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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ ๑) เพื่อศึกษาการดับทุกข์ด้วยทบทวนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๓) เพ่ือ
วิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการ
วิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม 

พบว่า การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการพิจารณาเนื้อหาของ
ความจริงแท้ในเรื่องหนึ่งๆ อย่างซ้ำๆ โดยใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเหตุแห่งวิมุตติ ๕ คือ การฟังธรรม 
สนทนาธรรม ทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม และสมาธินิมิต พร้อมกับการ
สลายความโลภ โกรธ หลงไปเป็นลำดับตามหลักปหาน ๕ เพื่อความดับแห่งทุกข์ใจอย่างยั่งยืน 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นการกลั่นเนื้อหาธรรมจาก
พระไตรปิฎกมาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย มีทั้งหมด ๑๖๕ ข้อ ในเนื้อหาเป็นการปรับความเห็นผิดให้
เป็นความเห็นถูก โดยใช้วิธีปฏิบัติ ๕ อย่าง คือ การฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและการฟังธรรม การ
สนทนาธรรม การท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญา
อย่างตั้งมั่น พร้อมกับการสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ เพื่อดับทุกข์ใจอย่างยั่งยืน 
ผล คือ สามารถดับทุกข์ใจได้ในปัจจุบันขณะ พร้อมทั้งเกิดผลดี ในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญาแก้ปัญหาตามมา 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน มีความสอดคล้องตามหลักเหตุ
แห่งวิมุติ ๕ และปหาน ๕ ในพระพุทธศาสนา เพราะมุ่งที่การดับทุกข์ใจเป็นหลัก โดยเน้นการสร้าง
ปัญญาที่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ด้วยการปฏิบัติเหตุแห่งวิมุตติ 
๕ ให้มาก จนกระท่ังสามารถดับทุกข์ใจจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเป็นลำดับได้ ในปัจจุบันขณะ 
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Abstract 

This research 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 teaching or discussion, Dharma recitation or Dhamma 
Review, 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 5 practices: listening to the Dhamma 
Review and listening to the Dharma, Dharma discussion, memorizing the Dhamma 
Review, contemplating the Dhamma, and practicing the precepts with wisdom and 
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concentration, 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 5 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 5 
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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กิตติกรรมประกาศ 
 
วิทยานิพนธ์เรื่อง “พุทธวิธีการดับทุกข์ดัวยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน” 

ฉบับนี้ สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์ของ พระครูธรรมธรชัยวิชิต ชยาภินนฺโท, ผศ. ดร. และ 
อาจารย์ ดร.วิโรจน์ วิชัย คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้คำแนะนําและแก้ไขข้อบกพร่องมา
โดยตลอด ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร และ รศ. ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง ซึ่งเป็น
ประธานคณะกรรมการการสอบและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้เมตตาให้
กำลังใจ ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ การดำเนินการวิจัย การตรวจสอบ และแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ทำให้วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ และทำให้การศึกษาในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัยทั้ง ๓ ท่าน 
คือ รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร และ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ที่ อนุเคราะห์ในการ
ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลในการทำงานวิจัยครั้งนี้กระทั่ง
สำเร็จได้ด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ใจเพชร กล้าจน ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
ที่กรุณาให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ในงานวิจัยนี้ ขอขอบพระคุณจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และผู้เข้าค่าย
สุขภาพแพทย์วิถีธรรมทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ขอขอบพระคุณชาวชุมชนภูผาฟ้าน้ำทุก
ท่าน ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยให้ได้พักอาศัยภายในชุมชน  
เพ่ือทำการเก็บข้อมูลโดยการสังเกตการแบบมีส่วนร่วมในงานวิจัยนี้ 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ทุกท่าน และกัลยาณมิตรเพื่อนร่วมรุ่นทุกรูปทุกคน ที่เป็นกําลังใจซึ่งกัน
และกัน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

ด้วยคุณความดี อันเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอถวายเป็นการปฏิบัติบูชา เพ่ือตอบ
แทนคุณพระพุทธศาสนา ตอบแทนคุณบิดา มารดา คุณครูบาอาจารย์ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน  
หากงานวิจัยครั้งนี้ มีข้อบกพร่องด้วยประการใด ผู้วิจัยต้องขออภัย และยินดีน้อมรับคำแนะนําด้วย
ความเต็มใจยิ่ง 
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๓.๔.๑.๑ การฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและการฟังธรรม ๑๑๔ 

๓.๔.๑.๒ การสนทนาธรรม ๑๑๕ 

๓.๔.๑.๓ การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม ๑๑๗ 

๓.๔.๑.๔ การพิจารณาใคร่ครวญธรรม ๑๑๙ 

๓.๔.๑.๕ การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น ๑๒๐ 

๓.๔.๒ การสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น ๑๒๗ 

๓.๕ ตัวอย่างผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๑๓๐ 

๓.๕.๑ ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ๑๓๑ 

๓.๕.๒ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๔๘ 

๓.๖ สรุปท้ายบท ๑๖๓ 

บทที่ ๔ วิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๑๖๖ 

๔.๑ วิเคราะห์หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ๑๖๖ 

๔.๒ วิเคราะห์เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ๑๖๘ 

๔.๓ วิเคราะห์วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ๒๑๕ 
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๔.๔ วิเคราะห์ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ๒๒๐ 

๔.๕ สรุปผลการวิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๒๓๐ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๓๗ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๓๗ 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย ๒๔๒ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๔๔ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ ๒๔๔ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ๒๔๔ 

บรรณานุกรม ๒๔๖ 

ภาคผนวก ๒๕๕ 

ภาคผนวก ก หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ๒๕๖ 

ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๖๐ 

ภาคผนวก ค หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๖๓ 

ภาคผนวก ง ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๒๖๔ 

ภาคผนวก จ รายละเอียดข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ ๒๖๕ 

ภาคผนวก ฉ ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลภาคสนามกิจกรรมของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  
ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  
และทางออนไลน์ผ่านโปรแกมซูม ๒๘๒ 

ประวัติผู้วิจัย ๓๐๒ 
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คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 

 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยใช้คําย่อชื่อพระไตรปิฎก เริ่มจากอักษรย่อชื่อ
คัมภีร์ ตามด้วยวงเล็บฉบับที่ใช้แล้วตามด้วย เล่ม/ข้อ/หน้า ตามลำดับ เช่น วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑. 
หมายถึง พระวินัยปิฎก มหาวรรค ภาษาไทย เล่ม ๔ ข้อ ๑๔ หน้า ๒๑. เรียงตามลำดับคัมภีร์ ดังนี้ 

พระวินัยปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 

 พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.นิ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ข. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.อิติ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ (ภาษาไทย) 
ขุ.สุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ชา.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ทุกกนิบาตชาดก (ภาษาไทย) 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
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คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ขุ.จู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
อภิ.ก. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก กถาวัตถุ  (ภาษาไทย) 
 



  

 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมแล้ว พระองค์ทรงสอน “วิชาดับทุกข์” ทรงสอนอริยสัจ ๔ 
คือ ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาพดับทุกข์ วิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ คำตรัสของพระพุทธเจ้า จึงเป็นวิชา
ดับทุกข์ ทุกสูตรสอดคล้องเสริมหนุนเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมด ในโลกสูตร พระตถาคตย่อมตรัสรู้  
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด ย่อมตรัสบอกแสดง ซึ่งพุทธพจน์อันใดในระหว่างนี้ พุทธพจน์นั้น
ทั้งหมด ย่อมเป็นอย่างนั้นนั่นแล ไม่เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมด ย่อมเข้ากันได้โดยประการ
เดียวกันทั้งสิ้น ไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลย คำว่า ‘สัจจะ’ นั้นมีอย่างเดียวเท่านั้น ไม่มีอย่างที่สอง 
อธิบายว่า ‘นิพพาน’ คือ ความดับทุกข์ ได้แก่ ความระงับสังขารทั้งปวง ความสลัดทิ้งอุปธิทั้งหมด 
ความสิ้นตัณหา ความคลายกำหนัด ความดับกิเลส ความเย็นสนิท ตรัสเรียกว่า ‘สัจจะอย่างเดียว’ คือ 
เป็นไปเพ่ือการดับทุกข์ ประโยชน์สูงสุดของพุทธ คือ “ดับทุกข์ได”้ สุดยอดแห่งประโยชน์ต้องดับทุกข์
ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตให้ได้ คือ “ดับทุกข์ใจ” เท่ากับดินทั้งแผ่นดิน ส่วนทุกข์ทางร่างกาย ทุกข์จาก
เหตุการณ์ เป็นทุกข์เล็กน้อยเพียงทุกข์เท่าปลายเล็บ๑ 

เจลสูตร๒ ว่าด้วยอุปมาเมื่อผ้าถูกไฟไหม้หรือศีรษะถูกไฟไหม้ ควรทำอย่างไร ควรวางเฉย 
ไม่ควรใส่ใจถึงผ้าที่ถูกไฟไหม้ (ทุกข์จากเหตุการณ์) หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้ (ทุกข์จากร่างกาย) ควรทำ
ความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมักเขม้น ความไม่ท้อถอย สติและสัมปชัญญะให้มี
ประมาณยิ่ง เพ่ือรู้แจ้งอริยสัจ ๔ (ดับตัณหา ดับทุกข์ในใจ) ความจริงอันประเสริฐสุดของชีวิต คือ การ
ดับทุกข์ใจ ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินก่อน พระพุทธเจ้าทรงสอนและอธิบายหนทางแห่งการดับทุกข์เท่านั้น 
สิ่งใดไม่พ้นทุกข์พระองค์จะไม่ทรงอธิบาย ในจูฬมาลุงกยสูตร๓ พระพุทธเจ้าตรัสกับพระมาลุงกยบุตร 
เราไม่พยากรณ ์เพราะข้อนั้นไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เราพยากรณ์ ความเห็นว่า นี้ทุกข์ นี้เหตุให้เกิด

 
๑ ใจเพชร กล้าจน, อริยศีลรักษาโรค, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๑),  

หน้า ๑๒-๑๐๑. 
๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕. 
๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๒-๑๒๘/๑๓๓-๑๔๑. 
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ทุกข์ นี้ความดับทุกข์ นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เพราะประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้
ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน เหตุนั้นเราจึงพยากรณ์ 

ดังนั้น ความ ‘ทุกข์’ คือ สภาพไม่สบายกาย ไม่สบายใจ ทนได้ยาก เป็นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ 
(กายิกทุกข์ อันเกิดจากร่างกาย) และทุกข์ที่เลี่ยงได้ (เจตสิกทุกข์ อันสามารถดับได้แท้) ทุกข์ทางกาย  
คือ ทุกข์ที่มีร่างกายเป็นเหตุ เลี่ยงไม่ได้ ได้แก่ ทุกข์ที่เกิดเองตามธรรมชาติ การเกิด แก่ ตาย ทุ กข์
ประจำชีวิตเกิดจากความร้อน ความหนาว ความหิวกระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ทุกข์จาก
ความเจ็บป่วย ความเสื่อมของร่างกาย มีร่างกายเป็นต้นเหตุ ส่วนทุกข์ทางใจ คือ ทุกข์ที่เกิดจากการ
ปรุงแต่งของจิตใจ เป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้ ทุกข์ทางจิตใจนี้ส่วนหนึ่งมีทุกข์ทางร่างกายเป็นสิ่งเร้าให้เกิด เช่น 
เมื่อได้รับความเจ็บป่วยเกิดทุกข์ทางร่างกายขึ้น ใจเกิดความกลัว กังวล หวั่นไหว ว่าจะรักษาไม่หาย
อาจจะต้องสูญเสียอวัยวะไปหรืออาจจะถึงตาย ทำให้ใจเกิดโศกเศร้า คร่ำครวญ รำพันนำมาซึ่งความ
ทุกข์ใจ๔ 

ความทุกข์เกิดจากมีความกลัว จะเป็นความกลัวด้วยเหตุใดก็ตาม โดยสัญชาตญาณ ย่อม
กลัวภัยในเบื้องต้น เป็นความรู้สึกธรรมดาที่เกิดขึ้นคู่กับความรู้สึกว่า มี ‘ตัวเรา’ เมื่อเกิดตัวเราขึ้นมา 
ความกลัวก็พอกขึ้นเป็นเงาตามตัว อย่างน้อยก็กลัวความหิว ความลำบาก  และอื่นๆ อีกนานัปการ 
อยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ณ เวลานั้น อย่างยึดมั่นถือมั่นก็ทุกข์ จะเห็นได้ว่า ทุกข์เกิดข้ึน ไม่มีที่สิ้นสุด 
ไม่มีใครปฏิเสธว่า ชีวิตที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันจะไม่มีความทุกข์ ทุกข์มาก ทุกข์น้อยก็  คือทุกข์ การ
เผชิญกับความทุกข์หรือการหาทางออกนั้น อาจทำได้โดยเผชิญหน้ากับทุกปัญหาที่เกิดขึ้นและหา
วิธีการระบายความทุกข์ ด้วยการพูดคุยกับเพื่อนสนิท คนใกล้ชิดหรือญาติผู้ใหญ่ หากิจกรรม อ่ืนๆ ทำ
เพื่อให้ลืมความทุกข์ เช่น การไปเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง รับประทานอาหาร หรือการไปปฏิบัติธรรม 
เพื่อให้จิตใจสงบ ได้ผ่อนคลาย ซึ่งเมื่อกลับมาก็พบเจอกับปัญหาความทุกข์เดิมๆ นั้นอีก หรืออาจหลง
ผิด หาทางออกโดยการเที่ยวกลางคืน สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เล่นการพนัน และเสพสารเสพติดอื่นๆ เพ่ือ
หาทางออกจากวังวนเรื่องทุกข์นั้น ซึ่งก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริง๕ 

ผู้คนจำนวนมากตกอยู่ในภาวะกลัว กังวล หวั่นไหว ภาวะเครียดและทุกข์ใจ องค์การ
อนามัยโลก (WHO) ได้มีรายงานเมื่อต้นปี ๒๐๒๐ ว่า ทั่วโลกมีคนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าประมาณ   

 
๔ ใจเพชร กล้าจน, อริยศีลรักษาโรค, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๑),  

หน้า ๑๐๓. 
๕ สมณะโพธิรักษ์, เดินตรงสู่การเป็นพระอริยะ, พิมพ์ครั้งที่ ๑๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๕๕), หน้า ๗-๑๗. 



๓ 

 

๒๖๔ ล้านคน โดยประเทศไทย พบอัตราการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๐ คือ ๔.๙๔ คน ต่อ
ประชากรแสนคน เป็น ๕.๓๓ คน ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๖๑ ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิต ปัญหา
สุขภาพจิตส่วนใหญ่ เริ่มต้นจากความกลัว ความเครียด ก่อให้เกิดความทุกข์ใจและเจ็บป่วยทางใจ เช่น 
โรคซึมเศร้า วิตกกังวล จิตเภท ผลสำรวจระดับชาติของกรมสุขภาพจิตปี ๒๕๕๖ ประชาชนอายุ ๑๘ ปี
ขึ้นไป มีอัตราป่วยโรคทางจิตเวช หรือมีความผิดปกติของพฤติกรรมเสพติดสารใดๆ ในรอบ ๑๒ เดือน
ของปีที่สำรวจ ร้อยละ ๑๓.๔ คาดว่าใน ๔ จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ ซึ่งมีประชากร ๖.๗ ล้านกว่าคน จะมีผู้ที่มีปัญหาทางจิต ตั้งแต่ระดับน้อยจนถึงขั้นป่วย 
ประมาณ ๗ แสนคน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เข้ารับการตรวจรักษา ๓ แสนกว่าคน และมี
รายงานผู้พยามฆ่าตัวตาย ซึ่งแสดงว่ามีปัญหาในระดับรุนแรง ๒ ,๔๐๗ คน และฆ่าตัวตายสำเร็จ   
๒๐๕ ราย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงมีนโยบายเร่งแก้ปัญหา และลดจำนวนผู้ป่วยทางใจ โดยรณรงค์
เผยแพร่ความรู้ ๑.๗ ล้านกว่าครัวเรือน ในโครงการติดหูที่หัวใจ รับฟังกันวันละ ๑๐ นาที ป้องกันใจ
ป่วย ลดเครียด แนะเทคนิคการฟัง การให้เวลากันและกัน๖ 

สถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ ทั่วโลก ในปัจจุบันนี้ ทำให้เกิด
ความเครียดระดับสูง มีความกลัว กลัวการติดเชื้อ รู้สึกหวาดระแวงคนรอบข้าง คนใกล้ตัว กังวลกับทุก
เรื่อง เช่น ตกงาน ปรับลดจำนวนพนักงาน ปิดโรงงาน ปิดโรงเรียน หยุดสายการบิน เกิดความกังวลใน
การใช้ชีวิต เกิดความเครียดจากการติดตามข่าวรายวัน มีอาการตื ่นตระหนกกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ไม่รู้ว่าสถานการณ์จะจบลงเมื่อไรนั้น เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนเครียดมากที่สุ ด ท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-๑๙ ทั้งแพทย์พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและทุกคนล้วนมีความเครยีด
กังวลใจ มาช่วยกันดูแลจิตใจ จัดการกับความเครียดรับมือเชื้อไวรัส โควิด -๑๙ ไม่ให้ป่วยกาย ป่วยใจ 
และผ่านวิกฤติไปด้วยกัน กับการจัดการความเครียด ความรู้สึกกลัว กังวลที่เกิดข้ึน๗ 

ผู้วิจัยได้เห็นว่า มีวิธีการหนึ่ง ที่ใช้ดับทุกข์ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ โดยมีผู้คนจำนวนมาก    
ในทุกเพศ ทุกวัย หลากหลายอาชีพ ได้เดินทางมาจากทั่วสารทิศ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 
มาด้วยความทุกข์ มีอาการความเจ็บป่วยทุกข์ทรมานด้วยโรคร้ายแรงหนัก เป็นทุกข์กับความเจ็บปวด
ของร่างกาย ทุกข์กับความกลัว กังวล ระแวงหวั่นไหวในจิตใจ ทุกข์กับเหตุการณ์ร้ายๆ เมื่อเขาได้มา

 
๖ กรมสุขภาพจิต, ติดหูที่หัวใจ รับฟังกันวันละ ๑๐ นาที ป้องกันใจป่วย ลดเครียด แนะ ๓ เทคนิค

การฟัง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=๓๐๐๖๒ [๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔]. 
๗ ศูนย์จิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพ, จิตแพทย์แนะจัดการความเครียดรับมือโควิด-๑๙ ไม่ให้ป่วยใจ, 

[ออนไลน์ ], แหล ่งท ี ่มา : https://www.bangkokhospital.com/content/psychiatric-guidance-on-stress-
management-trading-covid-๑๙ [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔]. 



๔ 

 

เข้ารับการอบรมในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมแล้ว ได้ฝึกฝนเรียนรู้โดยใช้เทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด)  
ใช้การดับทุกข์ด้วยบทบทวนธรรม ได้เรียนรู้และปฏิบัติดับทุกข์ด้วยทบทวนธรรมร่วมกันทุกวัน ในค่าย
สุขภาพแพทย์วิถีธรรม ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย สามารถดับทุกข์ใจ ทุกข์กายได้ หาย
จากความเจ็บป่วยความทุกข์ทรมานทางร่างกาย ในบางรายความเจ็บป่วยนั้นยังไม่หาย แต่ไม่มีอาการ
ทุกข์ใจแล้ว หรือความทุกข์ใจทุกข์กายนั้น เบาบางจางคลายลงไปได้ตามลำดับๆ และมีความเห็น
ยืนยันตรงกันว่า การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมนั้น ‘ได้ผล’ มีผลออกมาเป็นที่ประจักษ์ โดยมี
งานวิจัยของหลายท่านรองรับผลว่า สามารถดับทุกข์ได้จริง เช่น งานวิจัยของ ดร.นิตยาภรณ์ สุระสาย 
ดร.หมายขวัญพุทธ กล้าจน คุณลักขณา วรพงศ์พัฒน์ และในงานวิจัยของ ดร.ใจเพชร กล้าจน “เรื่อง
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ” พบว่า มีเนื้อหามากกว่า ๓,๐๐๐ หน้า จำนวน ๖๓,๓๙๙ 
ราย หายจากอาการเจ็บป่วยและความทุกข์ใจ เมื่อใช้การดับทุกข์ด้วยทบทบทวนธรรม๘ 

หนังสือบททบทวนธรรม เป็นเทคนิคยาเม็ดที่ ๘ ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำ
จิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส เครื่อง
กังวล เครื่องเบียดเบียนและช่วยเหลือผู้อื่น สอดคล้องกับท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต ) ได้
กล่าวว่า โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหัวใจพระพุทธศาสนา คือ เว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ภาษาพระหรือ
ภาษาบาลีว่า “สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ” แปลว่า 
“การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้เพรียบพร้อม การชำระจิตของตนให้บริ สุทธิ์ผ่องใส เป็น
คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”๙ และท่านอาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้กล่าวว่า     
บททบทวนธรรมเป็นยาเม็ดเลิศ แต่ละชีวิตควรพากเพียรทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเป็นการดูแล
สุขภาพด้านนามธรรม มีฤทธิ์เลิศยอดที่สุดกว่าทุกวิธีในโลก ซึ่งด้ านนามธรรมของพุทธะนั้น มีฤทธิ์
ประมาณ ๗๐% บวกเกินร้อย ส่วนด้านรูปธรรมหรือด้านวัตถุ มีฤทธิ์ประมาณ ๓๐% บททบทวนธรรม
เป็นแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลสและ
ช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งตรงกับคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่า “มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็น
ทั้งหมดท้ังสิ้นของการพ้นทุกข์”๑๐  

 
๘ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค สาธารณสุขชุมชน , (คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์, ๒๕๕๘), หน้า ๓๕๗. 

๙ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปย ุต ฺ โต) , หัวใจพระพ ุทธศาสนา , [ออนไลน์ ], แหล ่งท ี ่มา : 
https://www.mcu.ac.th/article/detail/๑๔๓๓๙ [๒๐ ต.ค. ๒๕๖๔]. 

๑๐ ใจเพชร กล้าจน, แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม , พิมพ์ครั ้งที ่ ๑ , 
(สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๓), หน้า ๘. 



๕ 

 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลของสถานปฏิบัติธรรมใน
หลายสำนัก และมีความรู้สึกสงสัยสะดุดในใจมีคำถามว่า ในแต่ละสำนักได้มีการตรวจสอบมรรคผล 
ของผู้ปฏิบัติธรรมกันอย่างไร ว่าวิธีการปฏิบัตินั้นถูกต้องถูกตรง สอดคล้องตามหลักธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้ามากน้อยเพียงใด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา “พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน” ซึ่งใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยทบทวนธรรม ในหนังสือบททบทวนธรรม ว่า 
สามารถดับทุกข์ทางใจ ทุกข์ทางกาย และทุกข์ในเหตุการณ์ร้ายๆ ได้เป็นผลสำเร็จนั้น สามารถปฏิบตัิ
ได้จริง จนเกิดความผาสุกในตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติอย่างยั่งยืนนั้น มีวิธีการ
ปฏิบัติอย่างไร สอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างไร 

ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ในความสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการ
ใช้ชีวิตอย่างผาสุกในทุกๆ ด้าน อันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง ทั้งในระดับบุคคล ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยนี้ 

๑.๒ คำถามวิจัย 

๑.๒.๑ การดับทุกข์ด้วยทบทบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นอย่างไร 

๑.๒.๓ การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน มีความสอดคล้องตาม
หลักพระพุทธศาสนา อย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาการดับทุกข์ด้วยทบทบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

๑.๓.๓ เพ่ือวิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้กําหนดเนื้อหาการทําวิจัยไว้ ๓ ประการ คือ  

๑) การดับทุกข์ด้วยทบทบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา ด้านการปฏิบัติเหตุแห่งวิมุตติ ๕ 
การละเหตุแห่งทุกข์ด้วยปหาน ๕  



๖ 

 

๒) การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ด้านหลักการ เนื้อหา วิธีการ 
และผลตัวอย่างผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม   

๓) วิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ด้านหลักการ 
เนื้อหา วิธีการ และผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ในผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม
และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านเอกสาร 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจาก 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารจาก พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลัก ส่วนข้อมูลการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นข้อมูลปฐมภูมิจากฝ่ายงานวิชาการของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศ
ไทย ที่ได้เก็บรวบรวมคําบรรยาย และผลงานทั้งหมดของ ดร.ใจเพชร  กล้าจน ซึ่งเก็บรวบรวมไว้ใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร งานวิจัย บทความวิชาการ  แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ 
รูปภาพ คลิปวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง และสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมจาก อรรถกถา ฎีกา หนังสือ เอกสาร วารสาร 
งานวิจัย บทความวิชาการ และสื่ออิเลคทรอนิกส์ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 

การวิจัยนี้ เน้นศึกษาข้อมูลเชิงเอกสารเป็นหลัก และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เพ่ือนำมาประกอบกับข้อมูลเชิงเอกสารให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาก
ที่สุด โดยได้กำหนดประชากรผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ 

๑) ดร.ใจเพชร กล้าจน ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้เขียน
หนังสือบททบทวนธรรม 

๒) ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ในการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำ
จุนโลก รุ่นที่ ๕ จำนวน ๑๐ คน 

๓) จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ ๑-๙ สังกัดมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม 
แห่งประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน 

รวมจำนวนผู้ให้ข้อมูลสำคัญท้ังหมด ๒๑ คน 
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๑.๔.๔ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑-๙ ในสังกัดมูลนิธิ
แพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้ สวนป่านาบุญ ๑ ตั้งอยู่ที่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร , สวนป่านา
บุญ ๒ ตั้งอยู่ที่ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช , สวนป่านาบุญ ๓ ตั้งอยู่ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี , 
สวนป่านาบุญ ๔ ตั้งอยู่ที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม , สวนป่านาบุญ ๕ ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง , 
สวนป่านาบุญ ๖ ตั้งอยู่ที ่ต่างประเทศ (ในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย) , สวนป่านาบุญ ๗ ตั้งอยู่ที่  
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, สวนป่านาบุญ ๘ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่, สวนป่านาบุญ ๙ ตั้งอยู่
ที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

การดับทุกข์ หมายถึง การละตัณหา หรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุแห่ง
ทุกขอริยสัจ หรือทุกข์ทางใจจากอุปาทานขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจความติดใจ พอใจ 
(ฉันทราคะ) ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลาย 

บททบทวนธรรม หมายถึง ข้อธรรมที่มีเนื้อหาสาระในแง่เชิงต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประกอบ
ไปด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สามารถใช้สำหรับพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง
อย่างซ้ำๆ เพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพ่ือ
ความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ไปเป็นลำดับได้ 

ดร.ใจเพชร กล้าจน หมายถึง ผู ้ก่อตั ้งมูลนิธิแพทย์ว ิถีธรรมแห่งประเทศไทย เป็น
ผู้วิจัยและพัฒนา ‘การแพทย์วิถีธรรม’ ซึ่งหมายถึงการแพทย์ที่นำเอาจุดดีของวิทยาศาตร์ในการดูแล
สุขภาพทั้ง ๔ แผน คือ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพ้ืนบ้าน รวมกับหลัก ๘ อ. เพ่ือ
สุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม คือ อิทธิบาทสี่ อารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ เอนกาย เอา
พิษภัยออก และอาชีพที่เหมาะสม มาบูรณาการด้วยหลักพุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน โดยเน้นการแก้ไขหรือลด
ปัญหาสุขภาพกายใจที่ต้นเหตุ ด้วยการใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เป็นวิธีที่
เรียบง่ายได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถี
ชีวิตได้ มีความยั่งยืน และสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อมๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ
ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดีในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
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๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมเนื้อหาในส่วนที่มี  
ความสำคัญเกี่ยวข้องกับงานวิจัย มาทบทวนเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัย โดยแยกเป็นหนังสือ
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑.๖.๑ หนังสือ 

๑) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวใน “หนังสือพุทธธรรม” กล่าวถึง
คำว่า “ทุกข์” ในอริยสัจหรือทุกขอริยสัจ ก็คือสภาวะที่เป็นทุกข์ในไตรลักษณ์ ซึ่งมาเป็นที่ตั้งที่อ าศัย
ก่อให้เกิดปัญหาขึ้นแก่มนุษย์ เนื่องจากมนุษย์ทำให้เป็นปัญหาขึ้นมา ทุกข์ในไตรลักษณ์ และทุกข์ใน
อริยสัจ ก็มีคำว่าทุกข์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ คำว่า “ดับทุกข์” ที่ถือว่าแปลจากคำพระว่า “นิโรธ” 
นั้น ความจริงนั้น “นิโรธ” ในสภาวะที่แท้ หมายถึงการไม่มีทุกข์เกิดขึ้น หรือภาวะที่ทุกข์ปราศไร้หาย
หมดไปเลย “นิโรธ” ในขั้นสุดท้าย ก็คือ นิพพาน จึงเป็นสภาวะที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีก ก็คือเรื่องที่พระ
เรียกว่า กิจในอริยสัจ ข้อทุกข์ในอริยสัจ ๔ (๑) ทุกข์ สภาพกดดันบีบคั้น เป็นที่ตั้งแห่งปัญญา หรือสิ่ง
สรรพ์อันมีวิสัยให้เกิดปัญหา กิจคือ ปริญญา แปลว่า รู้รอบหรือรู้เท่าทัน (๒) สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ 
กิจคือ ปหานะ แปลว่า ละ กำจัด ทำให้หมดสิ้นไป (๓) นิโรธ ภาวะไร้ทุกข์ กิจคือ สัจฉิกิริยา แปลว่า 
ทำให้แจ้ง ทำให้ประจักษ์ ทำให้เป็นความจริงขึ้นมาหรือให้ได้ถึง (๔) มรรค วิธีปฏิบัติให้ถึงสภาวะไร้
ทุกข์ กิจคือ ภาวนา แปลว่า ทำให้เป็นให้เกิดให้มีเจริญ ปฏิบัติหรือลงมือทำกิจต่ออริยสัจ ๔ นั้น๑๑ 

๒) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.  ปยุต ฺโต) ได้กล่าวในหนังสือ “แก่นแท้ของ
พระพุทธศาสนา” กล่าวถึง พระพุทธเจ้าตรัสกิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจ ๔ ไว้ครบถ้วนแล้ว (๑) หน้าที่ต่อ
ทุกข์ คือ ปริญญา แปลว่า กำหนดรู้ รู้เท่าทัน จับตัวทุกข์ให้ได้ (๒) หน้าที่ต่อสมุทัย คือ ปหานะ แปลว่า 
ละ หรือกำจัด (๓) หน้าที่ต่อนิโรธ เรียกว่า สัจฉิกิริยา แปลว่า ทำให้แจ้ง คือบรรลุถึงนั่นเอง (๔) หน้าที่
ต่อมรรค เรียกว่า ภาวนา แปลว่า บำเพ็ญ ก็คือปฏิบัติ ลงมือทำ ทำให้เกิด ทำให้มีขึ้น พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ทุกขัง ปริญเญยยัง ทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เท่าทัน” ภาษาพระแปลกันว่า “กำหนดรู้ ทุกข์
เป็นสิ่งที่ต้องกำหนดรู้ ปริญเญยยัง” นี่เป็นคุณศัพท์ ถ้าใช้เป็นคำนามก็เป็น “ปริญญา” ที่เราเอามาใช้
เป็นชื่อของการสำเร็จการศึกษา ทุกข์ เรามีหน้าที่รู้จัก รู้ทัน เรียกว่า “ปริญญา” อริยสัจ ๔ ครอบคลุม
หลักการของพระพุทธศาสนาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น หลักเว้นชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์ หลักธรรมทั้งปวง
ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น หลักเราบัญญัติแต่ทุกข์และความดับทุกข์ หรือหลักอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาท 

 
๑๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓๙, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หน้า ๗๘-๗๙, ๑๑๐๓-๑๑๐๔. 
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กับนิพพาน ทุกหลักรวมอยู่ในหลักอริยสัจ ๔ ทั้งนั้น เมื่อรู้ว่าอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็
เท่ากับจับจุดได้ว่าจะต้องเจาะลงไปหาแก่นในนั้น๑๒ 

๓) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวในหนังสือ “ความจริงแห่งชีวิต” 
กล่าวถึง พระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้เท่าทันในจิตใจ มีภาวะจิต คือ (๑) ปราโมทย์ ความร่าเริงเบิก
บานใจ ให้มีอยู่เสมอ (๒) ปีติ ความอ่ิมใจ ปลื้มใจ (๓) ปัสสัทธิ ความผ่อนคลายกายใจ สงบเย็น (๔) สุข 
ความโปร่งชื่นคล่องใจ ไม่มีอะไรบีบคั้นใจ (๕) สมาธิ ความมีใจแน่วแน่อยู่กับสิ่งที่ต้องการ ไม่ฟุ้งซ่าน 
ไม่วุ่นวาย ไม่สับสน ไม่มีอะไรรบกวนเรา สภาพจิตนี้เป็นสมบัติที่ดีมีค่ายิ่ง ควรทำให้มีอยู่ในใจเสมอ ดี
ยิ่งกว่าสมบัติภายนอกทั้งหลาย ทรัพย์สินสมบัติต่างๆ ภายนอกนั้น เราสร้างขึ้นมาเพ่ือที่จะบำรุงบำเรอ
ชีวิตให้เรามีความสุข บางทีก็ให้ได้เพียงชั่วคราว ไม่ยั่งยืนตลอดไป ครั้นเมื่อได้ทรัพย์สินมาแล้ว ก็ยิ่ง
ทำลายสภาพจิตที่ดีนั้นให้หมดไป ด้วยความยึดติดหวงแหน ห่วงกังวล ตลอดจนหวาดระแวง ริษยากัน
หรือโลภยิ่งขึ้นไป ในทางตรงข้ามถ้าเรายิ่งสามารถสร้างปราโมทย์ ปีติ ปัสสัทธิสุข สมาธิไว้ในใจได้
ตลอดเวลาของเราเอง เพราะในที่สุดแล้ว สิ่งที่เราต้องการแท้จริงก็อันนี้เอง สิ่งนี้แหละคือทรัพย์สมบัติ
ที ่เราปรารถนาอย่างแท้จริง แล้วอันนี้แหละที่จะทำชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่ดีงามมีความสุขได้
แท้จริง๑๓ 

๔) พระพรหมค ุณาภรณ์ (ป.อ.  ปย ุต ฺ โต)  ได ้กล ่าวในหนังส ือ “ถ ้าร ู ้จัก
พระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที” กล่าวถึง คำว่า “ทุกข์” หมายความว่า ทุกข์เป็นสิ่งที่เรารู้ทัน 
แล้วก็หาทางแก้ เราจะก้าวไปสู่จุดหมาย คือ มีสุขเพิ่มขึ้นเรื่อย ทุกข์น้อยลงเรื่อย จนกระทั่งหมดทุกข์
เป็นสุขที่แท้ คือ “นิพุพานํ ปรมํ สุขํ” นิพพานเป็นบรมสุข ท่านที่ถึงนิพพานแล้วสุขอย่างไร ถ้าพูดให้
สั้น คือ มีความสุข อยู่ในตัวตลอดเวลาไม่ต้องหาความสุข และมีความสุขที่เป็นอิสระ เช่น สุขได้ทุกที่
ทุกเวลา สดใสเบิกบานอยู่เป็นธรรมดา ไม่ต้องพึ่งพาขึ้นต่อสิ่งอื่นหรือวัตถุภายนอก ฉะนั้น ในชีวิตจริง 
คือภาคปฏิบัติชาวพุทธจึงต้องมี สุขมากขึ้นและทุกข์น้อยลงไปเรื่อย พุทธศาสนิกชนต้องจับหลักเรื่อง
กิจหรือหน้าที่ต่ออริยสัจนี้ให้ได้ว่า (๑) ทุกข์ เรามีหน้าที่ ปริญญา รู้ทัน ศึกษาให้เข้าใจว่า มันอยู่ที่ไหน 
มันเป็นอย่างไร จับตัวมันให้ชัด เพ่ือให้พร้อมที่จะแก้ไข (๒) สมุทัย ตัวสาเหตุของทุกข์นั้น เราจึงมี
หน้าที่ ปหานะ กําจัดแก้ไข (๓) นิโรธ เรามีหน้าที่ สัจฉิกิริยา บรรลุจุดหมายที่บำราศ ทุกข์เป็นสุขมาก

 
๑๒ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา, พิมพ์ครั้งที่ ๑๗, (กรุงเทพมหานคร: 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕), หน้า ๑๒-๒๔. 
๑๓ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ความจริงแห่งชีวิต, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๔๗), หน้า ๒๘-๓๐. 



๑๐ 

 

ขึ้นๆ (๔) มรรค ข้อนี้เท่านั้นที่เรามีหน้าที่ ภาวนา ปฏิบัติลงมือทำ  สรุปความว่า พุทธศาสนาสอนให้
เห็นทุกข์แต่ให้เป็นสุข คือ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น๑๔ 

๕) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวในหนังสือ “กายหายไข้  ใจ
หายทุกข์” กล่าวถึง พระพุทธเจ้าทรงค้นพบ ความจริงเกี่ยวกับเรื่องโลกและชีวิต เรื่องความสุขความ
ทุกข์ของชีวิต คือ กายกับใจต้องอยู่ในสภาพดีมีความสุข ชีวิตจึงจะดำเนินไปโดยราบรื่น แต่จะให้
เป็นไปตามความปรารถนาทุกอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ บางครั้งมีความเจ็บป่วย เกิดจากธาตุดิน น้ำ ลม 
ไฟ ธาตุเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแท้ ร่างกายไม่ได้อยู่ลำพัง อยู่ร่วมกันกับจิตใจ จึงเกิดเป็นชีวิต จิตใจก็มี
ความเปลี่ยนแปลงไป มีความนึกคิด เช่น มีความโลภ ความโกรธ ความหลง ใจก็แปรปรวนไปตาม
กิเลสนั้น ยามโลภ ก็อยากจะได้โน่นได้นี่ มีโทสะเกิดขึ้น ก็โกรธแค้นขุ่นเคืองใจหงุดหงิด  โมหะเกิดขึ้น  
มีความลุ่มหลง มีความหลงมัวเมา ในทางตรงข้าม เวลาเกิดกุศลธรรมเกิดความดีงาม จิตใจก็นึกคิด
เรื่องดีๆ จิตใจก็งดงาม จิตใจก็ผ่องใส เบิกบาน สดชื่น เรียกว่ามีความสุข ส่วนสัมพันธ์กันระหว่างกาย
กับใจ ก็คือ เมื่อกายเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะทำให้จิตใจไม่สบายไปด้วย เพราะร่างกายเจ็บปวด จิตใจก็มี
ความทุกข์ ร่างกายไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา เช่น ร่างกายที่อ่อนแอ จิตใจก็หงุดหงิด เพราะไม่ได้
อย่างใจ นี้เรียกว่า จิตใจกับร่างกายนั้นอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อร่างกายไม่สบาย จิตใจก็พลอยไม่สบาย
ไปด้วย๑๕ 

๖) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “แก่นพุทธศาสน์” 
กล่าวว่า หลักพุทธศาสนามูลฐานนั้น เป็นหลักที่มีความมุ่งเฉพาะไปยังดับทุกข์ เป็นสิ่งที่มีเหตุผลอยู่ใน
ตนเอง ทุกคนอาจเห็นได้ โดยไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่น ถ้าไม่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ พระพุทธเจ้า
ท่านทรงปฏิเสธไม่ยอมเกี่ยวข้องด้วย ไม่ยอมพยากรณ์ อย่างปัญหาที่ว่าตายแล้วเกิดหรือไม่ อะไรไป
เกิด เกิดอย่างไร ได้รับผลอย่างไร อย่างนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาที่มุ่งตรงไปยังเรื่องความดับทุกข์ ไม่เกี่ยวกับ
ความดับทุกข์ สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ประโยคสั้นๆ ที่ว่า “สิ่งใดทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น” 
สรุปให้สั้นเพียงประโยคเดียว พระองค์ตรัสว่า “สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย” (สพฺเพ ธมฺมา แปลว่า 
สิ่งทั้งปวงนาลํ แปลว่า ไม่ควร อภินิเวสาย แปลว่า เพื่อจะยึดมั่นถือมั่น) สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น 
พระองค์ก็ย้ำลงไปอีก คิดดูเองว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือยังเป็นเรื่องวิชชา เรื่องปฏิบัติ เรื่อง
ของผลการปฏิบัติ สมบูรณ์ถึงอย่างนี้ คือ รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ปฏิบัติเพ่ือ

 
๑๔ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๕๑), หน้า ๕-๖.  
๑๕ สมเด ็จพระพุทธโฆษาจารย์  (ป.อ.  ปย ุต ฺ โต) , กายหายไข ้ ใจหายทุกข์ , พ ิมพ ์คร ั ้งท ี ่  ๑ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด, ๒๕๖๓), หน้า ๑-๓. 



๑๑ 

 

ไม่ยึดมั่นถือมั่น แล้วก็ได้ผลมาเป็นจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไร เป็นจิตที่ว่างที่สุด จึงถือเป็นหัวใจของพุทธ
ศาสนา๑๖ 

๗) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พระพุทธเจ้าสอน
อะไร” กล่าวว่า ทุกข์นั้นจะดับที่ไหน ก็ต้องดับที่เหตุของมัน ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ขึ้นชื่อว่า
ความทุกข์แล้ว เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้น ความเกิด ความแก่ ความตายเป็นทุกข์ ความเกิด
ไม่เป็นทุกข์ ความแก่ไม่เป็นทุกข์ ความตายไม่เป็นทุกข์ ถ้าหากว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น เรามันยึดมั่นพร้อม
เสร็จกันไปในตัว ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย นั ้นว่าของเรา ถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ มันเป็นเพียงการ
เปลี่ยนแปลงของสังขารเท่านั้น สังขารเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่า ความเกิด สังขารเปลี่ยนแปลง
อย่างนั้นอย่างว่า ความแก่ สังขารเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นอย่างว่า ความตาย แต่เราไม่เห็นเป็นสังขาร
เปลี่ยนแปลง เราเห็นเป็นตัวความเกิด และยังว่าความเกิดของเราด้วย ความแก่ของเราด้วย ความตาย
ของเราด้วย นี ่มันเป็นมายาหลายซับหลายซ้อน เพราะว่าตัวเราก็เป็นมายา แล้วก็เห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสังขารว่า ความเกิดนี้เป็นมายา เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่า ความแก่นี้เป็น
มายาอีก ไม่เห็นว่าเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขาร พอเห็นเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของ
สังขาร ความเกิด ความแก่ ความตายก็หายไป พร้อมกับที่ “ตัวเรา” ก็หายไป คือ ไม่มีตัวเรา ฉะนั้น 
อาการอย่างนั้นไม่เป็นทุกข๑์๗ 

๘) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “หนังสือชุดธรรม
โฆษณ์ ฉบับ ศีลธรรมกับมนุษยโลก” กล่าวถึง การทบทวนธรรมที่เกิดในตัวเองว่า ถ้าเราดูให้ใกล้ชิด
เข้ามาอีก ที่ตัวศีลธรรม เราจะพบว่า ศีลธรรมนี้มีเพื่อให้เกิดผลตรงตามสติปัญญา เมื่อยังไม่ตกเป็น
ทาสของกิเลสตัณหา เดี๋ยวนี้สติปัญญา มันสลายไม่หมด เพราะไปตกเป็นทาสของกิเลสตัณหา ตรงนี้
จะต้องขอบอกให้ทราบเสียก่อนว่า คำว่า "สติปัญญา" นั้น มันมีอยู่สอง ความหมาย สติปัญญาของคน
ทัว่ๆ ไป นี้ก็เรียกว่า สติปัญญา เช่น ความเฉลียวฉลาดนั้น ไปเป็นโจรก็ได้ ไปเป็นอาชญากรอย่างดีก็ให้ 
อย่างนี้ก็เป็นคนมีสติปัญญา หรือไปเป็นนักปราชญ์ก็ได้ ไปเป็นสุภาพบุรุษก็ได้ โดยสติปัญญาชนิดนั้น 
นี้เป็นสติปัญญาตามธรรมดาของมนุษย์ แต่ถ้าสติปัญญาตามความหมายในพระพุทธศาสนาแล้ว มัน
เป็นไปในทางชั่วทางผิดไม่ได้ มันเป็นไปแตใ่นทางดีโดยส่วนเดียว ฉะนั้น เราจึงพดูไดทั้นทีว่า สติปัญญา

 
๑๖ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), แก่นพุทธศาสน์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันบันลือ

ธรรมจัดพิมพ์, มปป), หน้า ๔-๑๙. 
๑๗ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) , พระพุทธเจ้าสอนอะไร, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา 

สถาบันบันลือธรรม ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา, ม.ป.ป.), หน้า ๑๘๐-๑๘๒. 



๑๒ 

 

ที่ตกไปเป็นทาสของกิเลสตัณหา เป็นทาสของเนื้อหนังก็มี แล้วก็สติปัญญาที่ไม่ตกไปเป็นทาสของวัตถุ
หรือเนื้อหนังก็ม ีฉะนั้น ทุกคนควรจะสอบสวน (ทบทวน) ตัวเองดูว่า สติปัญญาของเราเป็นอย่างไร๑๘ 

๙) พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “คู่มือมนุษย์” 
กล่าวว่า “พุทธศาสนา คือ วิชา รวมทั้งระเบียบปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไร เมื่อรู้แจ้งแท้จริง
ก็ย่อมหมายถึง การบรรลุมรรคผลขั้นใดขั้นหนึ่งหรือถึงขีดสูงสุด เพราะความรู้ตัว ทำลายกิเลสไปในตัว 
โดยเฉพาะในขั้นที่ยังไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี้ ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน เราไม่รู้ว่าชีวิตหรือสิ่งทั้งปวงที่เรากำลัง
หลงรักใคร่ยินดี เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จึงหลงรัก ยินดีติดพันยึดถือในสิ่งเหล่านั้น ครั้นรู้จริงตาม
วิธีของพระพุทธศาสนา คือ มองเห็นชัดว่า สิ่งทั้งปวงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีอะไรน่าผูกมัด
ตัวเราเข้ากับสิ่งนั้นจริงๆ แล้ว จิตก็จะเกิดความหลุดพ้นจากอำนาจครอบงำของสิ่งเหล่านั้น หลักคำ
สอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก ก็ล้วนเป็นการระบุให้รู้ว่า หลักอริยสัจ ๔ คือ ความประเสริฐสุด
ของชีวิต ข้อที่ ๑ แสดงว่าสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงเป็นทุกข์ เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจ รู้ทุกข์ ข้อที่ ๒ แสดง
ว่าความอยากด้วยอวิชชา นั้นเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ รู้เหตุให้เกิดทุกข์ ข้อที่ ๓ แสดงว่านิโรธหรือ
นิพาน คือการดับความอยากเสียได้สิ้นเชิง เป็นความไม่มีทุกข์ รู้ความดับทุกข์ ข้อที่ ๔ ที่เรียกว่า มรรค
อันได้แก่วิธีดับความอยากนั้นๆ เสีย รู้วิธีดับความทุกข์ จะเห็นได้ว่า อริยสัจ ๔ นั้น คือความรู้ที่บอกให้
เห็นชัดว่า อะไรเป็นอะไรอย่างครบถ้วน”๑๙ 

๑๐) พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาสโส ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ความสุขที่ไม่ควร
สูญเสีย” กล่าวว่า ธรรมชาติแห่งความสุข คือ พ้นจากการหยุดดิ้นรนด้วยความอยาก ความปรารถณา
ที่จะให้กายใจเป็นสุข เพราะความอยากของตัณหานั่นเอง ที่เป็นอาการของความทุกข์จากความหลง
ผิดที่แปลกปลอมเข้ามา หลงคิดว่ากายใจเป็นเรา เป็นของเรา จนหลงคิดผิดว่ามีเราอยากได้ความสุข 
หรือเราเป็นเจ้าของความสุข อันเป็นความหลงผิดคิดว่ามี “เรา” และสร้างความอยากว่ามีเรา “อยาก
พ้นทุกข์” การละความเห็นผิดว่ากายใจเป็นเรา จะได้พบความสุขขั้นต้นที่โปร่งโล่งเบา จากการปรุง
แต่งที่ มีการดับตัณหาที่พ้นจากความปรุงแต่ง จนกว่าจะเกิดปัญญารู้ทุกข์ ละสมุทัย ในวิถีแห่ ง
อริยมรรค คือ “ดำเนินการปฏิบัติแห่งทางสายกลาง” เป็นทางให้เข้าถึงสันติสุข (พระนิพพาน) คือ ถึง
ซึ่งความดับของตัณหา อันเป็นผลให้ทุกข์ทั้งปวงไม่อาจเข้าครอบงำใจ ธรรมชาติทางสายกลางนี้
พระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้สุดโต่งไปในทางด้านการกดข่มบังคับจิตใจ และไม่สุดโต่งไปในทางข้างไหลไป

 
๑๘ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ฉบับ “ศีลธรรมกับมนุษยโลก”,  

(สุราษฎร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ, ๒๕๒๐), หน้า ๔๖๐-๔๖๑. 
๑๙ พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), คู่มือมนุษย์, (กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ์, ม.ป.ป.), 

หน้า ๑๘-๒๐. 



๑๓ 

 

ตามกิเลสตัณหา ซึ่งหากไม่สุโต่งไปทั้ง ๒ ข้างก็ย่อมได้พบกับธรรมชาติแห่งความสุขอันเบิกบาน ที่เป็น
กลางตามแนวทางแห่งอริยมรรคและกิจในอริยสัจ ๔ คือ ทุกข์ควรรู้ สมุทัยควรละ นิโรธควรทำให้แจ้ง 
มรรคควรเจริญ๒๐ 

๑๑) หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อริยสัจเพื่อความพ้น
ทุกข”์ กล่าวว่า “ใจของพวกเราโดยธรรมชาตินั้นผ่องใส แต่ไม่บริสุทธิ์หรอกมันแฝงอยู่ด้วยอวิชชา คือ 
ความไม่รู้ แฝงด้วยกิเลสอนุสัยต่างๆ ที่ซ่อนอยู่เยอะแยะเลย แต่เวลาที่กิเลสอนุสัยยังไม่กระเพ่ือมขึ้นมา 
เราก็รู้สึกว่าจิตใจเราใสสว่างสบาย ถ้าเรารองน้ำใส่ตุ่มเอาไว้นานๆ ก็จะเห็นว่ามีตะกอนอยู่ที่ก้นตุ่ม 
เวลาตะกอนยังไม่กระเพื่อมขึ้นมา น้ำก็ใส เวลาตะกอนกระเพื่อมขึ้นมา น้ำก็ขุ ่น สภาวะของจิตก็
เหมือนกัน มันมีอนุสัยที่สะสมมา เราสะสมการกระทำชั่วเอาไว้ สะสมไปเรื่อยๆ มันก็เก็บเอาไว้ใน
ภวังคจิต เวลาที่ยังไม่ถูกผัสสะแรงๆ มากวน หรือยังไม่มีอารมณ์ที่แรงมากระทบ เหมือนไม่มีใครไป
กวนน้ำในตุ่ม ตะกอนก็ไม่ฟุ้งขึ้นมา อนุสัยไม่ทำงาน น้ำก็ใส เราต้องคอยเจริญสติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ไปเรื่อยๆ คล้ายเรากรองน้ำไปเรื่อย ในที่สุดก็กรองเอาเศษขยะ ขี้ผงตกตะกอนต่างๆ ออกไปจนหมด  
ก็จะไดน้้ำที่บริสุทธ์ ศีลเหมือนกระชอน หรือตะแกรง กรองเอาของหยาบๆ ออกไปจากใจเรา กรองเอา
ราคะ โทสะ โมหะ ที่รุนแรงออกไป สมาธิเป็นเครื่องกรองของสกปรกระดับกลางๆ คือ ตัวนิวรณ์
ทั้งหลาย ปัญญาเป็นเครื่งจัดการกับกิเลสที่นอนเนื่องในสันดาน ซึ่งเป็นงานที่ประณีต ถ้าเราขจัดสิ่ง
สกปรกออกไปจากจิตได้ จิตเราก็จะท้ังผ่องใสและบริสุทธิ์”๒๑ 

๑๒) จำลอง ดิษยวณิช ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “จิตวิทยาของความดับทุกข์” กล่าวว่า
ความหมายของทุกข์และสุขในมิติทาง พระพุทธศาสนา ภาพรวมของความทุกข์ว่ามีความหมาย โดย
เปรียบเทียบมโนทัศน์ ของจิตในพุทธจิตวิทยาและในจิตวิเคราะห์ (Psychoanalytic theory) แรงขับ
ทางสัญชาติญาณ เปรียบเทียบกับตัณหา เช่น กามตัณหา เปรียบเทียบได้กับ สัญชาตญาณทางเพศ 
(sexual instinct) ภวตัณหา เปรียบเทียบได้กับ สัญชาตญาณแห่งอัตตา (ego instinct) วิภวตัณหา 
เปรียบเทียบได้กับ สัญชาตญาณแห่งความตาย (death instinct) นอกจากนั้นยังมีการเปรียบเทียบ 
ลำดับขั้นความต้องการตามทรรศนะของมาสโลว์ สำนักจิตวิทยามนุษยนิยม กับตัณหาตามแนว  พุทธ
จิตวิทยา ช่วยให้เข้าใจในระดับของศาสตร์ทางจิตวิทยาตะวันตกที่ทำการศึกษาค้นพบในระดับ โลกิยะ 
ในขณะที่พุทธจิตวิทยานั้น มีการดับทุกข์โดยสิ้นเชิงที่เรียกว่า โลกุตตระ ที่พระพุทธองค์ทรงสอน คนที่

 
๒๐ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส, ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, ๒๕๕๒), หน้า ๖๐๒-๖๐๔. 
๒๑ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช, อริยสัจเพ่ือความพ้นทุกข์, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท

แปลนพริ้นติ้ง จำกัด, ๒๕๕๖), หน้า ๗๒-๗๓. 



๑๔ 

 

มีความทุกข์ ให้มีสติสภาพจิตปกติได้ สาเหตุของความทุกข์ทางพุทธจิตวิทยา  อธิบายตามหลักอริยสัจ 
๔ มีหลักว่า สาเหตุของความทุกข์ คือ ตัณหาความทะยานอยาก มี ๓ อย่าง คือ กามตัณหา ภวตัณหา 
และวิภวตัณหา แต่ตัณหาก็เป็นลักษณะหนึ่งของกิเลส คือ สิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง ซึ่งมีกิเลส       
๓ อย่าง ได้แก่ อนุสัยกิเลส คือ กิเลสอย่างละเอียดที่สะสม อยู่ในภวังคจิต ปริยุฏฐานกิเลส เป็นกิเลส
อย่างกลางเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบอนุสัยกิเลสที่ นอนนิ่งอยู่ก็จะฟุ้งกระจาย ทำให้จิตใจขุ่นมัว
ฟุ้งซ่าน วีติกกมกิเลสเป็นกิเลสอย่างหยาบ ฟุ้งมากจน ปรากฏออกมาทางกายและวาจา ทำให้ตัวเรา
และสังคมเดือนร้อนวุ่นวาย๒๒ 

๑๓) สมณะโพธิรักษ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “คนคืออะไรทำไมสำคัญนัก” กล่าวว่า 
ความรู้สึกอยากได้มาให้สมใจตน ก็ได้ ถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ ถ้าได้มาก็บำบัดทุกข์นั่นไปเปลาะหนึ่ง ก็ดีใจ 
สมใจ เลยเรียกความสมใจนี้ว่า “สุข” ที่จริงคำว่าสุขนี้ จะมีไม่ได้เลย ถ้าไม่มีตัว “ทุกข”์ เกิดข้ึนมาก่อน 
มีทุกข์ คือ ดิ้นรนกระวนกระวายอยากได้ หรืออยากผลักหนีเป็นต้นเหตุ หรือไม่ดูดไม่ผลัก ก็มีภพของ
ตัวของตนอยู่นั้นเอง เมื่อบำบัดทุกข์ได้ คือ ได้สมใจ ก็เลยเรียกว่าอาการนี้ว่าสุข ดังนั้น สุขจึงไม่มีตัวตน
โดยความจริงเลย แต่มันคือสิ่งที่ได้บำบัดทุกข์นั้นเท่านั้น และขานเรียกตัวนี้ว่า  “สุข” ความหมายของ
คำว่าทุกข์และสุข ของบาลี คือ “ทุกข” หมายความเพียงว่าต้องทนหรือสิ่งที่ทนได้ยาก “สุข” ก็
หมายความเพียงว่าไม่ต้องทน หรือตรงกันข้ามกับอาการทุกข “ทุกขกับสุข” ในความหมายของบาลี
นั้น หมายเอาตัวที่เกิดกับทวารทั้ง ๕ นั้น เท่านั้น คือ ทวารกาย ส่วนของทวารใจนั้น ท่านมีคำว่า 
โทมนัสสเวทนา และโสมนัสสเวทนา ซึ่งระบุเฉพาะความทุกข์ทางใจ และความสุขทางใจ หรือความ
ยินดีทางใจเท่านั้น ดั้งนั้น อาการที่รับทางใจหรือทางจิตทางวิญญาณ สุขหรือทุกข์จึงไม่มีด้วย เพราะ
ต้องเข้าใจให้ถูกให้ดี คำว่า สุข กับทุกข์ หมายถึง สุขวิญญาณกับทุกขวิญญาณ คือ ความสุขความทุกข์
ที่ปรุงที่แต่งแล้วขึ้น๒๓ 

๑๔) สมณะโพธิรักษ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พุทธเปลือกเปลือก” กล่าวว่า เนื้อแท้ๆ 
ของพุทธ คือ อริยสัจ ๔ อริยสัจเป็นทุกข์แท้ๆ ที่เราต้องรู้แจ้ง รู้จริง ว่ามันเป็นทุกข์ สภาพอย่างนั้นๆ 
มันเป็นทุกข์จริงๆ ต่อมาก็เหตุของทุกข์ เรียกว่า “ทุกขสมุทัย” คือ สภาพที่เราหลงว่า เป็นอาราณ์สุข 
(๑) เรียกว่าอุปาทาน (๒) ความอยากใคร่มาเสพให้เราเกิดอารมณ์สุขสมความต้องการแก่เรา เรียกว่า
ตัณหา (๓) สภาพโลภ โกรธ หลง นั ่นเอง เรียกว่ากิเลส ทั ้งสามสภาพนี ้ คือ “เหตุของทุกข์ ”         

 
๒๒ จำลอง ดิษยวณิช, จิตวิทยาของความดับทุกข์, พิมพ์ครังที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ต้น

บุญ, ๒๕๕๔), หน้า ๒๗-๒๙. 
๒๓ สมณะโพธิรักษ์, คนคืออะไรทำไหมสำคัญนัก, พิมพ์ครั้งที่ ๑๔, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๖๐), หน้า ๘๗-๙๓. 



๑๕ 

 

(ทุกขสมุทัย) เมื่อรู ้จักทุกขสมุทัยแล้ว เราก็ดับมันให้ได้ แล้วเราก็หยุดเหตุนั้นให้ได้ เราเรียกว่า   
“ทุกขนิโรธ” คือ ดับทุกข์ให้ได้ วิธีดับทุกข์ ดับทุกข์ได้ต้องดับที่เหตุ ที่ตัวทุกข์เราไปดับมันไม่ได้ ฟังดู
ดีๆ น่ะ ที่ตัวทุกข์เราไปดับมันไม่ได้หรอก เราต้องดับเหตุมัน เหตุก็คือ “อาการกิเลส ตัณหา อุปาทาน” 
นั่นเอง เมื่อดับเหตุได้สนิทจริงๆ ก็ถือว่าสิ้นทุกข์ ส่วนตัวที่ยังเป็น “ตัวกาย ตัวจิตบริสุทธิ์จากกิเลสาส
วะ” แล้วนั้น มันจะยังเกิดอยู่ เป็นอยู่ มันก็ไม่ใช่ตัวทุกข์ที่จะต้องไปดับ ไปฆ่ามัน ก็ให้มันเกิด แก่ เจ็บ 
ตาย ไปตามเหตุปัจจัยอันสมควรแก่กาละของมัน ซึ่งก็ต้องเกิดอยู่เป็นอยู่ และจะแก่ จะเจ็บ จะตาย
ต่อไป เหตุแห่งทุกข์แท้ คือ “กิเลส ตัณหา อุปาทาน” นั่นเอาให้ตายสนิทไปก่อนให้ได้ ก็เป็นสิ้น      
กิจสำคัญ เป็นอริยชนสมบูรณ์๒๔ 

๑๕) ใจเพชร กล้าจน ได ้กล ่าวไว ้ในหนังส ือ “บททบทวนธรรม” กล่าวว่า 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นจาก
กิเลสทุกข์” พิจารณาด้วยอิทธิบาท (ความยินดี เต็มใจ พอใจ) พิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้อง
ยึดมั่นถือมั่นว่ากิเลสทุกข์จะสลายไปตอนไหน เมื่อพลังแห่งการพิจารณาดังกล่าวมีมากพอถึงขั้นเป็น
พลังเผาทำลายกิเลสทุกข์ได้ กิเลสทุกข์ก็จะสลายตายไปด้วยความเต็มใจ บททบทวนธรรม เป็นบทที่
กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก ซึ่งคำบางคำที่พระพุทธเจ้าตรัส ถ้าไม่เข้าใจสภาวะจริงๆ จะเข้าใจยาก 
อธิบายยาก จึงเอามาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย ได้ดี ได้เร็ว บททบทวนธรรมนี้ทำให้ (๑) ปัญญามาก
ขึ้นทุกวัน ๆ มีญาณปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์ เพิ่มความผาสุกในชีวิต (๒) ปัญหาทุกปัญหา 
จะคลี่คลาย เบาบาง ธรรมะนี้ คือปัญญาดับทุกข์ คือคาถาดับทุกข์ วันใดที่ทุกข์ สามารถทำลายกิเลส
ความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ บททบทวนธรรมนี่ คือ ปัญญาที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณให้ดีงาม 
และผาสุกที่สุดในโลก จึงเป็นสิ่งที่แต่ละชีวิตจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้พัฒนาตนให้มีคุณค่า และ
ผาสุกสืบไป๒๕ 

๑๖) ใจเพชร กล้าจน ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “บทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบท
เพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม” กล่าวว่า ยาเม็ดเลิศของการแพทย์วิถีธรรม เม็ดที่ ๘ ใช้ธรรมะ 
ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลัง
กับหมู่มิตรดี ลดกิเลส เครื่องกังวล เครื่องเบียดเบียน และช่วยเหลือผู้อื่น  ให้ผลในการรักษาโรค ถึง 
๗๐% บวกเกิน ๑๐๐% การสวดมนต์และท่องบททบทวนธรรม เป็นภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย ในยามที่เกิด

 
๒๔ สมณะโพธิรักษ์, พุทธเปลือกเปลือก, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, 

ม.ป.ป.), หน้า ๑๘-๑๙. 
๒๕ ใจเพชร กล้าจน, บททบทวนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๔), 

หน้า ๘-๑๐. 



๑๖ 

 

ความทุกข์ ไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจ หรือทุกข์เดือดร้อนจากสิ่งใดก็ตาม ให้ลองเอาบททบทวนธรรมมา
ปฏิบัติที่กาย วาจา ใจดู ทบทวนธรรมอย่างเข้าใจความหมายเนื้อหาสาระทุกวัน พิจารณาทบทวนซ้ำๆ 
จากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน แล้วจะพบกับปาฏิหาริย์ คือ ผู ้ทบทวนธรรมจะมีปัญญามากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันใดที่มีความทุกข์ใจ ถ้าปฏิบัติได้ถูกตรง ท่านจะพบว่าปัญหาทุกปัญหาจะ
คลี่คลายไปเรื่อยๆ อย่างมหัศจรรย์ ยิ่งถ้าได้ทบทวนธรรมเป็นประจำทุกวัน ก็จะเพิ่มบุญกุศลในชีวิต
ของเรา ถ้าทบทวนอย่างเข้าใจ แล้วนำมาปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ จะทำให้เรามีปัญญาแตกฉานในการ
ทำลายทุกข์ และสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกยิ่งขึ้น๒๖ 

๑๗) ใจเพชร กล้าจน ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว” กล่าว
ว่า เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว มีวิธีการทำใจในการปฏิบัติ ๔ ประการดังต่อไปนี้ (๑) อย่าโกรธ  
(๒) อย่ากลัวเป็น (๓) อย่ากลัวตาย (๔) อย่ากลัวโรค (๕) อย่าเร่งผล (๖) อย่ากังวล ความไม่กลัว คือ 
ยากำจัดโรคที่ดีที่สุดในโลกและออกฤทธิ์เร็วที่สุดในโลก ส่วนความกลัว คือ ยาพิษที่ร้ายที่สุดในโลก
และออกฤทธิ์เร็วที่สุดในโลก ถ้าท่านใดที่สามารถทำใจไม่กลัวในทุกเรื่องได้จริงๆ รวมถึงการไม่กลัว
ตายด้วย ก็จะมีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นจริงๆ เรื่องจิตวิญญาณนี้ยิ่งใหญ่มหัศจรรย์ ผู้เขียนไม่เคยเห็นอะไร
ที่มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่อย่างนี้มาก่อนเลย ส่วนความไม่กลัวตายนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทำให้ใจก็
ไม่เป็นทุกข์จากความกลัวตาย โรคก็ทุเลาหรือหายได้เร็ว ตายก็ตายได้ ความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว
ความตายเป็นเพียงการเปลี่ยนร่างจากที่ทรุดโทรมทุกข์ทรมานมากแล้ว ให้เราไปเอาร่างใหม่ที่ดีกว่า
เดิมเท่านั้น จริงๆ เมื่อเราเปลี่ยนไปเอาร่างใหม่ก็ดีแล้ว จะไปทุกข์ใจทำไม๒๗ 

๑๘) ใจเพชร กล้าจน กล่าวถึงเรื ่อง การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั ้งปวง         
ในหนังสือ “ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑” สรุปใจความได้ว่า การผ่าตัดกิเลสเหตุแห่งโรคทุกข์ทั้งปวง 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นความสุข จะเห็นได้ว่า 
ความสุขที่แท้จริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้น เกิดจากการละหรือดับทุกข์ได้ การจะละหรือดับทุกข์ได้ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกข์ท้ังปวงต้นเหตุเกิดจากการหลงเสพกิเลสกามสุขขัลลิกะ และอัตตกิลมถะ การ
จะละหรือดับทุกข์ได้ ต้องใช้หลักไตรสิกขา ได้แก่ อธิศีล อธิจิต (สมาธิ) อธิปัญญา เป็นการปฏิบัติเพ่ือ
พ้นทุกข์ ผ่าตัดกิเลสด้วยศีลสมาธิปัญญา ศีล คือ การละเว้นกาย วาจา ใจ ที่เสพหรือปฏิบัติสิ่งที่เป็น
โทษภัยหรือเกินความจำเป็น สมาธิ คือ ความตั้งมั่นในการละเว้นกาย วาจา ใจ ที่เสพหรือปฏิบัติสิ่งที่

 
๒๖ ใจเพชร กล้าจน, หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถี

ธรรม, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๔), หน้า ๔-๙, ๒๕-๒๘. 
๒๗ ใจเพชร กล้าจน, เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว, พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด

, ๒๕๖๒), หน้า ๙, ๕๖-๕๘. 



๑๗ 

 

เป็นโทษภัยหรือเกินความจำเป็น ปัญญา คือ การตรวจสอบว่าอะไรเป็นกาย วาจา ใจ ที่เสพหรือ
ปฏิบัติสิ่งที่เป็นโทษภัยหรือเกินความจำเป็น ตัวหยาบตัวร้ายสุดหรือตัวที่ติดน้อยที่สุด  ที่เหลือในชีวิต
ตนในขณะนั้น แล้วผ่าตัดออกหรือกำจัดด้วยปัญญาแห่งธรรม เมื่อกำจัดตัวหยาบร้ายหรือตัวที่ติดน้อย
ที่สุดได้แล้ว ก็กำจัดพษิภัยตัวละเอียดหรือตัวที่ติดมากข้ึนไปตามลำดับ ลดละเลิกไปตามลำดับ๒๘ 

๑๙) วรรณประภา ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อารมณ์เป็นทุกข์” กล่าวถึงความทุกข์ทาง
ใจ คือ สภาพทางอารมณ์ เมื่อประสบเคราะห์ร้าย มีความกลัดกลุ้มเสียใจ ความทุกข์นี้ยังเป็นแหล่ง
สร้างความเจ็บปวด มีความระทมทุกข์ทางใจ หากมีทุกข์นั้นย่อมหมายความว่า บังเกิดความสูญเสีย 
บาดเจ็บได้รับอันตรายหรือการถูกลงโทษ ต้องทนต่อโชคร้าย มีความเจ็บปวด หรือแม้กระทั้งความ
ตาย และความทุกข์ทางอารมณ์ คือ ปฏิกิริยาทางอารมณ์ท่ีไม่มีใครต้องการ ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งความ
เจ็บปวดทางกายและทางใจ ซึ่งทำให้เกิดทุกข์ จึงต้องรู้เท่าทันการปรุงแต่งในจิตใจ การมีสติอารักขา
จิตที่ปกติกับชีวิตประจำวัน เพราะสติรักษาจิตอยู่ แต่ประตูหน้าต่างของชีวิตเปิดช่องแห่งการรับรู้
ตลอดเวลา หูได้ยินเสียงหากส่งใจพุ่งออกไปไม่ชอบ ความขุ่นมั่วจึงเข้ามาบดบังจิตที่ปกติ หรือหากส่ง
สายตาออกไปเพ่งจับผิดใคร ความปรุงแต่งในแง่ร้ายจึงปกปิดจิตใจที่ปกติแต่เดิม การยั่วเย้าให้ส่งใจ
ออกไปปรุงแต่งให้ค่ากับเปลือกภายนอก อันปรุงแต่งทั้งรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย หรือส่งใจออกไป
ให้ค่ากับการหลงปรุงแต่งภายในอุบาย ที่จะหาที่ตั้งแห่งสติรู้ ให้รู้เท่าทันการหลงส่งออกปรุงแต่งนอก
ใน จึงเป็นสิ่งจำเป็น๒๙ 

๒๐) เสถียรพงษ์ วรรณปก ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พุทธวิธีแก้ทุกข์” กล่าวถึงโลกที่
ตั้งอยู่บนความทุกข์ว่า ชีวิตกับความทุกข์ไม่ได้มีเพียงเรื่องปากท้อง หรือเรื่องไม่มีอาหารกินเท่านั้น ซึ่ง
ความหิวเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เมื่อมีอาหารกินจนอ่ิมแล้วก็ใช่ว่ามนุษย์จะหมดทุกข์ ก็ยังต้องมีทุกข์อ่ืนๆ 
แทรกเข้ามาอีก เช่น เมื่อกินอิ่มแล้วก็ยังอยากมีมากกว่าเดิมอีก อยากมีไว้เผื่อลูกหลานจนเกิดความ
โลภ อยากได้ไม่ร ู ้จ ักจบก็เป็นทุกข์เพิ ่มขึ ้น นอกจากนี ้ยังต้องการหารูป เสียง กลิ ่น รส สัมผัส             
มาปรนเปรอ บำรุงบำเรอไม่จบไม่สิ้น ก็เป็นทุกข์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อไขว้คว้ามา อาการดิ้นร้นอยู่ในใจนั้น
ต่างหากที่นำความทุกข์อันอึดอัด สับสนหม่นหมองมาให้ เพียงแค่เริ่มมีสติรู้ว่าทุกข์ใจ ในขณะนี้เกิด
จากความดิ้นรน โดยทุกข์เกิดขึ้นกับแต่ละคนด้วยระดับที่ต่างกันออกไปตามระดับความยึดมั่น ทุกข์
เกิดจากการที่ตัณหาไม่ได้รับการตอบสนอง ทำให้เกิดความขัดเคืองไม่พอใจ ส่วนหนึ่งจึงแสดงออกมา
ในลักษณะอาการทุกข์ ได้แก่ ความเศร้าโศก ร่ำไห้รำพัน ความทุกข์จากการเจ็บป่วย ความน้อยใจ 

 
๒๘ ใจเพชร กล้าจน, ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 

๒๕๕๗), หน้า ๒๗-๓๑. 
๒๙ วรรณประภา, อารมณ์เป็นทุกข์, (นครปฐม: สำนักพิมพ์บันลือกิจ, ๒๕๔๔). หน้า ๒๕-๒๗. 



๑๘ 

 

และความคับแค้นใจ ด้านแนวคิดที ่เกี ่ยวข้องกับความทุกข์ทางใจ ได้แก่ ไตรลักษณ์ อริยสัจ ๔ 
และปฏิจจสมุปบาท ด้านแนวคิดที่อธิบายสาเหตุแห่งทุกข์ทางใจ ได้แก่ ตัณหา กิเลสวัฏฏ์ ในวัฏฏ ๓ 
และกิเลส๓๐ 

๒๑) กำพล ทองบุญนุ่ม ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “ปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว” กล่าว
เกี่ยวกับเรื่องการทำความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเป็นเรื่องที่สำคัญ และมีความหมายมากสำหรับทุกชีวิต 
เพราะว่าความรู้สึกตัวสามารถป้องกันความทุกข์ได้ เป็นคำสอนในทางพระพุทธศาสนา ที่เป็นต้นทาง
นำไปสู่ความพ้นทุกข์ เพราะว่าความรู้สึกตัวสามารถท่ีจะจัดการกับความทุกข์ที่เป็นต้นเหตุ คือ ทำลาย
โมหะหรือความหลง ความรู้สึกตัวเป็นวิธีการปฏิบัติธรรมที่ลัดสั้น เรียกได้ว่าเป็นธรรมะท่ีเปรียบเสมือน
ใบไม้ในกำมือเดียว เพราะว่าการทำความรู้สึกตัวเป็นเหตุให้เกิดปัญญา สามารถทำให้เรารู้เท่าทันจิตใจ
ตนเอง และเห็นความคิดปรุงแต่ง ความคิดนี่เอง ที่นำเอาราคะ โทสะ และโมหะ มาสู่จิตใจเรา ยามใด
ที่เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมา ถ้าเรามีความรู้สึกตัว ความคิดจะหยุดปรุงแต่งทันที เมื่อจิตปรุงแต่งต่อไป
ไม่ได้ จิตก็จะเป็นอิสระ ถ้าเรามีความรู้สึกตัว ความคิดท่ีจะนำมาซึ่งราคะ โทสะ โมหะ จะเกิดขึ้นไม่ได้ 
ภาวะที่จิตเป็นปกติจะเกิดขึ้นทันที เมื่อมีความรู้สึกตัวนี่เป็นธรรมะที่ลัดสั้นกำมือเดียวจริงๆ การทำ
ความรู้สึกตัวก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำที่ไหน ทำที่ตัวเราในอิริยาบถต่างๆ ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใด  
อยู่ที่ไหน นับถือศาสนาอะไรก็ปฏิบัติได้ เป็นเรื่องเฉพาะตัว จะว่าเป็นมรรคส่วนตัวก็ว่าได้ ในเรื่องการ
ดับทุกข์ เราไม่ต้องไปสนใจที่อ่ืน ให้สนใจอยู่ที่เนื้อท่ีตัวของเราเองเท่านั้น๓๑ 

๑.๖.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

๑) พระเจนฑ์จันทร์ จนฺทปญฺโ  (แสงคำ) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ศึกษาวิเคราะห์
วิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปใจความได้ว่า วิธีดับทุกข์ช่วยทำให้มีองค์
ความรู้ต่อการดำเนินชีวิต ที่ต้องกำหนดรู้ พิจารณาในปัจจุบันตามเป็นจริง โดยตระหนักถึงพฤติกรรม
ของตัณหา เพ่ือจะได้คลายออกหรือดับความคิดยึดถือมั่นด้วยกิเลส ตามหลักปฏิบัติในส่วนของปัญญา 
คือ โยนิโสมนสิการ ด้วยวิธีดับทุกข์ช่วยลดละ ราคะ โทสะ โมหะให้เบาบางลง โดยการเข้าถึงภาวะ
นิโรธนั้น เป็นการใช้ชีวิตอยู่ตามหลักอัปปมาทธรรม มีสติคอยระลึกรู้ตั้งแต่ระดับศีลถึง สมาธิ เป็น
ธรรมที่ฝึกฝนปฏิบัติไปตามลำดับ เริ ่มต้นประพฤติตามทางแห่งมรรค ด้วยสัมมาทิฐิ ตลอดถึง
สัมมาสมาธิ ด้วยวิธีดับทุกข์กับการมีมรรคาเพื่อชีวิตอันประเสริฐ ความสิ้นไปแห่งทุกข์นั้นสัมพันธ์กับ

 
๓๐ เสถียรพงษ์ วรรณปก , พุทธวิธ ีแก้ทุกข์ , (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์พุทธบูชา , ๒๕๔๖),  

หน้า ๔๑-๔๔. 
๓๑ กำพล ทองบุญนุ่ม, ปาฏิหาริย์แห่งความรู้สึกตัว, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ชมรมเพื่อน

คุณธรรม, ๒๕๕๓), หน้า ๘-๑๒. 



๑๙ 

 

การประพฤติจากหยาบไปหาละเอียด บุคคลเมื่อประพฤติจริยธรรมรับผิดชอบชีวิตด้วยปัญญาอย่าง
โลกิยะมาได้ระดับหนึ่ง คุณภาพของจิตที่ประณีตขึ้น ส่งผลให้จิตเป็นอิสระมากขึ้น สามารถเข้าสู่   
โลกุตตระธรรมด้วยจิตปัญญาที่หลุดพ้นเหนือกระแสโลก สามารถดับทุกข์ได้ตามระดับพื้นจิตที่ได้รับ
การพัฒนาโดยอริยมรรค ตั ้งแต่พระโสดาบันเรื ่อยมาจนถึง พระอรหันต์ผู ้ทำที ่ส ุดแห่งทุกข์ใน
พระพุทธศาสนา๓๒ 

๒) พระสมยศ คำดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ความคิดเรื่องทุกข์และวิธีจัดการความทุกข์
ของ กำพล ทองบุญนุ่ม” สรุปใจความได้ว่า ทุกข์ในความหมายของกำพล ทองบุญนุ่ม ในเบื้องต้น คือ
ทุกข์ทางกาย แต่เมื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้วกลับพบว่า ทุกข์ทางกายแทบจะไม่เป็นปัญหา แต่ทุกข์
ทางใจต่างหากที่เป็นปัญหาสำคัญ สอดคล้องกับหลักทางพุทธปรัชญาเถรวาทที่เน้นเรื่องใจ ชีวิตที่มี
ความสุข ชีวิตที่มีปัญญา อาจไม่จำเป็นต้องมีกายที่ดีพร้อม มีฐานะทางการเงินอันมั่งคั่ง มียศตำแหน่ง
ที่สูงส่ง หากว่าชีวิตที่มีความสุขในความหมายของกำพล ทองบุญนุ่ม คือ ชีวิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น สันโดษ 
พอมีพอกิน และมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ๓๓ 

๓) พระเทิดพงษ์ สุทฺธิ าโณ (สถิรพัฒนวงศ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษามูลเหตุ
แห่งการบรรลุธรรมที่ปรากฏในวิมุตตายตนสูตร” วิมุตตายนสูตรเป็นพระสูตรที่กล่าวถึง เหตุแห่งความ
หลุดพ้นจากกิเลส ๕ ประการ คือ (๑) บรรลุธรรมขณะฟังธรรม (๒) บรรลุธรรมขณะแสดงธรรม      
(๓) บรรลุธรรมขณะสาธยายธรรม (๔) บรรลุธรรมขณะพิจารณาธรรม  (๕) บรรลุธรรมเพราะเจริญ
สมาธินิมิต การหลุดพ้นแต่ละประเภทนั้นผู้ปฏิบัติต้องมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร 
มีจิตตั้งมั่น อุทิศกายใจต่อการปฏิบัติ ซึ่งมีหลักธรรมที่มีสำคัญ ได้แก่ ปีติสัมโพชฌงค์ โดยเมื่อฟังธรรม 
แสดงธรรม สาธยายธรรม ตรึกตรองธรรม หรือมนสิการนิมิตจากสมาธิที่ตนศึกษามาดีแล้ว ทำให้เกิด
ปีติ และปราโมทย์ขึ้นกับใจ ทำให้กายสงบเกิดความสุข จิตตั้งมั่น เป็นเหตุให้บรรลุธรรมถึงความหลุด
พ้นจากกิเลสได๓้๔ 

 
๓๒ พระเจนฑ์จันทร์ จนฺทปญฺโ  (แสงคำ), “ศึกษาวิเคราะห์วิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หน้า ๘๗. 

๓๓ พระสมยศ คำดี , “ความคิดเร ื ่องทุกข์และวิธ ีจ ัดการความทุกข์ของ กำพล ทองบุญนุ ่ม ”, 
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๗),  
หน้า ง-จ. 

๓๔ พระเทิดพงษ์ สุทฺธิ าโณ (สถิรพัฒนวงศ์), “ศึกษามูลเหตุแห่งการบรรลุธรรมที่ปรากฏในวิมุตตาย 
ตนสูตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑), หนา้ บทคัดย่อ. 



๒๐ 

 

๔) พันเอกหญิงฟองสมุทร วิชามูล ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “การศึกษาวิเคราะห์     
ทุกขนิโรธในพระพุทธศาสนา” สรุปใจความได้ว่า ผลการวิจัยพบว่า ทุกขนิโรธ หมายถึง ความดับทุกข์
หรือภาวะหมดปัญหา ไวพจน์ของทุกขนิโรธ คือ นิพาน ความสำคัญของทุกขนิโรธ คือ พระอริยบุคคล 
กระทำเพื่อประโยชน์ตนแล้ว ก็กระทำเพื่อประโยชน์ผู้อื่นด้วย ส่วนสภาวะของทุกขนิโรธ คือ จิตจะ
ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สงบ สดชื่น และผ่องใสตลอดเวลา อุปสรรคปัญหาต่อการเข้าถึงทุกขนิโรธ ได้แก่
นิวรณ์ ๕ ปลิโพธ วิปัสสนูปกิเลส เป็นต้น การวิเคราะห์หลักการเข้าถึงทุกขนิโรธด้วยหลัก ๓ ประการ 
ได้แก่ การเข้าถึงทุกขนิโรธด้วยสิกขา ๓ การเข้าถึงทุกขนิโรธด้วยมรรค ๘ และการเข้าถึงทุกขนิโรธ
ด้วยอริยสัจ ทั้ง ๓ หลักการนี้ มีความสำคัญมากที่สุดต่อการเข้าถึงทุกขนิโรธ๓๕ 

๕) พอศรี อินดี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการ
พลัดพราก” สรุปใจความได้ว่า หลักธรรมที่เป็นหนทางดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง เป็นหลักธรรมที่พระพุทธ
องค์ทรงจำแนกแจกแจงชี้ให้เห็นให้รู้ถึงทุกข์ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ ตลอดทั้งขบวนการดับทุกข์ นั้น คือ 
อริยสัจ ๔ การที่จะรู้เห็นตลอดทั้งขบวนการดับทุกข์ได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเห็นถูกต้อง
เป็นตัวนำทางในการหาเหตุแห่งทุกข์ ซึ่งอนัตตาเป็นหลักธรรมที่สอนถึงขบวนการที่ว่า สิ่งทั้งหลายไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา สิ่งทั้งหลายเป็นเพียงขันธ์ ๕ ที่มีความเปลี่ยนแปลง มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ 
ดับไป ไม่คงที่ และไม่เป็นอมตะ ไม่มีใครเป็นเจ้าของ เมื่อรู้หลักธรรมนี้ก็จะทำให้คลายความทุกข์ได้๓๖ 

๖) ลักขณา วรพงศ์พัฒน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง “ผลของโปรแกรมสวดมนต์และ
ทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรมต่อระดับความเครียดของผู้ต้องขังหญิง เรือนจำกลาง
นครพนม จังหวัดนครพนม” สรุปใจความได้ว่า ผลการวิจัยพบว่า (๑) ผู้ต้องขังหญิงมีความเครียด

โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( =๕๔.๔, S.D.= ๙.๗๕) หลังการทดลอง ผู้ต้องขังหญิงมีความเครียดโดยรวม

อยู่ในระดับสูง ( = ๔๔.๓๓, S.D.= ๙.๓๗) ๒) ความเครียดของผู้ต้องขังหญิง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ หลังการทดลอง เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง สรุปผลการวิจัยว่า โปรแกรมสวด
มนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรมสามารถลดความเครียดของผู้ต้องขังหญิงได้ ดังนั้น  

 
๓๕ พันเอกหญิงฟองสมุทร วิชามูล, “การศึกษาวิเคราะห์ทุกขนิโรธในพระพุทธศาสนา”, สารนิพนธ์

พุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕), หน้า ก. 

๓๖ พอศีร อินดี, “พุทธวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕), หน้า บทคัดย่อ. 



๒๑ 

 

ควรส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิงมีการปฏิบัติการสวดมนต์และการทบทวนธรรมเป็นประจำทุกวัน เพ่ือ
ช่วยลความเครียด ลดความทุกข์ภายในจิตใจและเพ่ิมความผาสุกในชีวิตได้อย่างยั่งยืน๓๗ 

๗) ใจเพชร กล้าจน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพ่ือมวลมนุษยชาติ” 
สรุปใจความได้ว่า ผลการวิจัยพบว่า (๑) การแพทย์วิถีพุทธ เป็นการนำเอาจุดดีของการดูแลสุขภาพ
ของแต่ละชาติพันธุ์ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั้ง ๔  แผน คือ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผน
ทางเลือกและแผนพื้นบ้าน รวมกับหลัก ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม มาบริหารจัดการ
องค์ความรู ้ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมสิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน ได้เผยแผ่องค์ความรู้กระจายไปสู่บุคคล กลุ่มคนหรือหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยมีจุดเด่นที่เน้นการสร้างสุขภาวะ แก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่
ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ใช้
ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ และมีความยั่งยืน โดยสามารถสร้างความเป็น
พุทธะในตนไป พร้อมๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี เหมาะสมอย่างยิ่งกับการสร้างสุขภาวะ เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาพ ณ สภาพเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ย่ำแย่ในปัจจุบัน๓๘ 

๘) นิตยาภรณ์ สุระสาย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการ 
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม” พบว่า รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วย 
การแพทย์วิถีธรรม มี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์การดำเนินการ การประเมินผล  
และเงื่อนไขความสำเร็จ ดังนี้ ๑) หลักการ คือการดำเนินการพัฒนาบุคคลให้บูรณาการวัฒนธรรมการ 
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมในวิถีชีวิต หรือใช้ “ไตรศาสตร์การดูแลตนแบบวิถีธรรม”   
(Trilogy of Cultural Self Care Model) ประกอบด้วย การดูแลตนแบบเลิศ (E) หลัก (M) เสริม (S) 
ได้แก่ (๑) เลิศด้วยธรรม (E : Excellent) ด้วยวิธีการสวดมนต์ฟังธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม ต้ัง
ศีลมาปฏิบัติและรู้เพียรรู้พักให้พอดี (๒) กระทำเป็นหลัก (M : Main) ด้วยการรับประทานอาหาร ปรับ

 
๓๗ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์, “ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลกัการแพทย์วิถีธรรม ต่อ

ระดับความเครียดของผู ้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๖๐), หนา้ บทคัดย่อ. 

๓๘ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์, ๒๕๕๘), หน้า ๗. 



๒๒ 

 

สมดุลและออกกำลังกายให้เป็นหลักอย่างพอเพียง และ (๓) เสริมรู้จักประมาณ (S : Supplement) 
ด้วยเลือกใช้วิธีการระบายพิษปรับสู่สมดุลให้พอเหมาะ เพื่อพัฒนาบุคคลให้สามารถใช้ไตรศาสตร์การ
ดูแลตนแบบวิถีธรรมในวิถีชีวิต ๕ ขั้นตอน (๑) สร้างความตระหนักถึงปัญหา (๒) ศึกษาให้เข้าใจและ
ทดลองพิสูจน์ (๓) ปฏิบัติด้วยอิทธิบาท ๔ (๔) เป็นแบบอย่างที่ดี (๕) รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่
บริสุทธิ์๓๙ 

๙) หมายขวัญพุทธ กล้าจน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ 
โครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” สรุปใจความได้ว่า รูปแบบการบริหารงาน   
เชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีหลักการและปณิธาน คือ พัฒนา 
ศักยภาพของจิตอาสาให้สามารถพึ่งตนและช่วยคนที่ศรัทธาให้พ้นจากทุกข์กาย และใจได้ตามลำดับ 
โดยอาศัยหลักการขัดเกลาตนเองในทางพระพุทธศาสนาเป็นวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ  
อยู่ ๕ วิธี ได้แก่ ๑) บริหารทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธโดย สรรหา ธำรงรักษา อบรมพัฒนา และคัดคน 
ออก ๒) จัดการความหลากหลายของบุคลากรจิตอาสาด้วยการเคารพผู้นำและฟังมติหมู่ ๓) พัฒนา 
บุคลากร ให้ความรู้ได้เรียนรู้ เรียนรู้ในพื้นที่ปฏิบัติจริง ๔) จิตอาสานักพัฒนาที่ดีมีศีล ๕) บริหารสร้าง  
พันธมิตรเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันอย่างญาติพี่น้อง แล้วทำการประเมินผลความสำเร็จจากตัวของ     
จิตอาสาซึ่งจะพัฒนาเป็นบุคคลที่มีวรรณะ ๙ ในแบบพุทธ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยระบบ           
สาธารณโภคี คือ กินใช้ลาภที ่แต่ละคนหามาได้ร่วมกันโดยธรรม (ลาภธัมมิกา) โดยมีเงื ่อนไข
ความสำเร็จ คือ การมีอุดมการณ์ร่วมกันที่มั่นคง ได้แก่ การมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่
แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข๔๐ 

๑๐) ลักขณา แซ่โซ้ว, และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง “เส้นทางสู่โสดาบันของชาวบุญ
นิยม” ผลการศึกษาพบว่า ๑) วิธีการปฏิบัติไปสู่ความเป็นโสดาบันของชาวบุญนิยม คือ กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) มีวิธีการปฏิบัติไปสู่ความเป็นโสดาบัน คือ ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ อธิศีล 
อธิจิต อธิปัญญา (ไตรสิกขา) ที่ถูกตรงในอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน 
(ปฏิบัติธรรมลืมตา) ๒) หลักเกณฑ์ในการประเมินความเป็นโสดาบันของชาวบุญนิยม ประเมินตาม

 
๓๙ นิตยาภรณ์ สุระสาย, “รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุบลราชธาน,ี ๒๕๖๓), หน้า บทคัดย่อ.  

๔๐ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิต อาสา
แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า บทคัดย่อ. 



๒๓ 

 

พระสูตรต่างๆ ที ่กล่าวถึงคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันที ่มีปรากฏในพระไตรปิฎก ๑๙ สูตร 
ตรวจสอบอรรถด้วยอรรถ พยัญชนะด้วยพยัญชนะ จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ชาวบุญนิยมที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน ๒๘ ท่าน มีคุณสมบัติของความเป็นโสดาปัตติผล สามารถอธิบายสภาวะธรรมของ
ตนเองได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง และตรวจสอบมรรคผลกับพระสูตรต่างๆ ที่กล่าวถึงความเป็นโสดาบัน 
ก็สอดคล้องเข้ากันได้กับทุกสูตร ซึ่งตรงกับพระไตรปิฎกเรื ่องโลกสูตรที ่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่า 
“ธรรมะของพระพุทธองค์ทุกสูตรสอดคล้องกันหมด” ๔๑ 

๑๑) ภูเพียรธรรม กล้าจน, และคณะ ศึกษาวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของความเป็นพระโสดาบันของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” เป็นการศึกษาโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ซึ่งมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นพระโสดาบัน
ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ประชากรคือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่ได้ทำแบบสอบถามสำรวจความ
เป็นพระโสดาบันในตน จำนวน ๗๘๘ คน กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยมีคุณสมบัติ คือ เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ความเป็นพระโสดาบันในระดับนิยตะ และสัมโพธิปรายนะ ได้
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน ๖๙๘ คน ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ทำให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
เข้าถึงความเปน็พระโสดาบันได้ มี ๗ องค์ประกอบ ดังนี้ องค์ประกอบที่ ๑ คือ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 
องค์ประกอบที ่ ๒ คือ ประจักษ์แจ้งในมรรคผลด้วยตนเอง คือ ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ 
องค์ประกอบที่ ๓ คือ หมู่มิตรดี สหายดี องค์ประกอบที่ ๔ คือ เตวิชโช องค์ประกอบที่ ๕ คือ รู้แจ้ง
เห็นจริงในอริยสัจ ๔ องค์ประกอบที่ ๖ คือ ได้พบสัตบุรุษ องค์ประกอบที่ ๗ คือ ประโยชน์ตน 
ประโยชน์ท่าน๔๒ 

๑๒) ลักขณา แซ่โซ้ว, และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลของการปฏิบัติอริยสัจ ๔ 
ต่อการดับความทุกข์ใจในชีวิตประจำวันของนักศึกษาระดับปัญญาตรี สถาบันวิชชาราม สังกัดมูลนิธิ
แพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร” สรุปใจความได้ว่า การวิจัยนี้เป็นการวิจัย
กึ ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลของการปฏิบัติอริยสัจ  ๔ ต่อการดับความทุกข์ใจใน
ชีวิตประจำวัน ของนักศึกษาระดับปัญญาตรี สถาบันวิชชาราม สังกัดมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง
ประเทศไทย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง โดยผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เชิง
ลึกเพิ่มเติมในรายละเอียด ข้อมูลทั้งหมดที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าต่ำสุด 

 
๔๑ ลักขณา แซ่โซ้ว และคณะ, “เส้นทางสู่โสดาบันของชาวบุญนิยม”, เอกสารงานวิจัย, (บัณฑิตศึกษา

วิชชาราม : สถาบันวิชชาราม, ๒๕๖๓), (อัดสำเนา). 
๔๒ ภูเพียรธรรม กล้าจน และคณะ, “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นพระโสดาบันของจิต

อาสาแพทย์วิถีธรรม”, เอกสารงานวิจัย, (บัณฑิตศึกษาวิชชาราม : สถาบันวิชชาราม, ๒๕๖๓), (อัดสำเนา). 



