�งยืน
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วิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน คือ การทำาเหตุแห่งการ

หลุัดัพ้ื่นจุากทุกข์ โดัยการนำา ‘บัททบัทวินธรรม’ ไปใช้ในการลัดั ลัะ เลิักกิเลัสหรือควิามอยากแบับั

ยึดัมั�นถือมั�นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้ัวิยการฟัังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจุำาบัททบัทวิน

ธรรม การพิื่จุารณาใคร่ครวิญธรรม แลัะการปฏิิบััติศีึลัด้ัวิยปัญญาอย่างตั�งมั�น พื่ร้อมทั�งสั�งสมเหตุแห่ง

การหลุัดัพ้ื่นจุากทุกข์นั�นให้ดีัยิ�งขึ�น  ๆคล่ัองแคล่ัวิยิ�งขึ�น  ๆด้ัวิยการทำาซ้ำำ�า  ๆพิื่จุารณาอย่างเข้าใจุในเนื�อหา

ของบัททบัทวินธรรมจุากคำาเดิัม  ๆทบัทวินทุก  ๆวัิน อย่างรู้เพีื่ยรรู้พัื่ก ชัดัเจุนกับัทุกกรรมกิริยาอาการ

ทางกายวิาจุาใจุแลัะผลัสืบัเนื�องในทุกๆ คำา ทุกๆ ประโยค ผลัจุากผู้ใช้วิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวิน

ธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน คือ ผู้ปฏิิบััติมีคุณสมบััติที�สามารถอ่านเวิทนาได้ั คือ เมื�อใดัมีผัสสะมาก

ระทบั ก็สามารถรู้ทันควิามเกิดัของเวิทนาตนเอง เมื�ออ่านเวิทนาที�ใจุของตนได้ัแล้ัวิ ก็จุะมีปัญญาใช้บัท

ทบัทวินธรรมได้ัตรงกับัเหลีั�ยมมุมของกิเลัสที�หลัอกให้เราหลังทุกข์ใจุอยู่ในตอนนั�น พื่อเราไม่หลังเชื�อ

กิเลัสก็สามารถดัับัทุกข์ใจุได้ัในปัจุจุุบัันขณะ ทำาให้เกิดัปัญญาที�เบืั�อหน่ายคลัายกำาหนัดัจุากกิเลัสนั�นๆ 

ไปเป็นลัำาดัับั พื่ร้อมทั�งเกิดัผลัดีัด้ัานร่างกาย จิุตใจุ สังคม แลัะปัญญาแก้ปัญหา ตามมา

3) วิิเคัราะห์การดัับทุกข์์ด้ัวิยบททบทวินธรรมข์อง ดัร.ใจเพุชร กล้้าจน

วิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน 

ตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา โดัยมีประเด็ันที�นำามาวิิเคราะห์แลัะสังเคราะห์ คือ หลัักการดัับัทุกข์ด้ัวิย

บัททบัทวินธรรม เนื�อหาของบัททบัทวินธรรม วิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททวินธรรม แลัะ ผลัจุากผู้ใช้

วิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรม ของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน พื่บัว่ิา การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวิน

ธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน นั�นมีควิามสอดัคล้ัองตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติ 5 แลัะหลัักปหาน 5 

ในพื่ระพุื่ทธศึาสนาดัังนี�

หลัักการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน คือ ‘การดัับัทุกข์ใจุ’ โดัย

การลัดั ลัะ เลิักควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นไปเป็นลัำาดัับั จึุงเป็นหลัักการสำาคัญที�สุดัในการดัับัทุกข์

ทั�งหมดัทั�งมวิลัในชีวิิต รวิมถึงเป็นการแก้ปัญหาทุกปัญหาในชีวิิตได้ัอย่างยั�งยืน มั�นคง แท้จุริง โดัย

เฉพื่าะปัญหาทางด้ัานร่างกาย จิุตใจุ สังคม แลัะปัญญาแก้ปัญหา (นิตยาภรณ์ สุระสาย, 2563: 205-

208) สอดัคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสคาถาประพัื่นธ์ไว้ิว่ิา “ทุกข์หลัายรูปแบับัอะไรก็ตามในโลัก ล้ัวิน

เกิดัมาจุากอุปธิ (กิเลัส) เป็นต้นเหตุ ผู้ใดัแลั ไม่มีปัญญา ก่ออุปธิ ผู้นั�นจัุดัว่ิาเป็นคนเขลัา ย่อมเข้าถึงทุกข์

บ่ัอยๆ เพื่ราะฉะนั�น บุัคคลัรู้อยู่เป็นผู้มีปกติพิื่จุารณาเห็นทุกข์ว่ิา มีชาติ (สุขสมใจุอยาก) เป็นแดันเกิดั 

ไม่ควิรก่ออุปธิ” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 25 ข้อ 734: 674)

เนื�อหาการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน คือ การคบัแลัะเคารพื่

มิตรดีั มีอริยศีึลั ทำาสมดุัลัร้อนเย็น พึื่�งตน แลัะแบ่ังปันด้ัวิยใจุที�บัริสุทธิ� จุะทำาให้เราสามารถ ‘ดัับัทุกข์
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ใจุ’ แลัะแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลักได้ั (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2564: 11-87) เพื่ราะ ‘การคบัแลัะเคารพื่