๒๔ 

 

ค่าสูงส ุด ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมุติฐานด้วยสถิติ  Paired Samples t-test 
กำหนดค่านัยสำคัญที่ p < ๐.๐๕ ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) สามารถนำ
วิธีการปฏิบัติอริยสัจ ๔ ไปใช้ดับความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้จริง โดยความทุกข์ใจลดลง
ได้ทุกครั้งที่ปฏิบัติ และมีแนวโน้มที่จะลดความทุกข์ได้ดี และรวดเร็วขึ้นในแต่ละสัปดาห์ ค่าเฉลี่ยความ
ทุกข์ใจของผู้ที่ลดทุกข์ได้มากท่ีสุด คือ ลดลงจาก ๑๐๐% เหลือ ๑๐% ค่าเฉลี่ยความทุกข์ใจของผู้ที่ลด
ทุกข์ได้น้อยท่ีสุดคือ ลดลงจาก ๑๐๐% เหลือ ๕๐% ค่าเฉลี่ยโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดคือ ทุกข์
ใจลดลงจาก ๑๐๐% เหลือ ๓๕.๑๘% ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ระดับความทุกข์ในชีวิตลดลง
ได้จริงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ (p=๐.๐๐๐)๔๓ 

๑๓) เอมอร แซ่ลิ้ม, และคณะ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีล
และการทำผิดศีลในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” พบว่า ๑) เมื่อตั้ง
ศีลขึ ้นมาปฏิบัติ จะทำให้เห็นอาการของกิเลสได้ชัด ทำให้ได้ฝึกฝนการจับอาการของกิเลสและ
พิจารณาล้างกิเลสได้ทันทีเป็นปัจจุบันขณะ ซึ ่งถ้าพิจารณาได้ถูกต้อง กำลังของกิเลสจะลดลง          
ซึ่งสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความทุกข์ใจเพราะอยากกินจะลดลง  เกิดความสุขใจที่ไม่ต้องเอาสิ่งที่
เป็นพิษโทษภัยใส่ตัวเอง ร่างกายก็แข็งแรงขึ้น ความเจ็บป่วยทางกายหายได้อย่างรวดเร็ว เหตุการณ์
ร้ายต่างๆ ในชีวิตลดลง มีเหตุการณ์ดีๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น และยังเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถ
เหนี่ยวนำให้ผู้อื่นคิดพูดทำสิ่งที่ดี ตามได้ด้วย ๒) เมื่อไม่ตั้งศีลหรือตั้งศีลแล้วแต่เผลอสติทำผิดศีล โดย
การกินอาหารที่ไม่สมดุลกับร่างกาย (อาหารรสจัด หรืออาหารที่ชอบ หรือกินตามใจปาก) จะทำให้เกิด
ความทุกข์ทางใจ เช่น ใจไม่สบาย ไม่โปร่ง ไม่โล่ง หงุดหงิดง่าย กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวได้ง่าย เกิด
ทุกข์ทางกาย เช่น ท้องเสีย กำลังตก อ่อนแรง มีความเจ็บป่วยตามจุดต่างๆ ของร่างกาย และเกิด
เหตุการณ์ร้ายต่างๆ เข้ามาในชีวิต เช่น ปัญหาการงาน การเงิน ครอบครัว เศรษฐกิจ เป็นต้น และ
นอกจากนี้ยังเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถเหนี่ยวนำให้ผู้อ่ืนคิดพูดทำสิ่งที่ไม่ดีตามได้ด้วย๔๔ 

 
๔๓ ลักขณา แซ่โซ้ว และคณะ, “ผลของการปฏิบัติอริยสัจ ๔ ต่อการดับความทุกข์ใจในชีวิตประจำวัน

ของนักศึกษาระดับปัญญาตรี สถาบันวิชชาราม สังกัดมูลนิธิแพทย์ว ิถีธรรมแห่งประเทศไทย อ .ดอนตาล                
จ.มุกดาหาร”, เอกสารรายงานวิจัย, (สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย  ๒๕๖๑), หน้า 
บทคัดย่อ (ไฟล์ในคอมพิวเตอร์). 

๔๔ เอมอร แซ่ลิ้ม และคณะ, “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและการทำผิดศีลในการรับประทาน
อาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”, รายงานวิจัย, (สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศ
ไทย, ๒๕๖๑), หน้า บทคัดย่อ (อัดสำเนา). 



๒๕ 

 

๑๔) แพรลายไม้ กล้าจน และคณะ “ศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและผลของการทำ
ผิดศีลประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอ่ืนของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” พบว่า ๑) เมื่อตั้งศีลที่จะไม่
เพ่งโทษและล้างความชิงชังรังเกียจขึ้นมาปฏิบัติ จะทำให้เห็นอาการของกิเลสได้ชัด ทำให้ได้ฝึกฝนการ
จับอาการของกิเลส และพิจารณาล้างกิเลสได้ทันทีเป็นปัจจุบันขณะ ซึ่งถ้าพิจารณาได้ถูกต้อง กำลัง
ของกิเลสจะลดลง ซึ่งสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความทุกข์ในใจจะลดลง ความชิงชังรังเกียจลดลง 
การเพ่งโทษถือสาลดลง เกิดความสุขใจ ร่างกายแข็งแรง และเหตุการณ์ร้ายต่างๆ ในชีวิตลดลง        
มีเหตุการณ์ดีๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น และยังเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถเหนี่ยวนำ ให้ผู้อื่นคิดพูดทำสิ่ง
ที่ดีตามได้ด้วย ๒) เมื่อไม่ตั้งศีลหรือตั้งศีลแล้วแต่เผลอสติทำผิดศีล โดยการเพ่งโทษและชิงชังรังเกียจ
ผู้อื่นขึ้นมา จะทำให้เกิดความทุกข์ใจ ทุกข์กาย กำลังตก อ่อนแรง และเหตุการณ์ร้ายต่างๆ จะประเด
ประดังเข้ามามากมาย ซึ่งจะรู้สึกได้ด้วยตัวเอง และนอกจากนี้คลื่นแห่งความชิงชังในใจตนยังผลักสิ่ง
ดีๆ ออกไปจากชีวิต พร้อมทั้งยังเป็นคลื่นแม่เหล็กที่สามารถเหนี่ยวนำให้ผู้อ่ืน คิดพูดทำสิ่งที่ไม่ดีตามได้
ด้วย๔๕ 

๑๕) ทีมวิชาการสถาบันวิชชาราม “ศึกษาการล้างความโกรธหรือความชิงชัง
รังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” ผลการศึกษาพบว่า จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่าน
เรียนรู้ฝึกฝนร่วมกัน โดยการฟังธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม ใคร่ครวญธรรม และปฏิบัติมรรคมี
องค์ ๘ ในชีวิตประจำวัน จนเกิดปัญญาที่สามารถล้างความโกรธและความชิงชังรังเกียจบุคคลอื่นได้  
ขั ้นตอนใน การระงับหรือกำจัดความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื ่น  ประกอบด้วย            
๓ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) เริ่มจากการตั้งศีลมาปฏิบัติ เพื่อทำให้จับอาการของกิเลสได้อย่างชัดเจน เมื่อจับ
กิเลสไดก้็พิจารณาล้างกิเลส ถ้าพิจารณาไดถู้กต้อง กำลังของกิเลสจะลดลง ซึ่งเราจะรู้สึกไดด้้วยตนเอง 
เพราะเกิดผล คือ ความทุกข์ในใจลดลง สุขภาพกายดีข้ึน และเหตุการณ์รา้ยๆ ในชีวิตลดลง ๒) การใช้
ธรรมะมาพิจารณา เพื่อการระงับหรือกำจัดกิเลสความโกรธหรือความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่น โดย
เชื่อและชัดเรื่องกรรมดีกรรมชั่วอย่างแจ่มแจ้ง ทำให้ล้างความโกรธและความชิงชังรังเกียจบุคคลอ่ืนได้ 
เพราะสิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ๓) ผลที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือกำจัดกิเลสความโกรธหรือ

 
๔๕ แพรลายไม้ กล้าจน และคณะ, “ศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและผลของการทำผิดศีลประเด็นความ

ชิงชัง รังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”, วารสารวิชาการวิชชาราม, ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - 
ธันวาคม ๒๕๖๑): ๓๙-๖๕. 



๒๖ 

 

ความชิงชังรังเกียจในบุคคลอ่ืนได้ ทำให้แตล่ะทา่นมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่
ดีงาม และจิตใจที่เป็นสุขเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ๔๖ 

สรุป จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง โดยได้แบ่งเป็น ๔ กลุ ่ม ตาม
ประเด็นของเนื ้อหา คือ ๑) ประเด็นหลักธรรมในการดับทุกข์ ๒) ประเด็นวิธ ีการปฎิบัติและ
กระบวนการภายในจิต ๓) ประเด็นบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๔) ประเด็นผลการดับ
ทุกข์ (ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) ความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) ทั้งหนังสือ และเอกสารงานวิจัย 

 ได้พบว่า ทุกข์ใจ และกองทุกข์ทั้งปวงนั้น ต้นเหตุของทุกข์เกิดจากกิเลส ความโลภ โกรธ 
หลง มีตัณหาความดิ้นรนปรารถนา ความทะยานอยาก การดับทุกข์จึงควรดับที่ต้นเหตุ คือ ดับกิเลส 
ดับตัณหา ดับความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น ซึ่งในอริยสัจ ๔ ทุกขอริยสัจ ควรกำหนดรู้ นี้ทุกขอริยสัจ  
ทุกขอริยสัจควรกำหนดรู้ ได้กำหนดรู้แล้ว นี้ทุกขสมุทยอริยสัจควรละ  ละได้แล้ว นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ
ควรทำให้แจ้ง ได้ทำให้แจ้งแล้ว นี้ ทุกขนิโรธ คามินีปฏิปทาอริยสัจควรเจริญ ได้เจริญแล้ว 

การที่จะกำหนดรู้ทุกข์ได้ ต้องมีการทบทวนธรรมที่เกิดในตัวเอง จากการปฏิบัติศีลด้วย
ปัญญาอย่างตั้งมั่น ตรวจศีลของตนเอง เพิ่มอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา (ไตรสิกขา ๓) ซึ่งอธิปัญญาจะ
สามารถแยกได้ว่า สิ่งไหนเป็นคุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรงในเรื่องหนึ่งๆ ที่ใช้สำหรับ
พิจารณาทบทวนตามอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก เพ่ือให้ถึงซ่ึงความดับทุกข์ ในมรรคมีองค์ ๘ คือ ๑) สัมมาทิฏฐิ 
(ความเห็นที่ถูกตรงในสัมมาทิฏฐิ ๑๐ ในอริยสัจ ๔ ซึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า) ๒) สัมมาสังกัปปะ      
๓) สัมมาวาจา ๔) สัมมากัมมันตะ ๕) สัมมาอาชีวะ ๖) สัมมาวายามะ ๗) สัมมาสติ ๘) สัมมาสมาธิ 
(ฌาน ๔) มีจิตตั้งมั่นสงบจากกิเลสตัณหา ความดิ้นรนปรารถนา ความอยาก 

ดังนั้น เหตุที่ทำให้บรรลุ นิโรธ วิมุตติ นิพพาน หลุดพ้นกิเลสตัณหา ความดิ้นรนปรารถนา 
ความทะยานอยาก ได้ คือ ๑) การฟังธรรม ๒) การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓) การสาธยายธรรม
หรือทบทวนธรรม ๔) การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม ๕) สมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการ
ปฏิบัติมรรคมีองค์ ๘) ในเหตุแห่งวิมุตติ ๕ คือ การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม การใช้วิธีการ
พิจารณาทบทวนตามเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูก
ตรงในเรื่องหนึ่งๆ อย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก ณ ขณะที่กำลังปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น เพื่อให้ถึงซึ่ง
ความดับทุกข์ อันเกิดจากกิเลสตัณหา ความดิ้นรนปรารถนา ความทะยานอยาก หรือลด ละ จาง
คลายความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัตินั้นไปเป็นลำดับ 

 
๔๖ ทีมวิชาการสถาบันวิชชาราม, “อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์วิถี

ธรรม”, วารสารวิชาการวิชชาราม, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑): ๑๘-๓๔. 



๒๗ 

 

๑.๗ วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.๗.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัย 
เอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Dept Interview) 
และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ดังนี้ 

๑.๗.๒ ศึกษาข้อมูลประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้ว ิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากประชากรกลุ ่มตัวอย่าง ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ       
(Key Informants) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื ่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Dept 
Interview) ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม รวมจำนวน
ผู้ให้ข้อมูลสำคัญท้ังหมด ๒๑ คน ดังต่อไปนี้ คือ  

๑) ดร.ใจเพชร กล้าจน ผู ้เขียนหนังสือบททบทวนธรรม ประธานมูลนิธิแพทย์       
วิถีธรรมแห่งประเทศไทย  

๒) ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จำนวน ๑๐ คน เป็นประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุก
วัยทุกอาชีพ ที่สนใจ และสมัครใจมาศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนและปฏิบัติเข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม     
ในหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔     
ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากเอกสารการถอดเทปส่งการบ้าน ‘หัวข้อพุทธะชนะทุกข์’ ในวันส่งการบ้าน
หลังจบค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม เป็นการประเมินผลและเปิดใจผู้เข้าอบรม ซึ่งผู้เข้าค่ายสุขภาพฯ 
คนนั้นๆ ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ และนำมาบอกเล่าส่งการบ้านในสิ่งที่ได้จากเรียนรู้และการ
ปฏิบัติมาเพื่อแบ่งปัน เป็นพลังในการดับทุกข์ให้กับผู้อื่นได้ฟัง ในห้องซูมรายการสายด่วนสุขภาพพ่ึง
ตนวิถีธรรมวิถีไทย ได้มีผู้เข้าค่ายสุขภาพฯ มาเล่าถึงปัญหาความทุกข์ใจ ทุกข์ด้านร่างกายด้วยความ
เจ็บป่วย และทุกข์ในเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งผู ้วิจัยได้ติดต่อขออนุญาตผู้ให้ข้อมูล เพื่อสอบถามความ
ยินยอม ความสมัครใจที่จะให้ข้อมูล และสอบถามข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติมเพ่ือใช้ในงานวิจัย 

๓) จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จำนวน ๑๐ คน เป็นประชาชนทั่วไป ทุกเพศทุกวัยทุก
อาชีพ ผู้ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติในตนเอง ได้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์นั้น จึงมีจิตสาธารณะ คิด
ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น มาเป็นจิตอาสาทำงานฟรี ด้วยจิตเสียสละ แบ่งปันไม่รับเงินค่าตอบแทนใดๆ 
ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นจิตอาสาตามเกณฑ์การคัดเลือกของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
จากที่อยู่สวนป่านาบุญ ๑-๙  



๒๘ 

 

ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีความสมัครใจให้ข้อมูล 
และไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวของผู้ให้ข้อมูลโดยตรง      
ในการเล่าถึงปัญหาความรู้สึก ความทุกข์ใจ ความทุกข์ด้านร่างกาย ด้วยความเจ็บป่วยทรมาน และ
ทุกข์ในเหตุการณ์ต่างๆ ผู้วิจัยได้กำหนดเป็นรหัสแทนชื่อผู้ให้ข้อมูล คือ รหัส P๑-P๑๐ แทนชื่อผู้เข้า
ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม และรหัส G๑-G๑๐ แทนชื่อจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูล
ภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน เพ่ือเป็น
ประโยชน์ในการนำมาวิเคราะห์ให้เกิดความถูกต้องชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงค์งานวิจัยมากท่ีสุด 

๑.๗.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม ดังนี้ 

๑) วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลด้าน
เอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ 
หนังสือ เอกสาร งานวิจัย บทความวิชาการ แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ รูปภาพ คลิปวีดีโอ เครื่อง
บันทึกเสียง และสื่ออิเลคทรอนิกส์ เก็บรวบรวมนำมาวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย 

๒) แบบสัมภาษณ์ (Iterview form) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) 
ที่มีแบบโครงสร้างเนื้อหา มีข้ันตอน มีคำถามที่กำหนดไว้แน่นอน เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย มีแบบสัมภาษณ์ ๑ แบบ ใช้สัมภาษณ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
ในคำถามชุดเดียวกัน ใช้การจดบันทึกคำตอบ และบันทึกเสียงสัมภาษณ์ในการจัดเก็บข้อมูล และ
นำมาถอดเทปเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ มีดังนี้ ๑) ศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง     
๒) กำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ๓) กำหนดประเด็นที่ต้องการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔) นำแบบสัมภาษณ์ที่ร่างขึ้นไปให้คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ๓ ท่าน ช่วย
ตรวจสอบความเที ่ยงตรงของเนื ้อหา ๕) นำมาปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ๖) นำไปทดลองใช้แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างจริง จำนวน ๕ คน แล้ว
นำผลการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขคำถาม ให้ครบสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ก่อน
นำไปใช้ในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจริง 



๒๙ 

 

โดยผู้วิจัย ได้นำวิธีการประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย pain score วัดระดับความ
รุนแรง ค่าคะแนนจาก ๐-๑๐ ซึ่งแพทย์ใช้ประเมินความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย มาประยุกต์ใช้กับ
ความรู้สึกทุกข์ วัดระดับค่าคะแนนจาก ๑๐๐% - ๐% ระดับความทุกข์จากมากสุด ไปหาน้อยสุด 
เริ่มต้นค่าความรู้สึกทุกข์ที่ ๑๐๐% เมื่อใช้บททบทวนธรรมแล้ว คงเหลือความทุกข์เท่าไหร่ ประเมิน
จากความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลเอง และในการใช้บททบทวนธรรมเมื่อพิจารณาทบทวนจนถึงทุกข์ลดลง
หรือทุกข์ดับนั้นใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลก็ประเมินด้วยตนเองเช่นกัน เท่าที่ผู้ให้ข้อมูลแต่
ละท่านสามารถอธิบายได้ โดยอธิบายผลความรู้สึกทุกข์นั้นออกมาได้เห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากขึ้น 

๑.๗.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑.๗.๔.๑ ข้อมูลด้านเอกสาร 

๑) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙  

๒) รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) คือ อรรถกถา ฎีกา หนังสือ 
เอกสาร งานวิจัย บทความวิชาการ แผ่นพับ ป้ายนิทรรศการ รูปภาพ คลิปวีดีโอ เครื่องบันทึกเสียง 
สื่ออิเลคทรอนิกส์ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย แล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อให้
ได้เนื้อหาที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

๑.๗.๔.๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) 

๑) ดร.ใจเพชร กล้าจน โดยติดต่อผ่านทางเลขานุการมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือทำการนัดสัมภาษณ์ บันทึกเสียง เก็บภาพ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๒) จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ผู้วิจัยวางแผนในการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูล ณ ชุมชนภูผา
ฟ้าน้ำ สวนป่านาบุญ ๘ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ส่วนจิตอาสาแพทย์วิ ถีธรรมที่อยู่
ต่างพื้นที่ ผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์ผ่านทางวีดีโอคอล (VDO call) เนื่องด้วยจากสถาณการณ์ การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ 

๓) ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมในรายละเอียดเพ่ือ
ใช้ในงานวิจัย 

๑.๗.๔.๓ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) 

ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ สวนป่านาบุญ ๘ บ้านแม่เลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ และพักอาศัยในลักษณะ Home Stay ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕    



๓๐ 

 

(๖ เดือน) เพื่อศึกษาวิธีการ ความรู้สึกแนวคิด วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
การดับทุกข์ด้วยวิธีการใช้บททบทวนธรรมของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 

๑.๗.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก มาวิเคราะห์ 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในรูปแบบเชิงพรรณาและการอธิบายขยายความ 
ประกอบด้วยทัศนะความคิดเห็นของผู้วิจัย 

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๘.๑ ไดท้ราบถึงการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา 

๑.๘.๒ ไดท้ราบถึงการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

๑.๘.๓ ได้ทราบถึงผลวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน กับการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา 

๑.๘.๔ ได้ทราบองค์ความรู้และวิธีการปฏิบัติในการดับทุกข์ที่จะเกิดประโยชน์ต่อการใช้
ชีวิตอย่างผาสุกในทุกๆ ด้าน นำไปสู่ประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง ทั้งในระดับบุคคล ระดับครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบต่อไป 

 



  

 

บทท่ี ๒ 
 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา 

 

ในบทนี้ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา หนังสือ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดับทุกข์ด้วยบท
ทบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมีประเด็นที่จะศึกษา คือ ๑) ความหมายของการดับทุกข์ด้วยบท
ทบทวนธรรม ๒) หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ๓) เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 
๔) วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ๕) ผลการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์
และสังแคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑ ความหมายของการดับทุกข์และบททบทวนธรรม 

การดับทุกข์เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สุดในชีวิต สำคัญที่สุดโลก เพราะชีวิตของคนนั้น เต็มไป
ด้วยทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การเกิดเป็นทุกข์” ชีวิตได้หลงเกิดมาจึงมีความทุกข์สารพัดรูปแบบที่
เข้ามาในชีวิต และสิ่งสูงสุดที่ทุกชีวิตต้องการนั้น ก็คือ “ความพ้นทุกข์” ไม่มีอะไรมีค่ายิ่งกว่าความพ้น
ทุกข์ ยกตัวอย่างง่ายๆ ให้ชีวิตเรามีทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ให้เราไม่ได้อยู่อย่างเดียวนั่นก็คือ ความพ้นทุกข์ 
สรุปแล้วก็ให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต แต่ว่าให้เรานั้นเต็มไปด้วยทุกข์ ทุกข์สารพัดอย่าง จะมีใคร
อยากได้ไหม จะมีใครเอาไหม ให้ได้ทุกอย่างเลยในชีวิต แล้วให้ชีวิตนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ คนส่วนใหญ่จะ
ตอบได้เลยว่าคงจะไม่มีใครอยากได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าชีวิตใดๆ ก็ไม่อยากได้ทุกข ์

ต่อให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก หรือได้อะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากได้ ไม่ว่าจะเป็นอบายมุข 
กาม โลกธรรม อัตตา หรือได้สิ่งใดๆ ดั่งใจหมายในโลก แต่ชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ เมื่อชีวิตเต็มไปด้วย
ทุกข์ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะได้ความผาสุกที่แท้จริง ชีวิตแท้จริงแล้วต้องการความพ้นทุกข์ ต้องการความ
ผาสุกที่แท้จริง แม้ว่าหลายชีวิตจะได้อะไรสมใจอยาก ตามที่ปรากฏที่เห็นอยู่ในสังคมโลก แต่ว่าทำไม
จึงยังทุกข์อยู่ ต่อให้ได้สมใจอยาก อย่างน้อยก็ต้องมีทุกข์ “กลัวว่าสิ่งนั้นจะหมดไป” กว่าจะได้สิ่งนั้น
มาก็ต้องทุกข์ “กลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมา” ทุกข์ที่ยังไม่ได้มา พอได้สมใจก็ยังไปทุกข์ต่ออีก อาจจะสุข
ใจชั่วคราวแป๊บนึง แต่สิ่งที่ต้องทุกข์ต่อก็คือ “กลัวจะหมดไป” ชีวิตจึงเต็มไปด้วยทุกข์เช่นนี้ที่ต้องคอย
ระแวดระวังหรือคอยรักษาสุขเพียงชั่วคราวเหล่านั้น ต้องดิ้นรนแสวงหาเพื่อจะให้ได้มา ได้มาก็ต้อง



๓๒ 

 

รักษาไม่ให้มันหมดไปอีก กลัวมันจะหมดไปอีก ชีวิตเช่นนี้มันจึงได้ทุกข์อยู่ตลอด ต่อให้คนที่ได้สมใจ
อยากอยู่ตลอดก็ยังไม่สามารถท่ีจะพ้นทุกข์ได้ 

พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงสิ่งที่เป็น ‘ภัยใหญ่ของโลก’ นั่นก็คือ ‘ทุกข์’ ดังคำตรัสที่ว่า “ทุกข์
เป็นภัยใหญ่ของโลก”๑ โดยสามารถแบ่งทุกข์ออกเป็น ๑๐ อย่าง ซึ่งการเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างไรก็
ตามจะต้องมีทุกข์ท้ัง ๑๐ อย่างนี้ เพราะการเกิดเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า คนเราเกิดมาจะมีความ
ทุกข์ทั้ง ๑๐ อย่าง ซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งที่เลี่ยงไม่ได้และทุกข์ที่เลี่ยงได้ (ทุกข์ คือ สภาพที่ไม่สบายกาย 
ไม่สบายใจ หรือทนได้ยาก) โดยทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มีอยู่ ๖ อย่าง ได้แก่ ๑) สภาวทุกข์ คือ ทุกข์ที่เกิดเอง
ตามธรรมชาติ เช่น การเกิด แก่ ตาย ๒ ) นิพัทธทุกข์ คือ ทุกข์ประจำชีวิต เช่น ร้อน หนาว หิว 
กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปัสสาวะ ๓) อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือ ทุกข์ในการหากินเลี้ยงชีพ ๔) พยาธิ
ทุกข์ คือ ทุกข์จากความเจ็บป่วย ๕) วิปากทุกข์ คือ ทุกข์จากผลกรรม ๖) ทุกขขันธ์ คือ ทุกข์ในการ
บริหารขันธ์ ๕ อันมี รูป (กาย) เวทนา (ความรู้สึก) สัญญา (กำหนดจำ) สังขาร (ปรุงแต่ง) วิญญาณ 
(ความรับรู ้) เมื ่อเราเกิดมามีชีว ิต อย่างไรก็ต้องเจอทุกข์ทั ้ง ๖  อย่างนี ้เข้ามาเป็นระยะๆ ส่วน         
ทุกข์ที่เลี่ยงได้มีอยู่ ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) ปกิณณกทุกข์ คือ ทุกข์จร เช่น ความโศก ปริเทวะ (คร่ำครวญ) 
ทุกข์ (ไม่สบายใจ) โทมนัส (เสียใจ) อุปายาส (คับแค้นใจ) ๒ ) สันตาปทุกข์ คือ ทุกข์ร้อนรุ่มด้วยกิเลส
ราคะ โทสะ โมหะ ๓ ) สหคตทุกข์ คือ ทุกข์จากความพัวพันด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ โลกียสุข  
๔) วิวาทมูลกทุกข์ คือ ทุกข์จากเหตุทะเลาะวิวาทกัน ทุกข์ท้ัง ๔ อย่างนี้เป็นทุกข์ที่เลี่ยงได้ซึ่งมีเหตุเกิด
มาจากกิเลสตัณหา ถ้ากำจัดกิเลสตัณหาได้ก็จะเลี่ยงทุกข์ทั้ง ๔  อย่างนี้ได้ แล้วจะทำให้ทุกข์ที่เลี่ยง
ไม่ได้ทั ้ง ๖ อย่างนั้นเบาลงไปด้วย เพราะไม่ต้องมีทุกข์ที่เลี ่ยงได้ใน ๔  ข้อหลังนี้ไปปน แต่เมื่อเรา
ปรินิพพานก็จะสามารถพ้นทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้ทั้งหมดนี้ได้๒ 

ดังนั้น จึงเป็นการยืนยันว่า “ชีวิตนี้เกิดมาอย่างไรก็ต้องเป็นทุกข์” อย่างน้อยก็ต้องได้รับ
ทุกข์ท่ีเลี่ยงไม่ได้ทั้ง ๖ ข้อแรก ส่วนทุกข์ที่เลี่ยงได้อีก ๔ ข้อหลังนั้น ถ้ายังไม่ไดล้้างกิเลสออกยังไงก็ต้อง
ทุกข์ แต่ถ้าล้างกิเลสออกก็หมดทุกข์ที่เลี ่ยงได้ทั้ง ๔  อย่างนั้น โดยทุกที่เลี ่ยงได้ทั้ง ๔ ข้อหลังนั้น
พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นทุกข์ที่มีความแรงเปรียบเสมือนดินทั้งแผ่นดิน  เมื่อเทียบกับทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้
ซึ่งมีความแรงเปรียบเสมือนฝุ่นที่ช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บ กล่าวคือ เมื่อเทียบกับทุกข์ทางร่างกายหรือ
ทางเหตุการณ์ร้ายแล้ว ทุกข์จากกิเลสที่ไม่ได้ดั่งใจหมาย แม้ได้มาก็กลัวว่าจะหมดไปนั้น เป็นทุกข์ทาง
ใจที่แรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน ทุกข์ทางร่างกายหรือทางเหตุการณ์ร้ายนั้นแรงเพียงแค่ฝุ่นปลายเล็บ อีก

 
๑ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๒/๕๑-๕๒. 
๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 

๔, (กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑). 



๓๓ 

 

ทั้งทุกข์ทางใจนั้น ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิต และทำให้ปรินิพพานไม่ได้ด้วย เพราะยัง
มีกิเลสที่อยากเกิดมาเสพสิ่งที่เราต้องการอยู่ ชีวิตจึงต้องกลับมาเกิดอีก ก็จะไม่สามารถพ้นจากทุกข์ที่
เลี่ยงไม่ได้ทั้ง ๖ ข้อแรกได้ แต่ถ้าเราสามารถกำจัดกิเลสได้ไปเป็นลำดับ ชีวิตก็ดับทุกข์ทั้งแผ่นดินหรือ
ดับทุกข์ท้ังหมดทั้งมวลไปได้เลย และเม่ือเราจะปรินิพพานก็สามารถปรินิพพานได้ด้วย นี่คือความเป็น
ยอด ความสูงสุด เพราะปรินิพพานแล้วเราก็ไม่ต้องมีทุกข์ใดๆ อีกเลย 

สรุปแล้วการเกิดเป็นทุกข์ ชีวิตถ้าไม่รู้ทางพ้นทุกข์หรือวิธีการดับทุกข์ก็จะต้องทนทุกข์
ทรมานอย่างไม่รู้จบไม่รู้สิ้น และหาความผาสุกท่ีแท้จริงไม่ได้ 

๒.๑.๑ ความหมายของการดับทุกข์ 

เรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ คือ เรื่องที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบื้องต้น
ของพรหมจรรย์ (เมตตา คือ ปรารถนาให้ตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อื่นพ้นทุกข์, กรุณา คือ ลงมือกระทำ
ตามความปรารถนานั้น, มุทิตา คือ ยินดีเมื่อได้ทำเต็มที่แล้ว, อุเบกขา คือ ปล่อยวางให้เป็นไปตามเหตุ
ปัจจัยที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริง) ไม่เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัดในกิเลสหรือสุข
สมใจอยาก เพ่ือความดับจากทุกข์ เพ่ือความสงบจากทุกข์ เพ่ือความรู้ยิ่ง (ลึกซึ้ง เห็นตามได้ยาก รู้ตาม
ได้ยาก สงบ ประณีต คาดคะเนเดาไม่ได้ ละเอียด และรู้ได้เฉพาะบัณฑิตหรือผู้ที่เข้าถึงประโยชน์สุขท่ี
แท้จริงแล้ว) เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (สงบจากกิเลสหรือกิเลสตายสิ้นเกลี้ยง) เหตุนี้พระพุทธเจ้า
จึงไม่ทรงพยากรณ์ในข้อนั้น สรุป คือ เรื่องใดที่รู้ไปแล้วไม่พ้นทุกข์ พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงพยากรณ์ใน
เรื่องนั้น ส่วนเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ คือ ความเห็นว่า นี้ทุกข์ (ทุกขอริยสัจ) นี้เหตุให้เกิด
ทุกข์ (ทุกขสมุทยอริยสัจ) นี ้ความดับทุกข์ (ทุกขนิโรธอริยสัจ) นี ้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์     
(ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ) แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายทั้งหมดนั้นย่อมรวมลง
อริยสัจ ๔ โดยเหตุที่พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์หรือชี้แจงยืนยันในอริยสัจ ๔  ก็เพราะเป็นเรื ่องที่
ประกอบไปด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลาย
กำหนัด เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน เหตุนี้พระพุทธเจ้าจึง
ทรงพยากรณ์ในข้อนั้น๓ 

ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ ความตาย ก็เป็นทุกข์ อธิบายว่า เป็น
ความทุกข์ใจ หรือความกลัวกังวลหวั่นไหวที่มีกับสภาพเกิด แก่ เจ็บ ตายนั้น ยิ่งถ้าทุกข์ใจก็จะทำให้
สภาพทุกข์ที่เกิดจากความเกิด แก่ เจ็บ ตายนั้นรุนแรงยิ่งขึ้น เลวร้ายยิ่งขึ้น ความประจวบในสิ่งไม่
เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ อธิบายว่า การประสบกับสิ่งที่เราชังก็จะเป็นทุกข์ใจ กลัวว่ามันจะเข้ามา เมื่อมัน

 
๓ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๘/๑๔๑. 



๓๔ 

 

เข้ามาก็กลัวว่ามันจะไม่หมดไป ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ อธิบายว่า เมื่อมีสิ่งที่รักก็
กลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมา แม้ได้มาก็กลัวว่ามันจะหมดไป ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ อธิบาย
ว่า ถ้าอยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ เพราะกลัวว่าจะไม่ได้มา แม้ได้มาก็กลัวว่าจะหมดไป 
โดยย่นย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ อธิบายว่า อุปาทานคือการยึดสุขสมใจอยาก และทุกข์ที่ไม่ได้
สมใจอยากเป็นตัวเราของเรา มันเป็นทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณปกติ  
ถ้ารูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณปกติ มันก็เป็นปกติ แต่พอมีกิเลสซ่อนอยู่ในนั้น อันนี้แหละ
ที่เป็นทุกขอริยสัจ ซึ่งมีกิเลสที่ซ่อนอยู่ในขันธ์ ๕ แท้หรือบริสุทธิ์ของเรา เพราะฉะนั้นขันธ์ ๕ ที่มีกิเลส
อยู่จึงเป็นทุกขอริยสัจ๔ 

ผู้ที่จะสามารถละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งตัณหาหรือความอยากแบบยึดมั่นถือม่ัน
อันเป็นเหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตได้ ต้องเป็นผู้มีปัญญาเข้าใจเรื่องของกรรมและวิบาก
กรรมอย่างแจ่มแจ้งได้จริงเท่านั้น โดยเริ่มจากการปฏิบัติศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ไปจนถึงจุลศีลหรือ   
จูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลไปเป็นลำดับ จนเกิดผลเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งขึ้นว่า การที่เรา  
ไม่ปฏิบัติตามศีลหรือเสพกิเลสก็จะมีผลในการสร้างทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายให้แก่ชีวิตมากขึ้นๆ 
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อเราปฏิบัติตามศีลหรือลด ละ เลิกการเสพกิเลสก็จะมีผลในการการลดทุกข์ใจ 
ทุกข์กาย และเรื่องร้ายในชีวิตลงไปเป็นลำดับๆ จนสุดท้ายก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ใจได้ในที่สุด ถ้า
ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องได้รับทุกข์กาย และเรื่องร้ายจากวิบากร้ายที่เคยพลาดทำมาก่อนเป็นธรรมดา แต่ก็
ยินดีเต็มใจรับได้อย่างไม่ทุกข์ใจ และวิบากร้ายเหล่านั้นก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ เพราะผู้นั้นไม่ทำบาป
ทั้งปวงแล้ว และพากเพียรทำแต่ดีที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงอยู่เป็นนิตย์ จึงสั่งสมเป็นวิบากดีที่ดัน
วิบากร้ายเอาไว้ทำให้ออกฤทธิ์น้อยลงๆ ไปข้างหน้าอย่างเดียว๕ 

แสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าไม่ทรงอธิบายสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นโทษ เป็น
ภัย ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ไม่หมดกิเลส ส่วนสิ่งใดก็ตามท่ีประกอบด้วยประโยชน์ สามารถทำให้หมด
กิเลส หมดทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบาย นั่นก็คือการดับทุกขอริยสัจหรือความทุกข์ทางใจด้วย
การละตัณหาหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น 

ดังนั้น ความหมายของการดับทุกข์ในพระพุทธศาสนา คือ การละตัณหาหรือความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกขอริยสัจหรือทุกข์ทางใจจากอุปาทานขันธ์ ๕ ซึ่งเป็น
ความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ (ฉันทราคะ) ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลาย๖ 

 
๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑. 
๕ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓. 
๖ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๒๑/๒๑๔-๒๑๕. 



๓๕ 

 

๒.๑.๒ ความหมายของทบทวนธรรม 

พระพุทธเจ้าตรัสเกี ่ยวกับ ‘ธรรมบท’ (ป. ธมฺมปท) ซึ ่งหมายถึง ข้อแห่งธรรม หรือ      
บทแห่งธรรม๗ ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมบท ๔ ประการนี้ที่รู้กันว่าล้ำเลิศ รู้กันมานาน รู้กันว่าเป็น     
อริยวงศ์ เป็นของเก่า ไม่ถูกลบล้างแล้ว ไม่เคยถูกลบล้าง ไม่ถูกลบล้าง จักไม่ถูกลบล้าง ไม่ถูก       
สมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้าน ธรรมบท ๔ ประการ คือ ๑) อนภิชฌา (ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา)   
๒) อพยาบาท (ความไม่คิดร้าย) ๓) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) ๔) สัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตมั่นชอบ) 
‘บคุคลพึงเป็นผู้ไม่มีอภิชฌาอยู่ มีจิตไม่พยาบาท มีสติ มีจิตแน่วแน่ ตั้งมั่นดีอยู่ภายใน”๘ 

แสดงให้เห็นว่า ธรรมบท หรือบทแห่งธรรม เป็นข้อธรรมที่มีเนื้อหาว่าด้วย ๑) อนภิชฌา 
(ความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา) ๒) อพยาบาท (ความไม่คิดร้าย) ๓) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ)    
๔) สัมมาสมาธิ (ความตั้งจิตมั่นชอบ) ซึ่งเป็นเรื ่องที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่ง
พรหมจรรย์ เป็นไปเพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้
ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน 

ผู้ไม่มีอภิชฌา มีจิตไม่พยาบาท มีสติ มีจิตแน่วแน่ ตั้งมั่นดีอยู่ภายในได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่
มีความเห็นความเข้าใจที่เป็นคุณความดี ความจริง หรือความถูกต้อง อันเป็นเครื่องนำตนออกจาก
ทุกข์ที่เกิดจากความโลภ โกรธ หลง หรือกิเลสภายในจิตใจของตนได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของ 
‘ทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกธรรม’ ไว้ว่า “ทิฏฐิอันประเสริฐของอริยสาวก ๗ ประการ เป็นนิยยานิกธรรม 
เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ แก่ผู ้ทำตามเสมอกัน ประกอบไปด้วย ๑) รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘เรามีจิตถูก       
ปริยุฏฐานกิเลส (อกุศลวิตก) ใดครอบงำแล้ว พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อละปริยุฏฐานกิเลสนั้นใน
ภายใน’ ๒) รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘เราเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ่งทิฏฐินี้ (ทิฏฐิในข้อที่แรก) ก็ได้ความสงบ
เฉพาะตน ก็ได้ความดับกิเลสเฉพาะตน’ ๓) รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘เรามีทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อ่ืน
นอกธรรมวินัยนี้ (ธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า) ผู้มีทิฏฐิเช่นนั้น มิได้มี’ ๔) รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘เมื่อเราต้อง
อาบัติ (ประพฤติผิดธรรมวินัย) ย่อมรีบแสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจน อาบัตินั้นในสำนักศาสดา (ผู้นำ) 
หรือเพ่ือนพรหมจารีที่เป็นวิญญูชนทั้งหลาย ครั้นแสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจน แล้วก็สำรวมระวังต่อไป’   
๕) รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘เรามีความขวนขวายในกิจทั้งน้อยใหญ่ที่ควรทำของเพื่อนพรหมจารีโดยแท้ พร้อม
กับเพ่งเล็งกล้าในอธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ของตนเองอยู่เสมอ’ ๖) รู้ชัดอย่างนี้
ว่า ‘เมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เราย่อมสนใจ ใส่ใจ กำหนดด้วยจิตทั้งปวง

 
๗ พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ , พิมพ์ครั ้งที ่ ๑ , (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔). 
๘ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๙/๔๕-๔๖. 



๓๖ 

 

แล้วเงี่ยโสตฟังธรรม’ ๗) รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘เมื่อบัณฑิตแสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เราย่อมได้
ความรู้แจ้งอรรถ ได้ความรู้แจ้งธรรม และได้ความปราโมทย์ในธรรม’”๙ 

แสดงให้เห็นว่า การดับทุกข์ในพระพุทธศาสนา เป็นการดับที่เหตุแห่งทุกข์ นั่นก็คือ 
ตัณหาหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเกิดจากความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ (อวิชชา) ชีวิตจึงเต็มไป
ด้วยความทุกข์ใจหรือทุกขอริยสัจอยู่ตลอดกาลนาน ซึ่งการที่เราจะดับเหตุแห่งทุกข์ให้สำเร็จได้นั้น   
ก็จะต้องรู้ชัดอาการของตัณหาหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นจากกิเลสในตน (ความโลภ โกรธ หลง) 
เมื่อรู้ชัดอาการของกิเลสในตนแล้วจึงพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อละตัณหาหรือความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจหรือทุกขอริยสัจเหล่านั้นในภายใน และรู้ชัด
ต่อมาว่า ‘เมื่อเราเสพ เจริญ ทำให้มาก ซ่ึงการพิจารณาอยู่เช่นนี้ ย่อมได้ความสงบเฉพาะตน ย่อมได้
ความดับกิเลสเฉพาะตน ไปเป็นลำดับ’ 

การที ่เราต้องเสพ เจริญ ทำให้มาก ซึ ่งการพิจารณาให้รู ้เห็นตามความเป็นจริงเพ่ือ       
ละตัณหาหรือความอยากแบบยึดม่ันถือม่ันในภายใน ก็เพราะว่าความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในชีวิต
ของเรานั้นเกิดจากอวิชชาหรือความไม่รู้ในอริยสัจ ๔ ที่เราได้หลงสร้างขึ้นมาเองอย่างหาเบื้องต้นและ
ที่สุดไม่ได ้เราจึงไม่ได้หลงยึดมั่นถือมั่นเพียงแคค่รั้งเดียว แต่หลงมานับครั้งไม่ถ้วน และไม่ไดห้ลงยึดมั่น
ถือมั่นเพียงแค่แง่เชิงเดียว แต่หลงมาอย่างหลากแง่หลายเชิง ทำให้ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในชีวิต
ของเรานั้นทั้งหนาแน่นและมีหลากแง่หลายเชิง เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพิจารณาให้รู้เห็นตามความ
เป็นจริง เพื่อละความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นด้วยการพิจารณาธรรมบท หรือบทแห่งธรรมหนึ่งๆ 
จำเป็นต้องมีการพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในบทแห่งธรรมนั้นอย่างซ้ำๆ และหลากแง่หลาย
เชิง แม้ในเรื่องหนึ่งๆ จึงจะสามารถละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นใน
อวิชชาหรือกิเลสเหล่านั้นได้ไปเป็นลำดับ 

การที่บุคคลจะสามารถพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้น
ไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในอวิชชาหรือกิเลสในภายในโดยหลากแง่ หลายเชิง ไปเป็นลำดับได้
นั้น จะต้องได้พบสัตบุรุษหรือบัณฑิตผู้ซึ่งปฏิบัติได้จริงแล้ว และได้ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ซึ่งเป็นคุณ
ความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์จากท่านในแง่เชิงต่างๆ จึงจะสามารถ
นำมาปฏิบัติที่ตนกระทั่งเกิดผลตามท่านเหล่านั้นได้ ซึ่งเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระ ของคุณความดี 
ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ นั้น ย่อมมีอยู่มากมายหลากแง่ 
หลายเชิง ดังนั้นแล้วการรวบรวม และเรียบเรียงเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระ ของคุณความดี ความ

 
๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๓-๕๐๐/๕๓๓-๕๓๖. 



๓๗ 

 

จริง หรือความถูกต้องนั้นไว้เป็นเรื่องๆ ด้วยภาษาท่ีเข้าใจได้ง่ายจึงมีความสำคัญยิ่ง เพราะจะทำให้ง่าย
ต่อการนำไปพิจารณาและปฏิบัติตามอย่างซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อให้ถึงซึ่งความดับทุกข์เพราะละ บรรเทา 
ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ไปเป็นลำดับ 

ดังนั้น ความหมายของบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ข้อธรรมที่มีเนื้อหา
สาระในแง่เชิงต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีประกอบไปด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ สามารถใช้
สำหรับพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างซ้ำๆ เพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด เพ่ือ
ความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ไปเป็นลำดับได ้

สรุปได้ว่า การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม หมายถึง การละตัณหาหรือความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกขอริยสัจหรือทุกข์ทางใจจากอุปาทานขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นความ
กำหนัดด้วยอำนาจความพอใจ (ฉันทราคะ) ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลาย ด้วย
การพิจารณาข้อธรรมที่มีเนื้อหาสาระในแง่เชิงต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ เป็น
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ โดยใช้การพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างซ้ำๆ เพื่อความหน่าย 
เพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน      
ไปเป็นลำดับได้ 

๒.๒ หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

ใน ‘เจลสูตร’๑๐ เมื่อไฟไหม้หัวหรือไหม้ผ้า พระพุทธเจ้าท่านทรงให้วางเฉย ไม่ใส่ใจถึงผ้า
หรือศีรษะที่ถูกไฟไหม้นั้น แล้วให้เอาเป็นเอาตายกับการตรัสรู้อริยสัจ ๔ คือ เรียนรู้ทุกขอริยสัจ โดยไฟ
ไหม้ศีรษะเป็นตัวแทนของทุกข์ทางร่างกาย เสียสุขภาพ หรือเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ส่วนไฟไหม้ผ้า
เป็นตัวแทนของทุกข์หรือความเสียหายทางเหตุการณ์ร้ายต่างๆ ซึ่งความทุกข์ทางร่างกายและทาง
เหตุการณ์ต่างๆ พระพุทธองค์ท่านก็ยังไม่ทรงถือว่าเป็นทุกขอริยสัจ ในเมื่อทุกข์ทางร่างกายหรือ
โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ใช่ ทุกข์ทางเหตุการณ์หรือเรื่องร้ายก็ไม่ใช่ แสดงว่าที่ใช่ทุกขอริยสั จก็คือ ‘ทุกข์ใจ’ 
โดยเป็นทุกข์ใจที่มีกับโรคและเรื่องร้ายเหล่านั้น  ซึ่งทุกขอริยสัจหรือทุกข์ใจนี่เองที่ทำให้เกิดทุกข์
ทั้งหมดท้ังมวลขึ้นในชีวิตตลอดกาล 

ทุกข์ใจเป็นทุกข์ท่ีทุกข์ท่ีสุดในโลก เป็นเหตุแห่งทุกข์ท้ังหมดทั้งมวล เป็นทุกขอริยสัจ ทำให้
เกิดทุกข์กายและเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล พระพุทธเจ้าท่านจึงทรงเน้นที่จะดับทุกข์ใจเป็น
หลัก ใน ‘นขสิขาสูตร’ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทุกข์ของพระอริยะเท่ากับฝุ่นที่ปลายเล็บเมื่อเทียบกับ

 
๑๐ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕. 



๓๘ 

 

ทุกข์ใจที่หมดสิ้นไป”๑๑ ซึ่งทุกข์ของพระอริยะที่เหลืออยู่นั้นก็คือทุกข์กายและเรื่องร้ายเท่านั้น  ส่วน
ทุกข์ท่ีใจนั้นท่านไม่มีแล้ว 

ในกลไกทางวิทยาศาสตร์ เวลาที่ชีวิตเป็นทุกข์ใจมากๆ นักวิทยาศาสตร์ พบว่า ระบบ
ประสาทซิมพาเทติกจะทำงาน สั่งให้กล้ามเนื้อเกร็งตัวบีบเอาทุกข์ออก พยายามดันเอาทุกข์ออก     
แต่ดันทุกข์ใจออกไม่ได้จึงดันร่างกายพังหมด ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้จึงทรุดอย่างแรง  ตายอย่าง
เร็ว นอกจากทุกข์ใจจะทำให้เกิดทุกข์กายอย่างร้ายแรงแล้ว เขายังทำให้เกิดเรื่องร้ายได้ด้วย ดังที่ฤๅษี
โพธิสัตว์แสดงธรรมแก่บริษัทว่า “ได้ยินมาว่า คนที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนเห็นก็ดี ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่
เห็นก็ดี ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ถึงเขาจะเที่ยวแสวงหาไปนานแสนนาน ก็จะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเลย คน
ย่อมไม่พอใจสิ่งที่ตนได้มา และดูหมิ่นสิ่งที่ตนปรารถนาได้มาแล้ว เพราะความปรารถนาซึ่งมีอารมณ์ไม่
มีที่สิ้นสุด ข้าพเจ้าขอกระทำการนอบน้อมท่านผู้ปราศจากความปรารถนา”๑๒ เมื่อคนไม่รู้ว่า ยิ่งอยาก
ได้ ยิ่งไม่ได้ จึงไม่เข้าใจวิบากกรรมในข้อนี้ 

พลังงานทุกข์ใจมันจึงทำให้เกิดทุกข์กายและเรื่องร้าย เพราะยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ นี่คือ
ความลึกซึ้งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ คนที่ไม่ได้เรียนรู้สิ่งนี้ก็ยิ่งไปอยากได้ จนกลัว กังวล หวั่นไหวว่าจะ
ไม่ได้แล้วมันก็ยิ่งไม่ได้ อธิบายว่า ‘คนที่ไม่ปรารถนาสิ่งที่ตนเห็น’ คือ ตัวเองนั้นอยากได้แต่พอได้เห็น
แล้วมันก็เลิกอยากก็ได้สมใจ มันก็ดีใจแว๊บนึงแล้วก็เบื่อๆ หมดความอยากได้ในสิ่งนั้นชั่วคราว ‘ส่วน
ปรารถนาสิ่งที่ตนไม่เห็น’ คือ ถ้าไม่เห็นหรือยังไม่ได้ก็อยากได้ๆ ในสภาพเหล่านั้น ต่อมา ‘ข้าพเจ้า
เข้าใจว่า ถึงเขาจะเที่ยวแสวงหาไปนานแสนนาน’ คือ คือมันจะวนเวียนอยู่ในสภาพที่มีความรู้สึก
เบื่อเหมือนจะไม่อยากในสิ่งที่ได้พบ ได้เห็น ได้สัมผัสแล้ว แต่พอไม่ได้เห็นนานเข้ามันก็อยากเหมือนจะ
ไม่เบื่อ มันจะกลับไปกลับมา ไม่ว่าจะได้สัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้ามันได้สัมผัสมากๆ มันจะ
เบื่อเหมือนจะไม่อยาก แต่ถ้าไม่ได้สัมผัสนานเข้ามันก็จะอยากเหมือนจะไม่เบื่อ กลับไปกลับมา มันจึง
วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละ คือ พอเห็นมากๆ ก็เบื่อเหมือนจะไม่อยาก ไม่อยากพบเห็น ไม่อยากสัมผัส
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จึงเบื่อ เห็นแล้วก็เบื่อ พออยู่ด้วยก็ชังไป แต่พอไม่ได้สัมผัสนานเข้าก็อยาก
เหมือนมันจะไม่เบื่อ กลัวจะไม่ได้สิ่งนั้นมา แต่พอได้มานานเข้าก็กลัวว่ามันจะไม่หมดไป กลัวว่ามันจะ
ไม่ออกไป รำคาญมันเหลือเกิน แต่พอไม่ได้มานานเข้ามันก็อยากเหมือนจะไม่เบื่ออีก สภาพเช่นนี้มัน
จึงต้องวนเวียนอยู่ในทุกข์อีกนาน สุดท้ายอยากได้สิ่งใดก็จะไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาเลย คือ อยากได้
อะไรก็จะไม่ได้สิ่งนั้น จากพฤติกรรมใหม่ที่มีความอยากนั้น แต่บางทีมันไม่อยากแล้ว ทำไมมันได้ 
เพราะมันมีพฤติกรรมเก่ามีกุศลเก่าที่มันทำให้ได้ จากพฤติกรรมใหม่นั้น  มันจะไม่ได้หรอกเพราะมัน

 
๑๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๗๔/๑๖๑. 
๑๒ ขุ.ชา.ทุก. (ไทย) ๒๗/๑๘๘-๑๘๙/๑๑๖. 



๓๙ 

 

เป็นวิบากร้าย เพราะว่าอยากนั้น มันเป็นความกลัวว่าจะไม่ได้มา แม้ได้มาก็กลัวว่าจะหมดไป สังเกต
พอใครครอบครองอะไรได้มากๆ แต่พอไม่ได้ทำกุศลเพ่ิม ไม่ได้ชำระกิเลส สิ่งนั้นก็จะสูญหายไปเมื่อถึง
ที่สุด ตัวเองก็ต้องจากสิ่งนั้นไป หรือสิ่งนั้นก็ต้องจากตัวเองไป มันจะรักษาสิ่งนั้นไว้ไม่ได้ ยิ่งอยากได้จึง
ยิ่งไม่ได้ แต่ยิ่งไม่อยากได้กลับจะยิ่งได้ จึงเป็นสัจจะเช่นนี้ สรุปแล้วอยากได้อะไรมันก็จะยิ่งไม่ได้ เลิก
อยากได้มันก็จะยิ่งได้เมื่อถึงเวลาอันควร ความอยากนี้มันร้ายจริงๆ อยากได้สิ่งใดเมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะ
ไม่ได้สิ่งนั้นเลย เพราะมันจะเป็นวิบากร้ายใหม่ไปเรื่อยๆ  

คนที่จะล้างความอยากได้ ถ้าไม่เข้าใจเรื่องวิบากกรรมจะไม่มีทางล้างความอยากได้หรอก 
คนที่จะล้างความอยากได้จึงต้องเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เรามาดูเรื่องราวของวิบากดีร้ายที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘จูฬกัมมวิภังคสูตร’ ว่า กัมมัสโกมหิ กัมมทายาโท กัมมโยนิ กัมมพันธุ 
กัมมปฏิสรโณ ซ่ึง กัมมัสโกมห ิคือ คนเราเมื่อคิด พูด ทำอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งดีหรือสิ่งร้าย ก็จะสั่งสม
เป็นวิบากดีหรือร้ายของตน คิด พูด ทำดีก็เป็นวิบากดี คิด พูด ทำไม่ดีก็เป็นวิบากไม่ดีของตน        
กัมมทายาโท คือ เราเป็นผู้รับมรดกเป็นทายาทรับผลจากการกระทำของเรา กัมมโยนิ คือ เรามีกรรม
เป็นกำเนิด กัมมพันธุ คือ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กัมมปฏิสรโณ คือ เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยหรือผู้
ให้ผล ซึ่งเรากระทำพฤติกรรมใดก็ตาม เราจะได้รับผลจากการกระทำนั้นในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่ง 
ภพต่อไปส่วนหนึ่ง ภพต่อๆ ไปอีกส่วนหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราไม่กล่าวความที่กรรมอันเป็นไป
ด้วยสัญเจตนา ที่บุคคลทำแล้ว สะสมแล้วจะสิ้นสุดไปเพราะไม่ได้สวยผล”๑๓ แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ชีวิต
ได้รับอยู่ในปัจจุบันคือ ผลจากการกระทำในปัจจุบันส่วนหนึ่งและอดีตส่วนหนึ่งสังเคราะห์กัน อดีต
ส่วนหนึ่งและปัจจุบันส่วนหนึ่งสังเคราะห์ร่วมกันจะเป็นผลที่ได้รับในปัจจุบัน แล้วอดีตกับปัจจุบันก็จะ
สังเคราะห์ร่วมกันอีก พอได้รับผลแล้วก็หมดไป แล้วอดีตกับปัจจุบันก็จะสังเคราะห์ร่วมกันอีก พอ
ได้รับผลแล้วก็หมดไปอยู่อย่างนี้ ดังนั้นพฤติกรรมใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ฉะนั้นทำพฤติกรรมใหม่
ให้ดีให้ถูกตรง ถึงจะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิตของตนเองเป็นหลัก อีกทั้งผู้อื่นยังได้รับประโยชน์ไป
ด้วย นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างนี้ และใน ‘สนิทานสูตร’๑๔ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงใครคิด พูด 
ทำถูกศีล เป็นไปในทางลดกิเลส ก็จะได้รับแต่สิ่งดี ส่วนใครคิด พูด ทำผิดศีล เป็นไปในทางเสพกิเลส
จะได้รับแต่สิ่งร้ายในปัจจุบันนั้น และช่วงเวลาต่อไป 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจหรือจิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั ้งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจ
ประเสริฐที่สุด ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ”๑๕ แล้วท่านก็ตรัสว่า ถ้าคิด พูด ทำทุจริตผิดศีล วิบากร้ายก็จะ

 
๑๓ อภิ.ก. (ไทย) ๓๗/๗๘๒/๘๑๙. 
๑๔ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๒-๑๘๔. 
๑๕ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔. 



๔๐ 

 

ออกผลร้ายให้กับชีวิต ถ้าคิด พูด ทำสุจริตถูกศีล วิบากดีก็จะออกผลดีให้กับชีวิต เมื่อเรามาดูพลังงาน
ที่มีอยู่ในโลก นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในโลกใบนี้มีแต่วัตถุและพลังงานเท่านั้น วัตถุแตกสลายจะ
กลายเป็นพลังงาน พลังงานมารวมกันจะกลายเป็นวัตถุ กลับไปกลับมาเช่นนี้ เพราะฉะนั้นทุกอย่างใน
มหาจักรวาลจึงคือพลังงานคลื่นแม่เหล็กทั้งหมด อย่างไฮโดรเจน ๒  ตัวรวมกับออกซิเจน ๑ ตัวก็จะ
กลายเป็นน้ำ แต่พอมันแยกออกจากกันก็จะกลายเป็นไอน้ำที่เรามองไม่เห็น แต่พอมารวมกันอีกก็
กลายเป็นน้ำ พอแยกออกจากกันอีกก็กลายเป็นไอน้ำกลับไปกลับมา สิ ่งอื ่นก็คล้ายๆ กันมีการ
สังเคราะห์สังขารกันรวมกันก็เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทีนี ้คลื่นแม่เหล็กเขาก็จะมีความสามารถพิเศษ เรา
สามารถทำให้วัตถุเคลื่อนไปมาตรงนั้นตรงนี้ได้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เขาทำให้ประตูเปิดประตูปิดได้ ทำ
ให้โดรนเหาะไปตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ ทำให้เปิดน้ำปิดน้ำหรือเปิดไฟปิดไฟก็ได้ สั่งเป็นโปรแกรมได้ รวมถึง
สร้างความร้อนความเย็นได้ด้วย สร้างภาพแสงสีเสียงก็ได้ คลื่นวิทยุ คลื่นโทรทัศน์ คลื่นโทรศัพท์ โทร
คุยกันข้ามประเทศก็ได้ อย่างนี้เป็นต้น คลื่นแม่เหล็กเขาทำได้หมด 

นัยเดียวกันคลื่นแม่เหล็กแห่งความดีหรือชั่วก็เหมือนกัน จิตวิญญาณเราเวลาคิดพูดทำดี
หรือไม่ดี แล้วใครได้รับผลดีหรือไม่ดี ชีวิตก็จะบันทึกเป็นวิบากดีร้ายของผู้ที่คิดพูดทำนั้น แล้วจะเป็น
พลังสร้างผลให้กับผู้นั้น ผู้นั้นจึงต้องเป็นทายาทรับมรดกจากการกระทำนั้น ในภพชาติที่ทำนั้นส่วน
หนึ่ง ภพชาติต่อไปส่วนหนึ่ง ภพชาติต่อๆ ไปอีกส่วนหนึ่ง ทีนี ้พอบันทึกเป็นพลังงานวิบากดีร้าย
พลังงานอันนี้ก็โอ้โห! ไปได้ไกลเลย ซึ่งใน ‘อธัมมิกสูตร’๑๖ พระพุทธเจ้าตรัสว่า คลื่นแม่เหล็กแห่งความ
ดีหรือชั่วสามารถไปได้ไกลทะลุดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์ ดวงดาวเลย ถ้าผู้นำผู้ตามคิดพูดทำดี ก็จะทำให้
พลังงานจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวเคลื่อนมายังโลกดี สมดุล พอเหมาะ ฤดูกาลก็ดี ข้าวกล้า
เจริญงอกงามดี ผู้คนที่กินก็แข็งแรงอายุยืนได้สิ่งดีในแง่นั้นเชิงนี้ แต่ถ้าผู้นำผู้ตามทำไม่ดีก็จะเป็นวิบาก
ร้าย ทำให้ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดวงดาวโคจรผิดปกติ จึงส่งพลังงานมาผิดปกติ ทำให้ฤดูกาลผิดปกติ 
ข้าวกล้าก็เสียหาย คนกินก็เจ็บป่วย อายุสั้น ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงแล้วก็มีวิบากร้ายเล่นงานเยอะแยะไป
หมด เพราะฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กแห่งวิบากดีก็จะดูดดึงสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตและดันสิ่งร้ายๆ ออกไปจาก
ชีวิต ส่วนคลื่นแม่เหล็กแห่งวิบากร้ายก็จะดูดดึงสิ่งร้ายๆ เข้ามาในชีวิตและดันสิ่งดีๆ ออกไปจากชีวิต 

ใน ‘สนิทานสูตร’๑๗ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความดำริในกาม พยาบาท และเบียดเบียนนั้น 
มันมีเหตุบังเกดขึ้น มิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดขึ้น ภิกษุทั้งหลาย ความหมายรู้ในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัย
กามธาตุ (กามธาตุคือสภาพของกามในจิต มันจะเหนี่ยวนำและทำให้คนอื่นหมายรู้ตาม พอหมายรู้ก็
ดำริคิดจะเสพกามหรือสุขสมใจอยากนั้นตาม) ความดำริในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ใน

 
๑๖ องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๔-๑๑๖. 
๑๗ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๒-๑๘๔. 



๔๑ 

 

กาม ความพอใจในกามบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดำริในกาม ความเร่าร้อนเพราะกามบังเกิดขึ้น
เพราะอาศัยความพอใจในกาม การแสวงหากามเกิดบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความเร่าร้อนเพราะกาม 
ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อแสวงหากามย่อมปฏิบัติผิดโดยฐานะ ๓ คือ กาย วาจา ใจ ส่วนในพยาบาทและ
เบียดเบียนนั้น ก็มีนัยเช่นเดียวกัน ภิกษุทั้งหลาย บุรุษวางคบหญ้าที่ติดไฟแล้วในป่าหญ้าแห้ง ถ้าหาก
เขาไม่รีบดับด้วยมือและเท้าไซร้ ก็เมื่อเป็นเช่นนี้ สัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ พึง
ถึงความพินาศฉิบหายแม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์คนใดคนหนึ่ง ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ไม่รีบละ ไม่รีบบรรเทา ไม่รีบทำให้สิ้นสุด ไม่รีบทำให้ไม่มี ซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว 
สมณะหรือพราหมณ์นั้น ย่อมอยู่เป็นทุกข์ มีความอึดอัด คับแค้น เร่าร้อนในปัจจุบัน เบื้องหน้าแต่
มรณะเพราะกายแตกพึงหวังทุคติได้” 

เพราะว่าตัวเองก็กลัวว่าจะไม่ได้เสพสิ่งนั้น กลัวว่าจะไม่ได้มา แม้ได้มาก็กลัวว่าจะหมดไป 
เกิดเป็นทุกข์ใจและทุกข์กาย แล้วมันจะเกิดเรื่องร้ายเพราะตัวเองก็จะทำสิ่งดีได้น้อย ทำสิ่งชั่วได้มาก 
แล้วมันจะมีพลังเหนี่ยวนำให้คนอ่ืนเป็นตาม ซึ่งไปสังเกตได้เลยถ้าผู้ใดมีกาม อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือใน
รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสไม่ว่าชั่วหรือว่าดีที่มีความคิดว่าถ้าได้จะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบ
ใจ กลัวว่าจะไม่ได้มา ได้มาก็กลัวว่าจะหมดไป ส่วนสิ่งที่ชังหรือพยาบาทก็กลัวว่ามันจะเข้ามา พอมัน
เข้ามาก็กลัวว่าจะไม่หมดไป มันจะมีความกลัว มีความหวั่นไหว มีความทุกข์ มีความเบียดเบียนแม้มัน
เล็กๆ อยู่ในใจ ไม่แสดงออกทางกายหรือวาจา แม้อยู่ในใจ มันก็จะมีความหวั่นไหวอยู่ มีความทุกข์ใจ
ทุกข์กายอยู่ แล้วมันจะมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น แต่พอเราคลายความอยากนั้นได้ ทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่อง
ร้ายนั้นมันก็หายไป มันเพราะอะไร เพราะมันไปเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วย ยิ่งถ้าทำให้เห็นยิ่ง
เป็นตามได้มาก เช่น เราไปกินอะไรอร่อยๆ แล้วคนอื่นอยากกินตาม หรือว่าเราไปชังใครสักคน พอไป
เล่าให้คนอื่นฟังแล้วเขาก็ชังคนๆ นั้นไปกับเราด้วย ยิ่งทำให้เห็นมันยิ่งเหนี่ยวนำกัน แม้ไม่ได้ทำให้เห็น
เพียงแต่อยู่ในใจมันก็ยังเหนี่ยวนำกันได้ 

ส่วน “ความดำริในการออกจากกาม (เนกขัมมวิตก) ออกจากพยาบาท (อพยาบาทวิตก) 
และออกจากเบียดเบียน (อวิหิงสาวิตก) นั้น มันก็มีเหตุบังเกดข้ึน มิใช่ไม่มีเหตุบังเกิดข้ึน ภิกษุทั้งหลาย 
ความหมายรู้ในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนกขัมมธาตุ (เนกขัมมธาตุคือสภาพยินดีในการออก
จากกามหรือเห็นประโยชน์ในการออกจากกาม เช่น เรามากินอาหารรสไม่จัด เราก็พิจารณาว่ากินเอา
ประโยชน์ก็มีความสุขดี คนอ่ืนก็จะหมายรู้ตามว่าน่าได้เพราะกินแล้วใจก็สบายด้วย กายก็แข็งแรงด้วย 
อย่างนี้เป็นต้น) ความดำริในเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในเนกขัมมะ ความพอใจใน
เนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดำริในเนกขัมมะ ความเร่าร้อนเพราะเนกขัมมะบังเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยความพอใจในเนกขัมมะ อริยสาวกผู้ได้สดับ เมื่อแสวงหาเนกขัมมะ ย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะ ๓ 
คือ กาย วาจา ใจ ส่วนในอพยาบาทและอวิหิงสานั้นก็มีนัยเช่นเดียวกัน ภิกษุทั้ งหลาย บุรุษพึ่งวางคบ
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หญ้าที่ติดไฟแล้วในป่าหญ้าแห้ง เขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเท้า ก็เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์มีชีวิต
ทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ ไม่พึงถึงความพินาศฉิบหายแม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือ
พราหมณ์คนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน รีบละ รีบบรรเทา รีบทำให้หมด รีบทำให้ไม่มีซึ ่งอกุศล
สัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้ว เขาย่อมอยู่เป็นสุข ไม่มีความอึดอัด ความคับแค้น ความเร่าร้อน ใน
ปัจจุบัน เบื้องหน้าแต่มรณะเพราะกายแตกพ่ึงหวังสุคติได้” 

เพราะเมื่อเรารีบลดละเลิกกาม พยาบาท และเบียดเบียนที่เกิดขึ้นแล้ว โดยมีปัญญาใน
การกำจัดด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ คือ ความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความไม่มีตัวตนของกิเลส 
จนกิเลสมันสลายไปได้ มันก็เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามๆ ตัวเองก็พ้นทุกข์และเป็นพลังเหนี่ยวนำให้
คนอ่ืนเป็นตามด้วย ผู้นั้นจึงอยู่เป็นสุข ไม่มีความอึดอัด ความคับแค้น ความเร่าร้อน ในปัจจุบัน เพราะ
ไม่ได้มีความอยากหรือความชอบความชัง ความสุขหรือความทุกข์จากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น 
อะไรจะเกิดจะดับก็ไม่ทุกข์แล้ว ไม่มีความทุกข์ใจในปัจจุบันนั้น ก็จะเป็นพลังวิบากดีเหนี่ยวนำคนอ่ืน
ให้เป็นตาม ตัวเองก็มีพลังเต็มๆ และทำสิ่งที่ดีงามได้ เหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามด้วย ก็เลยกลายเป็น
วิบากดีเหนี่ยวนำกันต่อ ผู้นั้นจึงมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต ฉะนั้นเมื่อเราละกาม พยาบาท เบียดเบียนไป
เป็นลำดับ ก็จะเห็นสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตอย่างน่ามหัศจรรย์ ส่วนใจเราก็ไร้ทุกข์ในปัจจุบัน ส่วนผู้ใดที่
เสพกามพยาบาทและเบียดเบียน เสพสุขสมใจอยาก เมื่อไม่ได้สุขสมใจอยาก ก็โกรธ ไม่ชอบใจ ไม่
พอใจ ชิงชัง รังเกียจ สิ่งนั้นสิ่งนี้ เบียดเบียนตนเอง คนอื่น และสัตว์อื่น ตั้งแต่หยาบคือแสดงออกทาง
กายหรือวาจา หรือแม้แต่ละเอียดที่อยู่ในใจ ก็จะเห็นเลยว่าใจมันเป็นทุกข์ มันจะกลัวว่าจะไม่ได้ตามที่
อยากในแง่เชิงต่างๆ แล้วมันจะมีเรื่องร้ายๆ เข้ามา ทั้งทางร่างกายและเหตุการณ์ แต่พอกำจัดความ
อยากได้ ทั้งทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายนั้นมันก็จะทุเลาเบาบางลงหรือหายไป แม้เพียงคิดไม่ดีอยู่
ในใจก็จะเกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายขึ้น เมื่อเราเห็นเช่นนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจชัดว่า พลัง
เหนี่ยวนำที่เป็นคลื่นแม่เหล็กแห่งวิบากดีร้ายนั้นมีอยู่จริง เมื่อเราพิสูจน์กลับไปกลับมา ก็จะยิ่งชัดเจน
ในทุกปัจจุบันเทียว ซึ่งเป็นสิ่งที่เดาเอาไม่ได้แต่ต้องตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกกิเลสไปทีละเรื่อง
ตามลำดับ โดยเรียนจากผู้รู้และพากเพียรปฏิบัติพิสูจน์เอาด้วยตนเอง 

สร ุปได ้ว ่า หลักการดับทุกข์ด ้วยบททบทวนธรรม  ค ือ ‘การดับทุกข ์ใจ’ หรือ             
‘ดับทุกขอริยสัจ’ ให้ได้ โดยการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็น
เหตุแห่งกองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิต ด้วยความเข้าใจเรื่องของกรรมและวิบากกรรม (ผล) อย่าง
แจ่มแจ้ง จากการปฏิบัติศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ไปจนถึงจุลศีลหรือจูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลไปเป็น
ลำดับ จนเกิดผลเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งขึ้นว่า การที่เราไม่ปฏิบัติตามศีลหรือเสพกิเลสก็จะมี
ผลในการสร้างทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายให้แก่ชีวิตมากขึ้นๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อเราปฏิบัติ
ตามศีลหรือลด ละ เลิกการเสพกิเลสก็จะมีผลในการการลดทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายในชีวิตลง
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ไปเป็นลำดับๆ จนสุดท้ายก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ใจได้ในที่สุด ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องได้รับทุกข์กาย 
และเรื่องร้ายจากวิบากร้ายที่เคยพลาดทำมาก่อนเป็นธรรมดา แต่ก็ยินดีเต็มใจรับได้อย่างไม่ทุกข์ใจ 
และวิบากร้ายเหล่านั้นก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ เพราะผู้นั้นไม่ทำบาปทั้งปวงแล้ว และพากเพียรทำแต่
ดีที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงอยู่เป็นนิตย์ จึงสั่งสมเป็นวิบากดีที่ดันวิบากร้ายเอาไว้ทำให้ออกฤทธิ์
น้อยลงๆ ไปข้างหน้าอย่างเดียว 

๒.๓ เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

ในสมัยพุทธกาล บ่อยครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมตามกาละต่างๆ แก่พระอริยสาวก 
เมื่อจบการแสดงธรรมนั้นแล้ว ท่านได้ตรัสคาถาประพันธ์เพ่ือสรุปใจความสำคัญ ซึ่งเป็นภาษาที่เข้าใจ
ง่าย หรือเป็นอุปมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นสภาวะอันเป็นนามธรรมได้ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นให้ผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกตรงใน ‘ศีลที่เป็นกุศล’ ตั้งแต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ไป
จนถึงจุลศลีหรือจูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลไปเป็นลำดับ เกิดปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
ขึ้นว่า การที่เราไม่ปฏิบัติตามศีลหรือเสพสมใจอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในสภาพต่างๆ ก็จะมีผลในการ
สร้างทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายให้แก่ชีวิตมากขึ้นๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อเราปฏิบัติตามศีล
หรือลด ละ เลิกการเสพสมใจอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในสภาพต่างๆ ก็จะมีผลในการการลดทุกข์ใจ 
ทุกข์กาย และเรื่องร้ายในชีวิตลงไปเป็นลำดับๆ จนสุดท้ายก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ใจได้ในที่สุด ถ้า
ยังมีชีวิตอยู่ก็ต้องได้รับทุกข์กาย และเรื่องร้ายจากวิบากร้ายที่เคยพลาดทำมาก่อนเป็นธรรมดา แต่ก็
ยินดีเต็มใจรับได้อย่างไม่ทุกข์ใจ และวิบากร้ายเหล่านั้นก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ เพราะผู้นั้นไม่ทำบาป
ทั้งปวงแล้ว และพากเพียรทำแต่ดีที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงอยู่เป็นนิตย์ จึงสั่งสมเป็นวิบากดีที่ดัน
วิบากร้ายเอาไว้ทำให้ออกฤทธิ์น้อยลงๆ ไปข้างหน้าอย่างเดียว 

แสดงให้เห็นว่า บททบทวนธรรมเพื่อ ‘การดับทุกข์ใจ’ หรือ ‘ดับทุกขอริยสัจ’ อันเกิด
จากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนั้น มีเนื้อหาสำคัญอยู่ ๒ ประเด็นหลัก คือ ๑ ) ปัญญาเข้าใจเรื่อง
กรรมอย่างแจ่มแจ้ง ๒) ปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๓.๑ ปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

ปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เกิดจากการได้เห็นว่า เมื่อเราคิด พูด หรือทำผิดศีล 
ได้แก่ การเข่นฆ่าเบียดเบียนทำร้ายชีวิตตนเอง ผู้อื่น หรือสัตว์อื่น (ปาณาติบาต) การถือเอาสิ่งของที่
ไม่ใช่ของตน (อทินนาทาน) การเสพรูป เสียง กลิ ่น รส สัมผัสที ่เป็นโทศภัยเกินความจำเป็น 
(กาเมสุมิจฉาจาร) การพูดโกหก (มุสาวาท) การพูดส่อเสียด (ปิสุณาวาจา) การพูดคำหยาบ (ผรุสวาจา) 
การพูดเพ้อเจ้อ (สัมผัปปลาปะ) ความเพ่งเล็งอยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน (อภิชฌา) ความคิดร้าย ขุ่น
เคืองใจ ไม่พอใจ (พยาบาท) ความเห็นผิดหรือไม่รู้ชัดในอริยสัจ ๔ (มิจฉาทิฏฐิ) ก็จะมีผลในการสร้าง
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ทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายให้แก่ชีวิตมากขึ้นๆ แต่เมื่อเราคิด พูด หรือทำถูกศีล ก็จะมีผลในการ
การลดทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายในชีวิตลงไปเป็นลำดับๆ โดยพิจารณาอย่างแยบคายลงไปให้
เห็นเหตุเกิด (โยนิโสมนสิการ) ของการผิดศีลนั้น ว่ามันเกิดจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นที่เรา
เป็นไปตามความโลภ โกรธ หลงของคนส่วนใหญ่ในโลก แต่เมื่อเราสามารถละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้น
ไปในความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนั้นได้เป็นลำดับ ก็จะเห็นว่าเราจะไม่พูด หรือทำ หรือแม้แค่คิดผิด
ศีลนั้นอีก โดยทำได้อย่างเป็นปกติธรรมดา เพราะเราได้ละเหตุแห่งชั่วหรือผิดศีลตัวนั้นหมดไปจาก
จิตใจของเราแล้วด้วยปัญญาเห็นโทษของการผิดศีลและประโยชน์ของถูกศีลอย่างแจ่มแจ้ง เราจึงหยุด
ชั่ว ทำแต่ดีที่ทำได้ ด้วยใจที่ผาสุกอย่างไม่ติดทั้งดีและชั่วได้อย่างยั่งยืน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสคาถา
ประพันธ์เกี่ยวกับ ‘การพิจารณาเรื่องกรรมและวิบากกรรม (ผล)’ ไว้ดังนี้ 

ว่าด้วยผู้มีราตรีเดียวเจริญ “บุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่
มาถึง สิ่งใดล่วงไปแล้ว สิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งใดท่ียังไม่มาถึง สิ่งนั้นก็เป็นอันยังไม่มาถึง ส่วน
บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมที่เป็นปัจจุบัน ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลนในธรรมนั้นๆ บุคคลนั้นควรเจริญ
ธรรมนั้นให้แจ่มแจ้ง บุคคลควรทำความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจักมีในวัน
พรุ่งนี้ เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนามากนั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย พระมุนีผู้สงบเรียก
บุคคลผู้มีความเพียร ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งมีปกติอยู่อย่างนี้นั้นแลว่า ‘ผู้มีราตรี
เดียวเจริญ’”๑๘ 

ว่าด้วยการจำแนกทักษิณาทาน “ผู้ใดมีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรม
และผลแห่งกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้ทุศีล ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายทายก ผู้ใดทุศีล ได้
ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้มีศีล 
ทักษิณาของผู้นั้นชื่อว่าบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก ผู้ใดทุศีล ได้ของมาโดยไม่เป็นธรรม มีจิตไม่เลื่อมใส ไม่
เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้ทุศีล เราไม่กล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ ผู้ใด
มีศีล ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อกรรมและผลของกรรมอันโอฬาร ให้ทานในชนผู้มีศีล 
เรากล่าวทานของผู้นั้นว่ามีผลไพบูลย์ ผู้ใดปราศจากราคะแล้ว ได้ของมาโดยธรรม มีจิตเลื่อมใสดี เชื่อ
กรรมและผลของกรรมอันโอฬาร จึงให้ทานในท่านผู้ปราศจากราคะ เรากล่าวทานของผู้นั้นนั่นแลว่า 
‘เลิศกว่าอามิสทานทั้งหลาย’”๑๙ 

 
๑๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๓/๓๒๐. 
๑๙ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๓๘๒/๔๓๑-๔๓๒. 



๔๕ 

 

ว่าด้วยธรรมที่ไม่เกิดประโยชน์แก่บุรุษ “โลภะ โทสะ และโมหะเกิดขึ้นภายในตน ย่อมทำ
ร้ายบุรุษผู้มีจิตเลวทราม เหมือนขุยไผ่กำจัดต้นไผ่ ฉะนั้น”๒๐ 

ว่าด้วยผู้รักตน “ถ้าบุคคลรู้ว่ารักตน ก็ไม่พึงชักนำตนไปในทางชั่ว เพราะความสุขนั้น
บุคคลผู้มักทำชั่วจะไม่ได้โดยง่าย เมื่อบุคคลถูกความตายครอบงำ ก็จะต้องละท้ิงภพมนุษย์ไป ก็อะไร
เล่าเป็นสมบัติของเขา และเขาจะนำอะไรไปได้ อนึ่ง อะไรเล่าจะติดตามเขาไป ดุจเงาติดตามตัวไป 
ฉะนั้น สัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้ ทำกรรมอันใด คือบุญและบาปทั้ง ๒ ประการ บุญและบาปนั้นแล
เป็นสมบัติของเขา ทั้งเขาจะนำเอาบุญและบาปนั้นไปได้ อนึ่ง บุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไป ดุจ
เงาติดตามตัวไป ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำกรรมดี สะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้า เพราะบุญ
เป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า”๒๑ 

ว่าด้วยการกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ “สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้กำหนัดกล้าในโภคะที่น่าใคร่ 
มักมาก หมกมุ่นในกาม ไม่รู้สึกตัวว่าละเมิด เหมือนฝูงปลาไม่รู้สึกตัวว่ามีเครื่องดักที่เขาดักไว้ ฉะนั้น 
ผลเผ็ดร้อนย่อมมีแก่สัตว์พวกนั้นในภายหลัง เพราะกรรมนั้นมีวิบากเลวทราม”๒๒ 

ว่าด้วยทรัพย์ที่ไม่มีบุตร “ข้าวเปลือก ทรัพย์ เงินทอง สิ่งของที่หวงแหนอย่างใดอย่าง
หนึ่ง หรือทาส กรรมกร คนรับใช้ และผู้อาศัยที่มีอยู่ ทั้งหมดนั้นเขานำไปไม่ได้ จำต้องละทิ้งไว้
ทั้งหมด อนึ่ง บุคคลทำกรรมใดทางกาย ทางวาจา หรือทางใจ กรรมนั้นแลเป็นสมบัติของเขา ทั้งเขา
จะนำกรรมนั้นไปได้ อนึ่งกรรมนั้นย่อมติดตามเขาไป ดุจเงาติดตามตัวไป ฉะนั้น เพราะฉะนั้น บุคคล
ควรทำกรรมด ีสะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้า เพราะบุญเป็นที่พ่ึงของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า”๒๓ 

ว่าด้วยพระอัยยิกาของพระเจ้าปเสนทิโกศล “สัตว์ทั้งปวงจักตาย เพราะชีวิตมีความตาย
เป็นที่สุด สัตว์ทั้งหลายจักไปตามกรรม เข้าถึงผลบุญและบาป คือ ผู้ทำบาปจักไปนรก ส่วนผู้ทำบุญ
จักไปสวรรค์ เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำกรรมดี สะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้า เพราะบุญเป็นที่พ่ึงของ
สัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า”๒๔ 

ว่าด้วยผู้เกาะชายผ้าสังฆาฏิ “บุคคลผู้มักมาก มีความคับแค้น ตกอยู่ในอำนาจตัณหา ยัง
ดับความเร่าร้อนไม่ได้ ถึงจะติดตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้หมดตัณหาที่ทำให้หวั่นไหว ผู้ทรงดับความ

 
๒๐ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๓/๑๓๐. 
๒๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๕/๑๓๓. 
๒๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๘/๑๓๖. 
๒๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๑/๑๖๐-๑๖๑. 
๒๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๓/๑๖๖. 



๔๖ 

 

เร่าร้อนได้ ผู้นั้นชื่อว่ามีความกำหนัดยินดี เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากความกำหนัดยินดี  
เป็นผู้อยู่ห่างไกล ส่วนบุคคลผู้เป็นบัณฑิต พิจารณารู้ธรรม ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้ว ต่อมาจึงกำหนดรู้
ธรรมนั้น เป็นผู้หมดกิเลสที่ทำให้หว่ันไหว สงบระงับกิเลสได้เด็ดขาด ดุจห้วงน้ำสงบเรียบยามสงัดลม 
ฉะนั้น ผู้นั้นไม่หวั่นไหว ดับความเร่าร้อนได้แล้ว ชื่อว่าหมดความกำหนัดยินดี เห็นพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าผู้ไม่ทรงมีความหวั่นไหว ทรงดับความเร่าร้อนได้ ทรงปราศจากความกำหนัดยินดี เป็นผู้อยู่ใกล้
ทีเดียว”๒๕ 

ว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ “ทุกข์หลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลก ล้วนเกิดมา
จากอุปธิ (กิเลส) เป็นต้นเหตุ ผู้ใดแล ไม่มีปัญญา ก่ออุปธิ ผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเขลา ย่อมเข้าถึงทุกข์
บ่อยๆ เพราะฉะนั้น บุคคลรู้อยู่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกข์ว่า มีชาติเป็นแดนเกิด ไม่ควรก่ออุปธิ”๒๖ 

และ “อวิชชานั่นแลเป็นคติของสัตว์ทั ้งหลาย ผู้เข้าถึงชาติ มรณะ และสังสารวัฏ ซึ่งมี
สภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่นอยู่บ่อยๆ อวิชชาคือความหลงมัวเมาอย่างใหญ่หลวงนี้ เป็นเหตุ
ให้สัตว์ทั้งหลายจมปลักอยู่สิ้นกาลนาน สัตว์เหล่าใดทำลายอวิชชาด้วยวิชชาแล้ว สัตว์เหล่านั้นย่อม
ไม่เข้าถึงภพใหม่อีก”๒๗ 

๒.๓.๒ ปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือม่ัน 

ปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น เกิดจากการปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกตรงใน ‘ศีลที่เป็น
กุศล’ ตั้งแต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ไปจนถึงจุลศีลหรือจูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลไปเป็นลำดับ 
กระทั่งเกิดปัญญาเข้าใจเรื ่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จึงเกิดความละหน่าย (นิพพิทา) คลายกำหนัด 
(วิราคะ) จากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนั้นๆ ไปเป็นลำดับ โดยพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ศีลที่เป็นกุศล
มีอวิปปฏิสาร (ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ) เป็นผล มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ อวิปปฏิสารมีปราโมทย์ 
(ความเบิกบานยินดี) เป็นผล มีปราโมทย์เป็นอานิสงส์ ปราโมทย์มีปีติ (ความอิ่มใจ) เป็นผล มีปีติเป็น
อานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิ (ความสงบระงับ) เป็นผล มีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ ปัสสัทธิมีสุข (ความสำราญ
ทางใจ) เป็นผล มีสุขเป็นอานิสงส์ สุขมีสมาธิ (ความตั้งมั่นแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน) เป็นผล มีสมาธิเป็น
อานิสงส ์ สมาธ ิม ียถาภูตญาณทัสสนะ (ความร ู ้แจ ้งเห ็นจร ิงตามความเป็นจร ิง ) เป ็นผล มี
ยถาภูตญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทา (ความละหน่าย) และวิราคะ (ความ
คลายกำหนัด) เป็นผล มีนิพพิทาและวิราคะเป็นอานิสงส์ นิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะ 

 
๒๕ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๓/๔๖๕-๔๖๖. 
๒๖ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๓๔/๖๗๔. 
๒๗ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๓๕-๗๓๘/๖๗๕. 



๔๗ 

 

(ความรู้แจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้น) เป็นผล มีวิมุตติญาณทัสสนะเป็นอานิสงส์ อย่างนี้ ศีลที่เป็นกุศล 
ย่อมทำอรหัตตผลให้บริบูรณ์โดยลำดับ อย่างนี้แล”๒๘ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสคาถาประพันธ์เกี่ยวกับ 
‘การพิจารณาเพื่อปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น’ ไว้ดังนี้ 

ว่าด้วยพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่ามหาสุทัสสนะ “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบแห่งสังขารเหล่านั้นเป็น
ความสุข”๒๙ 

ว่าด้วยเทวทูต “มาณพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้ว ยังประมาทอยู่  มาณพเหล่านั้น
เข้าถึงหมู่ที ่เลว ย่อมเศร้าโศกตลอดกาลนาน ส่วนสัตบุรุษเหล่าใดเป็นผู้สงบในโลกนี้  อันเทวทูต
ตักเตือนแล้ว ไม่ประมาทในอริยธรรมในกาลใดๆ เห็นภัยในความยึดมั่นถือมั่น ที่เป็นบ่อเกิดแห่ง
ความเกิดและความตาย เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น จึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นความเกิดและความตาย 
สัตบุรุษเหล่านั้นจึงถึงความเกษม มีความสุข ดับสนิทในปัจจุบัน ล่วงพ้นเวรและภัยทุกอย่าง ข้าม
พ้นทุกข์ทั้งสิ้นได้แล้ว”๓๐ 

ว่าด้วยผู้รักษาตน “การสำรวมกายเป็นการดี การสำรวมวาจาเป็นการดี การสำรวมใจเป็น
การดี การสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นการดี บุคคลสำรวมในที่ทั้งปวงแล้วมีความละอายต่อบาป เรา
กล่าวว่ารักษาตน”๓๑ 

ว่าด้วยสงคราม “ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้พ่ายแพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้ละทั้งความชนะและ
ความพ่ายแพ้ได้แล้ว มีใจสงบ ย่อมนอนเป็นสุข”๓๒ 

ว่าด้วยความไม่ประมาท “บุคคลเมื่อปรารถนาอายุ ความไม่มีโรค วรรณะ สวรรค์ ความ
เกิดในตระกูลสูง และความยินดีอย่างโอฬารต่อๆ ไป พึงทำความไม่ประมาท บัณฑิตทั้งหลายย่อม
สรรเสริญความไม่ประมาทในการทำบุญ บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมบรรลุประโยชน์ทั้งสอง ธีรชนท่าน
เรียกว่า บัณฑิต เพราะยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน และประโยชน์ในภาย
หน้า”๓๓ 

 
๒๘ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓. 
๒๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๗๒/๒๐๔. 
๓๐ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๗๑/๓๑๗-๓๑๘. 
๓๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๗/๑๓๕. 
๓๒ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๖/๑๔๘. 
๓๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๒-๑๕๓. 



๔๘ 

 

ว่าด้วยชราและมรณะเป็นประดุจภูเขา “ภูเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลา สูงจดท้องฟ้า กลิ้ง
บดสัตว์มาโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ แม้ฉันใด ชราและมรณะก็ฉันนั้น ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลาย คือ พวก
กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล และคนเทขยะ ไม่เว้นใครๆ ไว้เลย ย่อมย่ำยีเหล่าสัตว์
ทั้งสิ้น ณ ที่นั้น ไม่มียุทธภูมิสำหรับพลช้าง (พลม้า) พลรถ พลเดินเท้า และไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วย
มนตร์หรือด้วยทรัพย์ เพราะฉะนั้น บุคคลผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญา เมื่อเห็นประโยชน์ตน พึงตั้งศรัทธา
ไว้ในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้ ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์”๓๔ 

ว่าด้วยธรรมเทศนาที่มีคาถา “ป่าคือกิเลส เกิดเพราะการคลุกคลีกัน ย่อมขาดไป เพราะ
การไม่คลุกคลีกัน บุคคลเกาะท่อนไม้เล็กพึงจมลงในห้วงน้ำใหญ่ฉันใด แม้สาธุชนอาศัยคนเกียจคร้าน
ก็ย่อมจมลงฉันนั้น เพราะฉะนั้น พึงเว้นคนเกียจคร้าน ผู้มีความเพียรย่อหย่อนนั้นเสีย พึงอยู่ร่วมกับ
บัณฑิตผู้สงัด เป็นอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เพ่งพินิจ ปรารภความเพียรเป็นนิจ”๓๕ 

ว่าด้วยเวทนา “ภิกษุใดเห็นสุขเวทนาโดยความเป็นทุกข์ เห็นทุกขเวทนาโดยความเป็น
ดุจลูกศร เห็นอทุกขมสุขเวทนาที่มีอยู่โดยความไม่เที่ยง ภิกษุนั้นแล เป็นผู้มีความเห็นชอบ เพราะ
เหตุที่หลุดพ้นได้เด็ดขาดในเวทนานั้น จึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญา ๖ ประการ เป็นผู้สงบ ล่วงพ้นโยคะได้
แล้ว เป็นมุนีแท้จริง”๓๖ 

ว่าด้วยตัณหา “ชนทั้งหลายผู้เกี่ยวข้องด้วยโยคะคือตัณหา มีจิตยินดีในภพน้อยและภพ
ใหญ่ เป็นผู้ติดข้องด้วยโยคะคือบ่วงมาร ไม่มีความเกษมจากโยคะ สัตว์เหล่านั้นย่อมท่องเที่ยวไปใน
สังสารวัฏ เข้าถึงชาติและมรณะ ส่วนชนเหล่าใดละตัณหาได้ ปราศจากตัณหาในภพน้อยและภพใหญ่ 
บรรลุธรรมเป็นที่สิ้นอาสวะแล้ว ชนเหล่านั้นชื่อว่า ไปถึงฝั่งในโลก”๓๗ 

ว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้ล่วงพ้นบ่วงมาร “ภิกษุผู้เจริญศีล สมาธิ และปัญญาเหล่านี้ไว้ดี
แล้ว จึงล่วงพ้นบ่วงมาร รุ่งเรืองดุจดวงอาทิตย์ ฉะนั้น”๓๘ 

ว่าด้วยบุญกิริยาวัตถุ “ผู้หวังประโยชน์สุข ควรฝึกฝนบำเพ็ญบุญนี้เท่านั้น ที่ให้ผลเลิศ
ติดต่อกันไป มีสุขเป็นกำไร คือควรบำเพ็ญทาน ควรประพฤติธรรมสม่ำเสมอ และควรเจริญเมตตา

 
๓๔ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๖/๑๗๓-๑๗๔. 
๓๕ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๐๑/๑๙๑. 
๓๖ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๔/๔๐๖-๔๐๗. 
๓๗ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๙/๔๑๒-๔๑๓. 
๓๘ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๕๙/๔๑๔. 



๔๙ 

 

ภาวนา บัณฑิต ครั้นเจริญธรรม ๓ ประการ ที่เป็นเหตุให้เกิดสุขดังกล่าวมานี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่มี
สุข ปราศจากการเบียดเบียนกัน”๓๙ 

ว่าด้วยความสะอาด “ผู้มีกายสะอาด มีวาจาสะอาด มีใจสะอาด ไม่มีอาสวะ เป็นผู้
สะอาด ถึงพร้อมด้วยความสะอาด บัณฑิตทั้งหลายเรียกว่า เป็นผู้ล้างบาปได้”๔๐ 

ว่าด้วยการละราคะ “พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น เรียกบุคคลผู้ละราคะ 
โทสะ และอวิชชาได้แล้วว่า เป็นคนหนึ่งในบรรดาท่านผู้อบรมตนแล้ว เป็นผู้ประเสริฐ เป็นผู้ไปแล้ว
อย่างนั้น เป็นผู้ตรัสรู้ เป็นผู้ล่วงเวรและภัย เป็นผู้ละกิเลสท้ังปวงได้”๔๑ 

ว่าด้วยผู้ถูกสักการะครอบงำจิต “สมาธิของภิกษุใด ผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาท ย่อม
หวั่นไหวด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ (๑) ด้วยมีผู้สักการะ (๒) ด้วยไม่มีผู้สักการะ ภิกษุนั้นผู้เข้าฌาน มี
ความเพียรต่อเนื ่อง พิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่สุขุม ยินดีในธรรมเป็นที ่สิ ้นไปแห่งอุปาทาน 
นักปราชญ์ทั้งหลายเรียกว่า สัตบุรุษ”๔๒ 

ว่าด้วยวิตกทั้งที่ทำให้มืดมนและไม่มืดมน “ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร ควรตรึกถึงกุศลวิตก ๓ 
ประการ และควรขจัดอกุศลวิตก ๓ ประการออก ภิกษุนั้นย่อมทำมิจฉาวิตกและมิจฉาวิจารให้สงบ
ลงได้พลัน เหมือนฝนตกทำฝุ่นธุลีที่ฟุ้งขึ้นให้สงบหายได้ ฉะนั้น ภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรนั้น มีใจสงบจาก
อกุศลวิตกท้ังหมด ย่อมบรรลุสันติบท ได้ในอัตภาพนี้แน่นอน”๔๓ 

ว่าด้วยไฟกิเลส “ไฟคือราคะ ย่อมเผาผลาญนรชนผู้กำหนัด หมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลาย 
ไฟคือโทสะ ย่อมเผาผลาญนรชนผู้มีจิตพยาบาท ชอบฆ่าสัตว์ ไฟคือโมหะ ย่อมเผาผลาญนรชนผู้ลุ่ม
หลง ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ หมู่สัตว์ เมื่อไม่รู้จักไฟทั้ง ๓ กองนี้ จึงยินดียิ่งในสักกายะ ไม่พ้น
จากบ่วงแห่งมาร สั่งสมเพื่อเกิดในนรก กำเนิดสัตว์ดิรัจฉาน อสุรกาย และแดนเปรต ส่วนชนทั้งหลาย
ผู้หมั่นอบรมตนในศาสนธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งกลางวันและกลางคืน หมั่นเจริญอสุภ
สัญญาเป็นนิตย์ ย่อมทำไฟคือราคะให้ดับลงได้ ชนทั้งหลายที่มีคุณธรรมสูง ย่อมดับไฟคือโทสะลงได้
ด้วยเมตตา และย่อมดับไฟคือโมหะด้วยปัญญา อันเป็นเครื่องทำลายกิเลสได้เด็ดขาด ชนผู้มีปัญญา
รักษาตนเหล่านั้น ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืน ดับไฟทั้ง ๓ กองนั้นได้แล้ว ชื่อว่าดับกิเลสได้

 
๓๙ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๑/๔๑๕-๔๑๖. 
๔๐ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๖/๔๒๒. 
๔๑ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๖๘/๔๒๔. 
๔๒ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๒/๔๔๕. 
๔๓ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๘๗/๔๕๕. 



๕๐ 

 

สิ้นเชิง ล่วงพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้น บัณฑิตทั้งหลายผู้เห็นแจ้งอริยสัจ จบเวท รู้สิ่งทั้งปวงโดยชอบ ย่อมไม่
กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก เพราะรู้ยิ่งถึงภาวะที่สิ้นสุดการเกิด”๔๔ 

ว่าด้วยผู้มีศีลงาม ธรรมงาม และปัญญางาม “พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ ตรัสเรียก
ภิกษุผู้ไม่มีความชั่วทางกาย วาจา ใจ มีหิริครองใจนั้นว่า เป็นผู้มีศีลงาม ตรัสเรียกภิกษุผู้บำเพ็ญ
โพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ มาแล้วเป็นอย่างด ีไม่มีกิเลสเป็นเครื่องฟูใจนั้นว่า เป็นผู้มีธรรมงาม ตรัส
เรียกภิกษุผู้รู้แจ้งความสิ้นทุกข์ของตนในอัตภาพนี้เท่านั้น ผู้หาอาสวะมิได้นั้นว่า เป็นผู้มีปัญญางาม 
ตรัสเรียกภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยธรรมมีศีลเป็นต้นนั้น ผู้ไม่มีทุกข์ ตัดความสงสัยได้แล้ว ไม่อาศัยโลกทั้ง
ปวง ละกิเลสทุกอย่างในโลกได้หมดสิ้น (ว่าเป็นผู้มีปัญญางาม)”๔๕ 

ว่าด้วยปัจจัยที่หาได้ง่าย “จิตของภิกษผุู้สันโดษด้วยปัจจัย ที่มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่
มีโทษ ย่อมไม่มีความคับแค้น ไม่ติดขัดทั่วทิศ เพราะปรารภจีวร โภชนะ เสนาสนะ (และยารักษาโรค) 
และธรรมที่เหมาะแก่ความเป็นสมณะที่ภิกษุนั้นกล่าวแล้ว อันภิกษุผู้สันโดษ ไม่ประมาท บรรลุแล้ว”๔๖ 

ว่าด้วยความสิ้นอาสวะ “ญาณในความสิ้นกิเลสย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขะ ผู้กำลังศึกษา
และปฏิบัติตามทางสายตรงก่อน ลำดับต่อจากนั้นอัญญินทรีย์จึงเกิดขึ้น ต่อจากอัญญินทรีย์นั้น วิมุตติ
ญาณอันสูงสุด และญาณในความสิ้นกิเลส ย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านผู้หลุดพ้นด้วยอรหัตตผลว่า ‘สังโยชน์
ทั้งหลายสิ้นไปแล้ว’ คนพาลผู้เกียจคร้าน ไม่รู้แจ้ง ไม่ควรบรรลุนิพพาน เป็นที่ปลดเปลื้องกิเลส
เครื่องร้อยรัดทั้งปวงนี้เลย”๔๗ 

ว่าด้วยสมณะหรือพราหมณ์ “สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดไม่รู ้จักทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ 
ธรรมชาติเป็นที่ดับทุกข์ลงได้สิ้นเชิง และไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สมณะหรือพราหมณ์
เหล่านั้น เป็นผู้เสื่อมจากเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ เป็นผู้ไม่ควรเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เป็นผู้
เข้าถึงชาติและชราแท้ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดรู้จักทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ธรรมชาติเป็นที่ดับ
ทุกข์ลงได้สิ้นเชิง และรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ สมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้น เป็นผู้ถึง
พร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ เป็นผู้ควรเพื่อจะทำที่สุดทุกข์ได้ และเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติและ
ชรา”๔๘ 

 
๔๔ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๔/๔๖๗-๔๖๘. 
๔๕ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๗/๔๗๒. 
๔๖ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๒/๔๗๙. 
๔๗ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๒/๔๘๐. 
๔๘ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๔/๔๘๑-๔๘๒. 



๕๑ 

 

ว่าด้วยที่เกิดตัณหา “บุคคลผู้มีตัณหาเป็นเพื่อน ท่องเที่ยวไปตลอดกาลยาวนาน ย่อมไม่
ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และสภาวะอย่างอื่น ภิกษุรู้โทษนี้ รู้ตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 
พึงเป็นผู้ไม่มีตัณหา ไม่มีความถือมั่น มีสติสัมปชัญญะอยู่”๔๙ 

ว่าด้วยผู้มีอุปการะมาก “คฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือนและบรรพชิตผู้ไม่อยู่ครองเรือน ทั้ง ๒ 
ฝ่าย ต่างอาศัยกันและกัน จึงบรรลุสัทธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้ ฝ่ายบรรพชิต
ผู้ไม่อยู่ครองเรือนย่อมต้องการปัจจัย ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัช อันเป็น
เครื่องบรรเทาอันตรายจากฝ่ายคฤหัสถ์ ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้อยู่ครองเรือน อาศัยพระอริยะผู้ปฏิบัติดีแล้ว 
เชื่อมั่นคำสั่งสอนและการปฏิบัติดีของพระอรหันต์ เป็นผู้เพ่งพินิจอยู่ด้วยอริยปัญญา ประพฤติธรรม
อันเป็นทางนำไปสู่สุคติโลกสวรรค์ในอัตภาพนี้ มีความเพลิดเพลิน เสวยกามสุข รื่นเริงบันเทิงใจอยู่ใน
เทวโลก”๕๐ 

ว่าด้วยกิเลสเปรียบด้วยกระแสน้ำ “ภิกษุพึงละกามทั้งหลายให้ได้ แม้จะด้วยความ
ยากลำบาก เมื่อปรารถนาความเกษมจากโยคะต่อไป ควรเป็นผู้มีสัมปชัญญะ มีจิตหลุดพ้นจากกิเลส
ได้ ในเวลาที่บรรลุมรรคผลนั้นๆ ก็จะสัมผัสวิมุตติได้ ภิกษุนั้นเป็นผู้จบเวท อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ถึง
ที่สุดของโลก เราเรียกว่า เป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพ”๕๑ 

ว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ “ผู้พ้นจากอำนาจตัณหา ทิฏฐิ และมานะ ย่อมไม่
ดิ้นรน ส่วนผู้ทีต่กอยู่ในอำนาจตัณหาเป็นต้น ถือมั่นอยู่ ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสารวัฏที่มีสภาวะอย่างนี้และ
สภาวะอย่างอ่ืนไปได้ ภิกษุรู้โทษนี้ว่า ตัณหาเป็นภัยใหญ่ พ้นจากตัณหาเป็นต้นนั้นได้แล้ว ไม่มีความถือ
มั่น มีสติ สัมปชัญญะอยู่”๕๒ 

ว่าด้วยการพิจารณาเห็นธรรมเป็นคู่ “รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ล้วน
น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ที่กล่าวกันว่ามีอยู่ประมาณเท่าใด รูปเป็นต้นเหล่านั้นแลเป็นสิ่งที่
ชาวโลก พร้อมทั้งเทวโลกสมมติว่า เป็นสุข ถ้ารูปเป็นต้นเหล่านั้นดับในที่ใด ที่นั้น เทวดาและมนุษย์
เหล่านั้นก็สมมติกันว่า เป็นทุกข์ ส่วนอริยบุคคลทั้งหลายเห็นการดับสักกายะว่า เป็นสุข การเห็นของ
อริยบุคคลทั้งหลายผู้เห็นอยู่นี้ ย่อมขัดแย้งกับชาวโลกทั้งปวง บุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่า เป็นสุข 
อริยบุคคลทั้งหลายกล่าวสิ่งนั้นว่า เป็นทุกข์ บุคคลเหล่าอื่นกล่าวสิ่งใดว่า เป็นทุกข์ อริยบุคคล

 
๔๙ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๕/๔๘๔. 
๕๐ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๐๗/๔๘๗. 
๕๑ ขุ.อิติ. (ไทย) ๒๕/๑๑๐/๔๙๐. 
๕๒ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๕๘–๗๖๑/๖๘๒. 



๕๒ 

 

ทั้งหลายรู้แจ้งสิ่งนั้นว่า เป็นสุข เธอจงเห็นธรรมที่รู้ได้ยาก คนพาลผู้หลง ไม่รู้แจ้งในนิพพานนี้ ความ
มืดปรากฏแก่บุคคลผู้ถูกนิวรณ์คือกิเลสหุ้มห่อไว้ (เหมือน) ความมืดปรากฏแก่บุคคลผู้ไม่เห็น ฉะนั้น 
แต่นิพพานย่อมปรากฏแจ่มแจ้งแก่สัตบุรุษ เหมือนแสงสว่างปรากฏแก่บุคคลผู ้เห็นอยู ่ ฉะนั้น         
ชนทั้งหลายผู้แสวงหาทาง ไม่ฉลาดในธรรม ย่อมไม่รู้แจ้ง (นิพพาน) ที่อยู่ใกล้ บุคคลผู้ถูกความกำหนัด
ในภพครอบงำ แล่นไปตามกระแส (ตัณหา) ในภพ ถูกบ่วงมารคล้องไว้ จะไม่รู ้ธรรมนี้ได้ง่าย เว้น
อริยบุคคลทั้งหลายแล้ว ใครเล่าควรจะตรัสรู้บทที่อริยบุคคลทั้งหลายตรัสรู้ชอบแล้ว ไม่มีอาสวะ 
ปรินิพพาน”๕๓ 

ว่าด้วยธรรม ๓ ประการ เป็นมลทินภายใน “โลภะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ โลภะ
ทำให้จิตกำเริบ โลภะเป็นภัยที่เกิดภายใน คน (ส่วนมาก) ไม่รู้จักภัยนั้น คนโลภไม่รู้จักผล คนโลภไม่
รู ้จักเหตุ ความโลภครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้น โทสะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็น
ประโยชน์ โทสะทำให้จิตกำเริบ โทสะเป็นภัยที่เกิดภายใน คน (ส่วนมาก) ไม่รู้จักภัยนั้น คนโกรธไม่
รู ้จักผล คนโกรธไม่รู ้จักเหตุ ความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดบอดย่อมมีเมื ่อนั ้น โมหะ
ก่อให้เกิดสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์ โมหะทำให้จิตกำเริบ โมหะเป็นภัยที่เกิดภายใน คน (ส่วนมาก) ไม่รู้จัก
ภัยนั้น คนหลงไม่รู้จักผล คนหลงไม่รู้จักเหตุ ความหลงครอบงำนรชนเมื่อใด ความมืดบอดย่อมมีเมื่อ
นั้น”๕๔ 

สรุปได้ว่า เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้ง
มั่น จนเกิดผลหรืออานิสงค์ของการปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลไปเป็นลำดับ ได้แก่ ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ 
ความเบิกบานยินดี ความอิ่มใจ ความสงบระงับ ความสำราญทางใจ ความตั้งมั่นแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน 
ความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ในขั้นนี้จะทำให้เรามีปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 
จึงเกิดความละหน่าย ความคลายกำหนัด ตามมา ในขั้นนี้จะทำให้เรามีปัญญาปล่อยวางความยึด
ม่ันถือม่ันไปเป็นลำดับ เมื่อเราเสพ เจริญ ทำให้มากในการปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมถึงความรู้แจ้งเห็นจริงใน
ความหลุดพ้นจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นของกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุด 

  

 
๕๓ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๖๙–๗๗๒/๖๘๔-๖๘๕. 
๕๔ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕/๒๐. 



๕๓ 

 

๒.๔ วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

การดับทุกข์นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ‘บททบทวนธรรม’ คือ ข้อธรรมที่มี
เนื้อหาสาระในแง่เชิงต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 
สามารถใช้สำหรับพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างซ้ำๆ เพื่อความหน่าย เพื่อความคลาย
กำหนัด เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ไปเป็นลำดับ ต่อมา 
คือ การนำบททบทวนธรรมนั้นไปใช้ดับทุกข์ ซึ ่งสามารถนำไปใช้ร่วมกับหลักการปฏิบัติเหตุแห่ง  
วิมุตติ ๕ ได้แก่ ๑) การฟังธรรม ๒) การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓) การสาธยายธรรมหรือ
ทบทวนธรรม ๔) การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม ๕) สมาธินิมิต (ความตั้งม่ันในการปฏิบัติ
อริยมรรคมีองค์ ๘) และเม่ือเราเสพ เจริญ ทำให้มากแล้วในการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมตามเหตุ
แห่งวิมุตติ ๕ ย่อมเป็นการปฏิบัติที ่สอดร้อยไปกับหลักการละเหตุแห่งทุกข์ด้วยปหาน ๕ ได้แก่       
๑) วิกขัมภนปหานะ (การละด้วยการข่มไว้) ๒) ตทังคปหานะ (การละด้วยองค์นั้นๆ ) ๓) สมุจเฉทปหา
นะ (การละด้วยการตัดขาด) ๔) ปฏิปัสสัทธิปหานะ (การละด้วยสงบระงับ) ๕) นิสสรณปหานะ     
(การละด้วยสลัดออกได้) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๔.๑ การปฏิบัติเหตุแห่งวิมุตติ ๕ 

พระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งวิมุตติหรือการหลุดพ้นจากทุกข์ไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่ง
วิมุตติ ๕ ประการนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ที่ยังไม่
หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ คือ 

๑) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุ ในธรรม
วินัยนี้ เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามที่ศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบาง
รูปแสดงแก่เธอ เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมี
ปีติกาย ย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น  

๒) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แต่
ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามท่ีตนได้เรียนมาแก่ผู้อ่ืนโดยพิสดาร เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม
ในธรรมนั้น ตามท่ีภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อ่ืนโดยพิสดาร เมื่อเธอรู้
แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมี
กายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น  

๓) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร แต่ภิกษุสาธยาย



๕๔ 

 

ธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามที่
ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม 
ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น  

๔) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร ไม่ได้สาธยายธรรม
ตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร แต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม  
ตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามที่ภิกษุตรึกตาม
ตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม ตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้ง
ธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อม
ได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น  

๕) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร ไม่ได้สาธยายธรรม
ตามท่ีตนได้สดับมาตามท่ีตนได้เรียนมาโดยพิสดาร และไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม 
ตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา แต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดี มนสิการดี ทรง
จำไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามท่ีเธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่าง
ใดอย่างหนึ่งมาดี มนสิการดี ทรงจำไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อ ม
เกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อ
มีสุข จิตย่อมตั้งม่ัน”๕๕ 

แสดงให้เห็นว่า การที่เราจะสามารถเข้าถึงเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความ
ดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่ เชิงต่างๆ ไปเป็นเรื่องๆ ได้นั้น ย่อมมีเหตุ
หรือปัจจัยที่จะทำให้เนื้อความหรือเนื้อหาสาระของธรรมนั้น ปรากฏขึ้นแก่ตนเอง ๕ ประการ คือ    
๑) การฟังธรรม ๒) การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓) การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม          
๔) การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม ๕) สมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมี
องค์ ๘) 

ดังนั้น วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การปฏิบัติเหตุแห่งวิมุตติ ๕ อย่าง ได้แก่ 
๑) การฟังธรรม ๒) การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓) การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม          

 
๕๕ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๒-๓๕. 



๕๕ 

 

๔) การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม ๕) สมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมี
องค์ ๘) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๔.๑.๑ การฟังธรรม 

การฟังธรรมเพื่อให้ได้เนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง 
หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ นั้น เราจะต้องได้ฟังธรรมจาก
บุคคลที่เป็นสัตบุรุษ หรือบัณฑิตผู้ซึ่งปฏิบัติได้จริงแล้วเท่านั้น เพราะท่านเหล่านั้นจะสามารถชี้แจง
เนื้อความอันเป็นสัมมาทิฏฐิ หรือความเห็นความเข้าใจที่ถูกตรงสู่การพ้นทุกข์แก่เราได้ จึงทราบชัด
เนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์
ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ ที่ตนจะสามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การคบ
สัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ศรัทธา
บริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์ การมนสิการโดยแยบคายที่
บริบูรณ์ ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์
บริบูรณ์ ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สติ
ปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ 
ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้”๕๖  

แสดงให้เห็นว่า การฟังธรรมนั้นมีความสำคัญมากซึ่งจะต้องได้ฟังจากสัตบุรุษ หรือ
พุทธสาวกผู้มีสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรง ซึ่งเป็นผู้รู้สัจธรรมแท้ มีธรรมะที่ถูกต้องถูกตรง มีความบริบูรณ์ใน
ธรรม จึงทำให้ได้ฟังธรรมที่เป็นสัจจะแท้ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ กระทั่งสามารถ
ปฏิบัติให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน หรือภูมิอาริยะที่สูงขึ้นๆ ได้ตามลำดับ  

อีกทั้งการฟังธรรมนั้นย่อมทำให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต เข้าใจความจริงตาม  
ความเป็นจริง เมื่อปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ก็จะช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ใจให้หมดไปได้ ได้ฟังสิ่ง
ที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อน ก็ได้ฟัง อันนี้ใหม่ขึ้น ความเข้าใจก็ชัด ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทิฏฐิของเร าก็ตรงมาก
ยิ่งขึ้น ทิฏฐิอุชุกโรติ ความสงสัยคลายแคลงวิจิกิจฉาก็หมดลง จิตใจก็เลื่อมใส สว่างยิ่ง เจริญขึ้น สว่าง  
โล่งโปร่ง๕๗ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย การฟังธรรมมีอานิสงส์ ๕ ประการนี้ คือ ๑) ได้ฟัง
สิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ๒) เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ๓) บรรเทาความสงสัยเสียได้ ๔) ทำความเห็นได้ตรง    

 
๕๖ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/ ๑๓๖. 
๕๗ อภิธานศัพท์อโศก, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด , ๒๕๖๓),  

หน้า ๙๐๗. 



๕๖ 

 

๕) จิตของผู้ฟังธรรมย่อมเลื่อมใส”๕๘ การฟังธรรมนั้นเป็นประโยชน์ ทำให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง เป็น
การเพ่ิมความรู้ในเรื่องนั้นๆ บางเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ก็ได้รู้จากการฟังธรรม ทำให้เข้าใจและก็ชัดขึ้น 
ในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว ในสัจจะนั้นๆ แล้วก็ขยายรายละเอียดเพ่ิมเติมขึ้นได้ชัดขึ้น บรรเทาความสงสัยเสียได้ 
เพื่อทำความเห็นได้ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์มากขึ้นๆ ไปเป็นลำดับ เมื่อฟังแล้วเข้าใจ จึงมีจิต
เลื่อมใสเคารพศรัทธามากขึ้น 

แสดงให้เห็นว่า อานิสงส์แห่งการฟังธรรมนั้น มีประโยชน์อย่างมาก การฟังธรรม คือ 
การอบรมจิตใจ การเปลี่ยนนิสัย เปลี่ยนความประพฤติ ให้ดีมากยิ่งขึ้น เรื่องไหนที่เคยทำไม่ดีมาก็
สามารถปรับเปลี่ยนได้จากการเอาหลักธรรมที่ได้ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำ
ทางกาย วาจา ใจ จะช่วยทำให้ผู้ฟังธรรมมีจิตเลื่อมใสศรัทธาปรับตัวเป็นคนดี พัฒนาชีวิต ปิดอบาย 
ขวนขวายในการทำดี การฟังธรรมเป็นการขัดเกลากาย วาจา ใจ ให้มันสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ 

โดยการฟังธรรมนั้นเป็น “ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ 
(การได้สดับจากบุคคลอื่น) ๒) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) “สัมมาทิฏฐิ ซึ่งมีเจโต
วิมุตติเป็นผล และมีเจโตวิมุตติเป็นผลานิสงส์ มีปัญญาวิมุตติเป็นผล และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลานิสงส์ 
เพราะมีองค์ธรรม ๕ ประการ สนับสนุน คือ (๑) มีศีล สนับสนุน (๒) มีสุตะ สนับสนุน (๓) มีสากัจฉา 
สนับสนุน (๔) มีสมถะ สนับสนุน (๕) มีวิปัสสนา สนับสนุน สัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตติเป็นผล และมี
ปัญญาวิมุตติเป็นผลานิสงส์ มีปัญญาวิมุตติเป็นผล และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลานิสงส์”๕๙ 

แสดงให้เห็นว่า การฟังธรรมเสียงจากผู้อื่น ปรโตโฆสะ คือ เสียงจากผู้อื่น  คำพูด คํา
บอกเล่า คำแนะนำ ข่าวสาร คำชี้แจง อธิบาย การสั่งสอน การถ่ายทอด การได้เรียนรู้จากผู้อ่ืน บุคคล
หรือแหล่งข่าวต่างๆ มี ๒ อย่าง คือ (๑) ที่เป็นความจริง มีเหตุมีผล เป็นความดี เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น และ (๒) ที่เป็นความเท็จ ไร้เหตุผล เป็นความชั่ว ไม่เป็นประโยชน์มุ่งทำลายตนเอง
และคนอื่น ปรโตโฆสะเป็นทางเบื้องต้นแห่งปัญญาและสัมมาทิฐิ ซึ่งต้องมีโยนิโสมนสิการคอยกำกับ 
จึงจะสามารถรู้แยกแยะและคัดสรรเฉพาะปรโตโฆสะฝ่ายดีได้ ปรโตโฆสะที่ปราศจากโยนิโสมนสิการ
จะนำให้เกิดความงมงาย หูเบา เชื่อง่าย ไร้เหตุผลและมิจฉาทิฐิได้ง่าย โยนิโสมนสิการ คือ การทำใจใน
ใจให้แยบคาย การพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วน คือ ความไม่ประมาทหรือ “อัปมาท” ซึ่งเป็นแหล่ง
รวมแห่งธรรมฝ่ายดีหรือ “กุศลธรรม” ทั้งปวง”๖๐ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม

 
๕๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๐๒/๓๔๔. 
๕๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑-๔๙๒.  
๖๐ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุต ฺโต) , พุทธธรรมฉบับปรับขยาย , พิมพ์ครั ้งที ่ ๔๘ , 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด, ๒๕๖๐), หน้า ๒๖๓. 



๕๗ 

 

ทั้งหลายที่เป็นกุศล เป็นส่วนกุศล เป็นฝ่ายกุศล ทั้งหมดมีโยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) 
เป็นมูล รวมลงใน โยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าธรรมเหล่านั้น ภิกษุผู้ถึง  
พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญโพชฌงค์ ๗ ประการ ทำโพชฌงค์ ๗  ประการให้
มาก”๖๑ 

๒.๔.๑.๒ การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม 

การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมนั้น สามารถทำให้เราได้เนื้อความ หรือเนื้อหาสาระ
ของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ 
นั่นก็เพราะผู้ที่แสดงธรรมหรือสนทนาธรรมนั้นย่อมพูดในเรื่องที่เป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสเท่านั้น 
จึงทราบชัดเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง       
สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย กถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้ คือ ๑ ) อัปปิจฉกถา (เรื่องความมักน้อย) ๒) สันตุฏฐิกถา 
(เรื ่องความสันโดษ) ๓ ) ปวิเวกกถา (เรื ่องความสงัด) ๔ ) อสังสัคคกถา (เรื ่องความไม่คลุกคลี)            
๕) วีริยารัมภกถา (เรื ่องการปรารภความเพียร) ๖ ) สีลกถา (เรื ่องศีล) ๗) สมาธิกถา (เรื ่องสมาธิ)       
๘) ปัญญากถา (เรื่องปัญญา) ๙) วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) ๑๐) วิมุตติญาณทัสสนกถา (เรื่องความรู้ 
ความเห็นในวิมุตติ) ภิกษุทั้งหลาย หากเธอทั้งหลายจะพึงยกกถาวัตถุ ๑๐ ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง
ขึ้นมากล่าว เธอทั้งหลายก็จะสามารถครอบงำเดชานุภาพของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ที่มีฤทธิ์ม าก  
มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วย เดชานุภาพของตนได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอัญเดียรถีย์ปริพาชกทั้งหลาย
เลย”๖๒  

แสดงให้เห็นว่า การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรมในเรื่องความมักน้อย ความสันโดษ 
ความสงัด ความไม่คลุกคลีกับกิเลส การปรารภความเพียร ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และความรู้ 
ความเห็นในวิมุตติ นั้น ย่อมทำให้บุคคลที่แสดงธรรมหรือสนทนาธรรมนั้นเกิดความเข้มแข็งของจิต
กระทั่งสามารถยังจิตของตนไม่ให้คล้อยหลงไปในตามความตรึก (นึก) ของกิเลสนั้นๆ ซึ่งความตรึก 
(นึก) ของกิเลสที่เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมระงับไป ส่วนความตรึก (นึก) ของกิเลสที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้น 

๒.๔.๑.๓ การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม 

การที่บุคคลไม่หมั่นสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรมย่อมทำให้บุคคลนั้นเสื่อมจาก
เนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์

 
๖๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๑๓/๑๔๕-๑๔๖. 
๖๒ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒.  



๕๘ 

 

ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ แต่การที่บุคคลหมั่นสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรมย่อมทำให้บุคคลนั้นถึง
ความเจริญแห่งเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง   
สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ จึงทราบชัดเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี 
ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในตนไป
เป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ๑ ในธรรม ๕ ประการ ที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญหายไปแห่ง
สัทธรรมว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่ทำการสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามท่ีตนได้เรียนมาโดย
พิสดาร (ทำสิ่งที่เข้าใจได้ยากให้เข้าใจได้ง่าย) นี้เป็นธรรมประการที่ ๔ ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมสูญ
หายไปแห่งสัทธรรม ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้ ทำการสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมา ตามที่ตนได้
เรียนมาโดยพิสดาร นี้เป็นธรรมประการที่ ๔ ย่อมเป็นไปเพ่ือความดำรงมั่น ไม่เสื่อมสูญ ไม่หายไปแห่ง
สัทธรรม”๖๓ 

การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรมเป็นธรรมของคนดี ที่มีสัมมาทิฏฐิ ซึ่งพระพุทธ
องค์ยังตรัส ๑ ในธรรม ๑๐ ประการ ที่เป็นอันตรายแก่ธรรมที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยาก
ในโลก ไว้อีกว่า “การไม่ทำการสาธยาย เป็นอันตรายต่อความเป็นพหูสูต (ผู้มากด้วยการศึกษาใน
อธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา) นี้เป็นธรรมประการที่ ๗ ย่อมเป็นอันตรายแก่ธรรมที่น่าปรารถนา น่าใคร่
น่าพอใจ หาได้ยากในโลก ส่วนการทำการสาธยายนั้น เป็นอาหาร (เครื่องคํ้าจุน) ของความเป็นพหูสูต 
นี้เป็นธรรมประการที่ ๗ ย่อมเป็นอาหารแก่ธรรมที่น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ หาได้ยากในโลก”๖๔ 

แสดงให้เห็นว่า การหมั่นสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรมนั้น ย่อมทำให้บุคคลผู้
สาธยายธรรมหรือทบทวนธรรมนั้นถึงความเจริญแห่งสัทธรรมทั้งหลาย คือ สัทธรรม ๗ ประการ ได้แก่ 
๑) เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ๒ ) เป็นผู้มีหิริ (ละอายต่อการกระทำ
บาป) ๓) เป็นผู้มีโอตตัปปะ (เกรงกลัวต่อการกระทำบาป) ๔) เป็นพหูสูต (ผู้มากด้วยการศึกษาใน
อธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา) ๕) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพ่งเผากิเลส ๖) เป็นผู้มีสติมั่นคงเพื่อละ
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้ ๗) เป็นผู้มีปัญญาเห็นความเกิด ดับ คุณ โทษ และอุบายเครื่องสลัด
ออกแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย๖๕  

อีกประการหนึ่ง คือ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สมัยใด บุคคลมีจิตถูกกามราคะ (ความ
ใคร่เสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) กลุ้มรุม ถูกกามราคะครอบงำอยู่ และไม่รู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออก
จากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัยนั้น บุคคลไม่รู้ ไม่เห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์

 
๖๓ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๕๕/๒๕๔. 
๖๔ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๓/๑๖๑. 
๖๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๔๐๐. 



๕๙ 

 

ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง มนตร์แม้ที่สาธยายมาเป็นเวลานานก็ไม่แจ่มแจ้งได้    
ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่ไม่ได้สาธยายเลย ส่วนสมัยใด บุคคลมีจิตไม่ถูกกามราคะกลุ้มรุม ไม่ถูก
กามราคะครอบงำอยู่ และรู้ชัดธรรมเครื่องสลัดออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง สมัย
นั้น บุคคลย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง 
มนตร์แม้ที่ไม่ได้สาธยายมาเป็นเวลานานก็แจ่มแจ้งได้ ไม่จำเป็นต้องพูดถึงมนตร์ที่สาธยายเลย      
โดยพยาบาท (ความป้องร้าย) ถีนมิทธะ (ความไม่ยินดี หดหู่ เซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความหงุดหงิด 
ฟุ่งซ่าน รำคาญ) และวิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) นั้นก็มีนัยยะเช่นเดียวกัน”๖๖  

แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลหมั่นสาธยายธรรมหรือท่องทบทวนธรรมไปพร้อมกับ
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นอยู่เสมอๆ บุคคลนั้นย่อมรู้ ย่อมเห็นแม้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อ่ืน 
และประโยชน์ทั้งสองตามความเป็นจริง จึงทำให้ธรรมทั้งหลายที่ได้สาธยายหรือท่องทบทวนมาแล้ว
นั้นก็แจ่มแจ้งได ้

๒.๔.๑.๔ การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม 

การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม สามารถทำให้เราเข้าถึงเนื้อความ หรือ
เนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่าง ๆ 
เป็นเรื่องๆ นั่น ก็เพราะผู้ที่หมั่นตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรมอยู่เสมอๆ จิตของผู้นั้นย่อม
น้อมไปในธรรมเหล่านั้นได้โดยง่าย จึงทราบชัดเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความ
จริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในตนไปเป็น
ลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึง ‘อกุศลวิตก ๓ อย่าง ได้แก่ กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสา
วิตก’ ว่า “ภิกษุทั้งหลาย กามวิตก (การตรึกตรองถึงความใคร่เสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ) ย่อม
เกิดขึ้นแก่เราผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า 
‘กามวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว’ แต่กามวิตกนั้น ย่อมเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง เพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืน
บ้าง เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้าง เป็นเหตุดับปัญญา เป็นส่วนแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพ่ือ
นิพพาน เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า ‘เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนบ้าง’ กามวิตกก็ดับสูญไป เมื่อเราพิจารณา
เห็นว่า ‘เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง’ กามวิตกก็ดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า ‘เป็นไปเพ่ือ
เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้าง’ กามวิตกก็ดับสูญไป เมื่อเราพิจารณาเห็นว่า ‘เป็นเหตุดับปัญญา เป็น
ส่วนแห่งความคับแค้น ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน’ กามวิตกก็ดับสูญไป ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นย่อมละ 

 
๖๖ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๖/๑๘๐-๑๘๖. 



๖๐ 

 

บรรเทา ทำกามวิตกที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ให้หมดสิ้นไป โดยพยาบาทวิตก (การตรึกตรองถึงความป้องร้าย) 
และวิหิงสาวิตก (การตรึกตรองถึงความเบียดเบียนทั้งหลาย) นั้นก็มีนัยยะเช่นเดียวกัน” 

พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆ มาก 
เธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆ ถ้าเธอยิ่งตรึกตรองถึงกามวิตกมาก เธอก็ละทิ้งเนกขัมมวิตก กระทำแต่
กามวิตกให้มาก จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อกามวิตก ถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงพยาบาทวิตกมาก เธอก็
ละทิ้ง อพยาบาทวิตกวิตก กระทำแต่พยาบาทวิตกให้มาก จิตของเธอนั้นก็น้อมไปเพื่อพยาบาทวิตก 
ถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงวิหิงสาวิตกมาก เธอก็ละทิ้งอวิหิงสาวิตก กระทำแต่วิหิงสาวิตกให้มาก จิตของ
เธอนั้นก็น้อมไปเพื่อวิหิงสาวิตก ในสารทสมัยเดือนท้ายแห่งฤดูฝน คนเลี้ยงโคต้องคอยระวังโคทั้งหลาย
ในที่มีข้าวกล้าหนาแน่น เขาต้องตีต้อนโคทั้งหลายไปจากที่นั้นๆ กั้นไว้ ห้ามไว้ ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะคนเลี้ยงโคมองเห็นการฆ่า การถูกจองจำ การเสียทรัพย์ การถูกติเตียน เพราะโคทั้งหลายเป็น
ต้นเหตุ แม้ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ได้เห็นโทษ ความเลวทราม ความเศร้าหมองแห่งอกุศลธรรม
ทั้งหลาย และเห็นอานิสงส์ในเนกขัมมะอันเป็นฝ่ายผ่องแผ้วแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย” 

จากนั้นพระพุทธองค์ก็ได ้ตร ัสถึง ‘กุศลวิตก ๓ อย่าง ได้แก่ เนกขัมมวิตก 
อพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก’ ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เนกขัมมวิตก (การตรึกตรองถึงความออกจาก
ความใคร่เสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส) ย่อมเกิดข้ึนแก่เราผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและ
ใจอยู่อย่างนี้ เรานั้นย่อมทราบชัดอย่างนี้ว่า ‘เนกขัมมวิตกนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว’ แต่เนกขัมมวิตกนั้นไม่
เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนผู้อื่น ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น เป็น
เหตุทำปัญญาให้เจริญ ไม่เป็นส่วนแห่งความคับแค้น เป็นไปเพื่อนิพพาน ถ้าเ ราจะพึงตรึกตรองถึง
เนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดคืน เราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้เลย หากเราจะ
พึงตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นอยู่ตลอดวัน เราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจากเนกขัมมวิตกนั้นได้
เลย หากเราจะตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกนั้นตลอดทั้งคืนทั้งวัน เราก็จักมองไม่เห็นภัยอันจะเกิดจาก
เนกขัมมวิตกนั้นได้เลย แต่เมื่อเราตรึกตรองนานเกินไป ร่างกายก็เหน็ดเหนื่อย เมื่อร่างกายเหน็ด
เหนื่อย จิตก็ฟุ้งซ่าน เมื่อจิตฟุ้งซ่าน จิตก็ห่างจากสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย เรานั้นตั้งจิตไว้ในภายใน ทำให้
สงบ ทำให้เกิดสมาธิ ประคองไว้ด้วยดี ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเราปรารถนาไว้ว่า ‘จิตของเราอย่า
ฟุ้งซ่านอีกเลย’ โดยอพยาบาทวิตก (การตรึกตรองถึงความออกจากความป้องร้าย) และอวิหิงสาวิตก 
(การตรึกตรองถึงความออกจากความเบียดเบียนทั้งหลาย) นั้นก็มีนัยยะเช่นเดียวกัน” 

พระพุทธองค์ตรัสต่อไปอีกว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยิ ่งตรึกตรองถึงวิตกใดๆ มาก    
เธอก็มีใจน้อมไปในวิตกนั้นๆ มาก ถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงเนกขัมมวิตกมาก เธอก็จะละกามวิตกได้   
ทำเนกขัมมวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพื่อเนกขัมมวิตก ถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรอง
ถึงอพยาบาทวิตกมาก เธอก็จะละพยาบาทวิตกได้ ทำอพยาบาทวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอนั้น
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ก็จะน้อมไปเพื่ออพยาบาทวิตก ถ้าภิกษุยิ่งตรึกตรองถึงอวิหิงสาวิตกมาก เธอก็จะละวิหิงสาวิตกได้    
ทำอวิหิงสาวิตกอย่างเดียวให้มาก จิตของเธอนั้นก็จะน้อมไปเพ่ืออวิหิงสาวิตก ในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อน 
คนเลี้ยงโคต้องคอยระวัง โคทั้งหลายในที่ใกล้บ้านทุกๆ ด้าน เมื่อเขาไปสู่โคนต้นไม้หรือที่แจ้ง จะต้อง
ทำสติอยู่เสมอว่า ‘นั้นฝูงโค’ แม้ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ต้องทำสติอยู่เสมอว่า ‘เหล่านี้เป็นธรรม 
(คือกุศลวิตก)’”๖๗ 

เมื่อพระพุทธองค์ทรงปรารภความเพียร มีความเพียรไม่ย่อหย่อนแล้ว มีสติมั่นคง   
ไม่เลอะเลือน มีกายสงบ ไม่กระสับกระส่าย มีจิตตั้งมั่น มีอารมณ์เป็นหนึ่งในกุศลวิตกเหล่านี้แล้ว ทรง
บรรลุฌานทั้ง ๔ และวิชชา ๓ ได้ในท่ีสุด 

แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม ไปพร้อมกับ
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นอยู่เสมอๆ บุคคลนั้นย่อมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย มีวิตก 
วิจาร ปีติ และสุขอันเกิดจากวิเวก (ความสงัดนั้น) อยู่ เมื่อวิตกวิจารสงบระงับไป ย่อมมีความผ่องใสใน
ภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติ และสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ เมื่อปีติ
จางคลายไป ย่อมมีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย และเมื่อละสุขและทุกข์ได้ เพราะ
โสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้ว ย่อมไม่มีทุกข์และไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันยังจิตให้
เป็นสมาธิ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง แววไว เหมาะควรแก่การ
งาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอยู่ จึงเหมาะควรที่จะน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งปัญญาอันชำแรกกิเลสให้ถึง
ความสิ้นไปเป็นลำดับได้ 

๒.๔.๑.๕ สมาธินิมิต 

สมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘) หรือการปฏิบัติสัมมาสมาธิ
นั้นสามารถทำให้เราเข้าถึงเนื้อความ หรือเนื้อหาสาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความ
ถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่างๆ เป็นเรื่องๆ นั่นก็เพราะผู้ที่หมั่นปฏิบัติสัมมาสมาธิอยู่
เสมอๆ จิตของผู้นั้นย่อมยังสัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) 
สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ 
(ระลึกชอบ) ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนพ้นจากกิเลสทั้งปวงไปเป็นลำดับ จึงทราบชัดเนื้อความ หรือเนื้อหา
สาระของธรรม คุณความดี ความจริง หรือความถูกต้องถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ในแง่เชิงต่าง ๆ เป็น
เรื่องๆ ที่เกิดขึ้นแล้วในตนไปเป็นลำดับเช่นกัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ) 
อันเป็นอริยะ ที่มีอุปนิสะ มีปริขาร คือ สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ดำริชอบ) สัมมาวาจา 
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(เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (กระทำชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 
สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียว แวดล้อมด้วยองค์ ๗ นี้ เราเรียกว่า ‘สัมมาสมาธิ
อันเป็นอริยะ ที่มีอุปนิสะ’ บ้าง เรียกว่า ‘สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ มีปริขาร’ บ้าง โดยบรรดาองค์ ๗ 
นั้น มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า คือ  

ภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิว่า ‘เป็นมิจฉาทิฏฐิ’ รู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่า ‘เป็นสัมมาทิฏฐิ’ ความรู้
ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ โดยมิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นว่า ‘ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มี
ผล การเซ่นสรวงที่เซ่นสรวงแล้วไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่
มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะก็ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้
แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ก็ไม่มีในโลก’ นี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ 

สัมมาทิฏฐิ คือ เรากล่าวสัมมาทิฏฐิว่ามี ๒ ได้แก่ ๑) สัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เป็น
ส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ คือ ความเห็นว่า ‘ทานที่ให้แล้วมีผล ยัญที่บูชาแล้วมีผล การเซ่นสรวงที่
เซ่นสรวงแล้วมีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี โลกนี้มี โลกหน้ามี มารดามีคุณ บิดามีคุณ 
สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญา
อันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลก’ นี้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคือ
อุปธิ ๒) สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค คือ ปัญญา ปัญญินท
รีย์ ปัญญาพละ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ สัมมาทิฏฐิ องค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึก  มีจิตหา
อาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นี้เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ 
เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค 

ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพ่ือละมิจฉาทิฏฐิ ยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อม ความพยายามของ
ภิกษุนั้น เป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้น มีสติละมิจฉาทิฏฐิ มีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็น
สัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตาม
สัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่า ‘เป็นมิจฉาสังกัปปะ’ รู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่า ‘เป็นสัมมา
สังกัปปะ’ ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ โดยมิจฉาสังกัปปะ คือ ความดำริในกาม ความดำริใน
ความพยาบาท ความดำริในการเบียดเบียน นี้เป็นมิจฉาสังกัปปะ 

สัมมาสังกัปปะ คือ เรากล่าวสัมมาสังกัปปะว่ามี ๒ ได้แก่ ๑) สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอา
สวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ คือ ความดำริในการออกจากกาม ความดำริในความไม่พยาบาท 
ความดำริในการไม่เบียดเบียน นี้เป็นสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ     
๒) สัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค คือ ความตรึก ความ



๖๓ 

 

วิตก ความดำริ ความแน่วแน่ ความแนบแน่น ความปักใจ ความปรุงแต่งคำ ของภิกษุผู้มีจิตไกลจาก
ข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นี้เป็นสัมมาสังกัปปะอันเป็น
อริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค 

ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะ ยังสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อม ความ
พยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะ มีสติเข้าถึงสัมมาสังกัปปะอยู่ 
สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อม
ห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุรู ้ชัดมิจฉาวาจาว่า ‘เป็นมิจฉาวาจา’ รู ้ชัดสัมมาวาจาว่า ‘เป็นสัมมาวาจา’ 
ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ โดยมิจฉาวาจา คือ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดคำหยาบ 
การพูดเพ้อเจ้อ นี้เป็นมิจฉาวาจา 

สัมมาวาจา คือ เรากล่าวสัมมาวาจาว่ามี ๒ ได้แก่ ๑) สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ เป็น
ส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูด
ส่อเสียด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดคำหยาบ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเ จ้อ นี้เป็น
สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ ๒ ) สัมมาวาจาอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ 
เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค คือ การงด การเว้น การเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากวจีทุจริต 
๔ ของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นี้
เป็นสัมมาวาจาอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค 

ภิกษุย่อมพยายามเพ่ือละมิจฉาวาจา ยังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมอยู่ ความพยายามของ
ภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติ ละมิจฉาวาจามีสติเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่ สติของภิกษุนั้นเป็น
สัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตาม
สัมมาวาจาของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุรู ้ชัดมิจฉากัมมันตะว่า ‘เป็นมิจฉากัมมันตะ’ รู ้ชัดสัมมากัมมันตะว่า ‘เป็น
สัมมากัมมันตะ’ ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ โดยมิจฉากัมมันตะ คือ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ 
การประพฤติผิดในกาม นี้เป็นมิจฉากัมมันตะ 

สัมมากัมมันตะ คือ เรากล่าวสัมมากัมมันตะว่ามี ๒ ได้แก่ ๑) สัมมากัมมันตะที่ยังมี
อาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ คือ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้น
จากการลักทรัพย์ เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม นี้เป็นสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะ 
เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ ๒) สัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์
แห่งมรรค คือ การงด การเว้น การเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากกายทุจริต ๓ ของภิกษุผู้มีจิตไกล



๖๔ 

 

จากข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค เจริญอริยมรรคอยู่ นี้เป็นสัมมากัมมันตะอัน
เป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค 

ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะ ยังสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อม ความ
พยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะ มีสติเข้าถึงสัมมากัมมันตะอยู่ 
สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติ ย่อมห้อม
ล้อมคล้อยตามสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้ 

ภิกษุรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่า ‘เป็นมิจฉาอาชีวะ’ รู้ชัดสัมมาอาชีวะว่า ‘เป็นสัมมาอาชีวะ’ 
ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิ โดยมิจฉาอาชีวะ คือ การพูดหลอกลวง การเลียบเคียง การหว่าน
ล้อม การพูดและเล็ม การใช้ลาภต่อลาภ นี้เป็นมิจฉาอาชีวะ 

สัมมาอาชีวะ คือ เรากล่าวสัมมาอาชีวะว่ามี ๒ ได้แก่ ๑) สัมมาอาชีวะที่ยังมีอาสวะ 
เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมละมิจฉาอาชีวะ เลี้ยงชีพด้วย
สัมมาอาชีวะนี้เป็นสัมมาอาชีวะ ที่ยังมีอาสวะ เป็นส่วนแห่งบุญ ให้ผลคืออุปธิ ๒) สัมมาอาชีวะอันเป็น
อริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค คือ การงด การเว้น การเว้นขาด เจตนาเป็นเหตุ
งดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึก มีจิตหาอาสวะมิได้ เพียบพร้อมด้วยอริยมรรค 
เจริญอริยมรรคอยู่ นี้เป็นสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะ ที่ไม่มีอาสวะ เป็นโลกุตตระ เป็นองค์แห่งมรรค 

ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพ่ือละมิจฉาอาชีวะ ยังสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อม ความพยายาม
ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะ ภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะ มีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่ สติของภิกษุ
นั้นเป็นสัมมาสติ ธรรม ๓ นี้ คือ (๑) สัมมาทิฏฐิ (๒) สัมมาวายามะ (๓) สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อย
ตามสัมมาอาชีวะของภิกษุนั้นไป ด้วยประการฉะนี้ 

ผู ้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะ ผู ้มีสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาก็มี
พอเหมาะ ผู้มีสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะก็มีพอเหมาะ 
ผู้มีสัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาวายามะ สัมมาสติก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาสติ 
สัมมาสมาธิก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาสมาธิ สัมมาญาณะก็มีพอเหมาะ ผู้มีสัมมาญาณะ สัมมาวิมุตติก็มี
พอเหมาะ 



๖๕ 

 

ภิกษุทั้งหลาย พระเสขะผู้ประกอบด้วยองค์ ๘ จึงเป็นพระอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์ 
๑๐ (แม้ในบรรดาองค์เหล่านั้น บาปอกุศลธรรมเป็นอเนกไปปราศแล้ว ย่อมถึงความบริบูรณ์ด้วย
ภาวนาโดยสัมมาญาณะ) ด้วยประการฉะนี้”๖๘ 

โดยพระพุทธเจ้าท่านทรงจัดความสัมพันธ์ของอริยมรรคมีองค์ ๘ เข้าในขันธ์ ๓ 
ประการ ได้ดังนี้ “พระผู้มีพระภาคไม่ทรงจัดขันธ์ ๓ ประการ เข้าในอริยมรรคมีองค์ ๘ แต่ทรงจัด
อริยมรรคมีองค ์๘ เข้าในขันธ์ ๓ ประการ คือ ๑) สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ และสัมมาอาชีวะ ทรง
จ ัดเข ้าในสีลขันธ์ ๒) สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ ทรงจ ัดเข ้าในสมาธ ิขันธ์                
๓) สัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ ทรงจัดเข้าในปัญญาขันธ์”๖๙ 

แสดงให้เห็นว่า วิธีปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา โดยสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
และสัมมาอาชีวะ สัมพันธ์กับอธิสีลสิกขา ส่วนสัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ สัมพันธ์กับ
อธิจิตสิกขา สุดท้ายสัมมาทิฏฐิ และสัมมาสังกัปปะ สัมพันธ์กับอธิปัญญาสิกขา 

พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายขยายความในเนื้อหาของ วิธีปฏิบัติตามหลักไตรสิกขา 
ไว้ว่า “ความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลดังกล่าวนี้ ชื่อว่า อธิสีล จิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์
ด้วยความสำรวม ย่อมไม่ฟุ้งซ่าน ความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่า อธิจิต พระโยคาวจรเห็น
ความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมโดยชอบ เห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบ ความ
บริสุทธิ์แห่งความเห็น (ทั้งสองประการนี้) ชื่อว่า อธิปัญญา บรรดาความสำรวม ความไม่ฟุ้งซ่าน 
และความเห็นนั้น ความสำรวม ชื่อว่าอธิสีลสิกขา ความไม่ฟุ้งซ่าน ชื่อว่าอธิจิตตสิกขา ความเห็นชอบ 
ชื่อว่าอธิปัญญาสิกขา”๗๐ 

แสดงให้เห็นว่า อธิสีล คือ ความสำรวมแห่งศีลโดยมีเจตนาเพื่อให้จิตบริสุทธิ์จาก
บาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ส่วนอธิจิต คือ ความไม่ฟุ้งซ่านของจิตเพราะความสำรวมแห่งศีลนั้น 
สุดท้ายอธิปัญญา คือ ความเห็นโดยชอบว่า ‘ความสำรวมแห่งศีลย่อมยังจิตให้บริสุทธิ์จากความ
ฟุ้งซ่านของกิเลสทั้งหลายได้ไปเป็นลำดับ’ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติไตรสิกขาจึงเป็นการปฏิบัติศีลด้วย
ปัญญาอย่างตั้งม่ันไปเป็นลำดับ 

 
๖๘ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖-๑๔๑/๑๗๔-๑๘๑. 
๖๙ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๒/๕๐๓. 
๗๐ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๒/๖๔. 



๖๖ 

 

พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายขยายความในเนื้อหาของ การปฏิบัติศีลด้วยปัญญา
อย่างตั้งมั่น ไว้ใน ‘เสขปฏิปทา (การปฏิบัติของผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่)’ ว่า “พระอริยสาวกในพระธรรม
วินัยนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จักประมาณในการบริโภค ประกอบ
ความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันเป็นธรรม
อาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่
ลำบาก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) พระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คือ พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ มีศีล 
สำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่ มีปกติเห็นภัยในโทษแม้
เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 

๒) พระอริยสาวกเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ท้ังหลาย คือ พระอริยสาวกในพระ
ธรรมวินัยนี้ เห็นรูปทางตา ยินเสียงทางหู ดมกลิ่นทางจมูก ลิ้มรสทางลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกาย   
รู้ธรรมารมณ์ทางใจ แล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ 
ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและ
โทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย ์โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์ ถึงความ
สำรวมในจักขุนทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์ 

๓) พระอริยสาวกเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค คือ พระอริยสาวกในพระธรรม
วินัยนี้ พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงกลืนกินอาหาร ไม่ใช่เพื่อเล่น ไม่ใช่เพื่อมัวเมา ไม่ใช่เพื่อประดับ 
ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง แต่กลืนกินอาหารเพียงเพื่อความดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้ เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้ เพ่ือ
กำจัดความเบียดเบียน เพ่ืออนุเคราะห์พรหมจรรย์ ด้วยคิดเห็นว่า ‘เราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้
เวทนาใหม่เกิดขึ้น ความดำเนินไปแห่งกาย ความไม่มีโทษ และการอยู่ผาสุก จักมีแก่เรา’ 

๔) พระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง คือ พระอริย
สาวกในพระธรรมวินัยนี้ ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องขัดขวาง ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่ง 
ตลอดวัน ชำระจิตให้บริสุทธิ ์จากธรรมที่เป็นเครื ่องขัดขวาง  ด้วยการจงกรม ด้วยการนั ่ง ตลอด
ปฐมยามแห่งราตรี นอนดุจราชสีห์โดยข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ กำหนดใจ
พร้อมจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรี ลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเครื่องขัดขวาง 
ด้วยการจงกรม ด้วยการนั่ง ตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรี 

๕-๑๑) สัทธรรม ๗ ประการ พระอริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ 
คือ พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้  (๑) เป็นผู ้มีศรัทธา คือ เชื ่อการตรัสรู ้ของพระตถาคตว่า       
‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู ้มีพระภาคพระองค์นั ้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู ้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ 



๖๗ 

 

เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็น
ศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’ (๒) เป็นผู้มีหิริ คือ 
ละอายกายทุจริต วจีทุจริต มโนทจุริต ละอายการประกอบบาปอกุศลธรรม (๓) เป็นผู้มีโอตตัปปะ คือ 
สะดุ้งกลัวกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต สะดุ้งกลัวการประกอบบาปอกุศลธรรม (๔) เป็นพหูสูต ทรง
สุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมเหล่านี้ ที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มี
ความงามในที่สุด พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ ประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน ทรงจำ
ไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ (๕) เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพ่ือ
ความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรม เป็นผู้มีกำลัง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย 
(๖) เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติและปัญญาที่ยิ่ง จำได ้ระลึกได้อย่างแม่นยำถึงสิ่งที่ทำและคำที่พูด
ไว้แม้นานมาแล้ว (๗) เป็นผู ้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาที่เห็นความเกิดและความดับอัน
ประเสริฐ ทำลายกิเลสให้ถึงความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบ 

๑๒-๑๕) พระอริยสาวกเป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรม
เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก คือ พระอริยสาวกใน
พระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีติ และสุข
อันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิต
เป็นหนึ่งผุดขึ ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่  เพราะปีติจางคลายไป           
มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า   
‘ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’ เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อน บรรลุ
จตุตถฌานที่ไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ 

ฟองไข่ของแม่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟองที่แม่ไก่นอนกกไว้อย่างดี ให้ความ
อบอุ่นอย่างสม่ำเสมอ ฟักแล้วอย่างดี แม้ว่าแม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า  ‘ทำอย่างไร
หนอ ขอลูกไก่เหล่านี้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาได้โดยสวัสดิภาพ ’  
ก็ตาม ถึงอย่างนั้น ลูกไก่เหล่านั้นก็ต้องเจาะทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปากออกมาโดย
สวัสดิภาพได้ แม้ฉันใด พระอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ เป็นผู้
คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้ เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอย่างนี้ เป็นผู้ประกอบ
ความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการอย่างนี้ เป็นผู้ได้
ฌาน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่
ยาก ได้โดยไม่ลำบากอย่างนี้ 



๖๘ 

 

พระอริยสาวกนี้บัณฑิตสรรเสริญว่า เป็นผู้มเีสขปฏิปทา เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม
ซึ่งเป็นดุจฟองไข่ไก่ที่ไม่เน่า เป็นผู้ควรแก่การทำลายกิเลสด้วยญาณ เป็นผู้ควรแก่การตรัสรู้และควร
แก่การบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม 

พระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้น 
ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้ง
ลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้ นี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยญาณข้อที่ ๑ ของพระอริยสาวกนั้น 
เปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ ฉะนั้น 

พระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ยมนี้เท่านั้ น 
เห็นหมู่สัตว์ ฯลฯ ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม นี้เป็น
การทำลายกิเลสด้วยญาณข้อที่ ๒ ของพระอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือนลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ 
ฉะนั้น 

พระอริยสาวกนั้นอาศัยจตุตถฌาน มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาที่ยอดเยี่ ยมนี้เท่านั้น 
ย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง
เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นี้เป็นการทำลายกิเลสด้วยญาณข้อที่ ๓ ของพระอริยสาวกนั้น เปรียบเหมือน
ลูกไก่ออกจากเปลือกไข่ได้ ฉะนั้น 

การที่พระอริยสาวกเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จัก
ประมาณในการบริโภค ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ 
ได้ฌาน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดย
ไมย่าก ได้โดยไม่ลำบาก นี้เป็นจรณะของพระอริยสาวก 

การที่พระอริยสาวกระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ เธอ
ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้  เห็นหมู่สัตว์ ฯลฯ ด้วยตา
ทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
อันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นี้เป็นวิชชาของพระอริย
สาวก 

พระอริยสาวกนี้บัณฑิตสรรเสริญว่า เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาแม้เพราะเหตุนี้ เป็น
ผู้เพียบพร้อมด้วยจรณะแม้เพราะเหตุนี้ เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะแม้เพราะเหตุนี้”๗๑ 

 
๗๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓-๒๙/๒๖-๓๓. 



๖๙ 

 

แสดงให้เห็นว่า สมาธินิมิต (ความตั ้งมั ่นในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘) ใน
สัมมาสมาธิ คือ การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นตามหลักจรณะ 
๑๕ ประการ คือ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จักประมาณในการบรโิภค 
ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ และเป็นผู้ได้ฌาน ๔ 
จนเกิดวิชชา ๓ ประการ ซึ่งเป็นญาณปัญญาหยั่งรู้จิตของตนโดยชอบ คือ ๑ ) ระลึกชาติก่อนได้หลาย
ชาติ คือ ๑ ชาติบ้าง ๒ ชาติบ้าง ฯลฯ เธอระลึกชาติก่อนได้หลายชาติ พร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและ
ชีวประวัติอย่างนี้ ๒) เห็นหมู่สัตว์ ฯลฯ ด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ เธอรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไป
ตามกรรม ๓) ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่ง
เองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน 

ดังนั้น การปฏิบัติเหตุแห่งวิมุตติ ๕ จึงเป็นขั้นตอนในการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่ง
กิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการปฏิบัติสั่งสมเหตุให้จิตของเราไม่
ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ เพื่อทำความหลุดพ้นจากทุกข์ที่ยังไม่หลุดพ้น เพื่อบรรลุ
ธรรมอันเป็นแดนเกษมที่ยอดเยี่ยมจากกิเลสเครื่องร้อยรัดตรึงใจที่ยังไม่ได้บรรลุ ไปเป็นลำดับ 

๒.๔.๒ การละเหตุแห่งทุกข์ด้วยปหาน ๕ 

การที่เราเสพ เจริญ ทำให้มากแล้วในการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมตามเหตุแห่งวิมุตติ 
๕ ย่อมเป็นการปฏิบัติที่สอดร้อยไปกับหลักการละเหตุแห่งทุกข์ด้วยปหาน ๕ ได้แก่ ๑) วิกขัมภนปหา
นะ (การละด้วยการข่มไว้) ๒) ตทังคปหานะ (การละด้วยองค์นั้นๆ ) ๓) สมุจเฉทปหานะ (การละด้วย
การตัดขาด) ๔) ปฏิปัสสัทธิปหานะ (การละด้วยสงบระงับ) ๕) นิสสรณปหานะ (การละด้วยสลัดออก
ได้)๗๒ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) วิกขัมภนปหานะ คือ ละด้วยการข่มใจ ใช้เจโตนำหน้า โดยคนเรานั้นมีการกด
ข่มกิเลสกันเป็น ’สามัญ’ ทุกคน ปุถุชนก็เป็น เพราะธรรมดาหรือธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ทุกชีวิตก็จะต้องมีการกดข่มกิเลสความโลภ โกรธ หลงเอาไว้อยู่ เพราะถ้าไม่กดข่มเอาไว้แล้วปล่อย
เรี่ยราดออกไปหมด มันก็น่าเกลียดหรือเป็นที่รับไม่ได้ของคนในสังคมนั้นๆ ดังนั้น ‘วิกขัมภนปหานะ’ 
ก็คือ การที่จิตกดข่มกิเลสเอาไว้โดยเป็นสามัญสำนึกของคนทั่วไป ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้
มุ่งเน้นการต่อสู้กับกิเลส (สรณะ) ด้วยการกดข่มนี้ เพียงแตใ่ช้เป็นอุปการะเบื้องต้นในการละนิวรณ ์คือ 
ความยินดีในกาม ความคิดร้าย ความหดหู่เศร้าหมอง ความฟุ่งซ่านรำคาญ และความลังเลสงสัย ไม่ให้
ละเมิดออกมาทางกาย วาจา แล้วจัดการกับอาการเหล่านั้นภายในใจด้วยกุศลวิตก และกุศลวิจาร 
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(การตริตรึกไตร่ตรองในกุศลหรือประโยชน์ของการออกจากกิเลส) ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การละ
นิวรณ์ด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญปฐมฌาน”๗๓ จากนั้นจึงต้องมีการเรียนรู้อุบายเครื่องออก
เพื่อประหารกิเลสให้ถูกต้อง เบ็ดเสร็จ เด็ดขาด ไม่กลับกำเริบอีกตามกระบวนการของอธิศีล อธิจิต  
อธิปัญญา อริยมรรคมีองค์ ๘ และจรณะ ๑๕ ต่อไปเป็นลำดับ 

๒) ตทังคปหานะ คือ ละได้เป็นครั้งคราว ใช้ปัญญาอบรมจิต โดยผู้ที่รู้จักกิเลส 
และมีการเรียนรู้อุบายเครื่องออกจากกิเลส รู้จักอาการ (สภาพ) ลิงค์ (ลักษณะ) นิมิต (มูลเค้า) ของ
กิเลสตามอุเทศ (การยกขึ้นชี้แจง) ของผู้รู้หรือสัตบุรุษผู้ซึ่งสัมมาทิฏฐิ จนกระทั่งรู้เกิดสัมมาทิฏฐิ รู้จัก
สักกายทิฏฐิในตน (ความเห็นองค์ประชุมของรูปนามในตน) แล้วนำมาปฏิบัติขัดเกลากิเลสตามเหตุ
แห่งวิมุตติทั้ง ๕ จนเกิดเห็นองค์ประชุมของรูปนามของตน ว่ามีกิเลสหรือไม่ โดยการกระทบสัมผัสกับ
สิ่งที่เคยชอบหรือชัง แล้วอ่านอาการของกิเลสให้ออก โดยกำหนดหมายอ่านอาการของจิต เจตสิก 
(อารมณ์ท่ีเกิดกับใจ) ของเรา ว่ามีอาการอย่างไรที่เรียกว่า “อาการกิเลส” สามารถแยกออกได้ชัดเจน
ว่าอาการกิเลสมันคืออาการอย่างไร และอาการที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันคืออาการอย่างไร 
เช่น เราเห็นภาพใดภาพหนึ่งที่คนส่วนใหญ่เขาสมมติกันว่าสวยงาม เมื่อเราสัมผัสแล้วเกิดความเข้าใจ
ว่าคนส่วนใหญ่เขาสมมติกันว่าสวยอย่างนี้ อันนี้เรียกว่า เรามีอาการรู้ความจริงตามความเป็นจริง แต่
ถ้าเรามีอาการชื่นชอบใจ ดูดดึง ประทับใจ ตราตรึงใจ ติดใจ หรือไม่ชอบใจ ผลักไส รังเกียจ ชิงชัง เข้า
ไปร่วมด้วย อย่างนี้เรียกว่า เรามีอาการกิเลส เมื่อจับได้ว่าเรามีอาการของกิเลสก็ใช้ปัญญาพิจารณา
เห็นว่าอาการชอบใจหรือไม่ชอบใจนี้แหละ ที่เป็นตัวการที่ทำให้เราเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลา
จนดูเหมือนว่ามันเป็นสุขทุกข์เที่ยงแท้ ที่จริงแล้วมันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมตาม เดี๋ยวก็เบื่อ 
เดี๋ยวก็อยากไม่รู้จบไม่รู้สิ้น จะว่างๆ เป็นอทุกขมสุขบ้างก็น้อยเหลือเกินในกระแสโลกที่มุ่งไล่ล่าลาภ 
ยศ สรรเสริญ โลกียสุขกันนี้ และมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตด้วย คนส่วนใหญ่เมื่ อไม่รู้
เช่นนี้ จึงสะสมกิเลสมาเป็นสุขใจเป็นทุกข์ใจให้แก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาแทบทุกลมหายใจเข้าออก จึง
เรียกว่า “ปุถุชน” จากนั้นเราก็ทำจิตให้มีปัญญารู้ชัดเจนจนทำให้เกิด ‘อุเบกขา’ ที่เป็นความสงัดโดย
การออกจากกิเลสไปเป็นลำดับ (เนกขัมมสิตตอุเบกขาเวทนา) ได้เสมอๆๆๆ เป็นครั้งๆ คราวๆ ก็
เท่ากับเป็นการสั่งสมส่วนแห่งวิมุตติ นิพพานตลอดเวลา 

การละกิเลสในขั้น ‘ตทังคปหานะ’ นี้จึงเป็นการตั้งศีลขึ้นมาเพ่ือฝึกปฏิบัติลด ละ เลิก 
การติดเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งท่ีเป็นพิษโทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์
ต่อชีวิต (กามภพ) มิเช่นนั้นเมื่อเราชอบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะเอาเข้ามาทำพิษโทษภัยใส่ชีวิต หรือ
แม้แต่ชอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเอาเข้ามาเกินพอดีจนทำพิษโทษภัยใส่ชีวิตได้เช่นกัน และเม่ือชังสิ่งที่
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เป็นประโยชน์ก็จะไม่เอาเข้ามาทำคุณค่าประโยชน์แก่ชีวิต หรือแม้แต่ชังสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์ก็จะเอา
มาสร้างความอึดอัด ชิงชัง รังเกียจ ไม่พอใจ ซึ่งเป็นพิษโทษภัยใส่ชีวิตอีกเช่นกัน ทำให้เราเสียพลังชีวิต
ไปปรุงแต่งวิญญาณ (กิเลสสังขาร) เป็นสุขใจหรือทุกข์ใจอยู่กับอารมณ์ชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ทำให้ไม่สามารถเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยปัญญาอันยิ่ง (ปัญญา   
ชำแรกกิเลส) ได้ การที่เราเริ่มปฏิบัติศีลในขั้นนี้ก็จะเห็นว่าความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นหรืออาการ
ชอบหรือชังในใจเรานั้น เป็นสิ่งที่ทำให้เราใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก ต้องเหน็ดเหนื่อยแสวงหาสุขสมใจ
ไม่รู้จบ และทรมานเกินไปจนเบียดเบียนชีวิตตนเอง ผู้อื่น หรือสัตว์อ่ืนอยู่ตลอดเวลา เมื่อเราพิจารณา
เห็นดังนี้จะสามารถสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ทั้งที่เป็นพิษโทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้เป็นครั้งๆ คราวๆ ไปเป็น
ลำดับๆ  

ดังนั้น ‘ตทังคปหานะ’ ก็คือ การที่จิตมีปัญญาทำให้กิเลสลดได้เป็นครั้งๆ คราวๆ 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การละทิฏฐิสังโยชน์ด้วยองค์นั้นๆ (ตทังคปหานะ) ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญ
สมาธิ (สัมมาสมาธิ) ซึ่งเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส”๗๔ 

๓) สมุจเฉทปหานะ คือ ละด้วยการตัดขาด สลัดออกได้เก่ง โดยการที่จิตของเรามี
ปัญญาทำให้กิเลสลดได้เป็นครั้งๆ คราวๆ แล้วทำให้มากในการเจริญสัมมาสมาธิ พิจารณาเห็นความไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนแท้ของกิเลส (ไตรลักษณ)์ อยู่อย่างนี้ซ้ำๆ ทุกครั้งๆ ที่เรามีการกระทบสัมผัส
แล้วอ่านอาการชอบหรือชังของกิเลสได้ เราก็จะมีภูมิปัญญาทำให้กิเลสลดได้เก่งขึ้นๆ จากนั้นเราก็ทำ
ให้จริง ทำให้เสร็จ ทำให้เด็ดขาด ทำให้แคล่วคล่องว่องไวเป็นอัตโนมัติให้ได้ต่อไป นี้เป็น ‘สมุจเฉทปหา
นะ’ 

การละกิเลสในขั้น ‘สมุจเฉทปหานะ’ นี้จึงเป็นการที่เราสามารถสำรวมตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งที่เป็นพิษโทษภัยและเป็น
คุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต ได้ค่อนข้างดีคือทำได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเป็นอัตโนมัติ แต่ก็ยังมีอาการ
อยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่ภายในจิต (รูปภพ) จนบางทีก็มีพลาดละเมิดไป
แสวงหามาเสพทางกายและวาจาบ้าง (กามภพ) แต่โดยน้ำหนักของความเสพเป็นรสอร่อย (อัสสาทะ) 
ในสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ได้มากเท่ากับกิเลสอย่างหยาบ และเม่ือตั้งสติได้ก็จะรีบเปิดเผยความชั่วนั้นแก่หมู่
มิตรดี (ปลงอาบัติ) แล้วถึงการสำรวมต่อไป มิเช่นนั้นแม้เราจะไม่ไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง 
กลิ่น รส สัมผัส ทั้งท่ีเป็นพิษโทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้ค่อนข้างดี แต่ถ้ายัง
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มีอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่ภายในจิตโดยที่เราไม่ได้พิจารณาชำระขัด
เกลาต่อให้สิ้นเกลี้ยง อาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังนั้นก็จะทำให้เกิดเป็นพิษเครียดที่ร่างกายต้อง
เสียพลังงานไปดันออกและดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปซ่อมแซมเซลล์ร่างกายที่เสียหายมากเกินปกติ ซึ่ง
เป็นการทรมานหรือเบียดเบียนชีวิตตนเองอยู่ 

ดังนั้น ‘สมุจเฉทปหานะ’ ก็คือ การที่จิตมีปัญญาทำให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่อง
ว่องไวเป็นอัตโนมัติ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สมุจเฉทปหานะซ่ึงเป็นโลกุตตรมรรค”๗๕ 

๔) ปฏิปัสสัทธิปหานะ คือ ละด้วยการสงบระงับทวนซ้ำไปซ้ำมา โดยการที่จิตของ
เรามีปัญญาทำให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเป็นอัตโนมัติอยู่อย่างนี้ทวนไปทวนมาเรียกว่า 
“ปฏิ” ทำซ้ำทำทวนให้จิตมันสงบเรียกว่า “ปัสสัทธิ” เพราะทำให้กิเลสมันดับได้เป็น ‘เนกขัมมสิตต
อุเบกขาเวทนา’ อย่างนี้ อย่างที่เราทำจนเกิด ‘สมุจเฉทปหานะ’ อย่างนี้เอง ทำไปเรื่อยๆ ทำทวน 
ทำซ้ำ (อาเสวนา ภาวนา พหุรี กัมมัง) จนรักษาผลให้เกิด ‘อเนญชาภิสังขาร’ เป็นภาวะจิตที่มั่นคง 
แน่วแน่ด้วยสมาธิแห่งจตุตถฌานไปเรื่อยๆ  

การละกิเลสในขั้น ‘ปฏิปัสสัทธิปหานะ’ นี้จึงเป็นการที่เราได้ขัดเกลากิเลสอย่างกลาง
มามากแล้ว จึงสามารถสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไปเสพสมใจในสิ่งต่างๆ ที่เคยชอบหรือชัง
ได้ดีมาก และอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นภายในจิตก็เหลือน้อยหรือเบาบางมาก
จนแทบอ่านอาการไม่ออก (อรูปภพ) แต่ก็ยังมีความรู้สึกลังเลสงสัยอยู่ว่าเหมือนจะมีหรือเหมือนจะไม่
มี (เนวสัญญานาสัญญายตนะ) จึงต้องเพียรสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ด้วยสติสัมปชัญญะอย่าง
แรงกล้าให้ยิ ่งๆ ขึ ้นไปอีก โดยต้องมีการกระทบสัมผัสกับภายนอก (รูป เสียง กลิ ่น รส สัมผัส 
ธรรมารมณ์ ทั้งในดีและในชั่ว) แล้วอ่านอาการชอบหรือชังที่ยังเหลืออยู่ภายในเพื่อขัดเกลากิเลสใน
ส่วนนั้นๆ ให้สิ้นเกลี้ยงหรือหมดความลังเลสงสัยไปเป็นลำดับ มิเช่นนั้นแม้เราจะไม่ไปเสพสมใจชอบ
หรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งท่ีเป็นพิษโทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้
ดีมาก และอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นภายในจิตก็เหลือน้อยหรือเบาบางมากจน
แทบอ่านอาการไม่ออก แต่ถ้ายังมีความรู้สึกลังเลสงสัยอยู่ว่าเหมือนจะมีหรือเหมือนจะไม่มี โดยที่เรา
ไม่ได้พิจารณาชำระขัดเกลาต่อให้สิ้นเกลี้ยง อาการลังเลสงสัยนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่มั ่นใจหรือ
ความหวั่นไหวที่ร่างกายต้องเสียพลังงานไปดันออกและดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปซ่อมแซมเซลล์ร่างกาย
ที่เสียหายมากเกินปกติ ซึ่งเป็นการเบียดเบียนชีวิตตนเองอยู่ (กิลมถะ) 

 
๗๕ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔. 



๗๓ 

 

ดังนั ้น ‘ปฏิปัสสัทธิปหานะ’ ก็คือ การที ่จ ิตมีปัญญาทำให้กิเลสลดได้อย่าง
แคล่วคล่องว่องไวโดยทำทวนไปทวนมาจนจิตตั้งมั่นในความสงบจากกิเลสนั้น  ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ปฏิปัสสัทธิปหานะซึ่งเป็นโลกุตตรผล”๗๖ 

๕) นิสสรณปหานะ คือ สลัดออกได้เองทันที เก่งจนเป็นปกติ โดยการที่จิตของเรามี
ปัญญาทำให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวโดยทำทวนไปทวนมาจนจิตตั้งมั่นในความสงบจาก
กิเลสนั้น สุดท้ายก็จบเป็น ‘นิสสรณปหานะ’ เป็นการบรรลุธรรมสำเร็จ เป็นเอง สลัดออกได้โดยมัน
เป็นเอง เป็น ‘ตถตา’ เป็นเช่นนั้นเอง เป็นอัตโนมัติ เมื่อเรากระทบสัมผัสกับสิ่งที่เคยชอบหรือชัง หรือ
เคยเป็นเหตุที่พาให้กิเลสเราเกิด แต่ตอนนี้พอเรากระทบสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ กิเลสเราไม่เกิดอีกเลย ทั้ง
ในขณะรู้ตัวก็ไม่เกิด ไม่รู้ตัวก็ไม่เกิด แม้ทีเผลอจิตก็ไม่เกิดกิเลส ยิ่งรู้ตัวมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวแน่นอนมัน
ก็ไม่เกิด เพราะเรามีตัวปัญญาสู้ได้รู้ทันไม่ให้เกิดกิเลสได้ จนเป็นอัติโนมัติเป็นเอง ‘ตถตา’ เรียกว่า 
“ความจริงที่เป็นเช่นนั้นเองโดยตัวของมันเอง” เป็นตัวจบ ส่วนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นตัวจบที่ยิ่งกว่า
เรียกว่า “ตถาคตา” คือ ผู้จบแล้ว เสด็จไปดีแล้ว เสร็จหมดครบถ้วนแล้ว ดังนั้น ‘นิสสรณปหานะ’ ก็
คือ การที่จิตมีปัญญาทำให้กิเลสสิ้นไปได้สำเร็จ หรือบรรลุธรรมสำเร็จ เป็นเอง สลัดออกซึ่งกิเลสได้
โดยมันเป็นเอง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ในขณะแห่งผล ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมรรคท่ีให้ถึงความสิ้น
ไป และนิสสรณปหานะ เป็นนิโรธ คือ พระนิพพาน”๗๗ 

ดังนั้น การละเหตุแห่งทุกข์ด้วยปหาน ๕ จึงเป็นรายละเอียดในการละ บรรเทา ทำให้
หมดสิ้นไปซึ่งกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ตั ้งแต่ระดับหยาบ กลาง 
ละเอียด หรือในข้ันกามภพ รูปภพ อรูปภพ ไปเป็นลำดับได้อย่างมั่นคง 

สรุปได้ว่า วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ใน
การละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์  ด้วย
การปฏิบัติสั่งสมเหตุให้จิตของเราไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ได้แก่ การฟังธรรม 
การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญตาม
ด้วยใจซึ่งธรรม และสมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘) พร้อมทั้งมีการเสพ 
เจริญ ทำให้มากในการละกิเลสระดับหยาบ กลาง ละเอียด หรือในขั้นกามภพ รูปภพ อรูปภพ โดย
เริ่มจากละด้วยการกดข่มกิเลสเอาไว้ ละด้วยการทำให้กิเลสลดได้เป็นครั้งๆ คราวๆ ละด้วยการทำ
ให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเป็นอัตโนมัติ ละด้วยการทำให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่อง

 
๗๖ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔. 
๗๗ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔. 



๗๔ 

 

ว่องไวโดยทำทวนไปทวนมาจนจิตตั้งมั่นในความสงบจากกิเลสนั้น  จนในที่สุดก็ละด้วยการทำให้
กิเลสสิ้นไปได้สำเร็จ หรือบรรลุธรรมสำเร็จ เป็นเอง สลัดออกซึ่งกิเลสได้โดยมันเป็นเอง  ไปเป็น
ลำดับได้อย่างมั่นคงควบคู่กันไป จึงจบกิจในการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในเรื่องหนึ่งๆ โดยทำไป
ทีละเรื่องๆ เป็นลำดับตามฐานะของตนอย่างสมควรแก่ธรรม 

๒.๕ ผลการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

จากการศึกษาผลการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา พบว่า วิธีการดับ
ทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ด้วยการปฏิบัติสั่งสมเหตุแห่งวิมุตติ ๕ ให้จิตของเราไม่ประมาท มีความ
เพียร อุทิศกายและใจอยู่ ได้แก่ การฟังธรรม การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือ
ทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม และสมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติ
อริยมรรคมีองค์ ๘) พร้อมทั้งมีการเสพ เจริญ ทำให้มากในการละกิเลสระดับหยาบ กลาง ละเอียด 
หรือในขั้นกามภพ รูปภพ อรูปภพ ตามหลักปหาน ๕ ไปเป็นลำดับได้อย่างมั่นคงควบคู่กันไป จะ
เกิดผลดับทุกข์ใจ คือ สามารถทำให้กิเลสสิ้นไปได้สำเร็จ หรือบรรลุธรรมสำเร็จ เป็นเอง สลัดออก
ซึ่งกิเลสได้โดยมันเป็นเอง โดยทำไปทีละเรื่องๆ เป็นลำดับตามฐานะของตนอย่างสมควรแก่ธรรม 
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ‘ผลของการละความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้ง
มวล’ ไว้ว่า “ย่อมเป็นผู้ได้ความเบาใจ ๔ ประการในปัจจุบัน” หรือ “ย่อมเป็นผู้ได้ธรรมเครื่องอยู่
เป็นสุขในปัจจุบัน” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๕.๑ ความเบาใจ ๔ ประการในปัจจุบัน 

พระพุทธเจ้าตรัสแก่พวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมว่า “อย่าปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกัน
มา อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้าง
ตำราหรือคัมภีร์ อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ อย่าปลงใจเชื่อเพราะการอนุมาน อย่าปลงใจเชื่อด้วย
การคิดตรองตามแนวเหตุผล อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจไว้แล้ว อย่าปลงใจเชื่อเพราะ
มองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ‘ท่านสมณะนี้เป็นครูของเรา’     
กาลามะทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่า ‘ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้
มีโทษ ธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพ่ือไม่เกื้อกูล เพ่ือ
ทุกข์’ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเสีย ฯลฯ แต่เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเอง
เท่านั้นว่า ‘ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ผู้รู้สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ที่บุคคล



๗๕ 

 

ถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข’ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้น
อยู่ ฯลฯ”๗๘ 

พระพุทธองค์ตรัสผลของการละความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์
ทั้งหมดท้ังมวลว่า “อริยสาวกนั้นปราศจากอภิชฌา ปราศจากพยาบาท ไม่ลุ่มหลง มีสัมปชัญญะ มีสติ
มั่นคง มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่
ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยเมตตาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร 
ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ มีกรุณาจิต ฯลฯ มีมุทิตาจิต ฯลฯ มีอุเบกขาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ทิศที่ ๒ 
ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วย
อุเบกขาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู่ 

อริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้ มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้  มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิต
บริสุทธิ์อย่างนี้ เธอบรรลุความเบาใจ ๔ ประการในปัจจุบัน คือ 

๑) ถ้าโลกหน้ามี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี เป็นไปได้ที่เรื่อง นั้นจะเป็น
เหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ นี้คือ ความเบาใจประการที่ ๑ ที่อริยสาวกนั้น
บรรลุแล้ว 

๒) ถ้าโลกหน้าไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี เราก็รักษา ตนไม่ให้มีเวร 
ไม่มีความเบียดเบียน ไม่ให้มีทุกข์ ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้ นี้คือความเบาใจประการที่ ๒ ที่อริย
สาวกนั้นบรรลุแล้ว 

๓) ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าทำบาป เราไม่เจาะจงบาปไว้เพ่ือใครๆ เลย เมื่อเราไม่
ทำบาปเลย ความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไร นี้คือความเบาใจประการที่ ๓ ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว 

๔) ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทำบาป เราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้ง ๒ ส่วนใน
โลกนี้ นี้คือความเบาใจประการที่ ๔ ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว”๗๙ 

แสดงให้เห็นว่า ผลของการละความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์
ทั้งหมดทั้งมวล คือ การเข้าถึงความเบาใจในปัจจุบันนั้นเทียว เพราะเราสามารถหยุดชั่วด้วยการละ 
บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันได้เป็นลำดับ เมื่อเราไม่ทำชั่วตาม
กิเลสในปัจจุบัน เราก็เลือกที่จะทำแต่ดีที่ทำได้ และทำดีนั้นด้วยใจที่มีปัญญารู้ชัดในโทษภัยของกิเลส

 
๗๘ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๒. 
๗๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๖๒-๒๖๓. 



๗๖ 

 

จึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในดีนั้นด้วยใจที่เป็นสุข โดยพร้อมทำดีเมื่อองค์ประกอบในการทำดีนั้นสามารถ
เกิดขึ้นได้จริง และพร้อมวางดีเมื่อองค์ประกอบในการทำดีนั้นฝืดฝืนเกิน ทรมานเกิน หรือแตกร้าว
เกิน จึงเป็นการทำดีที่มีทั้งความเบาใจและปัญญาในการสร้างองค์ประกอบดีๆ ทางด้านร่างกาย 
และเหตุการณ์อย่างพอเหมาะพอดีในปัจจุบัน 

๒.๕.๒ ธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 

พระพุทธเจ้าท่านทรงอธิบายขยายความในเนื้อหาของ การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้ง
มั่น ไว้ใน ‘เสขปฏิปทา (การปฏิบัติของผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู่ )’ ว่า “พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้จักประมาณในการบริโภค ประกอบความ
เพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันเป็นธรรมอาศัย
จิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก 
ฯลฯ 

ฟองไข่ของแม่ไก่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟองที่แม่ไก่นอนกกไว้อย่างดี ให้ความอบอุ่น
อย่างสม่ำเสมอ ฟักแล้วอย่างดี แม้ว่าแม่ไก่นั้นจะไม่เกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า ‘ทำอย่างไรหนอ ขอ
ลูกไก่เหล่านี้พึงใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากเจาะทำลายเปลือกไข่ออกมาได้โดยสวัสดิภาพ’ ก็ตาม ถึง
อย่างนั้น ลูกไก่เหล่านั้นก็ต้องเจาะทำลายเปลือกไข่ด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปากออกมาโดยสวัสดิ
ภาพได้ แม้ฉันใด พระอริยสาวกก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ เป็นผู้คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลายอย่างนี้ เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอย่างนี้ เป็นผู้ประกอบความเพียร
เครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการอย่างนี ้เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันเป็น
ธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่
ลำบากอย่างนี้ คือ พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้ว บรรลุ
ปฐมฌานที่มีวิตก วิจาร ปีต ิและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติยฌานมี
ความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวก
อยู่ เพราะปีติจางคลายไป มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที่พระ
อริยะทั้งหลายสรรเสริญว่า ‘ผู้มีอุเบกขา มีสติ อยู่เป็นสุข’ เพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและ
โทมนัสดับไปก่อน บรรลุจตุตถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่”๘๐ 

แสดงให้เห็นว่า ผลของการละความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์
ทั้งหมดทั้งมวล คือ การเข้าถึงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นเทียว เพราะเราสามารถหยุดชั่ว

 
๘๐ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓-๒๙/๒๖-๓๓. 



๗๗ 

 

ด้วยการละนิวรณ ์คือ ความยินดีในกาม ความคิดร้าย ความหดหู่เศร้าหมอง ความฟุ่งซ่านรำคาญ และ
ความลังเลสงสัย ไม่ให้ละเมิดออกมาทางกาย วาจา แล้วจัดการกับอาการเหล่านั้นภายในใจด้วยกุศล
วิตก และกุศลวิจาร (การตริตรึกไตร่ตรองในกุศลหรือประโยชน์ของการออกจากกิเลส) เมื่อพิจารณา
จนสามารถละกามและอกุศลธรรมได้ไปเป็นลำดับแล้ว ย่อมมีความผ่องใสในภายใน (ปีต)ิ เมื่อปีติระงับ
ไปก็รู้สึกสุขสงบ ยินดี พอใจ เต็มใจ พร้อมทำแต่ดีเมื่อองค์ประกอบในการทำดีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้
จริง และพร้อมวางดีเมื่อองค์ประกอบในการทำดีนั้นฝืดฝืนเกิน ทรมานเกิน หรือแตกร้าวเกิน จึงเป็น
การทำดีที่มีท้ังความเบาใจและปัญญาในการสร้างองค์ประกอบดีๆ ทางด้านร่างกาย และเหตุการณ์
อย่างพอเหมาะพอดีในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสภาพของ ‘เนกขัมมสิตตอุเบกขาเวทนา’ คือ บริสุทธิ์ผุดผ่อง 
ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง แววไว เหมาะควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอยู่ 

สรุปได้ว่า ผลการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ เข้าถึงความเบาใจในปัจจุบัน และ
เข้าถึงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะเราสามารถหยุดชั่วด้วยการละนิวรณ์ซึ่งเป็นอาการของ
กิเลส คือ ความยินดีในกาม ความคิดร้าย ความหดหู่เศร้าหมอง ความฟุ่งซ่านรำคาญ และความลังเล
สงสัย ไม่ให้ละเมิดออกมาทางกาย วาจา แล้วจัดการกับอาการเหล่านั้นภายในใจด้วยกุศลวิตก และ
กุศลวิจาร (การตริตรึกไตร่ตรองในกุศลหรือประโยชน์ของการออกจากกิเลส) เมื่อพิจารณาจนสามารถ
ละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในกามและอกุศลธรรมได้ไปเป็นลำดับใน
ปัจจุบันแล้ว ย่อมมีความผ่องใสในภายใน (ปีติ) เมื่อปีติระงับไปก็รู ้สึกสุขสงบ ยินดี พอใจ เต็มใจ     
พอเราไม่ทำชั่วตามกิเลสในปัจจุบัน เราก็เลือกที่จะทำแต่ดีที่ทำได้ และทำดีนั้นด้วยใจที่มีปัญญารู้ชัด
ในโทษภัยของกิเลสจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในดีนั้นด้วยใจที่เป็นสุข โดยพร้อมทำดีเมื่อองค์ประกอบในการ
ทำดีนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง และพร้อมวางดีเมื่อองค์ประกอบในการทำดีนั้นฝืดฝืนเกิน ทรมานเกิน 
หรือแตกร้าวเกิน จึงเป็นการทำดีที่มีทั ้งความเบาใจและปัญญาในการสร้างองค์ประกอบดีๆ 
ทางด้านร่างกาย และเหตุการณ์อย่างพอเหมาะพอดีในปัจจุบัน 

๒.๖ สรุปท้ายบท 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การละตัณหาหรือความอยากแบบยึดมั่นถือม่ัน
อันเป็นเหตุแห่งทุกขอริยสัจหรือทุกข์ทางใจจากอุปาทานขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นความกำหนัดด้วยอำนาจ
ความพอใจ (ฉันทราคะ) ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้งหลาย ด้วยการพิจารณาข้อธรรม
ที่มีเนื้อหาสาระในแง่เชิงต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ 
โดยใช้การพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างซ้ำๆ เพื่อความหน่าย เพื่อความคลายกำหนัด 
เพ่ือความดับ เพ่ือความสงบ เพ่ือความรู้ยิ่ง เพ่ือความตรัสรู้ เพ่ือนิพพาน ไปเป็นลำดับได้ 



๗๘ 

 

หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ หรือ ‘ดับทุกขอริยสัจ’ ให้
ได้ โดยการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งกองทุกข์
ทั้งหมดท้ังมวลในชีวิต ด้วยความเข้าใจเรื่องของกรรมและวิบากกรรม (ผล) อย่างแจ่มแจ้ง จากการ
ปฏิบัติศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ไปจนถึงจุลศีลหรือจูฬศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลไปเป็นลำดับ จนเกิดผล
เข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งขึ้นว่า การที่เราไม่ปฏิบัติตามศีลหรือเสพกิเลสก็จะมีผลในการสร้าง
ทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายให้แก่ชีวิตมากขึ้นๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่เมื่อเราปฏิบัติตามศีลหรือลด 
ละ เลิกการเสพกิเลสก็จะมีผลในการการลดทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายในชีวิตลงไปเป็นลำดับ ๆ 
จนสุดท้ายก็จะสามารถพ้นจากทุกข์ใจได้ในที่สุด ถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องได้รับทุกข์กาย และเรื่องร้าย
จากวิบากร้ายที่เคยพลาดทำมาก่อนเป็นธรรมดา แต่ก็ยินดีเต็มใจรับได้อย่างไม่ทุกข์ใจ และวิบากร้าย
เหล่านั้นก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆ เพราะผู้นั้นไม่ทำบาปทั้งปวงแล้ว และพากเพียรทำแต่ดีที่สามารถทำ
ให้เกิดขึ้นได้จริงอยู่เป็นนิตย์ จึงสั่งสมเป็นวิบากดีที่ดันวิบากร้ายเอาไว้ทำให้ออกฤทธิ์น้อยลง ๆ ไป
ข้างหน้าอย่างเดียว 

เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น จน
เกิดผลหรืออานิสงค์ของการปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลไปเป็นลำดับ ได้แก่ ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ความ
เบิกบานยินดี ความอ่ิมใจ ความสงบระงับ ความสำราญทางใจ ความตั้งมั่นแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ความรู้
แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ในขั้นนี้จะทำให้เรามีปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จึงเกิด
ความละหน่าย ความคลายกำหนัด ตามมา ในขั้นนี้จะทำให้เรามีปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือ
ม่ันไปเป็นลำดับ เมื่อเราเสพ เจริญ ทำให้มากในการปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในความ
หลุดพ้นจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นของกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุด 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการละ 
บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการ
ปฏิบัติสั่งสมเหตุให้จิตของเราไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ได้แก่ การฟังธรรม การ
แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจ
ซึ่งธรรม และสมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘) พร้อมทั้งมีการเสพ เจริญ ทำ
ให้มากในการละกิเลสไปเป็นลำดับอย่างมั่นคงควบคู่กันไปตั้งแต่กิเลสระดับหยาบ กลาง ละเอียด หรือ
กิเลสในขั้นกามภพ รูปภพ อรูปภพ โดยเริ่มจากละด้วยการกดข่มกิเลสเอาไว้ ละด้วยการทำให้กิเลส
ลดได้เป็นครั้งๆ คราวๆ ละด้วยการทำให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเป็นอัตโนมัติ ละด้วย
การทำให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวโดยทำทวนไปทวนมาจนจิตตั้งมั่นในความสงบจาก
กิเลสนั้น จนในที่สุดก็ละด้วยการทำให้กิเลสสิ้นไปได้สำเร็จ หรือบรรลุธรรมสำเร็จ เป็นเอง สลัดออก



๗๙ 

 

ซึ่งกิเลสได้โดยมันเป็นเอง จึงจบกิจในการดับทุกข์จากกิเลสเรื่องหนึ่งๆ ด้วยบททบทวนธรรม โดยทำ
ไปทีละเรื่องๆ เป็นลำดับตามฐานะของตนอย่างสมควรแก่ธรรม 

ผลการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ เข้าถึงความเบาใจในปัจจุบัน และเข้าถึงธรรม
เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน เพราะเราสามารถหยุดชั่วด้วยการละนิวรณ์ซึ่งเป็นอาการของกิเลส คือ 
ความยินดีในกาม ความคิดร้าย ความหดหู่เศร้าหมอง ความฟุ่งซ่านรำคาญ และความลังเลสงสัย ไม่ให้
ละเมิดออกมาทางกาย วาจา แล้วจัดการกับอาการเหล่านั้นภายในใจด้วยกุศลวิตก และกุศลวิจาร 
(การตริตรึกไตร่ตรองในกุศลหรือประโยชน์ของการออกจากกิเลส ) เมื่อพิจารณาสะสมจนสามารถละ 
บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในกามและอกุศลธรรมได้ไปเป็นลำดับใน
ปัจจุบันแล้ว ย่อมมีความผ่องใสในภายใน (ปีติ) เมื่อปีติระงับไปก็รู้สึกสุขสงบ ยินดี พอใจ เต็มใจ พอ
เราไม่ทำชั่วตามกิเลสในปัจจุบัน เราก็เลือกที่จะทำแต่ดีที่ทำได้ และทำดีนั้นด้วยใจที่มีปัญญารู้ชัดใน
โทษภัยของกิเลสจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในดีนั้นด้วยใจที่เป็นสุข โดยพร้อมทำดีเมื่อองค์ประกอบในการทำดี
นั้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง และพร้อมวางดีเมื่อองค์ประกอบในการทำดีนั้นฝืดฝืนเกิน ทรมานเกิน หรือ
แตกร้าวเกิน จึงเป็นการทำดีที่มีทั้งความเบาใจและปัญญาในการสร้างองค์ประกอบดีๆ ทางด้าน
ร่างกาย และเหตุการณ์อย่างพอเหมาะพอดีในปัจจุบัน  ซึ่งเป็นการสั่งสมสภาพของ ‘เนกขัมมสิตต
อุเบกขาเวทนา’ คือ บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่มีกิเลสเพียงดังเนิน ปราศจากความเศร้าหมอง แววไว เหมาะ
ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหวอยู่ ในปัจจุบันขณะไปเป็นลำดับๆ จนบริบูรณ์ถึงที่สุดได้ 

 



  

 

บทท่ี ๓ 
 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 
 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดับทุกข์
ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ร่วมกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกต
การแบบมีส่วนร่วม ในผู้นำองค์กรแพทย์วิถีธรรมและกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกระดับ 
โดยสังกัดศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑ -๙ มูลนิธิแพทย์วิถี
ธรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการเก็บข้อมูลด้วยวิธีทอดเทปการส่งการบ้าน ในหัวข้อพุทธะชนะทุกข์ 
ของผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ ๕ ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นที่จะศึกษา คือ ๑) บริบทของมูลนิธิ
แพทย์วิถีธรรม ๒) ที่มาและหลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๓) เนื้อหา
การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๔) วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ 
ดร.ใจเพชร กล้าจน ๕) ตัวอย่างผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เพ่ือ
นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ดังมี
รายละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ บริบทของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม 

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย มี ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งเป็น
องค์กรที่มีบทบาทหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการทำกสิกรรมไร้
สารพิษ ด้วยวิธีการที่ประหยัด เรียบง่าย พ่ึงตน และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพ่ือช่วยลดความเดือดร้อน
ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค, ลดกิเลสรักษาโรค, มาเป็นหมอดูแลตัวเอง
กันเถอะ และหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเอง” 



๘๑ 

 

ปัจจุบันมีจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๓๘-๒๕๖๕ ประมาณ ๗๐๐ กว่าคน โดยส่วนที่เป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ ประมาณ 
๔๐๐ กว่าคน ซึ่งมีประชาชนที่ผ่านการอบรมจากองค์กรแล้วไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คนทั่วโลก๑ 

๓.๑.๑ ประวัติและผลงานของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ปัจจุบันมี
ตำแหน่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข, นักวิชาการอิสระ, ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย,วิชชาธิการบดี สถาบัน
วิชชาราม, ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม, และประธานเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ทั่วประเทศ สถานที่ทำงานอยู่ที่มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม 
สวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยขับเคลื่อนไปตามสวนป่านาบุญ ๑-๙ ทั้งใน (ประเทศไทย) และต่างประเทศ 

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) เกิดอยู่ที่บ้านอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร แต่เดิม
ชื่อสำเริง มีทรัพย์ โดยท่านเล่าให้ฟังว่า “ชื่อเดิมดูจะสำเริงสำราญเกินไป จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น ใจเพชร 
กล้าจน ซึ่งใจเพชรนั้น เป็นการทำความดีอย่างแข็งแกร่ง และกล้าที่จะจน โดยให้การรักษาผู้ป่วยโดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย นั่นคือ การกล้าที่จะจน แต่ร่ำรวยในความดี” 

บิดาชื่อ นายเลียง มีทรัพย์ (ชื่อเดิม นายหล่าย มีทรัพย์) อาชีพรับราชการครู มารดาชื่อ 
นางครั่ง มีทรัพย์ อาชีพชาวนา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๔ คน คือ นางนภาพร มีทรัพย์, นาย
ใจเพชร กล้าจน, นางสาววิจิตรา มีทรัพย์ และนายกิตติศักดิ์ มีทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัวเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ทำงานฟรี ไม่รับค่าตอบแทน 

ท่านเกิดมาในครอบครัวที่พ่อเป็นครู เป็นคนขยัน เป็นคนใจกว้าง มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือ
คน พ่อจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในหมู่บ้านตำบลและอำเภอดอนตาล เวลาชาวบ้านมีปัญหาการ
ทะเลาะเบาะแว้งกัน ชาวบ้านก็มักจะมาขอให้พ่อตัดสินคดีเสมอ ซึ่งพ่อจะไกล่เกลี่ยตัดสินด้วยความใจ
เย็นเมตตา ด้วยความยุติธรรม นอกจากเป็นครูแล้ว พ่อยังเป็นหมอสมุนไพรด้วย พ่อรักษาช่วยชีวิต
ผู้อื่นให้เห็นอยู่เสมอ ตอนเด็กท่านเคยเห็นคนถูกงูกัดซึ่งโรงพยาบาลรักษาไม่หาย บางคนอาการปาง
ตาย แต่พอมาหาพ่อของท่านแล้ว พ่อสามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพร ท่านจึงซึมซับการใช้

 
๑ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๘๓. 