มิตรดีั’ คือ การคบัแลัะเคารพื่คนดีัมีศีึลั จุะนำาพื่าให้เราทำาแต่ดีัแลัะปฏิิบััติศีึลัสู่การพ้ื่นทุกข์ได้ัมาก จึุง

ทำาให้เราได้ัมีโอกาสทำาดีัให้มาก  ๆเพืื่�อจุะให้ดีัชิงออกฤทธิ�แทนร้าย ที�เราเคยพื่ลัาดัทำามา ในชาตินี�หรือชา

ติก่อน  ๆจุะได้ัมีดีัไว้ิอาศัึยเพืื่�อขัดัเกลัากิเลัสของตนในปัจุจุุบัันแลัะอนาคต ในชาตินี�แลัะชาติอื�น  ๆสืบัไป 

(ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2558: 799) ‘มีอริยศีึลั’ คือ การไม่เบีัยดัเบีัยนตนเอง คนอื�น สัตว์ิอื�น เป็นประโยชน์ 

ต่อตนเอง ต่อคนอื�น ต่อสัตว์ิอื�น โดัยวิิธีตั�งอริยศีึลั คือ ให้เลิักในสิ�งที�ชอบัแบับัยึดัมั�นถือมั�น (ล้ัางชอบั) ให้

ชอบัในสิ�งที�ชังแบับัยึดัมั�นถือมั�น (ล้ัางชัง) (ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน, 2561: 11-25) ‘ทำาสมดุัลัร้อนเย็น’ คือ รู้ว่ิ

วิิธีการดูัแลัหรือรักษาสุขภาพื่ร่างกายที�ถูกกันกับัชีวิิตต้องใช้แล้ัวิสบัาย เบัากาย มีกำาลััง 

เป็นอยู่ผาสุก ถ้าใช้แล้ัวิไม่สบัาย ไม่เบัากาย ไม่มีกำาลััง ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน วิิธีการนั�นไม่ถูกกันกับั

ชีวิิต รู้ว่ิาอาหารที�สมดุัลัเป็นประโยชน์กับัชีวิิตทำาให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ต้องกินแล้ัวิเบัาท้อง สบัาย 

เบัากาย มีกำาลััง อิ�มนาน ถ้ากินแล้ัวิไม่เบัาท้อง ไม่สบัาย ไม่เบัากาย ไม่มีกำาลััง หิวิเร็วิ อาหารนั�นไม่สมดุัลั

เป็นโทษกับัชีวิิต ‘พึื่�งตน’ คือ การใช้ชีวิิตที�ฝึุ่กให้อยู่อย่างประหยัดั เรียบัง่ายให้ได้ั กินน้อยใช้น้อยในขีดั

ที�แข็งแรงที�สุดั ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จุำาเป็นจึุงใช้ ไม่จุำาเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึุงใช้ เป็นโทษไม่

ใช้ เพืื่�อก้าวิไปสู่ ชีวิิตที�พื่อเพีื่ยงเรียบัง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิุตใจุที�ดีังาม จิุตใจุที�เป็นสุข สุดัท้าย (หมาย

ขวัิญพุื่ทธ กล้ัาจุน, 2563: 161-163) ‘แบ่ังปันด้ัวิยใจุที�บัริสุทธิ�’ คือ การทำาดีัอย่างมีสุข โดัยรู้ว่ิาอะไรดีั

ที�สุดั ปรารถนาให้เกิดัสิ�งที�ดีัที�สุดั ปล่ัอยวิางควิามยึดัมั�นถือมั�น แล้ัวิลังมือทำาให้ดีัที�สุดั ยินดีัเมื�อได้ัทำาให้

ดีัที�สุดัแล้ัวิ แลัะไม่ติดัไม่ยึดัมั�นถือมั�นในสิ�งที�ดีัที�สุดั เพื่ราะเข้าใจุเรื�องกรรมอย่างแจุ่มแจุ้งว่ิาแต่ลัะชีวิิตจุะ

ได้ัรับัสิ�งดีัหรือสิ�งร้ายใดัๆ ล้ัวินเกิดัจุากพื่ลัังวิิบัากดีัหรือร้าย ที�เกิดัจุากการกระทำาทางกาย หรือวิาจุา 

หรือใจุของผู้นั�นเอง ทั�งในอดีัตชาติ แลัะชาตินี� สังเคราะห์กันอย่างลัะหนึ�งส่วิน อีกทั�งยังรู้ชัดัว่ิาการยึดั

มั�นถือมั�นทำาให้ใจุเป็นทุกข์ จุะมีวิิบัากร้ายมาทำาลัาย ทำาให้ไม่สำาเร็จุหรือสำาเร็จุช้า หรือสำาเร็จุเร็วิแต่มีเรื�อง

ร้าย เป็นบัาป มีวิิบัากร้ายเจืุอ ผลัไม่สมบูัรณ์ จุะสำาเร็จุควิามผาสุกทางจิุตวิิญญาณที�ยอดัเยี�ยมยั�งยืนช้า

ที�สุดั ทำาให้เกิดัการบัาดัเจ็ุบัปวิดัร้าวิทางจิุตวิิญญาณได้ัมากที�สุดั แลัะเป็นพื่ลัังที�ทำาให้ตนหรือผู้อื�นทำา