๘๒ 

 

สมุนไพรมาจากพ่อ ส่วนแม่เป็นเกษตรกรเป็นชาวนาแม่เป็นคนขยันทำการงานมาก มุมานะ ทำอะไร
ทำจริงจัง ทำทน ใครไม่ทำก็ช่าง ฉันทำเอง เป็นคนขยันมาก 

ท่านเล่าให้ฟังว่า “ครอบครัวเรามีฐานะปานกลางก็ไม่รวยก็ไม่จน แต่ว่ามีคนลาวที่เขาหนี
ศึกสงครามมาเมื่อประมาณ ๓๐-๔๐ ปีที่แล้ว มีการรบกันที่ประเทศลาว พวกลาวที่แพ้การรบหนีการ
ถูกฆ่าก็หนีศึกสงครามมาที่สวนป่านาบุญ ๑ มาอยู่กันที่นั่น ก็มาอยู่เป็นร้อยๆ คน ที่นามันก็แล้งๆ มัน
ยังไม่ได้เป็นอย่างเช่นทุกวันนี้ ตอนนั้นยังไม่ได้ทำไร่นาสวนผสมตามทฤษฎีในหลวง นามันก็แล้ง เราก็
ต้องทั้งทำนาทั้งซื้อข้าวกินเพราะมันไม่พอต้องเลี้ยงคนที่หนีตายที่ได้มาอยู่ที่นั่น”๒ 

ซึมซับการให้และแบ่งปันจากพ่อและแม่ 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ผมก็ได้เห็นสภาพชีวิตของความทุกข์ทรมานของคนที่เขา
เสี่ยงชีวิตเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหนีมาหนีร้อนมาพ่ึงเย็น (หนีมาทางแม่น้ำโขง) บางคนก็อยู่เป็นปี ๒ ปี ๓ ปี 
ส่วนใหญ่ก็จะไปประเทศที่ ๓ คือสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ ชีวิตตอนนั้นก็ยังรู้สึกเลยว่าทำไมพ่อแม่
หาเงินหาทองมาได้ พ่อก็เป็นครู แม่ก็ทำมาหากินไป เอ๊ะ ทำไมไม่เลี้ยงลูกให้อิ่มหนำสำราญ ผมก็มี
ความรู้สึก เอ เรานี่โชคดีหรือโชคร้ายนี่ บางวันไม่มีอะไรกินก็ข้าวเหนียวโรยเกลือของแม่นี่แหละ มันก็
ได้กินเท่านี้แหละ เพราะคนเป็นร้อยนะ คนที่เขาหนีร้อนมาพ่ึงเย็น ข้าวยากหมากแพง แต่อย่างน้อยๆ 
ผมก็ได้ซึมซับน้ำใจพ่อแม่ได้ซึมซับการแบ่งปันตั้งแต่ตอนนั้น ที่แน่ๆ ก็คือพ่อแม่จะจัดเวรให้เลย ให้ ลูก
คนนี้รดต้นไม้ต้นนี้ คนนี้รดต้นไม้ต้นนี้ วันนี้คนนี้ถูบ้าน แบ่งจัดสรรให้ห้องนี้เป็นของคนนี้ ห้องนี้คนนี้
ดูแล ห้องนี้คนนั้นดูแล ต้นไม้ต้นนี้ให้คนนี้ดูแล ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แต่ทำงานนี่แหละไม่ได้ไปเที่ยวอะไร 
นานน้าน…ไปที เวลาไปเที่ยวๆ มันก็ไม่มีแรงจะไปหรอก ไปก็ไปหลับไปดูหนังก็ไปหลับ หลับแม่ก็
ปลุกๆ ก็กลับ ก็เป็นอย่างนี้ชีวิต 

ผมก็รู้สึกว่าอิจฉาคนอื่นเขาที่เขามีเวลาเล่นเที่ยวมีเงินมีทองพ่อแม่ก็หาเงินให้ ตอนนั้นเรา
ไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ที่ขัดเกลาเราว่าในสิ่งเหล่านั้นทำให้เราแกร่ง ต้องทำนาต้องทำทุกอย่างที่มัน
ยากลำบากสำหรับเด็กๆ ซึ่งเด็กทั่วๆ ไปไม่โดนอย่างนั้น มีแต่พวกเราที่โดนอย่างนั้น ในใจลึกๆ ก็คิดว่า
โตขึ้นนะถ้าเรามีงานทำนะ เราจะหาเงินให้ได้เยอะๆ แล้วเอามาซื้อมาใช้มาเสพในทุกอย่างที่อยากได้
อยากกินอะไรจะซื้อมากินให้มันสมใจเลย กินให้เข็ดเลย อะไรที่อร่อยๆ จะหามากินให้หมดเลย อะไรที่
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๘๓ 

 

ลูกคนอื่นเขาได้กินได้ใช้ได้เที่ยวเล่นตามประสาเด็กๆ ไปเที่ยวเราก็ไม่ค่อยได้ไปไม่ให้ไปหรอกแม่ไม่ให้
ไป”๓ 

เป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้มันสุดๆ ต้องรู้ให้มันสุดๆ 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ผมเป็นคนจริงจัง ทำอะไรมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นคนที่ตั้ งใจทำ
อะไรแล้วต้องทำให้มันสุดๆ ต้องรู้ให้มันสุดๆ ถ้าเลิศก็ต้องเลิศสุดๆ รู้ก็ต้องรู้ให้มันสุดๆ มันเป็นอย่างนั้น 
มันคืออะไร มันเป็นอย่างไร พอใจมันเป็นอย่างนั้นพอจะทำอะไรก็ทุ่มโถมทำ พากเพียรเรียนรู้จนได้
ความกระจ่างชัดในเรื่องที่สนใจนั้นๆ เล่นกีฬาเพ่ือนก็ไม่เพียรเหมือนเรา เราก็เอาเป็นเอาตายแต่เพ่ือน
ก็ไม่เอาเป็นเอาตาย พอเราทำท่าเอาเป็นเอาตายเพื่อนก็เลิกแต่เราก็ไม่ยอมเลิกเราก็ไปต่อของเรา 
เรียนก็สุดๆ ทำอะไรก็สุดๆ เพ่ือที่จะรู้ว่าถึงที่สุดแล้วมันเป็นยังไง 

เป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์ ครูว่าอย่างไรก็ทำอย่างนั้น ตั้งแต่เด็กจะเกลียดความชั่ว
มาก เวลาดูโทรทัศน์ดูหนังเห็นตัวร้ายจะเกลียดมาก และตั้งใจไว้ว่าจะต้องไม่เป็นตัวร้าย จะไม่
เบียดเบียน ไม่ทำร้ายคนอื่น มีใจสงสารคนที่ถูกทำร้ายมาก เป็นเด็กที่ค่อนข้างเรียบร้ อยจนเพื่อนๆ 
เลือกให้เป็นประธานนักเรียนตอนอยู่ชั้นมัธยมต้น จากความมุ่งมั่นทุ่มเทตั้งใจทำอะไรแล้วต้องทำให้มัน
สุดๆ จึงทำให้มีทักษะในหลายเรื่องท่ีทุ่มเททำ ทั้งด้านด้านกีฬา กสิกรรมไร้สารพิษ ด้านร้องเพลง 

ตั้งแต่เด็ก ผมตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำงานด้านสุขภาพไม่ทำงานในโรงพยาบาลเพราะรู้สึกกลัว
เชื้อโรคมาก อยากเป็นทหาร สอบได้ทหารอากาศแต่ไปรายงานตัวไปไม่ทันเลยไม่ได้เรียน และมาสอบ
ติดทุนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จึงได้ทำงานดูแลสุขภาพคน ซึ่งตั ้งแต่ไปเรียน
ช่วงแรกก็ไม่ชอบใจนัก แต่ช่วงหลังก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืนจึงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
และปฏิบัติราชการด้วยความตั้งใจ 

เมื่อจบการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๓๕-๒๕๓๘ ได้รับราชการที่โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จังหวัด
มุกดาหาร อยู่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน และดำเนินโครงการนวัตกรรม
ของโรงพยาบาล เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน โครงการแก้ไขปัญหาเด็ก
ขาดสารอาหาร ยาเสพติด บุหรี่ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือประชาชนนั้นดำเนินการไปโดย
ไม่มีงบประมาณ หรือมีงบประมาณน้อย แต่เห็นว่ากิจกรรมการงานและโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการ
นั้นมีประโยชน์ต่อประชาชน จึงตั้งใจมุมานะดำเนินการ และได้บุกเบิกโครงการแพทย์แผนไทยขึ้นใน
โรงพยาบาลหว้านใหญ่หลายด้าน เริ่มจากเรื่องนวดและการใช้ยาสมุนไพร เพราะเห็นว่าจะเป็นสิ่งที่ทำ
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๘๔ 

 

ให้ประชาชนพึ ่งตนเองได้ จึงได้ดำเนินโครงการประสานแพทย์พื ้นบ้าน ไปเป็นวิทยากรอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขของโรงพยาบาลหว้านใหญ่ โดยได้เรียนรู้ไปพร้อมกันทำให้ได้รับคัดเลือกเป็น
ข้าราชการดีเด่นของโรงพยาบาลในปี พ.ศ. ๒๕๓๖”๔ 

ซึมซับการทำกสิกรรมมาจากแม่ 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ผมมีประสบการณ์การทำกสิกรรม มาตั้งแต่เด็กๆ เพราะ
ผมเป็นลูกชาวนา พ่อเป็นครู แม่เป็นชาวไร่ชาวนาเป็นกสิกร เพราะฉะนั้นจึงมีประสบการณ์ปลูกพืช
ปลูกผักมาตั้งแต่เด็กๆ โตขึ้นมาไปเรียนหนังสือ เขาก็สอนใช้เคมี ก็มีประสบการณ์เรื่องใช้เคมี พอจบมา
ก็มาเรียนรู้กับแนวบุญนิยม ปราชญ์ชาวบ้าน ก็ได้เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษต่างๆ ได้ฝึกฝนทำมา ตอน
ทำงานอยู่อนามัยเป็นหมออนามัย ผมปลูกผักเต็มอนามัยเลย ทั้งกินทั้งแจกชาวบ้านบ้างทั้งขายบ้าง 
ปลูกจนเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผมทำเป็นตัวอย่างทั้งด้านสุขภาพและทั้งด้านเศรษฐกิจ ก็ทำให้คนได้เห็น 
จนได้รางวัลข้าราชการดีเด่นของโรงพยาบาล หนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือปลูกพืชไร้สารพิษ จึงมี
ประสบการณ์และพัฒนามาเรื่อยๆ จน ทุกวันนี้ก็ได้สูตรง่ายๆ ในการทำกสิกรรมไร้สารพิษ สูตรที่ง่าย
ที่สุดในการทำปุ๋ย คือปุ๋ยยูเรียสูตรหมอเขียว เป็นปุ๋ยที่ง่ายที่สุดจุลินทรีย์พลังศีลเพอร์มาลคาลเจอร์พลัง
ศีล เป็นต้น 

ในช่วงเวลา ๓ ปีแรกของการเริ่มรับราชการ ได้ใช้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแผนปัจจุ บัน
อย่างเต็มความสามารถในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน แต่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้
เพียงบางส่วนเท่านั้น ยังมีปัญหาสุขภาพอีกจำนวนมากที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ ยิ่งไปกว่านั้นปัญหา
กลับบานปลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคเรื้อรัง เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ปวดตามข้อ ปวดตามเนื ้อตัว ปัญหาทางเดินอาหาร ภูมิแพ้ เป็นต้น 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงขึ้น ศักยภาพในการพ่ึงตนในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพน้อยลง ทำให้
เริ่มชัดเจนว่าการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันช่วยลดหรือแก้ปัญหาได้บางส่วนแต่อีกหลายส่ วนยังไม่
สามารถลดหรือแก้ปัญหาได้จึงได้เริ่มแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 

เริ ่มศึกษาความรู้การดูแลสุขภาพตามแนวทางต่างๆ เช่น แนวบุญนิยม รวมถึงการทำ
กสิกรรมไร้สารพิษจากปราชญ์ชาวบ้าน และการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ได้เริ่มแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวิธีการดูแลสุขภาพแนวบุญ
นิยมจากการอ่านหนังสือ และได้ไปอบรมการแพทย์พื้นบ้าน และกสิกรรมผสมผสานไร้สารพิษ การ
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๘๕ 

 

ดำรงชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงกับปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มพ่อผาย พ่อคำเดื่อง พ่อสุทธิ
นันท์ ซึ่งการดำเนินการทั้งสองกิจกรรมดังกล่าว เป็นจุดสำคัญของการเรียนรู้สุขภาพแนวธรรมชาติ
บำบัดอย่างเป็นองค์รวม จากนั้นจึงได้ศึกษาการดูแลสุขภาพแนวทางเลือกต่างๆ หลากหลายศาสตร์
เพิ่มเติม โดยช่วงเวลาดังกล่าวได้เริ่มลงมือปฏิบัติวิธีการดูแลสุขภาพแนวทางต่างๆ เช่น แนวบุญนิยม 
แนวปราชญ์ชาวบ้าน และแนวทางอื ่นๆ รวมถึงการทำกสิกรรมไร้สารพิษและการดำรงชีวิตแนว
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง”๕ 

จุดเริ่มต้นในการศึกษาธรรมะเพราะเครียดจากการยึดดี 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “มันจะมีความรู้สึกว่าถ้าชีวิตนี้ไม่ทำอะไรให้สุดในแต่ละ
เรื่องๆ มันจะคาอยู่ในใจมันจะมีบางอย่างที่คาใจ ด้วยเหตุนี้พอถึงวันทำงานเรายิ่งอึดอัดเพราะว่าเรายัง
ไม่มีธรรมะ พอไปเจอเรื่องเลวร้ายต่างๆ เยอะแยะไปหมดแล้วเราไม่สามารถที่จะไปฝ่าฟันแก้ปัญหาอัน
เลวร้ายทั้งหมดในโลกได้แต่เรามุ่งหมายจะให้สิ่งเลวร้ายทั้งหมดในโลกนั้นหมดไป เราเจออะไรมันก็ตัน
ไปหมดเพราะเราไม่มีธรรมะไม่รู้สัจจะว่ามันทำได้ขีดนึงเท่านั้น มันไม่ใช่ว่าจะไปแก้ไขปัญหาสิ่งเลวร้าย
ทั้งหมดในโลกได้หมดมันทำได้แค่ขีดนึงในคนๆ นึง ตอนนั้นมันไม่รู้หรอกจะเอาให้สุดทุกอย่าง เลยแล้ว
เครียดมาก เครียดมากพอเครียดมากๆ ก็เริ่มศึกษาธรรมะเพราะทางอ่ืนมันตันไปหมดแล้วทำอะไรไปก็
สุขแป๊บเดียวมันก็หมดๆ เอ๊ะมันเป็นยังไงๆ ก็เริ่มศึกษาธรรมะ 

พอศึกษาธรรมะอยากรู้อันนึงว่าความสุขมันมีก่ีอย่างนะในโลก อยากรู้ อยากรู้ความสุขมัน
มีกี่อย่างในโลก มันมีอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตเป็นสุข ไอ้ที่เขาว่ามาหลายสิ่งหลายอย่างว่าเป็นสุขก็ได้เสพ
มาหมดแล้ว มันยังเหลือสุขอีกอันนึงที่เรายังไม่รู้จักคือสุขที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันดีที่สุดในโลกแล้วมัน
เป็นยังไง มันสุขที่สุดในโลกน่ะมันเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้ และเราก็อยากจะรู้ พออยากจะรู้คราวนี้
เราก็เรียนสุดๆ เลย เรียนจากพระองค์นั้นองค์นี้ที่ท่านว่าปฏิบัติแบบไหนแล้วเป็นสุขก็ไปเรียน เรียนไป
มันก็ได้สุขไประดับนึงแล้วมันก็ไม่สำเร็จคือกลับมาทุกข์อีก แม้แต่การคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่
ดับไปไม่ใช่ตัวเราของเราตายไปเอาอะไรไปไม่ได้มันก็โล่งขึ้นสวรรค์เสร็จแล้วพอปัญหากระแทกๆ ก็
ทุกข์เหมือนเดิม ทำไมมันมันทุกข์มันมีอาการของทุกข์ อยากให้ดีเกิดดีไม่เกิดมันก็ทุกข์ ทุกข์เรื่องนั้น
ทุกข์เรื่องนี้ ปัญหากระแทกมามากๆ ก็เอาไม่อยู่นะที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่ตัวเรา
ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้มันเอาไม่อยู่ ทุกข์หนักเข้าๆ เอาไม่อยู่”๖ 

 
๕ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) , ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๖ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) , ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๘๖ 

 

พบ ‘บวร’ ราชธานีอโศก คือสิ่งที่ตามหามาทั้งชีวิต 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ขณะที่กำลังเครียดนั้น วันหนึ่งก็โชคดีวันที่บุญเต็มรอบ 
เครียดมากๆ หาทางออกไม่ได้ ในราวปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พี่สัญชัย ตุลาบดี เป็นพี่ชายของพี่พัชรีย์ ทำงาน
อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ท่านก็เห็นผมเป็นสายจริงจังช่วยเหลือประชาชน ท่านก็
บอกว่าไปไหม จะพาไปอบรมจริยธรรมและกสิกรรมไร้สารพิษที่ศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษผมไม่ได้
สนใจคุณธรรมหรอกเพราะอ่านๆ อะไรไปก็ไม่เห็นพาเราพ้นทุกข์เลย ตอนนี้ขอเอากสิกรรมไร้สารพิษ
ก่อน ได้ไปเจอหมู่กลุ่มชาวอโศกที่มีน้ำใจ มีศีล ลดละอบายมุข รับประทานอาหารมังสวิรัติ ราว 
๒,๐๐๐ คน ไม่มีใครกินเหล้าเลย ไม่มีใครสูบบุหรี่เลย และก็ไม่มีใครแต่งตัวโก้ๆ มาอวดกันเลยแต่งตัว
มอซอกันหมด ไม่ว่าใครจะมีตำแหน่งอะไรแต่งตัวมอซอเหมือนกันหมดเลย เลยรู้สึกประทับใจมีการ
ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้ สอนวิชาให้กันก็ไม่เอาตังค์ สอนทำปุ๋ยชีวภาพ ทำกสิกรรมไร้
สารพิษ มีการจัดการขยะให้เป็นประโยชน์ ทำสิ่งอุปโภคบริโภคจากสมุนไพร สอนวิชาทำเห็ดทำแชมพู
ทำอะไรๆ ก็ไม่เอาตังค์สอนวิชาพึ่งตนเองในสิ่งจำเป็นของชีวิตด้านต่างๆ มีกองบุญส่วนกลางกินใช้
ร่วมกัน (สาธารณโภคี) เอ๊ะ ไม่เคยพบไม่เคยเห็น เกิดมาในโลกไม่เคยพบไม่เคยเห็น งง แต่เราก็รู้เลยว่า
ใช่แล้วสิ่งนี้แหล่ะที่เราตามหามาทั้งชีวิตลักษณะแบบนี้ 

ได้ฟังพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์ ๒ กัณฑ์พลิกฟื้นชีวิตเลย เข้าใจธรรมะแล้วว่ามันต้องทำ
ดีแล้วก็ต้อง ‘วางดี’ พ่อครูเทศน์ท่านเทศน์ ๒ กัณฑ์ ตรงกับเรื่องที่ผมกำลังทุกข์หนักเลย คือเรื่อง
กรรมและเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์ 

กัณฑ์แรก : ทำดีแล้วก็ต้องวางดี โดยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ท่านเทศน์เรื่องกรรม กัมมัสสโก
มหิ เรามีกรรมเป็นของๆ ตน กัมมทายาโท เราเป็นทายาทของกรรม กัมมโยนิ เรามีกรรมเป็นกำเนิด 
กัมมพันธุ เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ กัมมปฏิสรโณ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เป็นที่ให้ผล เป็นสิ่งที่ทำให้
สะดุดกับสิ่งที่ต้องการหาคำตอบว่า สิ่งต่างๆ สิ่งดีสิ่งไม่ดีที่มันเกิดกับชีวิตคนที่ประดังประเ ดเข้ามา 
เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพราะอะไร มาจากอะไร พ่อครูก็ฟันธงเปรี้ยงว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่ามาจากการกระทำ
ทั้งหมด พอได้ฟังมันโล่ง โล่งไปหมดเลย อ๋อมันอยู่ที ่การกระทำหรือ แต่ก่อนผมนึกว่ามันอยู่ที่สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่า เราก็เคารพเจ้าที่เจ้าทางแล้วทำไมมันยังทุกข์เหมือนเก่า มีพระแขวน
คอก็หลายองค์ 

พอเข้าใจแล้วก็เลิกแขวนแล้วเพราะรู้แล้วว่าพระที่แท้จริงคือความดีที่จะคุ้มครองเรารู้แล้ว 
สิ่งที่พ่อครูฯ เทศน์ตอนนั้นทำให้พลิกฟื้นชีวิตเลย เรื่องของอัตตามานะเรื่องยึดดีคิดดีหลงดี เราไม่เคย
คิดว่ายึดดีมันเป็นทุกข์ ดีก็ต้องทำดีก็ต้องเอา มันจะไปวางยังไง ดีแล้วจะไม่เอาดียังไง ดีก็ต้องเอา เอา
แบบหัวชนฝา มันต้องลุยแบบหัวชนฝาตายเป็นตาย แต่พอพ่อครูฯ เทศน์ว่าดีแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่
แบบนั้น ดีคือทำเต็มที่พอมันไปไม่ได้ก็ต้องวางต้องเลิกต้องปล่อย ต้องวางมีแรงใหม่อีกค่อยทำอีกมันไป



๘๗ 

 

ไม่ได้แล้ว เหตุปัจจัยมันไปไม่ได้แล้วก็ต้องวาง เพิ่งจะเข้าใจธรรมะว่ามันต้องทำดีแล้วก็วางดี พอได้ยิน
เท่านั้น มันรู้สึกสุขสบายใจอย่างบอกไม่ถูก อธิบายไม่ถูกผมเดินยิ้มเหมือนเป็นคนติดกัญชาเลย 

กัณฑ์ท่ีสอง : การกินเนื้อสัตว์กับชีวิตที่เคยหลงผิดมาตั้ง ๒๔ ปี ซ่ึงผมมีความสงสัยว่าเราไม่
กินเนื้อสัตว์ก็ได้หรือชีวิต คือขัดแย้งอยู่ในใจว่าเราเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ฆ่าสัตว์ แล้ว
ทำไมคนยังกินสัตว์อยู่ กินอยู่มันก็ต้องฆ่าอยู่ มันไม่เห็นไปด้วยกันเลยไม่ฆ่าสัตว์กับกินสัตว์ ศีลข้อ ๑  
ไม่ให้ฆ่าสัตว์ ก็กินสัตว์ทั้งบ้านทั้งเมืองรวมทั้งผมด้วย ก็ไม่ให้ฆ่าสัตว์ เราไม่ได้ฆ่าไปให้คนอ่ืนฆ่าเราจะได้
ไม่บาป มันขัดแย้งอยู่ในใจ ไม่ฆ่าแต่ก็กิน เป็นสิ่งที่สะดุดใจอย่างมาก ก็ไม่เข้าใจว่า การกินเนื้อสัตว์ มัน
โหดร้ายที่สุด มันเห็นแก่ตัวที่สุด ไม่ได้ใส่ใจเลยว่าเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนกับความอำมหิตของเรา มันก็
ทำให้ตัวเองเดือดร้อน คนอ่ืนเดือดร้อน เพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ดูความอำมหิตของกิเลสของตัวเองที่
เคยเป็นเช่นนั้นมา 

จุดเปลี่ยนสำคัญท่ีทำให้ผมเลิกกินเนื้อสัตว์ คือได้อ่านกระดาษที่ห่อหนังสือจากชาวอโศกที่
มีข้อความว่า “คุณบอกว่าคุณมีความเมตตากับผู้คนกับสัตว์เพ่ือนร่วมโลก แต่ปากคุณยังเคี้ยวกลืนชีวิต
ของผู้อื่นอยู่ คุณมีเมตตาจริงหรือเปล่า” ทำให้รู้สึกสะดุดสะดุ้งจิตเราก็ว่าเราเป็นคนดีชอบช่วยเหลือ
สังคมแล้วนะ เราคิดว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมมีเมตตา แต่ปากของเราก็เคี้ยวกลืนความทุกข์ทรมาน
ของคนอื่นอยู่ตลอดเวลา กลืนได้อย่างไร กับความทุกข์ทรมานของเขา แต่ก่อนก็ไม่เข้าใจ จนไปเห็น
กระดาษชิ้นนั้น ที่เขียนข้อความไว้ เมื่อเรารู้สิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิด และเข้าใจการปฏิบัติความเมตตาที่แท้จริง
ต่อสัตว์ พอชัดตรงนี้ ประกอบกับมีหมู่กลุ่มจึงได้ตั้งใจว่าเราจะไม่กินสัตว์อีกแล้ว เราจะไม่โหดร้าย
อำมหิตเห็นแก่ตัวอีกแล้ว เราจะไม่ทำลายชีวิตนี้อีกแล้ว จะไม่มีชีวิตที่ต้องตายเพราะเราอีกแล้ว ผมตั้ง
จิตว่า ‘จากวันนี้ไป จะไม่มีชีวิตใดเดือดร้อนเพราะเราอีกต่อไป เราจะไม่ฆ่าสัตว์ เราจะไม่กินสัตว์ตาย
เป็นตาย เราจะไม่ฆ่าสัตว์ เราจะไม่กินสัตว์ ตายเป็นตาย จะไม่ทำร้ายใคร ทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์
จากเราเท่านั้น’ 

ไม่ทำร้ายใคร คือ ไม่เลี้ยงกิเลสและถือโอกาสเลิกกินเนื้อสัตว์และกินมื้อเดียว (ราววันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙) เปลี่ยนมากินอาหารมังสวิรัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา”๗ 

ปฏิบัติธรรมตั้งศีลเลิกทานเนื้อสัตว์ด้วยการพิจารณาโทษและประโยชน์ 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “เดิมผมชอบทานทั้งเนื้อสัตว์และผักพอได้ฟังธรรมะจากพ่อ
ครูสมณะโพธิรักษ์สมณะ สิกมาตุ ญาติธรรมชาวอโศก อันเป็นธรรมะแท้ๆ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็

 
๗ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) , ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๘๘ 

 

ชัดเจนว่าการทานสัตว์ทำให้เสียสุขภาพและเป็นบาปเป็นเหตุให้สัตว์ถูกขังถูกฆ่าจึงตั้งศีลเลิกทาน
เนื้อสัตว์ทุกชนิดโดยเมื่อมีอาการอยากเสพเนื้อสัตว์ก็พิจารณาถึงโทษภัยว่าทำให้เสียสุขภาพ เป็นวิบาก
ร้ายนำเรื่องร้ายมาใส่ชีวิตทำให้สัตว์ถูกขัง ถูกฆ่า ทุกข์ทรมาน อำมหิต โหดร้ายไม่มีความเมตตาต่อสัตว์ 
เป็นการเบียดเบียนสัตว์อาหารที่ไม่เบียดเบียนเป็นบุญกุศล ก็มีคืออาหารมังสวิรัติทั้งดีต่อสุขภาพดว้ย
ประหยัดด้วยเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมด้วยเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 

การพิจารณาดังกล่าวทำให้อาการอยากเสพเนื้อสัตว์ลดลงไปเป็นลำดับๆ ทำซ้ำๆ ทุกครั้งที่
มีอาการอยากเสพเมื่ออาการอยากเสพลดลงไปในแต่ละครั้งก็จะเกิดสภาพยินดีอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส
ที่เราไม่ต้องทำชั่วทำบาปอีกต่อไป เป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อื่นเป็นพลังใจพลังปัญญาให้ผู้อื่นอีกต่อไปเกิด
ความรู้สึกความตั้งใจในจิตว่า “จากวันนี้ไป จะไม่มีชีวิตใดเดือดร้อนเพราะเราอีกต่อไป เราจะไม่ฆ่า
สัตว์เราจะไม่กินสัตว์ ตายเป็นตายจะไม่ทำร้ายใครทุกชีวิตจะได้รับประโยชน์จากเราเท่านั้น” เป็น
ความเด็ดขาดในการตัดสินใจไม่กินเนื้อสัตว์ ซึ่งในขณะนั้นได้ทำงานอยู่ที่ โรงพยาบาลหว้านใหญ่ จำได้
ว่าตรงกับวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙”๘ 

ปฏิบัติธรรมทิ้งความรู้สึกอร่อย ให้เหลือแต่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเท่านั้น 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ตอนนั้นผมยังอยู่ที่อนามัยพ่อครูสมณะโพธิรักษ์เทศน์ว่าขอ
สักชาติได้ไหมถ้าได้แล้วคุณจะไม่เอาก็เป็นไร ตอนนั้นใจมันยังติดรสอร่อยจากอาหารมังสวิรัติอยู่ (ไม่ได้
ได้กินเนื้อสัตว์แล้ว) ก็มาคิดว่าสุขแบบพุทธแท้ๆ มันเป็นอย่างไร เกิดมาชาติหนึ่งเรายังไม่เคยเจอ
อยากจะเจอบ้าง คือ อยากจะทำให้มันถึงที่สุด ทางโลกทำไปๆ เราก็รู้อยู่ว่าเกิดดับๆ ในด้านธรรมะนี่
สุขที่สุดมันเป็นอย่างไร ดีที่สุดมันเป็นอย่างไร ที่ว่าสุขเลิศยอดยั่งยืนมันเป็นอย่างไร ดีสุดที่พระพุทธเจ้า
ว่ามันเป็นอย่างไร แต่อย่างนึงที่รู้ก็คือว่าจะต้องไม่ดูด ไม่ผลักในรูปรสกลิ่ นเสียงสัมผัส โดยเฉพาะ
เปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ด จะต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงมันไม่ต้องมีอร่อยหรือไม่อร่อย รู้ความ
จริงตามความเป็นจริงนี่คือสิ่งที่รู้ ตอนนั้นผมก็ยังไม่อยากรู้รสความจริงตามความเป็นจริงหรอกยัง
อยากได้รสบวกอร่อยๆ ตอนนั้นยังรู้สึกอย่างนั้นอยู่อยากได้รสบวกอร่อยอยู่ จำได้ว่ากินหวานก็อร่อย 
กินมันก็อร่อย กินรสอะไรก็อร่อย ก็ยังไม่อยากท้ิงรสอร่อย ตอนนั้นก็สู้กับกิเลสมันยังไม่อยากท้ิง 

พอนึกถึงคำพ่อครูขอสักชาติได้ไหมๆ ได้แล้วจะไม่เอาก็ไม่เป็นไร แล้วก็ย้ำๆ ไปอย่างนั้น 
แล้วก็เอ๊ะสุขที่สุดของพุทธมันเป็นยังไง แล้วถ้ารู้ความจริงตามความเป็นจริงแล้วมันจะเป็นยังไง แล้ว
มันจะเสียหายตรงไหน รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันก็จะสงบนะ จะเป็นสุขนะ ตัดสินใจทดลองทำ

 
๘ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) , ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๘๙ 

 

ในจิตเลยว่า ตกลงเราจะทิ้งความอร่อย เราจะทิ้งความรู้สึกอร่อยตกลง อร่อย เราจะทิ้งความรู้สึก
อร่อย เราจะเอาแต่ความจริงตามความเป็นจริง รสไหนก็เป็นรสนั้นๆ เปรี้ยวก็ให้มันเป็นเปรี้ยว หวานก็
ให้มันเป็นหวาน จะไม่เอารสอร่อยเอาแต่รสความจริงตามความเป็นจริงและประโยชน์พอคิดแค่นั้นนะ
มันโล่งๆ ไปหมดตกลงชีวิตเราจะเอาความจริง เท่านั้นแหล่ะ มันก็โล่งไปหมดเลย มันโล่งเพราะกิเลส
ตาย มันสุขยิ่งกว่าสุขมันโล่งไปหมด ไม่กลัวอะไรเลยไม่หวั่นไหวเลยรู้ความจริงตามความเป็นจริงสัมผัส
อะไรก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันจะไปทุกข์อะไร เหมือนที่พ่อท่านสอนว่าตัดสินใจปังพลังโล่ง 
มันก็โล่งไปหมด”๙ 

ปฏิบัติธรรมเลิกแย่งลาภยศตำแหน่ง 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “มีครั้งหนึ่งกำลังวิ่งออกกำลังกาย ปากก็บอกว่าไม่อยากได้
ซีได้ขั้นหรอกแต่ลึกๆ ใจมันอยากได้ วิ่งอยู่ก็สู้อยู่ อยากได้สรรเสริญอยากเป็นที่ยอมรับ ติดโลกธรรมจะ
ได้อวดเพื่อนว่าเรามีเงินเดือนมากกว่าเพื่อน ก็วิ่งๆๆๆ ไป เอ้…สุดท้ายมันก็ไม่มีอะไร ก็เกิดก็ดับ อยาก
ได้อีกก็ทุกข์อีก หามาได้ อีกสักพักก็ต้องไปแย่งใหม่อีกเหนื่อยอีกสุขอยู่เดี๋ยวก็ต้องไปแย่งมาอีกทุกข์ก็
แย่งมาอีกก็ทะเลาะกันอีก คิดพิจารณาไปในขณะที่วิ่ง สุดท้ายมนุษย์ก็ไม่ได้อะไรไขว่คว้าไปได้สุขแว๊
บนึงแล้วก็หมดไป คว้าไปแล้วมันก็ดายๆ เฉยๆ ก็เห็นความสุขที่มันหมดไปแล้วมันก็แย่งกันต่อแล้วมัน
ก็หมดไปแล้วก็แย่งกันต่อทะเลาะกันต่อเหยียบหัวกันอยู่อย่างนั้น ก็วิ่งๆๆ ไป สุดท้ายไม่เอาดีกว่า ไม่
เอาแล้วไม่แย่งลาภยศอะไรกับใครแล้ว โล่งเลย โล่งเป็นลำดับๆ”๑๐ 

ปฏิบัติธรรมพิจารณาความไม่เที่ยงของสุขลวง 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ผมก็คิดว่าชีวิตเราที่เกิดมาจะเอาอะไรกันแน่พิจารณาการ
เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเกิดดับๆ แต่ละอย่างๆ มันหมุนวนเกิดดับๆ จะเอาอะไร ไล่ไปก็ไม่ใช่ตัวเราของ
เรา ไล่ไปๆ เรื่อยๆ ก็เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆ ไปจนถึงจิต ก็เห็นความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง 
มันไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้ คนก็ไขว่คว้าแย่งกันอยู่นั่นแหละ แย่งกันมันก็สุขแป๊บนึงสุดท้ายมันก็หมดไป 
แล้วก็ไปแย่งต่ออีก ความสุขก็หมดไปก็แย่งต่ออีกเป็นหมาหอบแดด มันเกิดดับๆ จะเอาอะไร สุดท้าย
ชีวิตก็เข้าใจชัดๆ บอกไม่เอาแล้ว รู้แล้วล่ะ พอแล้ว ไม่แย่งอะไรกับใครแล้ว โอ้โห โล่ง เหมือนขึ้น
สวรรค์ ตอนนั้นจำได้ราวตี ๔ กลัวความรู้สึกนี้หายไปๆๆ ต้องประคองๆ ไว้เลยนะอย่าหายไปไหนนะๆ 

 
๙ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) , ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๑๐ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๙๐ 

 

เข้าใจเลยยิ่งกว่าสวรรค์คาลัย ยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆ ในโลกหล้า ยิ่งกว่าเอกราชทั ่วทั้ง
แผ่นดิน เข้าใจเลย ไม่ติดไม่ยึดมันสุขขนาดนี้หรือ กรึ่มๆ เลยนะตอนนั้นอยู่โรงพยาบาล (ฝ่ายส่งเสริม) 
กรึ่ม ตอนนั้นก็อ่านของหลวงพ่อชาที่ท่านพูดทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อ่านไปอ่านมาแล้วก็พิจารณา
ตามไปด้วยมันบวกภูมิของผมด้วย โล่งไปหมดเลย จากนั้นก็ประคองไว้อย่าไปไหนนะๆ ไอ้ความรู้สึก
โล่งนี่อย่าไปไหนนะๆ ทั้งวันก็ระลึกแต่ความไม่เที่ยงนี่แหละ ความไม่ติดยึดนี่แหละ ความไม่เที่ยงความ
ไม่มีตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเรา ทั้งวันระลึกถึงอันนี้มันโล่งดี สบาย มันก็มีของเก่ามา เราก็จะเห็นสักกา
ยะหยาบๆ ที่เราไปแย่งหยาบๆ หลังจากนั้นเราไปเก็บรายละเอียดเพิ่มเข้าไปอีก 

ผมเปลี่ยนตัวเองอย่างรวดเร็ว ทดลองฝึกปฏิบัติตามชาวอโศก ถือศีล ๕ เป็นอย่างน้อย ละ
อบายมุข รองเท้าไม่ใส่ ใส่ชุดม่อฮ่อม ตัดผมสั้น รับประทานอาหารวันละหนึ่งมื้อ ผลคือ ทำงานได้
ดีกว่าเดิม ทำงานได้มากขึ้น เพราะสุขภาพดีขึ้น ปัญญาแตกฉานเฉียบแหลมขึ้น และได้เวลาที่เคย
สูญเสียกับสิ่งที่เป็นภัยหรือไร้สาระกลับคืนมา”๑๑ 

เริ่มฝึกฝนตนและช่วยเหลือผู้อื่นให้พึ่งตนเองได้โดยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ (ดับทุกข์ 
ต้องดับที่เหตุ) ด้วยสิ่งท่ีประหยัด เรียบง่ายและไม่มีโทษ 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ผมพบว่าการแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยทั่วไปในปัจจุบันส่วน
ใหญ่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่พึ ่งตนด้วยสิ ่งที่ประหยัดเรียบง่าย จึงเริ ่มฝึกฝนตนเองและ
ช่วยเหลือผู้อื่นในการพึ่งตนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยสิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายเป็นหลัก ใช้วิธีการอื่นๆ 
เสริมเติมเต็มตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตามสภาพ ณ เวลานั้นๆ คือแนวคิดแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุ (ดับทุกข์ ต้องดับที่เหตุ) ก็รู้ว่าต้องทำอะไร 

ได้นำองค์ความรู้ศาสตร์ต่างๆ ในการสร้างสุขภาวะที่ได้ศึกษามาบูรณาการอย่างเป็นองค์
รวมเป็นการแพทย์วิถีพุทธ คือการแพทย์ที่นำเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั้ง ๔ แผน คือ 
แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื้นบ้าน รวมกับหลัก ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบัน
บุญนิยม มาจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมของพุทธศาสนา และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพท่ีต้นเหตุโดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิด
ประโยชน์สูงที่สุดด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็น
หลัก (ด้านวัตถุส่วนใหญ่ใช้พืชที่อยู่ใกล้ตัว) ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ และมีความยั่งยืนโดยสามารถ

 
๑๑ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๙๑ 

 

สร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อมๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ใน
สังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

แต่ก็มีอุปสรรคเนื่องจากโรงพยาบาลเป็นองค์กรใหญ่ทำอะไรได้ไม่มาก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  
จึงย้ายมาปฏิบัติราชการที่สถานีอนามัยบ้านนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกจังหวัดมุกดาหาร ทำ
โครงการช่วยประชาชนตามองค์ความรู้ซึ่งได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ชาวอโศก ปราชญ์ชาวบ้าน และการดูแลสุขภาพศาสตร์ต่างๆ ตามท่ีได้ศึกษามา ด้วยโครงการการดูแล
สุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่วิถีการดำรงชีวิตประจำวัน วัฒนธรรมที่มีความเก้ือกูลกันลงแขก
ช่วยเหลือกัน รับประทานอาหารปลอดภัยจากสารเคมี การออกกำลังกาย และกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมให้ตนเองและประชาชนมีสุขภาพที่ดี เกิดผลทำให้มีคนสนใจมาดูงานมากขึ้นเป็นจุดเด่นขอ
สถานีอนามัยที่มีแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกและสะสมภูมิปัญญาในหลายๆ ด้านมากขึ้นโดยปัจจัย
สนับสนุนสำคัญอีกอย่างหนึ ่งคือมีพื ้นที ่ของครอบครัว คือ สวนป่านาบุญ ๔  บ้านแดนสวรรค์ 
ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ใช้เป็นที่สาธิตฝึกฝนเผยแพร่การทำกสิกรรมไร้
สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสังคม พื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากสถานีอนามัยประมาณ ๑๐  กิโลเมตร 
ซ่ึงทำให้สามารถเข้ามาดูแลและพัฒนาพื้นที่สวนป่านาบุญ ๔ ได้สะดวกและเต็มที ่

ชีวิตชาตินี้ไม่รู้เป็นอะไร พอจะตั้งหลักได้พอจะมีเงินมีทองจะได้ไปกินอะไรๆ เหมือนคนอ่ืน
เขาก็มาเจอธรรมะก่อน โอย ก็เพ่ิงมารู้ว่ามากินข้าวกับเกลือนี่มันดีที่สุด ชีวิตหนอชีวิต พอได้มาพบกับ
ธรรมะมาพบกับพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ มันก็ไม่ได้เสพอะไร จริงๆ แล้วจะไปเสพก็ไปได้แต่มันก็ไปไม่ได้ 
เพราะมันก็รู้อยู่ว่าอะไรดีอะไรชั่ว พ่อครูฯ สอนไปซะแล้วว่าอะไรดีอะไรชั่ว มันก็ไม่ได้ไปเสพตามที่
กิเลสต้องการ เพราะพ่อครูก็สอนแล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดี อยู่ก็ไม่บรรลุ (ยังอยากอยู่) ไปเสพก็ไม่เป็นสุข 
ก็รู้ว่าบาปว่าเลวร้ายก็ทุกข์ มันยังฆ่ากิเลสยังไม่ตาย มันก็ทุกข์ เรียกว่าไปก็ทุกข์เพราะก็รู้ว่ามันไม่ดี อยู่
ก็ทุกข์เพราะมันยังฆ่ากิเลสไม่ตาย โอ้โหชีวิตเราตั้งลำอย่างดีเลยว่าชาตินี้จะไปเสพสุขเสพสิ่งที่อยากจะ
เสพให้เต็มท่ีให้หัวคะมำเลย แต่ก็มาเจอธรรมะนี่แหละ”๑๒ 

พัฒนางานแพทย์วิถีธรรมมา ๒๑ ปี 

ใจเพชร กล้าจน เล่าให้ฟังว่า “ได้พัฒนางานแพทย์วิถีธรรมมา ๒๑ ปีตอนเรียนปริญญา
เอก ได้ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ” จำนวน ๓,๐๐๐ กว่าหน้า
ผลงานวิจัยนี้ผู ้ป่วย ๙๐% อาการดีขึ ้นโดยมีการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และมีผลการตรวจทาง

 
๑๒ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๙๒ 

 

ห้องปฏิบัติการต่างๆพบว่า ค่าการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ ดีขึ้นภายใน ๕ วันได้แก่ ค่าเบาหวาน ความ
ดัน ไขมัน ค่าการทำงานของตับ อัตราการกรองของไต ค่าสารเคมีในเลือด และน้ำหนักจากผลงานวิจัย
และเก็บข้อมูลพบว่าการแพทย์วิถีธรรมทำให้โรคทุกโรคลดลงได้ แต่มีเพียง  ๑๐% ที่ไม่หาย เนื่องจาก 
๑) ไม่ได้ทำ ๒) ทำไม่ได้ ๓) อาการหนักเกินไป ๔) มีวิบากกรรมหนัก (ขัดขวาง) 

ผมมีอุดมการณ์มุ่งมั่นพัฒนาตนเองไปสู่สภาพ “ทำความผาสุกที่ตนสอนคนที่ศรัทธา” 
เป็นการทำเพ่ือประโยชน์ผู้อ่ืน (ไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกาย วาจา หรือ ใจ) หรือเป็นความต้องการ 
“ให้” แก่ผู้อื่น ชนิดสุจริตใจอย่างบริสุทธิ์แท้จริงสมบูรณ์ที่สุดเป็นความต้องการสร้างคุณงามความดี
เพ่ือผู้อื่นเป็นหลักไม่มีความต้องการเพ่ือตนเองจะได้ตนเองจะมีตนเองจะเป็น ไม่ต้องการแม้แต่ตนเอง
จะเสพกามหรืออัตตาในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อตนไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเป็นการ  “ทำงาน” เพ่ือ
งานเท่านั ้น ทำให้โลก อนุเคราะห์เกื ้อกูลมนุษยชาติในโลก (โลกานุกัมปายะ) ทำเพื ่อความเป็น
ประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ (พหุชนหิตายะ) ทำเพื่อเป็นความผาสุกของมวลมนุษยชาติ (พหุชนสุขา
ยะ) ทำอย่างสุดความสามารถเท่าที่จะพึงทำได้ 

ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา แท้จริงแล้ว คือปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า 
“พึงตั้งตนอยู่ในคุณอันสมควรก่อน แล้วค่อยพร่ำสอนผู้อื่นภายหลังจักไม่มัวหมอง”, “เราเป็น
เพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น ส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่าน”, “ถ้าเราทำดีจะเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำดี 
ถ้าเราทำชั่วจะเหนี่ยวนำให้คนอื่นทำชั่ว” และพระพุทธเจ้าตรัสสอนว่า คนที่ศรัทธาจะเปิดใจรับฟัง
และพากเพียรปฏิบัติตาม ส่วนถ้าไม่ศรัทธาจะตรงกันข้าม คือหาเหตุผลค้านแย้งได้ทุกเรื่อง ดังนั้น จึง
ควรทำตัวอย่างที่ดีหรือความผาสุกที่ตน แล้วช่วยคนที่ศรัทธา แล้วเปิดเผยข้อมูลดีๆ ออกไปในทุก
ช่องทางที่เหมาะควร ใครจะใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขา จะเป็นประโยชน์ที่สุดต่อตนเองและผู้อ่ืน”๑๓ 

ประวัติการศึกษาของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท , พ.ศ.๒๕๓๘ ปริญญาตรีว ิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ.๒๕๔๐ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพบริหารสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เวชกรรมแผนไทย เภสัชพฤกษศาสตร์ ธรรมานามัยและสังคม
วิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , พ.ศ.๒๕๔๓ อบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจาก

 
๑๓ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๙๓ 

 

ประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน, พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาโทสาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจ
พอเพียง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยเรื่อง “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร”, พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ พ.ศ.๒๕๕๙ ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ วิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”๑๔ 

๓.๑.๒ ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 

ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้เป็นผู้วิจัยและพัฒนา ‘การแพทย์วิถีธรรม’ ซึ่งหมายถึงการแพทย์ที่
นำเอาจุดดีของวิทยาศาตร์ในการดูแลสุขภาพทั้ง ๔ แผน คือ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก
และแผนพื้นบ้าน รวมกับหลัก ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม คือ อิทธิบาทสี่ อารมณ์ 
อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ เอนกาย เอาพิษภัยออก และอาชีพที่เหมาะสม มาบูรณาการด้วยหลัก
พุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน โดยเน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายใจที่ต้นเหตุ ด้วยการใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เป็นวิธีที่เรียบง่ายได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ มีความยั่งยืน และสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไป
พร้อมๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดีในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดย
การปฏิบัติปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยเทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ดังนี้ ๑) การรับประทานสมุนไพรปรับ
สมดุลร้อนเย็น ๒) การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) ๓ ) การ
สวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์) ๔) การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบาย
ในน้ำสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๕ ) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วย
สมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๖) การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่

 
๑๔ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย , ประวัติและผลงาน ดร.ใจเพชร กล้าจน , [ออนไลน์], 

แ ห ล ่ ง ท ี ่ ม า : https://morkeaw.net/buddhist-dhamma-medicine-foundation-of-thailand/morkeaw-
biography/ [๓ มิถุนายน ๒๕๖๕]. 



๙๔ 

 

ถูกต้อง ๗) การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๘ ) ใช้ธรรมะ ละบาป 
บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ๙) รู้เพียรรู้พักให้พอดี๑๕ 

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ได้ เปิดบริการจัดค่ายสุขภาพครั ้งแรก  ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ สวนป่านาบุญ ๑ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๑๑ ตําบลดอนตาล อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยคุณแม่ของท่านชื่อ นางครั่ง มีทรัพย์ ได้สละพื้นที่กว่า ๔๐ ไร่ เพื่อใช้
เปิดอบรมเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพซึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการทํากสิกรรมไร้สารพิษที่
สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นตามมา หลังจากนั้นได้ดําเนินการอย่างเป็นทางการใน
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในช่วงแรกมีการฝึกอบรมรุ่นละ ๑๐๐-๒๐๐-ท่าน แต่ต่อมามีผู้สนใจ
มากขึ้น จํานวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นจึงเพิ่มเป็นรุ่นละ ๒๐๐-๕๐๐-ท่าน โดยจัดเดือนละ ๑ ครั้ง 
ครั้งละประมาณ ๕-๗ วัน และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยความตั้งใจที่ท่านอาจารย์หมอเขียวจัดตั้ง
ศูนย์สุขภาพพึ่งตนขึ้นมา นอกเหนือจากเพื่อเป็นการบอกกล่าววิธีดูแลและรักษาสุขภาพพึ่งตนตาม
หลักการแพทย์วิถีธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการทํากุศลครั้งใหญ่ในชีวิตท่าน
อาจารย์เองด้วย ท่านอาจารย์ได้ตั้งชื่อศูนย์สุขภาพพึ่งตนนี้ว่า  “สวนป่านาบุญ” โดยมีผู้นําพา คือ   
ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “หมอเขียว” และได้จัดตั้งเป็น ‘องค์กรแพทย์วิถีธรรม’ 
หรือ ‘มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย’ ทําหน้าที่เป็น ‘ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ’ และเป็น ‘สถาบันการศึกษาวิชชาราม’ ซึ่งองค์กรแพทย์วิถีธรรม
มีความชัดเจนในอุตมการณ์ คือ เพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดา (พระพุทธเจ้า) สืบสานพุทธธรรม 
โดยตัวท่านอาจารย์ทําหน้าที ่เป็นทั ้งผู ้นําพาปฏิบัติและเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทําให้ตัวท่าน
เปรียบเสมือนจุดหลอมรวมคนดีให้มาร่วมกันเพื่อทําความดีช่วยเหลือมวลมนุษยชาติตามฐานะและ
กําลังของตน ด้วยการนําเอาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมาหลอมรวมกันเพื่อสร้างคุณค่า 
สร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ตามหลักพุทธศาสตร์โดยบูรณาการให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่
ตลอดเวลา๑๖ 

 
๑๕ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๑๘๐-๑๘๑. 

๑๖ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๘๓-๘๔. 



๙๕ 

 

องค์กรแพทย์วิถีธรรมได้มี ‘ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า
นาบุญ’ อยู่ทั้งหมด ๙ ศูนย์หลัก หรือ ๙ สวนป่านาบุญ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ๑) สวนป่านา
บุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๒) สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ๓) สวนป่านาบุญ 
๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๔) สวนป่านาบุญ ๔ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๕) สวนป่านาบุญ ๕ อ.บ้าน
ค่าย จ.ระยอง ๖) สวนป่าบุญ ๖ ในต่างประเทศ (ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย) ๗) สวนป่านาบุญ ๗   
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๘) สวนป่านาบุญ ๘ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ร่วมกับชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง 
จ.เชียงใหม่ ๙) สวนป่านาบุญ ๙ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินการจัดค่ายอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพ่ึงตนตามหลักการแพทย์วิถีธรรมให้กับประชาชนที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
และมีการจัดเป็นประจำทุกเดือน มีผู้เข้าร่วมการอบรมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ ๑๐๐-๕๐๐ ท่าน
ตลอดระยะเวลาที่องค์กรแพทย์วิถีธรรมได้จัดค่ายใหญ่ในทั้ง ๙ ศูนย์ ซึ่งจะมีตารางประจำปีเพ่ือแจ้งให้
ทุกคนทราบว่าแต่ละครั้งจะจัดค่ายที่ใดบ้าง แต่ละค่ายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดค่าย 
คือ ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๙ วันบ้าง โดยมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่แล้ว ‘ค่ายสุขภาพพึ่งตน’ จะเป็นค่าย ๕ วัน ‘ค่ายพระไตรปิฎกตามรอยบาท
พระศาสดา’ จะเป็นค่าย ๗ วัน ซึ่งจะถูกเวียนจัดในศูนย์ใหญ่ทั้ง ๙ ศูนย์ ในแต่ละเดือน จัดปีละ ๔-๕ 
ครั้ง ส่วนค่ายแฟนพันธุ์แท้จะเป็นค่ายใหญ่ ๙ วัน เพราะเป็นค่ายที่นัดประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
จากทัว่ประเทศปีละครั้ง แต่ก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกท่ีผ่านการอบรมจากค่ายสุขภาพพ่ึงตนและ
ค่ายพระไตรปิฎกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งในแต่ละค่ายจะมี ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)   
ทำหน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้เกี่ยวกับ ‘สุขภาพพึ่งตน’ และ ‘ธรรมะจากพระไตรปิฎก’ 
โดยจิตอาสาประจำในแต่ละศูนย์จะทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ ภายในค่าย พร้อมทั้ง
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่อง ‘เทคนิคการดูแลสุขภาพพ่ึงตนในข้อต่างๆ’ ไปด้วย๑๗ 

ปัจจุบันได้มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งชื่อว่า ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 
๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองคก์รแพทย์วิถีธรรมได้เข้า
มาดูแลต่อจากกลุ่มนักปฏิบัติธรรมชาวอโศกตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมค่าย
สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและค่ายพระไตรปิฎก พร้อมกับทำกสิกรรมไร้สารพิษเพ่ือ
ผลิตอาหารพึ่งตนเองไปด้วย ซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติธรรมของพระนวกะ
หรือสมณะบวชใหม่ (พระนวกะ, สมณะ ในที่นี้หมายถึง นักบวชในสังกัดของชาวอโศก) ในส่วนของ
พื้นที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองประมาณ ๓๐๐ กว่าไร่ โดยเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีอาณาเขตโดยรอบติดกับ
พื้นที่ป่าสงวนและป่าชุมชนของเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ รวมกันแล้วประมาณแสนกว่าไร่

 
๑๗ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕. 



๙๖ 

 

ซึ่งได้ดูแลร่วมกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อรักษาป่าไม้และใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน ภายในชุมชนมีสมาชิกจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมประจำอยู่ประมาณ ๖๐-๗๐ คน ร่วมกับสมาชิกชุมชนชาวอโศกที่อาศัยอยู่แต่เดิม
ประมาณ ๗-๘ คน๑๘ 

๓.๒ ที่มาและหลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

บททบทวนธรรม คือ ปัญญาพาพ้นทุกข์ ที่สร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก เป็นคัมภีร์
ชีวิตพาพ้นทุกข์ กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก บททบทวนธรรมเป็นองค์ความรู้แห่งพลังผาสุก บริสุทธิ์ 
ผ่องใส ไร้ทุกข์ ไร้กังวล เริ ่มต้นจากพระพุทธเจ้าแล้วกระจายไปสู ่มวลมนุษยชาติเป็นอุดมมงคล       
บททบทวนธรรมเป็นบทที่ ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้กลั่นออกมาจากคำตรัสของพระพุทธเจ้า พระ
โพธิสัตว์ ในพระไตรปิฎก 

ใจเพชร กล้าจน กล่าวถึง ‘ที ่มาและหลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม’ ไว้ว่า 
“ข้าพเจ้าได้ศึกษาพระไตรปิฎก ได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์และพากเพียรปฏิบัติตาม แล้วได้เข้าใจ
เข้าถึงสภาวธรรม ได้ความจริงที่เป็นพลังผาสุกผ่องใสที่สุดในโลก อันเกิดจากการรู้ความจริงตามความ
เป็นจริง จนถึงขั้นที่สามารถดับกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงได้เป็นลำดับ จนเกิดพลังผาสุกผ่องใส อันเลิศ
ยอดที่สุดในโลก ข้าพเจ้าได้เข้าใจสภาวะว่าเป็นอย่างไร และได้กลั่นออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายๆ 
สามารถตรวจสอบได้ว่าสอดคล้องกับพระไตรปิฎกเล่มใดข้อใด แม้ถ้อยคำจะไม่ได้ตรงกันทีเดียว      
แต่เนื้อหาสาระเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ‘เวลาเราไปอยู่ที่ไหนเมืองไหน เราก็ใช้คำของคนในเมืองนั้น    
ให้คนในเมืองนั้นเข้าใจได้ง่าย ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที ่สุด’ หากผู้ใดได้พยายามทบทวนธรรมอย่างเข้าใจ
ความหมาย เนื้อหาสาระให้ได้ทุกวัน พิจารณาทบทวนซ้ำๆ อย่างเข้าใจความหมายจากคำเดิมๆ 
ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยา อาการทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องใน
ทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค ก็จะพบกับปาฏิหาริย์ คือ ผู้ทบทวนธรรมจะมีปัญญามากขึ้นทุกวันๆ มากขึ้น
กว่าภาษาท่ีเราทบทวน จะมีญาณปัญญามากขึ้น นำไปใช้ในการพัฒนาฝึกฝนต่อยอดสู่ความเป็นพุทธะ 
(ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันใด ที่ผู้ใดมีความทุกข์ใจ ทุกข์กาย หรือทุกข์เดือดร้อนจากสิ่งใดๆ 
ก็ตาม ลองเอาบททบทวนธรรมมาปฏิบัติที่กายวาจาใจดู ถ้าปฏิบัติด้ถูกตรง ท่านจะพบว่าปัญหาทุก
ปัญหานั้นจะคลี่คลายออกไปเรื่อยๆ ปัญหาจะเบาบาง จะคลี่คลายไปเรื่อยๆ อย่างมหัศจรรย์ ยิ่งถ้าเรา

 
๑๘ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘. 



๙๗ 

 

ทบทวนเป็นประจำทุกวัน ก็จะเพิ่มพลังบุญกุศลในชีวิตของเรา ถ้าทบทวนอย่างเข้าใจ แล้วเอามา
ปฏิบัติกายวาจาใจของเราให้ถูกตรง ก็จะทำให้ปัญยาแตกฉานในการทำลายทุกข์ ในการเพิ่มความ
ผาสุกในชีวิตของเรา 

ทุกข์จากอะไรก็แล้วแต่ ธรรมะนี้คือ ปัญญาหรือคาถาดับทุกข์ วันใดที่ทุกข์ การได้ทบทวน
ธรรม โดยพยายามทำความเข้าใจความหมายที่ถูกต้องในบททบทวนธรรมนี้ ให้เข้าไปในจิต ทบทวน
หัวข้อ แล้วพยายามทำความเข้าใจว่าหมายถึงอะไร มีเนื้อหาอย่างไร การทบทวนซ้ำๆ จะสามารถ
ทำลายกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี้คือ ปัญญาที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณเพื่อความ
ผาสุกของเราและมวลมนุษยชาติ 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘การทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเป็นเหตุแห่งการ
หลุดพ้นจากกิเลสทุกข์’ พิจารณาด้วยอิทธิบาท (ความยินดี เต็มใจ พอใจ) พิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ 
โดยไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นว่ากิเลสทุกข์จะสลายไปตอนไหน เมื่อพลังแห่งการพิจารณาดังกล่าวมีมากพอ
ถึงข้ันเป็นพลังเผาทำลายกิเลสทุกข์ได้ กิเลสทุกข์ก็จะสลายตายไปด้วยความเต็มใจ 

บททบทวนธรรม เป็นบทที่กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎก ซึ่งคำบางคำที่พระพุทธเจ้าตรัส 
ถ้าไม่เข้าใจสภาวะจริงๆ จะเข้าใจยาก อธิบายยาก ข้าพเจ้าจึงเอามาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือจะ
ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่าย ได้ดี ได้เร็ว บททบทวนธรรมนี้ทำให้ ๑) ปัญญามากขึ้นทุกวันๆ    
มีญาณปัญญาแตกฉานในการทำลายทุกข์ เพิ ่มความผาสุกในชีวิต  ๒) ปัญหาทุกปัญหา             
จะคลี่คลาย เบาบาง ธรรมะนี้ คือ ปัญญาดับทุกข์ คือ คาถาดับทุกข์ วันใดที่ทุกข์ สามารถทำลาย
กิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ 

ดังนั้น บททบทวนธรรม ก็คือ ปัญญาที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณให้ดีงาม และผาสุก
ที ่สุดในโลก จึงเป็นสิ ่งที่แต่ละชีวิตจะได้มีโอกาสเรียนรู ้ และได้พัฒนาตนให้มีคุณค่า และผาสุก
สืบไป”๑๙ 

สรุปได้ว่า หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับ
ทุกข์ใจ’ ซ่ึงเกิดจากกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตให้ได้ โดยการลด ละ 
เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในอบายมุข กาม โลกธรรม และอัตตาไปเป็นลำดับ ด้วยการรู้ความ
จริงตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนกับทุกกรรมกิริยา หรืออาการทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องใน
ทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยคจากบททบทวนธรรมข้อนั้นๆ จนปัญญามากขึ้นทุกวันๆ มีญาณปัญญา

 
๑๙ ใจเพชร กล้าจน, บททบทวนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (สมุทรสาคร: บริษัทพิมพ์ดีจำกัด, ๒๕๖๔),  

หน้า ๕-๑๐. 



๙๘ 

 

แตกฉานในการทำลายกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ (กิเลสทุกข์จะสลายตายไปด้วยความเต็ม
ใจ) เพิ่มความผาสุกในชีวิต และได้เห็นปัญหาทุกปัญหาในชีวิตคลี่คลาย เบาบางลง 

๓.๓ เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

บททบทวนธรรม๒๐ คือ ปัญญาหรือคาถาดับทุกข์ที่ใช้ในการพัฒนาจิตวิญญาณให้ดีงาม 
และผาสุกที่สุดในโลก จึงเป็นสิ่งที่แต่ละชีวิตจะได้มีโอกาสเรียนรู้ และได้พัฒนาตนให้มีคุณค่า และ
ผาสุกสืบไป มีเนื้อหาทั้งหมด ๑๖๕ ข้อ ดังนี้ 

ข้อที่ ๑ เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่า มันคือวิบากกรรมเขา วิบาก
กรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทำดี ไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้า ในชาตินี้ หรือชาติหน้า 
หรือชาติอื่นๆ สืบไป ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเอง 

ข้อที ่ ๒ เราต้องรู ้ว ่า แต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควรประมาณการกระทำ        
ให้เหมาะสมกับฐานจิตของเรา และฐานจิตของผู้อื่น “คิดดี พูดดี ทำดีไว้ก่อน” ดีที่สุด 

ข้อที่ ๓ นับ ๑ ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคน
ให้พ้นทุกข์ 

ข้อที่ ๔ ต้องกล้าในการทำสิ่งดี ละอายและเกรงกลัวในการทำสิ่งชั่ว ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ได้ 

ข้อที่ ๕ ชีวิตที่ไม่ได้หยุดชั่ว ไม่ได้ทำดี ไม่ได้ทำจิตใจให้ผ่องใส คือชีวิตที่ผิดพลาด คือชีวิตที่
ขาดทุน คือชีวิตที่สูญเปล่า 

ข้อที่ ๖ การกระทำเดียวกัน มีเหตุผลในการกระทำกว่าล้านเหตุผล ต้องระวัง “อคติ หรือ 
ความเข้าใจผิด จากการคาดเดาที่ผิดของเรา” 

ข้อที่ ๗ หลัก ๕ ข้อ ที่นำพาชีวิต พ้นจากนรกตลอดกาลนาน อย่าทายใจผู้อื่น อย่าใส่ร้าย
ผู้อื่น อย่าโกหกผู้อื่น อย่าชิงชังผู้อ่ืน อย่าเบียดเบียนผู้อ่ืน 

ข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา 

ข้อที่ ๙ ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอ่ืน แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง 

ข้อที่ ๑๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคย
ทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ึน 

 
๒๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑-๘๗. 



๙๙ 

 

ข้อที่ ๑๑ สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม 

ข้อที่ ๑๒ วิบากกรรมมีจริง ทำอะไร ได้ผลอะไร ก็เกิดจากการกระทำของเราเองทั้งหมด 
เจอเรื่องดีเพราะทำดีมา เจอเรื่องไม่ดีเพราะทำไม่ดีมา ทั้งในปัจจุบันและอดีต สังเคราะห์กันอย่างละ 
๑ ส่วน 

ข้อที่ ๑๓ ไม่มีใครทำดีกับเราได้ นอกจากตัวเราเอง ไม่มีใครทำร้ายเราได้ นอกจากตัวเรา
เอง เราเป็นทายาทของกรรม เรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย 
เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรดล
บันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ นอกจากวิบากดีร้ายของเราเท่านั้น ที่ดลบันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ เราทำ
ดีก็ได้รับผลดี เราทำชั่วก็ได้รับผลชั่ว 

ข้อที่ ๑๔ ไม่มีชีวิตใดหนีพ้นอำนาจแห่งกรรมไปได้ ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่ว
ย่อมได้รับผลชั่ว 

ข้อที่ ๑๕ มาตลีเทพสารถี คือวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต เราทำดี มาตลีเทพสารถี ก็จะพา
ไปสวรรค์ คือ สุข สงบ เบา สบาย ได้สิ่งดี เราทำชั่ว มาตลีเทพสารถี ก็จะพาไปนรก คือ ทุกข์ เร่าร้อน 
เดือดเนื้อ ร้อนใจ ได้สิ่งร้าย 

ข้อที่ ๑๖ มาตลีเทพสารถี คือ วิบากดีร้ายที่สร้างสิ่งดีร้ายให้ชีวิต เป็นสิ่งเตือนสิ่งบอกว่า 
อะไรเป็นกิเลสเป็นโทษ ให้ลดละเลิก อะไรเป็นบุญกุศล เป็นประโยชน์ ให้เข้าถึง อะไรเป็นโทษ ให้เว้น
เสีย 

ข้อที่ ๑๗ เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ ให้
โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น 

ข้อที่ ๑๘ เราทำดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื่นทำผิดได้ “ก็ช่วย” แล้ว “วาง” ให้เป็นไปตาม
วิบากดีของเขา “ช่วยไม่ได้” ก็ “วาง” ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขา เมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทน จึง
จะเห็นธรรม แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ 

ข้อที่ ๑๙ สิ่งที่มองไม่เห็น ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่าง ในชีวิต
ของคน คือพลังวิบากดีร้าย ที่เกิดจากการกระทำทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้น ในอดีตชาติ และ
ชาตินี้ สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน 

ข้อที่ ๒๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา คนอ่ืนที่
ทำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่
เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่า คนที่ทำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า เรานั่นแหละผิด 



๑๐๐ 

 

อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่ยอมรับ
ความจริง เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจาก
การกระทำของตนเองเท่านั้น เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไป และสุดท้ายเมื่อ
ปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุก
อย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” 

ข้อที่ ๒๑ การได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจเรา เป็นสุดยอดแห่งเครื่องมือ
อันล้ำค่า ที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส คือ ความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา และทำให้ได้
ล้างวิบากร้ายของเรา 

ข้อที่ ๒๒ ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้ทำความดี ๔ อย่างนี้ด้วยความยินดี 
จริงใจ จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว ๑) สำนึกผิด หรือยอมรับผิด ๒) ขอรับโทษ 
เต็มใจรับโทษ หรือขออโหสิกรรม ๓) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น ๔) ตั้งจิตทำความดี ให้มากๆ คือ ลด
กิเลสให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ  

ข้อที่ ๒๓ ความดี จะติดตามเราเหมือนเงาตามตัว ความชั่ว จะติดตามเราเหมือนล้อ
เกวียนตามรอยเท้าโคฉันนั้น 

ข้อที่ ๒๔ การกระทำทางกายวาจาใจที่ดีงาม คือกำแพงความดีที่คุ้มครองชีวิตเรา ทั้งใน
ชาตินี้ ชาติหน้า และชาติอื่นๆ สืบไป 

ข้อที่ ๒๕ เมื่อเกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต เขามาเพ่ือให้เราได้ชดใช้ ให้เรา
ไม่ประมาท ให้เราเพิ่มอริยศีล ให้เราได้สำนึก ให้เราได้หมดวิบาก 

ข้อที่ ๒๖ การพิจารณาเพื่อปราบมาร คือ ความกลัว เวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้าย จะทำ
ให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายได้ดีที่สุด คือ ทำใจว่า โชคดีอีกแล้ว ร้ายหมดอีกแล้ว รับเต็ม ๆ 
หมดเต็มๆ เจ็บก็ให้มันเจ็บ ปวดก็ให้มันปวด ทรมานก็ให้มันทรมาน ตายก็ให้มันตาย เป็นไงเป็นกัน  
รับเท่าไหร่ หมดเท่านั้น เราแสบสุดๆ มันก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุขสุดๆ 
เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นของใคร จะทุกข์ใจไปทำไม ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ “เบิก
บาน แจ่มใส ดีกว่า” 

ข้อที่ ๒๗ เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว คือ อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัว
โรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล 

อย่าโกรธ คือ เราหรือใครได้รับอะไร ผู้นั้นทำมา ส่งเสริมมา เพ่งโทษถือสา ดูถูก ชิงชัง 
หรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมา เราหรือใครทำอะไร ผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้น ทุกคนล้วนอยากสุข 
อยากสมบูรณ์ ไม่มีใครอยากทุกข์ อยากพร่อง ที่ยังทุกข์ ยังพร่อง เพราะไม่รู้ หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ ไม่รู้ 



๑๐๑ 

 

เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่ หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ หรือเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่ เราทำดีสุด
แล้ว พอใจทุกเรื่องให้ได้ แล้วเพียรทำดีต่อไป ด้วยใจไร้ทุกข์ 

อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย คือ ตาย ก็ไปเกิดใหม่ จะทำดีต่อ อยู่ ก็ทำหน้าที่ต่อไป จะทำดีต่อ 

อย่ากลัวโรค คือ โรคไม่หายตอนเป็น ก็หายตอนตาย เราสู้กับโรค เรามีแต่ชนะกับเสมอ
เท่านั้น โรคหาย เราก็ชนะ ถ้าโรคไม่หาย เราตาย โรคก็ตาย ก็เสมอกัน สูตรแก้โรค คือ ใจไร้ทุกข์      
ใจดีงาม รู้เพียรรู้พัก สมดุลร้อนเย็น หรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบาย 

อย่าเร่งผล คือ หายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็นก็ได้ หายตอนตายก็ได้ หายตอนไหน 
ช่างหัวมัน 

อย่ากังวล คือ ทำดีที่ทำได้ ไม่วิวาท อย่างรู้เพียรรู้พัก ให้ดีที่สุด ล้างความยึดมั่นถือมั่น   
ให้ถึงที่สุด สุขสบายใจไร้กังวลที่สุด ดีที่ทำได้ ไม่วิวาท คือเส้นทางทำดีนั้น ไม่ปิดกั้นเกิน ไม่ฝืดฝืนเกิน 
ไม่ลำบากเกิน ไม่ทรมานเกิน ไม่เสียหายเกิน ไม่แตกร้าวเกิน ไม่เสี่ยงเกิน 

ข้อที่ ๒๘ ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ทำให้เป็นได้ทุกโรค ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็น
สิ่งที่มีฤทธิ์มากท่ีสุด ที่ทำให้หายหรือทุเลาจากโรค เป็นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลก 

ข้อที่ ๒๙ วิธีการ ๕ ข้อ ในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก คือ ๑) คบและเคารพมิตรดี    
๒) มีอริยศีล ๓) ทำสมดุลร้อนเย็น ๔) พึ่งตน ๕) แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ 

ข้อที่ ๓๐ ตัวชี้วัดว่า วิธีนั้นถูกกันกับผู้นั้น ทำให้สุขภาพดี คือ สบาย เบากาย มีกำลัง 
เป็นอยู่ผาสุก ตัวชี้วัดว่า วิธีนั้นไม่ถูกกันกับผู้นั้น ทำให้เสียสุขภาพ คือ ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง 
ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน 

ข้อที่ ๓๑ ตัวชี้วัดว่า อาหารสมดุลร้อนเย็น เป็นประโยชน์ ทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย คือ 
เบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อ่ิมนาน ตัวชี้วัดว่า อาหารไม่สมดุลร้อนเย็น เป็นโทษ ทำให้มีโรคมาก 
มีทุกข์มาก คือ ไม่เบาท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง หิวเร็ว 

ข้อที่ ๓๒ หลักการทำดีอย่างมีสุข ๖ ข้อ ๑) รู้ว่าอะไรดีที่สุด ๒) ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดี
ที่สุด ๓) ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด ๔) ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว ๕) ไม่ติด
ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด ๖) นั่นแหละ คือสิ่งที่ดีที่สุด 

ข้อที่ ๓๓ ทำดีเต็มที่ทุกวัน ก็สุขใจเต็มที่ได้ทุกวัน ได้เท่าไหร่ พอใจเท่านั้น พอใจเมื่อไหร่  
ก็สุขใจเมื่อนั้น 

ข้อที่ ๓๔ ทำดีให้มากๆ เพื่อจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้
หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป 



๑๐๒ 

 

ข้อที่ ๓๕ ยึดอาศัย “ดี” ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง” “นั้นดี” แต่ยึดมั่นถือมั่นว่า ต้อง
เกิด “ดี” ดั่งใจหมาย ทั้งๆ ที่องค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานั้น “ไม่สามารถทำให้ดีนั้นเกิดขึ้นได้
จริง” “นั้นไม่ด”ี 

ข้อที่ ๓๖ จงทำดีเต็มท่ี เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่ง 
“ความอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส” 

ข้อที่ ๓๗ ปัญหาทั้งหมดในโลก เกิดจาก คน โง่ กว่ากิเลส 

ข้อที่ ๓๘ กิเลส โลภ โกรธ หลง เป็นสิ่งที่คนโง่ คนชั่ว คนทุกข์ คนบ้า หวงแหนที่สุดในโลก 

ข้อที่ ๓๙ วิธีแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก คือ ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ลดกิเลสลดทุก
ปัญหา เพ่ิมกิเลสเพ่ิมทุกปัญหา 

ข้อที่ ๔๐ วิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว อันไหนแก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ 

ข้อที่ ๔๑ สุขจากกิเลส คือ ทุกข์ที่บรรเทาชั่วคราว เหมือนได้เกาขี้กลาก บวก วิบากร้าย 
ไม่สิ้นสุด เลิกซะ 

ข้อที่ ๔๒ ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ได้พลังสุดๆ ได้สุขสุดๆ ยินดีในความชอบชัง เสียพลัง
สุดๆ ได้ทุกข์สุดๆ  

ข้อที่ ๔๓ ทำร้ายเขามาตั้งมากตั้งมาย ยังมีหน้ามาโกรธมาเกลียดเขาอีก มันชั่วเกินไปแล้วเรา 

ข้อที่ ๔๔ ทีทำชั่ว ยังมีเวลาทำ ทีทำดี ทำไมไม่มีเวลาทำ 

ข้อที่ ๔๕ อยากได้สิ่งใด จงคิดสิ่งนั้นกับผู้อื่น 

ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ “กู-เรา-ฉัน” ทำมา 

ข้อที่ ๔๗ เมื่อมีเรื่องไม่ชอบใจ ไม่เข้าใจ แล้วเกิดคำถามว่า ทำไมๆ ให้ตอบว่า ทำมาๆ  

ข้อที่ ๔๘ คนที่แพ้ไม่ได้ พลาดไม่ได้ พร่องไม่ได้ ทุกข์ตายเลย “โง่ที่สุด” คนที่แพ้ก็ได้ ชนะ
ก็ได้ พลาดก็ได้ ไม่พลาดก็ได้ พร่องก็ได้ ไม่พร่องก็ได้ สบายใจจริง “ฉลาดที่สุด” 

ข้อที่ ๔๙ ถามว่า ตั้งใจทำดี ทำไมได้แค่นี้ ตอบว่า เพราะทำชั่วมามาก ถามว่า มากแค่ไหน
ตอบว่า หาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ถามว่า แล้วจะทำอย่างไร ตอบว่า อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป    
ใจเย็นข้ามชาติ 

ข้อที่ ๕๐ อดีตที่ผิดพลาด ให้สำนึก ปัจจุบันที่ผิดพลาดจากกิเลส หรือจากการกระทำที่ไม่
พอเหมาะ ให้แก้ไข 



๑๐๓ 

 

ข้อที่ ๕๑ ทำดีเต็มที่ทุกวัน ก็สุขใจเต็มที่ได้ทุกวัน 

ข้อที่ ๕๒ เก่งอริยศีลเป็นสุข ไม่เก่งอริยศีลเป็นทุกข์ อยากเป็นสุข จงติเตียนการผิด       
อริยศีล จงยกย่องการถูกอริยศีล 

ข้อที่ ๕๓ ศีล คือไม่เบียดเบียนตนเอง คนอ่ืน สัตว์อ่ืน เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน 
ต่อสัตว์อ่ืน 

ข้อที่ ๕๔ วิธีตั้งอริยศีล คือ ให้เลิกในสิ่งที่ชอบแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชอบ) ให้ชอบในสิ่งที่
ชังแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชัง) 

ข้อที่ ๕๕ อย่าดื้อต่อศีล ดื้อต่อศีล ทำให้ทุกข์หนัก ทุกข์หนักมาก ทุกข์หนักท่ีสุด 

ข้อที่ ๕๖ ทุกเสี้ยววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ 
พร้อมเปลี่ยน ตลอดเวลา 

ข้อที่ ๕๗ สมบูรณ์และทันใช้ ดีที่สุด พร่องแต่ทันการณ์ ดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ สมบูรณ์
แต่ไม่ทันใช้ สมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ ไม่มีประโยชน์อะไร เร็วและพร่อง แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย นั้นดี 
แต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดี นั้นไม่ดี ช้าและสมบูรณ์ แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย นั้นดี แต่เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี นั้นไม่ดี 

ข้อที่ ๕๘ เย่ๆๆ ดีใจจัง ไม่ได้ดั่งใจ (วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล) แย่ๆๆ ซวยแน่เรา เอา
แต่ใจ (วิบากเพ่ิม กิเลสพอก งอกอกุศล) 

ข้อที่ ๕๙ เย่ๆๆ ไม่หวั่นไหว ใจเป็นสุข 

ข้อที่ ๖๐ ใจที่เป็นสุข สุขที่สุดในโลก ใจที่เป็นทุกข์ ทุกข์ท่ีสุดในโลก 

ข้อที่ ๖๑ “ให้” แล้วคิดท่ีจะไม่เอาอะไรจากใคร ให้ได้ (กล่าวทั้งหมด ๓ ครั้ง) 

ข้อที่ ๖๒ รวมพลัง พวธ. (ขานรับว่า) พลัง พวธ. (กล่าวทั้งหมด ๓ ครั้ง) (พร้อมกัน) คิดดี 
พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคี นี้ผาสุก เย่ 

ข้อที่ ๖๓ ยินดี พอใจ ไร้กังวล 

ข้อที่ ๖๔ ความสุขของชีวิตอยู่ที่ความพอ สุขอยู่ที่พอ พออยู่ที่ใจ พอเมื่อไหร่ก็สุขเมื่อนั้น 
ไม่พอเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้น 

ข้อที่ ๖๕ สุขทุกข์ทางใจ แรงเท่ากับ ดินทั้งแผ่นดิน สุขทุกข์ทางกาย แรงเท่ากับ ฝุ่นปลายเล็บ 

ข้อที่ ๖๖ กายนี้มีไว้ เพ่ือดับทุกข์ใจ เท่านั้น กิจอ่ืน นอกจากนี้ ไม่มี 



๑๐๔ 

 

ข้อที่ ๖๗ สิ่งที่ดีที่สุดในโลก คือ คบและเคารพมิตรดี ไม่โทษใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดี เรื่อยไป 
ใจเย็นข้ามชาติ 

ข้อที่ ๖๘ ไม่คบไม่เคารพมิตรดี ไม่มีทางพ้นทุกข์ 

ข้อที่ ๖๙ พร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกบาน ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่ 

ข้อที่ ๗๐ ตั้งตนอยู่บนความลำบากท่ีไม่ทรมานเกิน คือ หนทางแห่งการพ่ึงตนและช่วยคน
ให้พ้นทุกข์ 

ข้อที่ ๗๑ ปัญหาและอุปสรรค ไม่เคยหมดไปจากโลก มีแต่ทุกข์ใจเท่านั้นที่หมดไปจากเราได้ 

ข้อที่ ๗๒ ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทุกข์ใจ ความทุกข์ใจ ไม่ได้แก้ปัญหา มีแต่เพิ่มปัญหา 
สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จะทุกข์ใจไปทำไม เบิกบานแจ่มใสดีกว่า 

ข้อที่ ๗๓ เมื่อเรามุ่งหมายและพยายามหยุดชั่ว มุ่งหมายให้เกิดดี และพยายามทำดีอย่าง
เต็มที่แล้ว ยอมหรือกล้า ให้เกิดสิ่งเลวร้ายสุดๆ ทุกเรื่องให้ได้ ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจ 

ข้อที่ ๗๔ ให้ตรวจดูว่า ในชีวิตเรา ยังมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้น หรือเสียหายแล้ว ทำให้ใจเรา
เป็นทุกข์ได้ ถ้ามีอยู่ แสดงว่า ยังมีกิเลสเหตุแห่งทุกข์อยู่ ให้กำจัดกิเลสความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสีย 

ข้อที่ ๗๕ ถ้าเราดับทุกข์ใจได้ ก็ไม่มีทุกข์อะไรที่ดับไม่ได้ 

ข้อที ่ ๗๖ ความสำเร็จของงาน ไม่ไช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือ
ความสำเร็จของงาน ใจที่ไร้ทุกข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เมื่อเราได้
พยายามทำเต็มที่แล้ว เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

ข้อที่ ๗๗ ระวัง กิเลส มักจะหลอกให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่สำคัญยิ่งๆ ขึ้นไป 

ข้อที่ ๗๘ ความสมบูรณ์ หรือความสำเร็จของกิจกรรมการงาน คือ ความลวง ลวงให้ยึด 
ลวงให้ทุกข์ ส่วนความสำเร็จของใจที่พ้นทุกข์ พ้นความยึดมั่นถือมั่น คือ ความจริง 

ข้อที่ ๗๙ ดีทางโลก ๑๐ ระดับ ดีระดับ ๑๐ เป็นความลวง ส่วนดีระดับ ๑๑ คือ ความจริง 
เป็นดีทางธรรม เป็นความพ้นทุกข์ จากความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า ดีทางโลกจะเกิดมากน้อยแค่ไหน เมื่อ
ได้มุ่งหมายให้เกิดดีระดับ ๑๐ และพยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว 

ข้อที่ ๘๐ เมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดี และพยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว แต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่
สำเร็จดั่งใจหมาย กิเลสมักจะหลอกบอกว่า ถ้าไม่สมบูรณ์  ไม่สำเร็จ จะเสียหาย จะไม่สบายใจ เป็น
ความลวง ให้ใช้ปัญญาหักลำกิเลส โดยบอกกับกิเลสว่า ถ้าได้มากกว่านี้ ถ้าสมบูรณ์หรือสำเร็จกว่านี้ 



๑๐๕ 

 

จะเสียหาย เพราะในขณะนั้น ยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือสำเร็จกว่า
นี้ ในครั้งนั้น ไม่สมบูรณ์ ไม่สำเร็จ จะดีที่สุด ยุติธรรมที่สุด ตามกุศลอกุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อที่ ๘๑ เหนือความเก่ง คือ วิบากร้าย เก่งแค่ไหนว่าแน่ ก็แพ้วิบากร้าย ร้ายแค่ไหนว่า
แน่ ก็แพ้วิบากดี วิบากดีท่ีแน่แท้ ที่ดีที่สุด คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม 

ข้อที่ ๘๒ จงฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์ อย่างผาสุกให้ได้ 

ข้อที่ ๘๓ ความยึดมั่นถือมั่น จะทำให้เกิด ความพร่อง ความพลาด ความทุกข์ 

ข้อที่ ๘๔ ล้างความยึดมั่นถือมั่นของใจได้สำเร็จ คือ ความสำเร็จที่แท้จริง 

ข้อที่ ๘๕ จงเบิกบาน เบิกบาน และเบิกบาน จงเบิกบาน อย่างเป็นอมตะธรรม 

ข้อที่ ๘๖ แพทย์วิถีธรรม ลดโรค ลดยา ลดค่าใช้จ่าย ลดทุกข์ 

ข้อที่ ๘๗ แต่ละชีวิตจะมีสภาพ ทุกข์เท่าที่โง่ โง่เท่าท่ีทุกข์ โกรธเท่าที่โง่ โง่เท่าที่โกรธ โลภ
เท่าที่โง่ โง่เท่าที่โลภ หลงเท่าที่โง่ โง่เท่าที่หลง ยึดเท่าที่โง่ โง่เท่าที่ยึด กลัวเท่าที่โง่ โง่เท่าที่กลัว ชั่ว
เท่าที่โง่ โง่เท่าที่ชั่ว ไม่ทุกข์เท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ทุกข์ ไม่โกรธเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่โกรธ ไม่
โลภเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่โลภ ไม่หลงเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่หลง ไม่ยึดเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าที่
ไม่ยึด ไม่กลัวเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่กลัว ไม่ชั่วเท่าท่ีฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ชั่ว 

ข้อที่ ๘๘ คนลดกิเลส คือคนฉลาด คนดี คนสุข คนไม่ลดกิเลส คือคนโง่ คนชั่ว คนทุกข์ 
อยากฉลาด อยากสุข อยากดี ต้องลดกิเลส 

ข้อที่ ๘๙ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรเที่ยง ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ ไม่มีอะไรที่เรากำหนดได้ 
นอกจากใจที่ไม่ทุกข์ของเราเท่านั้น ที่เรากำหนดได้ 

ข้อที่ ๙๐ วัตถุไม่เที่ยง มีแต่ใจไร้ทุกข์เท่านั้นที่เที่ยง 

ข้อที่ ๙๑ คนโง่ ไม่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์ จะไม่มีศรัทธาและศีลที่ถูกตรง ส่วนคนที่มีศรัทธา
และศีลที่ถูกตรง ก็จะมีปัญญาที่พาพ้นทุกข์ และคนที่มีปัญญาที่พาพ้นทุกข์ ก็จะมีศรัทธาและศีลที่ถูกตรง 

ข้อที่ ๙๒ คนมีปัญญา จะไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตน กลัว ชั่ว ทุกข์ แต่จะมีปัญญาหา
เหตุผลให้ตน พ้นกลัว พ้นชั่ว พ้นทุกข์ คนไม่มีปัญญา จะมีปัญญาหาเหตุผลให้ตน กลัว ชั่ว ทุกข์ แต่จะ
ไม่มีปัญญาหาเหตุผลให้ตน พ้นกลัว พ้นชั่ว พ้นทุกข์ 

ข้อที่ ๙๓ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรสำคัญเท่า “การดับทุกข์ใจ ให้ได้” 

ข้อที่ ๙๔ เมื่อเกิดเรื่องที่เรารู้สึกไม่ดี โดยสัจจะแสดงว่า เราทำหรือส่งเสริมสิ่งผิดสิ่งไม่ดีมา 
ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ เมื่อทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด จะเป็นวิบากร้ายใหม่ ที่ทำให้วิบากร้ายเก่าที่รับ  



๑๐๖ 

 

ก็ไม่มีวันหมดเกลี้ยงได้ง่าย ไม่มีวันหมดเกลี้ยงได้เร็ว แต่จะหมดเกลี้ยงได้ ยาก และหมดเกลี้ยงได้ช้า 
และวิบากร้ายใหม่ก็จะเพ่ิม อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

ข้อที่ ๙๕ การไม่ยอมรับผิด ไม่สารภาพผิด จะเพิ่มฤทธิ์วิบากร้าย แต่การยอมรับผิด การ
สารภาพผิด จะลดฤทธิ์วิบากร้าย และเพ่ิมฤทธิ์วิบากดี 

ข้อที่ ๙๖ คนโง่เท่านั้นที่ ไม่ยอมรับผิด ไม่ยอมสารภาพผิด ไม่ยอมสำนึกผิด 

ข้อที่ ๙๗ การยอมรับความจริงตามความเป็นจริง ด้วยการสำนึกผิด สารภาพผิด ยอมรับ
ผิด เต็มใจรับโทษ ขอโทษ ขออโหสิกรรม ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดี ตั้งจิตทำสิ่งที่ดี คือลดกิเลสและช่วยเหลือ
ผู้อื่นให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะทำได้ ด้วยความยินดี จริงใจ เป็นสุดยอดแห่งพลังความดี ที่ทำให้ใจไม่
ทุกข์ ดันเรื่องร้ายออกไป ได้มากที่สุด ดูดสิ่งดีเข้ามาสู่ชีวิต ได้มากที่สุด รับร้ายแล้ว ร้ายก็หมดไป เราก็
จะโชคดีขึ ้น ได้เป็นตัวอย่าง และแรงเหนี่ยวนำ ในการปฏิบัติที ่ดี ที่ถูกตรง สู่ความพ้นทุกข์ เพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ีแท้จริง อันยอดเยี่ยมยั่งยืนที่สุด ต่อตนและมวลมนุษยชาติ 

ข้อที่ ๙๘ เป้าหมายทุกเรื่อง ถ้าต้องการให้สำเร็จเร็ว จง “อย่ายึดมั่นถือมั่น” ยิ่งยึดยิ่งไม่ได้ 
ยิ่งไม่ยึดยิ่งได้ ยึดเท่าไหร่ๆ ก็จะไม่ได้เท่านั้นๆ ยิ่งยึดยิ่งพร่อง ยิ่งยึดยิ่งช้า ยิ่งโง่ ยิ่งทุกข์ เพราะยึดคือ
วิบากร้าย อยากได้ อย่ายึด ถ้ายึด จะไม่ได้ ยิ่งยึด ยิ่งโง่ ยิ่งซวย ยิ่งยึด เป้าหมายยิ่งสำเร็จช้า ทั้งทาง
โลกและทางธรรม ยิ่งไม่ยึด เป้าหมายยิ่งสำเร็จเร็ว ทั้งทางโลกและทางธรรม ยึด จะไม่พ้นกลัว จะไม่
พ้นทุกข์ จะไม่ได้สุขยั่งยืน แต่ถ้าไม่ยึด จะพ้นกลัว จะพ้นทุกข์ จะได้ความสุขที่ยั่งยืน 

ข้อที่ ๙๙ ยึดมั่นถือมั่น ทำให้ “ใจเป็นทุกข์” จะมีวิบากร้ายมาทำลาย ทำให้ไม่สำเร็จหรือ
สำเร็จช้า หรือสำเร็จเร็วแต่มีเรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จความผาสุก
ทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากที่สุด 
และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง 

ข้อที่ ๑๐๐ ไม่ยึดมั่นถือมั่น จะทำให้ “ใจเป็นสุข” จะมีวิบากดีมาช่วย ทำให้สำเร็จได้เร็ว 
เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์ที่สุดไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทาง
จิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำสิ่งดีได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาอันควร เป็นบุญกุศลสูงสุด 

ข้อที่ ๑๐๑ ต้องไม่ยดึมั่นถือมั่น ให้ได้ “จึงจะได้” 

ข้อที่ ๑๐๒ ทำตามจริงที่เป็นไปได้จริง ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ 

ข้อที่ ๑๐๓ ทุกข์ย่อมไม่ตกถึง ผู้ที่เข้าใจ เชื่อ และ ชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

ข้อที่ ๑๐๔ ผู้ที่เข้าใจ เชื่อ และ ชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จะเอาทุกข์มาแต่ไหน 



๑๐๗ 

 

ข้อที ่๑๐๕ ผู้ที่เข้าใจ เชื่อ และ ชัด เรื่องกรรม จะไม่ทำชั่ว จะทำแต่ดี ผู้ที่ไม่เข้าใจ ไม่เชื่อ 
ไม่ชัด เรื่องกรรม จะทำชั่ว 

ข้อที่ ๑๐๖ ที่ยังไม่เข้าใจ ไม่เชื่อ ไม่ชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จะยังโง่อยู่ ชั่วอยู่ ทุกข์อยู่  

ข้อที่ ๑๐๗ กลัว ชั่ว ทุกข์ คือ โง่ 

ข้อที่ ๑๐๘ กรรมคือความจริง ความจริงคือกรรม เชื่อชัดเรื่องกรรม คือเชื่อชัดความจริง 
เชื่อชัดความจริง จึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ 

ข้อที่ ๑๐๙ ความเข้าใจ เชื่อ และชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เป็นรหัส เป็นปัญญาที่
จำเป็นที่สุด สำคัญที่สุด มีฤทธิ์ที่สุด ในการดับทุกข์ ในการคลายความยึดมั่นถือมั่น ในการเข้าสู่ความ
ผาสุกท่ีแท้จริง วิบากต้องรับ กิเลสต้องล้าง พุทธะจึงจะเกิด 

ข้อที่ ๑๑๐ ความเข้าใจ ความเชื่อ และชัด เรื่องกรรมเท่านั้น จึงจะคลายความยึดมั่นถือ
มั่นได้ 

ข้อที่ ๑๑๑ ความไม่เข้าใจ ไม่เชื่อ ไม่ชัด เรื่องกรรม ทำให้ยึดมั่นถือมั่น ทำให้เป็นทุกข์ 
ส่วนความเข้าใจ เชื่อ ชัด เรื่องกรรม ทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำให้เป็นสุข 

ข้อที่ ๑๑๒ สุขจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่กว่าการเอา 

ข้อที่ ๑๑๓ สุขจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ สุขสบายใจที่สุดในโลก เป็นสุขท่ีสุขที่สุดในโลก 

ข้อที่ ๑๑๔ คุกที่แท้จริง คือ กิเลส เป็นทุกข์ตัวแท้ที่คอยกักขังความทุกข์และความชั่วในใจคน 

ข้อที่ ๑๑๕ ทำดีเต็มที่ทุกครั้ง ก็ “ชนะทุกครั้ง” 

ข้อที่ ๑๑๖ ชัยชนะท่ียิ่งใหญ่ คือ ชนะโง่ ชนะชั่ว ชนะทุกข์ ในใจเรา  

ข้อที่ ๑๑๗ ตอนหน้าไม่รู้ ตอนนี้สู้ไม่ถอย สู้กิเลสอย่างรู้เพียรรู้พัก 

ข้อที่ ๑๑๘ ทุกอย่างล้มเหลวได้ แต่ “ใจ” ล้มเหลวไม่ได้ 

ข้อที่ ๑๑๙ ปัญหา คือ เครื่องมือฝึกใจที่ดีที่สุดในโลก 

ข้อที่ ๑๒๐ ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวิตของเรา มีแต่ทุกข์เท่านั้น ที่หมดไปจากใจของเรา 

ข้อที่ ๑๒๑ โจทย์ทุกโจทย์ เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ เป็นเครื่องมือฝึกจิตของเรา ให้เป็นสุข 
อย่างถูกต้องตามธรรม 

ข้อที่ ๑๒๒ สิ่งใดที่เหมือนจริง แต่คิดพูดทำตามแล้ว “ทุกข”์ แสดงว่า “สิ่งนั้นไม่จริง” แต่
สิ่งใดที่เหมือนไม่จริง เมื่อคิดพูดทำตามแล้ว “พ้นทุกข์” แสดงว่า “สิ่งนั้นจริง” 



๑๐๘ 

 

ข้อที่ ๑๒๓ เจอผัสสะไม่ดี ได้โชค ๓ ชั้น คือ ได้เห็นทุกข์ ได้ล้างทุกข์ และได้ใช้วิบากได้ใช้
วิบากกรรมที่ไม่ดี ร้ายนั้นก็จะหมดไป ดีก็จะออกฤทธิ์ได้มากข้ึน 

ข้อที่ ๑๒๔ เกิดเป็นคน ต้องฝึกยิ้มรับสิ่งดีสิ่งร้ายด้วยใจที่เป็นสุขให้ได้ 

ข้อที่ ๑๒๕ อย่าปล่อยเวลาชีวิตให้สูญเปล่าด้วยการ “ไม่ลดกิเลส” 

ข้อที่ ๑๒๖ คุณค่าและความผาสุกของการเป็นคน คือ การพ่ึงตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ 

ข้อที่ ๑๒๗ แก้ปัญหาทุกข์ของชีวิตเราได้ ก็จะสามารถช่วยแก้ทุกข์ของผู้อ่ืนได้ ผู้ที่พ้นทุกข์
เท่านั้น จึงจะช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ได้ ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา 

ข้อที่ ๑๒๘ ถ้าเราสอนเขาให้ดีขึ ้นไม่ได้ ก็ไม่ต้องสอน แสดงว่า ณ เวลานั้น เราไม่ใช่
สัตบุรุษของเขา ก็ให้ “สัตบุรุษของเขา” หรือให้ “ทุกข์ของเขา” สอนแทน 

ข้อที่ ๑๒๙ อย่าไปเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้น เพราะถ้ามัวเสียเวลากับคนกิเลส
หนาที่ขุนไม่ข้ึน มันเป็นวิบากร้าย ต่อตนเองต่อผู้อื่น 

ข้อที่ ๑๓๐ อย่าแบกชีวิตคนอื่น อย่าทำผิดหน้าที่ อย่าทำเกินหน้าที่ ถ้าเขาไม่ฟังเรา ให้
เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น ให้เขาทำอย่างที่เขาต้องการจะทำ ปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่
ละชีวิต ถ้าเราได้พยายาม บอกแล้ว สอนแล้ว เตือนแล้ว แต่เขายังไม่ฟัง เราสอนเขาไม่ได้ แปลว่า การ
สอนเขา ไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราไม่ใช่สัตบุรุษของเขา หน้าที่เราคือ ทำเต็มที่เต็มแรงอย่างรู้เพียรรู้พัก 
แล้วปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต 

ข้อที่ ๑๓๑ ถ้าชนะ ความโกรธ กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ได้ อย่างอ่ืน ง่าย
หมด 

ข้อที่ ๑๓๒ คนที่ทำงานลงตัวตลอด ไม่มีปัญหาใดๆ คือ คนที่ซวยที่สุดในโลก 

ข้อที่ ๑๓๓ อุปสรรคและปัญหา คือ ชีวิตชีวา 

ข้อที่ ๑๓๔ กุศลาธัมมา อกุศลาธัมมา แปลว่า “ชีวิต เดี๋ยวก็ดี เดี๋ยวก็ร้าย เดี๋ยวก็สมใจ 
เดี๋ยวก็ไม่สมใจ” ตราบใดยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่ปรินิพพาน จะได้รับแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่สมใจ อย่างเดียว เป็นไป
ไม่ได้ จะได้รับแต่สิ่งร้าย สิ่งไม่สมใจ อย่างเดียว เป็นไปไม่ได้ จะได้รับทั้งสองสิ่งเป็นธรรมดา ในเมื่อทุก
ชีวิตล้วนเคยทำดีมา จึงมีดีคอยช่วยเป็นระยะๆ และเคยพลาดทำไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ จึงมีวิบาก
ร้ายทั้งกองเล็ก กองปานกลาง และกองมหึมา ไล่ล่าชีวิตทุกชีวิตตลอดเวลา ตราบปรินิพพาน 

ข้อที่ ๑๓๕ โลกนี้ มีสิ่งดีให้เราได้อาศัย มีอุปสรรคให้เราได้ฝึกฝน มีอุปสรรคให้เราได้ใช้
วิบาก มีอุปสรรคให้เราได้ล้างทุกข์ใจ 



๑๐๙ 

 

ข้อที่ ๑๓๖ ชีวิตที่ลงตัว คือชีวิตที่มีแต่ความเสื่อม ชีวิตที่ไม่ลงตัว คือชีวิตที่มีแต่ความเจริญ 

ข้อที่ ๑๓๗ เวลาชีวิตมีน้อยนัก สั้นนัก อย่าปล่อยเวลาชีวิตให้สูญเปล่า จงละบาป บำเพ็ญ
กุศล และยินดี พอใจ เต็มใจ สุขใจ มีชีวิตชีวา ในทุกเสี้ยววินาทีของชีวิต 

ข้อที่ ๑๓๘ จงเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่มีอยู่คู่โลกตลอดกาลนาน อย่างมีชีวิตชีวา ให้ได้ 

ข้อที่ ๑๓๙ งานล้มเหลวหรือสลาย แล้วอัตตาสลายได้ ก็คุ้มเกินคุ้ม 

ข้อที่ ๑๔๐ ใครเขาจะยึดหรือไม่ยึด ไม่สำคัญ ใครเขาจะคิดกับเราอย่างไร ไม่สำคัญ      
สิ่งสำคัญ คือ เราต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น จิตเราต้องสูงก่อน จึงจะดึงจิตคนอ่ืนขึ้นสูงได ้

ข้อที่ ๑๔๑ ความผิดความถูกอยู่ที่ “การยึดหรือไม่ยึด” ถ้ายึดคือผิด ถ้าไม่ยึดคือถูก ผิดถูก 
ไม่ได้อยู่ที่เหตุผลใครเลิศยอดกว่าใคร ผิดถูก มันอยู่ที่ยึด หรือไม่ยึด ยึดคือผิด ถ้าไม่ยึดคือถูก ยึด คือ 
ยึดมั่นถือมั่นตามความคิดของเรา เอาดีแบบเราหมาย จึงจะสุขใจ ไม่เอาดีแบบเราหมายจะทุกข์ใจ    
นี่แหละ ยึด นี่แหละกิเลส นี่แหละบาป 

ข้อที่ ๑๔๒ “ยึดที่ไม่ผิด” คือ “ยึดความไม่ยึดมั่นถือมั่น” 

ข้อที่ ๑๔๓ ทำดีถูกด่าให้ได้ ถูกแกล้งให้ได้ ถูกนินทาให้ได้ ถูกว่าให้ได้ ถูกดูถูกให้ได้ ถูก
เข้าใจผิดให้ได้ ถูกทำไม่ดีสารพัดเรื่องให้ได้ เพราะเราทำมาท้ังนั้น 

ข้อที่ ๑๔๔ ทำดีแล้ว ยังถูกเรื่องร้ายวิบากบาปเล่นงานหนัก แสดงว่า ชาติก่อนเราทำบาป
มาก เราแสบมาก เราแสบสุดๆ มัน ก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุข สุดๆ  

ข้อที่ ๑๔๕ อย่าสร้างความสุขให้กับตน ด้วยการสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่น 

ข้อที่ ๑๔๖ ถามว่า เกิดมาทำไม ตอบว่า เกิดมาเพื่อฝึกฝนการสร้างความผาสุกที่แท้จริง
ให้กับตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อที่ ๑๔๗ ทุกอย่างที่เกิดขึ้น ดีที่สุดแล้ว (Everything happens for the best) 

ข้อที่ ๑๔๘ ในโลกนี้ ไม่มีอะไรที่ไม่มีข้อดี มีข้อดีได้หมด มีประโยชน์ได้หมด ต้องหาข้อดี 
หาประโยชน์ให้ได้ ในทุกเรื่อง 

ข้อที่ ๑๔๙ ความสุขแท้ คือไม่ทุกข์ใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไร ในสถานการณ์ใด 

ข้อที่ ๑๕๐ ชีวิตที่มั่นคง คือ ชีวิตที่ให้ หรือเสียสละ อย่างแท้จริง 

ข้อที่ ๑๕๑ เราจะทำ ในสิ่งที่คนอ่ืน ทำได้ยาก เราจะเป็น ในสิ่งที่คนอ่ืน เป็นได้ยาก เราจะ
สละ ในสิ่งที่คนอื่น สละได้ยาก เราจะพ้นทุกข์ ในสิ่งที่คนอื่น พ้นทุกข์ได้ยาก (ทุกข์จากสุขปลอมทุกข์
จริง) เราจะชนะ ในสิ่งที่คนอ่ืนชนะได้ยาก (ชนะกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง) 



๑๑๐ 

 

ข้อที่ ๑๕๒ เสพกิเลส มีโทษ คือ ทุกข์หนัก ทุกข์หนักมาก ทุกข์หนักที่สุด จะเสพไปทำไม
ให้ทกุข์ 

ข้อที่ ๑๕๓ มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ  

ข้อที่ ๑๕๔ หมอที่ดีที่สุดในโลก คือ ตัวเราเอง 

ข้อที่ ๑๕๕ ถ้าสุขภาพพ่ึงตนเกิดไม่ได้ หมอและคนไข้ จะพากันป่วยตาย 

ข้อที่ ๑๕๖ กิเลส โลภ โกรธ หลง เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่วงการสุขภาพ ไม่รู้ 

ข้อที่ ๑๕๗ ลดกิเลส รักษาโรค พลังเด็ดขาดในการลดกิเลส เป็นพลังรักษาโรค ที่มีฤทธิ์เร็ว
และแรงที่สุดในโลก 

ข้อที่ ๑๕๘ ศูนย์บาทรักษาทุกโรค 

ข้อที่ ๑๕๙ การให้ หรือแบ่งปัน เป็นที่พ่ึงแท้ของโลก  

ข้อที่ ๑๖๐ การให้ หรือการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือความเจริญของจิตวิญญาณที่
งดงามมีคุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก 

ข้อที่ ๑๖๑ ชีวิตต้องฝึกให้อยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้ ประหยัด คือ กินน้อยใช้น้อย
ในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึงใช้ เป็น
โทษไม่ใช้ เพ่ือก้าวไปสู่ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข 

ข้อที่ ๑๖๒ การดำรงชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมาย อย่าเสียเวลาไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เกิน
ความจำเป็นของชีวิต สิ่งจำเป็นในชีวิต คือ ปัจจัย ๔ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) 
มิตรดี ความดี คือสมบัติที่แท้จริง สิ่งจำเป็นในชีวิตมีเพียงเท่านี้ 

ข้อที่ ๑๖๓ อาหารเป็นหนึ่งในโลก สิ่งสำคัญในชีวิต คือ อาหาร ได้แก่ สมุนไพร ผลไม้   
ผักสด ผักลวก ข้าว เกลือ ถั่วหลากหลายชนิด ธัญพืชรสมัน ทำให้แข็งแรง สบาย เบาท้อง มีกำลัง   
อ่ิมนาน สิ่งสำคัญมีเพียงเท่านี้ แล้วจะโลภ จะโง่ไปทำไม 

ข้อที่ ๑๖๔ กสิกรรมไร้สารพิษ คือความมั่นคงด้านอาหาร ยา และปัจจัยที่จำเป็นต่อชีวิต 
คือความมั่นคงของชีวิต ทำให้ชีวิตอยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข 

ข้อที่ ๑๖๕ คุณค่าและความผาสุกของชีวิต คือ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง 
จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข 

สรุปได้ว่า เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน  คือ เน้น
หลักการคบและเคารพมิตรดี มีอริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น พ่ึงตน และแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ จะทำให้



๑๑๑ 

 

เราสามารถ ‘ดับทุกข์ใจ’ และแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้ เพราะ ‘การคบและเคารพมิตรดี’ คือ 
การคบและเคารพคนดีมีศีล จะนำพาให้เราทำแต่ดีและปฏิบัติศีลสู่การพ้นทุกข์ได้มาก จึงทำให้เราได้มี
โอกาสทำดีให้มากๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะ
ได้มีดีไว้อาศัยเพื่อขัดเกลากิเลสของตนในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป ‘มีอริ
ยศีล’ คือ การไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่อสัตว์อ่ืน 
โดยวิธีตั้งอริยศีล คือ ให้เลิกในสิ่งที่ชอบแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชอบ) ให้ชอบในสิ่งที่ชังแบบยึดม่ัน
ถือมั่น (ล้างชัง) ‘ทำสมดุลร้อนเย็น’ คือ รู้ว่าวิธีการดูแลหรือรักษาสุขภาพร่างกายที่ถูกกันกับชีวิต
ต้องใช้แล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก ถ้าใช้แล้วไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง ไม่ผาสุก หรือ
ทุกข์ทรมาน วิธีการนั้นไม่ถูกกันกับชีวิต รู้ว่าอาหารที่สมดุลเป็นประโยชน์กับชีวิตทำให้มีโรคน้อย มี
ทุกข์น้อย ต้องกินแล้วเบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน ถ้ากินแล้วไม่เบาท้อง ไม่สบาย ไม่เบา
กาย ไม่มีกำลัง หิวเร็ว อาหารนั้นไม่สมดุลเป็นโทษกับชีวิต ‘พึ่งตน’ คือ การใช้ชีวิตที่ฝึกให้อยู่อย่าง
ประหยัด เรียบง่ายให้ได้ กินน้อยใช้น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ 
ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึงใช้ เป็นโทษไม่ใช้ เพื่อก้าวไปสู่ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่
แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข สุดท้าย ‘แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์’ คือ การทำดีอย่างมีสุข โดย
รู้ว่าอะไรดีที่สุด ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด ยินดี
เมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว และไม่ติดไม่ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท่ีดีที่สุด เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
ว่าแต่ละชีวิตจะได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ล้วนเกิดจากพลังวิบากดีหรือร้าย ที่เกิดจากการกระทำทาง
กาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้นเอง ทั้งในอดีตชาติ และชาตินี้ สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน  อีกทั้ง
ยังรู้ชัดว่าการยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นทุกข์ จะมีวิบากร้ายมาทำลาย ทำให้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้า 
หรือสำเร็จเร็วแต่มีเรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จความผาสุกทางจิต
วิญญาณท่ียอดเยี่ยมยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากท่ีสุด และเป็น
พลังที่ทำให้ตนหรือผู้อ่ืนทำชั่วได้ทุกเรื่อง ส่วนการไม่ยึดม่ันถือม่ันทำให้ใจเป็นสุข จะมีวิบากดีมาช่วย 
ทำให้สำเร็จได้เร็ว เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ไม่เกิดการ
บาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำสิ่งดีได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาอัน
ควร เป็นบุญกุศลสูงสุด 

๓.๔ วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม เป็นการนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการลด ละ 
เลิกกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการฟังธรรม การสนทนาธรรม 
การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้ง
มั่น พร้อมทั้งมีการทำทบทวนซ้ำๆ อย่างเข้าใจ ความหมายจากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้



๑๑๒ 

 

เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค 
โดยการใช้ปัญญาปฏิบัติลดละเลิกกิเลสด้วยหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ตั้งตนอยู่บนความลำบากกุศล
ธรรมเจริญยิ่ง ตั้งตนอยู่บนความสบายอกุศลธรรมเจริญยิ่ง”๒๑ และ “การไมย่่อหย่อนด้วยการเสพกาม
คุณ ๕ ตามใจมากเกินหรือตัดจนตึงเครียดทรมานตนเองเกินไปเป็นเหตุแห่งทุกข์”๒๒ คือการปฏิบัติฝืน
ลดละเลิกกิเลสตามฐานกำลังใจกำลังปัญญาของแต่ละคนนั้น ให้อยู่ในสภาพตั้งตนอยู่ในความลำบาก
แต่อย่าให้ทรมานตนเองเกินไป (ไม่ตึงเครียดเกินไปไม่หย่อนเกินไป) ซึ่งมีวิธีพิจารณาลดละเลิกไป
ตามลำดับ ได้แก่ ๑) สิ่งท่ีเราชอบมากๆ ติดมากๆ ไม่สามารถลดได้ ก็ให้เสพไปก่อนเพราะถ้าลดก็จะ
เครียดมาก/ ทุกข์มาก/ ลำบากมาก/ ทรมานมากเกินไป ๒) สิ่งท่ีชอบมากติดมากแต่ก็พอลดได้โดยไม่
ทรมานเกินไป ก็ให้ลด ๓) สิ่งที่ชอบปานกลางติดปานกลางละได้เป็นบางวันบางช่วงโดยไม่ทรมาน
เกินไป ก็ให้ละบางวันบางช่วง ๔) สิ่งท่ีชอบน้อยติดน้อยเลิกได้โดยไม่ทรมานเกินไป ก็ให้เลิกสิ่งที่เป็น
ภัยหรือเกินความจำเป็นนั้น เพราะโดยสัจจะแห่งธรรมชาติของกิเลส  ในขณะที่มีผัสสะ (สิ่งกระทบ)   
ที่ทำให้กิเลสออกอาการอยากเสพ เมื่อเราใช้ศีลสมาธิปัญญาฝืนขัดใจลดละเลิกกิเลสนั้น กิเลสนั้นก็จะ
ดิ้นสร้างความรู้สึกทุกข์ไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบายอึดอัดกดดันให้เราได้รับรู้ ถ้ากิเลสนั้นดิ้นแรงทุกข์แรงจน
เรารู้สึกทนได้ยากลำบาก เราก็พรากห่างจากผัสสะ (สิ่งกระทบ) ที่ทำให้กิเลสออกอาการนั้นก่อน แล้ว
ค่อยทำลาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พรากไม้ที่ชุ่มด้วยยางออกจากน้ำก่อนแล้วค่อยเผาทำลาย”๒๓ 

ถ้าพอทนได้โดยไม่ทุกข์เกินไปก็ทำลายกิเลสในใจตนขณะที่มีผัสสะกระทบสิ่งที่ทำให้กิเลส
นั้นออกอาการ ซึ่งปัญญาที่ทำลายกิเลสได้คือ “พิจารณาความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่มี
ตัวตนของกิเลส ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์”๒๔ ในขณะที่เรารับรู ้ว ่ากิเลสกำลังออกอาการ เมื ่อเรา
พิจารณาความไม่เที่ยงความไม่มีตัวตนแท้ในสุขลวงของกิเลสและความรู้สึกทุกข์ที่ไม่ได้เสพกิเลสว่าเมื่อ
เกิดข้ึนแล้วตั้งอยู่ไม่นานก็จะดับไป เหมือนกลุ่มฟองน้ำ ฟองน้ำ พยับแดด ต้นกล้วย มายากล๒๕ รวมทั้ง
การพิจารณาทุกข์โทษภัยผลเสียของการมี/ การเสพกิเลสนั้นเท่าที่เรามีปัญญา จะสามารถทำลาย
กิเลสได้ และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มี/ ไม่เสพกิเลสนั ้น จะสามารถทำลายกิเลสได้ ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เมื่อใดพึงรู้ด้วยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดนั้นเป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ 

 
๒๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๒/๑๗. 
๒๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒. 
๒๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๕๗/๒๐๔. 
๒๔ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๔๐/๕๗. 
๒๕ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๙๗/๑๘๖-๑๘๘. 



๑๑๓ 

 

เป็นต้นแล้ว จึงควรละหรือเข้าถึงธรรมตามนั้น”๒๖, “บัณฑิตย่อมเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์”๒๗ เมื่อเรามีความยินดีพอใจ (ฉันทะ) ในการพิจารณาโทษของการมีกิเลสตัวใดตัว
หนึ่งซ้ำๆๆ และพิจารณาประโยชน์ของการออกจากกิเลสตัวนั้นซ้ำๆๆ จะทำให้เราสลายหรือตัด
ความติดยึดในกิเลสตัวนั้นได้ด้วยความพอใจสุขใจ 

ดังนั้น วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม จึงแบ่งออกเป็น ๒ กระบวนการหลัก คือ   
๑) การทำเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ คือ การนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการลด ละ เลิกกิเลส
หรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่าน
ท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั ้งมั่น        
๒) การสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น คือ การทำเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ให้ดียิ ่งขึ้นๆ 
คล่องแคล่วยิ่งขึ้นๆ ด้วยการทำซ้ำๆ พิจารณาอย่างเข้าใจในเนื้อหาของบททบทวนธรรมจากคำเดิมๆ 
ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องใน
ทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค เพ่ือสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ โดยทำไปทีละเรื่องๆ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

๓.๔.๑ การทำเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า “วิธีการใช้บททบทวนธรรม คือ การเอาเนื้อหาธรรมะแท้ๆ ใน
บททบทวนธรรมมาทบทวน มาใคร่ครวญเนื้อหาสาระ ที่จะทำให้ชีวิตนั้นพ้นทุกข์ ธรรมะแท้คือ สิ่งที่
สามารถพาให้ชีวิตพ้นทุกข์ได้ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเหตุแห่งการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ ไว้อยู่ ๕ ข้อ 
ในพระไตรปิฎก๒๘ เหตุที่ทำให้บรรลุหลุดพ้นจากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้นั้น มีอยู่ ๕ ข้อ 
คือ ๑) หลุดพ้นด้วยการฟังธรรม ฟังธรรมะแท้ๆ จากผู ้ร ู ้แท้ ๒) แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม            
๓) ทบทวนธรรม เราก็มีการทบทวนรายละเอียดต่างๆ มีการทบทวนธรรม ๔) ใคร่ครวญธรรม มีการ
ใคร่ครวญให้ละเอียด จะสืบเนื่องกันมาเริ่มด้วยเราได้ฟัง ได้แสดงธรรมหรือว่าสนทนาธรรมกัน แล้วก็มี
การทบทวนเนื้อหาสาระ รวมทั้งใคร่ครวญรายละเอียดของธรรมะนั้น ๕ ) สมาธินิมิต นิมิตแปลว่า 
เครื่องหมาย สมาธิใน ‘มหาจัตตารีสกสูตร’ นั้น พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า คือ การปฏิบัติมรรคทั้ง ๗ 
องค์ อย่างตั้งมั่น ก็คือมรรคมีองค์ ๘ นั้นเอง ก็คือปฏิบัติให้ถูกเครื่องหมาย ถูกเนื้อหาสาระของมรรคมี
องค์ ๘ หรือมรรคทั้ง ๗ องค์แรก ปฏิบัติอย่างตั้งมั่นถูกตรง ชีวิตก็จะพ้นทุกข์ได้ เมื่อเราเข้าใจธรรมะ
แล้วเอาไปปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ตั้งแต่มีการเข้าใจให้ถูกต้อง มีการคิด พูด ทำ ประกอบกิจกรรม

 
๒๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๗-๒๖๒. 
๒๗ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๔๒/๗๐-๗๑. 
๒๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๒-๓๕. 



๑๑๔ 

 

การงาน พากเพียร มีสติ และปฏิบัติอย่างตั้งมั่นให้ถูกต้องถูกตรงสู่เนื ้อหาสาระของความพ้นทุกข์
นั้น”๒๙ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๔.๑.๑ การฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและการฟังธรรม 

การฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและการฟังธรรม โดยฟังซ้ำทบทวนในเนื้อหาบท
ทบทวนธรรมและฟังธรรมเป็นประจำ ฟังซ้ำทุกวันๆ เช่น เปิดฟังอยู่ที่บ้าน อาคารที่พัก ฟังระหว่างทำ
กิจกรรมการงาน ฟังในรถระหว่างเดินทาง อื่นๆ ที่ผู้ใช้สะดวกฟัง ซึ่งท่านอาจารย์ใจเพชร กล้าจน 
อธิบายว่า “การฟังธรรมะที่เป็นธรรมะแท้ๆ จากสัตบุรุษ จากหมู่มิตรดี ที่รู้สัจจะแท้ ที่ปฏิบัติได้จริง   
ก็จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้จริง”๓๐ 

ผู้เข้าค่ายสุขภาพสุขภาพและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีกิจกรรมการฟังธรรมทุกวัน 
เริ่มด้วยฟังธรรมจากแสงธรรมนำชีวิต ในช่วงเวลา ๐๓.๐๐ - ๐๔.๓๐ น. เป็นเสียงธรรมะรับอรุณปลุก
ให้ตื่น เวลา ๐๔.๓๐ - ๐๖.๐๐ น. ฝึกลมหายใจ (บริหารปอด ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ) มาร์ชซิ่งแพทย์วิถี
ธรรม (บริหารหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนโลหิต) กดจุดลมปราณ โยคะกายบริหาร ปรับสมดุลร่างกาย 
ระบบย่อยอาหาร กล้ามเนื้อและทางเดินหายใจ ฯลฯ เวลา ๐๖.๑๐ - ๐๖.๔๐ น. ก็ฟังเสียงทบทวน
ธรรมประจำวัน เป็นเสียงอ่านบททบทวนธรรมที่ผู้ฟังสามารถท่องตามไปด้วยได้ในทุกวัน (ดูเวลา
ตารางกิจกรรมได้ท่ีภาคผนวก) และยังมีรายการบททบทวนธรรมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย 

คุณ G๗ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมในยูทูป และเปิด
หนังสืออ่านท่องจำ พร้อมกับคิดพิจารณาทบทวนตามในแต่ละข้อที่ตรงกับความทุกข์ใจขณะนั้น”๓๑ 

คุณ P๖ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและฟังธรรมทางยู
ทูป และเฟสบุคหมอเขียวแฟนคลับประจำ”๓๒ 

คุณ P๓ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้ใช้บททบทวนธรรมด้วยการฟังเสียงอ่านบท
ทบทวนธรรมและฟังธรรมทั้งในสื่อทางยูทูป เสียบยูเอสบีฟังในรถ และเปิดหนังสืออ่านท่องทบทวนใน

 
๒๙ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๓๐ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๓๑ สัมภาษณ์ คุณ G๗ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๓๒ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๖ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๑๕ 

 

ห้องนอน อ่านเวลาไปนั่งรอนัดลูกค้า นัดเพื่อน มีหนังสือบททบทวนธรรมที่ใช้ ประจำๆ อยู่ ๔ เล่ม    
ในห้องนอนที่บ้าน ที่โต๊ะทำงาน ในรถ ในกระเป๋า สะดวกตรงไหนหยิบมาใช้ได้ทันที เวลาคิดอะไรไม่
ออก หยิบขึ้นมาเปิดเถอะ แล้วคิดใคร่ครวญตามเลย ที่พกไว้ในกระเป๋า เมื่อเจอกับปัญหาความทุกข์ใจ 
สามารถหยิบเอามาเปิดใช้ได้เลย จะมีข้อที่แก้ปัญหาทุกข์ใจได้ในเล่มนี้หล่ะ อ่านข้อไหนก็ใช้ได้ เป็น
ปัญญา เป็นค้อนทุบดับความทุกข์ โดนหัวกิเลสที่มาหลอกให้เราทุกข์หมดเลยแหละ บทที่ใช้อยู่
ส่วนมากคือ เรื่องความยึด ยึดมั่นถือมั่นอยากได้ดี อยากให้ดีเกิดข้ึนเกินความเป็นจริงที่เป็นไปได้จริงใน
ปัจจุบัน ทั้งในตัวเองและคนใกล้ชิด เบียดเบียนตัวเองคนเดียวยังไม่พอ ไปเบียดเบียน บีบบังคับ กดดัน 
ให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการ”๓๓ 

แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บททบทวนธรรม มีการฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและการฟัง
ธรรมเป็นประจำในทุกๆ วัน โดยฟังซ้ำๆ พร้อมกับทบทวนตามเนื้อหาธรรมที่ได้ฟังไปด้วย 

๓.๔.๑.๒ การสนทนาธรรม 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า “การสนทนาธรรม เป็นการสนทนา พูดคุย ทบทวน    
ในเนื้อหาบททบทวนธรรมกับเพื่อนหมู่มิตรดี สอบถามกันเป็นประจำในทุกวัน ในเนื้อหาสาระของบท
ทบทวนธรรมธรรม ของเพื่อนหรือพี่น้องจิตอาสาและผู้เข้าค่ายฯ หมู่มิตรคนดีระหว่างได้ทำกิจกรรม
การงานร่วมกันแล้ว ในรายการทีวีชื่อว่า ‘รายการบททบทวนธรรมกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ของจิตอาสา, รายการทบทวนธรรมนำชีวิตจิตผาสุกจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทั่วโลก และกับผู้เข้าค่าย
สุขภาพแพทย์วิถีธรรม ในรายการสายด่วนสุขภาพพ่ึงตนวิถีธรรมวิถีไทย’ โดยผู้ใดที่มีสภาวธรรมในบท
ทบทวนธรรม ๑๖๕ ข้อ หรือมีปัญหาทุกข์ใจ ทุกข์กายด้านสุขภาพร่างกาย ความเจ็บป่วย หรื อทุกข์
จากเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะนำมาสนทนา พูดคุย สอบถาม เพิ่มเติมปัญญา แลกเปลี่ยนสภาวะ พูดคุย
แบ่งปันกัน ในโปรแกรมซูม รายการสายด่วนสุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทยตั้งแต่ เวลา ๑๕.๐๐ - 
๑๗.๓๐ น. ของทุกวัน ในค่ายสุขภาพหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก”๓๔ 

คุณ P๕ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้ใช้บททบทวนธรรมด้วยการพูดคุย สนทนากับ
เพื่อนอยู่บ่อยครั้ง ในเรื ่องการคิดพิจารณาบททบทวนธรรมให้หายทุกข์ใจ ผ่านรายการสายด่วน
สุขภาพ ข้อที่ใช้บ่อยๆ คือ เกิดอะไรจงท่องไว้ กูทำมา ทำมาจริงๆ จึงได้รับผลการกระทำนั้น ไม่ทำมา

 
๓๓ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๓ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 
๓๔ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๑๖ 

 

ไม่ได้รับ โดยมีวิธีการท่องจำ การฟังเสียงอ่าน นำไปพูดคุยกับเพื่อน ทบทวนใคร่ควรวญตามเนื้อหาโดย
แยบคาย และนำไปใช้เมื่อเกิดทุกข์ สามารถดับทุกข์ได้เร็ว ทุกคนจะใช้ได้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับการฝึก
คิดฝึกใช้บ่อยๆ ลับปัญญาให้คมอยู่ตลอด พร้อมใช้ทันที ปัญหาในชีวิตน้อยลง มีความผาสุก ผ่องใส
มากขึ้น”๓๕ 

คุณ P๗ (นามสมมติ) กล่าวว่า “พูดคุยกับเพื่อนที่ทำงาน เราสมัครเข้าค่ายสุขภาพ
ออนไลน์ด้วยกัน ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร ส่วนมากจะมาเล่าให้กันฟังว่าวันนี้ได้เจอผัสสะ
อะไรมาระหว่างทำงานแล้ว รู้สึกอย่างไร ชอบหรือไม่ชอบ และทำใจอย่างไรให้หายทุกข์นั้น เช่น วันนี้
ไปติดต่องานข้างนอก เจอคนพูดไม่ดีใส่ (ไม่ชอบใจ) แล้วใช้บททบทวนธรรม ข้อที่ ๑๒๔ เกิดเป็นคน 
ต้องฝึกยิ้มรับสิ่งดี สิ่งร้าย ด้วยใจที่เป็นสุขให้ได้ เต็มใจรับเลยจะได้หมดไป”๓๖ 

คุณ G๘ (นามสมมติ) กล่าวว่า “พูดคุยกับเพื่อนจิตอาสาทุกวัน เพราะแต่ละวันมี
ความรู้สึกชอบกับไม่ชอบอยู่ตลอดเลย เช่น ไม่ชอบหน้าคนนี้เลย ไม่ชอบเสียงแบบนี้ ไม่ชอบอย่ามาพูด
คำนี้ หรือชอบคนสวยหน้าตาแบบนี้ แต่งตัวแบบนี้ชอบ พูดสุภาพแบบนี้ดี อีกมากมาย ทั้งหมดป็นเหตุ
แห่งทุกข์ จึงต้องพิจารณาบททบทวนธรรมข้อที่ ๖๓ ยินดี พอใจ ไร้กังวล และ ข้อที่ ๕๘ เย่ๆๆ ดีใจจัง 
ไม่ได้ดั่งใจ (วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล) แย่ๆๆ ซวยแน่เราเอาแต่ใจ (วิบากเพิ่ม กิเลสพอก งอก
อกุศล) จึงจะเอาอยู่ กิเลสคลายไป”๓๗ 

คุณ P๔ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้พูดคุยปรับทุกข์กับเพ่ือนสนิท เพ่ือนส่งบททบทวน
ธรรมมาให้ฟัง และส่งหนังสือให้อ่าน ท่อง ทบทวน”๓๘ 

แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บททบทวนธรรม มีการสนทนาธรรมพูดคุย ทบทวนซ้ำๆ ใน
เนื้อหาบททบทวนธรรมกับเพื่อนหมู่มิตรดีมีศีล ในระหว่างที่ทำกิจกรรมการงานร่วมกันเป็นประจำใน
ทุกวัน 

 
๓๕ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๕ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 
๓๖ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๗ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 
๓๗ สัมภาษณ์ คุณ G๘ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๓๘ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๔ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๑๗ 

 

๓.๔.๑.๓ การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า “การอ่านท่องจำบททบทวนธรรมในรายละเอียดต่างๆ 
ซ้ำในเนื้อหาบททบทวนธรรมเป็นประจำ ท่องทบทวนไปเรื่อยๆ อย่างเข้าใจความหมาย เนื้อหาสาระ
ไปเรื่อยๆ ใน ทุกๆ วัน พอเราจำได้แม่นเหมือนการท่องสูตรคูณ วันที่เราเกิดความทุกข์จะสามารถ
นำมาใช้ได้โดยอัตโนมัติ เวลามีความทุกข์จะนำมาใช้ได้อย่างเร็ว ได้อย่างดี ความทุกข์จะลดลงได้เร็ว 
แม้ข้อความเดิมๆ เรื่องเก่าก็ทบทวนไปเรื่อยๆ จะได้สิ่งใหม่ที่ลึกซึ้งข้ึน จะมีบุญกุศลที่มากขึ้น จะมีญาณ
ปัญญาที่มากขึ้น เพราะปฏิบัติได้แล้วก็จะเห็นผลที่ชัดขึ้น ร่วมทั้งมีข้อมูลต่างๆ ณ ปัจจุบัน สอดคล้อง
กันกับที่พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ หมู่มิตรดี ได้สื่อสารออกไป ชัดขึ้นในการท่องทบทวนธรรม และ
การทบทวนซ้ำๆ จะมีฤทธิ์ในการปราบกิเลสมากข้ึน”๓๙ 

คุณ P๒ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้พกพาหนังสือบททบทวนธรรมเก็บไว้ในกระเป๋า
เสื้อเลย เวลาว่างๆ ก็นำขึ้นมาทบทวน เปิดอ่านและท่องจำ ทบทวนเป็นประจำ จนสามารถจำไดแ้ม่น 
บททบทวนธรรมนี้ใช้ก็ง่าย ราคาถูก ๑๐ บาทเอง ประหยัดด้วย บทที่ใช้บ่อยที่สุด คือ เกิดอะไร จง
ท่องไว้ กูทำมา เพราะเมื่อเจอกับเหตุการณ์ไม่ถูกใจ ไม่ชอบใจ พูดดังๆ บอกตัวเองเลยว่า “กูทำมา” 
เราหยุดความคิด และการกระทำไม่เพ่งโทษถือสาคนอื่นก่อนเลย การเพ่งโทษถือสาคนอื่นเป็นวิบาก
ร้ายใหม่ที่สร้างเพ่ิมข้ึนอีก อาการไม่ชอบใจนั้นก็ลดลง ใช้ได้ทันทีเลย เพราะคิดพิจารณาตามด้วยความ
เชื่อเรื่องกรรม เชื่อชัดว่า กรรมคือการกระทำของเรา เราทำเอง เราก็ต้องรับในสิ่งที่เราทำ หนีไม่พ้น 
มันของๆ เรา ถ้าไม่อยากรับสิ่งไม่ดีนั้น ก็อย่าไปทำซิ ทำดีเลย ชั่วไม่ทำ ทำแต่ดี พิสูจน์กันไปเลย ถ้ายัง
ได้รับสิ่งไม่ดีอยู่อีก ก็เท่ากับว่ายังต้องใช้ของเก่าที่เราทำมาให้หมดไป ก็ยอมรับด้วยความเต็มใจ ยอมใช้
ให้หมดไปแล้วจะได้โชคดีข้ึน ใจก็สบาย เบิกบานผ่องใสได้แล้ว”๔๐ 

คุณ G๒ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำ ท่องทบทวน
กับพ่ีน้องในรายการกิจกรรมค่ายสุขภาพออนไลน์เป็นประจำ ท่องจำบางข้อที่ใช้ประจำบ่อยๆ และฟัง
เสียงอ่านช่วยให้ไม่ลืม แลกเปลี่ยนพูดคุยกันกับเพื่อน ใคร่คราญทบทวนซ้ำๆ ในบางแง่มุมที่ยังไม่แจ้ง
ทะลุ ในเนื้อหาความหมายของบททบทวนธรรมบทนั้นๆ ”๔๑ 

 
๓๙ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร., ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๔๐ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๒ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 
๔๑ สัมภาษณ์ คุณ G๒ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๑๘ 

 

คุณ P๑ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรมทุกวัน เริ่มแรกๆ เลย อ่านและ
ท่องจำ จนจำได้หลายข้ออย่างขึ้นใจ ยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ทุกข์ตอนนั้น ก็นำเอามาใช้พิจารณาเลยทันที 
บททบทวนธรรมที่ผมใช้เป็นประจำมี ๕ คือ ข้อที่ ๒๑ การได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจ
เรา เป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ำค่า ที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส คือ ความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่น
ถือมั่นในตัวเรา และทำให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา ข้อที่ ๓๖ จงทำดีเต็มท่ี เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มี
อะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือ สุดยอดแห่งความอิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้  
กู-เรา-ฉัน ทำมา ข้อที่ ๑๗ เรามีหน้าทีทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าท่ีจะพ่ึงทำได้ 
ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น ข้อที่ ๓๔ ทำดีให้มากๆ เพื่อจะให้ดีชิง
ออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต 
ในชาตินี้และชาติอ่ืนๆ สืบไป ผมคิดว่าการใช้บททบทวนธรรมที่ได้ผลดี ควรมีคุณสมบัติที่สามารถอ่าน
เวทนาได้ ต้องมีการอ่านเวทนา เมื่อใดมีผัสสะเกิด ต้องรู้ให้ทันความเกิดนั้นที่ใจ หรือหมั่นสังเกตุเวทนา 
อ่านเวทนาที่ใจแล้ว ใช้บททบทวนธรรมแล้วหายทุกข์ใจฉับพลัน”๔๒ 

คุณ G๕ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้ท่องบททบทวนธรรมร่วมกับพี่น้อง แล้วกลับมา
อ่านหนังสือบททบทวนธรรม ในทุกครั้งที่เจอผัสสะหรือเหตุการณ์ ไม่ได้ดั่งใจมากระทบ และได้สนทนา 
พูดคุยกับเพื่อนเกือบทุกวันผ่านโปรแกรมซูม ในค่ายออนไลน์รายการถามตอบปัญหาสายด่วนวิถีธรรม
วิถีไทย”๔๓ 

คุณ G๑ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านและท่องจำ ร่วมกับ
ฟังเสียงจากทางฝ่ายสื่อเปิดให้ฟังทุกเช้า”๔๔ 

คุณ G๖ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้ใช้บททบทวนธรรมโดยการอ่านท่องจำ คิด
พิจารณาใคร่ครวญตามในเนื้อหา นำมาใช้ในสถานการณ์เกิดทุกข์”๔๕ 

คุณ P๑๐ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรมด้วยการท่อง และฟังเสียงอา่น
จากแฟลชไดร์ฟเป็นประจำ ใช้ดับทุกข์ใจจากแฟนบอกเลิก จากที่เคยเสียใจมากทุกข์ใจมาก คบกันมา

 
๔๒ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๑ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 
๔๓ สัมภาษณ์ คุณ G๕ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕. 
๔๔ สัมภาษณ์ คุณ G๑ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๔๕ สัมภาษณ์ คุณ G๖ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๑๙ 

 

ตั้งแต่สมัยเรียนปี ๑ ทุกข์ใจที่ถูกทิ้ง สุดท้ายก็ยินดีเต็มใจยอมรับได้เพราะเข้าใจเรื่องกรรมและกิเลส
ของเรา จึงกลายเป็นความปรารถนาดีต่อเขาอย่างไม่เอาอะไรจากเขามาเสพสมใจเราอีก”๔๖ 

คุณ P๙ (นามสมมติ) กล่าว่า “ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำ และฟังเสียง
อ่านผ่านห้องสื่อเปิดเป็นประจำ”๔๗ 

แสดงให้เห็นว ่า ผ ู ้ใช ้บททบทวนธรรม มีการอ่านท่องจำบททบทวนธรรมใน
รายละเอียดต่างๆ ซ้ำๆ ในเนื้อหาของบททบทวนธรรมเป็นประจำ 

๓.๔.๑.๔ การพิจารณาใคร่ครวญธรรม 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า “การนำมาพิจารณาใคร่ครวญตามในเนื้อหาของบท
ทบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรมเป็นความละเอียด ที่ใคร่ครวญรายละเอียด ตรวจสอบ
รายละเอียดเป็นวิทยาศาสตร์ เก็บรายละเอียดที่เราได้พบได้เห็น ได้สัมผัส และพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์
ว่า ไช่ไหม ทำอันนี้ เกิดผลดีอย่างนี้ จริงไหม ทำอันนี้ เกิดผลเสียอย่างนี้ จริงไหม เกิดการทดลองเป็น
นักวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่คาดเดาเอา แต่ทดลองเป็นวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เรามั่นใจได้ และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบันนั้น พิสูจน์ความจริง ณ ปัจจุบันนั้นเลย เอหิปัสสิโก (เชื้อเชิญให้มา
พิสูจน์กันได้) อกาลิโก (เป็นจริงตลอดกาล) พิสูจน์นที่ธรรมนั้นเลยว่า เกิดความทุกข์ อึดอัด คับแค้น 
เร้าร้อนใจในปัจจุบัน จากการผิดศีลนั้นจริงไหม เกิดความผาสุก เกิดประโยชน์สุข ไม่มีความอึดอัด คับ
แค้น เร้าร้อนใจในปัจจุบัน จากการปฏิบัติถูกศีลจริงไหม ก็จะมีการเรียนรู้ศีลไปตามลำดับๆ หยาบ 
กลาง ละเอียด กามภพ รูปภพ อรูปภพ ลีลาของกิเลสมาร ก็จะมีความละเอียดไปตามลำดับๆ เรียนรู้
ให้ชัด พิสูจน์ให้จริง แล้วก็เลือกเอาอันที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อชีวิต”๔๘ 

คุณ G๓ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรม อ่านและท่องบ่อยๆ ทุกคำทุก
ประโยค ทบทวนทำความเข้าใจไปด้วยตามสภาวะของเราตอนนั้นขณะที่ท่องอยู่”๔๙ 

 
๔๖ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๙ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 
๔๗ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๑ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 
๔๘ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร., ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๔๙ สัมภาษณ์ คุณ G๓ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๒๐ 

 

คุณ G๔ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ใช้การอ่านท่องจำ ฟังเสียง ทบทวน คิดพิจารณา
ใคร่ครวญในประโยคนั้นๆ และถ้าจำอะไรไม่ได้ คิดไม่ทัน ให้หยิบมาเปิดสุ่มหน้าอ่านเลย”๕๐ 

คุณ G๙ (นามสมมติ) กล่าวว่า “อ่านหลังจากสวดมนต์เสร็จในระยะแรกๆ จนจำได้ 
เกิดความคุ้นเคยแล้ว ต่อมาจะฟังจากยูทูปและในรายการหมอเขียวทีวีบ่อยๆ เท่าที่มีเวลาและโอกาส 
หลังๆ ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำจากหนังสือ คิดทบทวน พิจารณานำไปใช้กับเหตุการณ์
ทุกข์ใจหรืออึดอัดใจ บางครั้งฟังเสียงจากฝ่ายห้องสื่อเปิดเป็นประจำทุกวัน”๕๑ 

คุณ G๑๐ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ใช้การอ่านท่องทบทวน คิดพิจารณาตามทุกข้อ
ด้วยการเปิดท่องตามในยูทูปพร้อมกันทั้งครอบครัวตอนเช้าเป็นประจำอยู่แล้ว”๕๒ 

คุณ P๘ (นามสมมติ) กล่าวว่า “ได้ใช้บททบทวนธรรมด้วยวิธีการอ่าน ท่องทบทวน 
คิดพิจารณาใคร่ครวญตาม ทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างละเอียด อย่างเข้าใจด้วยสภาวะ ทำให้รู้สึกว่า
ฉลาดขึ้น มีปัญญามากขึ้น เอามาใช้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นประจำๆ เรื่องครอบครัว เรื่องไม่ชอบให้ใครมา
บังคับ”๕๓ 

แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บททบทวนธรรม มีการพิจารณาใคร่ครวญธรรมในตนเอง เมื่อได้
ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและฟังธรรม สนทนาพูดคุย ในเนื้อหาบททบทวนธรรมกับเพ่ือนหมู่มิตรดี
มีศีล อ่านท่องจำบททบทวนธรรม แล้วการนำมาพิจารณาใคร่ครวญตาม ในเนื้อหาของบททบทวน
ธรรมอยู่เป็นประจำ 

๓.๔.๑.๕ การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งม่ัน 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า “การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเมื่อเกิดความทุกข์ 
เป็นการสัมผัสด้วยปัญญา และหลุดพ้นด้วยจิตตั้งมั่นในนิมิตหรือสมาธินิมิต ก็คือ การปฏิบัติอริยมรรค
มีองค์ ๘ อย่างตั้งมั่น ซึ่งสมาธิ คือ ความตั้งมั่นของจิต นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย เครื่องหมายนั้น 
สภาพนั้น สมาธิในมหาจัตตารีสกสูตร สมาธิของพุทธแท้ ที่เป็นสัมมาสมาธิที่เกิดจากการปฏิบัติมรรค
ทั้ง ๗ องค์ อย่างตั้งมั่น จนเกิดผลกำจัดกิเลสได้ จนพ้นทุกข์ จึงเรียกว่า สมาธินิมิตในมรรคมีองค์ ๘ 

 
๕๐ สัมภาษณ์ คุณ G๔ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๕๑ สัมภาษณ์ คุณ G๙ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๕๒ สัมภาษณ์ คุณ G๑๐ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๕๓ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๘ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๒๑ 

 

นั้นเอง ในขณะที่ปฏิบัติมรรค ๗ องค์ อย่างตั้งมั่นก็เป็นมรรค กำจัดกิเลสได้จริงก็เป็นผล ผลพ้นทุกข์ มี
ความผาสุกไปเป็นลำดับ 

การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเมื่อเกิดความทุกข์ จะทำให้เกิดปัญญา (ความรู้
ชัด เห็นแจ้ง เห็นจริง เกิดความรู้สึกนั้นจริง เป็นความจริงที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง) ได้เห็นความจริงตาม
ความเป็นจริงในจิตชัดเจน เป็นภาวนามยปัญญา (ปัญญาสำเร็จด้วยการกระทำจนเกิดผลในตนเอง) ใน
ปัญญา ๓ คือ ๑) จินตามยปัญญา (ปัญญาสำเร็จด้วยการคิดพิจารณาตาม) ๒) สุตมยปัญญา (ปัญญา
สำเร็จด้วยการฟัง การท่องจำมา) ๓) ภาวนามยปัญญา (ปัญญาสำเร็จด้วยการกระทำจนเกิดผลใน
ตนเอง) ซึ่งการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเมื่อเกิดความทุกข์นั้น คือ ภาวนามยปัญญา กระทำ
ด้วยอิทธิ ความยินดี เต็มใจ พอใจ ในอิทธิบาท ๔ คือ ๑) ฉันทสมาธิ จิตตั ้งมั ่นในความพอใจ            
๒) วิริยสมาธิ จิตตั้งมั่นในความเพียร ๓) จิตตสมาธิ จิตตั้งมั่นในความมีใจโถมไปให้เต็ม ๔) วิมังสา
สมาธิ จิตตั้งมั่นในการพิจารณาทบทวน เป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความสำเร็จ โดยนำเนื้อหาในบท
ทบทวนธรรมมาเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตามไปเป็นลำดับของผู้ปฏิบัติเอง เริ่มจากศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐     
จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล หรือการตั้งจิตหรือตั้งศีลที่จะลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเองอย่าง
เจาะจงไปเป็นเรื่องๆ ทำให้ดียิ่งขึ้นๆ เพ่ิมอธิศีล อธิ แปลว่า ยิ่งขึ้นๆ เจริญขึ้นๆ ในการปฏิบัติไตรสิกขา 
(อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา) จึงรู้ชัดว่าเป็นความเห็นที่ถูกต้องถูกตรง (สัมมาทิฏฐิ) 
ก่อให้เกิดสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และ
สัมมาสมาธิ ตามมาด้วยการฟังธรรม แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม สาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม 
ตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม และสมาธินิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์    
๘) จึงเป็นการปฏิบัติเหตุแห่งวิมุตติ ๕ อย่างสมบูรณ์ ผลจากการปฏิบัติตามบททบทวนธรรม คือ 
สามารถ ‘ดับทุกข์ใจ’ ได้อย่างเป็นปัจจุบันขณะ ใช้คิดได้ทั้งแบบสมถะและวิปัสสนา ใช้บททบทวน
ธรรมคิดแบบสมถะ กดขมทุกข์ไว้เฉยๆ ไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง ก็เป็นสมถะดับทุกข์ชั่วคราว ใช้บททบทวน
ธรรมแบบวิปัสสนาด้วยปัญญา ในการปฏิบัติอริยสัจ ๔ เห็นความจริงตามความเป็นจริง ก็พ้นทุกข์
ยั่งยืน สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง คิดอย่างไรให้พ้นทุกข์ หายทุกข์”๕๔ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบาย ‘การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นในชีวิตประจำวันของ
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม’ ไว้ว่า “จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมนั้น ได้
ปฏิบัติเพื่อมุ่งเน้นไปสู่ความพ้นทุกข์ จึงพากเพียรศึกษาเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติศีล อย่างน้อยศีล ๕ ศีล 
เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น ข้อปฏิบัติสูงขึ้น ข้อปฏิบัติที่สูงสุด (ศีลเบื้องต้น ท่ามกลาง บั้นปลาย) อธิสีลสิก

 
๕๔ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร., ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๒๒ 

 

ขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา (ไตรสิกขา) ปฏิบัติอริยสัจ ๔ ที่ถูกต้องถูกตรงในมรรคมีองค์ ๘ เป็น
การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน จนเกิดมีมรรคมีผลในตน พ้นจากความทุกข์ได้เป็นลำดับๆ สามารถ
ตรวจสอบสภาวะธรรมกับเพื่อนสหธรรมิกที่บรรลุมรรคผลแล้ว ก็พบว่าเป็นสภาวธรรมเดียวกัน โดยมี
วิธีการปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบศีลตนเอง (สังวรศีล) ตรวจสอบตนเองว่าเรายังบกพร่องในศีลข้อใด 
หรือมีความคิด คำพูด การกระทำใดที่ยังก่อให้เกิดโทษ ยังเป็นการเบียดเบียนตนเอง เบียดเบียนผู้อ่ืน
สัตว์อ่ืน หรือยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในเรื่องใด 

๒) ตั้งจิตหรือตั้งศีลเพิ่มศีลขัดเกลาตนเอง (อธิศีล) ตั้งศีลหรือตั้งจิตในการขัดเกลา
ตนเอง (อธิศีล) เพ่ือที่จะลดกิเลสความโลภ โกรธ หลงนั้นๆ เป็นไปตามลำดับของผู้ปฏิบัติเอง เช่น ศีล 
๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล หรือการตั้งจิตที่จะลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเอง
อย่างเจาะจงไปเป็นเรื่องๆ ก็ได้ 

๓) ตั้งสติจับอาการทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจ (สัมมาสติ) ใช้สติจับอาการทุกข์ที่
เกิดขึ้นภายในใจ (สัมมาสติ) อันเกิดจากกิเลสที่มีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในใจ อยากทำตามใจ
ตัวเอง ไม่อยากทำตามศีลที่ตั้งไว้ 

๔) ปฏิบัติอริยสัจ ๔ เมื่อจับอาการทุกข์ภายในใจได้ ก็ทำการดับทุกข์นั้นด้วยการ
ปฏิบัติอริยสัจ ๔ ได้แก่ 

๔.๑) กำหนดรู้อาการทุกข์ภายในใจ (ทุกขอริยสัจ) คือ รู ้ชัดความชอบหรือชัง
ภายในใจว่าเป็นทุกข์ที่ต้องกำจัด 

๔.๒) หาสาเหตุของทุกข์นั้น (ทุกขสมุทยอริยสัจ) คือ กิเลส (ความโลภ โกรธ หลง) 
ตัณหา (ความอยาก) ความดิ้นรนปรารถนา ทำการวิเคราะห์วิจัยให้ชัดว่าเรายึดมั่นถือมั่นในเรื่องใด หรือเรามี
ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใด จึงทำให้ใจเป็นทุกข ์

๔.๓) กำหนดหมายสภาพที่กิเลสดับ (ทุกขนิโรธอริยสัจ) คือ สภาพที่หมดความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่น ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่จะทำให้ใจเกิดทุกข์ได้อีก หมดความชอบหรือชังในเรื่อง
นั้นๆ อย่างสิ้นเชิง เกิดสภาพใจไร้ทุกข์ อ่ิมเอิบ เบิกบาน แจ่มใสที่ไม่ต้องไปยึดติด ไม่ต้องไปอยากได้สิ่ง
นั้นๆ มาเสพสมใจเรา หรือไม่ต้องไปอยากได้อะไรๆ จากใคร ไม่ต้องอยากให้ใครเป็นอย่างใจเราหมาย 
เราไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของใครได้ แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราให้เป็นสัมมาทิฏฐิ
หรือความเห็นที่ถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับได้ โดยการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น 
กระทั่งจิตใจของเรารู้ความจริงตามความเป็นจริง ไม่เหลือความอาลัยอาวรณ์ หรืออยากได้ในสิ่งซึ่ง
เป็นไปไม่ได้นั้นอีกเลย เป็นความอิสระทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริง 



๑๒๓ 

 

๔.๔) ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ (ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ) คือ การปฏิบัติ
ศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น เพื่อเดินทางไปสู่ความดับกิเลส โดยใช้บททบทวนธรรม ปัญญาพาพ้นทุกข์
ในการพิจารณาเพิ่มปัญญาในการดับทุกข์ (อธิปัญญา) ได้แก่ 

(๑) พิจารณาโทษของกิเลส คือ พิจารณาเห็นความทุกข์ใจ ทุกข์กาย และวิบากร้าย
ทั้งปวงจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นที่จะเข้ามาในชีวิต เช่น เห็นว่าแค่เราคิดและมีความรู้สึกไม่
พอใจ หรือชิงชังเกิดขึ้นในใจ เราก็เป็นทุกข์ใจแล้ว พิจารณาเห็นโทษของใจที่มีกิเลส เห็นความวุ่นวาย
ของใจที่จะต้องดิ้นรนแสวงหา อยากทำตามใจที่มีความไม่พอใจของกิเลส อยากได้ดั่งใจหมายเพื่อมา
ตอบสนองความยึดมั่นของตนเอง ซึ่งเป็นทุกข์อย่างมากจากการที่เราไปคาดหวังกับสิ่งที่กำหนดไม่ได้ 
ทุกข์ใจนั้นยังทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้อีกด้วย ทำให้เสียเงินค่ารักษาพยาบาล เสียเวลา เสียแรงงาน 
เบียดเบียนร่างกายตัวเอง เกิดความไม่สบายทางร่างกายซ้ำแล้วซ้ำอีก และเม่ือทำผิดศีลที่ตั้งไว้ก็มักจะ
มีเรื่องร้ายเกิดข้ึนกับตนเองและผู้อ่ืนบ่อยครั้ง 

(๒) พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลส ที่ล้างกิเลสได้ คือ พิจารณาเห็นใจที่ไร้
ทุกข์ ไร้ความกลัว ไร้ความระแวง ไร้ความหวั่นไหวต่อเหตุการณ์ใดๆ ในชีวิตเมื่อเราลด ละ เลิกความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ไปเป็นลำดับ เช่น เมื่อเราลดความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆ ลง พบว่า 
ความรู้สึกไม่พอใจ หรือชิงชังที่เคยเกิดขึ้นในใจก็ลดลงตาม โดยเฉพาะเวลาที่เรากระทบสัมผัสกับ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยชอบหรือชังนั้น ได้เห็นว่าใจของเราเย็นลง โกรธน้อยลง หงุดหงิดน้อยลง มีความ
สบายใจมากขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น อาการไม่สบายทางร่างกายที่เป็นอยู่ทุเลาลงหรือหายเป็นปลิดทิ้ง
ได้ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ทำอย่างไรก็ไม่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาในกิจกรรมการงานก็คลี่คลายลง มี
ความราบรื่นมากขึ้น หรือคนในครอบครัวเข้าใจกันและกันมากขึ้น 

(๓) เข้าใจชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง คือ รู้ชัดว่าการกระทำทางกาย วาจา ใจที่มี
กิเลสหรือมีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นอกุศลกรรม จะได้รับผลคือ วิบากร้าย ส่วนการกระทำ
ที่ไม่มีกิเลสหรือไม่มีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นกุศลกรรม จะได้รับผลคือ วิบากดี เช่น การ
เชื่อว่า “สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา” ในบททบทวน
ธรรมข้อที่ ๘ และ “เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคย
ทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อรับแล้วก็จะหมดไป เราจะโชคดีขึ้น” ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๐ เมื่อ
พิจารณาเข้าใจความหมายในเนื้อหาและเชื่อชัดว่า สิ่งที่เราได้รับเกิดจากตนเองทำชั่วมาอย่างหาที่ต้น
ที่สุดไม่ได้ อาจใช้การระลึกถึงความไม่ดีที่เราเคยทำมาในชาตินี้ก่อนที่เราจะรู้ธรรมะ (ปุพเพนิวาสานุ
สติญาณ) เห็นว่าสิ่งไม่ดีที่เราได้รับอยู่นั้นก็สมควรแล้ว ถูกต้องแล้ว รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น 
ส่วนคนที่ทำไม่ดีกับเรานั้นเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง สิ่งที่เราทำได้ คือ เมตตา ปรารถนาดี คอย



๑๒๔ 

 

ช่วยเหลือเท่าท่ีทำได้ และปล่อยวาง มีความปรารถนาให้คนที่ทำไม่ดีนั้นเขาคิดดีได้เร็วๆ คิดถูกได้เร็วๆ 
โดยจะทำความดีท่ีตัวเราเป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาได้เห็น 

อีกทั้งพิจารณาว่า “ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นแสดงว่า เรายังไม่เข้าใจตนเอง” ในบท
ทบทวนธรรมข้อที่ ๙ และ “เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา 
คนอื่นที่ทำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อ
เรา แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่า คนที่ทำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า เรานั่น
แหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่
ยอมรับความจริง เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ ล้วน
เกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้น เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไป และ
สุดท้ายเมื่อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้าย
ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๒๐ 
จะทำให้เราพบว่า เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา แล้วเรามีความชิงชังรังเกียจ จึงพูดจาไม่ดีโต้ตอบออกไป 
ปรากฏว่าอาการไม่สบายทางร่างกายเกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันขณะ และเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดความ
ลำบากใจหรือทุกข์ใจด้วย เห็นได้ว่าการคิดตามกิเลสนั้นเบียดเบียนชีวิตตนเองและผู้อื่นอย่างชัดเจน เมื่อ
เราสำนึกผิด ไม่ทำสิ่งไม่ดีนั้น การกระทำทางกาย วาจา ใจที่ไม่ตามกิเลสนั้นก็จะให้ผลเป็นวิบากดี คือ ไม่เกิด
ทุกข์ใจ และสามารถแก้ปัญหาทุกข์กายและเรื่องร้ายได้ดีขึ้น  ๆไปเป็นลำดับ ทำให้ชัดเจนด้วยตนเอง จึงยินดี
ตั้งใจสำรวมสังวรศีลต่อไปด้วยใจท่ีตั้งมั่น 

(๔) พิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ คือ พิจารณาเห็นไตรลักษณ์ของกิเลสภายในใจอย่าง
ชัดเจน โดยเห็นความไม่เที่ยงของอาการอยากได้สมใจที่กิเลสสร้างขึ้นมา คือ อาการหรือความรู้สึกเป็น
สุขเมื่อได้มีอำนาจทำตามใจตนเอง หรือได้สิ่งต่างๆ มาเสพสมใจ ซึ่งกิเลสมันเอาอาการสุขใจมาล่อว่า
ถ้าได้สมใจจะเป็นสุขใจ และเอาทุกข์ใจมาขู่ว่าถ้าไม่ได้สมใจจะเป็นทุกข์ใจ กิเลสจะสร้างอาการทุกข์
ทรมานใจเพ่ือมากดดันให้เราทำตามที่มันต้องการ เมื่อเราไม่อยากทีจ่ะได้รับสภาพความทุกข์ทรมานใจ
นั้น จึงยอมที่จะทำตามกิเลส คือ การไม่ปฏิบัติตามศีล (ผิดศีล) หรือละเมิดศีลทั้งทางกายวาจาใจ จึง
ตกเป็นทาสของกิเลส แต่เมื่อเราได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังธรรมะสัจจะแท้ จนเราได้รู้ความจริงตามความ
เป็นจริงว่า ทั้งอาการสุขใจและอาการทุกข์ทรมานใจจากกิเลสนี้ มันไม่ใช่ความจริง เป็นมายากลลวง
ของกิเลส เป็นอาการที่กิเลสสร้างขึ้น คือ เอาสุขปลอมมาล่อ เอาทุกข์จริงมาขู่ เมื่อเราพิจารณาตามไป
เรื่อยๆ ในขณะเกิดผัสสะจริง ก็จะเห็นว่าทั้งสุขปลอมและทุกข์จริง จะเกิดขึ้นในจิตของเรานั้นอยู่เพียง
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แล้วก็ดับไป แสดงให้เห็นถึงความไม่ เที่ยง (อนิจจัง) และถ้าพิจารณาไปถึงความ



๑๒๕ 

 

วิปลาส ๔๕๕ เพราะสัญญาวิปลาส (ความจำหรือการกำหนดคลาดเคลื ่อน) จิตวิปลาส (ความคิด
คลาดเคลื่อน) และทิฏฐิวิปลาส (ความเห็นคลาดเคลื่อน) จึงเกิดการแปรปรวนผิดปกติจากการรับรู้ตาม
ความเป็นจริงของจิต คือ ๑) เห็นสภาพไม่เที่ยง ว่าเที่ยง (อนิจเจ นิจจัง) ๒) เห็นสภาพเป็นทุกข์ ว่าเป็น
สุข (ทุกเข สุขัง) ๓) เห็นสภาพไม่ใช่อัตตา ว่าเป็นอัตตา (อนัตตนิ อัตตา) ๔) เห็นสภาพไม่ดีงาม ว่าดี
งาม (อสุเภ สุภัง) เราจะได้เห็นความวิปลาสในตนเองว่า อาการหรือความรู้สึกเป็นสุขใจเมื่อได้มีอำนาจ
ทำตามใจตนเอง หรือได้สิ่งต่างๆ มาเสพสมใจนั้นเป็นความวิปลาสในจิตใจของเรา จึงไม่ควรที่จะมี
สภาพนี้ในจิตใจของเราอีกต่อไป 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเรา
ของเรา ดังนั้นกิเลสจึงไม่ใช่ตัวเราของเรา หากเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา ใจเราก็จะทุกข์ 
(ทุกขัง) หากเราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ ใจเราก็จะไม่ทุกข์ เราจะได้เห็นว่าแท้จริง
แล้วกิเลสก็ไม่มีตัวตน หากเราเห็นความจริงตามความเป็นจริง (ยถาภูตญาณทัสสนะ) ของกิเลสตัวนั้น 
มันก็จะสูญสลายไป (อนัตตา) เช่น เมื่อเราได้พิจารณาเห็นความรู้สึกของตนเองเมื่อครั้งที่ทำตามกิเลส
ในเรื่องนั้นๆ ก็พบว่า ความสุขที่ได้นั้นคงอยู่แค่แป๊บเดียว จากนั้นก็ไม่สุขแล้ว (สุขปลอมนั้นไม่เที่ยง 
อนิจจัง) และยังมีความทุกข์อื่นๆ ตามมา คือ ทุกข์กายที่เกิดอาการไม่สบายทางร่างกายได้ทุกอย่าง 
เมื่ออยากได้สุขสมใจตามกิเลสอีกก็ต้องทุกข์ใจเพราะความอยากอีก ต้องดิ้นรนแสวงหาเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการใหม่อีก (ทุกขัง) ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมาเสพสมใจ แม้ได้มาเสพสมใจแล้วก็กลัวว่าสิ่ง
นั ้นจะหมดไป เป็นความต้องการที ่ไม่สิ ้นสุด เมื ่อได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงดังนี ้แล้ว  
(ยถาภูตญาณทัสสนะ) ก็ย่อมเบื่อหน่ายในความอยากได้สุขสมใจหมายนั้นไปเป็นลำดับ ทำให้ความ
ทุกข์ใจหรือความไม่ยินดีชิงชังรังเกียจในสภาพที่ไม่ได้สมใจนั้นก็จางคลายลงไปเป็นลำดับ เมื่อเรา
พิจารณาเช่นนี้ซ้ำๆ เวลาที่มีผัสสะมากระทบ ก็จะสามารถพ้นทุกข์ใจนั้นได้สิ้นเกลี้ยงในที่สุด (อนัตตา) 

(๕) เรียนรู้พลังแรงเหนี่ยวนำตาม ‘สนิทานสูตร’ คือ หากเราสังเกตดีๆ จะเห็นว่า 
เมื่อเรามีกิเลสความโลภ โกรธ หลงมากขึ้น มีตัณหาความอยากมากขึ้นจะเหนี่ยวนำให้คนรอบข้างมี
กิเลสความโลภ โกรธ หลง หรือความอยากมากขึ้นตาม และเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวมักจะแย่ลง แต่
เมื่อเราลดกิเลสความโลภ โกรธ หลง หรือความอยากได้ ก็จะเหนี่ยวนำให้คนรอบข้างลดกิเลสความ
โลภ โกรธ หลง หรือความอยากตามได้ และเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัวมักจะดีขึ้น เช่น เมื่อเราอยู่ในหมู่
กลุ่มคนดีมีศีลที่พากันทำความดีและลดกิเลส ก็จะมีแรงเหนี่ยวนำให้เราอยากทำความดีและลดกิเลส
ตามไปด้วย แต่เมื่อเราอยู่ในหมู่กลุ่มคนชั่วทุศีลที่พากันทำความชั่วและไม่ลดกิเลส ก็จะมีแรงเหนี่ยวนำ
ให้เราขี้เกียจทำความดีและข้ีเกียจลดกิเลสตามไปด้วย 

 
๕๕ อง.จตฺกก. (ไทย) ๒๑/๔๙/๗๙-๘๑. 



๑๒๖ 

 

วิธีการพิจารณาทบทวนแบบนี้ก็คือ การคิดที่ถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ (สัมมาสังกัปปะ) 
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ จิตของเราจะเริ่มเกิดความละหน่ายคลายในความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆ ลง จนถึง
ขั้นสามารถปล่อยวางได้ในที่สุด ซึ่งก็คือสภาพที่กิเลสดับ (นิโรธ) ผลที่เราสัมผัสได้ ในปัจจุบันขณะโดย
ทันทีก็คือ ความทุกข์ใจหมดสิ้นไปจากจิต เกิดสภาพใจไร้ทุกข์ ไร้กังวล ไร้ความระแวง ไร้ความ
หวั่นไหว เป็นความรู้สึกเบาว่างโล่ง เป็นความร่าเริง เบิกบาน ยินดี เป็นความผาสุกของจิตวิญญาณ 
เป็นความสุขอันละเอียดที่เกิดจากการล้างกิเลสได้ (วูปสโมสุข) ซึ่งจะต่างจากสุขลวงที่ได้จากการเสพ
กิเลส ซึ่งเป็นความสุขขั้นหยาบ เป็นความสุขจากการได้เสพสมใจ เป็นความสุขจากการเสพรูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส ซึ่งมันไม่เที่ยงแท้ ไม่ยั่งยืน และก่อให้เกิดความทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตหรือวิบาก
ร้ายตามมา เมื่อเราได้รับผลด้วยตนเองก็จะสามารถแยกได้ชัด ระหว่างความสุขแบบโลกียะและ
ความสุขแบบโลกุตระ เข้าใจชัดในคำว่า โลกนี้ (โลกโลกียะ) โลกหน้า (โลกโลกุตระ) เข้าใจโลกของคน
ไม่มีศีลและโลกของคนมีศีล ทำให้มั่นใจในวิธีการปฏิบัติว่า เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องถูกตรงจริง (อัตถิ 
ยิฎฐัง) เพราะได้รับผลนั้นจริงด้วยตนเองแล้ว (อัตถิ หุตัง) และสามารถปฏิบัติได้ในทุกปัจจุบันขณะ 
(ทิฏฐธรรม) ปฏิบัติได้ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ สามารถวัดผลความเจริญทางจิตวิญญาณของตนเองได้
ด้วยตนเอง จึงมีความมั่นใจในวิธีปฏิบัติ เกิดญาณข้อที่ ๓ ของพระโสดาบัน คือ รู้ชัดว่าไม่มีวิธีการ
ปฏิบัติแบบอื่น ที่จะสามารถเข้าถึงผลแบบนี้ได้ ทำให้เกิดกำลังใจที่จะล้างกิเลสต่อไปด้วยจิตตั้งมั่น (อธิ
จิต) ล้างกิเลสไปทีละตัวเป็นลำดับๆ ”๕๖ 

แสดงให้เห็นว่า ผู้ใช้บททบทวนธรรม มีการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น โดยนำ
เนื้อหาในบททบทวนธรรมมาเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตามไปเป็นลำดับของผู้ปฏิบัติเอง เริ่มจากศีล ๕ ศีล ๘ 
ศีล ๑๐ จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล หรือการตั้งจิตหรือตั้งศีลที่จะลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีของตนเอง
อย่างเจาะจงไปเป็นเรื่องๆ 

ดังนั้น การทำเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ คือ การนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ใน
การลด ละ เลิกกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการฟังธรรม การ
สนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วย
ปัญญาอย่างตั้งมั่น 

 
๕๖ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๒๗ 

 

พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร. ใจเพชร กล้าจน ในการปฏิบัติอริยสัจ ๔ 
และมรรคมีองค์ ๘ เป็นขั้นตอนในการล้างกิเลสความโลภ โกรธ หลงในชีวิตประจำวัน สามารถอธิบาย
ได้ตามแผนภาพดังนี้ 

 
รูปภาพ ๓.๑ พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน: ขั้นตอนการปฏิบัติ

อริยมรรคมีองค์ ๘ และอริยสัจ ๔ เพ่ือการชำระกิเลสความโลภ โกรธ หลงในชีวิตประจำวัน 

๓.๔.๒ การสลายความอยากแบบยึดมั่นถือม่ัน 

ใจเพชร กล้าจน๕๗ อธิบายว่า “พระพุทธเจ้าพบความจริงของจิตวิญญาณมนุษย์ว่า เม่ือ
ยินดีพอใจ (ฉันทะ) ในการพิจารณาโทษของสิ่งใดซ้ำๆๆ จะทำให้สลายหรือตัดความติดยึดในสิ่ง
นั้นได้ด้วยความพอใจสุขใจ เมื่อยินดีพอใจ (ฉันทะ) ในการพิจารณาประโยชน์ของสิ่งใดซ้ำๆๆ จะ
ทำให้เข้าถึงสิ่งนั้นได้ด้วยความพอใจสุขใจ ตัวอย่างเช่น ถ้าเรารู้สึกว่าใครนิสัยดี เราก็จะคบกับผู้นั้น
ด้วยความพอใจสุขใจ แต่พอคบไปนานเข้า เราก็รู้ว่าผู้นั้นนิสัยไม่ดี เราจะอยากเลิกคบผู้นั้น ถ้าเลิกคบ
คนไม่ดีนั้นได ้เราจะรู้สึกสบายใจพอใจสุขใจ 

 
๕๗ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี 

จำกัด, ๒๕๕๗), หน้า ๓๒-๓๖. 



๑๒๘ 

 

อีกตัวอย่างหนึ ่ง อาหารรสจัดซึ ่งการแพทย์ทุกแผนยืนยันว่าเป็นพิษสะสม  เมื ่อใคร
พิจารณาว่าอร่อยเป็นประโยชน์สุข ผู้นั้นก็จะกินอาหารรสจัดซึ่งเป็นพิษนั้นด้วยความรู้สึกอร่อยพอใจ
สุขใจ เมื่อความรู้สึกอร่อยหายไปก็จะรับรู้ถึงความรู้สึกทุกข์จากพิษและพิษนั้นก็ทำลายสุขภาพต่อไป
รวมถึงวิบากกรรมจากการเสพสุขลวงด้วย แต่พอกินอาหารรสไม่จัดซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ เมื่อใคร
พิจารณาว่าไม่อร่อยเป็นทุกข์เป็นโทษไม่เป็นสุข ก็จะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยความรู้สึกที่ไม่อร่อย
ไม่พอใจไม่สุขใจไม่สดชื่น แต่ถ้าใครพิจารณาอาหารรสไม่จัดว่าเป็นผลดีต่อสุขภาพ ก็จะกินอาหารรสไม่
จัดนั้นด้วยความรู้สึกพอใจสุขใจรสตามความเป็นจริงซึ่งเป็นสภาพดีมีประโยชน์มีพลังสดชื่น  และ
อาหารรสไม่จัดนั้นก็ส่งผลดีต่อสุขภาพต่อไปโดยไม่ต้องรับวิบากกรรมจากการเสพสุขลวง  เพราะเป็น
สภาพรู้ความจริงตามความเป็นจริง เมื่อพิจารณาว่าอาหารรสจัดเป็นโทษ ก็จะกินอาหารรสจัดด้วย
ความรู้สึกท่ีไม่อร่อยไม่พอใจไม่สุขใจไม่สดชื่นลำบากฝืดฝืน 

ในประเด็นอาหาร กรณีท่ีเราสามารถกินอาหารรสไม่จัดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพได้เป็น
ปกติในวิถีชีวิตแล้ว เมื่อจำเป็นที่ต้องกินอาหารรสจัดเป็นบางวัน หรืออาหารจะผิดพลาดไม่สมดุลบ้าง
เป็นบางวัน ก็ให้พิจารณาว่า กินเพื่อเติมธาตุบางอย่างที่ร่างกายอาจขาดในช่วงที่กินอาหารรสไม่จัด
ต่อเนื่องยาวนาน หรือฝึกขาดบ้างเพื่อให้ร่างกายดึงของเก่าที่ตกค้างหรือสะสมไว้มาใช้  ร่างกายจะได้
สะอาดขึ้น จะได้รับธาตุใหม่ที่มีคุณภาพกว่าเข้าไปแทนที่ได้ดี และเพื่อให้ได้ธาตุส่วนเกินหรือธาตุที่ไม่
สมดุลเป็นวัคซีนให้ร่างกายได้ฝึกอดทนต่อพิษได้ฝึกทำลายพิษได้ฝึกขับพิษที่แร งบ้างเป็นบางคราว
ร่างกายจะได้แข็งแรง การพิจารณาดังกล่าวจะทำให้อาหารเกิดประโยชน์มากที่สุด เป็นพิษน้อยที่สุด 
(ซึ่งจะออกฤทธิ์เป็นวัคซีนเป็นประโยชน์) และกินได้โดยไม่ทุกข์ใจ แท้จริงแล้วชีวิตมีพิษตลอดเวลา 
จากการที่ร่างกายทำงานตลอดเวลาจะเกิดพลังงานและสารที่เป็นพิษตลอดเวลา และรับมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมบ้างอยู่แล้ว รวมถึงพิษจากอาหารที่ไม่สมดุลเป็นบางวัน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกนี้
พร่องอยู่เป็นนิจ ดังนั้น โดยสัจจะเราไม่สามารถล้างพิษให้หมดเกลี้ยง ๑๐๐% ได้ เราล้างพิษด้วย
วิธีการต่างๆ ตามสมควรแค่พอสบายและมีพลังเต็มที่สุดที่ เป็นไปได้ก็พอ (อาจไม่สบายบ้างเป็นบาง
คราว) การที่ร่างกายมีพิษเล็กน้อยบ้างในแต่ละวัน ตามเหตุปัจจัยดังกล่าวโดยที่พิษนั้นไม่มากเกินไป 
จะเป็นวัคซีนทำให้ร่างกายได้ฝึกอดทนต่อพิษได้ฝึกทำลายพิษได้ฝึกขับพิษ  ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่
ถ้าไม่มีพิษดังกล่าวเลย เมื่อร่างกายได้รับพิษที่แรงเป็นบางคราวจะไม่สามารถอดทน/ ทำลายและขับ
พิษท่ีแรงนั้นได้เราจะไม่แข็งแรง 

การพิจารณาว่าสิ ่งใดเป็นโทษ สิ ่งใดเป็นประโยชน์ซ้ำเข้าไปหลายๆ ครั ้ง ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘การทบทวนธรรมการตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเป็นเหตุแห่งการหลุดพ้นทุกข์จาก



๑๒๙ 

 

กิเลส’๕๘ พิจารณาด้วยอิทธิบาท (ความยินดีเต็มใจพอใจ) พิจารณาต่อเนื่องไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องยึดมั่น
ถือมั่นว่ากิเลสจะสลายไปตอนไหน เมื่อพลังแห่งการพิจารณาดังกล่าว (เรียกเป็นภาษาบาลีว่าวิปัสสนา
ญาณ) มีมากพอ ถึงขั ้นเป็นพลังฌาน (เผากิเลสได้) กิเลสก็จะสลายตายไปด้วยความเต็มใจ เมื่อ
สามารถทำลายกิเลสได้ ก็จะเกิดความรู้สึกหมดความอยากเสพในกิเลสตัวนั้น อย่างยินดีเต็มใจพอใจ
สุขใจโปร่งโล่งสบายใจอิ่มใจเบิกบานแจ่มใส ที่ไม่มีพลังกิเลสมาทำให้เป็นทุกข์ และจะได้พลังเพราะ
อาหาร อากาศ และพลังงาน ที่ชีวิตดูดเข้าไปสังเคราะห์เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงชีวิต ซึ่งแต่เดิมต้อง
สูญเสียให้กิเลสสุขลวงเอาไปทำทุกข์ให้ชีวิตเรา เมื่อเราไม่มีกิเลสสุขลวงตัวนั้นๆ แล้ว พลังงานดังกล่าว
ก็จะเลี้ยงชีวิตเราอย่างเดียว โดยไม่ต้องเลี้ยงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป ทำให้ชีวิตมีพลังเต็ม ขับโรคภัยไข้
เจ็บออกไป สร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ้น จิตใจมีพลังแห่งความสุขเบิกบานแจ่มใสไร้ทุกข์ไร้กังวล ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘การวิมุติหลุดพ้นทุกข์จากกิเลสเป็นกำลัง’๕๙ พระพุทธเจ้ายืนยันว่าการทำลาย
กิเลสได้เป็นประโยชน์สุขท่ีสุดที่มนุษย์ควรได้อย่างไม่มีสุขใดเปรียบได้๖๐ 

เทคนิคสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ในกรณีที่กิเลสตัวนั้นไม่หนาแน่นมาก เราสามารถทำลาย
ให้สิ้นเกลี้ยงได้ในคราวเดียวได้เลย แต่ในกรณีที่กิเลสตัวนั้นหนาแน่นมาก เราไม่สามารถทำลายใหส้ิ้น
เกลี้ยงทั้งหมดได้ในคราวเดียว ให้ใช้วิธีลดละเลิกโดยไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเครียดเกินไป อย่างรู้เพียรรู้
พัก๖๑ คือ พากเพียรลดละเลิกกิเลส (กามสุขัลลิกะ) ตัวนั้นด้วยศีลสมาธิปัญญาดังรายละเอียดที่
กล่าวมาแล้ว เมื่อต่อสู้ไปได้ระยะหนึ่งก็จะสามารถกำจัดกิเลสได้ส่วนหนึ่ง แล้วเราก็จะหมดพลังในการ
ฆ่ากิเลส กิเลสก็จะออกอาการอยากเสพทุกข์ทรมานดีดดิ้นตึงเครียดมากขึ้นๆ จนทนได้ยากได้ลำบาก
เกินไป (อัตตกิลมถะ) เมื่อถึงสภาพดังกล่าวให้เราวางดีที่ไม่เสพกิเลสนั้น แล้วกลับมาเสพตามที่กิเลส
ต้องการเพื่อลดความตึงเครียดลดความทรมานที่มากเกินไปลง ให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจบ้าง    
พอตั้งหลักได้ก็ลงมือล้างกามสุขัลลิกะอีกครั้ง ถ้าถึงขีดตึงเครียดเกินไปก็ผ่อนบ้าง (ล้างอัตตกิลมถะ) ทำ
สลับไปมาเรื่อยๆ สุดท้ายก็จะหมดทั้งกามสุขัลลิกะและอัตตกิลมถะอันเป็นทางโต่งสองด้านที่เป็น
รากเหง้าแห่งทุกข์ทั ้งปวง เมื ่อเราดับเหตุแห่งทุกข์ได้  ทุกข์ก็จะดับ แล้วเกิดความสุขขึ ้น ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘ละเหตุทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวง’, ‘ละทุกข์ท้ังปวงได้เป็นความสุข’” 

ยิ่งถ้ามีการปฏิบัติอยู่ในหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี ก็จะเป็นทั้งหมดทั้งสิ้น สู่
การพ้นทุกข์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้เร็ว เราจึงต้องตามหาหมู่มิตรดีให้เจอ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า  

 
๕๘ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๒-๓๕. 
๕๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๒. 
๖๐ ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๑๒๐/๓๙๑. 
๖๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑/๒. 