ชั�วิได้ัทุกเรื�อง ส่วินการไม่ยึดัมั�นถือมั�นทำาให้ใจุเป็นสุข จุะมีวิิบัากดีัมาช่วิย ทำาให้สำาเร็จุได้ัเร็วิ เป็นบุัญที�

เต็มที�สุดั ไม่มีวิิบัากร้ายเจืุอ จุะสำาเร็จุเร็วิที�สุดั สมบูัรณ์ที�สุดั ไม่เกิดัการบัาดัเจ็ุบัปวิดัร้าวิทางจิุตวิิญญาณ 

แลัะเป็นพื่ลัังที�ทำาให้ตนหรือผู้อื�นทำาสิ�งดีัได้ัทุกเรื�องเมื�อถึงเวิลัาอันควิร เป็นบุัญกุศึลัสูงสุดั สอดัคล้ัองกับั

ที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสไว้ิว่ิา “เมื�อดัวิงอาทิตย์กำาลัังจุะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ�นมาก่อน เป็นบุัพื่นิมิต ฉันใดั 

กัลัยาณมิตตตา (ควิามเป็นผู้มีมิตรดีั) สีลัสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้ัวิยศีึลั) ฉันทสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อม

ด้ัวิยฉันทะ) อัตตสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้ัวิยตน) ทิฏิฐิสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้ัวิยทิฏิฐิ) อัปปมาท

สัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้ัวิยควิามไม่ประมาท) แลัะโยนิโสมนสิการสัมปทา (ควิามถึงพื่ร้อมด้ัวิยการ
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มนสิการโดัยแยบัคาย) ก็เป็นตัวินำา เป็นบุัพื่นิมิตเพืื่�อควิามเกิดัขึ�นแห่งอริยมรรคมีองค์ 8 ฉันนั�น ภิกษุ

ผู้มีกัลัยาณมิตตตา สีลัสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทา ทิฏิฐิสัมปทา อัปปมาทสัมปทา แลัะโยนิโส

มนสิการสัมปทา พึื่งหวัิงข้อนี�ได้ัว่ิา ‘จัุกเจุริญอริยมรรคมีองค์ 8 ทำาอริยมรรคมีองค์ 8 ให้มาก’ ฯ” (พื่ระ

ไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 19 ข้อ 49-62: 43-47)

วิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน คือ ‘การดัับัทุกข์ใจุ’ ด้ัวิย

การฟัังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจุำาบัททบัทวินธรรม การพิื่จุารณาใคร่ครวิญธรรม แลัะ

การปฏิิบััติศีึลัด้ัวิยปัญญาอย่างตั�งมั�น โดัยปฏิิบััติไปพื่ร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวิม แลัะหมั�นทำาซ้ำำ�าๆ 

หรือทำาให้มาก  ๆใน 5 ขั�นตอนดัังกล่ัาวินี� เพืื่�อทำาให้จิุตเราเกิดัปัญญาในการพิื่จุารณาอย่างเข้าใจุเพื่ราะ

เข้าถึงโทษของการมีกิเลัส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลัส กรรมแลัะผลัของกรรม ไตรลัักษณ์ของกิเลัส 

แลัะแรงเหนี�ยวินำาของจิุตวิิญญาณ ได้ัอย่างลึักซึ้ำ�งยิ�งขึ�นๆ จึุงสั�งสมเป็นพื่ลัังงานของจิุตที�รู้แจุ้งเห็นจุริง

ตามควิามเป็นจุริง (วิิชชา) ไปเป็นลัำาดัับั พื่ลัังงานนี�จุะเข้าไปสลัายควิามหลังอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�น 

(อวิิชชา) ให้ลัดัลังไปเรื�อยๆ จุนถึงขั�นหมดัสิ�นไปได้ั สอดัคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสไว้ิว่ิา “เหตุแห่ง

วิิมุตติ 5 ประการนี� ซึ้ำ�งเป็นเหตุให้จิุตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีควิามเพีื่ยร อุทิศึกายแลัะใจุอยู่ ที�ยังไม่

หลุัดัพ้ื่น ย่อมหลุัดัพ้ื่น อาสวิะที�ยังไม่สิ�นไป ย่อมถึงควิามสิ�นไป หรือเธอย่อมบัรรลุัธรรมอันเป็นแดัน

เกษมจุากโยคะอันยอดัเยี�ยมที�ยังไม่ได้ับัรรลุั คือ 1) การฟัังธรรม 2) การแสดังธรรมหรือสนทนาธรรม 

3) การสาธยายธรรมหรือทบัทวินธรรม 4) การตรึกตรองใคร่ครวิญตามด้ัวิยใจุซึ้ำ�งธรรม 5) สมาธินิมิต 

(ควิามตั�งมั�นในการปฏิิบััติอริยมรรคมีองค์ 8)” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 22 ข้อ 26: 32-35) แลัะ 

“ปหาน 5 ได้ัแก่ 1) วิิกขัมภนปหานะ (การลัะด้ัวิยการข่มไว้ิ) 2) ตทังคปหานะ (การลัะด้ัวิยองค์นั�นๆ 

) 3) สมุจุเฉทปหานะ (การลัะด้ัวิยการตัดัขาดั) 4) ปฏิิปัสสัทธิปหานะ (การลัะด้ัวิยสงบัระงับั) 5) นิ