๑๓๐ 

 

‘มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ ทางเอก
สายเดียวสู่ความพ้นทุกข์’๖๒ 

ดังนั้น การสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น คือ การทำเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์
ให้ดียิ่งขึ้นๆ คล่องแคล่วยิ่งขึ้นๆ ด้วยการทำซ้ำๆ พิจารณาอย่างเข้าใจในเนื้อหาของบททบทวนธรรม
จากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจและ
ผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค เพ่ือสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ โดยทำไปที
ละเรื่องๆ 

สรุปได้ว่า วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การทำเหตุแห่งการหลุดพ้นจาก
ทุกข์ โดยการนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการลด ละ เลิกกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น
อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การ
พิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น  พร้อมทั้งสั่งสมเหตุแห่งการหลุด
พ้นจากทุกข์นั้นให้ดียิ่งขึ้นๆ คล่องแคล่วยิ่งขึ้นๆ ด้วยการทำซ้ำๆ พิจารณาอย่างเข้าใจในเนื้อหาของ
บททบทวนธรรมจากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทาง
กายวาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค เพื่อสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็น
ลำดับ โดยทำไปทีละเรื่องๆ 

๓.๕ ตัวอย่างผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารร่วมกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีทอดเทปการส่งการบ้านใน
หัวข้อพุทธะชนะทุกข์ ของผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก 
รุ่นที่ ๕ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ คน และการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุก
ระดับ โดยสังกัดศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑-๙ มูลนิธิแพทย์
วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ถึง ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ คน 

ผู้วิจัยได้นำวิธีการประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย (pain score) วัดระดับความ
รุนแรงจาก ๐ - ๑๐ คะแนน ซึ่งแพทย์ใช้ประเมินความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย มาประยุกต์ใช้กับ
ความรู้สึกทุกข์ วัดระดับน้ำหนักจาก ๑๐๐% - ๐% ซึ่งเป็นระดับความรู้สึกทุกข์ ณ จุดที่เกิดขึ้นใน

 
๖๒ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๑๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๓๑ 

 

ปัจจุบันกระทั่งลดลงไปหาจุดที่หมดไป เริ่มต้นระดับความรู้สึกทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็น ๑๐๐% 
หลังจากใช้บททบทวนธรรมแล้ว คงเหลือความทุกข์เท่าไหร่ ประเมินจากความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลเอง 
และในการใช้บททบทวนธรรมเมื่อพิจารณาทบทวนจนถึงทุกข์ลดลงหรือทุกข์ดับนั้นใช้เวลาประมาณ
เท่าไหร่ (เท่าท่ีผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่านจะสามารถอธิบายได้) จึงเป็นการอธิบายผลของความรู้สึกทุกข์นั้น
ออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น สามารถสรุปเนื้อหาจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ ๑) ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ๒) 
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๕.๑ ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 

ข้อมูลจากผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม หลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่น
ที่ ๕ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ คน เมื่อใช้วิธีการดับทุกข์
ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน สามารถสรุปเนื้อหาโดยย่อได้ดังนี้ 

๑) ดับทุกข์ใจ จากที่พ่อเสียชีวิต เพราะการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และต้องเผาทันที 
โดยที่ไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีก ไม่ได้ไปร่วมงานศพ เป็นทุกข์ที่ ไม่ทันตั้งตัว ไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัว 
ทุกข์มาก ใจห่วงหาอาลัยอาวรณ์ กังวลใจอย่างมาก แต่ก็คลายทุกข์ใจได้ด้วยบททบทวนธรรม และดับ
ทุกข์ใจ หายอย่างฉับพลัน อีกทั้งยังดับทุกข์ใจหายอย่างฉับพลันในเรื่องความชิงชังรังเกียจกลิ่นควัน
บุหรี่ จากเหตุการณ์คนมาสูบบุหรี่ใกล้ๆ และดับทุกข์จากอบายมุข โดยเลิกสูบบุหรี่ได้ ก็ด้วยวิธีการ
ทบทวนธรรม 

๒) ดับทุกข์ใจ จากที่ลูกชายติดยาเสพติด เรียนไม่จบ หนีออกจากบ้าน โดยดับทุกข์
ใจทันทีพอเข้าใจว่า ‘ต้องทำที่ตัวเอง’ โล่งเลย ใจเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอก หัวเบา ตัวเบา ที่อึด
อัดหนักอก หนักใจ ทุกข์มานาน หายไปเป็นปลิดทิ้ง ยิ้มได้เต็มหน้า นั่งยิ้มอยู่คนเดียว 

๓) ดับทุกข์ใจ จากความเครียดสะสมในการเรียนปริญญาโท และดับทุกข์ใจครั้งใหญ่
ในชีวิตที่มีความเจ็บป่วย มีเนื้องอกท่ีปีกมดลูกข้างซ้าย ขนาดประมาณ ๑๒ ซม. โดยดับความกลัว กลัว
สารพัด กลัวผมล่วง กลัวพิษจากเคมีเข้าสู่ร่างกาย กลัวตาย ยังไม่อยากตาย ไม่อยากทรมานก่อนตาย 
ไม่อยากให้คีโม ด้วยบททบทวนธรรม 

๔) ดับทุกข์ใจและทุกข์กาย จากที่มีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมข้างขวา 
ระยะที่ ๓ ซึ่งรักษาที่โรงพยาบาลผ่าตัดแล้ว ให้ยาคีโมมาแล้ว ๒ เข็ม และทุกข์ใจซ้ำอีก ด้วยสามีและ
คนในครอบครัวบังคับ ไม่ชอบถูกบังคับ ดับทุกข์ใจได้ฉับพลัน โล่งใจเพราะเชื่อชัดเรื่องกรรม ทุกสิ่งทุก
อย่างที่ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้น 



๑๓๒ 

 

๕) ดับทุกข์ใจ จากที่แฟนบอกเลิก เสียใจมากทุกข์ใจมาก คบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน 
ปี ๑ ทุกข์ใจที่ถูกทิ้ง ทุกข์ใจกับความยึดดี (ยึดมั่นถือมั่น) ในแฟน และอาชีพการงานที่ทำ โดยใช้บท
ทบทวนธรรม เพ่ือดับความทุกข์ใจจากความยึดมั่นถือมั่นนั้น จาก ๑๐๐% ลดลงจนกระทั่งหายไปหมด 
จึงทำให้ ณ ปัจจุบันนี้ เบาใจ โล่งใจ โล่งหัวไปด้วยเลย 

๖) ดับทุกข์ใจ จากรองเท้าหาย ดับความอึดอัดขัดเคือง ทำให้ความทุกข์ในใจค่อยๆ 
จางคลายไป จนเบาใจ โล่งใจ ภายในเวลาประมาณ ๓ นาที ด้วยการพิจารณาว่า ‘เราเคยทำมาก็ต้อง
ได้รับผลของการกระทำของกรรมนั้น’ ในเหตุการณ์รองเท้าหาย มีคนใส่รองเท้าไป เพราะก็เคยใส่
รองเท้าเพ่ือนไปโดยไม่ขออนุญาตเหมือนกัน 

๗) ดับทุกข์ใจ จากที่ไม่ชอบใจในเหตุการณ์นำเสนองาน แล้วมีคนโต้แย้ง ไม่เห็นด้วย 
อาการทุกข์ใจนั้นก็ลดลง จางหายไปภายในเวลาประมาณ ๒ นาที ด้วยบททบทวนธรรม และทุกข์มี
ความอยากได้ดี ความยึดมั่นถือมั่น ให้เกิดดีดังใจเราหมาย คือ ยึดต้องทำ ยึดต้องส่งงานทางไลน์ให้
เสร็จก่อน 

๘) ดับทุกข์ใจ จากที ่ไม ่ได ้ไปเข้าค ่ายส ุขภาพแพทย์ว ิถ ีธรรมที ่ อ.ดอนตาล              
จ.มุกดาหาร เพราะสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด จึงมีความน้อยใจ คิดว่าตัวเองไม่มีบุญได้ร่วมกับหมู่
มิตรคนดี ไม่ได้ทำกิจกรรมดีๆ  ร่วมกับหมู่กลุ่มพ่ีน้องจิตอาสา โดยดับทุกข์ใจด้วยบททบทวนธรรมในข้อ
ที่ ๒๕ เมื่อคิดแบบนี้ทุกข์ใจหายไปหมดสิ้น 

๙) ดับทุกข์ใจ จากความชังที่ไม่ชอบคนพูดเสียงดัง ความทุกข์ใจจาก ๑๐๐% ลดลง
เหลือ ๑๐% ได้ฝึกอยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์อย่างผาสุกได้ และหมั่นทบทวน 
หรือใคร่ครวญธรรมนั้นอีกซ้ำๆ ทำให้มากๆ  

๑๐) ดับทุกข์ใจ จากที่ไม่ชอบความหนาว ทนหนาวไม่ไหว ทำให้มีพลังสู้ความหนาว
ขึ้นเยอะ เพราะเข้าใจธรรมะว่า ‘ชอบหรือชังนั้น เราสร้างขึ้นมาเองหรือปรุงแต่งขึ้นมาเอง มันไม่มีจริง 
กิเลสหลอกให้ทุกข์ กิเลสมีหน้าที่หลอกเพื่อทำให้เราหลง ทำให้เราทุกข์ เรามีหน้าที่ ไม่หลง ก็จะไม่
ทุกข์ตามที่กิเลสมาหลอก โดยกล้าที่จะหนาวให้ได้ จะหนาวตายก็ให้มันตายเลย’ ความชังอากาศหนาว
จากเต็ม ๑๐๐% สลายหายไปในทันทีเป็น ๐% อย่างฉับพลันทันที 

ยกตัวอย่าง ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ๕ ท่าน ที่ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (ส่วนอีก ๕ ท่าน สามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก ) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 



๑๓๓ 

 

๑) คุณ P๑๖๓ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๕๑ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : 
ธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับอาหารทะเล ที่อยู่ : กรุงเทพฯ (สนใจเรียนรู้ปฏิบัติตามหลักการแพทย์วิถีธรรม
มา ๓ ปี นำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว) 

คุณ P๑ กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรมทุกวัน เริ่มแรกๆ เลย อ่านและท่องจำ จนจำ
ได้หลายข้ออย่างขึ้นใจ ยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ทุกข์ตอนนั้น ก็นำเอามาใช้พิจารณาทบทวนเลยทันที 
ต่อมาก็ฟังเสียงอ่านจากแฟลชไดรฟ์ที่เปิดในขณะขับรถยนต์ พอขึ้นรถเมื่อก่อนเปิดเพลงฟังเป็นเพื่อน
เดินทาง แต่เดี๋ยวนี้เปิดบททบทวนฟังแทน และคิดใคร่ครวญตาม 

บททบทวนธรรมที่ผมใช้เป็นประจำ มี ๕ ข้อ คือ ข้อที่ ๒๑ การได้พบกับเหตุการณ์ที่
ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจเรา เป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ำค่า ที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส คือ ความหลง
ชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่นถือมั่นในตัวเรา และทำให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา ข้อที่ ๓๖ จงทำดีเต็มที่ 
เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือ สุดยอดแห่งความอ่ิมเอิบ เบิกบาน แจ่มใส ข้อที่ 
๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ กู เรา ฉัน ทำมา ข้อที่ ๑๗ เรามีหน้าทีทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีที่สุด เท่าท่ีจะพ่ึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น ข้อที่ ๓๔ ทำดี
ให้มากๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้ใช้
ในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป ผมคิดว่าการใช้บททบทวนธรรมที่ได้ผลดี ควรมี
คุณสมบัติที่สามารถอ่านเวทนาได้ ต้องมีการอ่านเวทนา เมื่อใดมีผัสสะเกิด ต้องรู้ให้ทันความเกิดนั้นที่
ใจ หรือหมั่นสังเกตเวทนา อ่านเวทนาที่ใจแล้ว ใช้บททบทวนธรรมแล้วจึงหายทุกข์ใจฉับพลัน 

ความทุกข์เรื่องที่ ๑ คุณพ่อเสียชีวิต ทุกข์ท่ีใหญ่ที่สุดในชีวิต เหตุเกิดเมื่ออาทิตย์ก่อน 
คือ พ่อเสียชีวิต ด้วยการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และต้องเผาทันที โดยที่ผมไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีกเลย 
และไม่ได้ไปร่วมงานศพด้วย เป็นทุกข์ที่ไม่ทันตั้งตัวเลย ไม่คิดว่าจะเกิดกับครอบครัวเรา พ่อเป็น
โรคหัวใจอยู่แล้วด้วย ทุกข์มากๆ ไม่อยากให้พ่อตาย ใจห่วงหาอาลัยอาวรณ์ กระสับกระส่าย อึดอัดขัด
เคือง จุกอยู่ที่กลางอก มึนๆ มัวๆ ไม่โปร่งโล่ง และกังวลใจอย่างมาก สับสนทำอะไรไม่ถูกตอนนั้น 
พิจารณาใช้บททบทวนธรรม ข้อที่ ๑๑ สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม ข้อที่ ๑๒ 
วิบากกรรมมีจริง ทำอะไร ได้ผลอะไร ก็เกิดจากการกระทำของเราเองทั้งหมด เจอเรื่องดี เพราะเราทำ
ดีมา เจอเรื่องไม่ดี เพราะทำไม่ดีมา ทั้งในปัจจุบันและอดีต สังเคราะห์กันอย่างละ ๑ ส่วน ข้อที่ ๑๐ 
เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่า

 
๖๓ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๑ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๓๔ 

 

นั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น ข้อที่ ๑๓ ไม่มีใครทำดีกับเราได้ นอกจากตัวเราเอง ไม่มี
ใครทำร้ายเราได้ นอกจากตัวเราเอง เราเป็นทายาทของกรรม เรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็น
เผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักได้รับผลของกรรม
นั้นอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรดลบันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ นอกจากวิบากดีร้ายของเ ราเท่านั้น ที่ดล
บันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ เราทำดีก็ได้รับผลดี เราทำชั่วก็ได้รับผลชั่ว และข้อที่ ๑๔ ไม่มีชีวิตใดหนี
พ้นอำนาจแห่งกรรมไปได้ ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว 

จากการพิจารณาทบทวนทำให้ผมเชื่อชัดเรื ่องกรรมว่า พ่อก็ทำกรรมของพ่อมา 
สะสมวิบากดีร้ายมาจึงต้องมาจากไปแบบนี้ ตายก็ไปเกิดใหม่ พ่อแค่ไปเปลี่ยนร่างใหม่ก็เท่านั้น พ่อมี
กรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เป็นทายาทต้องรับมรดกที่ท่านเองกระทำ หนีไม่พ้น ทุกคนต้อง
ตาย จะเร็วจะช้า ใจยอมให้พ่อตาย ชีวิตมีเกิดดับอยู่ตลอดเวลา เราไม่สามารถไปกำหนดชีวิตใครได้ 
คลายทุกข์ใจลงได้ มีอาการ โล่ง เบาตัว มีแรงทำงานต่อไปได้ ที่เหลือก็ให้กำลังใจน้องๆ ที่เศร้ากัน
ทั้งหมด ทั้งครอบครัว 

ผมรู้สึกมีความมั่นใจ มั่นคงในจิตใจมากขึ้นกับการพรากจากความตายของชีวิต คิด
พิจารณาทบทวนธรรมแบบนี้ทำให้ความทุกข์ใจที่มีของผม จากระดับค่าความรู้สึกทุกข์ ๑๐๐% ลดลง
เหลือ ๑๐% ยังคงเหลือความอาลัยอาวรณ์ คิดถึงในสิ่งดีๆ ที่พ่อเคยทำให้ผมอยู่เล็กๆ เท่านั้น ระลึกถึง
ความดีของพ่ออยู่ในใจ 

ความทุกข์เรื่องที่ ๒ เมื่อก่อนผมเคยสูบบุหรี่ในที่สาธรณะ โดยไม่สนใจว่าควันบุหรี่จะ
ไปรบกวน เบียดเบียนให้ใครเดือดร้อน ให้เขาเกิดความทุกข์ใจ ทุกข์กาย จากกลิ่นควันบุหรี่ติดตัว ติด
เสื้อผ้า และที่ได้สูดดมเข้าไปในจมูก โดยที่เขาไม่มีความรู้สึกยินดี ทำให้เขาได้รับทุกข์ทรมานทั้งกาย
และใจ ปัจจุบันนี้ผมเลิกสูบบุหรี่แล้ว ก็มีคนมาสูบบุหรี่อยู่ข้างๆ ผม ผมก็มารู้สึกได้ว่า กลิ่นบุหรี่ที่ผมได้
สูดดมเข้าไป ทำให้ผมหายใจไม่สะดวก มีกลิ่นเหม็นติดเสื้อ ติดผม และเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา อยากให้
เขาไปยืนสูบที่อื่น ไปไกลๆ มีอาการอึดอัดขัดเคือง ขุ่นๆ อยู่ในใจ ลมออกหู เพราะใจผมไปโกรธ จน
เกิดความชัง ไม่ชอบคนที่ยืนสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆ  

พอมีสติ จับความชังนั้นได้ บททบทวนธรรมข้อที่ ๔๖ ลอยมาทันที เกิดอะไร จงท่อง
ไว้ กูทำมา (กู-เรา-ฉัน ทำมา) ก็คิดสำนึกได้ว่าผมก็เคยทำมา เคยส่งเสริมมา เคยดูถูก และยังชิงชัง
รังเกียจ ไม่ให้อภัยคนที่มาสูบบุหรี่ข้างๆ ผม มาแล้วหลายครั้ง ที่เขาทำให้ผมเกิดเวทนา (ความรู้สึก) 
ทางกายและทางใจที่เป็นทุกข์ ได้เห็นกรรม (การกระทำ) ที่ผมเคยทำมาในอดีต ก็ได้สำนึกผิด ยอมรับ
ผิด ขอโทษ ขออโหสิกรรม ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น คือ ตั้งจิตเลยว่า ผมจะเลิกสูบบุหรี่อย่างเด็ดขาด 
และตั้งศีลมีสติไม่ชังคนสูบบุหรี่ เพราะรู้ว่าเป็นกรรมที่ผมทำมา ก็เมตตาด้วยการให้อภัย ปรารถนาดี
กับผู้ที่สูบบุหรี่คนนั้น เข้าใจเขาด้วยว่า เขายังไม่รู้ เขายังหลงว่าสูบบุหรี่นี้เป็นสุข ซึ่งนั้นเป็นสุขลวงที่



๑๓๕ 

 

กิเลสสร้างขึ้น หลอกให้ติดให้หลง ให้เป็นทาส เลิกสูบไม่ได้ เพราะเอาสุขลวงมาล่อให้หลงสุขที่ว่านั้น 
เป็นแค่สุขแว๊บเดียวแล้วหมดไป หมดไปเร็ว เก็บมาไว้ไม่ได้ ไม่มีจริง เขายังไม่รู้ เขายังไม่เข้าใจ จึงยัง
หลงสูบอยู่ ถ้าเขารู้ความจริงว่า เขากำลังทำร้ายตนเองและทำร้ายผู้อ่ืนอยู่ เขาคงไม่ทำ ที่เขาทำเพราะ
เขายังไม่รู้ น่าสงสารเขามากกว่าที่เขายังหลง ยังทุกข์อยู่ กิเลสตัวชิงชัง ไม่ชอบคนสูบบุหรี่ ลดลงจาก
เดิม เมื่อเปรียบความชังเดิมจาก ระดับค่าความชัง ๑๐๐% ลดลงเป็น ๐% เลย มีความรู้สึกปิติ อิ่มใจ 
เบาสบายใจ เบิกบานใจข้ึนมา 

ผมรู้ความจริงแล้ว ผมจึงไม่โกรธไม่ชังเขาอีก ถ้าบอกได้ก็บอก บอกไม่ได้ก็วางใจ ให้
เขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเอง ผมจะทำตัวเป็นแบบอย่าง เป็นตัวอย่างที่ดีให้เขาดู ให้เขาได้เห็นว่า ผมไม่
สูบบุหรี่ได้แล้ว มีความสุขใจ เบิกบานแจ่มใส ได้รับอิสระ ไม่ตกเป็นทาสบุหรี่นั้นดีกว่า ‘การหลงเสพ
ติดบุหรี่นั้นเป็นสุขลวง’ ตรงกับบททบทวนธรรม ข้อที่ ๓ “นับ ๑ ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีท่ีเรา นี่
คือ เส้นทางเพ่ือการพ่ึงตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์” 

ผมเลิกสูบบุหรี่ได้ ครอบครัวผมมีความสุข อบอุ่นมากข้ึน ภรรยาผมไม่ชอบให้สูบบุหรี่ 
เธอเป็นห่วงสุขภาพผม และเพราะลูกสาวผมเป็นภูมิแพ้ได้กลิ่นบุหรี่ไม่ได้ เมื่อก่อนทะเลาะกันบ้างใน
เรื่องนี้ ผมก็ต้องไปหลบสูบอยู่หลังบ้าน จะกอดลูกบ้าง ลูกก็ไม่ให้กอดบอกว่าเหม็น ตอนนี้มีความสุข
เข้าใจกันมากกว่าเดิมครับ ภรรยาบอกว่าผมใจเย็นลง เข้าใจเขามากขึ้นด้วย และค่าซื้อบุหรี่ของผม ๑ 
เดือนตกอยู่ประมาณสามพันกว่าบาท ผมสูบประมาณวันละ ๑ ซอง (๒๐ มวน) ซองละ ๑๐๒ บาท 
ตอนนี้ไม่ต้องเผาเงินส่วนนี้แล้ว ผมรู้สึกมีความปลอดภัย มั่นคงในจิตใจมากครับ ผมต้องขอบคุณท่าน
อาจารย์หมอเขียว และทีมพี่น้องจิตอาสาทุกท่านที่ได้จัดค่ายอบรมสุขภาพออนไลน์ขึ้น ทำให้ผม
ติดตามฟังรายการธรรมพาพ้นทุกข์ นำมาใช้ดับทุกข์ได้ และได้ร่วมกิจกรรมกับผู้เข้าค่ายคนอื่นๆ ได้
ความรู้ใหม่ๆ มีความศรัทธามากขึ้น ในหลายเรื่องเพิ่มเติมครับ จะเข้ามาส่งการบ้านพุทธะชนะทุกข์
เป็นประจำครับ” 

๒) คุณ P๒๖๔ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๕๓ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : 
ค้าขาย ที่อยู่ : จ.ตรัง (เข้าค่ายสุขแพทย์วิถีธรรมมา ๒ ครั้ง สนในเรียนรู้ธรรมะ) 

คุณ P๒ กล่าวว่า “พ่ีได้พกพาหนังสือบททบทวนธรรมเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อเลย เวลา
ว่างๆ ก็นำข้ึนมาทบทวนเปิดอ่านและท่องจำ พิจารณาใคร่ครวญในเนื้อหาอยู่เป็นประจำ บางวันก็เปิด

 
๖๔ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๒ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๓๖ 

 

ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมจากยูทูป จนสามารถจำได้แม่น บททบทวนธรรมนี้ใช้ก็ง่าย ราคาถูก ๑๐ 
บาทเอง ประหยัดด้วย 

บทที่ใช้บ่อยที่สุด คือ เกิดอะไร จงท่องไว้ กูทำมา เพราะเมื่อเจอกับเหตุการณ์ไม่
ถูกใจ ไม่ชอบใจ พี่พูดดังๆ บอกตัวเองเลยว่า กูทำมา เราหยุดความคิด และการกระทำไม่เพ่งโทษถือ
สาคนอื่นก่อนเลย การเพ่งโทษถือสาคนอื่นเป็นวิบากร้ายใหม่ที่สร้างเพิ่มขึ้นอีก อาการไม่ชอบใจนั้นก็
ลดลง ใช้ได้ทันทีเลย แล้วก็คิดพิจารณาตามด้วยความเชื่อเรื่องกรรม พี่เชื่อชัดว่า กรรมคือการกระทำ
ของเรา เราทำเอง เราก็ต้องรับในสิ่งที่เราทำ หนีไม่พ้น มันของๆ เรา ถ้าไม่อยากรับสิ่งไม่ดีนั้น ก็อย่า
ไปทำสิ ทำดีเลย ชั่วไม่ทำ ทำแต่ดี พิสูจน์กันไปเลย ถ้ายังได้รับสิ่งไม่ดีอยู่อีก ก็เท่ากับว่ายังต้องใช้ของ
เก่าที่เราทำมาให้หมดไป ก็ยอมรับด้วยความเต็มใจ ยอมใช้ให้หมดไปแล้วจะได้โชคดีขึ้น ใจก็สบาย 
เบิกบานผ่องใสได้ ‘บททบทวนธรรมใช้ลดทุกข์ในชีวิตได้จริง’ พี่ใช้ข้อที่ ๒ คิดไว้เลย “เราต้องรู้ว่า แต่
ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควรประมาณการกระทำให้เหมาะสมกับฐานจิตของเรา และฐานจิต
ของผู้อื่น คิดดี พูดดี ทำดีไว้ก่อน ดีที่สุด” นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องการประมาณในการคิด พูด 
ทำ ประมาณในการคิด ที่จะไม่คิดร้ายกับตัวเองและผู้อ่ืน ประมาณในการพูด ที่จะไม่กระทบกระเทือน
ใจตัวเองและผู้อ่ืน ประมาณในการทำ ที่จะไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษต่อตัวเองและผู้อ่ืน 

ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่พบแพทย์วิถีธรรม พี่ทุกข์ใจมากเรื่องลูก ลูกชายพี่ติดยาเสพติด 
เรียนไม่จบ ออกจากบ้านไปอยู่กับเพ่ือน เรียกได้ว่าหมดอนาคตเลยก็ว่าได้ คิดดูเถอะ ทุกข์ที่สุดของหัว
อกคนเป็นแม่เลยละ ตอนนั้นพี่ผอมเลยน่ะ กินไม่ได้ นอนไม่หลับเป็นห่วงลูกคิดสาระพัด รอการ
กลับมา ไม่รู้ว่าไปอยู่ท่ีไหน 

พ่ีแสวงหาธรรมะ ฟังธรรมของหลวงพ่อนั้น หลวงพ่อนี้ ไปปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เดิน
จงกรม สงบจิตได้ตอนปฏิบัติที่วัดนั้นละ พอกลับมาบ้านก็ทุกข์อีกเหมือนเดิม ก็ยังมานั่งสมาธิต่อที่บ้าน 
มาปฏิบัติต่อให้คลายหายทุกข์ก็พอประทังไป จนมาเปิดยูทูปเจอท่านอาจารย์หมอเขียว ในหัวข้อทำ
อย่างไรเมื่อมีลูกติดยาเสพติด เป็นการตอบคำถามในค่ายสุขภาพปี ๖๒ จำได้ว่าท่านอาจารย์หมอเขียว
พูดว่า “ไฟไหม้หัวไหม้ผ้าพระพุทธเจ้าให้ดับที่ใจก่อน” พี่ก็ยังงงน่ะตอนนั้น ฟังไปเรื่อยๆ อาจารย์ท่าน
พาปฏิบัติอริยสัจ ๔ ให้อ่านอาการทุกข์ใจ ท่านพูดว่า “ขณะนี้เรากำลังทุกข์ใจน่ะ ไม่ใช่ทุกข์ที่ลูกติดยา
เสพติด ลูกติดยาเสพติดก็ติดไปสิ เวลาลูกคนอื่นติดยาทำไมเราไม่ทุกข์ แต่พอใจเราไปคิดว่าเป็นลูกเรา 
ก็เลยทุกข์ใจกับการติดยาเสพติดของลูก” 

พี่นี่เข้าใจเลย ว่าทุกข์จริงๆ ของพี่ คือ พี่ทุกข์ใจ ไม่ชอบใจที่ไม่ได้สมใจ ไม่สมหวัง 
ผิดหวังที่ลูกติดยาเสพติด ที่ลูกเรียนไม่จบหมดอนาคต เหตุแห่งทุกข์คือ พี่ไปยึดมั่นถือมั่นว่า เป็นลูกพ่ี 
พี่มีความอยาก ความชอบชังเป็นเหตุแห่งทุกข์ ไปอยากได้ดีจากลูกแบบยึดมั่นถือมั่นจึงทุกข์ ไปอยาก
ให้ลูกทำให้ได้สมใจ อย่างที่พ่ีหวังไว้จึงจะสุขใจ ชอบที่ลูกไม่ติดยา ชังที่ลูกติดยา ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ใจ 



๑๓๗ 

 

พ่ีไปยึดว่าลูกติดยาเสพติดทำให้เราทุกข์ใจ ต้องไปแก้ที่ลูก ลูกไม่ติดยาเสพติดพ่ีจึงจะสุขใจ ไม่ได้แก้ที่พ่ี 
ซึ่งนั้นผิด เป็นมิจฉาทิฏฐิ ผิดทาง คิดผิด พี่จึงรู้ว่า พ่ีตั้งจิตไว้ผิดแล้ว พ่ีคิดว่าต้องไปพึ่งลูก ไปแก้ที่ลูก ไม่
แก้ที่ใจพี่ ไปพึ่งคนอื่นอยู่ตลอด ให้เขาทำดีอย่างสมใจอยาก ตามที่ใจพี่หมายไว้ หวังไว้ จึงจะสุขใจ ซึ่ง
มันผิดทาง กลับมาพ่ึงที่ตนเอง มาแก้ไขท่ีใจตนเอง มาดูแลใจตนเองคิดให้ถูกต้อง ถูกสัจจะ ถูกธรรมจะ
ดีกว่า ลูกจะเป็นอะไรก็ได้ ยอมให้เป็นได้ เป็นการกระทำของลูก เป็นวิบากของเขาที่เขากระทำด้วยตัว
เขาเอง ถ้าเขากลับมา หรือติดต่อกลับมาขอความช่วยเหลือเราค่อยช่วยตอนนั้น ส่ วนตอนนี้กลับมาที่
ใจพ่ี ใจต้องไม่ทุกข์ให้ได้ก่อน พ่ีต้องทำท่ีพ่ี แก้ไขท่ีพ่ีเท่านั้น อย่าไปฝากสุข ทุกข์ไว้กับใคร กับลูกกับคน
อ่ืนๆ ต้องทำท่ีใจเราเอง 

พอฟังท่านอาจารย์หมอเขียวเข้าใจ เข้าใจว่า ต้องทำท่ีตัวเอง ไม่เอาใจไปไว้ที่ลูกไปพ่ึง
ลูก ให้เขาทำตามความอยากของเรา คือ ไม่อยากให้ลูดติดยา ลูกต้องไม่ติดยา อยากให้ลูกเป็นคนดี 
อยากให้เรียนให้จบ คิดผิดตรงลูกต้องไม่ติดยาพี่จึงจะสุข ลูกติดยาพี่จึงทุกข์ ซึ่งพี่คิดผิด พอคิดได้ พี่นี่
โล่งเลย ใจเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอก หัวเบา ตัวเบา ที่อึดอัดหนักอกหนักใจ ทุกข์มานาน หายไป
เป็นปลิดทิ้ง ยิ้มได้เต็มหน้า นั่งยิ้มอยู่คนเดียว (นิโรธ) พอเข้าใจว่า ต้องทำที่ตัวเอง และได้อ่านบท
ทบทวนธรรมข้อที่ ๑๗ เรามีหน้าทีทำและสิ่งแต่ละอย่างให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าที่เราจะพึ่งทำได้ 
ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น ข้อที่ ๑๘ เราทำดีด้วยการช่วยไม่ให้คน
อื่นทำผิดได้ก็ช่วย แล้ววาง ให้เป็นไปตามวิบากดีของเขา ช่วยไม่ได้ ก็วาง ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของ
เขา เมื่อเขาเห็นทุกข์จนเกินทนจึงจะเห็นธรรม แล้วจะปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ ข้อที่ ๑๙ สิ่งที่มอง
ไม่เห็น ที่ทำหน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น และสิ่งที่เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิตของคน คือ พลังวิบากดีร้าย ที่
เกิดจากการกระทำทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้น ในอดีตชาติ และชาตินี้สังเคราะห์กันอย่างละ
หนึ่งส่วน 

ข้อที่ ๒๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา คน
อื่นที่ทำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา 
แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่า คนที่ทำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า เรานั่นแหละ
ผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่ยอมรับ
ความจริง เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจาก
การกระทำของตนเองเท่านั้น เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไป และสุดท้ายเมื่อ
ปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุก
อย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร หลุดเลย โล่ง สว่างเลย ไม่ต้องห่วงใคร
ทุกคนจะพ้นทุกข์ เพ่ิมความม่ันใจความศรัทธาให้พี่มากข้ึนเลย 



๑๓๘ 

 

พี่จึงตั้งใจติดตามฟังธรรมแล้วนำมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีความตั้งใจ เพียรศึกษา
ทบทวนธรรม พ่ึงตนและช่วยคนให้พ้นพ้นทุกข์ ทำภาวนา ๔ ครบ (เจริญกาย เจริญศีล เจริญจิต เจริญ
ปัญญา) พ่ีได้เรียนรู้การตั้งจิตตั้งศีล ลดละเลิกสิ่งเกินความจำเป็นฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ อบายมุข การพนัน 
เรื่องเหล้าเรื่องหวยเลิกหมด เพิ่มศีลของตนเอง สานพลังกับพี่น้องจิตอาสาทำกุศลแบ่งปันด้วยใจที่
บริสุทธิ์ ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๕๙ “การให้หรือการแบ่งปัน เป็นที่พึ่งแท้ของโลก” พี่ตั้งโต๊ะแจก
ฟรีหนังสือบททบทวนธรรมในร้าน ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพที่ทำได้กับคนที่สนใจ และได้พูดคุยกับ
ลูกค้าประจำซึ่งเป็นรุ่นน้องที่เขามาปรึกษาเรื่องความเจ็บป่วย ทำให้มีความภูมิใจในตนเองว่าพี ่ก็
สามารถช่วยคนอ่ืนๆ ได้ โดยไม่ต้องใช้เงินทองข้าวของที่มากมาย พูดง่ายๆ ว่าไม่ต้องรวย จึงจะคิดช่วย
คนอ่ืนๆ ได้ ทำให้พี่คิดได้ จึงปรับความคิดไม่มุ่งแสวงหาเงินเป็นสำคัญเหมือนเมื่อก่อนแล้ว 

พ่ีได้เข้าใจในบททบทวนธรรม ข้อที่ ๑๖๒ ว่า “การดำรงชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมาย 
อย่าเสียเวลาไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เกินความจำเป็นของชีวิต สิ่งจำเป็นในชีวิต คือ ปัจจัย ๔ (อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) มิตรดี ความดี คือสมบัติที่แท้จริง สิ่งจำเป็นในชีวิตมีเพียงเท่านี้” 
ทำให้พี่มีชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นมาก เข้าใจว่าคุณค่าและความผาสุกของชีวิต คือ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย 
ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๖๕ ขอบคุณคุณงามความดี
ที่ทำให้พ่ีมาพบเจอสิ่งดีๆ นี้” 

๓) คุณ P๔๖๕ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๒ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : 
ทำสวนยางพารา ที่อยู่ : จ.สงขลา (ติดตามมา ๓ เดือน สนใจมาปฏิบัติด้วยความเจ็บป่วย มีเนื้องอกที่
ปีกมดลูกข้างซ้าย ขนาดประมาณ ๑๒ ซ.ม.) 

คุณ P๔ กล่าวว่า “มีความเครียดอยู่บ่อยครั้ง ส่วนมากเรื่องเรียน กำลังศึกษาระดับ
ปริญญาโท แต่ระหว่างเรียนเครียด สะสมมาตลอด มีความทุกข์เรื่องที่ ๑) ทุกข์ใจ  : อยากทำรายงาน
ให้ได้ดีเท่าคนอื่น มีความกระวนกระวายใจ สมุทัย : อยากทำรายงานให้ดี ยึดว่าถ้าทำรายงานให้ดี มี
คุณภาพมากกว่านี้ จะดีใจ จะสุขใจ พอได้ไม่เท่าเพ่ือนจึงทุกข์ใจ นิโรธ : จะทำรายงานคุณภาพดีระดับ
ไหนใจก็ไม่ทุกข์ มรรค : เราพยายามทำรายงานอย่างเต็มความสามารถของเราแล้ว สัจจะอยู่ที่วิบากดี
ร้าย บุญบารมีที่เราได้สั่งสมมาในอดีตชาติ ปรมัตถ์สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ในชาตินี้ คือ ใจไร้ทุกข์ เมื่อชีวิต
ต้องพร่อง ต้องด้อย ไม่สมบูรณ์ ได้พูดคุยปรับทุกข์กับเพื่อนสนิท เพื่อนส่งบททบทวนธรรมมาให้ฟัง 
และส่งหนังสือให้อ่าน ท่อง ทบทวน บททบทวนธรรมที่ใช้ ข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา ไม่มี

 
๖๕ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๔ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๓๙ 

 

สิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา ข้อที่ ๑๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่าง
ยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีข้ึน 

ข้อที่ ๑๗ เรามีหน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด เท่าท่ีจะพึงทำได้ 
ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น ข้อที่ ๓๖ จงทำดีเต็มท่ี เหนื่อยเต็มที่ สุข
เต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือ สุดยอดแห่ง ความอ่ิมเอิบ เบิกบาน แจ่มใส ข้อที่ ๒๑ เมื่อได้พบ
กับเหตุการณ์ ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั่งใจเรา เป็นสุดยอดแห่งเครื่องมืออันล้ำค่า ที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส 
คือ ความหลงชิงชังรังกียจ หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา และทำให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา เมื่อพบกับ
เหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจเรา ก็คิดได้เลยว่า เราได้ทำเต็มทีแล้ว ก็เราทำได้แค่นี้ จะไปขโมยให้ได้มากกว่านี้ 
เป็นไปไม่ได้ ความจริงคือความจริง กิเลสมาหลอกให้เราอยากได้เกินจริง เราเชื่อตามกิเลส เราจึงทุกข์
ใจ สิ่งที่รับได้รับอยู่ ณ ปัจจุบันน่ะดีที่สุดแล้ว ทำได้แค่นี้ก็พอใจแค่นี้ จะเอาดีไปทำอะไร สุดท้ายก็ไม่มี
ใครได้อะไร ตายจากไปกันทุกคน ได้เห็นว่าทุกข์ใจนั้นดับลง ได้ความสบายใจ ความทุกข์ ความอึดอัด
หมดไปในเรื่องนี ้

ทุกข์ใจเรื ่องที่ ๒) วันต่อมาปวดท้องอย่างหนัก ต้องเข้า โรงพยาบาลจึงได้พบว่า 
ตนเองมีเนื้องอกที่ปีกมดลูกข้างซ้าย ขนาดประมาณ ๑๒ ซ.ม. หมอบอกต้องผ่าตัด นัดผ่าตัดส่งชิ้นเนื้อ
ไปตรวจ ทุกข์ใหญ่ที่สุดในชีวิตเลย เราจะต้องตายแล้วหรือ ได้เพื่อนแนะนำให้เข้าค่ายสุขภาพฯ 
ออนไลน์หมอเขียว เพื่อเรียนรู้และปฏิบัติรักษาตามหลักเทคนิคยา ๙ เม็ด ควบคู่กับการรักษาแพทย์
แผนปัจจุบัน เมื่อได้เข้าค่ายฯ รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้น จากการได้เรียนรู้เรื่องอาหารการกินให้สมดุล การ
เอาพิษออกจากร่างกาย และอื่นๆ ทั้งเทคนิค ๙ ข้อ ตามหลักยา ๙ เม็ด ได้เข้าไปสอบถามวิธีการดูแล
ตนเอง และได้ร่วมอ่านบททบทวนธรรมกับพ่ีน้องจิตอาสาในห้องซูมสายด่วนแพทย์วิถีธรรม ที่มา
พูดคุยแนะนำให้กำลังใจ 

ได้ฟังพี่ท่านหนึ่งมาเล่าว่า เป็นมะเร็งระยะ ๓ อาการดีขึ้นแล้ว ระยะที่ ๓ ยังดีขึ้นได้ 
ยังมีชีวิตอยู่ได้สบายดี รู้สึกมีความหวังที่จะไม่ต้องให้คีโม ตนเองกลัว กลัวสารพัด กลัวผมล่วง กลัวพิษ
จากเคมีเข้าสู่ร่างกาย กลัวตาย ยังไม่อยากตาย ไม่อยากทรมานก่อนตาย ไม่อยากให้คีโม ใช้บท
ทบทวนธรรม ข้อที่ ๒๗ เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว คือ อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัว
โรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล อย่าโกรธ คือ เราหรือใครได้รับอะไร ผู้นั้นทำมา ส่งเสริมมา เพ่งโทษถือสา 
ดูถูก ชิงชัง หรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมา เราหรือใครทำอะไร ผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้น ทุกคน
ล้วนอยากสุข อยากสมบูรณ์ ไม่มีใครอยากทุกข์ อยากพร่อง ที่ยังทุกข์ ยังพร่อง เพราะไม่รู้ หรือรู้แต่ยัง
ทำไม่ได้ ไม่รู้ เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่ หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ หรือเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่ 
เราทำดีสุดแล้ว พอใจทุกเรื่องให้ได้ แล้วเพียรทำดีต่อไป ด้วยใจไร้ทุกข์ 



๑๔๐ 

 

อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย คือ ตาย ก็ไปเกิดใหม่ จะทำดีต่อ อยู่ ก็ทำหน้าที่ต่อไป จะ
ทำดีต่อ อย่ากลัวโรค คือ โรคไม่หายตอนเป็น ก็หายตอนตาย เราสู้กับโรค เรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้น 
โรคหาย เราก็ชนะ ถ้าโรคไม่หาย เราตาย โรคก็ตาย ก็เสมอกัน สูตรแก้โรค คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม รู้
เพียรรู้พัก สมดุลร้อนเย็น หรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบาย อย่าเร่งผล คือ หายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็น
ก็ได้ หายตอนตายก็ได้ หายตอนไหน ช่างหัวมัน อย่ากังวล คือ ทำดีท่ีทำได้ ไม่วิวาท อย่างรู้เพียรรู้พัก 
ให้ดีที่สุด ล้างความยึดมั่นถือมั่น ให้ถึงท่ีสุด สุขสบายใจไร้กังวลที่สุด ดีที่ทำได้ ไม่วิวาท คือ เส้นทางทำ
ดีนั้น ไม่ปิดก้ันเกิน ไม่ฝืดฝืนเกิน ไม่ลำบากเกิน ไม่ทรมานเกิน ไม่เสียหายเกิน ไม่แตกร้าวเกิน ไม่เสี่ยง
เกิน 

ข้อที่ ๒๖ การพิจารณาเพื่อปราบมาร คือ ความกลัว เวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้าย 
จะทำให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายได้ดีที่สุด คือ ทำใจว่า โชคดีอีกแล้ว ร้ายหมดอีกแล้ว รับ
เต็มๆ หมดเต็มๆ เจ็บก็ให้มันเจ็บ ปวดก็ให้มันปวด ทรมานก็ให้มันทรมาน ตายก็ให้มันตาย เป็นไงเป็น
กัน รับเท่าไหร่ หมดเท่านั้น เราแสบสุดๆ มันก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุขสุดๆ 
เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นของใคร จะทุกข์ใจไปทำไม ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ “เบิก
บาน แจ่มใส ดีกว่า” และข้อที่ ๒๘ “ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ทำให้เป็นได้ทุกโรค ใจไร้ทุกข์ 
ใจดีงาม เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุด ที่ทำให้หายหรือทุเลาจากโรค เป็นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรง
ที่สุดในโลก 

ซึ่งบอกตรงๆ ว่า ทำใจไม่ให้กลัวน่ะ ทำยากมากเลยน่ะ ยิ่งถ้าอยู่คนเดียวจะคิดมาก 
ต้องหมั่นฟังธรรม ได้มีกิจกรรมทำ จึงทำให้ดีขึ้นเยอะมาก เริ่มฟังเข้าใจมากขึ้น ที่อาจารย์หมอเขียว
นำมาบรรยาย คือ ตอนที่น้องเล็กเป็นลมแดดหมดสติ อาจารย์หมอเขียวเข้าไปช่วย เอาผ้าชุบน้ำไป
เช็ดหน้า เช็ดหัว และเอาน้ำมันเขียวทาคอให้ จะทาจมูกให้น้องเขา เขายื่นมื้อมาจับทาเอง เขาเริ่มมีสติ
แล้ว อาจารย์หมอเขียวบอกว่า “รู้ไหมที่ดีขึ ้นเร็วเพราะอะไร ความยินดี ความมั่นใจ เขามั่นใจที่
อาจารย์และพี่น้องหมู่มาช่วย พลังยินดีน่ะรักษาตัวเขาเร็วแรงที่สุด และพลังเสริมคือ ผ้าเช็ดหน้า กับ
น้ำมันเขียว เป็นสมดุลร้อนเย็นมีฤทธิ์ ๓๐% แต่ตัว ๗๐% บวกเกินร้อย คือ เขามั่นใจในหมู่ มั่นใจใน
อาจารย์ที่คอยช่วยเขา เขามีความยินดีที่จะให้หมู่พ่ีน้องช่วยรักษา มีกุศลดีร่วมกันมา 

และเขาไม่หวั่นไหว เขาฟ้ืนทันทีเลย สำคัญสุดคือ เต็มใจ มั่นใจ ทำด้วยความยินดี ที่
ดีขึ้นเร็วเพราะเขาศรัทธา เขาม่ันใจในการรักษา การรักษาแผนใดๆ ก็ตามถ้าม่ันใจ เต็มใจในการรักษา
จะดีได้อย่างเร็ว แต่ถ้าไม่ลดกิเลสอีกสักพักจะกลับมาเป็นอีก แบบเดิมหรือแย่กว่าเดิม และก็จะไม่
มั่นใจในวิธีการเดิม ไม่ลดกิเลสจะไม่มีความยินดี ไม่แช่มชื่น มีแต่ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวมา
เล่นงานอยู่ตลอด และจะกลับมาเป็นอีก ก็จะเป็นอย่างนี้ ก็จะตามหาหมอที่ไหนดี หมอคนไหนดี เป็นช้
อบปิ้งหมอไปเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด ถ้าไม่ลดกิเลส” 



๑๔๑ 

 

ฟังจนจบ เข้าใจแล้วว่า ‘พี่ต้องมีความยินดี มีความเชื่อมั่นศรัทธา และลดกิเลสใน
ตนเองเท่าที่จะทำได้ เข้าใจอย่างแจ้งแจ้งเลยที่นี้ มีปัญญา รู้ว่าลดทุกข์ได้จริง มีพลัง มีกำลังใจอย่าง
มากเลย โรคยังไม่หาย แต่ไม่ทุกข์ใจแล้วตอนนี้’ เพียรพยายามเพิ่มศีล ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๕๓ 
ศีล คือ ไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อคนอื่น ต่อสัตว์อื่น  ลดกิเลส
เท่าท่ีทำได้อย่างเต็มที่เลย การใช้บททบทวนธรรมสะดวกง่าย ไม่ต้องใส่เงินตู้บริจาค ไม่ต้องไปวัดหรือ
ไปสถานปฏิบัติธรรม ที่ทำให้เสียเวลาในการทำงาน เวลาของครอบครัวไป การใช้บททบทวนธรรม
ปฏิบัติได้ทุกเวลา เมื่อมีสติจับความทุกข์ในขณะนั้นได้เลย จึงสะดวกและง่ายดีค่ะ” 

๔) คุณ P๘๖๖ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๒๕ ปี การศึกษา : จบ ม. ๓ อาชีพ : ทำ
นา ที่อยู่ : จ.พิจิตร (เข้าค่ายออนไลน์ครั้นนี้ เป็นครั้งที่ ๕ ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่เต้านมข้างขวา ระยะที่ 
๓ ผ่าตัดแล้ว ให้คีโมมา ๒ เข็ม สนใจรักษาแพทย์ทางเลือก สนใจเรียนรู้ธรรมะและกสิกรรมไร้สารพิษ
ด้วย) 

คุณ P๘ กล่าวว่า “ไปส่งลูกที่โรงเรียน ลูกอยากกินไก่ทอดกับข้าวเหนี่ยว จอดแวะซื้อ
ให้ลูก ตัวเองก็อยากกิน อดใจไม่ไหว กลิ่นหอมหอมเจียวทอด ซื้อมากินไปประมาณ ๖ คำ มีอาการตึง
ปวด ปวดจี๊ดๆ เจ็บลึกๆ ที่แผล เปิดดูเห็นแผลปริขอบที่เย็บอักเสบแดง ร้อนที่บริเวณขอบข้างๆ แผล 
มากด้วย เข้าใจที่อาจารย์หมอเขียวพูดเลย คนที่เขาขอกินอร่อยก่อนตาย จะตายก็ยอมขอให้ได้กินของ
อร่อย ของชอบก่อนตายเป็นอย่างนี้นี่เอง สู้กับกิเลสความอยากกินไม่ไหว หอมเจียวกับไก่ทอดมันหอม
ยั่วใจให้อยากกิน ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๒๕ เมื่อเกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต เขามา
เพ่ือ ให้เราได้ชดใช้ ให้เราไม่ประมาท ให้เราเพิ่มศีลอริยศีล ให้เราได้สำนึก ให้เราได้หมดวิบาก สิ่งแรก
ที่ทำได้ คือ สำนึกผิด ยอมรับวิบากท่ีเราทำมาก่อนเลย เราทำเอง กินเอง ไม่มีใครบังคับเลย เรามีกิเลส
ความอยากกินเอง จะเพิ่มศีลมีสติในการกินให้มากขึ้น เพราะเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์จริง พิจารณาโทษ
ของกิเลส ความอยากกิน กิเลสหลอกให้หลงว่าหอม กิเลสหลอกปรุงแต่งความหอมมาให้เราชอบ ให้
เราติด ติดกับดักกิเลส กิเลสเอาสุขมาล่อเรา เอาทุกข์มาขู่เราถ้าเราไม่ทำตามความอยาก จะอึดอัดขัด
เคืองใจ อยากกินๆ ทุกข์ไม่ได้กิน ไม่แล้วใจ ติดอยู่ในใจ อยากอยู่นั้นแหละ ถ้าได้กินจะสมใจ เป็นสุขใจ 
เป็นความลวง (เป็นมายากล มาหลอกให้เราเชื่อ ให้เราหลงไหล) ไม่เป็นจริง 

ความจริง คือ กลิ่นของหอมทอด ไก่ทอด ก็เป็นกลิ่นหอมทอด ไก่ทอด บ้างคนเหม็น 
บ้างคนหอม หอมเหม็นไม่ใช่ความจริง แต่ใจเราที่ไปติด ไปหลงชอบชัง ชอบอยากกินมากถึงขนาด

 
๖๖ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๘ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

(เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๔๒ 

 

ควบคุมตัวเองไม่ได้นี้ละมันทุกข์ นำความทุกข์ใจ ทุกข์กายมาให้เรา กิเลสอยากทำดั่งใจ ที่หมายไว้ว่า
สุข ได้กินจะสุข ให้ได้กินสมใจ มีกิเสความอยากอยู่มันทำให้ทุกข์อย่างนี้ เจ็บปวดอย่างนี้ ที่เป็นอยู่
ตอนนี้ไง มันมีอาการทุกข์ ทุกข์เม่ือไม่ได้กินไก่ทอดเกิดข้ึนก่อน นี้ทุกข์ที่เห็นชัดๆ ที่กิเลสมันเอามาขู่เรา 
มีกิเลสความอยากอยู่มีแต่สร้างทุกข์ให้ จะเพียรพิจารณาทุกครั้งที่อยากกินไก่ทอดก่อน ครั้งนี้ได้เรียนรู้
เป็นครู พิจารณาดับทุกข์ใจด้วยบททบทวนธรรมก่อน คลายใจลงเบาลง และก็ได้ถอนพิษร้อนด้วยการ
ดีท็อก (สวนล้างลำไส้ใหญ่) ด้วยน้ำปัสสาวะและน้ำสมุนไพรฤทธิ์เย็น ๓ ขวด ระหว่างทำก็เปิดบท
ทบทวนธรรมฟังไปด้วย ดีท็อกจนตัวเย็นลง อาการเจ็บปวดลดลง แต่แผลยังตึงๆ อยู่ ดื่มน้ำสมุนไพร
ฤทธิ์เย็นตามไปอีก ๑ แก้ว ใจไม่กลัว ไม่หวั่นไหวเหมือนเมื่อก่อนน่ะ 

เชื่อมั่นวิธีการปฏิบัติตามหลักยา ๙ เม็ด ที่ทำให้ลดการใช้ยาเคมีลงได้ ปลอดภัยจาก
ผลข้างเคียงของยาเคมี ลดค่าใช้จ่ายการไปหาหมอหรือพึ่งพาหมอพยาบาลลงได้มาก รู้สึกมั่นคงใน
จิตใจ ในการพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ท่านอาจารย์หมอเขียวสอนให้เรารู้เหตุแห่งทุกข์ เหตุแห่งโรค 
การเกิดโรค เมื่อคิดได้ว่าต้นเหตุของโรคเกิดจากความอยากกิน หลงว่าสิ่งนั้นดี ได้กินสมใจจะเป็นสุข ที่
แท้ได้กินแล้ว สมใจแล้ว แต่กลับนำทุกข์มาให้นี่คือความจริง เป็นกิเลสตัวร้าย ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่า
ถ้าเราไม่พิจารณา ลด ละ เลิก ทำการล้างกิเลสอย่างจริงจังให้ได้จะทุกข์มาก ทุกข์หนักกว่านี้แน่ละ จึง
เพียรตั้งศีลลดเนื้อสัตว์อยู่เท่าที่ทำได้ ได้ใช้บททบทวนธรรมด้วยวิธีการอ่าน ท่องทบทวน คิดพิจารณา
ใคร่ครวญตาม ทำความเข้าใจเนื้อหา อย่างละเอียด อย่างเข้าใจด้วยสภาวะ ทำให้รู้สึกว่าฉลาดขึ้น มี
ปัญญามากขึ้น เอามาใช้กับทุกข์ที่เกิดขึ้นประจำๆ เรื่องครอบครัว เรื่องไม่ชอบให้ใครมาบังคับ 

ขอโอกาส ส่งการบ้านพุทธะชนะทุกข์ อริยสัจ ๔ ทุกข์ใจ : ไม่ชอบถูกบังคับ สมุทัย : 
มีกิเลสความชอบ ความชัง ไม่ชอบถูกบังคับ นิโรธ  : ไม่ว่าจะถูกบังคับ หรือไม่ถูกบังคับก็ไม่ทุกข์ใจ 
มรรค : ด้วยการระลึกรู้ถึงวิบากกรรม ตั้งศีล สำนึกผิด ขออโหสิกรรม ทำดีเรื่ อยไป ผัสสะที่สามีมา
บังคับให้ทำ และไม่ให้ทำนู่น นี่ นั้น เห็นอาการในใจว่าเราทุกข์ ถูกบังคับไม่ชอบ ถ้าไม่มีใครบังคับจะ
ชอบใจ จะสุขใจ พิจารณาวางใจคลายจากทุกข์ได้ ก็เมื่อเข้าใจว่า ไม่ว่าจะถูกบังคับ หรือไม่ถูกบังคับก็
ไม่ทุกข์ใจ เพราะเคยทำแบบนั้นกับคนอื่นมา ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำ
มา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา ถูกบังคับใจก็ตั้งจิต สำนึกผิด ขออโหสิกรรม และทำ
ความเข้าใจกับสามีที่มาบังคับนั้นว่า พี่เขารักเรา หวังดีกับเรา เขาเป็นผู้มาเตือนให้เราได้ล้างกิเลส ตัว
ติดยึด ยึดมั่นถือมั่นของเรา ในกิเลสตัวนี่ร้ายมาก และเราจะได้ไม่ไปบังคับใจใครอีก ให้อภัยพี่เขา ที่
เขาพูดหรือกระทำเช่นนั้นกับเรา เพราะความเคยชิน รับแล้วก็หมดไป ยอมรับในวิบากนั้น อย่างเต็มใจ
รับ เป็นของของเรา สมบัติเราสร้างมาเองรับสะ ทีสมบัติดีๆ ยังยินดีรับเลย เมื่อพิจารณาอย่างนี้ความ
ทุกข์ใจจากระดับ ๑๐๐% ก็ลดลง เหลือ ๒๐% ก็ใช้บททบทวนธรรมข้อต่อไปนี้พิจารณาต่อไปอีก 



๑๔๓ 

 

ข้อที่ ๒๐ มาคิดพิจารณาว่า “เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เรา
เท่านั้นที่ผิดต่อเรา คนอ่ืนที่ทำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง 
เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่า คนที่ทำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา 
แสดงว่า เรานั่นแหละผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุ
ธรรม นี่คือคนที่ไม่ยอมรับความจริง เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่
ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจากการกระทำของตนเองเท่านั้น เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว ผลนั้นก็จบ
ดับไป และสุดท้ายเมื่อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร 
เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” 

ข้อที่ ๒๑ การได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั ่งใจเรา เป็นสุดยอดแห่ง
เครื่องมืออันล้ำค่า ที่ทำให้ได้ฝึกล้างกิเลส คือ ความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา และ
ทำให้ได้ล้างวิบากร้ายของเรา” สุดท้ายเราก็ไม่ได้อะไร ไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไร เป็นของเราอย่างแท้จริง 
ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้ สุดท้ายของชีวิตทุกคนก็ต้องตาย เบาใจได้มากๆ ความทุกข์ใจที่ถูกบังคับนั้น
หายไปหมด ทุกข์ท่ีเหลืออยู่ ๒๐% ก็จางคลายดับไปเป็น ๐% ดับทุกข์ใจได้ หายทุกข์ใจฉับพลัน โล่งใจ 
เบาใจ อ่ิมใจ เบิกบานใจกับเหตุการณ์นี้ เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจากการกระทำ
ของตนเองเท่านั้น รอดูครั้งต่อไป ถ้ามาบังคับอีกจะทุกข์อีกไหม จะรู้ทันไหมถ้าถูกบังคับอีก เตรียมสู้
ศึกครั้งหน้า ได้มาติดตามค่ายสุขภาพออนไลน์ และการเข้าห้องซูมสายด่วนแพทย์วิถีธรรมส่งการบา้น 
สอบถามพูดคุยกับพี่น้องจิตอาสาประจำ ติดตามเฟสบุคหมอเขียวแฟนคลับตลอด 

ได้ฟังธรรมของอาจารย์หมอเขียว จึงเข้าใจ ว่าเรากับสามีทำกรรม (กระทำดีร้าย) 
ร่วมกันมา จึงต้องเกิดมาเป็นคู่กันมาชดใช้กัน มาเป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้กัน ในชาตินี้ที่เห็นๆ เลย ก็สะสม
กิเลสตามใจกันมาเยอะ ด้วยการพากันกิน พากันหลงเสพติด หลงของอร่อย หาของอร่อยกินกัน อยาก
ได้อะไรตามใจกันมากมาก่อน อย่างที่อาจารย์หมอเขียวพูดจริงๆ อยากได้อะไร อยากกินอะไร ชวนกัน
ไปทำให้ได้สมใจ ตามใจกัน เอาใจกัน เข้าใจชัดเลย การกระทำทั้งหมดของกิเลสในตัวเรา และเข้าใจ
กิเลสมากขึ้นว่า กิเลสมีหน้าที่ทำให้เราทุกข์ใจ บททบทวนธรรมมาให้เราทบทวนพิจารณาด้วยปัญญา
ให้คิดไม่ทุกข์ใจจากการถูกกิเลสหลอก กิเลสแค่ของเราคนเดียวก็เยอะมากๆ ที่จะเอาออกก็ยังไม่หมด
ง่ายๆ แล้ว แต่นี้มาแบกของสามีกับลูกอีก โอ๊ยเราเนี้ยซึ้งมากเลย เข้าใจชีวิตคู่แล้ว ไปไหนมาไหนต้อง
หอบหิ้ว กระเตงๆ กันไป ต้องเหนื่อยหนัก เหมือนเดินด้วยเข่า ต้องทุกข์เมื่อเห็นลูกป่วย สามีเมาเหล้า 
ทุกข์จากความรัก ความห่วงหาอาลัยอาวรณ์ของเราที่เราไปผูกสัมพันธ์นั้นเอง เข้าใจที่อาจารย์หมอ
เขียวบอกให้อยู่เป็นโสด อย่าไปแต่งงาน ไปมีครอบครัวมันทุกข์ อ๋อมันทุกข์อย่างนี่นี้เอง เมื่อก่อนคิดจะ
แต่งงาน จะมีครอบครัว คิดว่ามันจะสุข พอตอนนี้ทุกข์ชัดๆ ทุกข์ขังในใจ สุขมีแต่น้อย แว๊ปเดียวแล้ว
หายไป ทุกวันนี้มี สุข ทุกข์ๆ สุข ทุกข์ๆ ปะปนกันไป 



๑๔๔ 

 

เห็นพี่น้องจิตอาสาที่ไม่มีครอบครัวได้มาเสียสละ มาบำเพ็ญกุศลร่วมกับอาจารย์หมอ
เขียว ได้ร่วมกันทำความดี เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นอย่างอิสระ รู้สึกยินดีด้วยอย่างมาก ชาตินี้เราคงไม่มี
ทางนั้นแล้วละ แต่ฟังอาจารย์หมอเขียวท่านก็บอกว่า “หลงไปมีคู ่แล้วก็ให้ดูแลกันไป แต่อย่าไป
ส่งเสริมกิเลสกันให้มาก ให้พากันปฏิบัติศีล ลดละเลิกการเสพกามเมถุน (เสพกามคนคู่) และกามใน
การหลงติดรสชาติอาหารอร่อย อาหารรสจัด เป็นการส่งเสริมความจะเอาจากกันและกัน จะยึดกัน
แรง ทุกข์จะมาก รักก็รักแรง โกรธเกลียดกันแรงเช่นกัน ให้ตั้งศีลลดละเลิกตามที่สามารถทำได้ ” ก็
ค่อยสบายใจลงมาหน่อย เพราะก็รัก ก็ห่วงเขาน่ะ ทิ้งไม่ได้หรอกมีลูกด้วย เขาจะเมากลับมาบ้าง พูดไม่
ดีทะเลาะกันบ้างก็ฝึกท่ีใจเรา ก็ได้เอาบททบทวนธรรมมาอ่านมาท่องทบทวน ทำไงได้ก็หลงไปมีมาแล้ว
นี่ ต้องอยู่ด้วยกันจนจะต้องตายจากกันไปนั้นละ ก็ได้ร่วมบำเพ็ญอยู่กับหมู่พ่ีน้องทุกวันในห้องซูม สาย
ด่วนแพทย์วิถีธรรม 

ตอนนี้ได้เริ่มปลูกผักบุ้งในนา ทำนาผักบุ้งก็ได้พอกินพอใช้ค่ะ อย่างที่อาจารย์หมอ
เขียวบอกว่า ขยันไม่อดตาย และติดตามการทำนาแปลงเล็กที่ทำกันบนดอยภูผาฟ้าน้ำอยู่ คิดและคุย
กับสามีว่าจะทดลองทำที่นาตนเองด้วย เพราะท่ีผ่านมาทำนาเคมีทั้งนั้น ทั้งปุ๋ย ทั้งยาฆ่าหญ้า และเสีย
ค่ารถดูดข้าว ต้นทุนการทำนาเยอะมาก ราคาข้าวก็ไม่ต้องพูดถึง ทำไปแต่ละครั้งได้ทุนคืนก็เก่งละ แต่
ของอาจารย์หมอเขียวไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมี ทำกสิกรรมไร้สารพิษเลย ตอนนี้คิดไว้น่ะว่าจะเปลี่ยน จึง
เริ่มทำท่ีแปลงผักบุ้งก่อน ทำนาผักบุ้งไว้เก็บกินก่อนค่ะตอนนี้ 

ได้ติดตามฟังธรรมะอาจารย์ทุกวัน ใจก็โล่ง เบาใจมากขึ้นค่ะ ทุกข์กาย ทุกข์ใจลดลง  
ความกลัวตายลดลงน่ะ ตอนนี้ไม่กลัวตายแล้ว ทุกคนก็ต้องตาย จะตายเร็วตายช้าเท่านั้นเอง จากการ
บรรยายธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียว ในช่วงเวลารายการธรรมพาพ้นทุกข์ ซึ่งท่านได้นำพระสู ตร
ต่างๆ จากในพระไตรปิฎกมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย เช่น ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๒๗ เทคนิคทำใจให้
หายโรคเร็ว คือ อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล 

อย่าโกรธ คือ เราหรือใครได้รับอะไร ผู้นั ้นทำมา ส่งเสริมมา เพ่งโทษถือสา ดูถูก 
ชิงชัง หรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมา เราหรือใครทำอะไร ผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้น ทุกคนล้วน
อยากสุข อยากสมบูรณ์ ไม่มีใครอยากทุกข์ อยากพร่อง ที่ยังทุกข์ ยังพร่อง เพราะไม่รู้ หรือรู้แต่ยังทำ
ไม่ได้ ไม่รู้ เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่ หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ หรือเพียรเต็มที่ แล้ว แต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่ 
เราทำดีสุดแล้ว พอใจทุกเรื่องให้ได้ แล้วเพียรทำดีต่อไป ด้วยใจไร้ทุกข์ 

อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย คือ ตาย ก็ไปเกิดใหม่ จะทำดีต่อ อยู่ ก็ทำหน้าที่ต่อไป จะ
ทำดีต่อ อย่ากลัวโรค คือ โรคไม่หายตอนเป็น ก็หายตอนตาย เราสู้กับโรค เรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้น 
โรคหาย เราก็ชนะ ถ้าโรคไม่หาย เราตาย โรคก็ตาย ก็เสมอกัน สูตรแก้โรค คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม รู้
เพียรรู้พัก สมดุลร้อนเย็น หรือใช้สิ่งที่รู้สึกสบาย อย่าเร่งผล คือ หายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็น



๑๔๕ 

 

ก็ได้ หายตอนตายก็ได้ หายตอนไหน ช่างหัวมัน อย่ากังวล คือ ทำดีที่ทำได้ ไม่วิวาท อย่างรู้เพียรรู้พัก 
ให้ดีที่สุด ล้างความยึดมั่นถือมั่น ให้ถึงท่ีสุด สุขสบายใจไร้กังวลที่สุด ดีที่ทำได้ ไม่วิวาท คือ เส้นทางทำ
ดีนั้น ไม่ปิดก้ันเกิน ไม่ฝืดฝืนเกิน ไม่ลำบากเกิน ไม่ทรมานเกิน ไม่เสียหายเกิน ไม่แตกร้าวเกิน ไม่เสี่ยง
เกิน 

ซึ่งคำว่า “อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล” 
ไม่มีที่ไหนพูดเลย คนทั่วไปพูดว่า “ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้อย่าเจ็บไข้ได้ป่วยเลย” หรือเข้าวัด
พระท่านให้พรว่า “อายุ วรรณะ สุขะ พละ หรือไม่ก็ หายเร็วๆ น่ะโยม” ทำให้ได้เข้าใจความจริง ที่ไป
ขอกับใครไม่ได้ ต้องทำเอง มาดับทุกข์ได้จริงด้วยบททบทวนธรรม มีบททบทวนธรรมรู้สึกมั่นใจ ได้
ทบทวนธรรมซ้ำๆ ที่ต้องทำต่อไป ก็คือการนำไปพากเพียรทำเท่านั้น ในบททบทวนธรรม ข้อที่  ๒๘ 
ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ทำให้เป็นได้ทุกโรค ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุด ที่ทำ
ให้หายหรือทุเลาจากโรค เป็นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลก” ข้อที่ ๒๕ ‘เมื่อเกิดทุกขใ์จ 
ทุกข์กาย เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต เขามาเพื่อให้เราได้ชดใช้ ให้เราไม่ประมาท ให้เราเพิ่มอริยศีล ให้เรา
ได้สำนึก ให้เราได้หมดวิบาก 

ข้อที่ ๒๖ การพิจารณาเพื่อปราบมาร คือ ความกลัว เวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้าย 
จะทำให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายได้ดีที่สุด คือ ทำใจว่า โชคดีอีกแล้ว ร้ายหมดอีกแล้ว รับ
เต็มๆ หมดเต็มๆ เจ็บก็ให้มันเจ็บ ปวดก็ให้มันปวด ทรมานก็ให้มันทรมาน ตายก็ให้มันตาย เป็นไงเป็น
กัน รับเท่าไหร่ หมดเท่านั้น เราแสบสุดๆ มันก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุขสุดๆ 
เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป ไม่มีอะไรเป็นของใคร จะทุกข์ใจไปทำไม ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ เบิกบาน 
แจ่มใส ดีกว่า ทุกวันนี้ทำให้ดีที่สุดในแต่ละวันเท่านั้น และการปฏิบัตตัวด้วยยา ๙ เม็ด ทำให้อาการ
มะเร็งไม่ลุกลาม อาการปวดก็ลดลง แต่วันไหนกินอาหารรสจัด จะเห็นผลเลยว่า กับมาทุกข์ทรมาน
จริงๆ รักษาโรคกับอาจารย์ต้องลดกิเลสด้วยจริงๆ พิสูจน์แล้ว” 

๕) คุณ P๑๐๖๗ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๓๑ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : 
สถาปัตย์ ที่อยู่ : จ.เชียงใหม่ (เข้าค่ายครั้ง ๓ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ด้วยการทดลองพิสูจน์ด้วยตนเอง) 

คุณ P๑๐ กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรมด้วยการท่อง และฟังเสียงอ่านจากแฟลช
ไดร์ฟเป็นประจำ นำบททบทวนธรรมมาใช้ดับทุกข์ใจแฟนบอกเลิก เสียใจมากทุกข์ใจมาก คบกันมา
ตั้งแต่สมัยเรียนปี ๑ ทุกข์ใจที่ถูกทิ้ง ไม่อยากให้เขาไปจากผม ผมมีความทุกข์ใจมาก และเกิดบ่อยครั้ง 

 
๖๗ ฝ่ายงานสื ่อสารแพทย์ว ิธ ีธรรม , การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๑๐ (นามสมมติ) , [เทป

บันทึกเสียง], (เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔). 



๑๔๖ 

 

เพราะมีความยึดมั่นถือมั่นมากๆ ในตัวแฟน ใช้บททบทวนธรรม ข้อที่ ๑ เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับ
ผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่า มันคือวิบากกรรมเขา วิบากกรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทำดี ไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ 
แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้า ในชาตินี้ หรือชาติหน้า หรือชาติอื่นๆ สืบไป ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไป
เอง คิดพิจารณาทบทวนเรื่องที่แฟนเข้าใจผิดเป็นวิบากกรรมของผม ผมยังเคยเข้าใจผิดเธออยู่บ่อยๆ 
เชื่อชัดเรื่องกรรม ผมทำมาทั้งนั้น ต้องรับ รับด้วยความยินดี ยินดีรับใช้ให้วิบากกรรมที่ผมกระทำให้
หมดไป จะได้โชคดีขึ้น และเคารพในการตัดสินใจของเขาว่าเขาคงคิดดีแล้ว เขาเลือกแล้ว ชีวิตเป็น
ของเขา ได้พิจารณาคิดทบทวนบททบทวนธรรม ข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่ง ใดที่
เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา และคิดพิจารณาล้างความยึดมั่นถือมั่นของผมที่มีต่อแฟน ในความสุข 
ความทุกข์ร่วมกัน 

คิดพิจารณาข้อที่ ๒ เราต้องรู้ว่า แต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควรประมาณ
การกระทำ ให้เหมาะสมกับฐานจิตของเรา และฐานจิตของผู้อื่น คิดดี พูดดี ทำดีไว้ก่อน ดีที่สุด ผม
เคารพการตัดสินใจของเธอน่ะ เข้าใจว่าต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตนเอง พิจารณาข้อที่ ๑๗ เรามี
หน้าที่ทำแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ ให้โลกและเราได้อาศัย ก่อนที่
ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น ผมทำดีที่สุดแล้วที่ผมทำได้ให้เธอ ได้ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๕๖ ทุก
เสี้ยววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยนตลอดเวลา คิด
พิจารณาพิจารณาใคร่ครวญตาม ไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง ทุกวินาที 
ผมยึดผมทุกข์ ไม่อยากทุกข์ก็แค่ไม่ต้องยึด ยึดในสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่มีตัวตน สร้างขึ้นเหมือนจับอากาศมา
ปั่นเป็นตัว จับต้องไม่ได้ นี่ผมฉลาดหรือโง่กันนี้ พร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนสิ ใจสุขกว่า สบายกว่า คิดได้
แบบนี้ ความยึดมั่นถือมั่นนั้นลดลงไป จากระดับความทุกข์ ๑๐๐% ลดลงเหลือ ๓๐% มีอาการโล่งหัว
ไปมากเลย คลายใจลงไปเป็นลำดับๆ  

มีเรื่องส่งการบ้านการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ชอบนอนกลางวัน ขั้นแรก : รู้สึกว่า
ความอยากนอนกลางวัน แบบยึดมั่นถือมั่นเป็นทุกข์ และผมยิ่งทำตามมันก็ยิ ่งจมลง ทุกข์มากขึ้น
เรื่อยๆ ขั้นที่สอง : รู้ว่าต้องละความอยาก ความชอบนอนกลางวันนี้ (กิเลส ชอบ-ชัง) ขั้นที่สาม : รู้ว่า
ถ้าไม่ต้องมีความอยากนอนกลางวัน แบบยึดมั่นถือมั่นนั้นดีกว่า เป็นประโยชน์กว่าสุขกว่า ขั้นที่สี่ 
(สุดท้าย) : อดทน ข่มใจสู้ ไม่ทำตามกิเลสตัวอยากนอนกลางวัน พร้อมกับพิจารณาโทษ ทำให้ติด เสีย
สุขภาพ เสียงาน เสียคุณค่าประโยชน์ ได้ทำร่วมกับการประมาณในอาหารการบริโภค (โภชเนมัตตัญญุ
ตา) และไปทำกิจกรรมการงาน เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์กับพ่ีน้องหมู่กลุ่มอย่างสม่ำเสมอดีกว่า กิเลส
ชอบนอนกลางก็จะจางคลายเห็นว่าสภาพที่ไม่ติดนอนกลางวันนั้นดีกว่า ได้ทดลองปฏิบัติแล้ว เห็น
อาการในจิตเป็นอย่างนั้น 



๑๔๗ 

 

ส่วนในเวลาที่ต้องทำงาน ที่ต้องใช้ความเร็ว ทำให้ผมเห็นข้อพร่องเต็มไปหมด ทำให้
ผมเห็นว่า การติดความสมบูรณ์ เป็นความทุกข์ใจ และถ้ายึดว่าต้องสมบูรณ์เท่านั้น ก็จะทำให้ใจ
เสียหาย งานก็เสียหาย จึงนำบททบทวนธรรมที่ว่า “พร่องแต่ทันกาล ดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้” ข้อที่ 
๕๗ สมบูรณ์และทันใช้ ดีที่สุด พร่องแต่ทันการณ์ ดีกว่าสมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ สมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ ไม่มี
ประโยชน์อะไร เร็วและพร่อง แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย นั้นดี แต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดี นั้นไม่ดี 
ช้าและสมบูรณ์ แล้วเกิดผลดีมากกว่าผลเสีย นั้นดี แต่เกิดผลเสียมากกว่าผลดี นั้นไม่ดี มาใช้ได้ดีมาก 
วางใจได้เป็นลำดับ นำมาเปิดอ่านพลิกดูหัวข้อไหนที่ตรงกับสภาวะที่เราทุกข์ตอนนี้ เช่น เรื่องความยึด
ดี ยึดมั่นถือมั่น ก็ไล่อ่านเลยตั้งแต่ ข้อที่ ๓๕ ยึดอาศัยดี ที่สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงนั้นดี แต่ยึดมั่น
ถือมั่นว่า ต้องเกิดดี ดั่งใจหมาย ทั้งๆ ที่องค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานั้น ไม่สามารถทำให้ดีนั้น
เกิดขึ้นได้จริง นั้นไม่ดี ข้อที่ ๓๖ จงทำดีเต็มที่ เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือ
สุดยอดแห่ง ความอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส 

ข้อที่ ๓๗ ปัญหาทั้งหมดในโลก เกิดจาก คน โง่ กว่ากิเลส อีกหลายๆ ข้อ มีข้อ ๓๘ 
กิเลส โลภ โกรธ หลง เป็นสิ่งที่คนโง่ คนชั่ว คนทุกข์ คนบ้า หวงแหนที่สุดในโลก ข้อ ๓๙ วิธีแก้ปัญหา
ทุกปัญหาในโลก คือ ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง ลดกิเลสลดทุกปัญหา เพิ่มกิเลสเพิ่มทุกปัญหา ข้อ 
๔๐ วิธีแก้ปัญหาง่ายนิดเดียว อันไหนแก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ อ่านแล้วทำความเข้าใจตาม คิด
พิจารณาใคร่ครวญตามให้มากๆ คิดแบบนี้จะเกิดผลอย่างไร ทำแบบนี้ แบบในบททบทวนธรรมจะ
เกิดผลอย่างไร ก็ลองนำมาคิดใช้ล้างกิเลสในตัวเอง ขัดเกลาตัวผมให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลส ที่อยู่ใน
จิตใจ ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และกับอาชีพการงานที่ผมทำอยู่ 

ผมรู้สึกประทับใจ ชอบข้อนี้มาก ข้อสุดท้าย ข้อ ๔๐ ปัญหาแก้ได้ก็แก้ แก้ไม่ได้ก็ไม่
ต้องแก้ พูดง่ายๆ วางง่ายๆ แต่ลึกซึ่งมาก ถ้าคิดตื้นๆ ตีความหมายตื้นๆ ก็วางเลย ไม่สนใจเลย ตัดเลย 
ทิ้งเลย ซึ่งคนส่วนมากทำกัน ง่ายดี (เพราะความใจร้อน) ไม่รู้ไม่เห็น ไม่รับผิดชอบอะไร ก็มันแก้ไม่ได้ก็
วางไง สะอย่างงั้ง ไม่ยุ่ง ไม่ใช้เรื่องของเขา หรือไม่ก็ผลักปัญหานั้นไปให้ผู้อื่น ให้คนอื่นแก้ไขแทนไป 
ตัวเองไม่รับเอาภาระอะไรประมาณนั้น ในสังคมเรามีอยู่เยอะน่ะ จึงทำให้มีปัญหาเพิ่มมากขึ้นในทุก
วันนี้ เป็นการผลักภาระ ไม่ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข ส่วนการพิจารณาแบบลึกซึ้งจริงๆ ในการเอามา
ปฏิบัติแก้ปัญหานั้นต่างกัน คือ ก็ปัญหานั้น เราได้พยายามทำเต็มทีแล้ว ได้หาวิธีแก้ไขตามแรงกำลัง
ความสามารถที่เรามีแล้ว ทำทุกวิธีแล้ว หาคนมาร่วมช่วยกันแล้วอย่างสุดกำลังความสามารถท่ีมี แต่ยัง
แก้ไม่ได้จริงๆ  

เราก็ต้องวาง เพราะแก้ไม่ได้ วางความยึดมั่นถือมั่น ว่าต้องแก้ให้ได้ด้วยตนเอง ด้วย
หมู่กลุ่มเราว่าต้องทำให้สำเร็จ ยอมลดอัตตาตัวตน ศักดิ์ศรี หน้าตา (โลกธรรมทั้งหลาย) ลงมาบอกว่ า
แก้ไม่ได้ ยอมถูกดูถูก ยอมให้คนอื่นว่า ให้เขาดูถูกได้ ซึ่งไม่มี กี่คนที่จะทำได้ ได้ลดกิเลสอย่างแท้จริง 



๑๔๘ 

 

คำว่า “คนที่ทำงานลงตัวตลอด ไม่มีปัญหาใดๆ คือ คนที่ซวยที่สุดในโลก” ก็ไม่มีใครพูดกันน่ะ ผมเอง
ก็ได้เรียนรู ้กับท่านอาจารย์หมอเขียว เพราะท่านมาอธิบายธรรมะให้ เข้าใจได้ง่าย ย่อยละเอียด 
ยกตัวอย่างให้เห็น ในลีลา ในเหลี่ยมมุมที่กิเลสจะหลอก กิเลสที่จะพาหลงทางในเหลี่ยมมุมต่างๆ ขอ
ชื่นชมทีมจิตอาสาด้วยใจ ที่เสียสละเวลาทั้งชีวิตของตนเอง มาลดกิเลส ทำงานฟรี มาทำความดีเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยการปฏิบัติที่ตนเอง ติดตามอยู่ตลอดครับ” 

๓.๕.๒ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ข้อมูลจากกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกระดับ โดยสังกัดศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึง
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑-๙ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 
๒๕ มกราคม ถึง ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ คน เมื่อใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน สามารถสรุปเนื้อหาโดยย่อได้ดังนี้ 

๑) ดับทุกข์ใจ จากเหตุการณ์ของใช้ที่วางไม่เป็นระเบียบ กระจัดกระจาย ดับทุกข์ได้ 
ภายในเวลา ๑ นาที ๓๐ วินาที อย่างฉับพลันทันทีในปัจจุบันขณะ และทุกข์ใจกับการสอบได้คะแนน
น้อยกว่าเดิม ทุกข์ใจมากจาก ๑๐๐% ลดลงเหลือ ๐% ในปัจจุบันนั้น ด้วยบททบทวนธรรม 

๒) ดับทุกข์ใจ ไม่สบายใจ จากที่พี่น้องหมู่กลุ่มจิตอาสาไม่มาร่วมกันทำอปริหานิย
ธรรมดั่งใจเราหมาย (อปริหานิยธรรม คือ การประชุมปรึกษาหารือ วางแผนในกิจกรรมการงานตา่งๆ 
ร่วมกันของจิตอาสา) โดยสลายจากความยึดให้ได้ดั่งใจหมายนั้นไปเป็น ๐ ทันที ในปัจจุบันขณะนั้น 
ภายในเวลา ๕๕ วินาที ด้วยบททบทวนธรรม และทุกข์ใจกับการใช้ชีวิต ผมโรค ผมเป็นมะเร็ง ทำไม
ผมต้องเป็นมะเร็งด้วย คิดพิจารณาได้ด้วบบททบทวนธรรมบรรเทาความทุกข์ลงได้ 

๓) ดับทุกข์ใจ ในเหตุการณ์เพ่ือนร่วมงานทำงานไม่ถูกใจ โดยใช้บททบทวนธรรมดับ
ทุกข์ จึงทำให้รู้สึกเบา โล่งใจ ทันที คลายอาการทุกข์นั้นได้ในปัจจุบัน และมีทุกข์ใจที่โกรธลูกชาย 
เพราะลูกพูดจาไม่ดีและไม่เคารพเชื่อฟัง โดยได้ดับทุกข์อย่างยังยืนด้วยบททบทวนธรรม 

๔) ดับทุกข์ใจ ในเหตุการณ์หน้าแตก อายที่ตนเองทำพลาดในห้องซูมออนไลน์ 
ห้องเรียนเด็กวิชชาราม โดยใช้บททบทวนธรรมดับความทุกข์ใจจนคลายหายไปหมดสิ้น ซึ่งทุกข์ใจที่ไม่
ยอมรับความพลาดนั้นจาก ๑๐๐% ได้ลดลงมาเป็น ๐% ในปัจจุบันขณะนั้น ใจกลับมายินดี เบิกบาน 
แจ่มใส ยิ้มได้เต็ม จึงเห็นว่าบททบทวนธรรมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ได้แนะนำให้คำปรึกษาพูดคุย
แลกเปลี่ยนกันกับน้องผู้ชาย นักเรียนวิชชาราม ม.๖ อายุ ๒๐ ปี และเด็กๆ ในห้องเรียน ซึ่งมีอายุ
ต่ำสุด ๙ ปี ให้คิดแล้วหายทุกข์ใจได้ด้วยบททบทวนธรรม 

๕) ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย จากที่มีความทุกข์ใจกับสิ่งที่เกิดกับร่างกาย คือ เกิดอาการ
ปวดเหงือก ปวดฟัน เป็นประจำทุกๆ วัน ทั้งๆ ที่ไม่มีฟันผุ ไปหาหมอตจรวจแล้ว ทดลองใช้การอม



๑๔๙ 

 

เกลือ เปลี่ยนยาสีฟัน ทำเกือบทุกอย่างในวัตถุที่จัดการได้แล้ว ก็ไม่ดีขึ้น ได้เห็นความมหัศจรรย์นั้นชัด
กับตัวเอง เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเองกับตัวเองว่า ‘ใจกับกายสัมพันธ์กัน’ คือ เมื่อใจเราไม่ทุกข์ กายก็
จะปรับตามใจเราไปด้วย เหมือนที่ท่านอาจารย์หมอเขียวบอก ให้พิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยว่า ‘ใจ
หรือจิต (นามธรรม) นั้น มีฤทธิ์ ๗๐% บวกเกินเกินร้อย ส่วนกาย (รูปธรรมหรือด้านวัตถุ) มีฤทธิ์ 
๓๐%’ บททบทวนธรรมจึงเป็นแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ใช้ดูแลทั้งใจ
และกายควบคู่กัน กายเราบังคับไม่ได้ เราควบคุมไม่ได้ แต่ใจเรา เราปรับได้ จะคิดให้ทุกข์หรือคิดให้
สุขนั้น เราทำได้ เรากำหนดได้ ด้วยการเห็นความจริงตามความเป็นจริงของชีวิต 

๖) ดับทุกข์ใจ ในเหตุการณ์ทำงานครัว คำนวณอาหารไม่พอดี เหลือทิ้ง ใจที่ยึดดีก็
หลงสร้างทุกข์ว่า ‘เอาอีกแล้ว ผิดพลาดอีกแล้ว’ และทุกข์ใจกับการทำงานกสิกรรม การปลูกข้าวโพด 
ทำให้เห็นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในตนเอง ได้พบว่าทบทวนธรรมเปลี่ยนความคิดที่เป็นมิจฉา ให้เป็น
ความคิดท่ีเป็นสัมมาถูกต้องถูกตรง ดับทุกข์ได้ฉับพลัน 

๗) ดับทุกข์ใจ ที่เกิดจากการเพ่งโทษผู้อื่น ทุกข์ใจปัญหาครอบครัว ทุกข์ใจสามีติด
เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยใช้การทบทวนธรรม ทำให้ความทุกข์ใจนั้นจาก ๑๐๐% ลดลงไปเหลือ ๕๐% 
จึงใช้บททบทวนธรรมต่อ มีคำพูดในใจ พูดว่า ‘อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด’ ความทุกข์ใจนั้นก็คลายหายไป
ทันที เบาใจ อีกทั้งอาการมึนๆ หัวก็หายไปด้วยในปัจจุบันกับเหตุการณ์นั้น ดับทุกข์ใจได้เร็ว เป็น
ปัจจุบันขณะที่ใช้นั้นเลย 

๘) ดับทุกข์ใจ จากความอยากให้สามี (คนที่รักที่ห่วงใย) ทำดี เพราะความยึดมั่นถือ
มั่นจึงทุกข์ใจ ใช้การพิจารณาบททบทวนธรรม ท่องและคิดพิจารณาตาม เชื่อชัดเรื่องกรรม เขายัง
ไม่ได้รับสิ่งดีๆ เพราะเขายังทำดีไม่มากพอ เขาทำไม่ดี ทำชั่วมามากก็ต้องได้รับสิ่งที่ทำชั่วมาก่อนที่
กำลังส่งผลอยู่นั้นก็ถูกแล้วๆ เป็นตามสัจจะ ทำให้ใจคลายทุกข์ลง เบาใจ จากที่อึดอัดขัดเคืองใจอยู่ 
๑๐๐% ลดหายไปหมดเลย ในขณะที่พิจารณาบททบทวนธรรมจบ ในเวลาประมาณ ๓ นาที 

๙) ดับทุกข์ใจ ทุกข์ใจที่ชังน้องพูดเสียงดังในห้องสอบ ยึดว่าต้องไม่คุยกันในห้องสอบ
จึงทุกข์ มีสติหันกลับมาอ่านกิเลสตัวเอง และพิจารณาเรื่องกรรม ในบททบทวนธรรม แต่น้องยังพูดอยู่ 
สังเกตว่าไม่มีความรำคาญน้องแล้ว แถมคนอื่นๆ ก็พูด แต่สังเกตใจไม่รำคาญทุกคนแล้ว เราเคยพูดให้
คนอื่นรำคาญมาก่อน วันนี้เรามาใช้หนี้ก็ดีแล้ว โชคดีอีกแล้ว ความทุกข์ใจ รำคาญใจนั้นคลายหายไป
ฉับพลัน รู้สึกเบา สบายใจขึ้นมาทันที 

๑๐) ดับทุกข์ใจ กลัวลูกสาวสอบไม่ติด มีอาการอึดอัด ทุกข์ใจ กลัวว่าลูกสาวจะสอบ
ไม่ติดแพทย์ ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ทุกข์ มีความกลัว กังวลใจ และลูกสาว
ก็ทุกข์ใจ มีความเครียด มีความกดดันกับการอ่านหนังสือ ได้ทดลองใช้บททบทวนธรรมกับตนเอง และ



๑๕๐ 

 

ลูกสาวที่เตรียมตัวอ่านหนังสือ ให้ท่องบททบทวนธรรมก่อนอ่านหนังสือสอบทุกวัน ผลคือ เราและลูก
สาวนั้นสามารถดับทุกข์ใจได้ คลายความเครียดได้ และลูกสาวก็สอบติดแพทย์ตามท่ีตั้งใจ 

ยกตัวอย่าง จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๕ ท่าน ที่ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ 
ดร.ใจเพชร กล้าจน (ส่วนอีก ๕ ท่าน สามารถดูรายละเอียดได้ในภาคผนวก) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) คุณ G๑๖๘ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๖๖ ปี การศึกษา : ปริญญาโท อาชีพ : 
จิตอาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ.มุกดาหาร (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑) 

คุณ G๑ กล่าวว่า “ใช้บททบทวนธรรมด้วยการ อ่านและท่องจำ ร่วมกับฟังเสียงจาก
ทางฝ่ายสื่อเปิดให้ฟังทุกเช้า มีความทุกข์มาเล่า ๒ เรื่อง เรื่องที่ ๑ ยึดว่าต้องวางของให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เหตุการณ์ : ของใช้ที่วางอยู่ชั ้นแบ่งปันที่จิตอาสาได้ใช้ร่วมกัน ไม่เป็นระเบียบ ไม่เป็น
หมวดหมู่ กระจัดกระจายไปทั่ว ทุกข์ใจ : จากที่เด็กนักเรียนวิชชาราม มักจะมาค้นกระดาษ เอ ๔ และ
ของต่างๆ บนชั้นแบ่งปัน แล้วเอากระดาษไปพับเป็นจรวดเล่น แล้วทิ้งเกลื่อนกราดไปทั่ว สมุทัย  : 
ความอยาก อยากให้วางของให้เป็นระเบียบ ถ้าเขามาเอาของ แล้ววางของให้เป็นระเบียบ เราจะสุขใจ 
ชอบใจ แต่ถ้าวางระเกะระกะ ก็จะทุกข์ใจ ไม่ชอบใจ นิโรธ : เขาจะวางของเป็นระเบียบหรือไม่ เราก็
ไม่ทุกข์ใจ มรรค : ด้วยการคิดพิจารณาบททบทวนธรรมข้อที่ ๘ ว่า สิ่งที่เราได้รับคือ สิ่งที่เราทำมา ไม่
มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา ข้อที่ ๑๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่าง
ยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำ เช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น  ข้อที่ 
๑๒๓ การที่เราได้เจอผัสสะไม่ดี เราได้โชค ๓ ชั้น คือ ได้เห็นทุกข์ ได้ล้างทุกข์ และได้ใช้วิบากร้าย ได้
ใช้วิบากกรรมที่ไม่ดี ร้ายนั้นก็จะหมดไป ดีก็จะออกฤทธิ์ได้มากขึ้น ทำให้เราไม่ประมาท ทำให้เราได้
เพ่ิมอธิศีล (ลดกิเลสมากข้ึน) และยังพิจารณาตามไปด้วย 

ข้อที่ ๗๓ เมื่อเรามุ่งหมาย และพยายามหยุดชั่ว มุ่งหมายให้เกิดดีและพยายามทำดี
อย่างเต็มที่แล้ว ยอมหรือกล้าให้เกิดสิ่งเลวร้ายสุดๆ ทุกเรื่องให้ได้ ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจ ข้อที่ ๖๑ ให้ 
แล้วคิดท่ีจะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ สิ่งที่เราได้รับ จงดีใจเถิดว่า เราได้รับน้อยกว่าที่เราทำมา เพราะมี
วิบากดี จากการทำดีมาช่วยกั้นไว้ จงทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ การยึดมั่นถือมั่น เป็นเหตุให้ใจเรา
ทุกข์ เมื่อไม่อยากทุกข์ก็จงคลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสีย อย่าไปให้ความสำคัญกับมัน ปล่อยให้มัน
เป็นไปอย่างที่มันจะเป็น วิบากรับแล้วก็หมดไป ไม่มีใครได้รับสิ่งดีตลอด และไม่มีใครได้รับสิ่งร้าย
ตลอด ทุกคนต่างทำทั้งกุศลและอกุศลมามากมายนับไม่ถ้วน เพราะฉะนั้น เราย่อมหนีไม่พ้นวิบากร้าย

 
๖๘ สัมภาษณ์ คุณ G๑ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๑ 

 

ที่เราทำมาอย่างแน่นอน เมื่อพิจารณามาถึงตรงนี้แล้ว ทุกข์ก็ดับไปได้ภายในเวลา ๑ นาที ๓๐ วินาที 
ฉับพลันทันทีในปัจจุบันขณะ 

ทุกข์ใจที่ต้องวางของให้เป็นระเบียบ แต่ก่อนหน้านี้เรามีวิบากร้ายมุ่งทำให้คิดได้แต่
สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ทุกข์จีงไม่จางคลาย ต่อมาเม่ือเราทำกุศลเพิ่ม วิบากดีก็ช่วยให้คิดได้ว่า 
เราต้องใช้การเขียนพิจารณาแบบอริยสัจ ๔ เข้ามาช่วย และพออาจารย์หมอเขียวพูดว่า “จงดีใจกับสิ่ง
ที่เราได้รับ จงดีใจเถิดว่า เราได้รับน้อยกว่าที่เราทำมา เพราะมีวิบากดี จากการทำดีมาช่วยกั้นไว้” จิต
ก็คลายทุกข์ลงได้ บอกกับตัวเองให้ทำทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติต่อไป มั่นใจ อุ่นใจ พ่ึงตนเองได้ 

เรื่องที่ ๒ การเข้าร่วมสอบ วบบบ. (วิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม) ครั้งที่ผ่านมา 
ปรากฎว่าเราได้คะแนน ๗๐ เต็ม ๑๐๐ คะแนน ในขณะที่สอบครั้งก่อนนั้นเราได้ ๙๕ คะแนน เต็ม 
๑๐๐ คะแนน เราอ่านเวทนา (ความรู้สึก) รู้สึกว่าจิตหวั่นไหวเล็กน้อย เราจึงย้อนพิจารณาเพ่ิมปรับจิต
ตนไม่ให้เกิดความทุกข์ ความไม่สบายใจ ที่ยึดว่าน่าจะได้คะแนนมากกว่านี้ จึงใช้การพิจารณาบท
ทบทวนธรรมข้อที่ ๗๙ ดีทางโลก ๑๐ ระดับ ดีระดับ ๑๐ เป็นความลวง ส่วนดีระดับ ๑๑ คือ ความ
จริง เป็นดีทางธรรม เป็นความพ้นทุกข์ จากความไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า ดีทางโลกจะเกิดมากน้อยแค่ไหน 
เมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดีระดับ ๑๐ และพยายามทำอย่างเต็มที่แล้ว มาพิจารณาว่า ความยึดอยากได้
คะแนนมากๆ เป็นความลวง ให้เทียบเป็นความดีระดับที่ ๑๐ ส่วนผลจากการสอบได้จริง ๗๐ คะแนน 
เป็นความจริงที่เราได้ทำ ได้ทำเต็มที่สุดความสามารถแล้ว ตามความสามารถของเราที่มีอยู่จริง ณ 
ขณะนั้นๆ ถ้าเรายินดีพอใจ สุขใจ กับคะแนนที่เราสอบได้นั้น ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นนั้นได้ แสดงว่า
เราได้ดีท่ี ๑๑ เพราะเป็นดีที่ไม่ยึดมั่นถือมั่น ดีที่เป็นความจริง ดีที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ (เป็นสุข) 

ดังนั้น แทนที่เราจะได้คะแนนมากๆ เหมือนครั้งก่อน (ดีท่ี ๑๐ เท่ากับความลวง) พอ
ครั้งนี้เราได้คะแนนน้อยกว่า แต่ใจเป็นสุข เพราะล้างความยึดมั่น ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ใจเป็นทุกขไ์ด้ 
ปรากฎการณ์เช่นนี้ ก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้ว ความทุกข์ใจนั้นก็ค่อยๆ จางคลายลงไป ทุกข์ใจจาก ๑๐๐% 
ลดลงเหลือ ๐% ในปัจจุบันนั้นเลย เบา สบายใจ เบิกบานมีพลังในการทำงานได้ทั้งวัน การได้ปฏิบัติ
คิดพิจารณาทบทวนมาบ่อยครั้งๆ จะดับทุกข์ได้เร็วหรือช้า จะเร็วจะช้าขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนคิดพิจารณา
ทบทวน ทำความเข้าใจในเนื้อหาความหมายของบททบทวนธรรมข้อนั้นๆ ให้เข้าใจอย่างลึกซึ ้งใน
ความหมายนั้น จึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้แต่ละท่านที่จะคิดออกจากทุกข์ คิดให้ตนเองพ้นทุกข์” 

๒) คุณ G๒๖๙ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๓๖ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : จิต
อาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ. นครศรีธรรมราช (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๒) 

 
๖๙ สัมภาษณ์ คุณ G๒ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๒ 

 

คุณ G๒ กล่าวว่า “ผมมีทุกข์ใจ : ไม่สบายใจ ที่พี่น้องหมู่กลุ่มไม่มาร่วมกันทำอปริ
หานิยธรรม (อปริหานิยธรรม คือ การประชุมปรึกษาหารือ วางแผนในกิจกรรมการงานต่างๆ ร่วมกัน
ของจิตอาสา) อยากให้พี่น้องมาร่วมกันเยอะๆ ดั่งใจหมาย สมุทัย : มีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น 
ชอบยึดมั่นถือมั่นว่า หากพ่ีน้องหมู่กลุ่มจิตอาสาร่วมกันทำอปริหานิยธรรมกันมากๆ ดั่งใจหมาย จะสุข
ใจ จะเป็นสุข นิโรธ : พ่ีน้องหมู่กลุ่มจะร่วมกันทำอปริหานิยธรรมกันมาก ดั่งใจที่คิด หรือไม่มาทำ ก็ไม่
ทุกข์ใจ จะทำก็ได้ ไม่ทำก็ได้ มรรค : พิจารณาเห็นความอยากเป็นทุกข์ อยาก ยึด เมื่อใด ทุกข์เมื่อนั้น 
เห็นความทุกข์จากกิเลส อัตตา ส่วนเหลือ (ส่วนเหลือเป็นอนุสัย เป็นกิเลสตัวเล็กที่มีความละเอียดสุด) 
พิจารณาเรื่องกรรม กุศล อกุศลของเรา และของพ่ีน้องหมู่กลุ่ม ได้เท่าไหร่ เอาเท่านั้น เมื่อเราทำความ
ดี ลดกิเลสความยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับๆ ก็จะเกิดสภาพดี ประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกขณะ สภาพที่ดีที่สุด 
คือ เราไร้ทุกข์ใจ ณ ปัจจุบันนี้ ถ้าผมไม่มีทุกข์ใจจากอัตตา กิเลสยึดดีแล้ว สบายใจในการทำกุศลตาม
หน้าที่ เท่าท่ีทำได้ อย่างรู้เพียร รู้พัก พ่ึงตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ในกาย ศีล จิต ปัญญา ที่ผมปฏิบัติ
คือ ในกาย (กายภาวนา) การเจริญกาย ในศีล (สีลภาวนา) การเจริญศีล ในจิต (จิตภาวนา) การเจริญ
จิต ในปัญญา (ปัญญาภาวนา) การเจริญปัญญา พูดง่ายๆ ก็คือว่า ผมปฏิบัติศีล ที่คิดออกจากกาม 
พยาบาทเบียดเบียน ในกาย วาจา ใจ หรือคิด พูด ทำในกิจกรรมการงานที่ทำอยู่ เพ่ือมุ่งออกจากการ
เอา เอาเข้ามาใส่ตน เอามาเสพสุขเพื่อนตนเอง ให้สละออก เสียลสะ “ให้” ให้แรงกำลังกาย กำลังใจ 
กำลังปัญญาเท่าที่มีกับการทำงาน ทำให้มากด้วยการปฏิบัติตามศีลด้วยปัญญาที่เห็นเส้นทางการพ้น
ทุกข์ จนเกิดปัญญาชัดเจนในการกระทำด้วยตนเอง สะสมความรู้ชัดไปเรื่อยๆ ไปตามลำดับ 