สสรณปหานะ (การลัะด้ัวิยสลััดัออกได้ั) การลัะนิวิรณ์ด้ัวิยการข่มไว้ิย่อมมีแก่บุัคคลัผู้เจุริญปฐมฌาน 

การลัะทิฏิฐิสังโยชน์ด้ัวิยองค์นั�นๆ (ตทังคปหานะ) ย่อมมีแก่บุัคคลัผู้เจุริญสมาธิ (สัมมาสมาธิ) ซึ้ำ�งเป็น

ส่วินแห่งการชำาแรกกิเลัส สมุจุเฉทปหานะซึ้ำ�งเป็นโลักุตตรมรรค ปฏิิปัสสัทธิปหานะซึ้ำ�งเป็นโลักุตตรผลั 

ในขณะแห่งผลั ย่อมมีแก่บุัคคลัผู้เจุริญมรรคที�ให้ถึงควิามสิ�นไป แลัะนิสสรณปหานะ เป็นนิโรธ คือ พื่ระ

นิพื่พื่าน” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 31 ข้อ 24: 34)

ผลัจุากผู้ใช้วิิธีการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน คือ การมีปัญญา

รู้ชัดัว่ิา ‘ทุกข์ที�ทุกข์ทรมานที�สุดัในโลัก’ ซึ้ำ�งทำาร้ายทั�งจิุตใจุแลัะร่างกายของเราได้ัมากที�สุดัในโลัก ทั�งยัง

สามารถบีับับัังคับักดัดัันให้เราทำาสิ�งไม่ดีัได้ัทุกเรื�อง นั�นคือ ‘ทุกข์ใจุ’ โดัยมีปัญญารู้ชัดัเข้าไปอีกว่ิาทุกข์ใจุ

นั�นเกิดัขึ�นเพื่ราะเรามี ‘ควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�น’ ในสภาพื่ใดัสภาพื่หนึ�งหรือหลัายสภาพื่ประกอบั
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กัน เมื�อเราเกิดัมีควิามอยากได้ัสิ�งใดัสิ�งหนึ�งหรือหลัายสิ�งแบับัยึดัมั�นถือมั�นขึ�นมา เราจุะ มีอาการกลััวิว่ิา

จุะไม่ได้ัสิ�งนั�นมา ถ้ายังไม่ได้ัมาก็ยิ�งทุกข์ใจุ กังวิลัใจุ ไม่พื่อใจุ ไม่ชอบัใจุ แม้ได้ัมาแล้ัวิก็ดีัใจุแวิบัหนึ�ง ตาม

มาด้ัวิยควิามกลััวิ กังวิลั ระแวิง หวัิ�นไหวิว่ิาสิ�งนั�นจุะหมดัไป ถ้ามันหมดัไปก็กลััวิว่ิาจุะไม่ได้ัมาเสพื่สมใจุ

อยากอีก แม้ได้ัเสพื่สมใจุอยากนานเข้า  ๆก็จุะรู้สึกเบืั�อเหมือนจุะไม่อยากได้ัอีก เหมือนจุะอิ�มเต็มพื่อแล้ัวิ 

เหมือนจุะหมดัภาระที�ต้องแสวิงหาสิ�งเหล่ัานั�นแล้ัวิ แต่พื่อไม่ได้ัไปเสพื่สมใจุอยากนานเข้า  ๆก็กลัับัรู้สึก

อยากได้ัอีก พื่อไปเสพื่สมใจุอยากก็เหมือนจุะไม่เบืั�อ แต่เดีั�ยวิพื่อเสพื่ไปนานเข้าๆ ก็เบืั�อเหมือนจุะไม่

อยาก พื่อไม่ได้ัเสพื่นานเข้าๆ ก็อยากเหมือนจุะไม่เบืั�อ แล้ัวิก็วินเวีิยนเป็นสุขใจุทุกข์ใจุอยู่เช่นนี�อย่างไม่

จุบัไม่สิ�น สุดัท้ายมีปัญญารู้ชัดัอีกว่ิา ‘การปฏิิบััติศีึลัด้ัวิยปัญญาอย่างตั�งมั�น’ โดัยพื่ากเพีื่ยรลัดั ลัะ เลิัก

ควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นในเรื�องใดัเรื�องหนึ�งหรือหลัายเรื�องไปเป็นลัำาดัับั ทุกข์ใจุในชีวิิตของเราก็จุะ

ดัับัไปเป็นลัำาดัับัด้ัวิยเช่นกัน เมื�อเราไม่มีควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นในเรื�องใดั เราก็จุะไม่ทุกข์ใจุกับัเรื�อง

นั�น จิุตใจุของเราก็ผาสุก ผ่องใส เบัาสบัายใจุ ไร้กังวิลั ร่างกายก็แข็งแรง สบัาย เบัากาย มีกำาลััง ทั�งยัง

ไม่มีสิ�งใดัมาบีับับัังคับักดัดัันให้เราทำาสิ�งไม่ดีัเพื่ราะเรื�องนั�นได้ัอย่างมั�นคงยั�งยืน จึุงเชื�อมั�นว่ิา ‘การดัับัทุกข์

ใจุด้ัวิยการลัะ บัรรเทา ทำาให้หมดัสิ�นไปซึ้ำ�งควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นไปเป็นลัำาดัับั’ นี�เป็นสิ�งที�ทรง

คุณค่าแลัะสร้างควิามผาสุกอย่างแท้จุริงในชีวิิต

ผลัจุากการดัับัทุกข์ใจุด้ัวิยการลัะ บัรรเทา ทำาให้หมดัสิ�นไปซึ้ำ�งควิามอยากแบับัยึดั

มั�นถือมั�นไปเป็นลัำาดัับั ดัังที�กล่ัาวิมาข้างต้นนี� สอดัคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสไว้ิว่ิา “อริยสาวิก

นั�นมีจิุตไม่มีเวิรอย่างนี� มีจิุตไม่พื่ยาบัาทอย่างนี� มีจิุตไม่เศึร้าหมองอย่างนี� มีจิุตบัริสุทธิ�อย่างนี� 

เธอบัรรลุัควิามเบัาใจุ 4 ประการในปัจุจุุบััน คือ 1) ถ้าโลักหน้ามี ผลัวิิบัากแห่งกรรมที�ทำาดีัแลัะ

ทำาชั�วิมี เป็นไปได้ัที�เรื�อง นั�นจุะเป็นเหตุให้เราหลัังจุากตายแล้ัวิไปเกิดัในสุคติโลักสวิรรค์ นี�คือ 

ควิามเบัาใจุประการที� 1 ที�อริยสาวิกนั�นบัรรลุัแล้ัวิ 2) ถ้าโลักหน้าไม่มี ผลัวิิบัากแห่งกรรมที�ทำา

ดีัแลัะทำาชั�วิไม่มี เราก็รักษา ตนไม่ให้มีเวิร ไม่มีควิามเบีัยดัเบีัยน ไม่ให้มีทุกข์ ให้มีสุขในปัจุจุุบััน

ในโลักนี�ได้ั นี�คือควิามเบัาใจุประการที� 2 ที�อริยสาวิกนั�นบัรรลุัแล้ัวิ 3) ถ้าบุัคคลัเมื�อทำาบัาปก็

ชื�อว่ิาทำาบัาป เราไม่เจุาะจุงบัาปไว้ิเพืื่�อใครๆ เลัย เมื�อเราไม่ทำาบัาปเลัย ควิามทุกข์จุะถูกต้องเรา

ได้ัอย่างไร นี�คือควิามเบัาใจุประการที� 3 ที�อริยสาวิกนั�นบัรรลุัแล้ัวิ 4) ถ้าบุัคคลัเมื�อทำาบัาปก็

ชื�อว่ิาไม่ทำาบัาป เราก็พิื่จุารณาเห็นตนบัริสุทธิ�ทั�ง 2 ส่วินในโลักนี� นี�คือควิามเบัาใจุประการที� 4 

ที�อริยสาวิกนั�นบัรรลุัแล้ัวิ” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 20 ข้อ 66: 262-263) แลัะเมื�อเรา

ได้ัเห็นคุณค่าประโยชน์จุากการลัดั ลัะ เลิักควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นไปเป็นลัำาดัับั เราก็จุะ

เกิดัควิามยินดีัที�จุะทำามันอย่างพื่ากเพีื่ยรตั�งมั�นจุนสามารถรู้แจุ้งเห็นจุริงตามควิามเป็นจุริง จึุง 

ลัะหน่ายคลัายกำาหนัดัจุากควิามอยากแบับัยึดัมั�นถือมั�นไปเหล่ัานั�นไปเป็นลัำาดัับั จุนทำาให้สิ�น
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เกลีั�ยงไปเป็นเรื�องๆ ได้ัในที�สุดั สอดัคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสไว้ิว่ิา “พื่ระอริยสาวิกในพื่ระ

ธรรมวิินัยนี� เป็นผู้สมบูัรณ์ด้ัวิยศีึลั คุ้มครองทวิารในอินทรีย์ทั�งหลัาย รู้จัุกประมาณในการบัริโภค 

ประกอบัควิามเพีื่ยรเครื�องตื�นอย่างต่อเนื�อง ประกอบัด้ัวิยสัทธรรม 7 ประการ เป็นผู้ได้ัฌาน 4 

อันเป็นธรรมอาศัึยจิุตอันยิ�ง เป็นธรรมเครื�องอยู่เป็นสุขในปัจุจุุบััน ตามควิามปรารถนาได้ัโดัยไม่

ยาก ได้ัโดัยไม่ลัำาบัาก” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 13 ข้อ 23-29: 26-33)

อภิิปรายผุล้
จุากผลัการวิิจัุยพื่บัว่ิา การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมตามหลัักพื่ระพุื่ทธศึาสนา 

เป็นการพิื่จุารณาเนื�อหาของควิามจุริงแท้ หรือควิามถูกต้องในเรื�องหนึ�งๆ อย่างซ้ำำ�าๆ โดัยใช้วิิธีปฏิิบััติ

ตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติ 5 คือ การฟัังธรรม การแสดังธรรมหรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือ

ทบัทวินธรรม การตรึกตรองใคร่ครวิญตามด้ัวิยใจุซึ้ำ�งธรรม แลัะสมาธินิมิต (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 