ได้ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ
โดยที่เราไม่เคยทำมา และข้อที่ ๑๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ 
เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น เมื่อเกิดสภาพลำบาก 
ยุ่งยาก เจ็บป่วย กิเลสมักจะไม่ยินดีรับ ไม่อยากได้ เมื่อเราใช้บททบทวนธรรมข้อนี้แล้ว ทำให้กิเลสรู้
ความจริง เถียงไม่ได้ ใจเราก็สบาย สลายจากความยึดให้ได้ดั่งใจหมายนั้นไปเป็น ๐  ทันที ในปัจจุบัน
ขณะนั้น ภายในเวลา ๕๕ วินาที เกิดความรู้สึกยินดี อิ่มใจ ยิ้มได้ ยอมรับวิบากดี วิบากร้าย ยินดีให้
หมดไป พากเพียรทำกุศล ลดกิเลสต่อไปเป็นลำดับๆ และเม่ือก่อนตอนที่ผมยังไม่รู้ธรรมะ มีความทุกข์
เยอะมากมายในการต่อสู้กิเลสในแต่ละวัน ขอยกมาเล่า ๔ เรื่อง เป็นเรื่องสืบต่อกันในชีวิตผม 

(๑) มีความทุกข์ : ทุกข์ใจเพราะเกิดคำถามขึ้นในใจว่า “ทั้งๆ ที่พฤติกรรมการดำเนิน
ชีวิตที่ผิดๆ ที่ผมมี ก็ไม่ได้มีแค่ผมแค่คนเดียว แต่ทำไมใครอีกหลายๆ คน จึงไม่เป็นมะเร็ง แต่ผมต้อง
เป็นมะเร็งด้วย” ทำให้ทุกข์ และหมดกำลังใจ ใช้บททบทวนธรรมคิดพิจารณาทบทวนธรรม : ทุกข้อที่
เกี ่ยวกับเรื่อง “วิบากกรรม” เช่น ข้อที่ ๑๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่าง
ยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น ข้ อที่ 



๑๕๓ 

 

๑๑ สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม ข้อที่ ๑๒ วิบากกรรมมีจริง ทำอะไร ได้ผลอะไร 
ก็เกิดจากการกระทำของเราเองทั้งหมด เจอเรื่องดีเพราะทำดีมา เจอเรื่องไม่ดีเพราะทำไม่ดีมา ทั้งใน
ปัจจุบันและอดีต สังเคราะห์กันอย่างละ ๑ ส่วน วิธีคิดให้คลายทุกข์ : นอกจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่
ผิดที่เป็นสาเหตุทำให้ผมเป็นมะเร็งแล้ว อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นมะเร็งด้วย คือ วิบากกรรมที่ผมเคย
ทำมาทั้งในชาตินี้ หรือชาติอื่นๆ ก่อนหน้านี้ เราทำมาในบททบทวนธรรมข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ 
กู-เรา-ฉัน ทำมา นั่นจึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมใครอีกหลายๆ คน ที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตใกล้เคียงกับผม
เขาถึงไม่เป็นมะเร็ง แต่ผมเป็นมะเร็ง (มะเร็งไทรอยด์) จุดที่ต้องรับวิบากจากการกระทำนั้น 

(๒) มีความกลัว จึงทุกข์ใจ : ทุกข์ใจ เพราะทั้งกลัวและกังวลว่า ถ้าผมเกิดตายก่อน
แม่ขึ้นมา แล้วหลังจากที่ผมตายแล้ว แม่จะใช้ชีวิตอย่างไรต่อไป ยิ่งคิดแล้วยิ่งรับไม่ได้ ยิ่งทุกข์ เพราะ
ความไม่อยากให้แม่ทุกข์ใจกับผมกับการไม่มีผมอยู่ ผมห่วงแม่ รักแม่ กลัวแม่จะลำบาก สารพัดความ
ทุกข์จากกิเลสหลอกให้เราคิดตามให้ทุกข์ กิเลสทำหน้าที่เดียว คือ มาหลอกให้เราคิดให้ทุกข์ให้ได้ จึง
ใช้บททบทวนธรรม : ข้อที่ ๓๔ ทำดีให้มากๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ใน
ชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป ข้อที่ ๓๖ จง
ทำดีเต็มที่ เหนื่อยเต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่ง ‘ความอิ่มเอิบเบิกบาน
แจ่มใส’ ข้อที่ ๕๑ ทำดีเต็มที่ทุกวัน ก็สุขใจเต็มที่ได้ทุกวัน เป็นวิธีคิดให้คลายทุกข์ : การไปกลัว กังวล 
ระแวง หวั่นไหว กับเรื ่องในอนาคตมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรขึ้นมาเลย ดังนั้นสิ่งที่ดีที ่สุดที่ผมจะ
สามารถทำได้ในเรื่องนี้ คือ พยายามดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้ ในตอนที่ทั้งผมและแม่
ยังมีลมหายใจอยู่ด้วยกันทั้งคู่ แล้วไม่ว่าใครจะตายก่อนใครก็ไม่สำคัญ เพราะในขณะที่ผมมีโอกาสได้
ดูแลแม่ ผมได้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทำได้แล้ว ผมทำเต็มที่แล้วจะไม่เสียใจ อยู่กับปัจจุบัน 
ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด ทุกอย่างอยู่ที่ปัจจุบันที่เรากำหนดเองได้ จะทำกุศล (วิบากดี) หรืออกุศล (วิบาก
ร้าย) เราทำเองได้ ณ ปัจจุบัน ส่วนอดีตกับอนาคตเรากำหนดไม่ได้ แต่ผมเชื่อว่าถ้าทำปัจจุบันให้ดี
ตลอด อดีตกับอนาคตก็จะดีตามการกาะทำของเรา 

(๓) มีความทุกข์กาย : เนื่องด้วยการป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งไทรอยด์ ทำให้ในหลายๆ 
ครั้งที่มีอาการเจ็บป่วย ก็ทำให้กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่า “มะเร็งที่สงบดีอยู่จะกลับมาเป็นรอบ ๒ 
อีกหรือไม”่ ได้ใช้บททบทวนธรรม : ข้อที่ ๒๕ เมื่อเกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต เขามา
เพื่อให้เราได้ชดใช้ ให้เราไม่ประมาท ให้เราเพิ่มอริยศีล ให้เราได้สำนึก ให้เราได้หมดวิบาก  ข้อที่ ๒๖ 
การพิจารณาเพื่อปราบมาร คือ ความกลัว เวลาเจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้าย จะทำให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย 
และเรื่องร้ายได้ดีท่ีสุด คือ ทำใจว่า โชคดีอีกแล้ว ร้ายหมดอีกแล้ว รับเต็มๆ หมดเต็มๆ เจ็บก็ให้มันเจ็บ 
ปวดก็ให้มันปวด ทรมานก็ให้มันทรมาน ตายก็ให้มันตาย เป็นไงเป็นกัน รับเท่าไหร่ หมดเท่านั้น เรา
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แสบสุดๆ มันก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุขสุดๆ เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็ดับไป 
ไม่มีอะไรเป็นของใคร จะทุกข์ใจไปทำไม ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ “เบิกบาน แจ่มใส ดีกว่า”  

ข้อที่ ๒๗ เทคนิคทำใจให้หายโรคเร็ว คือ อย่าโกรธ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย อย่า
กลัวโรค อย่าเร่งผล อย่ากังวล อย่าโกรธ คือ เราหรือใครได้รับอะไร ผู้นั้นทำมา ส่งเสริมมา เพ่งโทษถือ
สา ดูถูก ชิงชัง หรือไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมา เราหรือใครทำอะไร ผู้นั้นต้องไปรับผลจากการกระทำนั้น ทุก
คนล้วนอยากสุข อยากสมบูรณ์ ไม่มีใครอยากทุกข์ อยากพร่อง ที่ยังทุกข์ ยังพร่อง เพราะไม่รู้ หรือรู้
แต่ยังทำไม่ได้ ไม่รู้ เพราะมีวิบากร้ายกั้นอยู่ หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ หรือเพียรเต็มที่แล้ว แต่ยังมีวิบากร้าย
กั้นอยู่ เราทำดีสุดแล้ว พอใจทุกเรื่องให้ได้ แล้วเพียรทำดีต่อไป ด้วยใจไร้ทุกข์ อย่ากลัวเป็น อย่ากลัว
ตาย คือ ตาย ก็ไปเกิดใหม่ จะทำดีต่อ อยู่ ก็ทำหน้าที่ต่อไป จะทำดีต่อ อย่ากลัวโรค คือ โรคไม่หาย
ตอนเป็น ก็หายตอนตาย เราสู้กับโรค เรามีแต่ชนะกับเสมอเท่านั้น โรคหาย เราก็ชนะ ถ้าโรคไม่หาย 
เราตาย โรคก็ตาย ก็เสมอกัน สูตรแก้โรค คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม รู้เพียรรู้พัก สมดุลร้อนเย็น หรือใช้สิ่ง
ที่รู้สึกสบาย อย่าเร่งผล คือ หายเร็วก็ได้ หายช้าก็ได้ หายตอนเป็นก็ได้ หายตอนตายก็ได้ หายตอน
ไหน ช่างหัวมัน อย่ากังวล คือ ทำดีท่ีทำได้ ไม่วิวาท อย่างรู้เพียรรู้พัก ให้ดีที่สุด ล้างความยึดมั่นถือมั่น 
ให้ถึงที่สุด สุขสบายใจไร้กังวลที่สุด ดีที่ทำได้ ไม่วิวาท คือเส้นทางทำดีนั้น ไม่ปิดกั้นเกิน ไม่ฝืดฝืนเกิน 
ไม่ลำบากเกิน ไม่ทรมานเกิน ไม่เสียหายเกิน ไม่แตกร้าวเกิน ไม่เสี่ยงเกิน ข้อที่ ๖๕ สุขทุกข์ทางใจ แรง
เท่ากับ ดินทั้งแผ่นดิน สุขทุกข์ทางกาย แรงเท่ากับ ฝุ่นปลายเล็บ ข้อที่ ๖๖ กายนี้มีไว้ เพื่อดับทุกข์ใจ 
เท่านั้น กิจอื่น นอกจากนี้ ไม่มี ได้มีวิธีคิดให้คลายทุกข์ : พิจารณาประโยชน์และโทษว่า ระหว่างการ
สร้างความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ขึ้นมา กับการพยายามกำจัดความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว 
ออกไปจากใจ การทำแบบไหนที่จะมีประโยชน์และโทษกับผมมากกว่ากัน ซึ่งการกระทำที่ผมควร
เลือก คือ การกระทำที่สร้างประโยชน์ให้กับผม 

(๔) มีความทุกข์ ยึดดี อยากให้คนอื่นทำดีตามความเห็นของเรา : เมื่อหันมาเลิกกิน
อาหารที ่ทำจากเนื ้อสัตว์ทุกชนิด เลิกกินเนื ้อสัตว์ ก็ส่งผลให้ภาพรวมของชีว ิตต่าง ๆ ทุกด้าน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงอยากให้แม่เลิกกินอาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ทุกชนิดบ้าง 
และด้วยความยึดดีเกินไป ที่เป็นคนดีที่เป็นพรหม ๓ หน้า พรหมไม่ครบ ๔ หน้า อยู่ในบางเวลา จึงทำ
ให้ในช่วงนั้นๆ ต้องทุกข์ใจจากการที่เป็น “คนดีที่โลกไม่ต้องการ” คนดีที่ไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ และ
ต้อง “ตกนรกของคนดี” ผลคือ ทุกข์ใจ ที่จะไปบังคับยัดเยียดดีให้แม่ ได้ใช้บททบทวนธรรม : ข้อที่ ๓ 
นับ ๑ ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ข้อที่ ๙ 
ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอ่ืน แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง ข้อที่ ๑๑๒ สุขจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ยอด
เยี่ยมยิ่งใหญ่กว่าการเอา ข้อที่ ๑๑๓ สุขจากการให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ สุขสบายใจที่สุดในโลก เป็ นสุขที่
สุขที่สุดในโลก มีวิธีคิดให้คลายทุกข์ : พิจารณาประโยชน์และโทษว่า ระหว่างการปรารถนาดีแบบ
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พรหม ๓ หน้า กับแบบพรหม ๔ หน้า การปรารถนาดีแบบไหนจึงจะส่งผลดีต่อทั้งผมและแม่มากกว่า
กัน และเม่ือพิจารณาแล้ว ก็พยายามที่จะแสดงความปรารถนาดีในรูปแบบนั้นด้วยใจที่บริสุทธิ์ 

ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำ คิดพิจารณาท่องทบทวนกับพ่ีน้องในรายการ
กิจกรรมค่ายสุขภาพออนไลน์เป็นประจำ ท่องจำบางข้อที่ใช้ประจำบ่อยๆ และฟังเสียงอ่านช่วยให้ไม่
ลืม แลกเปลี่ยนพูดคุยกันกับเพื่อน ใคร่คราญทบทวนซ้ำๆ ในบางแง่มุมที่ยังไม่แจ้งทะลุ ในเนื้อหา
ความหมายของบททบทวนธรรมบทนั้นๆ เช่น ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๕๙ การให้หรือแบ่งปัน เป็น
ที่พึ่งแท้ของโลก ตนเองก็ไม่เข้าใจเป็นที่พึ่งแท้อย่างไร คิดค้านอยู่ในใจ จนมาได้ฟังท่านอาจารย์หมอ
เขียว บรรยายธรรมในศีลข้อ ๒ อทินนาทานา เวรมณี ข้อปฏิบัติในเบื้องต้น คือ ไม่ลักขโมยฉ้อโกงของ
คนอื่น (ไม่ขโมยสิ่งที่แม่ยังทำให้ไม่ได้) ข้อปฏิบัติสูงขึ้น คือ ฝึกแบ่งปันวัตถุข้าวของที่เกินความจำเป็น 
หรือความสามารถที่ตนมี ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๖๑ ให้ แล้วคิดที่จะ
ไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของ ลาภ ยศ สรรเสริญ แม้แต่รอยยิ้ม คำขอบคุณ ความ
เข้าใจ หรือพฤติกรรมที่ดีใดๆ  

ขอปฏิบัติที่สูงสุด คือ ไม่โลภ คือ ขยันทำหน้าที่กิจกรรมการงานที่ดีงามอย่างเต็มที่ มี
ผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่ ก็กินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงที่สุด เก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่
ฝืดเคือง เทา่ที่จะคล่องตัวไปได้ ที่เหลือแบ่งปันเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือ ให้ แล้วคิดที่จะ
ไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของ ลาภ ยศ สรรเสริญ แม้แต่รอยยิ้ม คำขอบคุณ ความ
เข้าใจ หรือพฤติกรรมที่ดีใดๆ คือ ๑) มีปัญญารู้ว่า การให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ไม่อยากได้อะไรจากใคร 
พลังชีวิตจะบันทึกเป็นวิบากดีเต็มร้อย ซึ่งจะสร้างผลดีให้ตนในชาตินี่ส่วนหนึ่ง ชาติต่อไปส่วนหนึ่ง ชาติ
อื่นๆ สืบไปอีกส่วนหนึ่ง แต่เราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าวิบากดีจะออกฤทธิ์ตอนไหน แค่ไหน อย่างไร และ
จะได้รับสิ่งดีเมื่อไหร่ เราก็จะกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่จะแข็งแรงที่สุด เก็บไว้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่
ฝืดเคือง เท่าท่ีจะคล่องตัวไปได้ ที่เหลือแบ่งปันเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจที่บริสุทธิ์ ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ 
ให้โลกให้เราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดับไป 

และ ๒) มีปัญญารู้ว่า การแบ่งปันที่เป็นบุญกุศลสูงที่สุด คือ ใช้ความสามารถที่ตนมี
แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ ในขณะที่แบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของหรือความสามารถช่วยเหลือใคร 
ต้องไม่เสริมความโลภโกรธหลง ความขี้เกียจ ความเห็นแก่ตัว ความชั่วใดๆ ให้กับใคร เพราะถ้า
ส่งเสริมกิเลสจะเป็นบาป ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารธรรมะให้เขาพึ่งตนและมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อ่ืน
ต่อไป จึงจะเป็นบุญกุศลที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง ตนเองจึงได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ แจ้งทะลุธรรมข้อนี้เลย 

และก็ยังไม่เห็นใครกล้าพูด หรือใช้คำ ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย แบบนี้เลย “กูทำมา” ไม่
มีใครออกมายอมรับผิดกันหรอก มีแต่ไม่ได้ทำ ไม่ผิด อย่ามาว่าน่ะเดี๋ยวเป็นเรื่อง  ไม่มีคิดว่าเกิดอะไร 
จงท่องไว้ ก-ูเรา-ฉัน ทำมา สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา 



๑๕๖ 

 

เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่า
นั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น เราต้องรู้ว่า แต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควร
ประมาณการกระทำ ให้เหมาะสมกับฐานจิตของเรา และฐานจิตของผู้อื่น คิดดี พูดดีไว้ก่อน ดีที่สุด 
นับ ๑ ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ทำความดีที่เรา นี่คือ เส้นทางเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์ การใช้
บททบทวนธรรมแค่ต้องพิจารณาใคร่ครวญ ทบทวนซ้ำๆ ทำความเข้าใจในเนื้อหาเท่านั้นเอง ซึ่งก็เป็น
ความละเอียดอ่อนของแต่ละคน ที่จะพาคิดให้พ้นทุกข์ได้ ตามกำลังสติปัญญา” 

๓) คุณ G๔๗๐ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๕๓ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : จิต
อาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ.นครพนม (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๔) 

คุณ G๔ กล่าวว่า “ใช้การอ่าน ท่องจำ ฟังเสียง ทบทวน คิดพิจารณาใคร่ครวญใน
ประโยคนั้นๆ และถ้าจำอะไรไม่ได้ คิดไม่ทันหยิบมาเปิดสุ่มหน้าอ่านเลย บททบทวนธรรมที่ใช้เป็ น
ประจำ ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ กู-เรา-ฉัน ทำมา ข้อที่ ๒๒ ถ้าใครมีปัญหา หรือความเจ็บป่วยใน
ชีวิต ให้ทำความดี ๔ อย่างนี้ ด้วยความยินดี จริงใจ จะช่วยให้ปัญหา หรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว 
๑) สำนึกผิด หรือยอมรับผิด ๒) ขอรับโทษ เต็มใจรับโทษ หรือขออโหสิกรรม ๓) ตั้งใจหยุดสิ่งที่ไม่ดี
อันนั้น ๔) ตั้งใจทำความดีให้มากๆ คือ ลดกิเลสให้ได้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้ได้มากๆ ข้อ
ที่ ๓๒ หลักการทำดีอย่างมีสุข ๖ ข้อ ๑) รู้ว่าอะไรดีที่สุด ๒) ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ๓) ปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่น แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด ๔) ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว ๕) ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งที่ดีที่สุด ๖) นั่นแหละคือ สิ่งที่ดีที่สุด ข้อที่ ๑ เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่า 
มันคือวิบากกรรมเขา วิบากกรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทำดี ไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ แล้ววันใดวันหนึ่ง
ข้างหน้า ในชาตินี้ หรือชาติหน้า หรือชาติอื่นๆ สืบไป ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเอง ที่นำไปลด
ทุกข์ในชีวิต คือ เรื่องการเข้าใจผิด การเพ่งโทษผู้อื่น มันเป็นวิบากกรรมเขา และของเรา ถ้าเราถือสา 
ก็เป็นวิบากร้ายใหม่ของเรา ที่จะนำสิ่งเลวร้ายต่างๆ มาให้เรา เป็นความชั่ว ความโง่ ความทุกข์ที่
เป็นมายากลลวง ให้จิตของเราเศร้าหมอง ไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ ทุกข์ทรมาน เราควรทำความดี คือ 
ล้างความชอบ ความชัง ไม่ถือสา ไม่เพ่งโทษ ใครๆ ดีกว่า ความเข้าใจผิดหรือถูก มิใช่สาระแท้ สาระ
แท้ คือ ใจเราไม่ทุกข์ นั้นเอง 

เมื่อวานไปแก้ไขท่อน้ำ ท่อพีอี ๒ นิ้ว ที่แปลงท้ายสวน เพื่อทำถนนเชื่อมต่อแปลง 
ขณะกำลังขุดดินเพ่ือปรับระดับว่างท่อ พีอี และท่อพีวีซีใหม่ ขณะนั้นอาสอ ซึ่งขับแบ็คโฮทำถนนอยู่ ก็
มีใจกุศล มาช่วยขุดปรับระดับดินให้ ซึ่งผมก็ตกลงให้อาสอท่านขุดให้ แต่ด้วยแบ็คโฮตัวใหญ่ บุ้งกี้ตัก

 
๗๐ สัมภาษณ์ คุณ G๔ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๕๗ 

 

ดินกว้าง ก็เลยตักดินออกไปเยอะมาก ทำให้ผมเสียเวลาและแรงกาย ต้องมาปรับดินใหม่ กิเลสอาสวะ 
(กิเลสนอนเนื่องทับถมอยู่ในจิต) ก็ผุดขึ้นมาเป็นอาการชัง อาสอขุดทำไม ทำไมทำแบบนั้น ไม่ดีเลย ไม่
ตรงใจเราเลย ก็เกิดพุทธะมาหักคอกิเลสว่า แบบนี้แหละดีที่สุดแล้ว ๑) เราได้ใช้วิบากร้ ายที่เราทำมา 
๒) กิเลสขึ้นมาเราจับได้ เราได้ฆ่ากิเลสความชั่วไม่ชอบใจอาสอคนขุด ๓) เราได้เปิดโอกาสให้ตนเอง
และอาสอประสานความดี ทำกุศลร่วมกัน ๔) เราได้เกิดจิตเมตตาในข้อด้อย ข้อพร่อง ได้เข้าใจความ
ไม่เที่ยง ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๘ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่ง
ใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา เมื่อพิจารณาทบทวน ได้รู้สึกเบา โล่งใจ ทันที ได้ชำระกิเลสอาสวะ
นี้ได้อีก ๑ ตัว คลายอาการทุกข์กับเหตุการณ์นี้ได้ในปัจจุบัน 

และยังมีทุกข์ที่หนักใจ เป็นทุกข์ใจที่ใหญ่อีก ๑ เรื่อง คือ ทุกข์ใจเรื่องลูก: มีความ
โกรธ ชังลูกชาย ที่ลูกพูดจาไม่ดีและไม่เคารพเชื่อฟัง มีความรู้สึกในใจ เห็นชัดว่าเป็นความทุกข์ ความ
อึดอัด ความร้อนรนกระวนกระวายใจ หงุดหงิดงุ่นง่าน เดือดพลุ่นพล่านอยู่ในใจ สมุทัย : มีกิเลสความ
โกรธ เป็นตัวชัง มีความยึดมั่นถือมั่น เป็นความหลงในอัตตา หลงยึดมั่นถือมั่น เป็นการเบียดเบียน
ตัวเอง เบียดเบียนลูกทำร้ายจิตใจลูก เป็นมิฉาทิฏฐิ ว่าลูกเป็นของๆ เรา เป็นลูกเรา เราเลี้ยงดูมาจนโต 
เป็นอัตตาหลงยึดมั่นถือมั่น อยากให้ลูกเป็นคนดีดั่งใจหมาย อยากให้ลูกพูดจาดี ๆ ให้ลูกเคารพเรา 
นิโรธ: รู้ชัดว่า หากสามารถดับกิเลส ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดว่า ลูกเป็นลูกเรา เป็น
ของๆ เราได้ จะลดความโกรธชังลงได้ จะได้ความเป็นอิสระทางจิตวิญญาณ คือ ใจจะเกิดความผาสุก
ได้ตลอดเวลา แม้ว่าลูกจะมาพูดจาไม่ดี ไม่เคารพเรามากขนาดไหน ก็ไม่ทุกข์ใจ ไม่ต้องคอยตอบสนอง
ความโกรธชังที่ไม่มีวันสิ้นสุดของกิเลสอีก ปลดแอกความเป็นทาสได้อย่างสิ้นเชิงถาวร มรรค : ใช้บท
ทบทวนธรรมพิจารณาทบทวน 

พิจารณาโทษของกิเลส เห็นชัดภายในจิตว่า แค่คิด รู้สึกโกรธ มีความชังเกิดขึ้นในใจ
ก็เป็นทุกข์แล้ว ใจไม่สามารถที่จะสงบนิ่งอยู่ได้เลย ได้ เห็นโทษของใจที่มีกิเลส เห็นความวุ่นวายที่
จะต้องดิ้นรนแสวงหา อยากทำตามใจที่มีความโกรธชังของกิเลส อยากให้ลูกทำดี เป็นคนดี ได้ดีดั่งใจ
หมาย เพ่ือมาตอบสนองความยึดมั่น มันทุกข์มาก ไปกำหนดที่ลูกไม่ได้ สิ่งที่กำหนดได้ คือ ที่ใจเท่านั้น
ที่ทำได้ ทุกข์ใจนั้นทำให้เจ็บป่วยด้วย เสียเงินค่ารักษาพยาบาล เสียเวลา เสียแรงงาน เบียดเบียน
ร่างกายตัวเอง เกิดความทุกข์ทางร่างกายซ้ำอีก จึงตั้งศีลจะไม่โกรธชังลูก และเมื่อผิดศีลที่ตั้งไว้ เกิดมี
ความโกรธชังถึงขั้นมีปากเสียงทะเลาะกัน ก็มักจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นกับตนเองกับครอบครัวตลอด เช่น 
มีอาการปวดหัวไมเกรนอย่างแรง หรือระหว่างขับรถก็จะพุ่งไปชนรถผู้อื่น อยู่บ้านก็ตกบันได เดิน
สะดุดของล้ม เป็นเหตุการณ์เกิดข้ึนมาหลังจากมีความโกรธชังหรือทะเลาะกับลูกทุกครั้ง สังเกตได้จาก
เมื่อทำผิดที่ตั้งจิตไว้ 



๑๕๘ 

 

พิจารณาประโยชน์ของการที่ล้างกิเลสได้ ได้เห็นประโยชน์จากการลดความยึดมั่นถือ
มั่น ลดความโกรธชังลูกได้ พบว่า ใจเย็นลง โกรธน้อยลง หงุดหงิดน้อยลง มีความสบายใจมากขึ้น 
ร่างกายแข็งแรงขึ้น โรคที่เป็นอยู่ คือ ปวดหัวไมเกรน โรคกระเพาะ โรคกรดไหลย้อน และริดสีดวง
ทวารหายเป็นปลิดทิ้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้รักษามาหลายปีก็ไม่หาย นอกจากนี้ท่านยังสังเกตว่า การงานมี
ปัญหาน้อยลง มีความราบรื่นมากข้ึน คนในครอบครัวเข้าใจกันและกันมากขึ้น 

เข้าใจชัดเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า “สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เรา
ได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา” จากบททบทวนธรรมข้อที่ ๘ และข้อที่ ๑๐ “เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา 
ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อรับแล้วก็จะหมด
ไป เราจะโชคดีข้ึน” คิดพิจารณาเข้าใจความหมายในเนื้อหาและเชื่อชัดว่า สิ่งที่ได้รับเกิดจากตัวเราทำ
ชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ตอนเป็นวัยรุ่นอายุ ๑๘ ปี ก็ดื้อรั้น ดันทุรัง ไม่เชื่อฟังพ่อกับแม่ เถียงเก่งคำต่อ
คำเหมือนกัน ตอนนี้ลูกมาทำคืนกับเรา ก็สมควรแล้ว ถูกต้องแล้ว รับแล้วก็หมดไป จะโชคดีขึ้น ลูกที่
ทำไม่ดีกับเรา เขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง สิ่งที่เราทำได้ คือ เมตตา ปรารถนาดี คอยช่วยเหลือเขา
เท่าที่ทำได้ และปล่อยวาง วางใจ วางความยึดมั่นถือมั่นของเรา มีความปรารถนาให้ลูกคิดดีได้เร็ว ๆ 
คิดถูกได้เร็วๆ โดยจะทำความดีท่ีตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น 

 อีกทั้งพิจารณาทบทวนข้อที่ ๙ ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นแสดงว่า เรายังไม่เข้าใจ
ตนเอง และข้อที่ ๒๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั้นที่ผิดต่อเรา คนอ่ืนที่
ทำไม่ดีนั้น เขาผิดต่อตัวเขาเองเท่านั้น และเขาก็ต้องได้รับวิบากร้ายนั้นเอง เขาจึงไม่ได้ผิดต่อเรา แต่
เขานั้นผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่า คนที่ทำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่า เรานั่นแหละผิด 
อย่าโทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี่คือคนที่ไม่ยอมรับ
ความจริง เพราะไม่เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่มแจ้งว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจาก
การกระทำของตนเองเท่านั้น เมื่อรับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว ผลนั้นก็จบดับไป และสุดท้ายเมื่อ
ปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ่งทุก
อย่างก็ต้องดับไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” ได้พบว่า เมื่อลูกมาพูดไม่ดี ระงับความ
โกรธชังไม่ได้ จึงพูดจาไม่ดีโต้ตอบออกไป ปรากฏว่ามีอาการปวดหัวไมเกรนอย่างแรง จึงได้เห็นวิบาก
กรรมที่คิดเบียดเบียนชีวิตผู้อื่นชัดเจน จึงสำนึกผิด และกลับใจ ไม่พูดจาไม่ดีออกไปกระทบจิตใจใคร
อีกแล้ว การกระทำทางกาย วาจา ใจ ส่งผลวิบากดี วิบากร้ายจริงชัดเจนด้วยตัวเอง จากนั้นจึงตั้งใจ
สำรวมสังวรศีลต่อไป 

พิจารณาเรื่องไตรลักษณ์ เห็นไตรลักษณ์ของกิเลสภายในใจอย่างชัดเจน คือ เห็น
ความไม่เที่ยงของอาการที่กิเลสสร้างขึ้น อาการหรือความรู้สึกเป็นสุขเม่ือแสดงอำนาจ ความเหนือกว่า 
ความเป็นพ่อ ความเป็นเจ้าของชีวิตลูก กิเลสมาล่อให้เราติดกับดักว่าถูกต้อง ว่าดี ว่าควรเป็น ควรทำ 



๑๕๙ 

 

จึงตกเป็นทาสของกิเลส เมื่อไม่ได้เสพ (กระทำ) ตามที่กิเลสต้องการก็จะเกิดความทุกข์ใจ กิเลสจะ
สร้างอาการทุกข์ทรมานใจเพ่ือมากดดันให้เราทำตามที่กิเลสต้องการ เมื่อไม่อยากจะได้รับสภาพความ
ทุกข์ทรมานนั้นๆ จึงยอมที่จะทำตามกิเลสและตกเป็นทาสของกิเลส แต่ เมื่อได้พบสัตบุรุษ ท่าน
อาจารย์หมอเขียว ได้ฟังธรรมะสัจจะแท้ ก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า ทั้งอาการสุขปลอมและ
อาการทุกข์ทรมานใจนี้มันไม่ใช่ความจริง เป็นมายากลลวงของกิเลส เป็นอาการที่กิเลสสร้างขึ้น คือ 
เอาสุขปลอมมาล่อ เอาทุกข์จริงมาขู่ ซึ่งเรานั่งดูจิตของเราไปเรื่อยๆ ก็เห็นว่าทั้งสุขปลอมและทุกข์จริง 
จะเกิดขึ้นในจิตเราอยู่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง จากนั้นก็ดับไป แสดงถึงความไม่เที่ยง (อนิจจัง) 

อีกทั้งยังพิจารณาไปถึง วิปลาส ๔ เพราะสัญญาวิปลาส (ความจำหรือการกำหนด
คลาดเคลื่อน) หรือจิตวิปลาส (ความคิดคลาดเคลื่อน) หรือทิฏฐิวิปลาส (ความเห็นคลาดเคลื่อน) เกิด
การแปรปรวนผิดปกติจากความเป็นจริง คือ ๑) เห็นสภาพไม่เที่ยง ว่าเที่ยง (อนิจเจ นิจจัง) ๒) เห็น
สภาพเป็นทุกข์ ว่าเป็นสุข (ทุกเข สุขัง) ๓) เห็นสภาพไม่ใช่อัตตา ว่าเป็นอัตตา (อนัตตนิ อัตตา) ๔) 
เห็นสภาพไม่ดีงาม ว่าดีงาม (อสุเภ สุภัง) ท่านได้เห็นความวิปลาสในตนเอง ว่าต้องแสดงอำนาจ ความ
เหนือกว่า ความเป็นพ่อเป็นเจ้าของชีวิตลูกนั้นดี ไม่ควรมีสภาพนี้ในจิตใจท่าน ได้พิจารณาความรู้สึก
ของตนเองเมื่อครั้งที่แสดงความโกรธ แสดงอำนาจ เอาชนะลูกได้นั้น ก็พบว่าความสุขที่ได้นั้นคงอยู่แค่
แป๊บเดียว แค่ช่วงไม่ก่ีนาที จากนั้นก็ไม่สุขแล้ว (สุขปลอมนั้นไม่เท่ียง อนิจจัง) และยังมีทุกข์ตามมา คือ 
ทุกข์กายที่ปวดหัวไมเกรน โรคกระเพาะ อาการกรดไหลย้อนกำเริบ ถ่ายยาก ริดสีดวงทวารเป็นมาก
ขึ้น เจ็บมากข้ึน บางครั้งก็มีเลือดออก และเม่ืออยากเอาชนะลูกอีก ใจก็ต้องทุกข์เพราะความอยากอีก 
ต้องดิ้นรนแสวงหาเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่อีก (ทุกขัง) เมื่อได้เห็นความจริงตามความเป็นจริง
ดังนี้แล้ว ความอยากเอาชนะ ความโกรธชังก็จางคลายลงจนหายไปในที่สุด 

ได้เรียนรู้พลังแรงเหนี่ยวนำตามสนิทานสูตร คือ เมื่อตัวเองไม่โกรธ เลิกโกรธชังลูกได้
แล้ว ก็เป็นแรงเหนี่ยวนำให้ลูก ลดการพูดจาไม่ดีกับเราลงตาม 

ผลคือ ดับทุกข์ใจไม่โกรธชังลูกได้แบบยังยืน เพราะได้รับผลนั้นจริงด้วยตนเอง 
ปฏิบัติได้ทันที ปฏิบัติได้ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ สามารถวัดผลความเจริญทางจิตวิญญาณของตนเองได้
ด้วยตนเอง จึงมีความมั่นใจในวิธีปฏิบัติ ทำให้เกิดกำลังใจที่จะล้างกิเลสต่อไปด้วยจิตตั้งมั่น ชำระกิเลส
ไปทีละตัว ทีละตัว ไปเป็นลำดับๆ ” 

๔) คุณ G๗๗๑ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๖ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : 
ทำงานบริษัทเอกชน และจิตอาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ.ประจวบคีรีขันธ์ จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๗) 

 
๗๑ สัมภาษณ์ คุณ G๗ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๖๐ 

 

คุณ G๗ กล่าวว่า “เรื่องหน้าแตก เหตุการณ์ ได้มีโอกาสเข้าห้องซูม ฟังห้องเรียนเด็ก
วิชชาราม โดยเด็กๆ วิชชารามระดับเด็กเล็กจะส่งการบ้าน เป็นการเข้าฟังครั้งแรก ได้ยินเสียงเด็กๆ ก็
ฟังไปเพลินๆ แต่มีเหตุต้องออกจากออฟฟิศไปเลื่อนรถที่จอดไว้ เลยตัดสินใจออกจากห้องซูมก่อน แล้ว
เดีย๋วตั้งใจว่ากลับมาแล้วค่อยเข้าไปฟังใหม่ พอกลับเข้ามาใหม่ ก็กดลิ้งค์เดิมเข้าห้องโปรแกรมซูมฟังต่อ 
ปรากฎว่าลืมไม่ได้ปิดไมค์ ทั้งๆ ที่ปกติจะตั้งปิดไมค์อัตโนมัติ แต่คราวนี้พลาด เพราะไม่ได้ตั้งไว้ ทำให้
เสียงจากท่ีทำงานเล็ดลอดเข้าไปในห้องซูม และมีพ่ีจิตอาสาท่านหนึ่งได้พูดชื่อเราออกมาว่า เราลืมปิด
ไมค์ จิตตอนแรก คิดอกุศลไปแล้วว่า ทำไมท่านต้องพูดชื่อด้วย ทีจิตอาสาอีกคนที่ลืมปิดไม ค์ ท่านไม่
เห็นพูดชื่อเลย 

ทุกข์ใจ : หน้าแตก มีอาการอาย ที่ตนเองทำพลาด สมุทัย : อยากไม่ให้พลาด ชอบ
ถ้าไม่มีสภาพพลาด หริอทำผิดต่อหน้าคนอื่น ชอบให้ทุกอย่างโอเคปกติดีในสายตาคนอื่น ไม่ชอบ
สภาพที่ตนเองพร่องต่อหน้าคนอื่น นิโรธ : เราจะพลาดหรือพร่องก็ได้ ยอมรับได้ถ้าคนอื่นมาตำหนิ 
หรือมองว่าเราว่าพร่อง ว่าเราด้อย มรรค : พิจารณา ณ วินาทีนั้น สภาพหน้าแตก ไม่เที่ยง ไม่มีตัวตน 
เป็นความลวง จิตเราปรุงแต่งขึ้น สร้างขึ้นเอง เพราะกลัวความผิดพลาด เดี๋ยวมันก็ผ่านไป สักครู่ทุก
คนก็ไปคุยกันเรื่องอื่นแล้ว ไม่ได้มีใครมาสนใจ มีแต่เราที่ยึดเท่านั้น ยังคิดวนเวียนอยู่นี้มันทุกข์ จมอยู่
ในทุกข์ ไม่อยากทุกข์ก็ต้องเดินออกจากทุกข์สิ พิจารณาไตรลักษณ์ ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลง 
ผ่านไปตลอดไม่อยู่นิ่งกับที จะพร่องบ้าง พลาดบ้าง ก็ไม่เป็นไร หรือแม้แต่คำตำหนิ หรือโลกธรรมก็
เป็นสิ่งสมมติ พิจารณาใช้บททบทวนธรรม ข้อที่ ๔๘ คนที่แพ้ไม่ได้ พลาดไม่ได้ พร่องไม่ได้ ทุกข์ตาย
เลย โง่ที่สุด คนที่แพ้ก็ได้ ชนะก็ได้ พลาดก็ได้ ไม่พลาดก็ได้ พร่องก็ได้ ไม่พร่องก็ได้ สบายใจจริง ฉลาด
ที่สุด คิดพิจารณาข้อดีของความพร่อง ความพลาด นี่ละดีได้เห็นทุกข์ ได้เห็นกิเลสที่ยังเหลืออยู่ โผล่
หน้าออกมาแสดงตัวให้เราได้จัดการล้างให้หมดไปจากใจเรา พร่อง พลาดไม่ตายน่ะ พร่อง พลาดได้ใช้
ปัญญา ให้ฉลาด แววไวพิจารณาล้างกิเลส ทีทำให้มีชีวิตชีวา ข้อที่ ๑๓๓ อุปสรรคและปัญหา คือ 
ชีวิตชีวา ความทุกข์ใจคลายหายไปหมดสิ้น จากทุกข์ใจไม่ยอมรับความพลาดนั้น ระดับความทุกข์ 
๑๐๐% ได้ลดลงมาเป็น ๐ ในขณะนั้น ใจกลับมายินดี เบิกบาน แจ่มใส ยิ้มได้เต็มหน้า ใช้ได้ทุกสถาณ
การณ์ สามารถแนะนำผู้อื่นได้ด้วย การฝึกคิดพิจารณาพิจารณาใคร่ครวญในเนื้อหาสาระของธรรม 
ความจริง ความถูกต้องถูกตรงนั้นๆ  

วิธีการใช้บททบทวนธรรม ฟังเสียงอ่านในยูทูป และเปิดหนังสืออ่านท่องจำ คิด
พิจารณาทบทวนในแต่ละข้อที่ตรงกับความทุกข์ใจขณะนั้น ได้นำบททบทวนธรรมไปใช้ลดทุกข์ใน
ชีวิตประจำวัน คือ เมื่อเกิดความทุกข์ที่เห็นคนใก้ลตัว คนรอบข้างมีความหลงผิด คิดผิด ทำผิด ทำสิ่งที่
สร้างปัญหา สร้างความยุ่งยากในชีวิต ใช้ข้อที่ ๖๗ สิ่งที่ดีที่สุดในโลก คือ คบและเคารพมิตรดี ไม่โทษ
ใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ พิจารณาให้ชัดเจนว่า นี่คือสิ่งที่ดีที่สุด ที่เราทำได้ ไม่ว่าจะ



๑๖๑ 

 

เจอปัญหาอะไร ก็สามารถลดความรู้สึกทุกข์ได้ ลดการถือสา เพ่งโทษคนที่สร้างปัญหาให้เราได้ บท
ทบทวนธรรมที่ใช้เป็นประจำๆ ข้อที่ ๑ เรื่องการเข้าใจผิดของเรากับผู้อื่น เราต้องระลึกรู้ว่า มันคือ
วิบากกรรมเขา วิบากกรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทำดี ไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้า ใน
ชาตินี้ หรือชาติหน้า หรือชาติอื่นๆ สืบไป ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเอง ข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือ
สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา ข้อที่ ๙ ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอ่ืน แสดงว่า เรา
ยังไม่เข้าใจตนเอง ข้อที่ ๑๐๓ ทุกข์ย่อมไม่ตกถึงผู้ที่เข้าใจ เชื่อ และชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง ข้อที่ 
๑๐๔ ผู้ที่เข้าใจ เชื่อ และชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จะเอาทุกข์มาแต่ไหน ข้อที่ ๓๗ ปัญหาทั้งหมด
ในโลก เกิดจาก คนโง่กว่ากิเลส ใช้พิจารณาดับทุกข์ใจ แก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวันของตนเอง 

และได้แนะนำให้คำปรึกษาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันกับเด็กๆ ในห้องเรียน ซึ่งมีอายุ
ต่ำสุด ๙ ปี ให้คิดหายทุกข์ใจได้ด้วยบททบทวนธรรม ได้คุยกับน้องผู้ชาย นักเรียนวิชชาราม ม.๖ อายุ 
๒๐ ปี ที่อยู่ : ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ จ.เชียงใหม่ น้องเขาเล่าให้ฟังว่า “ได้นำบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๑๘ ไป
ใช้ครับ “ทุกอย่างล้มเหลวได้ แต่ใจล้มเหลวไม่ได้” เพราะตัวเองชอบทำผิดพลาดบ่อยๆ ทำไม่ดีบ้าง ตั้ง
ศีลแล้ว ทำไม่ได้ เช่น ตั้งศีลว่าจะตื่นมาฟังธรรมอาจารย์หมอเขียว ปรากฏว่าอากาศหนาวมากครับ ก็
เลยนอนต่อ ตั้งศีลไม่เล่นโทรศัพท์ก็ทำไม่ได้ เห็นของอร่อยที่อยากกินก็อดไม่ได้ เป็นแบบนี้มาตลอดๆ 
พอนานๆ ไป ใจรู้สึกไม่ดีมากๆ เราทำผิดเรื่องนี้ก็เศร้าเลย และไปเสพกาม (เสพติดอาหารรสอร่อย) 
และเรื่องอื่นๆ อีก รู้สึกว่าตัวเองไม่ดี แต่ก็นึกถึงบททบทวนธรรมที่ ว่า “ทุกอย่างล้มเหลวได้ แต่ใจ
ล้มเหลวไม่ได้” ทำให้รู้ว่าถึงเราจะแพ้ แต่ก็ได้สู้กับกิเลส พอได้สติ ผมก็ลดกิเลสทีละเรื่องครับ โดยผม
เอาโทรศัพท์ไปให้คุรุ (ครูผู้สอนนักเรียนวิชชาราม) เก็บไว้ให้ จึงนอนเร็ว ตื่นเช้าได้ และกินข้าววันละ
มื้อเดียว ทำงานเต็มที เท่าที่ทำได้ เป็นอย่างนี้มา ๒ วัน รู้สึกสบายดีมากเลยครับ ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆ 
พลาดก็ได้ พลาดก็ทำใหม่ จะไม่ตีตัวเอง โทษตัวเองแล้วครับ” และได้ยินดีมาฝึกฝนเรียนรู้มาเรียนที่
สถาบันวิชชารามด้วยตนเอง มาฝึกฝนการพ่ึงตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ต้องทำท่ีตนก่อนให้พ้นก่อนจึง
จะช่วยแนะนำคนอื่นให้พ้นตามได้ การมีพ่ีน้องจิตอาสาหมู่มิตรดี มาร่วมทำความสิ่งดี สารพลังความดี
แก่กันและกัน เติมพลังกันให้เข้มแข็งต่อสู้กับกิเลส เหตุแห่งทุกข์ไปด้วยกัน ตนเองจึงไม่พลาดที่จะได้
ร่วมทำกิจกรรมในห้องซูมค่ายออนไลน์กับพ่ีน้องจิตอาสา” 

๕) คุณ G๙๗๒ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๔๙ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ : จิต
อาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ.สุพรรณบุรี (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๙) 

 
๗๒ สัมภาษณ์ คุณ G๙ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
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คุณ G๙ กล่าวว่า “อ่านหลังจากสวดมนต์เสร็จในระยะแรกๆ จนจำได้ เกิด
ความคุ้นเคยแล้ว ต่อมาจะฟังจากยูทูปและในรายการหมอเขียวทีวีบ่อยเท่าที่มีเวลาและโอกาส หลังๆ 
ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำจากหนังสือ คิดทบทวน พิจารณานำไปใช้กับเหตุการร์ทุกข์ใจ 
อึดอัดใจ บ้างครั้งฟังเสียงจากฝ่ายห้องสื่อเปิดประจำทุกวัน ใช้ข้อที่ ๓ นับ ๑ ที่เรา เริ่มต้นที่เรา ท ำ
ความดีที่เรา นี่คือเส้นทางเพื่อการการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์ ข้อที่ ๔ ต้องกล้าในการทำสิ่งดี 
ละอายและเกรงกลัวในการทำสิ่งชั่ว ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ได้ ข้อที่ ๙ ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่น แสดงว่า 
เรายังไม่เข้าใจตนเอง ข้อที่ ๑๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับเรา ไม่มี อะไรบังเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ 
เพราะเราเคยทำเช่นนั้นมามากกว่านั้น เมื่อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ้น ข้อที่ ๑๑ สิ่งที่สร้าง
ผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม ข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ 
โดยที่เราไม่เคยทำมา 

ความทุกข์ สิ่งที่เกิดกับร่างกาย เกิดอาการปวดเหงือก ปวดฟัน เป็นประจำทุกๆ วัน 
ทั้งๆ ที่ไม่มีฟันผุ ไปหาหมอตจรวจแล้ว ทดลองใช้การอมเกลือ เปลี่ยนใช้ยาสีฟัน ทำเกือบทุกอย่างใน
วัตถุที่จัดการได้แล้ว ก็ไม่ดีขึ้น จึงคิดพิจารณา การปวดเหงือก ปวดฟันนั้น เป็นเพียงทุกข์ของร่างกาย 
ส่วนใจนั้นเราไม่ทุกข์ด้วยได้ ระลึกถึงบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๑ สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ 
วิบากกรรม พิจารณาว่าเป็นวิบากกรรมที่เราเคยทำมาก่อนนี้ ด้วยการชอบกินปากเป็ด ปากไก่ทอด ลิ้น
หมู หัวหมู และชอบพูดจากับคนอื่นๆ ด้วยถ้อยคำที่รุนแรง หรือวิพากษณ์วิจารณ์คนอื่นๆ ด้วยความดิด 
ถ้อยคำที่รุนแรง ทำให้เชื่อชัดเรื่องกรรมข้ึนมาจับใจ เราทำมาตามนั้นจริงๆ ด้วย ปรับความคิดต้องเริ่มที่
เรา พิจารณาทำความดีที่เรา ต้องกล้ารับในเรื่องที่เราเคยทำผิดมาก่อนแล้ว และต้อง ละ ซึ่งการกระทำ
ไม่ดีในปัจจุบัน ตั้งใจทำความดี มีความรู้สึกละอายแก่ใจที่จะกระทำสิ่งผิด สิ่งไม่ดี อาการปวดเหงือก 
ปวดฟันนั้นเบาลงทันที หายปวดฉับพลัน ไม่ปวดเหมือนตอนไม่เอา ไม่ยอมรับ ไม่ชอบ ชัง ไม่อยากปวด 
ไม่อยากรับความปวด ยิ่งคิดชังอาการปวดยิ่งปวดมากขึ้น ปวดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่เมื่อใช้บททบทวน
ธรรมคิดพิจารณาเรื่องกรรม และยอมรับว่าเราทำมา อาการเบาลง คลายใจจากความกลับปวดนั้นลงสิ้น 
มีอาการแค่เหงือกยังบวมรอบฟัน และรู้สึกตึงๆ รอบๆ ฟันเท่านั้น ใช้นิ้วกดแล้วก้ไม่เจ็บ ได้เห็นความ
มหัศจรรย์นั้นชัดกับตัวเอง เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเองกับตัวเอง ว่าใจกับกายสัมพันธ์กัน เมื่อใจเราไม่
ทุกข์ กายก็จะปรับตามใจเราไปด้วย เหมือนที่ท่านอาจารย์หมอเขียวบอก ให้พิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์
เลยว่าใจหรือ จิต (นามธรรม) นั้น มีฤทธิ์ ๗๐% บวกเกินร้อย ส่วนกาย (รูปธรรมหรือด้านวัตถุ) มีฤทธิ์ 
๓๐% บททบทวนธรรมเป็นแก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถี ธรรม ดูแลทั้งใจและ
กายควบคู่กัน กายเราบังคับไม่ได้ เราควบคุมไม่ได้ แต่ใจเรา เราปรับได้ จะคิดให้ทุกข์หรือคิดให้สุขเรา
ทำได้ เรากำหนดได้ ด้วยการเห็นความจริงตามความเป็นจริงของชีวิต ที่ไม่มีกิเลสมาคอยปรุงแต่งหลอก
ให้เราหลงทาง ทำให้ไม่เห็นความจริงนั้นก็เท่านั้น ปัญญาคือต้องชัดด้วยความจริง เป็นปัญญาที่เราได้
ทดลองทำแล้วด้วยตนเองจริงๆ ชัดด้วยผลที่เรารู้ชัดจริง เป็นความจริงของเรา ซึ่ง ความจริงของทุกคนก็
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อาจจะแตกต่างกันไป ทุกคนจึงควรทำความจริงในชีวิตของแต่ละคนให้ชัดครับ ชัดด้วยปัญญา รู้จัก รู้
ชัด รู้แจ้ง ในความจริงนั้น แก้ปัญหาความทุกข์ได้ด้วยตนเองแล้ว” 

สรุปได้ว่า ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ   
ผู้ปฏิบัติมีคุณสมบัติที่สามารถอ่านเวทนาได้ คือ เมื่อใดมีผัสสะมากระทบ ก็สามารถรู้ทันความเกิดของ
เวทนาตนเอง เมื่ออ่านเวทนาที่ใจของตนได้แล้ว ก็จะมีปัญญาใช้บททบทวนธรรมได้ตรงกับเหลี่ยมมุม
ของกิเลสที่หลอกให้เราหลงทุกข์ใจอยู่ในตอนนั้น พอเราไม่หลงเชื่อกิเลสก็สามารถดับทุกข์ใจได้ใน
ปัจจุบันขณะ ทำให้เกิดปัญญาที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากกิเลสนั้นๆ ไปเป็นลำดับ พร้อมทั้งเกิดผลดี
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา ตามมาดังนี้ 

ผลดีด้านร่างกาย สามารถดับความทุกข์ทางร่างกายได้ ทำให้เกิดความมั่นใจใน
ตนเอง เมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็สามารถพึ่งตนเองได้ จึงลดการพึ่งพาผู้อื ่นโดยเฉพาะบุคลากรทาง
การแพทย์ ทำให้ลดปริมาณการใช้ยาเคมีลงได้ หรือถึงขั้นสามารถหยุดการใช้ยาเคมีลงได้อย่างถาวร 

ผลดีด้านจิตใจ ความทุกข์ใจลดลง และดับทุกข์ใจในเรื่องนั้นๆ ได้ มีความผาสุก      
มีความสุขที่ยั้งยืนเพ่ิมข้ึน มีความโปร่งโล่งเบาสบายใจ มีความเข้าใจในวิธีการคิดพิจารณาจัดการความ
กลัวหรือความเครียดได้ดีข้ึน 

ผลดีด้านสังคม สามารถพึ่งตนเองได้เป็นหลัก พึ่งผู้อื่นเป็นรอง จึงทำให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและครอบครัวลดลงได้ อีกท้ังยังมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลผู้อ่ืน สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
ผู้ที่สนใจได ้

ผลดีด้านปัญญา สามารถดำรงตนอยู่ในศีล มีศีล รู้เท่าทันและสามารถลดความโลภ 
โกรธ หลงของตนได้ดีขึ ้น มีความเข้าใจชัดเจนและเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก) 
ยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการกระทำและผลจากการกระทำของเราเท่านั้นที่ส่งผลต่อตนเองอยู่ตลอดเวลา จึง
มุ่งสร้างแต่คุณงามความดี การให้อภัย มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการทำประโยชน์เพ่ือผู้ อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณของตนเองอย่างเต็มที่ 

๓.๖ สรุปท้ายบท 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ การลด ละ เลิกความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่น ด้วยการพิจารณาเนื้อหาธรรมจากพระไตรปิฎกที่นำมาแปลเป็นภาษาที่
เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย ซึ่งมีท้ังหมด ๑๖๕ ข้อ โดยใช้การพิจารณาทบทวนซ้ำๆ อย่างเข้าใจ
ความหมายจากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยา อาการทางกาย
วาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค 
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หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ 
ซึ่งเกิดจากกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิต ให้ได้ โดยการลด ละ เลิก
ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในอบายมุข กาม โลกธรรม และอัตตาไปเป็นลำดับ ด้วยการรู้ความจริง
ตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนกับทุกกรรมกิริยา หรืออาการทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ 
คำ ทุกๆ ประโยคจากบททบทวนธรรมข้อนั้นๆ จนปัญญามากขึ้นทุกวันๆ มีญาณปัญญาแตกฉานใน
การทำลายกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ (กิเลสทุกข์จะสลายตายไปด้วยความเต็มใจ) เพิ่ม
ความผาสุกในชีวิต และได้เห็นปัญหาทุกปัญหาในชีวิตคลี่คลาย เบาบางลง 

เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ เน้นหลักการคบและ
เคารพมิตรดี มีอริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น พึ่งตน และแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ จะทำให้เราสามารถ ‘ดับ
ทุกข์ใจ’ และแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้ เพราะ ‘การคบและเคารพมิตรดี’ คือ การคบและเคารพคนดี
มีศีล จะนำพาให้เราทำแต่ดีและปฏิบัติศีลสู่การพ้นทุกข์ได้มาก จึงทำให้เราได้มีโอกาสทำดีให้มากๆ เพ่ือ
จะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้อาศัยเพื่อขัดเกลา
กิเลสของตนในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป ‘มีอริยศีล’ คือ การไม่เบียดเบียน
ตนเอง คนอ่ืน สัตว์อ่ืน เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อสัตว์อ่ืน โดยวิธีตั้งอริยศีล คือ ให้เลิกในสิ่ง
ที่ชอบแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชอบ) ให้ชอบในสิ่งที่ชังแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชัง) ‘ทำสมดุลร้อนเย็น’ 
คือ รู้ว่าวิธีการดูแลหรือรักษาสุขภาพร่างกายที่ถูกกันกับชีวิตต้องใช้แล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่
ผาสุก ถ้าใช้แล้วไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน วิธีการนั้นไม่ถูกกันกับชีวิต รู้ว่า
อาหารที่สมดุลเป็นประโยชน์กับชีวิตทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ต้องกินแล้วเบาท้อง สบาย เบากาย มี
กำลัง อิ่มนาน ถ้ากินแล้วไม่เบาท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง หิวเร็ว อาหารนั้นไม่สมดุลเป็นโทษ
กับชีวิต ‘พึ่งตน’ คือ การใช้ชีวิตที่ฝึกให้อยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้  กินน้อยใช้น้อยในขีดที่
แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึงใช้ เป็นโทษไม่ใช้ 
เพื่อก้าวไปสู่ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข สุดท้าย ‘แบ่งปัน
ด้วยใจที่บริสุทธิ์’ คือ การทำดีอย่างมีสุข โดยรู้ว่าอะไรดีที่สุด ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่น แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว และไม่ติดไม่ยึดมั่นถือม่ันในสิ่งท่ี
ดีที่สุด เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าแต่ละชีวิตจะได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ล้วนเกิดจากพลัง
วิบากดีหรือร้าย ที่เกิดจากการกระทำทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้นเอง ทั้งในอดีตชาติ และชาตินี้ 
สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน อีกทั้งยังรู้ชัดว่าการยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นทุกข์ จะมีวิบากร้ายมา
ทำลาย ทำให้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้า หรือสำเร็จเร็วแต่มีเรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์ 
จะสำเร็จความผาสุกทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิต
วิญญาณได้มากที่สุด และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อ่ืนทำชั่วได้ทุกเรื่อง ส่วนการไม่ยึดมั่นถือม่ันทำให้ใจ
เป็นสุข จะมีวิบากดีมาช่วย ทำให้สำเร็จได้เร็ว เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด 
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สมบูรณ์ที่สุด ไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำสิ่งดีได้ทุก
เรื่องเมื่อถึงเวลาอันควร เป็นบุญกุศลสูงสุด 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การทำเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ โดยการ
นำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการลด ละ เลิกกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์ ด้วยการฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญ
ธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น พร้อมทั้งสั่งสมเหตุแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์นั้นให้ดี
ยิ่งขึ้นๆ คล่องแคล่วยิ่งขึ้นๆ ด้วยการทำซ้ำๆ พิจารณาอย่างเข้าใจในเนื้อหาของบททบทวนธรรมจาก
คำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจและผล
สืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค 

ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ผู้ปฏิบัติมี
คุณสมบัติที่สามารถอ่านเวทนาได้ คือ เมื่อใดมีผัสสะมากระทบ ก็สามารถรู้ทันความเกิดของเวทนา
ตนเอง เมื่ออ่านเวทนาที่ใจของตนได้แล้ว ก็จะมีปัญญาใช้บททบทวนธรรมได้ตรงกับเหลี่ยมมุมของ
กิเลสที่หลอกให้เราหลงทุกข์ใจอยู ่ในตอนนั้น พอเราไม่หลงเชื่อกิเลสก็สามารถดับทุกข์ใจได้ใน
ปัจจุบันขณะ ทำให้เกิดปัญญาที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากกิเลสนั้นๆ ไปเป็นลำดับ พร้อมทั้งเกิดผลดี
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา ตามมาดังนี้ 

ผลด้านร่างกาย สามารถดับความทุกข์ทางร่างกายได้ ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง เมื่อ
เกิดความเจ็บป่วยก็สามารถพ่ึงตนเองได้ จึงลดการพ่ึงพาผู้อ่ืนโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้
ลดปริมาณการใช้ยาเคมีลงได้ หรือถึงขั้นสามารถหยุดการใช้ยาเคมีลงได้อย่างถาวร 

ผลด้านจิตใจ ความทุกข์ใจลดลง และดับทุกข์ใจในเรื่องนั้นๆ ได้ มีความผาสุก มีความสุขที่
ยั้งยืนเพิ่มขึ้น มีความโปร่งโล่งเบาสบายใจ มีความเข้าใจในวิธีการคิดพิจารณาจัดการความกลัวหรือ
ความเครียดได้ดีขึ้น 

ผลด้านสังคม สามารถพ่ึงตนเองได้เป็นหลัก พ่ึงผู้อ่ืนเป็นรอง จึงทำให้ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและ
ครอบครัวลดลงได้ อีกท้ังยังมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลผู้อ่ืน สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ที่สนใจได้ 

ผลด้านปัญญาแก้ปัญหา สามารถดำรงตนอยู่ในศีล มีศีล รู้เท่าทันและสามารถลดความ
โลภ โกรธ หลงของตนได้ดีขึ ้น มีความเข้าใจชัดเจนและเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมและผลของกรรม 
(วิบาก) ยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการกระทำและผลจากการกระทำของเราเท่านั้นที่ส่งผลต่อตนเองอยู่
ตลอดเวลา จึงมุ่งสร้างแต่คุณงามความดี การให้อภัย มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการทำ
ประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณของ
ตนเองอย่างเต็มที ่   
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วิเคราะห์การดับทุกข์ดว้ยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 
 

ในบทที่ ๔ นี้ ผู้วิจัยได้นำเอาเนื้อหาจากบทที่ ๒ และเนื้อหาจากบทที่ ๓ มาวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน  กับการดับทุกข์ด้วยบท
ทบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา โดยมีประเด็นที่จะวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ ๑) หลักการดับทุกข์
ด้วยบททบทวนธรรม ๒) เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ๓) วิธีการดับทุกข์ด้วยบท
ทบทวนธรรม ๔) ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๑ วิเคราะห์หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

บททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ เนื้อหาธรรมจากพระไตรปิฎกที่นำมา
แปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและปฏิบัติตามได้ง่าย ซึ่งมีทั้งหมด ๑๖๕ ข้อ สำหรับใช้เพื่อพิจารณา
ทบทวนซ้ำๆ อย่างเข้าใจความหมายจากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุก
กรรมกิริยา อาการทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค โดยมีหลักการสำคัญ คือ 
‘การดับทุกข์ใจ’ ซึ่งเกิดจากกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตให้ได้ โดย
การลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในอบายมุข กาม โลกธรรม และอัตตาไปเป็นลำดับ ด้วย
การรู้ความจริงตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนกับทุกกรรมกิริยา หรืออาการทางกายวาจาใจและผล
สืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยคจากบททบทวนธรรมข้อนั้นๆ จนปัญญามากขึ้นทุกวันๆ มีญาณ
ปัญญาแตกฉานในการทำลายกิเลสความติดยึดที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ (กิเลสทุกข์จะสลายตายไปด้วย
ความเต็มใจ) เพิ่มความผาสุกในชีวิต และได้เห็นปัญหาทุกปัญหาในชีวิตคลี่คลาย เบาบางลง 

แสดงให้เห็นว่า หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เน้นที่ 
‘การดับทุกข์ใจ’ เป็นหลักการสำคัญที่สุด เพราะเข้าใจชัดว่าทุกข์ใจเกิดจากกิเลสความติดยึดหรือ
ความอยากแบบยึดมั่นถือม่ัน 

ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจในปัจจุบันขณะ เพราะเม่ือเรายึดมั่นถือ
มั่นว่าจะต้องได้สิ่งใดมาเสพสมใจก็ตาม เราก็จะกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมา ถ้าไม่ได้มาก็ยิ่งทุกข์ใจ ต่อให้
ได้มาก็ดีใจแว๊บหนึ่งแล้วก็กลัวว่าสิ่งนั้นจะหมดไป เมื่อมันหมดไปก็กลัวว่าจะไม่ได้มาเสพสมใจอีก ถ้า
เรื่องใดหรือสิ่งใดที่เราได้สมใจบ่อยๆ เราก็จะรู้สึกเบื่อเหมือนจะไม่อยากได้อีก แต่พอไม่ได้เสพสมใจใน
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เรื่องนั้นหรือสิ่งนั้นนานเข้าๆ เราก็จะรู้สึกอยากได้อีกเหมือนจะไม่เบื่อ ก็ไปแสวงหามาเสพใหม่ จึง
วนเวียนอยู่เช่นนี้ ‘อยากได้ก็ทุกข์ใจ ยังไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใจ แม้ได้มาก็เหมือนสุขใจแว๊บเดียว แล้วก็ตามมา
ด้วยความทุกข์ใจ กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่ามันจะหมดไป มันหมดไปก็อยากได้มาเสพสมใจอีก 
พอเสพไปนานเข้าๆ ก็เบื่อเหมือนจะไม่อยาก พอไม่ได้เสพนานเข้าๆ ก็อยากเหมือนจะไม่เบื่อ วนเวียน
ไม่จบสิ้น อีกทั้งยังหลงปรุงแต่งอยากในเรื่องใหม่ๆ เพิ่มขึ้นๆ อย่างไม่รู้จักพอ เมื่ออยากได้มากขึ้นหรือ
หลายเรื่องขึ้นก็เป็นเหตุให้ทุกข์ใจมากขึ้นๆ จนสุดท้ายแม้จะได้สิ่งใดๆ มาก็ตาม ก็จะไม่มีความสุขใจ
เลยเพราะใจเราไม่รู้จักพอ 

ความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว หรือเรียกว่า ‘ภาวะความเครียด’ ซึ่งเกิดจากความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่นยังเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทางร่างกายหรือความไม่สบายทางร่างกายได้ทุกอาการ เพราะ
เมื่อเราเกิดความเครียด ชีวิตก็จะจ่ายพลังงานอย่างมากไปสร้างอะดรีนาลีน (Adrenaline) หรือ อิพิ
เนฟริน (Epinephrine) ขึ้นมา ซึ่งเป็นเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมหมวกไต เป็นสารแห่งความโกรธ 
และเกี่ยวเนื่องกับการป้องกันตัว ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนนี้เพื่อให้มีภาวะเตรียมพร้อมให้ร่างกายเข้าสู่
การตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินและการใช้พลังงาน ทำให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดหัวใจทำงานอย่างเตม็ที่  
(ทำงานหนักขึ้น) หัวใจบีบตัวมากขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น ความดันเลือดสูงขึ้น และทำในสิ่ ง
ที่ใช้พละกำลังมากผิดปกติได้ โดยปกติแล้วอะดรีนาลินจะหลั่งช่วงที่เราตื่นเต้นหรือมีภาวะฉุกเฉินแล้ว
จะลดลงมาอยู่ในระดับปกติ แต่ถ้าหลั่งมากผิดปกติอาจเกิดจากเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต  ซึ่งทำให้มี
อาการหัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตสูงเรื้อรัง ควบคุมได้ยาก๑ จึงเกิดเป็นทุกข์ทางร่างกายร่วมด้วย 

ความทุกข์ใจ เครียด กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่าจะไม่ได้สมใจอยากนั้นยังสามารถ
เหนี่ยวนำให้เราทำไม่ดีได้ทุกเรื่อง เช่น เมื่อเราสั่งสมการได้สมใจอยากมากเข้าๆ เราก็จะมีความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่นที่มากข้ึนหรือหนาแน่นขึ้น ทำให้ความอยากได้สมใจ ความทุกข์ใจ กลัว กังวล ระแวง 
หวั่นไหวว่าจะไม่ได้สมใจอยากนั้นก็ยิ่งแรงขึ้น กระทั่งถึงจุดหนึ่งความทุกข์ใจที่แรงจนเราทนไม่ได้หรือ
อดใจไม่ได้ก็จะพาให้เราเบียดเบียนทำร้ายผู้ที่ขัดขวางไม่ให้เราได้สมใจอยากก็ได้ ลักขโมยผู้อื่นเพื่อให้
ได้มาสมใจอยากก็ได้ เสพสมใจอยากในสิ่งที่เป็นโทษกับชีวิตตนเองหรือผู้อื่นก็ได้ โกหกเพื่อให้ได้สมใจ
อยากก็ได้ ซึ่งเป็นการพอกพูนความชอบที่ได้สมใจอยาก ชังที่ไม่ได้สมใจอยาก และหลงว่าการได้สม
ชอบสมชังนั้นเป็นความสุขในชีวิต จึงสั่งสมเป็นพลังวิบากร้ายจากการกระทำไม่ดี (ทุศีล) เหล่านั้นของ
เรา แม้แค่คิดไม่ดีหรือคิดอยากได้สมใจอยากแบบยึดมั่นถือมั่นก็มีพลังเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นรู้สึกตามเป็น

 
๑ ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร , ๘ ฮอร์โมนสำคัญของร่างกายที ่ต้องทำความรู ้จักและรับมือให้เป็น, 

[ออนไลน์], แหล่งที ่มา: https://www.phyathai.com/article_detail/๒๕๖๑/th/ฮอร์โมน,-ฮอร์โมนบกพร่อง
,diabetes,complication,drink,alcohol [๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕]. 



๑๖๘ 

 

ตามได้ เราก็ต้องได้รับในผลจากพลังงานไม่ดีนั้นในส่วนของเรา ซึ่งวิบากร้ายนี้จะทำหน้าที่สร้างสิ่ง
ร้ายๆ ให้แก่ชีวิตเราได้ทุกเรื่องอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 

ดังนั้น หลกัการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับทุกข์
ใจ’ โดยการลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ จึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดในการ
ดับทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิต รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาทุกปัญหาในชีวิตได้อย่างยั่งยืน มั่นคง แท้จริง 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัส
คาถาประพันธ์ไว้ว่า “ทุกข์หลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลก ล้วนเกิดมาจากอุปธิ (กิเลส) เป็นต้นเหตุ 
ผู้ใดแล ไม่มีปัญญา ก่ออุปธิ ผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเขลา ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆ เพราะฉะนั้น บุคคลรู้อยู่
เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกข์ว่า มีชาติ (สุขสมใจอยาก) เป็นแดนเกิด ไม่ควรก่ออุปธิ”๒ 

๔.๒ วิเคราะห์เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบท
ทบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน กับหลักธรรม/ พระสูตร/ พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 
สามารถนำมาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้  

ตารางที่ ๔.๑ เปรียบเทียบเนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้า
จน กับหลักธรรม/ พระสูตร/ พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๑ เรื่องการเข้าใจผิดของ
เรากับผู้อื ่น เราต้องระลึกรู้ว่า 
มันคือวิบากกรรมเขา วิบาก
กรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทำดี 
ไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ แล้ววันใด
วันหนึ่งข้างหน้า ในชาตินี้ หรือ
ชาติหน้า หรือชาติอื่นๆ สืบไป 
ความเข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไป
เอง 

มีความเข้าใจเรื ่องกรรม และ
วิบากกรรมว่า ‘การที่เรารู้สึก
ว่าเราได้รับสิ ่งใด สิ ่งนั ้นเป็น
ของของเรา หรือเป็นสิ่งที่เรา
ต้องรับ การเข้าใจผิดของเรา
กับผู้อื่นก็เช่นเดียวกัน มันเป็น
ผลจากการกระทำที ่ไม่ดีของ
เราที่เคยพลาดทำมา ถ้าเราไม่
ยินดีรับก็จะเป็นวิบากร้ายใหม่ 

ส ัมมาทิฏฐิ ๑๐ ข้อที ่ ๔ ผล
วิบากของกรมที่ทำดีทำชั่วแล้ว 
มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฎานัง กัม
มานัง ผลัง วิปาโก) 

มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๒๕๗/๑๔๖ (ฉบับหลวง) 
และ มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๔๗-๑๗๖ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

 
๒ ขุ.สุ. (ไทย) ๒๕/๗๓๔/๖๗๔. 



๑๖๙ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

แต่ถ้ายินดีร ับพร้อมกับทำดี
เท่าที ่ทำได้ ร้ายนั ้นก็หมดไป 
เราก็จะมีแต่โชคดีข้ึน’ 

ข้อที่ ๒ เราต้องรู้ว่า แต่ละคนมี
ฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควร
ป ร ะ ม า ณ ก า ร ก ร ะ ท ำ ใ ห้
เหมาะสมกับฐานจิตของเรา 
และฐานจิตของผู้อื่น “คิดดี พูด
ดี ทำดีไว้ก่อน” ดีที่สุด 

รู้ชัดว่าแต่ละชีวิตล้วนมีวิบากดี
หรือร้าย และความยึดมั ่นถือ
มั่นหรือปล่อยวาง ที่สั่งสมมาไม่
เท่ากัน เราจึงมีหน้าที่คิด พูด 
ทำดีเท่าที่ทำได้ตามฐานะของ
เราจึงจะดีที่สุด 

ตถาคตพละ ๑๐ 

ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๖๓๑/๓๐๘-
๓๑๐ (ฉบับหลวง) และ ตถาคต
พละ ๑๐ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๔/
๕๒๑ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๓ นับ ๑ ที่เรา เริ่มต้นที่
เ รา  ทำความด ีท ี ่ เ รา  น ี ่ คือ
เส้นทางเพื่อการพึ่งตนและช่วย
คนให้พ้นทุกข์ 

การทำดีที่เรา เป็นดีที่สามารถ
ทำได้ทันที เกิดผลทันที สุขใจ
ทันที ทั้งยังมีพลังแรงเหนี่ยวนำ
ที่ทำให้ผู้อื่นทำตามได้ด้วย ถ้า
ทำดีก็เหนี่ยวนำให้คนอยากทำ
ดีตาม ถ้าทำชั่วก็เหนี่ยวนำให้
คนอยากทำชั่วตาม 

สนิทานสูตร สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/
๓๕๕-๓๖๐/๑๔๘-๑๕๐ (ฉบับ
หลวง) และ สนิทานสูตร สํ.นิ. 
(ไทย) ๑๖/๙๖/๑๘๒-๑๘๔ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๔ ต้องกล้าในการทำสิ่งดี 
ละอายและเกรงกลัวในการทำ
สิ่งชั่ว ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ได้ 

ชีวิตต้องกล้าที่จะหยุดอยากได้
ชั ่วหรือดีแบบยึดมั่นถือมั่นไป
เป็นลำดับ ละอายและเกรง
กลัวต่อการสั ่งสมความอยาก
ชนิดนี้ ชีวิตจึงจะพ้นจากทุกข์
ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายไป
เป็นลำดับ 

หิริสูตร ม.ม. (ไทย) ๒๓/๖๒/
๘๓ (ฉบ ับหลวง)  และ ห ิริ
โอตตัปปสูตร ม.ม. (ไทย) ๒๓/
๖๕/๑๓๑-๑๓๒ (ฉบับมหาจุฬา
ฯ) 

ข้อที ่ ๕ ชีว ิตที ่ไม่ได้หยุดชั่ว 
ไม่ได้ทำดี ไม่ได้ทำจิตใจให้ผ่อง
ใส คือชีวิตที่ผิดพลาด คือชีวิต
ที่ขาดทุน คือชีวิตที่สูญเปล่า 

ชีวิตที่ไม่ได้หยุดชั่ว เป็นชีวิตที่
พอกแต่กิเลสความอยากแบบ
ยึดมั่นถือมั่น ก็จะมีแต่ทุกข์ใจ 
ทุกข์กายมากขึ้นๆ สามารถทำ

จูฬกัมมวิภังคสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๕๗๙-๕๙๗ (ฉบับหลวง) 
และ จูฬกัมมวิภังคสูตร ม.อุ. 



๑๗๐ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ชั ่วได้ทุกเรื ่องเพราะอยากได้
สมใจอยากนั้น สั่งสมเป็นเรื ่อง
ร้ายให้แก่ชีวิตได้ทุกเรื่อง 

(ไทย) ๑๔/๒๘๙-๒๙๗/๓๔๙-
๓๕๗ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖ การกระทำเดียวกัน มี
เหตุผลในการกระทำกว่าล้าน
เหตุผล ต้องระวัง “อคติ หรือ 
ความเข้าใจผิด จากการคาด
เดาที่ผิดของเรา” 

การคาดเดาเจตนาของผ ู ้ อ่ืน
ด้วยความชอบหรือชังแบบยึด
มั่นถือมั่นของเรา ทำให้กิเลส
ของเราโตและสั่งสมเป็นวิบาก
ร้าย เพ่ิมทุกข์ใจ ทุกข์กาย และ
เรื่องร้ายให้แก่ชีวิต 

อัสสามันตปัญญา ขุ.ป. (ไทย) 
๓๑/๖๖๙/๓๒๒ (ฉบับหลวง) 
และ โสฬสปัญญานิทเทส ขุ.ป. 
( ไทย )  ๓๑/๔/๕๔๔ -๕๔๙ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๗ หลัก ๕ ข้อ ที ่นำพา
ชีว ิต พ้นจากนรกตลอดกาล
นาน อย่าทายใจผู้อื ่น อย่าใส่
ร้ายผู้อื ่น อย่าโกหกผู้อื ่น อย่า
ชิงชังผู้อ่ืน อย่าเบียดเบียนผู้อ่ืน 

การที่เราไม่คาดเดาเจตนาผู้อ่ืน 
ไม่ใส่ร้ายผู้อื ่น ไม่โกหก ชิงชัง 
หรือเบียดเบียนผู้อื ่น เป็นการ
หยุดชั่ว หยุดการจองเวร หยุด
การพอกความอยากแบบยึด
มั่นถือมั่น จึงเป็นการหยุดก่อ
เหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดท้ังมวล 

นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา 
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/๑๖๙๘/๗๓๖ 
(ฉบับหลวง) และ นัตถิอรหโตอ
กาลมัจจูติกถา อภิ.ปุ. (ไทย) 
๓๗/๗๘๒/๘๑๙ (ฉบ ับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่
เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ 
โดยที่เราไม่เคยทำมา 

เรามีกรรมเป็นของของตน เป็น
ทายาทของกรรม มีกรรมเป็น
กำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มี
กรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย เราจึงเป็น
ผู้ที่ได้รับผลจากกรรมหรือการ
กระทำของเราเอง 

พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโล
ต ิท ี ่  ๑๐ ขุ .อป. (ไทย) ๓๒/
๓๙๒/๓๖๑-๓๖๓ (ฉบับหลวง) 
แ ล ะ  พ ุ ท ธ า ป ท า น ชื่ อ
ปุพพกัมมปิโลติที ่ ๑๐ ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๖๔-๙๖/๕๗๔-๕๗๘ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๙ ถ้าเรายังไม่เข้าใจคน
อื ่น แสดงว่าเรายังไม่เข ้าใจ
ตนเอง 

การที ่เราเข้าใจกิเลสตัวชอบ
หรือชังของตนเอง จะทำให้เรา
เข้าใจคนอื ่นที ่ย ังมีก ิเลส จึง

ในอริยสัจ ๔ ญาณทัสสนะ มี
รอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อาการ 

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๖/๑๘ (ฉบับ
หลวง) และ ญาณทัสสนะ วิ.ม. 



๑๗๑ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ปล่อยวางความอยากได้ดีหรือ
ชั่วแบบยึดมั่นถือมั่นในใจเราได้ 

(ไทย) ๔/๑๖/๒๓-๒๔ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับ
เรา ไม่มีอะไรบังเอิญ ทุกอย่าง
ยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทำ
เช ่นนั ้นมามากกว ่าน ั ้น เมื่อ
ได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชค
ดีขึ้น 

สิ ่งด ีหรือร ้ายที ่เราได้ร ับนั้น 
เป ็นผลจากการกระทำทั ้งดี
และไม่ด ีของเราส ังเคราะห์
ร่วมกัน ไม่ว่าจะให้ผลหนักหรือ
เบาเท่าใด ที่ใด เวลาใด ก็เป็น
สิ่งที่ยุติธรรมที่สุดแล้ว เมื่อยินดี
รับสิ่งร้ายได้ก็จะเป็นกรรมดีที่
ส ั ่งสมเป็นผลดี ทำหน้าที ่ดัน
วิบากร้ายให้เข้ามาน้อยหรือ
ออกฤทธิ์เบาลงๆ ไปเรื่อยๆ 

ธรรมระงับความอาฆาตทั้งปวง 
๕ ประการ 

อาฆาตวรรคที่ ๒ อาฆาตวินย
สูตรที่ ๑-๒ อง.ปญจก. (ไทย) 
๒๒/๑๖๑-๑๖๒/๑๖๘-๑๗๑ 
(ฉบับหลวง) และ อาฆาตวรรค 
ปฐมอาฆาตปฏิวินยสูตร ทุติย
อาฆาตปฏ ิว ินยส ูตร อ ุบาย
กำจ ัดอาฆาต ส ูตรท ี ่  ๑ -๒ 
อง.ปญจก. (ไทย) ๒๒/๑๖๑-
๑๖๒/๒๖๕-๒๖๙ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อท ี ่  ๑๑  ส ิ ่งท ี ่สร ้างผลทุก
ว ินาทีให้ก ับชีว ิต คือ ว ิบาก
กรรม 

เชื่อชัดว่าทุกการกระทำในชีวิต
เรา ล้วนสั ่งสมเป็นผลดีหรือ
ร้ายให้แก่ตัวเรา ซึ่งทำหน้าที่
สร้างผลดีหรือร้ายให้แก่ชีวิต
ทุกวินาที 

สัมมาทิฏฐิ ๑๐ ข้อที ่ ๔ ผล
วิบากของกรมที่ทำดีทำชั่วแล้ว 
มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฎานัง กัม
มานัง ผลัง วิปาโก) 

มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๒๕๗/๑๔๖ (ฉบับหลวง) 
และ มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๔๗-๑๗๖ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๒ วิบากกรรมมีจริง ทำ
อะไร ได้ผลอะไร ก็เกิดจากการ
กระทำของเราเองทั้งหมด เจอ
เรื่องดีเพราะทำดีมา เจอเรื่อง

เชื่อชัดผลจากการกระทำทั้งดี
และไม่ด ีของเราว ่า ‘เขาทำ
หน ้ าท ี ่ ส ั ง เคราะห ์ ร ่ วมกัน
ตลอดเวลาทั้งในส่วนอดีตและ

ความหมุนเวียนแห่งกรรม 

ทุติยสังคามวัตถุสูตรที่ ๕ สํ.ส. 
(ไทย) ๑๕/๓๗๒-๓๗๕/๑๐๕-
๑๐๗ (ฉบับหลวง) และ ทุติยสัง



๑๗๒ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ไม่ด ีเพราะทำไม่ด ีมา ทั ้งใน
ปัจจุบันและอดีต สังเคราะห์
กันอย่างละ ๑ ส่วน 

ปัจจุบัน แล้วออกฤทธิ์ให้ผลแก่
เราอย่างยุติธรรม 

คามส ูตร ส ํ .ส .  (ไทย)  ๑๕/
๑๒๖/๑๔๘-๑๔๙ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๓ ไม่มีใครทำดีกับเรา
ได้ นอกจากตัวเราเอง ไม่มีใคร
ทำร้ายเราได้ นอกจากตัวเรา
เอง เราเป็นทายาทของกรรม 
เรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามี
กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรม
เป็นที่พึ่งอาศัย เราจักทำกรรม
อันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เรา
จักได้รับผลของกรรมนั้นอย่าง
แน่นอน ไม่มีอะไรดลบันดาลสิ่ง
ด ีส ิ ่งร ้ายให ้เราได ้ นอกจาก
วิบากดีร้ายของเราเท่านั้น ที่ดล
บันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ เรา
ทำดีก็ได้ร ับผลดี เราทำชั ่วก็
ได้รับผลชั่ว 

เข้าใจเรื่องกรรม ไม่มีใครทำดี
หรือร้ายให้เราได้ เราทำของ
เราเองทั้งนั้น เราเป็นทายาท
ของกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มี
กรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็น
ที่พ่ึงอาศัย 

เร ื ่องกรรมพระมหาบ ุร ุษผู้
สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ 
๓๒ ประการ 

ลักขณสูตร ที.ปา. (ไทย) ๑๑/
๑๓๐-๑๗๑/๑๑๓-๑๓๗ (ฉบับ
หลวง) และ ลักขณสูตร ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๑๙๘-๒๔๑/๑๕๙-
๑๙๘ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๑๔ ไม่มีชีวิตใดหนีพ้น
อำนาจแห ่งกรรมไปได ้  ทำ
กรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำกรรม
ชั่วย่อมได้รับผลชั่ว 

กรรมเป็นของมั่นคง ตราบใดที่
เรายังต้องเวียนเกิดเวียนตาย
เพราะย ังม ีก ิ เลสหร ือความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่นอยู่ เรา
จึงไม่สามารถหลีกหนีจากผล
กรรมของตนไปได ้

ผลของกรรมดีกรรมชั่ว 

จุลลนันทิยชาดก ขุ.ชา.เอกก. 
(ไทย) ๒๗/๒๙๓-๒๙๔/๘๕ 
(ฉบับหลวง) และ จูฬนันทิย
ชาดก ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) ๒๗/
๑๔๓-๑๔๔/๑๐๓ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๕ มาตลีเทพสารถี คือ
วิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต เรา

วิบากดีหรือร้ายของแต่ละชีวิต 
เป็นมาตลีเทพสารถี ที ่จะพา

เทพบุตรมาตลีเทพสารถี  ขุ.
ชา.ปญฺญาส. (ไทย) ๒๘/๕๓๔-



๑๗๓ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ทำดี มาตลีเทพสารถีก็จะพาไป
สวรรค์ คือ สุข สงบ เบา สบาย 
ได้สิ ่งดี เราทำชั ่ว มาตลีเทพ
สารถีก็จะพาไปนรก คือ ทุกข์ 
เร่าร้อน เดือดเนื้อ ร้อนใจ ได้
สิ่งร้าย 

เราไปสวรรค์ (สุข) หรือนรก 
(ท ุกข ์ )  โดยข ึ ้นอย ู ่ ก ับการ
กระทำดีหรือชั่วของเราที่เปน็ผู้
เลือก ถ้าเรายังมีความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่นอยู่ย่อมเวียน
ว่ายอยูใ่นนรกไม่รู้จบ 

๕๙๙/๑๓๖-๑๔๙ (ฉบับหลวง) 
และ มาตลีเทพบุตรผู้เป็นเทพ
สารถี ขุ.ชา.ปญฺญาส. (ไทย) 
๒๘/๔๔๕-๕๘๙/๒๕๐-๒๗๓ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๖ มาตลีเทพสารถี คือ 
วิบากดีร้ายที่สร้างสิ่งดีร้ายให้
ชีว ิต เป็นสิ ่งเตือนสิ ่งบอกว่า 
อะไรเป็นกิเลส เป็นโทษ ให้
ลดละเลิก อะไรเป็นบุญกุศล 
เป็นประโยชน์ ให้เข้าถึง อะไร
เป็นโทษ ให้เว้นเสีย 

มาตลีเทพสารถี คือ วิบากดี
ร้าย ที่คอยเตือนให้เราปล่อย
วางความอยากแบบยึดมั่นถือ
มั่น ซึ่งเป็นกิเลส เป็นโทษ เป็น
ทุกข์ใจ และเป็นทุกข์ทั้งหมด
ทั ้งมวล ส่วนการลด ละ เลิก
ความอยากแบบยึดมั ่นถือมั่น
ไปเป็นลำดับนั้น เป็นประโยชน์
อย่างเดียว ไม่มีโทษเลย 

เทพบุตรมาตลีเทพสารถี  ขุ.
ชา.ปญฺญาส. (ไทย) ๒๘/๕๓๔-
๕๙๙/๑๓๖-๑๔๙ (ฉบับหลวง) 
และ มาตลีเทพบุตรผู้เป็นเทพ
สารถี ขุ.ชา.ปญฺญาส. (ไทย) 
๒๘/๔๔๕-๕๘๙/๒๕๐-๒๗๓ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๗ เรามีหน้าที่ทำแต่ละ
สิ่งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที่
ดีที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ ให้โลก
และเราได้อาศัย ก่อนที่ทุกสิ่ง
ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น 

เข้าใจความจริงเรื่องกรรมและ
ว ิบากกรรมให้แจ่มแจ ้งตาม
ความเป็นจริง จึงยินดีในการไม่
เอาอะไรมาเสพสมใจ และทำ
แต่ดีที่ทำได้เท่านั้น 

นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา 
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/๑๖๙๘/๗๓๖ 
(ฉบับหลวง) และ นัตถิอรหโตอ
กาลมัจจูติกถา อภิ.ปุ. (ไทย) 
๓๗/๗๘๒/๘๑๙ (ฉบ ับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๘ เราทำดีด้วยการช่วย
ไม่ให้คนอื่นทำผิดได้ “ก็ช่วย” 
แล ้ว “วาง” ให ้ เป ็นไปตาม
วิบากดีของเขา “ช่วยไม่ได้” ก็ 
“วาง” ให้เป็นไปตามวิบากรา้ย
ของเขา เมื ่อเขาเห็นทุกข์จน

เชื่อชัดเรื่องวิบากกรรม โดยให้
แต่ละชีวิตมีโอกาสที่จะเรียนรู้
และพัฒนาไปตามวิบากดี-ร้าย
ของแต่ละคน 

จุลลนันทิยชาดก ผลของกรรม
ดีกรรมชั่ว 

ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) ๒๗/๒๙๔/
๘๕ (ฉบ ับหลวง)  และ จูฬ
นันทิยชาดก ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) 



๑๗๔ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

เกินทน จึงจะเห็นธรรม แล้วจะ
ปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ 

๒๗/๑๔๔/๑๐๓ (ฉบ ับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๑๙ สิ่งที่มองไม่เห็น ที่ทำ
หน้าที่สร้างสิ่งที่มองเห็น และ
สิ ่งที่เป็นอยู ่ทุกอย่าง ในชีวิต
ของคน คือพลังวิบากดีร้าย ที่
เก ิดจากการกระทำทางกาย 
หรือวาจา หรือใจของผู้นั้น ใน
อดีตชาติ และชาตินี้ สังเคราะห์
กันอย่างละหนึ่งส่วน 

มีความเข้าใจเรื ่องกรรม และ
วิบากกรรมว่า เป็นพลังวิบาก
ดี-ร ้ายที่ส ังเคราะห์กัน และ
ให ้ผลดี-ร ้ายแก ่ช ีว ิตเราอยู่
ตลอดเวลา 

ธรรมิกสูตร องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๗๐/๗๔ (ฉบับหลวง) และ 
อธัมมิกสูตร องฺ.จตุกฺก. (ไทย) 
๒๑/๗๑/๑๑๔ (ฉบับมหาจุฬา
ฯ) 

ข้อที่ ๒๐ เมื่อเกิดสิ่งเลวร้ายกับ
เรา โลกนี้ไม่มีใครผิดต่อเรา เรา
เท่านั้นที่ผิดต่อเรา คนอื่นที่ทำ
ไม่ดีนั ้น เขาผิดต่อตัวเขาเอง
เท่านั ้น และเขาก็ต ้องได้รับ
วิบากร้ายนั ้นเอง เขาจึงไม่ได้
ผิดต่อเรา แต่เขานั้นผิดต่อตัว
เขาเอง ถ้าเรายังเห็นว่า คนที่
ทำไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา 
แสดงว่า เรานั่นแหละผิด อย่า
โทษใครในโลกใบนี้ ผู้ใดที่โทษ
ผู้อื่นว่าผิดต่อตัวเรา จะไม่มีทาง
บรรล ุ ธรรม น ี ่ ค ื อคนท ี ่ ไม่
ยอมร ับความจร ิง เพราะไม่
เข้าใจเรื่อง “กรรม” อย่างแจ่ม
แจ้งว่า “ทุกสิ ่งทุกอย่างที ่ทุก
คนได ้ร ับ ล ้วนเก ิดจากการ
กระทำของตนเองเท่านั้น เมื่อ

เชื ่อชัดเรื ่องวิบากกรรมและ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า 
เราทำสิ่งดีหรือร้าย เราก็ต้อง
ได้ร ับผลจากการกระทำของ
เรา ส่วนเขาทำสิ ่งดีหรือร้าย 
เขาก ็ต ้องได ้ร ับผลจากการ
กร ะทำขอ ง เ ข า  ไ ม ่ ม ี ใ ค ร
สามารถทำสิ่งดีหรือร้ายให้กัน
ได้ แม้จะดูเหมือนกับว่า เขามา
ทำไม่ดีกับเรา แต่แท้จริงแล้ว
เราได้ร ับสิ ่งไม ่ด ีท ี ่ เราทำมา 
ส่วนเขานั้นก็ทำไม่ดีกับตัวเขา
เอง เขาก็ต้องได้รับผลไม่ดีนั้น
ของเขาเอง 

ธรรมปร ิยายส ูตร อง ฺ .ทสก. 
(ไทย) ๒๔/๑๙๓/๒๖๓ (ฉบับ
หลวง) และ สังสัปปติปริยาย
ส ูตร อง ฺ .ทสก. (ไทย)  ๒๔/
๒๑๖/๓๕๓ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 



๑๗๕ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

รับผลดีร้ายจากการกระทำแล้ว 
ผลนั้นก็จบดับไป และสุดท้าย
เมื่อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญ
จากทั้งดีและร้ายไป ไม่มีอะไร
เป ็นสมบ ัต ิของใคร เพราะ
สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับ
ไป จึงไม่ต้องยึดมั่นถือมั่น ไม่
ต้องทุกข์กับอะไร” 

ข ้ อท ี ่  ๒ ๑  ก า ร ไ ด ้ พบกั บ
เหตุการณ์ที่ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้
ด ั ่ ง ใจเรา เป ็นส ุดยอดแห่ ง
เครื่องมืออันล้ำค่า ที่ทำให้ได้
ฝ ึกล้างกิเลส คือ ความหลง
ชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั่นถือมั่น
ในใจเรา และทำให้ได้ล้างวิบาก
ร้ายของเรา 

เหตุการณ์ที ่มากระทบจิตใจ
ของเราแล้วเกิดทุกข์ใจ เป็น
ผัสสะชั ้นดีที่ทำให้เราได้เห็น
กิเลสความชอบหรือชังแบบยึด
มั ่นถือมั ่นส่วนเหลือในใจเรา 
ทำให้เราได้ฝึกล้างกิเลส เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปทาน) นั้น 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๒๒ ถ้าใครมีปัญหาหรือ
ความเจ็บป่วยในชีว ิต ให้ทำ
ความดี ๔ อย่างนี ้ด ้วยความ
ยินดี จริงใจ จะช่วยให้ปัญหา
หรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว 
๑) สำนึกผิด หรือยอมรับผิด ๒) 
ขอรับโทษ เต็มใจรับโทษ หรือ
ขออโหสิกรรม ๓) ตั ้งจิตหยุด
สิ ่งที ่ไม่ดีอันนั ้น ๔) ตั ้งจิตทำ
ความดีให้มากๆ คือ ลดกิเลส