22 ข้อ 26: 32-35) เพืื่�อดัับัทุกข์ใจุอันเกิดัจุากควิามโลัภ โกรธ หลังไปเป็นลัำาดัับัตามหลัักปหาน 5 ต้อง

ปฏิิบััติตามเหตุแห่งวิิมุตติทั�ง 5 อย่างเป็นองค์รวิม มิใช่การแยกปฏิิบััติเป็นอย่างๆ โดัยเริ�มจุากการคบั

แลัะเคารพื่ผู้นำาที�มีศีึลัมีธรรม แล้ัวิได้ัรับัฟัังคำาสอนจุากท่าน จุนกระทั�งเกิดัจิุตศึรัทธาในคุณธรรมแลัะคำา

สอนของท่านนั�น เพื่ราะได้ัทำาใจุในใจุโดัยแยบัคายตามคำาสอนของท่านด้ัวิยการแสดังธรรมหรือสนทนา

ธรรม การสาธยายธรรมหรือทบัทวินธรรม แลัะการตรึกตรองใคร่ครวิญตามด้ัวิยใจุซึ้ำ�งธรรม พื่ร้อมกับั

นำามาสังวิรศีึลัหรือกำาหนดัข้อปฏิิบััติที�ดีังามให้เหมาะสมกับัตน จุนกระทั�งได้ัเห็นผลัจุากการปฏิิบััติศีึลั

นั�น คือ ควิามเบัาใจุ เบัากาย แลัะเบัาจุากเหตุการณ์ร้าย ไปเป็นลัำาดัับั จึุงยิ�งเกิดัศึรัทธาเชื�อมั�นในวิิธีการ

ปฏิิบััติขัดัเกลัากิเลัสที�เกิดัผลัจุริงในตนนั�น ทำาให้เป็นผู้ที�มั�นคงในการพื่ากเพีื่ยรฝึุ่กฝุ่นขัดัเกลัาตนเองด้ัวิย

สมาธินิมิตเพืื่�อควิามพ้ื่นทุกข์อย่างเอาจุริงเอาจัุง

จุะเห็นได้ัว่ิา เหตุแห่งวิิมุตติทั�ง 5 นั�นเป็นทั�งการปริยัติแลัะปฏิิบััติจุนเกิดัปฏิิเวิธไปด้ัวิยกัน 

สอดัคล้ัองกับัที�พื่ระพุื่ทธเจุ้าตรัสว่ิา “ท่านผู้มีอายุ ปัจุจัุยให้เกิดัสัมมาทิฏิฐิมี 2 ประการ คือ 1) ปรโต

โฆ่สะ (การได้ัสดัับัจุากบุัคคลัอื�น) 2) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดัยแยบัคาย) ปัจุจัุยให้เกิดัสัมมา

ทิฏิฐิมี 2 ประการนี�แลั” (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 12 ข้อ 452: 491) อย่างไม่ขัดัแย้งกันเลัย

เหตุปัจุจัุยสำาคัญที�ทำาให้การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน เกิดั

ผลัดัับัทุกข์ใจุได้ัในปัจุจุุบัันขณะ ทำาให้เกิดัปัญญาที�เบืั�อหน่ายคลัายกำาหนัดัจุากกิเลัสนั�น  ๆไปเป็นลัำาดัับั 

พื่ร้อมทั�งเกิดัผลัดีัด้ัานร่างกาย จิุตใจุ สังคม แลัะปัญญาแก้ปัญหาตามมาอย่างเป็นรูปธรรมได้ันั�น นั�นก็

เพื่ราะ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน ท่านได้ักลัั�นเอาเนื�อหาธรรมจุากพื่ระไตรปิฎกมาแปลัเป็นภาษาที�เข้าใจุง่าย

แลัะปฏิิบััติตามได้ัง่าย โดัยใช้วิิธีปฏิิบััติ 5 อย่าง คือ การฟัังเสียงอ่านบัททบัทวินธรรมแลัะการฟัังธรรม 
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การสนทนาธรรม การอ่านท่องจุำาบัททบัทวินธรรม การนำามาพิื่จุารณาใคร่ครวิญตาม แลัะการนำาไป

ใช้พิื่จุารณาในสถานการณ์จุริงเมื�อเกิดัควิามทุกข์ ทำาให้เกิดักระบัวินการปริยัติแลัะปฏิิบััติอย่างชัดัเจุน 

จึุงทำาให้เกิดัการตรวิจุสอบัปฏิิเวิธ (ผลั) ได้ัจุริง สอดัคล้ัองกับัที� ลัักขณา วิรพื่งศ์ึพัื่ฒน์ อธิบัายไว้ิว่ิา “การ

สวิดัมนต์แลัะทบัทวินธรรมเป็นวิิธีการหนึ�งที�ช่วิยลัดัควิามเครียดัในจิุตใจุ ลัดัควิามสับัสนวุ่ินวิาย ทำาให้

จิุตใจุมีควิามผ่อนคลัายมากขึ�น เพื่ราะเข้าใจุหลัักธรรม กรรมแลัะวิิบัากกรรม คิดับัวิก มีกำาลัังใจุ ตั�งใจุ

ทำาควิามดีั เข้าใจุผู้อื�น แลัะมีจิุตที�คิดัเสียสลัะแบ่ังปันสู่สังคม ทั�งยังสามารถลัดัอาการไม่สบัายทางกาย

ให้หายหรือบัรรเทาลัง ลัดัภาวิะซึ้ำมเศึร้า ลัดัควิามดัันเลืัอดัแลัะอัตราการเต้นของหัวิใจุที�สูงผิดัปกติลัง 

รวิมถึงเกิดัปัญญาที�แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิิตได้ัดีัขึ�น” (ลัักขณา วิรพื่งศ์ึพัื่ฒน์, 2560: 77)

ดัังนั�นการดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน จึุงมิใช่เพีื่ยงแค่การ

อ่านหรือท่องจุำาเนื�อหาของบัทธรรมทั�ง 165 ข้อเหล่ัานั�น แต่เป็นการได้ัฟัังธรรมะที�เป็นธรรมะแท้ๆ 

จุากสัตบุัรุษ จุากหมู่มิตรดีั ที�รู้สัจุจุะแท้ ที�ปฏิิบััติได้ัจุริง แล้ัวิมีการสนทนา พูื่ดัคุย ทบัทวิน ในเนื�อหา

จุากบัททบัทวินธรรมกับัเพืื่�อนหมู่มิตรดีัในขณะทำากิจุกรรมการงานที�เป็นประโยชน์ร่วิมกัน เมื�อมีเวิลัา

ว่ิางก็นำามาอ่านท่องจุำาบัททบัทวินธรรมซ้ำำ�าในเนื�อหาบัททบัทวินธรรมเป็นประจุำา โดัยท่องทบัทวินไป

เรื�อย  ๆอย่างเข้าใจุควิามหมาย หรือเนื�อหาสาระไปเรื�อย  ๆในทุก  ๆวัิน จุนจุำาได้ัแม่นยำาขึ�นใจุ อีกทั�งยังนำา

มาพิื่จุารณาใคร่ครวิญตาม ในเนื�อหาของบัททบัทวินธรรม การพิื่จุารณาใคร่ครวิญธรรมจึุงเป็นควิาม

ลัะเอียดั ที�ใคร่ครวิญรายลัะเอียดั ตรวิจุสอบัรายลัะเอียดัอย่างเป็นวิิทยาศึาสตร์ เพืื่�อเก็บัรายลัะเอียดั

ที�เราได้ัพื่บั ได้ัเห็น ได้ัสัมผัส แลัะได้ัพิื่สูจุน์เป็นวิิทยาศึาสตร์ว่ิาเป็นควิามจุริงตามนั�นหรือไม่ ผ่านการนำา

บัททบัทวินธรรมไปใช้พิื่จุารณาในสถานการณ์จุริงด้ัวิยการปฏิิบััติศีึลัด้ัวิยปัญญาอย่างตั�งมั�นตามหลััก

อริยมรรคมีองค์ 8 จึุงทำาให้ผู้นั�นดัำารงตนอยู่ในศีึลั รู้เท่าทันแลัะสามารถลัดัควิามโลัภ โกรธ หลังของ

ตนได้ัดีัขึ�น มีควิามเข้าใจุชัดัเจุนแลัะเชื�อมั�นในเรื�องของกรรมแลัะผลัของกรรม (วิิบัาก) ยิ�งขึ�น โดัยเชื�อ

มั�นว่ิาการกระทำาแลัะผลัจุากการกระทำาของเราเท่านั�นที�ส่งผลัต่อตนเองอยู่ตลัอดัเวิลัา จึุงมุ่งสร้างแต่

คุณงามควิามดีั การให้อภัย มีควิามเมตตาต่อตนเองแลัะผู้อื�น ด้ัวิยการทำาประโยชน์เพืื่�อผู้อื�นได้ัอย่าง

เป็นสุข แลัะให้ควิามสำาคัญในการพัื่ฒนาศัึกยภาพื่ทางด้ัานจิุตวิิญญาณของตนเองอย่างเต็มที�ตามหลััก

ปหาน 5 ประการไปเป็นลัำาดัับั (พื่ระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ัม 27 ข้อ 33: 599)

องค์ัคัวิามร้้จากงานวิิจัย
ผู้ที�จุะสามารถใช้บัททบัทวินธรรมเพืื่�อดัับัทุกข์ใจุในปัจุจุุบัันขณะได้ันั�น จุำาเป็นอย่างยิ�งที�จุะ

ต้องได้ัคบัแลัะเคารพื่ผู้นำาที�มีศีึลัมีธรรมพื่ร้อมกับัหมู่กลุ่ัมของท่าน เพื่ราะการได้ัรับัฟัังคำาสอนจุากท่าน

เหล่ัานั�น จุะทำาให้เราเกิดัจิุตศึรัทธาในคุณธรรมแลัะคำาสอนที�ดีังามของท่าน จุากนั�นจึุงจุะสามารถทำาใจุ

ในใจุโดัยแยบัคายพิื่จุารณาตามคำาสอนที�ดีังามนั�น ซึ้ำ�งจุะต้องอาศัึยการแสดังธรรมหรือสนทนาธรรม 
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วิารสารปรัชญาอาศรม  ปีที� 4  ฉบัับัที� 1  |  มกราคม - มิถุุนายน  2565102

การสาธยายธรรมหรือทบัทวินธรรม แลัะการตรึกตรองใคร่ครวิญตามด้ัวิยใจุซึ้ำ�งธรรม พื่ร้อมกับันำา

คำาสอนที�ดีังามเหล่ัานั�นมาสังวิรเป็นศีึลัหรือกำาหนดัเป็นข้อปฏิิบััติให้เหมาะสมกับัตน แล้ัวิลังมือปฏิิบััติ

ตามอย่างตั�งมั�นร่วิมกับัหมู่มิตรดีั จุนกระทั�งได้ัเห็นผลัจุากการปฏิิบััติตามศีึลั คือ ควิามเบัาใจุ เบัากาย 

แลัะเบัาจุากเหตุการณ์ร้าย ไปเป็นลัำาดัับั เราจึุงจุะเกิดัศึรัทธาเชื�อมั�นในวิิธีการปฏิิบััติขัดัเกลัากิเลัสที�เกิดั

ผลัจุริงนั�นในตน ทำาให้เป็นผู้ที�มั�นคงในการพื่ากเพีื่ยรขัดัเกลัากิเลัสตนเองด้ัวิยสมาธินิมิต (การปฏิิบััติศีึลั

ด้ัวิยปัญญาอย่างตั�งมั�น) ให้เจุริญยิ�งๆ ขึ�น โดัยหมั�นพัื่ฒนาทักษะในการอ่านเวิทนาหรือควิามรู้สึกของ

ตนในขณะที�มีเหตุการณ์ต่าง  ๆมากระทบั แล้ัวิแยกแยะได้ัว่ิาเราเกิดัควิามรู้สึกชอบัใจุหรือไม่ชอบัใจุใน

เหตุการณ์นั�นหรือไม่ ถ้ามีก็ฝึุ่กใช้ปัญญาพิื่จุารณาตามเนื�อหาของบัททบัทวินธรรมในข้อต่างๆ เพืื่�อหัก

ล้ัางควิามหลังผิดัของกิเลัสให้ได้ัอย่างแม่นชัดัขึ�น เก่งขึ�น คล่ัองแคล่ัวิขึ�น เมื�อทำาซ้ำำ�าๆ หรือทำาให้มาก ใน

กระบัวินการดัังที�กล่ัาวิมาทั�งหมดันี�ร่วิมกัน ก็จุะทำาให้เกิดัปัญญาที�เบืั�อหน่ายคลัายกำาหนัดัจุากกิเลัส

นั�นๆ ไปเป็นลัำาดัับัจุนสิ�นเกลีั�ยงได้ัในที�สุดั โดัยทำาไปเป็นเรื�องๆ หรือทีลัะเรื�อง หรือทีลัะเหลีั�ยมมุม ตาม

ลัำาดัับัควิามหลังติดัของกิเลัสอย่างหยาบั กลัาง ลัะเอียดั ถ้าเราทำาได้ัอย่างเหมาะสมกับัฐานจิุตของตน

แล้ัวิก็จุะเกิดัผลัดีัด้ัานร่างกาย จิุตใจุ สังคม แลัะปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ ตามมา

สัรุป
การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมในพื่ระพุื่ทธศึาสนา เป็นการพิื่จุารณาเนื�อหาของ

ควิามจุริงในเรื�องหนึ�ง  ๆซ้ำำ�า  ๆโดัยใช้วิิธีปฏิิบััติตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติ 5 คือ การฟัังธรรม สนทนาธรรม 

ทบัทวินธรรม การตรึกตรองใคร่ครวิญธรรม แลัะสมาธินิมิต พื่ร้อมกับัการสลัายควิามโลัภ โกรธ หลัง

ไปเป็นลัำาดัับัตามหลัักปหาน 5 เพืื่�อควิามดัับัแห่งทุกข์ใจุอย่างยั�งยืน การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรม

ของ ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน เป็นการกลัั�นเนื�อหาธรรมจุากพื่ระไตรปิฎกมาแปลัเป็นภาษาที�เข้าใจุง่าย 

มี 165 ข้อ เป็นการปรับัควิามเห็นผิดัให้เป็นถูก โดัยใช้วิิธีปฏิิบััติตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติทั�ง 5 อย่าง 

พื่ร้อมกับัสลัายควิามยึดัติดัไปเป็นลัำาดัับั เพืื่�อดัับัทุกข์ใจุอย่างยั�งยืน ผลัคือดัับัทุกข์ใจุได้ัในปัจุจุุบััน

ขณะ พื่ร้อมทั�งเกิดัผลัดีัด้ัานร่างกาย จิุตใจุ สังคม แลัะปัญญา การดัับัทุกข์ด้ัวิยบัททบัทวินธรรมของ 

ดัร.ใจุเพื่ชร กล้ัาจุน สอดัคล้ัองตามหลัักเหตุแห่งวิิมุตติ 5 แลัะปหาน 5 ในพื่ระพุื่ทธศึาสนา เพื่ราะ

มุ่งที�การดัับัทุกข์ใจุเป็นหลััก โดัยเน้นการสร้างปัญญาที�เข้าใจุเรื�องกรรมอย่างแจุ่มแจุ้ง เพืื่�อปล่ัอยวิาง

ควิามยึดัติดั ด้ัวิยการปฏิิบััติเหตุแห่งวิิมุตติ 5 ให้มาก กระทั�งดัับัทุกข์ใจุได้ัไปเป็นลัำาดัับัในปัจุจุุบัันขณะ
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