มีทิฏฐที่เป็นอริยะ เป็นโลกุตระ 
ในญาณข ้อท ี ่  ๔  ของพระ
โสดาบ ัน ผ ิดแล ้วร ีบแก ้ ไข 
สำนึกผิด ยอมรับผิด ขอรับ
โ ท ษ  เ ต ็ ม ใ จ ร ั บ โ ท ษ  ข อ
อโหสิกรรม ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดี 
ตั ้งจิตทำความดีให้มากๆ คือ 
ลดกิเลสหรือความอยากแบบ
ยึดมั่นถือมั่นเท่าที่ทำได้ไปเป็น
ลำดับ 

ทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกธรรม ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๕๔๓-๕๕๐/๔๑๓-
๔๑๖ (ฉบับหลวง) และ ทิฏฐิ
ค ื อญาณของอร ิ ยสาวก  ๗ 
ประการ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๓-
๕๐๐/๕๓๓-๕๓๖ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 



๑๗๖ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ให้มากๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่
สัตว์ให้มากๆ 

ข้อที ่ ๒๓ ความดี จะติดตาม
เราเหมือนเงาตามตัว ความชั่ว 
จะติดตามเราเหมือนล้อเกวียน
ตามรอยเท้าโคฉันนั้น 

เชื ่อชัดเรื ่องกรรมและวิบาก
กรรมว่า ติดตามตัวเราและ
ให้ผลแก่ชีวิตอยู่ตลอดเวลา 

ทุติยาปุตตกสูตรที ่ ๑๐ สํ.ส. 
(ไทย) ๑๕/๓๙๒/๑๑๕ (ฉบับ
หลวง) และ ทุติยอปุตตกสูตร 
สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๓๑/๑๕๘-
๑๖๐ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๒๔ การกระทำทางกาย
วาจาใจท ี ่ด ี งาม ค ือกำแพง
ความดีที่คุ ้มครองชีวิตเรา ทั้ง
ในชาตินี ้ ชาติหน้า และชาติ
อ่ืนๆ สืบไป 

เชื่อเรื่องกรรมหรือการกระทำ
ทางกาย วาจา ใจว่า สามารถ
สร้างผลดี-ร้ายให้กับชีว ิตใน
ทุกๆ ชาติตราบเท่าที่เรายังต้อง
เวียนเกิดเวียนตายอยู่ 

กรรมสูตรที ่  ๑-๓ อง ฺ .ทสก. 
(ไทย) ๒๔/๑๙๔-๑๙๖/๒๖๖-
๒ ๗ ๔  ( ฉ บ ั บ ห ล ว ง )  แ ล ะ 
ปฐมสัญเจตนิกสูตร, ทุติยสัญ
เจตน ิกส ูตร , กรชกายสูตร 
อง ฺ .ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๑๗-
๒๑๙/๓๕๗-๓๖๕ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๒๕ เมื่อเกิดทุกข์ใจ ทุกข์
กาย เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต เขา
มาเพื่อ ให้เราได้ ชดใช้ ให้เรา
ไม่ประมาท ให้เราเพิ่มอริยศีล 
ให้เราได้สำนึก ให้เราได้หมด
วิบาก 

เข้าใจเร ื ่องกรรม และวิบาก
กรรม เพ ื ่อปล ่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ 

วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๑๖ (ฉบับ
หลวง) และ ธัมมจักกัปปวัตตน
สูตร วิ.ม. (ไทย) ๔/๑๔/๒๑-
๒๒ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๒๖ การพิจารณาเพ่ือ
ปราบมาร คือ ความกลัว เวลา
เจ็บป่วยหรือพบเรื่องร้าย จะ
ทำให้ดับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และ
เรื่องร้ายได้ดีที่สุด คือ ทำใจว่า 
โชคดีอีกแล้ว ร้ายหมดอีกแล้ว 

เข้าใจเร ื ่องกรรม และวิบาก
กรรม เพ ื ่อปล ่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปทาน) ในจิตใจ 

มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๒๕๒-๒๘๑/๑๔๕-๑๕๑ 
(ฉบับหลวง) และ มหาจัตตารี
สกสูตร ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๖-
๑๔๓/๑๔๗-๑๘๓ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 



๑๗๗ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

รับเต็มๆ หมดเต็มๆ เจ็บก็ให้
ม ัน เจ ็บ  ปวดก ็ ให ้ม ันปวด 
ทรมานก็ให้มันทรมาน ตายก็
ให้มันตาย เป็นไงเป็นกัน รับ
เท่าไหร่ หมดเท่านั้น เราแสบ
สุดๆ มันก็ต้องรับสุดๆ มันจะได้
หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุข
สุดๆ เพราะสุดท้ายทุกอย่างก็
ดับไป ไม่มีอะไรเป็นของใคร 
จะทุกข์ใจไปทำไม ไม่มีอะไร
ต้องทุกข์ใจ “เบิกบาน แจ่มใส 
ดีกว่า” 

ข้อที่ ๒๗ เทคนิคทำใจให้หาย
โรคเร็ว คือ อย่าโกรธ อย่ากลัว 
เป็น อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค 
อย่าเร่งผล อย่ากังวล 

อย่าโกรธ คือ เราหรือใครได้รับ
อะไร ผู ้น ั ้นทำมาส่งเสริมมา 
เพ่งโทษถือสา ดูถูก ชิงชัง หรือ
ไม่ให้อภัยสิ่งนั้นมา เราหรือใคร
ทำอะไร ผู้นั้นต้องไปรับผลจาก
การกระทำน ั ้น ท ุกคนล ้วน
อยากสุข อยากสมบูรณ์ ไม่มี
ใครอยากทุกข์ อยากพร่อง ที่
ย ังทุกข์ ยังพร่อง เพราะไม่รู้ 
หรือรู้แต่ยังทำไม่ได้ ไม่รู้ เพราะ
มีวิบากร้ายกั้นอยู่ หรือรู้แต่ยัง
ทำไม่ได้ หรือเพียรเต็มที่แล้ว 

กล้าลดกิเลส รักษาโรค อย่า
โกรธ อย่ากลัว เป็น อย่ากลัว
ตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล 
อย่ากังวล เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปทาน) ในจิตใจ 

เอชสูตรที ่ ๑ ความหวั ่นไหว 
เป็นโรค สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/
๑๒๐-๑๒๑/๖๕-๖๖ (ฉบับ
หลวง) และ ปฐมเอชาส ูตร 
ความหวั่นไหว สํ.สฬา. (ไทย) 
๑๘/๙๐/๙๐-๙๑ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 



๑๗๘ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

แต่ยังมีวิบากร้ายกั้นอยู่ เราทำ
ดีสุดแล้ว พอใจทุกเรื ่องให้ได้ 
แล้วเพียรทำดีต่อไป ด้วยใจไร้
ทุกข ์

อย่ากลัวเป็น อย่ากลัวตาย คือ 
ตาย ก็ไปเกิดใหม่ จะทำดีต่อ 
อยู ่ ก็ทำหน้าที ่ต่อไป จะทำดี
ต่อ 

อย่ากลัวโรค คือ โรคไม่หาย
ตอนเป็น ก็หายตอนตาย เราสู้
กับโรค เรามีแต่ชนะกับเสมอ
เท่านั้น โรคหาย เราก็ชนะ ถ้า
โรคไม่หาย เราตาย โรคก็ตาย 
ก็เสมอกัน สูตรแก้โรค คือ ใจ
ไร้ทุกข์ ใจดีงาม รู ้เพียรรู ้พัก 
สมดุลร้อนเย็น หรือใช้สิ่งที่รู้สึก
สบาย 

อย่าเร่งผล คือ หายเร็วก็ได้  
หายช้าก็ได้ หายตอนเป็นก็ได้ 
หายตอนตายก็ได ้ หายตอน
ไหน ช่างหัวมัน 

อย่ากังวล คือ ทำดีที่ทำได้ ไม่
วิวาท อย่างรู ้เพียรรู ้พัก ให้ดี
ที่สุด ล้างความยึดมั่นถือมั่น ให้
ถึงที ่ส ุด สุขสบายใจไร้ก ังวล
ที ่ส ุด ดีที ่ทำได้ ไม่ว ิวาท คือ
เส้นทางทำดีนั้น ไม่ปิดกั้นเกิน 



๑๗๙ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ไม่ฝืดฝืนเกิน ไม่ลำบากเกิน ไม่
ทรมานเกิน ไม่เสียหายเกิน ไม่
แตกร้าวเกิน ไม่เสี่ยงเกิน 

ข้อที ่  ๒๘ ความกลัว ก ังวล 
ระแวง หวั่นไหว ทำให้เป็นได้
ทุกโรค ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็น
สิ ่งที ่มีฤทธิ ์มากที ่ส ุด ที ่ทำให้
หายหรือทุเลาจากโรค เป็นยา
รักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรง
ที่สุดในโลก 

รู้ชัดว่า ความกลัว กังวล ระแวง 
หวั ่นไหว เป็นโรค เพื ่อปล่อย
วางความอยาก (ตัณหา) และ
ความยึดมั ่นถือมั ่น (อุปทาน) 
ในจิตใจ 

เอชสูตรที ่ ๑ ความหวั ่นไหว 
เป็นโรค สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/
๑๒๐-๑๒๑/๖๕-๖๖ (ฉบับ
หลวง) และ ปฐมเอชาส ูตร 
ความหวั่นไหว สํ.สฬา. (ไทย) 
๑๘/๙๐/๙๐-๙๑ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๒๙ วิธีการ ๕ ข้อ ในการ
แก้ปัญหาทุกปัญหาในโลก คือ 
๑) คบและเคารพมิตรดี ๒) มี
อริยศีล ๓) ทำสมดุลร้อนเย็น 
๔) พึ่งตน ๕) แบ่งปันด้วยใจที่
บริสุทธิ์ 

ปัญญาอย่างประเสริฐ เป็นไป
เพ่ือชำแรกกิเลส เพ่ือปล่อยวาง
ความอยาก (ตัณหา) และความ
ยึดมั ่นถ ือมั ่น (อ ุปทาน) ใน
จิตใจ 

องค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียร ๕ 
อย่าง ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๙๓/
๑๙๙-๒๐๐ (ฉบับหลวง) และ 
องค์ของภิกษุผู ้บำเพ็ญความ
เพียร ๕ ที .ปา. (ไทย) ๑๑/
๓๑๗/๓๐๖-๓๐๗ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๓๐ ตัวชี้วัดว่า วิธีนั้นถูก
กันกับผู้นั้น ทำให้สุขภาพดี คือ
สบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่
ผาสุก ตัวชี้วัดว่า วิธีนั ้นไม่ถูก
กันกับผู้นั ้น ทำให้เสียสุขภาพ 
คือ ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มี
กำล ั ง  ไม ่ผาส ุก หร ือท ุกข์
ทรมาน 

การปฏ ิบ ั ต ิ อ ร ิ ยศ ี ล ท ำ ให้  
สุขภาพดี คือ สบาย เบากาย มี
กำลัง เป็นอยู่ผาสุก เป็นไปเพ่ือ
ล้างกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปทาน) ในจิตใจ 

กิมัตถิยสูตร องฺ.ทสก. (ไทย) 
๒๔/๑/๑-๒ (ฉบับหลวง) และ 
กิมัตถิยสูตร องฺ.ทสก. (ไทย) 
๒๔/๑/๑-๓ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๓๑ ตัวชี ้ว ัดว่า อาหาร
สมดุลร้อนเย็น เป็นประโยชน์ 

อาหารเป็นหนึ่งในโลก เป็นไป
เพื ่อล้างกิเลส เพื ่อปล่อยวาง

สามเณรปัญหาในขุททกปาฐะ 
ขุ.ข ุ. (ไทย) ๒๕/๔/๒ (ฉบับ



๑๘๐ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย คือ 
เบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง 
อิ่มนาน ตัวชี้วัดว่า อาหารไม่
สมดุลร้อนเย็น เป็นโทษ ทำให้
มีโรคมาก มีทุกข์มาก คือ ไม่
เบาท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย 
ไม่มีกำลัง หิวเร็ว 

ความอยาก (ตัณหา) ในกาม
คุณ ๕ (ร ูป รส กล ิ ่น เส ียง 
สัมผัส) และความยึดมั่นถือมั่น 
(อุปทาน) ในจิตใจ 

หลวง) และ สามเณรปัญหา 
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๔/๕-๖ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๓๒ หลักการทำดีอย่างมี
สุข ๖ ข้อ ๑) รู ้ว่าอะไรดีที่สุด 
๒) ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที ่สุด 
๓) ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น 
แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด ๔) ยินดี
เมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว ๕) ไม่
ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด 
๖) นั่นแหละ คือสิ่งที่ดีที่สุด 

การทำดีอย่างมีสุข เพื่อปล่อย
วางความอยาก (ตัณหา) และ
ความยึดมั ่นถือมั ่น (อุปทาน) 
ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๓๓ ทำดีเต็มที่ทุกวัน ก็
สุขใจเต็มที่ได้ทุกวัน ได้เท่าไหร่ 
พอใจเท่านั้น พอใจเมื่อไหร่ ก็
สุขใจเมื่อนั้น 

ยินดี สุขใจ ทำเต็มที่ทุกวัน ล้าง
กิเลสชอบ-ชัง ปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) ในกามคุณ ๕ 
(รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) และ
ความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจ 

อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๓๔ ทำดีให้มากๆ เพ่ือจะ
ให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เรา
เคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือ
ชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว ้ใช ้ใน
ปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้
และชาติอื่นๆ สืบไป 

เช ื ่อช ัดเร ื ่องกรรม ผลวิบาก
กรรม การกระทำดี-ชัว กุศล-
อกุศล 

นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา 
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/๑๖๙๘/๗๓๖ 
(ฉบับหลวง) และ นัตถิอรหโตอ
กาลมัจจูติกถา อภิ.ปุ. (ไทย) 
๓๗/๗๘๒/๘๑๙ (ฉบ ับมหา
จุฬาฯ) 



๑๘๑ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที ่ ๓๕ ย ึดอาศัย “ดี” ที่
สามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง” 
“นั ้นดี” แต่ย ึดมั ่นถือมั ่นว่า 
ต้องเกิด “ดี” ดั่งใจหมาย ทั้งๆ 
ที ่องค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ 
เวลานั ้น “ไม่สามารถทำให้ดี
นั้นเกิดขึ้นได้จริง” “นั้นไม่ดี” 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ตัวอัตตา ต้อง
เกิดดีดั่งใจหมาย ในจิตใจ 

ธัมมัญญูสูตร (สัปปุริสธรรม ๗) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๙๑-
๙๓ (ฉบับหลวง) และ ธัมมัญญู
ส ูตร องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/
๖๘/๑๔๓-๑๔๖ (ฉบับมหาจุฬา
ฯ) 

ข้อที่ ๓๖ จงทำดีเต็มที่ เหนื่อย
เต็มที่ สุขเต็มที่ ไม่มีอะไรคาใจ 
ไม ่เอาอะไร ค ือส ุดยอดแห่ง 
“ความอ่ิมเอิบเบิกบานแจ่มใส” 

มีอิทธิบาท ยินดี เต็มใจ พอใจ 
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๓๗ ปัญหาทั้งหมดในโลก 
เกิดจาก คน โง่ กว่ากิเลส 

รู้จักกิเลส ล้างกิเลส เพื่อปล่อย
วางความอยาก (ตัณหา) และ
ความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) 
ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๓๘ กิเลส โลภ โกรธ หลง 
เป็นสิ่งที่คนโง่ คนชั่ว คนทุกข์ 
คนบ้า หวงแหนที่สุดในโลก 

เข้าใจกิเลสชอบ-ชัง (โลภ โกรธ 
หลง) เพ่ือล้างกิเลส เพื่อปล่อย
วางความอยาก (ตัณหา) และ
ความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) 
ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที ่ ๒ 
ตถาคตสูตรที่ ๑ ทรงแสดงพระ
ธรรมจักร ส ํ .ม. (ไทย) ๑๙/
๑๖๖๔-๑๖๖๕/๔๑๙ (ฉบับ
หลวง) และ ธัมมจักกัปปวัตตน
วรรค สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/
๕๙๒-๕๙๓ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข ้อท ี ่  ๓๙  ว ิธ ีแก ้ป ัญหาทุก
ปัญหาในโลก คือ ลดกิเลส เหตุ

ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 

เจลส ูตร  ส ํ .ม .  ( ไทย)  ๑๙/
๑๗๑๗/๔๓๕-๔๓๖ (ฉบับ



๑๘๒ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

แห่งทุกข์ทั ้งปวง ลดกิเลสลด
ทุกปัญหา เพิ ่มกิเลสเพิ ่มทุก
ปัญหา 

ในกามคุณ ๕ (ร ูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) และความยึดมั่น
ถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจได้ 
แก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา 

หลวง) และ เจลส ูตร  ส ํ .ม. 
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๔๐ วิธีแก้ปัญหาง่ายนิด
เดียว อันไหนแก้ได้ก ็แก้ แก้
ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้ 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่  ๔๑ ส ุขจากกิเลส คือ 
ทุกข์ที่บรรเทาชั่วคราว เหมือน
ได้เกาขี้กลาก บวก วิบากร้าย 
ไม่สิ้นสุด เลิกซะ 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

เปรียบผู้บริโภคกามเหมือนคน
โรคเรื้อน 

ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๘๓-๒๘๗/
๒๑๓-๒๑๗ (ฉบับหลวง) และ 
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๑๓-๒๑๖/
๒๑๕-๒๕๕ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๔๒ ยินดีในความไม่ชอบ
ไม่ชัง ได้พลังสุดๆ ได้สุขสุดๆ 
ยินดีในความชอบชัง เสียพลัง
สุดๆ ได้ทุกข์สุด ๆ 

ลดกิเลสชอบ-ชัง ปล่อยวาง
ความอยาก (ตัณหา) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๔๓ ทำร้ายเขามาตั้งมาก
ตั ้งมาย ยังมีหน้ามาโกรธมา
เกลียดเขาอีก มันชั่วเกินไปแล้ว
เรา 

เข้าใจเร ื ่องกรรม และวิบาก
กรรม 

อัสสุสูตร (น้ำตา ๔ มหาสมุทร) 

สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๒๕-๔๒๖/
๑๗๘-๑๗๙ (ฉบับหลวง) และ 
สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๒๖/๒๑๗-
๒๑๘ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 



๑๘๓ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๔๔ ทีทำชั่ว ยังมีเวลาทำ 
ทีทำดี ทำไมไม่มีเวลาทำ 

มีความเข้าใจเรื ่องกรรม และ
วิบากกรรม 

สัมมาทิฏฐิ ๑๐ ข้อที ่ ๔ ผล
วิบากของกรมที่ทำดีทำชั่วแล้ว 
มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฎานัง กัม
มานัง ผลัง วิปาโก) 

มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๒๕๗/๑๔๖ (ฉบับหลวง) 
และ มหาจัตตารีสกสูตร ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๑๓๖/๑๔๗-๑๗๖ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๔๕ อยากได้สิ่งใด จงคิด
สิ่งนั้นกับผู้อ่ืน 

เข้าใจเรื่องกรรม ทำดีได้ดี ทำ
ชั่วได้ชั่ว 

โกธนาสูตร องฺ.สตฺตก. (ไทย) 
๒๓/๖๑/๗๘-๘๒ (ฉบับหลวง) 
และ โกธนาสูตร องฺ.สตฺตก. 
(ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๕-๑๓๐ 
(ฉบับหลวง)  

ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ 
“กู-เรา-ฉัน” ทำมา 

เชื่อเรื่องกรรม และวิบากกรรม พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโล
ต ิท ี ่  ๑๐ ขุ .อป. (ไทย) ๓๒/
๓๙๒/๓๖๑-๓๖๓ (ฉบับหลวง) 
แ ล ะ  พ ุ ท ธ า ป ท า น ชื่ อ
ปุพพกัมมปิโลติที ่ ๑๐ ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๖๔-๙๖/๕๗๔-๕๗๘ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๔๗ เมื่อมีเรื่องไม่ชอบใจ 
ไม่เข้าใจ แล้วเกิดคำถามว่า 
ทำไมๆ ให้ตอบว่า ทำมาๆ 

เชื่อชัดเรื่องกรรม และผลวิบาก
กรรม เราทำมา 

นัตถิ อรหโต อกาลมัจจูติกถา 
อภิ.ปุ. (ไทย) ๓๗/๑๖๙๘/๗๓๖ 
(ฉบับหลวง) และ นัตถิอรหโตอ
กาลมัจจูติกถา อภิ.ปุ. (ไทย) 
๓๗/๗๘๒/๘๑๙ (ฉบ ับมหา
จุฬาฯ) 



๑๘๔ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๔๘ คนที่แพ้ไม่ได้ พลาด
ไม่ได้ พร่องไม่ได้ ทุกข์ตายเลย 
“โง่ที่สุด” คนที่แพ้ก็ได้ ชนะก็
ได้ พลาดก็ได้ ไม่พลาดก็ได้ 
พร่องก็ได้ ไม่พร่องก็ได้ สบาย
ใจจริง “ฉลาดที่สุด” 

เข้าใจความจริงในความพร่อง 
ความพลาด เพ ื ่อปล ่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) 
ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๔๙ ถามว่า ตั ้งใจทำดี 
ทำไมได้แค่นี้ ตอบว่า เพราะทำ
ชั่วมามาก ถามว่า มากแค่ไหน
ตอบว่า หาที่ต้นที่สุดไม่ได้ ถาม
ว่า แล้วจะทำอย่างไร ตอบว่า 
อดทน รอคอย ให้อภัย ทำดี
เรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ 

เชื่อเรื่องกรรม วิบากกรรมที่ทำ
มา 

ปัพพตสูตร สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/
๔๒๙/๑๐๘ (ฉบับหลวง) และ 
ปัพพตสูตร ๑๖/๑๒๘/๒๑๙-
๒๒๐ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๐ อดีตที่ผิดพลาด ให้
สำนึก ปัจจุบันที่ผิดพลาดจาก
กิเลส หรือจากการกระทำที่ไม่
พอเหมาะ ให้แก้ไข 

ส ำ น ึ ก ผ ิ ด  แ ล ะ แ ก ้ ไ ข
ข้อผิดพลาด 

ทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกธรรม ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๕๔๓-๕๕๐/๔๑๓-
๔๑๖ (ฉบับหลวง) และ ทิฏฐิ
ค ื อญาณของอร ิ ยสาวก  ๗ 
ประการ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๓-
๕๐๐/๕๓๓-๕๓๖ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๑ ทำดีเต็มที่ทุกวัน ก็
สุขใจเต็มที่ได้ทุกวัน 

ยินดี เต็มใจ พอใจ อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๒ เก่งอริยศีลเป็นสุข ไม่
เก่งอริยศีลเป็นทุกข์ อยากเป็น

ศีลธรรม ทำให้ผาสุก อานันทสูตร องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๑๐๖/๑๑๗-๑๑๘ (ฉบับ



๑๘๕ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

สุข จงติเตียนการผิด อริยศีล 
จงยกย่องการถูกอริยศีล 

หลวง) และ สีลสูตร องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๑๐๗/๑๘๕ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๓ ศีล คือไม่เบียดเบียน
ตนเอง คนอื ่น ส ัตว ์อ ื ่น เป็น
ประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน 
ต่อสัตว์อ่ืน 

จ ุลศ ีล  เป ็นการปฏ ิบ ัต ิ ศี ล
ละเอียดสูงสุด จุลศีลข้อที ่ ๑ 
(การไม่เบียดเบียน) ละการฆ่า
ส ัตว ์  เว ้นการฆ ่าส ัตว ์  วาง
ทัณฑะ วางศาสตรา มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มีความ
กรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์
ทั้งปวงอยู ่

จุลศีลข้อที่ ๑ ที.สี. (ไทย) ๙/
๒๕๕/๑๙๒-๑๙๕ (ฉบับหลวง) 
และ อริยผล ๔ ที.สี. (ไทย) ๙/
๗๗๖/๑๕๗-๑๕๘ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๔ วิธีตั้งอริยศีล คือ ให้
เลิกในสิ่งที่ชอบแบบยึดมั่นถือ
มั่น (ล้างชอบ ให้ชอบในสิ่งที่ชัง
แบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชัง) 

ปฏิบัติศีล อริยศีล ศีลที่สูงขึ้น
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๕ อย่าดื้อต่อศีล ดื้อต่อ
ศีล ทำให้ทุกข์หนัก ทุกข์หนัก
มาก ทุกข์หนักท่ีสุด 

ความไม่ร ู ้ ความหลงผิดไม ่รู้
กิเลส 

อวิชชาสูตร องฺ.ทสก. (ไทย) 
๒๔/๖๑/๑๐๓-๑๐๕ (ฉบับ
หลว ง )  และ  อว ิ ช ช าส ู ต ร 
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๔-
๑๓๗ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๕๖ ทุกเสี ้ยววินาที ทุก
อย่างไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น 
ต ้ องพร ้อมร ับ  พร ้อมปรั บ 
พร้อมเปลี่ยน ตลอดเวลา 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ 
๒๐ (ความไม่เที่ยง) ขุ.ขุ. (ไทย) 
๒๕/๓๐/๓๕-๓๗ (ฉบับหลวง) 
และ มัคควรรค ขุ.ข ุ. (ไทย) 



๑๘๖ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 
๒๕/๒๗๓/๑๑๗ (ฉบ ับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๗ สมบูรณ์และทันใช้ ดี
ที่สุด พร่องแต่ทันการณ์ ดีกว่า
สมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ สมบูรณ์
แต่ไม่ทันใช้ สมบูรณ์แต่ไม่ทัน
ใช้ ไม่มีประโยชน์อะไร เร็วและ
พร่อง แล้วเกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย นั ้นดี แต่เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี นั้นไม่ดี ช้าและ
สมบูรณ์ แล้วเกิดผลดีมากกว่า
ผลเสีย นั ้นดี แต่เกิดผลเสีย
มากกว่าผลดี นั้นไม่ดี 

เข้าใจความจริงตามความเป็น
จร ิง สมบูรณ์ก ับพร ่อง เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

องค์คุณอุเบกขา ๕ จิตดัดง่าย
แววไว ควรแก่การงาน ม.อุ. 
(ไทย) ๑๔/๖๙๐-๖๙๑/๓๓๑-
๓๒๒ (ฉบับหลวง) และ องค์
คุณอุเบกขา ๕ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๓๕๗-๓๖๔/๔๐๙-๔๑๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๘ เย่ๆๆ ดีใจจัง ไม่ได้
ดั่งใจ (วิบากหมด กิเลสตาย ได้
กุศล) แย่ๆๆ ซวยแน่เรา เอาแต่
ใจ (วิบากเพิ่ม กิเลสพอก งอก
อกุศล) 

วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล 
ดับทุกข์ใจ เพ่ือปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๕๙ เย่ๆๆ ไม่หวั่นไหว ใจ
เป็นสุข 

ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งสำเร็จได้
ด ้วยใจ เพื ่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑๑/๑๑-๑๓ (ฉบับ
หลวง) และ ยมกวรรค ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖๐ ใจที่เป็นสุข สุขที่สุด
ในโลก ใจที่เป็นทุกข์ ทุกข์ที่สุด
ในโลก 

ใจที ่เป ็นอิสระจากกิเลส สุข
ที่สุดในโลก ใจที่เป็นทาสกิเลส 
ทุกข์ที่สุดในโลก ลดกิเลส เพ่ือ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 



๑๘๗ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖๑ “ให้” แล้วคิดที่จะไม่
เอาอะไรจากใคร ให้ได้ (กล่าว
ทั้งหมด ๓ ครั้ง) 

ให้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ ให้แล้วไม่
เอาอะไรจากใคร ลดกิเลส เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

มนาปทาย ีส ูตร อง ฺ .ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๔๔/๔๔-๔๕ (ฉบับ
หลวง) องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/
๔๔/๖๙-๗๒ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖๒ รวมพลัง พวธ. (ขาน
ร ับว ่ า )  พล ั ง  พวธ .  (กล ่ าว
ทั้งหมด ๓ ครั้ง) (พร้อมกัน) คิด
ดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลาย
อัตตา สามัคคี นี้ผาสุก เย่ 

พร้อมเพียงกัน สามัคคีกัน ลด
กิเลส กามคุณ ๕ (รูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) ลดอัตตรา ความ
ยึดมั่นถือมั่น  

สาราณิยสูตรที่ ๑-๒ องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๒๘๒-๒๘๓/๒๖๗-
๒ ๖ ๘  ( ฉ บ ั บ ห ล ว ง ) 
สารณียวรรค ปฐมสารณียสูตร 
สารณ ียธรรม ส ูตรที่  ๑ -๒ 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๑-๑๒/
๔๒๖-๔๒๘ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖๓ ยินดี พอใจ ไร้กังวล ความยินดี พอใจ เต็มใจ มีอิทธิ
บาท ๔ กับการลดกิเลส ปล่อย
วางความอยาก (ตัณหา) กาม
ค ุณ ๕ (ร ูป รส กล ิ ่น เส ียง 
สัมผัส) และความยึดมั่นถือมั่น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖๔ ความสุขของชีวิตอยู่
ที่ความพอ สุขอยู่ที่พอ พออยู่ที่
ใจ พอเมื่อไหร่ก็สุขเมื่อนั้น ไม่
พอเมื่อไหร่ก็ทุกข์เม่ือนั้น 

ความพออยู่ที่ใจ เพ่ือปล่อยวาง
ความอยาก (ตัณหา) กามคุณ 
๕ (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ท ร ง ป ร ะช ุ ม ส ง ฆ ์ บ ั ญ ญ ั ติ
ส ิกขาบท วิ.มหา. (ไทย) ๑/
๒๐/๒๕-๒๗ (ฉบับหลวง) และ 
ท ร ง ป ร ะช ุ ม ส ง ฆ ์ บ ั ญ ญ ั ติ
ส ิกขาบท วิ.มหา. (ไทย) ๑/
๓๙/๒๗-๒๙ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 



๑๘๘ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๖๕ สุขทุกข์ทางใจ แรง
เท่ากับ ดินทั้งแผ่นดิน สุขทุกข์
ทางกาย แรงเท่ากับ ฝุ่นปลาย
เล็บ 

เห็นความสำคัญของการดับ
ทุกข์ที่ใจก่อน ปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) กามคุณ ๕ (รูป 
รส กลิ ่น เส ียง สัมผัส) และ
ความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) 

เจลส ูตร  ส ํ .ม .  ( ไทย)  ๑๙/
๑๗๑๗/๔๓๕-๔๓๖ (ฉบับ
หลวง) และ เจลส ูตร  ส ํ .ม. 
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๑๖๕ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๖๖ กายนี ้มีไว้ เพื ่อดับ
ทุกข์ใจ เท่านั้น กิจอื่นนอกจาก 
นี้ ไม่มี 

การดับทุกข์ใจ สำคัญที่สุด  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖๗ สิ่งที่ดีที่สุดในโลก คือ 
คบและเคารพมิตรดี ไม่โทษ
ใคร ใจไร้ทุกข์ ทำดีเรื่อยไป ใจ
เย็นข้ามชาติ 

การคบและเคารพ ม ิตรดี  
สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้น
ทุกข ์

อุปัฑฒสูตร ความเป็นผู้มีมิตรดี 
เป็นพรหมจรรย์ทั ้งสิ ้น ส ํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๔-๗/๒-๓ (ฉบับ
หลวง) และ อุปัฑฒสูตร สํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๒/๑-๔ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที่ ๖๘ ไม่คบไม่เคารพมิตรดี 
ไม่มีทางพ้นทุกข์ 

การคบและเคารพมิตรดี เป็น
ทางแห่งการพ้นทุกข์ 

อุปัฑฒสูตร ความเป็นผู้มีมิตรดี 
เป็นพรหมจรรย์ทั ้งสิ ้น ส ํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๔-๗/๒-๓ (ฉบับ
หลวง) และ อุปัฑฒสูตร สํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๒/๑-๔ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 

ข้อที ่  ๖๙ พร ้อมส ู ้อ ุปสรรค
อย่างเบิกบาน ไม่ทรมานจน
เบิกบูด ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่ 

มีอิทธิบาท ๔ ความยินดี เต็ม
ใจ พอใจ ในการลดกิเลส เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
กามคุณ ๕ (รูป รส กลิ่น เสียง 

อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 



๑๘๙ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

สัมผัส) และความยึดมั่นถือมั่น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๗๐ ตั ้งตนอยู ่บนความ
ลำบากที ่ ไม ่ทรมานเกิน คือ 
หนทางแห่งการพึ่งตนและช่วย
คนให้พ้นทุกข์ 

การพึ่งตน ลดกิเลส เพื่อปล่อย
วางความอยาก (ตัณหา) กาม
ค ุณ ๕ (ร ูป รส กล ิ ่น เส ียง 
สัมผัส) และความยึดมั่นถือมั่น 
(อ ุ ปาทาน )  ในจ ิ ต ใจ  เป็ น
หนทางสู่ความพ้นทุกข์ 

คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒ 
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๒/๒๕-๒๖ 
(ฉบับหลวง) และ อัตตวรรค 
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๕๗-๑๖๖/
๘๑-๘๔ (ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๗๑ ปัญหาและอุปสรรค 
ไม่เคยหมดไปจากโลก มีแต่
ทุกข์ใจเท่านั้นที่หมดไปจากเรา
ได ้

ดับทุกข์ใจ ไร้กังวล ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๗๒ ไม่มีประโยชน์อะไรที่
จะทุกข์ใจ ความทุกข์ใจ ไม่ได้
แก ้ป ัญหา ม ีแต ่ เพ ิ ่มป ัญหา 
สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดับ
ไป จะทุกข์ใจไปทำไม เบิกบาน
แจ่มใสดีกว่า 

ดับทุกข์ใจ ไร้กังวล ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๗๓ เมื่อเรามุ่งหมายและ
พยายามหยุดชั ่ว มุ ่งหมายให้
เกิดดี และพยายามทำดีอย่าง
เต็มที่แล้ว ยอมหรือกล้า ให้เกิด
สิ่งเลวร้ายสุดๆ ทุกเรื ่องให้ได้ 
ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ใจ 

กล้าหยุดชั่ว ทำดี กล้าลดกิเลส 
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) กามคุณ ๕ (รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จิตใจ 

พระโอวาทปาต ิโมกข์  ท ี .ม. 
(ไทย) ๑๐/๕๔/๔๐-๔๑ (ฉบับ
หลวง) และ ทรงแสดงพระ
โอวาทปาติโมกข์ ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๙๐/๕๐-๕๑ (ฉบับมหา
จุฬาฯ) 



๑๙๐ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๗๔ ให้ตรวจดูว่า ในชีวิต
เรา ยังมีเร ื ่องอะไรที ่เกิดขึ้น 
หรือเสียหายแล้ว ทำให้ใจเรา
เป็นทุกข์ได้ ถ้ามีอยู่ แสดงว่า 
ยังมีกิเลสเหตุแห่งทุกข์อยู่ ให้
กำจัดกิเลสความยึดมั่นถือมั่น
นั้นเสีย 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) กามคุณ ๕ (รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส) และความ
ยึดมั่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๗๕ ถ้าเราดับทุกข์ใจได้ ก็
ไม่มีทุกข์อะไรที่ดับไม่ได้ 

ดับทุกข์ใจ ดับกองทุกข์ทั้งหมด
ทั้งมวล 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๗๖ ความสำเร็จของงาน 
ไม ่ ไช ่ความสำเร ็จของงาน 
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ ข อ ง ใ จ  คื อ
ความสำเร ็จของงาน ใจที ่ไร้
ทุกข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือ
มั ่นว ่า งานจะสำเร ็จหร ือไม่
สำเร็จ เมื ่อเราได้พยายามทำ
เต็มที ่แล้ว เพราะเข้าใจเร ื ่อง
กรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) กามคุณ ๕ (รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬาฯ) 

ข้อที ่ ๗๗ ระวัง กิเลส มักจะ
หลอกให้ยึดมั ่นถือมั ่นในสิ ่งที่
สำคัญยิ่งๆ ขึ้นไป 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) กามคุณ ๕ (รูป 
รส กลิ ่น เส ียง สัมผัส) และ
ความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) 
ในจิตใจ 

จักกว ัตต ิส ูตร และมารส ูตร 
โพชฌงค์เป็นมรรคาเครื่องย่ำยี
มาร สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๕๐๕-
๕๐๗/๑๒๖-๑๒๗ (ฉบับหลวง) 
และ จักกวัตติสูตร สํ.ม. (ไทย) 



๑๙๑ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 
๑๙/๒๒๓-๒๒๔/๑๕๕-๑๕๖ 
(ฉบับมหาจุฬาฯ) 

ข้อที่ ๗๘ ความสมบูรณ์ หรือ
ความสำเร็จของกิจกรรมการ
งาน คือ ความลวง ลวงให้ยึด 
ลวงให้ทุกข์ ส่วนความสำเร็จ
ของใจที่พ้นทุกข์ พ้นความยึด
มั่นถือมั่น คือ ความจริง 

ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

วิภังคสูตร อริยมรรค ๘ สํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๓๓-๔๑/๘-๙ (ฉบับ
หลวง) และ วิภังคสูตร สํ.ม. 
(ไทย) ๑๙/๘/๑๐-๑๓ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๗๙ ดีทางโลก ๑๐ ระดับ 
ด ีระด ับ ๑๐ เป ็นความลวง 
ส่วนดีระดับ ๑๑ คือ ความจริง 
เป็นดีทางธรรม เป็นความพ้น
ทุกข์ จากความไม่ยึดมั่นถือมั่น
ว่า ดีทางโลกจะเกิดมากน้อย
แค่ไหน เมื่อได้มุ่งหมายให้เกิดดี
ระด ับ ๑๐ และพยายามทำ
อย่างเต็มที่แล้ว 

ทำดีที่ทำได้จริง ลดกิเลส เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

มัชฌิมาปฏิปทา ม.ม ู (ไทย) 
๑๒/๒๖/๒๑-๒๒ (ฉบับหลวง) 
และ ม ัชฌ ิมาปฏ ิปทา ม.มู  
(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑-๓๓ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๘๐ เมื ่อได้มุ ่งหมายให้
เกิดดี และพยายามทำอย่าง
เต็มที่แล้ว แต่ดีนั้นไม่สมบูรณ์ 
ไม ่สำเร ็จดั่ งใจหมาย ก ิ เลส
ม ักจะหลอกบอกว ่า ถ ้ า ไม่
สมบูรณ์ ไม่สำเร็จ จะเสียหาย 
จะไม่สบายใจ เป็นความลวง 
ให้ใช้ปัญญาหักลำกิเลส โดย
บอกกับกิเลสว่า ถ้าได้มากกว่า
นี้ ถ้าสมบูรณ์หรือสำเร็จกว่านี้ 
จะเสียหาย เพราะในขณะนั้น 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย) ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๑๙๒ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ยังไม่ใช่เวลาที่จะได้มากกว่านี้ 
ยังไม่ใช่เวลาที่จะสมบูรณ์หรือ
สำเร ็จกว่านี ้ ในครั ้งนั ้น ไม่
สมบูรณ์ ไม่สำเร็จ จะดีที ่สุด 
ยุติธรรมที่สุด ตามกุศลอกุศล
ของเราและคนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อที่ ๘๑ เหนือความเก่ง คือ 
วิบากร้าย เก่งแค่ไหนว่าแน่ ก็
แพ้วิบากร้าย ร้ายแค่ไหนวา่แน่ 
ก็แพ้วิบากดี วิบากดีที่แน่แท้ ที่
ดีที่สุด คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม 

เชื่อชัดเรื่องกรรม และผลของ
วิบากกรรม 

สัมมาทิฏฐิ ๑๐ ข้อที ่ ๔ ผล
วิบากของกรมที่ทำดีทำชั่วแล้ว 
มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฎานัง กัม
มานัง ผลัง วิปาโก) มหาจัตตารี
สกสูตร ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๗/
๑๔๖ (ฉบับหลวง) และ มหาจัต
ตารีสกสูตร ม.อุ. (ไทย) ๑๔/
๑๓๖/๑๔๗-๑๗๖ (ฉบับมหา
จุฬา) 

ข้อที ่ ๘๒ จงฝึกอยู ่กับความ
เป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็น
นิตย์ อย่างผาสุกให้ได้ 

เข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ที่
พร่องอยู่ตลอด เพื่อปล่อยวาง
ความอยาก (ตัณหา) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จิตใจ 

รัฐปาลสูตร ที ่ ๒ ม.ม. (ไทย) 
๑๓/๔๕๑/๓๑๑-๓๑๕ (ฉบับ
หลวง) และ รัฐปาลสูตร ที่  ๒ 
ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๐๗-๓๐๘/
๓๖๙-๓๗๑ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๘๓ ความยึดมั ่นถือมั่น 
จะทำให้เกิด ความพร่อง ความ
พลาด ความทุกข ์

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย) ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๑๙๓ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๘๔ ล้างความยึดมั่นถือ
ม ั ่ น ข อ ง ใ จ ไ ด ้ ส ำ เ ร ็ จ  คื อ 
ความสำเร็จที่แท้จริง 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย) ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๘๕ จงเบิกบาน เบิกบาน 
และเบิกบาน จงเบิกบาน อย่าง
เป็นอมตะธรรม 

อิทธิบาท ๔ ยินดี เต็มใจ พอใจ อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๘๖ แพทย์วิถีธรรม ลด
โรค ลดยา ลดค่าใช ้จ ่าย ลด
ทุกข ์

พึ่งตนเอง เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มัชฌิมาปฏิปทา ม.ม ู (ไทย) 
๑๒/๒๖/๒๑-๒๒ (ฉบับหลวง) 
และ ม ัชฌ ิมาปฏ ิปทา ม.มู  
(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑-๓๓ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๘๗ แต่ละชีวิตจะมีสภาพ 
ทุกข์เท่าที่โง่ โง่เท่าท่ีทุกข์ โกรธ
เท่าท่ีโง่ โง่เท่าท่ีโกรธ โลภเท่าที่
โง่ โง่เท่าที่โลภ หลงเท่าที่โง่ โง่
เท่าที่หลง ยึดเท่าที่โง่ โง่เท่าที่
ยึด กลัวเท่าที่โง่ โง่เท่าที่กลัว 
ชั่วเท่าที่โง่ โง่เท่าที่ชั่ว ไม่ทุกข์
เท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ทุกข์ 
ไม่โกรธเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่
ไม ่โกรธ ไม ่โลภเท่าที ่ฉลาด 
ฉลาดเท่าที่ไม่โลภ ไม่หลงเท่าที่

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย) ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๑๙๔ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่หลง ไม่ยึด
เท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่ไม่ยึด 
ไม่กลัวเท่าที่ฉลาด ฉลาดเท่าที่
ไม่กลัว ไม่ชั่วเท่าที่ฉลาด ฉลาด
เท่าท่ีไม่ชั่ว 

ข้อที ่ ๘๘ คนลดกิเลส คือคน
ฉลาด คนดี คนสุข คนไม่ลด
กิเลส คือคนโง่ คนชั่ว คนทุกข์ 
อยากฉลาด อยากสุข อยากดี 
ต้องลดกิเลส 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาวรรค ว ิโมกขกถา ข ุ .ป. 
(ไทย) ๓๑/๔๖๙/๑๙๙ (ฉบับ
หลวง) และ วิโมกขกถา ขุ.ป. 
(ไทย) ๓๑/๒๐๙/๓๔๖-๓๔๘ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๘๙ ในโลกนี้ ไม่มีอะไร
เที่ยง ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้ 
ไม ่ม ี อะไรท ี ่ เ ร ากำหนดได้  
นอกจากใจที ่ไม่ทุกข์ของเรา
เท่านั้น ที่เรากำหนดได้ 

เข้าใจไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยง
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ 
๒๐ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๓๕-
๓๗ (ฉบ ับหลวง)  และ มัค
ควรรค ๒๕/๒๗๓-๒๘๙/๑๑๗-
๑๒๒ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๙๐ วัตถุไม่เที่ยง มีแต่ใจ
ไร้ทุกข์เท่านั้นที่เที่ยง 

เข้าใจไตรลักษณ์ ความไม่เที่ยง
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

คาถาธรรมบท มรรควรรคที่ 
๒๐ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๓๐/๓๕-
๓๗ (ฉบ ับหลวง)  และ มัค
ควรรค ๒๕/๒๗๓-๒๘๙/๑๑๗-
๑๒๒ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๙๑ คนโง่ ไม่มีปัญญาที่
พาพ้นทุกข์ จะไม่มีศรัทธาและ
ศีลที่ถูกตรง ส่วนคนที่มีศรัทธา
และศีลที่ถูกตรง ก็จะมีปัญญา
ที่พาพ้นทุกข์ และคนที่มีปัญญา
ที่พาพ้นทุกข์ ก็จะมีศรัทธาและ
ศีลที่ถูกตรง 

การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่าง
ตั ้งมั ่น เพื ่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย) ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๑๙๕ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๙๒ คนมีปัญญา จะไม่มี
ป ัญญาหาเหตุผลให้ตน กลัว 
ช ั ่ว ท ุกข ์ แต ่จะมีป ัญญาหา
เหตุผลให้ตน พ้นกลัว พ้นชั่ว 
พ้นทุกข์ คนไม่มีปัญญา จะมี
ปัญญาหาเหตุผลให้ตน กลัว 
ชั่ว ทุกข์ แต่จะไม่มีปัญญาหา
เหตุผลให้ตน พ้นกลัว พ้นชั่ว 
พ้นทุกข์ 

คนมีปัญญาแม้ตกทุกข์ก็ยังหา
สุขพบ 

กำลัง ๕ ประการ ขุ.ชา.เอกก. 
(ไทย) ๒๗/๒๔๔๔/๔๔๐-๔๔๑ 
(ฉบ ับหลวง) และ กำล ัง ๕ 
ประการ ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) 
๒๗/๒๗-๓๘/๕๙๙-๖๐๐ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๙๓ ในโลกนี้ ไม่มีอะไร
สำคัญเท่า “การดับทุกข์ใจ ให้
ได้” 

ลดกิเลส ต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้ง
ปวง เพื่อปล่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

เจลส ูตร ส ํ .ม .  ( ไทย) ๑๙/
๑๗๑๗/๔๓๕-๔๓๖ (ฉบับ
หลวง) และ เจลส ูตร ส ํ .ม. 
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๑๖๕ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๙๔ เมื ่อเกิดเรื ่องที ่เรา
รู้สึกไม่ดี โดยสัจจะแสดงว่า เรา
ทำหรือส่งเสริมสิ่งผิดสิ่งไม่ดีมา 
ในชาตินี้หรือชาติก่อน ๆ เมื่อ
ทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิด จะเป็น
วิบากร้ายใหม่ ที ่ทำให้ว ิบาก
ร้ายเก่าที ่ร ับ ก็ไม่ม ีว ันหมด
เกล ี ้ยงได ้ง ่าย ไม ่ม ีว ันหมด
เกลี้ยงได้เร็ว แต่จะหมดเกลี้ยง
ได้ยาก และหมดเกลี ้ยงได้ช้า 
และว ิบากร ้ายใหม่ก ็จะเพ่ิม 
อย่างไม่มีวันสิ้นสุด 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรม 

พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโล
ต ิท ี ่  ๑๐ ขุ .อป. (ไทย) ๓๒/
๓๙๒/๓๖๑-๓๖๓ (ฉบับหลวง) 
แ ล ะ  พ ุ ท ธ า ป ท า น ชื่ อ
ปุพพกัมมปิโลติที ่ ๑๐ ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๖๔-๙๖/๕๗๔-๕๗๘ 
(ฉบับมหาจุฬา) 



๑๙๖ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๙๕ การไม่ยอมรับผิด ไม่
สารภาพผิด จะเพิ่มฤทธิ์วิบาก
ร้าย แต่การยอมรับผิด การ
สารภาพผิด จะลดฤทธิ ์วิบาก
ร้าย และเพ่ิมฤทธิ์วิบากดี 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรม ผิดรีบแก้ไข รีบ
เปิดเผย 

ทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกธรรม ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๕๔๓-๕๕๐/๔๑๓-
๔๑๖ (ฉบับหลวง) และ ทิฏฐิ
ค ื อญาณของอร ิ ยสาวก  ๗ 
ประการ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๓-
๕๐๐/๕๓๓-๕๓๖ (ฉบับมหา
จุฬา) 

ข้อที ่ ๙๖ คนโง่เท่านั ้นที ่ ไม่
ยอมรับผิด ไม่ยอมสารภาพผิด 
ไม่ยอมสำนึกผิด 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรม ผิดรีบแก้ไข รีบ
เปิดเผย 

ทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกธรรม ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๕๔๓-๕๕๐/๔๑๓-
๔๑๖ (ฉบับหลวง) และ ทิฏฐิ
ค ื อญาณของอร ิ ยสาวก  ๗ 
ประการ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๓-
๕๐๐/๕๓๓-๕๓๖ (ฉบับมหา
จุฬา) 

ข้อที่ ๙๗ การยอมรับความจริง
ตามความเป็นจริง ด้วยการ
สำนึกผิด สารภาพผิด ยอมรับ
ผิด เต็มใจรับโทษ ขอโทษ ขอ
อโหสิกรรม ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไมด่ี 
ตั้งจิตทำสิ่งที่ดี คือลดกิเลสและ
ช่วยเหลือผู้อื ่นให้ได้มากที ่สุด 
เท่าที่จะทำได้ ด้วยความยินดี 
จริงใจ เป็นสุดยอดแห่งพลัง
ความดี ที่ทำให้ใจไม่ทุกข์ ดัน
เรื ่องร้ายออกไป ได้มากที ่สุด 
ดูดสิ ่งดีเข้ามาสู ่ช ีว ิต ได้มาก
ที่สุด รับร้ายแล้ว ร้ายก็หมดไป 
เ ร าก ็ จะ โชคด ี ข ึ ้ น  ได ้ เป็ น

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรม ผิดรีบแก้ไข รีบ
เปิดเผย 

ทิฏฐิที่เป็นนิยยานิกธรรม ม.มู. 
(ไทย) ๑๒/๕๔๓-๕๕๐/๔๑๓-
๔๑๖ (ฉบับหลวง) และ ทิฏฐิ
ค ื อญาณของอร ิ ยสาวก  ๗ 
ประการ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๗๓-
๕๐๐/๕๓๓-๕๓๖ (ฉบับมหา
จุฬา) 



๑๙๗ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ตัวอย่าง และแรงเหนี่ยวนำ ใน
การปฏิบัติที่ดี ที่ถูกตรง สู่ความ
พ้นทุกข์ เพื ่อประโยชน์สุขที่
แท้จริง อันยอดเยี่ยมยั่งยืนที่สุด 
ต่อตนและมวลมนุษยชาติ 

ข้อที่ ๙๘ เป้าหมายทุกเรื่อง ถ้า
ต้องการให้สำเร็จเร็ว จง “อย่า
ยึดมั่นถือมั่น” ยิ่งยึดยิ่งไม่ได้ 
ยิ ่งไม่ยึดยิ่งได้ ยึดเท่าไหร่ๆ ก็
จะไม่ได้เท่านั้นๆ ยิ่งยึดยิ่งพร่อง 
ย ิ ่งย ึดย ิ ่งช ้า ย ิ ่งโง ่  ย ิ ่งท ุกข์  
เพราะยึดคือวิบากร้าย อยากได้ 
อย่ายึด ถ้ายึด จะไม่ได้ ยิ ่งยึด 
ยิ่งโง่ ยิ่งซวย ยิ่งยึด เป้าหมาย
ยิ ่งสำเร็จช้า ทั ้งทางโลกและ
ทางธรรม ยิ่งไม่ยึด เป้าหมาย
ยิ ่งสำเร็จเร็ว ทั ้งทางโลกและ
ทางธรรม ยึด จะไม่พ้นกลัว จะ
ไม่พ้นทุกข์ จะไม่ได้สุขยั ่งยืน 
แต่ถ้าไม่ยึด จะพ้นกลัว จะพ้น
ทุกข์ จะได้ความสุขที่ยั่งยืน 

ลดกิเลส ต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้ง
ปวง เพื่อปล่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย) ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๙๙ ยึดมั่นถือมั่น ทำให้ 
“ใจเป็นทุกข์” จะมีวิบากร้าย
มาทำลาย ทำให้ไม่สำเร็จหรือ
สำเร็จช้า หรือสำเร็จเร็ว แต่มี
เรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้าย
เจือ ผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณที่

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๑๙๘ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ยอดเยี่ยมยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้
เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทาง
จิตวิญญาณได้มากที่สุด และ
เป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อ่ืนทำ
ชั่วได้ทุกเรื่อง 

ข้อที่ ๑๐๐ ไม่ยึดมั่นถือมั่น จะ
ทำให้ “ใจเป็นสุข” จะมีวิบากดี
มาช่วย ทำให้สำเร็จได้เร็ว เป็น
บุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้าย
เจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์
ท ี ่ ส ุ ด ไม ่ เ ก ิ ดกา รบาด เจ็ บ
ปวดร้าวทางจิตวิญญาณ และ
เป็นพลังที ่ทำให้ตนหรือผู ้ อ่ืน 
ทำสิ่งดีได้ทุกเรื ่องเมื่อถึงเวลา
อันควร เป็นบุญกุศลสูงสุด 

ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๐๑ ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น 
ให้ได้ “จึงจะได้” 

ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๐๒ ทำตามจริงที่เป็นไป
ได้จริง ชีวิตก็ไม่มีอะไรทุกข์ 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๑๙๙ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๑๐๓ ทุกข์ย่อมไม่ตกถึง 
ผู้ที ่เข้าใจ เชื่อ และ ชัด เรื ่อง
กรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

เข้าใจและเชื ่อชัดเรื ่องกรรม 
อย่างแจ่มแจ้ง 

กรรมสูตรที่ ๑ องฺ.ทสก. (ไทย) 
๒๔/๑๙๔/๒๖๖-๒๗๐ (ฉบับ
หลวง) และ ปฐมสัญเจตนิก
สูตร กรรมที่สัตว์เจตนาสั่งสม 
สูตรที่ ๑ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/
๒๑๗/๓๕๗-๓๖๒ (ฉบับมหา
จุฬา) 

ข้อที่ ๑๐๔ ผู้ที่เข้าใจ เชื่อ และ 
ชัด เรื ่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 
จะเอาทุกข์มาแต่ไหน 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

จูฬกัมมวิภังคสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๕๗๙-๕๙๗/๒๘๗-๒๙๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหากัมมวิ
ภ ังคส ูตร ม.อ ุ .  (ไทย) ๑๔/
๒๘๙-๑๙๗/๓๔๙-๓๕๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๐๕ ผู้ที่เข้าใจ เชื่อ และ 
ชัด เรื่องกรรม จะไม่ทำชั่ว จะ
ทำแต่ดี ผู้ที่ไม่เข้าใจ ไม่เชื่อ ไม่
ชัด เรื่องกรรม จะทำชั่ว 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

พระปาติโมกข์ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๕๔/๔๐-๔๑ (ฉบับหลวง) และ 
ทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกข์ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐-๕๑ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๐๖ ที ่ยังไม่เข้าใจ ไม่
เชื่อ ไม่ชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่ม
แจ้ง จะยังโง่อยู่ ชั่วอยู่ ทุกข์อยู่ 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

จุลลนันทิยชาดก ผลของกรรม
ดีกรรมชั่ว ขุ.ชา.เอกก. (ไทย) 
๒๗/๒๙๔/๘๕ (ฉบับหลวง) 
และ จูฬนันทิยชาดก ขุ.ชา.เอ
กก. (ไทย) ๒๗/๑๔๔/๑๐๓ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๐๗ กลัว ชั่ว ทุกข์ คือ 
โง ่

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 



๒๐๐ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๐๘ กรรมคือ ความจริง 
ความจริงคือ กรรม เชื่อชัดเรื่อง
กรรมคือ เชื่อชัดความจริง เชื่อ
ชัดความจริง จึงจะหลุดพ้นจาก
ทุกข์ได ้

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

จูฬกัมมวิภังคสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๕๗๙-๕๙๗/๒๘๗-๒๙๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหากัมมวิ
ภั งคส ูตร ม.อ ุ .  ( ไทย) ๑๔/
๒๘๙-๑๙๗/๓๔๙-๓๕๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๐๙ ความเข้าใจ เชื่อ 
และชัด เรื ่องกรรมอย่างแจ่ม
แจ้ง เป็นรหัส เป็นปัญญาที่
จำเป็นที่สุด สำคัญที่สุด มีฤทธิ์
ที ่ส ุด ในการดับทุกข์ ในการ
คลายความยึดมั่นถือมั่น ในการ
เข ้าส ู ่ความผาส ุกท ี ่แท ้จริง 
ว ิบากต้องรับ กิเลสต้องล้าง 
พุทธะจึงจะเกิด 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๑๐ ความเข้าใจ ความ
เชื่อ และชัด เรื่องกรรมเท่านั้น 
จึงจะคลายความยึดมั่นถือมั่น
ได ้

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๑๑ ความไม่เข้าใจ ไม่
เชื่อ ไม่ชัด เรื่องกรรม ทำให้ยึด
มั่นถือมั่น ทำให้เป็นทุกข์ ส่วน

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

พุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโล
ต ิท ี ่  ๑๐ ขุ .อป. (ไทย) ๓๒/
๓๙๒/๓๖๑-๓๖๓ (ฉบับหลวง) 



๒๐๑ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ความเข้าใจ เชื่อ ชัด เรื่องกรรม 
ทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่น ทำให้เป็น
สุข 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

แ ล ะ  พ ุ ท ธ า ป ท า น ชื่ อ
ปุพพกัมมปิโลติที ่ ๑๐ ขุ.อป. 
(ไทย) ๓๒/๖๔-๙๖/๕๗๔-๕๗๘ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๑๒ สุขจากการให้ด้วย
ใจที่บริสุทธิ์ ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่
กว่าการเอา 

การให้ด้วยใจที ่บริสุทธ์ เป็น
การสละออก เอาออก เสียสละ 
จะเบา การเอา เอาเข ้ามา
สะสม จะหนัก 

นอกจากการแบ่งปั่นเผื่อแผ่กัน
แล้ว สัตว์ทั้งปวงหามีที่พ่ึงอ่ืนไม่ 
ข ุ .ชา.ปญฺญาส. (ไทย) ๒๘/
๑๐๗๓/๒๕๔ (ฉบับหลวง) และ 
พ ร ะ เ ว ส ส ั น ด ร ต ร ั ส  ขุ .
ช า . ปญ ฺญาส .  ( ไทย )  ๒๘/
๑๗๑๑/๔๕๖ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๑๓ สุขจากการให้ด้วย
ใจที่บริสุทธิ์ สุขสบายใจที่สุดใน
โลก เป็นสุขที่สุขที่สุดในโลก 

การ ให ้  การแบ ่ งป ั ่ น  การ
เสียสละ ด้วยใจที่บริสุทธิ์ สุข 
เบา สบายที่สุด 

มนาปทายีสูตร (ผู้ให้ย่อมได้รับ
ความสุข) องฺ.ปญฺจก. (ไทย) 
๒๒/๔๔/๔๔-๔๕ (ฉบับหลวง) 
และ มนาปทายีสูตร องฺ.ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๔๔/๖๙-๗๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๑๔ คุกที ่แท้จริง คือ 
กิเลส เป็นทุกข์ต ัวแท้ที ่คอย
กักขังความทุกข์และความชั่ว
ในใจคน 

ลดกิเลส เหตุแห่งกองทุกข์ที่
กักขังเรา ทำให้เราไม่มีอิสระใน
ชีวิต 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๑๕ ทำดีเต็มที่ทุกครั้ง 
ก็ “ชนะทุกครั้ง” 

ทำดี ทำเต็มท่ีทุกครั้ง อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 



๒๐๒ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๑๖ ชัยชนะที่ยิ ่งใหญ่ 
คือ ชนะโง่ ชนะชั่ว ชนะทุกข์ 
ในใจเรา  

ลดกิเลส ลดความชั่ว ความโง่ 
ในใจ ทำให ้ชนะท ุกข ์  เ พ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข ้อท ี ่  ๑๑๗  ตอนหน ้าไม ่ รู้  
ตอนนี้สู ้ไม่ถอย สู้กิเลสอย่างรู้
เพียรรู้พัก 

เพียรพยายาม สู้กิเลส อย่างรู้
เพียรรู้พัก 

มัชฌิมาปฏิปทา ม.ม ู (ไทย) 
๑๒/๒๖/๒๑-๒๒ (ฉบับหลวง) 
และ ม ัชฌ ิมาปฏ ิปทา ม.มู  
(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑-๓๓ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๑๘ ทุกอย่างล้มเหลว
ได้ แต่ “ใจ” ล้มเหลวไม่ได้ 

ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑๑/๑๑-๑๓ (ฉบับ
หลวง) และ จักขุปาลเถรวัตถุ 
(พระจักขุบาลเถระ) และมัฏฐ
กุณฑลีวัตถุ (นายมัฏฐกุณฑลี) 
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข ้ อ ท ี ่  ๑ ๑ ๙  ป ั ญ ห า  คื อ 
เครื่องมือฝึกใจที่ดีที่สุดในโลก 

ปัญหา ทำให้เกิดความเพียร 
ล้างกิเลส 

ส ัมม ัปปธานวรรคที ่  ๓ องฺ .
สตฺตก (ไทย) ๒๓/๒๗๗-๒๗๘/
๓ ๗ ๗  ( ฉ บ ั บ ห ล ว ง )  แ ล ะ 
สัมมัปปธานวรรค องฺ.สตฺตก 
(ไทย) ๒๓/๗๓/๕๕๙-๕๖๐ 
(ฉบับมหาจุฬา) 



๒๐๓ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๑๒๐ ปัญหาไม่เคยหมด
ไปจากชีวิตของเรา มีแต่ทุกข์
เท่านั้น ที่หมดไปจากใจของเรา 

ปัญหาไม่เคยหมดไป แต่เราไม่
ทุกข์ใจ 

ธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑ ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑๑/๑๑-๑๓ (ฉบับ
หลวง) และ จักขุปาลเถรวัตถุ 
(พระจักขุบาลเถระ) และมัฏฐ
กุณฑลีวัตถุ (นายมัฏฐกุณฑลี) 
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑-๒/๒๓-๒๔ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อท ี ่  ๑๒๑  โจทย์ท ุกโจทย์ 
เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ เป็น
เครื่องมือฝึกจิตของเรา ให้เป็น
สุขอย่างถูกต้องตามธรรม 

ผัสสะต่างๆ ที ่เข้ามากระทบ 
ทำให้ได้ฝึกจิตใจ เพื ่อปล่อย
วางความอยาก (ตัณหา) และ
ความยึดมั่นถือมั่น (อุปาทาน) 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๒๒ สิ่งใดที่เหมือนจริง 
แต่คิดพูดทำตามแล้ว “ทุกข์” 
แสดงว่า “สิ่งนั้นไม่จริง” แต่สิ่ง
ใดที่เหมือนไม่จริง เมื่อคิดพูด
ทำตามแล้ว “พ้นทุกข์” แสดง
ว่า “สิ่งนั้นจริง” 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมัญญูสูตร (สัปปุริสธรรม ๗) 
องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๕/๙๑-
๙๓ (ฉบับหลวง) และ ธัมมัญญู
ส ูตร องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/
๖๘/๑๔๓-๑๔๖ (ฉบ ับมหา
จุฬา) 

ข้อที่ ๑๒๓ เจอผัสสะไม่ดี ได้
โชค ๓ ชั้น คือ ได้เห็นทุกข์ ได้
ล้างทุกข์ และได้ใช้วิบากได้ใช้
วิบากกรรมที่ไม่ดี ร้ายนั้นก็จะ
หมดไป ดีก็จะออกฤทธิ์ได้มาก
ขึ้น 

ได้ล ้างกิเลส เพื ่อปล่อยวาง
ความอยาก (ตัณหา) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย ) ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๒๐๔ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๑๒๔ เกิดเป็นคน ต้องฝึก
ยิ้มรับสิ่งดีสิ่งร้ายด้วยใจที่เป็น
สุขให้ได ้

ยินดี เต็มใจ พอใจ อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๒๕ อย่าปล่อยเวลา
ชีวิตให้สูญเปล่าด้วยการ “ไม่
ลดกิเลส” 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๒๖ คุณค่าและความ
ผาสุกของการเป็นคน คือ การ
พ่ึงตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มนาปทาย ีส ูตร อง ฺ .ปญฺจก. 
(ไทย) ๒๒/๔๔/๔๔-๔๕ (ฉบับ
หลวง) องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/
๔๔/๖๙-๗๒ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๒๗ แก้ปัญหาทุกข์ของ
ชีวิตเราได้ ก็จะสามารถช่วยแก้
ทุกข์ของผู ้อื ่นได้ ผู ้ที ่พ้นทุกข์
เท่านั ้น จึงจะช่วยผู้อื ่นให้พ้น
ทุกข์ได้ ทำความผาสุกที ่ตน 
ช่วยคนที่ศรัทธา 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มัชฌิมาปฏิปทา ม.ม ู (ไทย) 
๑๒/๒๖/๒๑-๒๒ (ฉบับหลวง) 
และ ม ัชฌ ิมาปฏ ิปทา  ม.มู  
(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑-๓๓ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๒๘ ถ้าเราสอนเขาให้ดี
ขึ้นไม่ได้ ก็ไม่ต้องสอน แสดงว่า 
ณ เวลานั ้น เราไม่ใช่สัตบุรุษ
ของเขา ก็ให้ “สัตบุร ุษของ
เขา” หรือให้ “ทุกข์ของเขา” 
สอนแทน 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

อัปปมัญญา ๔ อย่าง ที.ปา. 
(ไทย) ๑๑/๒๓๔-๒๓๕/๑๗๘-
๑๘๐ (ฉบับหลวง) และ อัปป
ม ัญญา ท ี .ปา.  (ไทย)  ๑๑/
๓๐๘/๒๘๐-๒๘๑ (ฉบับมหา
จุฬา) 



๒๐๕ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๑๒๙ อย่าไปเสียเวลากับ
คนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้น เพราะ
ถ้ามัวเสียเวลากับคนกิเลสหนา
ที่ขุนไม่ขึ ้น มันเป็นวิบากร้าย 
ต่อตนเองต่อผู้อื่น 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

หานิสูตร องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/
๒๗/๒๖-๒๗ (ฉบับหลวง) และ 
ปฐมปริหานิสูตร ๒๓/๒๘/๔๓-
๔๔ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๓๐ อย่าแบกชีวิตคน
อื ่น อย่าทำผิดหน้าที ่ อย่าทำ
เกินหน้าที่ ถ้าเขาไม่ฟังเรา ให้
เขาเป็นอย่างที่เขาเป็น ให้เขา
ทำอย่างที ่ เขาต้องการจะทำ 
ปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดี
ร ้ายของแต่ละชีวิต ถ้าเราได้
พยายาม บอกแล้ว สอนแล้ว 
เตือนแล้ว แต่เขายังไม่ฟัง เรา
สอนเขาไม่ได้ แปลว่า การสอน
เขาไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราไม่ใช่
สัตบุรุษของเขา หน้าที่เราคือ 
ทำเต็มที่เต็มแรงอย่างรู้เพียรรู้
พัก แล้วปล่อยวางให้เป็นไป
ตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มัชฌิมาปฏิปทา ม.ม ู (ไทย) 
๑๒/๒๖/๒๑-๒๒ (ฉบับหลวง) 
และ ม ัชฌ ิมาปฏ ิปทา  ม.มู  
(ไทย) ๑๒/๓๓/๓๑-๓๓ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๓๑ ถ้าชนะ ความโกรธ 
กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่ง
ผล กังวล ได้ อย่างอ่ืน ง่ายหมด 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๒๐๖ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที่ ๑๓๒ คนที่ทำงานลงตัว
ตลอด ไม่มีปัญหาใดๆ คือ คนที่
ซวยที่สุดในโลก 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข ้อท ี ่  ๑๓๓  อ ุปสรรคและ
ปัญหา คือ ชีวิตชีวา 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๓๔ กุศลาธัมมา อกุศ
ลาธัมมา แปลว่า "ชีวิต เดี๋ยวก็
ด ี เด ี ๋ยวก็ร ้าย เด ี ๋ยวก็สมใจ 
เดี๋ยวก็ไม่สมใจ" ตราบใดยังมี
ชีวิตอยู ่ ยังไม่ปรินิพพาน จะ
ได้รับแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่สมใจ อย่าง
เดียว เป็นไปไม่ได้ จะได้รับแต่
สิ่งร้าย สิ่งไม่สมใจ อย่างเดียว 
เป็นไปไม่ได้ จะได้รับทั้งสองสิ่ง
เป็นธรรมดา ในเมื ่อทุกชีวิต
ล้วนเคยทำดีมา จึงมีดีคอยช่วย
เป็นระยะๆ และเคยพลาดทำ
ไม่ดีมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้ จึงมี
วิบากร้ายทั้งกองเล็ก กองปาน
กลาง และกองมหึมา ไล่ล่าชีวิต

เข้าใจเรื่องกรรม และผลวิบาก
กรรม 

สพัพลหุสสตูร องฺ.สตฺตก (ไทย) 
๒๓/๑๓๐/๑๙๒-๑๙๓ (ฉบับ
หลวง) และ อภิสันทสูตร องฺ.
สตฺตก (ไทย) ๒๓/๓๙/๒๙๙-
๓๐๑ (ฉบับมหาจุฬา) 



๒๐๗ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ท ุกช ี ว ิ ตตลอดเวลา ตราบ
ปรินิพพาน 

ข้อที่ ๑๓๕ โลกนี้ มีสิ่งดีให้เรา
ได้อาศัย มีอุปสรรคให้เราได้
ฝึกฝน มีอุปสรรคให้เราได้ใช้
วิบาก มีอุปสรรคให้เราได้ล้าง
ทุกข์ใจ 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๓๖ ชีว ิตที ่ลงตัว คือ
ชีวิตที่มีแต่ความเสื่อม ชีวิตที่ไม่
ลงตัว คือชีวิตที่มีแต่ความเจริญ 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๓๗ เวลาชีวิตมีน้อยนัก 
สั้นนัก อย่าปล่อยเวลาชีวิตให้
สูญเปล่า จงละบาป บำเพ็ญ
กุศล และยินดี พอใจ เต็มใจ 
สุขใจ มีชีวิตชีวา ในทุกเสี ้ยว
วินาทีของชีวิต 

เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) และความยึดมั ่นถือ
มั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรค
ที่ ๒ ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๒/๑๓-
๑๔ (ฉบับหลวง) และ อัปป
มาทวรรค ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๒๑-
๒๔/๓๑-๓๒ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๓๘ จงเผชิญกับปัญหา
อุปสรรคที่มีอยู่คู่โลกตลอดกาล
นาน อย่างมีชีวิตชีวาให้ได้ 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 



๒๐๘ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที ่ ๑๓๙ งานล้มเหลวหรือ
สลาย แล้วอัตตาสลายได้ ก็คุ้ม
เกินคุ้ม 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข ้อท ี ่  ๑๔๐  ใครเขาจะยึด
หรือไม่ยึด ไม่สำคัญ ใครเขาจะ
คิดกับเราอย่างไร ไม่สำคัญ สิ่ง
สำคัญ คือ เราต้องไม่ยึดมั่นถือ
มั่น จิตเราต้องสูงก่อน จึงจะดึง
จิตคนอ่ืนขึ้นสูงได้ 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๔๑ ความผิดความถูก
อยู่ที่ “การยึดหรือไม่ยึด” ถ้า
ยึดคือผิด ถ้าไม่ยึดคือถูก ผิดถูก 
ไม่ได้อยู่ที ่เหตุผลใครเลิศยอด
กว่าใคร ผิดถูก มันอยู ่ท ี ่ยึด 
หรือไม่ยึด ยึดคือผิด ถ้าไม่ยึด
คือถูก ยึด คือ ยึดมั่นถือมั่นตาม
ความคิดของเรา เอาดีแบบเรา
หมาย จึงจะสุขใจ ไม่เอาดีแบบ
เราหมายจะทุกข์ใจ นี ่แหละ 
ยึด นี่แหละกิเลส นี่แหละบาป 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมัน่ (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๔๒ “ยึดที่ไม่ผิด” คือ 
“ยึดความไม่ยึดมั่นถือมั่น” 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/



๒๐๙ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๔๓ ทำดีถูกด่าให้ได้ ถูก
แกล้งให้ได้ ถูกนินทาให้ได้ ถูก
ว่าให้ได้ ถูกดูถูกให้ได้ ถูกเข้าใจ
ผิดให้ได้ ถูกทำไม่ดีสารพัดเรื่อง
ให้ได้ เพราะเราทำมาท้ังนั้น 

เชื่อชัดเรื่องกรรม และผลวิบาก
กรรม 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๔๔ ทำดีแล้ว ยังถูก
เร ื ่องร ้ายวิบากบาปเล่นงาน
หนัก แสดงว่า ชาติก่อนเราทำ
บาปมาก เราแสบมาก เราแสบ
สุดๆ มัน ก็ต้องรับสุดๆ มันจะ
ได้หมดไปสุดๆ เราจะได้เป็นสุข 
สุดๆ 

เข้าใจเรื ่องกรรม และผลของ
วิบากกรรม 

จูฬกัมมวิภังคสูตร ม.อุ. (ไทย) 
๑๔/๕๗๙-๕๙๗/๒๘๗-๒๙๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหากัมมวิ
ภ ังคส ูตร ม.อ ุ .  (ไทย) ๑๔/
๒๘๙-๑๙๗/๓๔๙-๓๕๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๔๕ อย่าสร้างความสุข
ให้กับตน ด้วยการสร้างความ
ทุกข์ให้กับผู้อื่น 

จ ุลศ ีล  เป ็นการปฏ ิบ ัต ิ ศี ล
ละเอียดสูงสุด จุลศีลข้อที ่ ๑ 
(การไม่เบียดเบียน) ละการฆ่า
ส ัตว ์  เว ้นการฆ ่าส ัตว ์  วาง
ทัณฑะ วางศาสตรา มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มีความ
กรุณา หวังประโยชน์แก่สัตว์
ทั้งปวงอยู ่

จุลศีลข้อที่ ๑ ที.สี. (ไทย) ๙/
๒๕๕/๑๙๒-๑๙๕ (ฉบับหลวง) 
และ อริยผล ๔ ที.สี. (ไทย) ๙/
๗๗๖/๑๕๗-๑๕๘ (ฉบับมหา
จุฬา) 

ข้อท ี ่  ๑๔๖  ถามว ่า เก ิดมา
ทำไม ตอบว่า เกิดมาเพ่ือฝึกฝน
การสร้างความผาสุกที่แท้จริง
ให้กับตนเองและผู้อ่ืน 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 



๒๑๐ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๔๗ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นดี
ที่สุดแล้ว 

( Everything happens for 
the best.) 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

อิทธิบาท ๔ ที.ม. (ไทย) ๑๐/
๒๐๐/๑๖๓ (ฉบับหลวง) และ 
การเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ 
ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๘๗/๒๑๘-
๒๑๙ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๔๘ ในโลกนี้ ไม่มีอะไร
ที ่ไม่มีข้อดี มีข้อดีได้หมด มี
ประโยชน์ได้หมด ต้องหาข้อดี 
หาประโยชน์ให้ได้ ในทุกเรื่อง 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

มหาสติปัฏฐานสูตร ที.ม. (ไทย) 
๑๐/๒๗๓-๒๙๙/๒๑๖-๒๓๒ 
(ฉบับหลวง) และ มหาสติปัฏ
ฐานส ูตร ท ี .ม.  (ไทย)  ๑๐/
๓๗๒-๔๐๒/๓๐๑-๓๓๗ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๔๙ ความสุขแท้ คือไม่
ทุกข์ใจ ไม่ว่าจะเกิดอะไร ใน
สถานการณ์ใด 

ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
ในกามคุณ ๕ (ร ูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) และความยึดมั่น
ถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจได้ 
แก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา 

เจลส ูตร  ส ํ .ม .  ( ไทย)  ๑๙/
๑๗๑๗/๔๓๕-๔๓๖ (ฉบับ
หลวง) และ เจลส ูตร  ส ํ .ม. 
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๕๐ ชีวิตที ่มั ่นคง คือ 
ชีวิตที ่ให้ หรือเสียสละ อย่าง
แท้จริง 

สันโดน ใจพอจากกิเลสตัณหา
ความอยาก เป็นคนวรรณะ ๙  

ท ร ง ป ร ะช ุ ม ส ง ฆ ์ บ ั ญ ญ ั ติ
สิกขาบท (วรรณะ ๙) วิ.มหา. 
(ไทย) ๑/๒๐/๒๕-๒๗ (ฉบับ
หลวง) และ ทรงประชุมสงฆ์
บัญญัติสิกขาบท วิ.มหา. (ไทย) 
๑/๓๙/๒๗-๒๙ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๕๑ เราจะทำ ในสิ่งที่
คนอ่ืน ทำได้ยาก เราจะเป็น ใน

ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 

เจลส ูตร  ส ํ .ม .  ( ไทย)  ๑๙/
๑๗๑๗/๔๓๕-๔๓๖ (ฉบับ



๒๑๑ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

สิ่งที่คนอื่น เป็นได้ยาก เราจะ
สละ ในสิ่งที่คนอื่น สละได้ยาก 
เราจะพ้นทุกข์ ในสิ ่งที ่คนอ่ืน 
พ้นทุกข์ได้ยาก (ทุกข์จากสุข
ปลอมทุกข์จริง) เราจะชนะ ใน
สิ ่งที ่คนอื ่นชนะได้ยาก (ชนะ
กิเลสเหตุแห่งทุกข์ท้ังปวง) 

ในกามคุณ ๕ (ร ูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) และความยึดมั่น
ถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจได้ 
แก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา 

หลวง) และ เจลส ูตร  ส ํ .ม. 
(ไทย) ๑๙/๑๑๐๔/๖๑๕ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๕๒ เสพกิเลส มีโทษ 
คือ ทุกข์หนัก ทุกข์หนักมาก 
ทุกข์หนักที่สุด จะเสพไปทำไม
ให้ทุกข ์

ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
ในกามคุณ ๕ (ร ูป รส กลิ่น 
เสียง สัมผัส) และความยึดมั่น
ถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจได้ 
แก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหา 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๕๓ มาเป็นหมอดูแล
ตัวเองกันเถอะ 

พึ่งตน ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ 
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) ในกามคุณ ๕ (รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จ ิตใจได ้ แก้ไขปัญหาได ้ทุก
ปัญหา 

คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒ 
(ตนแลเป็นที่พึ ่งแห่งตน) ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๕-๒๖ (ฉบับ
หลวง) และ อัตตวรรค ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑๕๗-๑๖๖/๘๑-๘๔ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๕๔ หมอที่ดีที่สุดในโลก 
คือ ตัวเราเอง 

พึ่งตน ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ 
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) ในกามคุณ ๕ (รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จ ิตใจได ้ แก้ไขปัญหาได ้ทุก
ปัญหา 

คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒ 
(ตนแลเป็นที่พึ ่งแห่งตน) ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๕-๒๖ (ฉบับ
หลวง) และ อัตตวรรค ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑๕๗-๑๖๖/๘๑-๘๔ 
(ฉบับมหาจุฬา) 



๒๑๒ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

ข้อที ่ ๑๕๕ ถ้าสุขภาพพึ่งตน
เกิดไม่ได้ หมอและคนไข้ จะพา
กันป่วยตาย 

พึ่งตน ลดกิเลส เหตุแห่งทุกข์ 
เพ ื ่ อปล ่อยวางความอยาก 
(ตัณหา) ในกามคุณ ๕ (รูป รส 
กลิ่น เสียง สัมผัส) และความ
ยึดมั ่นถือมั ่น (อุปาทาน) ใน
จ ิตใจได ้ แก้ไขปัญหาได ้ทุก
ปัญหา 

คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒ 
(ตนแลเป็นที่พึ ่งแห่งตน) ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๕-๒๖ (ฉบับ
หลวง) และ อัตตวรรค ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑๕๗-๑๖๖/๘๑-๘๔ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๕๖ กิเลสโลภโกรธ หลง 
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่วงการ
สุขภาพส่วนใหญ่ไม่รู้ 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๕๗ ลดกิเลส รักษาโรค 
พลังเด็ดขาดในการลดกิเลส 
เป็นพลังรักษาโรค ที่มีฤทธิ์เร็ว
และแรงที่สุดในโลก 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐม
เทศนา อริยสัจ ๔ วิ.ม. (ไทย) 
๔/๑๔/๑๖ (ฉบับหลวง) และ 
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วิ.ม. 
(ไทย) ๔/๑๔/๒๑-๒๒ (ฉบับ
มหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๕๘ ศูนย์บาทรักษาทุก
โรค 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

คาถาธรรมบท อัตตวรรคที่ ๑๒ 
(ตนแลเป็นที่พึ ่งแห่งตน) ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๒๒/๒๕-๒๖ (ฉบับ
หลวง) และ อัตตวรรค ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๑๕๗-๑๖๖/๘๑-๘๔ 
(ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๕๙ การให้ หรือแบ่งปัน 
เป็นที่พ่ึงแท้ของโลก 

แบ่งปัน เอาออก ลดกิเลส เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 

นอกจากการแบ่งปั่นเผื่อแผ่กัน
แล้ว สัตว์ทั้งปวงหามีที่พ่ึงอ่ืนไม่ 



๒๑๓ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

ข ุ .ชา.ปญฺญาส. (ไทย)  ๒๘/
๑๐๗๓/๒๕๔ (ฉบับหลวง) และ 
พ ร ะ เ ว ส ส ั น ด ร ต ร ั ส  ขุ .
ช า . ปญ ฺญาส .  ( ไทย )  ๒๘/
๑๗๑๑/๔๕๖ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๖๐ การให้ หรือการ
แบ่งปันด้วยใจที่บร ิสุทธิ ์ คือ
ความเจริญของจิตวิญญาณที่
งดงาม มีคุณค่า และผาสุกที่สุด
ในโลก 

แบ่งปัน เอาออก ลดกิเลส เพ่ือ
ปล่อยวางความอยาก (ตัณหา) 
แ ล ะ ค ว า ม ย ึ ด ม ั ่ น ถ ื อ มั่ น 
(อุปาทาน) ในจิตใจ 

นอกจากการแบ่งปั่นเผื่อแผ่กัน
แล้ว สัตว์ทั้งปวงหามีที่พ่ึงอ่ืนไม่ 
ข ุ .ชา.ปญฺญาส. (ไทย)  ๒๘/
๑๐๗๓/๒๕๔ (ฉบับหลวง) และ 
พ ร ะ เ ว ส ส ั น ด ร ต ร ั ส  ขุ .
ช า . ปญ ฺญาส .  ( ไทย )  ๒๘/
๑๗๑๑/๔๕๖ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที่ ๑๖๑ ชีวิตต้องฝึกให้อยู่
อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้ 
ประหยัด คือ กินน้อยใช้น้อยใน
ขีดที ่แข็งแรงที ่สุด ไม่ทรมาน
ตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่
จำเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึง
ใช้ เป็นโทษไม่ใช้ เพื่อก้าวไปสู่ 
ช ี ว ิ ตท ี ่ พอเพ ีย ง เ ร ี ยบ ง ่ าย 
ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม 
จิตใจที่เป็นสุข 

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

ท ร ง ป ร ะช ุ ม ส ง ฆ ์ บ ั ญ ญ ั ติ
สิกขาบท (วรรณะ ๙) วิ.มหา. 
(ไทย) ๑/๒๐/๒๕-๒๗ (ฉบับ
หลวง) และ ทรงประชุมสงฆ์
บัญญัติสิกขาบท วิ.มหา. (ไทย) 
๑/๓๙/๒๗-๒๙ (ฉบับมหาจุฬา) 

ข้อที ่ ๑๖๒ การดำรงชีวิตมัน
ไม ่ ได ้ม ีอะไรมากมาย อย่ า
เสียเวลาไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เกิน
ความจำเป็นของชีวิต สิ่งจำเป็น
ในชีวิต คือ ปัจจัย ๔ (อาหาร 
เครื ่องนุ ่งห่ม ที ่อยู ่อาศัย ยา

ลดกิเลส เพื่อปล่อยวางความ
อยาก (ตัณหา) และความยึด
มั่นถือมั่น (อุปาทาน) ในจิตใจ 

จัตตาริสูตร (การบริโภคปัจัย ๔ 
ที่น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ) 
ขุ.ข ุ. (ไทย) ๒๕/๒๘๑/๒๔๓ 
(ฉบับหลวง) และ ส ุลภสูตร 
ขุ.ขุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘-
๔๗๙ (ฉบับมหาจุฬา) 



๒๑๔ 

 

เนื้อหาในบททบทวนธรรม
ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์สาระสำคัญ 
ในการดับทุกข์ใจ 

หลักธรรม/ พระสูตร/  
พุทธพจน์ในพระพุทธศาสนา 

รักษาโรค) มิตรดี ความดี คือ
สมบัติที ่แท้จริง สิ ่งจำเป็นใน
ชีวิตมีเพียงเท่านี้ 

ข้อที่ ๑๖๓ อาหารเป็นหนึ่งใน
โลก ส ิ ่ งสำค ัญในช ีว ิต  คื อ 
อาหาร ได้แก่ สมุนไพร ผลไม้ 
ผักสด ผักลวก ข้าว เกลือ ถั่ว
หลากหลายชนิด ธัญพืชรสมัน 
ทำให้แข็งแรง สบาย เบาท้อง 
มีกำลัง อิ ่มนาน สิ ่งสำคัญมี
เพียงเท่านี้ แล้วจะโลภ จะโง่ไป
ทำไม 

อาหารเป็นหนึ่งในโลก เป็นไป
เพื ่อล้างกิเลส เพื ่อปล่อยวาง
ความอยาก (ตัณหา) ในกาม
คุณ ๕ (ร ูป รส กล ิ ่น เส ียง 
สัมผัส) และความยึดมั่นถือมั่น 
(อุปทาน) ในจิตใจ 

สามเณรปัญหาในขุททกปาฐะ 
(อาหารเป็นหนึ่งในโลก) ขุ.ขุ. 
(ไทย) ๒๕/๔/๒ (ฉบับหลวง) 
และ สามเณรป ัญหา  ข ุ .ขุ . 
(ไทย) ๒๕/๔/๕-๖ (ฉบับมหา
จุฬา) 

แสดงให้เห็นว่า เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 
อธิบายถึง การคบและเคารพมิตรดี มีอริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น พึ่งตน และแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์  
เป็นหลักสำคัญซึ่งจะทำให้เราสามารถ ‘ดับทุกข์ใจ’ และแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้ เพราะ ‘การคบ
และเคารพมิตรดี’ คือ การคบและเคารพคนดีมีศีล จะนำพาให้เราทำแต่ดีและปฏิบัติศีลสู่การพ้นทุกข์
ได้มาก จึงทำให้เราได้มีโอกาสทำดีให้มากๆ เพื่อจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา    
ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้อาศัยเพื่อขัดเกลากิเลสของตนในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้
และชาติอื่นๆ สืบไป ‘มีอริยศีล’ คือ การไม่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น เป็นประโยชน์ ต่อ
ตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อสัตว์อ่ืน โดยวิธีตั้งอริยศีล คือ ให้เลิกในสิ่งท่ีชอบแบบยึดม่ันถือม่ัน (ล้างชอบ) ให้
ชอบในสิ่งท่ีชังแบบยึดม่ันถือม่ัน (ล้างชัง) ‘ทำสมดุลร้อนเย็น’ คือ รู้ว่าวิธีการดูแลหรือรักษาสุขภาพ
ร่างกายท่ีถูกกันกับชีวิตต้องใช้แล้วสบาย เบากาย มีกำลัง เป็นอยู่ผาสุก ถ้าใช้แล้วไม่สบาย ไม่เบากาย 
ไม่มีกำลัง ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน วิธีการนั้นไม่ถูกกันกับชีวิต รู้ว่าอาหารที่สมดุลเป็นประโยชน์กับ
ชีวิตทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ต้องกินแล้วเบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อ่ิมนาน ถ้ากินแล้วไม่เบา
ท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง หิวเร็ว อาหารนั้นไม่สมดุลเป็นโทษกับชีวิต ‘พึ่งตน’ คือ การใช้
ชีวิตที่ฝึกให้อยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้ กินน้อยใช้น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่
เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึงใช้ เป็นโทษไม่ใช้ เพื่อก้าวไปสู่ ชีวิตที่พอเพียง
เรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข สุดท้าย ‘แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์’ คือ การ



๒๑๕ 

 

ทำดีอย่างมีสุข โดยรู้ว่าอะไรดีที่สุด ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น แล้วลง
มือทำให้ดีที่สุด ยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้ว และไม่ติดไม่ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท่ีดีที่สุด เพราะเข้าใจเรื่อง
กรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าแต่ละชีวิตจะได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ล้วนเกิดจากพลังวิบากดีหรือร้าย ที่เกิด
จากการกระทำทางกาย หรือวาจา หรือใจของผู้นั้นเอง ทั้งในอดีตชาติ และชาตินี้ สังเคราะห์กันอย่าง
ละหนึ่งส่วน อีกทั้งยังรู้ชัดว่าการยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นทุกข์ จะมีวิบากร้ายมาทำลาย ทำให้ไม่
สำเร็จหรือสำเร็จช้า หรือสำเร็จเร็วแต่มีเรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จ
ความผาสุกทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยมยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้
มากที่สุด และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง ส่วนการไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นสุข 
จะมีวิบากดีมาช่วย ทำให้สำเร็จได้เร็ว เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์
ที่สุด ไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำสิ่งดีได้ทุกเรื่อง
เมื่อถึงเวลาอันควร เป็นบุญกุศลสูงสุด 

ดังนั้น เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น 
จนเกิดผลหรืออานิสงค์ของการปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลไปเป็นลำดับ ได้แก่ ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ความ
เบิกบานยินดี ความอ่ิมใจ ความสงบระงับ ความสำราญทางใจ ความตั้งมั่นแห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ความรู้
แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ในขั้นนี้จะทำให้เรามีปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จึงเกิด
ความละหน่าย ความคลายกำหนัด ตามมา ในขั้นนี้จะทำให้เรามีปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือ
ม่ันไปเป็นลำดับ เมื่อเราเสพ เจริญ ทำให้มากในการปฏิบัติเช่นนี้ ย่อมถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในความ
หลุดพ้นจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นของกิเลสทั้งปวงได้ในที่สุด สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติศีล
ที่เป็นกุศลด้วยปัญญาอย่างมั่นในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ไปจนถึงจุลศีลหรือจูฬ
ศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลไปเป็นลำดับ กระทั่งเกิดปัญญาเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จึงเกิดความ
ละหน่าย (นิพพิทา) คลายกำหนัด (วิราคะ) จากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนั้นๆ ไปเป็นลำดับ๓ 

๔.๓ วิเคราะห์วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ การทำเหตุแห่งการ
หลุดพ้นจากทุกข์ โดยการนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการลด ละ เลิกกิเลสหรือความอยากแบบ
ยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม 
การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น  พร้อมทั้งส่ังสมเหตุแห่งการ
หลุดพ้นจากทุกข์นั้นให้ดียิ่งขึ้นๆ คล่องแคล่วยิ่งขึ้นๆ ด้วยการทำซ้ำๆ พิจารณาอย่างเข้าใจในเนื้อหา

 
๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๓. 



๒๑๖ 

 

ของบททบทวนธรรมจากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการ
ทางกายวาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค เพื่อสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไป
เป็นลำดับ โดยทำไปทีละเรื่องๆ 

แสดงให้เห็นว่า วิธีการนำบททบทวนธรรมไปใช้ดับทุกข์ เน้นไปที่การดับทุกข์ใจเป็น
สำคัญ โดยเริ่มจาก ‘การฟังธรรม’ คือ การได้ฟังเนื้อหาและคำอธิบายในธรรมะแท้ๆ จากสัตบุรุษ จาก
หมู่มิตรดี ที่รู้สัจจะแท้ ที่ปฏิบัติได้จริง เพราะเม่ือท่านเหล่านั้นเข้าถึงสภาวะแห่งความพ้นทุกข์ได้จริงใน
ตนไปเป็นลำดับแล้ว ท่านก็จะสามารถบอกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์แก่เราไปเป็น
ลำดับได้ อย่างมีความงดงามในเบื้องต้น (ล้างกิเลสขั้นกามภพ) ท่ามกลาง (ล้างกิเลสขั้นรูปภพ) และ
ที่สุด (ล้างกิเลสขั้นอรูปภพ) รวมถึงช่วยแนะนำตักเตือนเมื่อเราปฏิบัติผิดหรือเกียจคร้านย่อหย่อนได้ 
จึงทำให้เราเกิดความเชื่อถือ เชื่อฟังและกล้าปฏิบัติตามอย่างแกล้วกล้าอาจหาญ 

ข้อที่สองเป็น ‘การสนทนาธรรม’ คือ การที่เราได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆ จากสัตบุรุษ จาก
หมู่มิตรดี แล้วนำไปปฏิบัติจนเกิดผลตามไปเป็นลำดับ ก็จะมีบ่อยครั้งที่เราปฏิบัติไปแล้วติดขัดหรือเกิด
ข้อลังเลสงสัย หรืออาจหลงคิดว่าเราปฏิบัติได้ดีแล้วหรือสมบูรณ์แล้ว ในธรรมนั้น แต่เมื่อเราได้มีการ
สนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยน หรือเล่าสู่กันฟังในเนื้อหาสาระของบทธรรมนั้นๆ แก่หมู่มิตรดีที่ปฏิบัติ
ร่วมกัน เราก็จะได้ยินได้ฟังการพิจารณาธรรมะในเหลี่ยมมุมต่างๆ ที่เพ่ือนทำได้ โดยที่เรายังติดขัดหรือ
มีข้อลังเลสงสัยอยู่ เราก็จะได้คลายความสงสัยในเหลี่ยมมุมนั้นๆ หรือมีเพ่ือนที่เขาปฏิบัติได้สูงกว่าเมื่อ
เขาได้ฟังเราแล้วเห็นว่าเรายังมีส่วนที่ยังหลงผิดอยู่หรือยังไม่สมบูรณ์อยู่ เขาก็จะได้ชี้แนะหรือตักเตือน
บอกกล่าวให้เรารู้ตัวเพ่ือปรับปรุงแก้ไขส่วนผิดนั้น ฉะนั้นการปฏิบัติธรรมแล้วหมั่นมาสนทนาธรรมกัน
เป็นประจำสม่ำเสมอ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เราคลายความลังเลสงสัยได้เร็ว และปลอดภัย
จากความหลงตัวหลงตนว่าหลุดพ้นจากทุกข์แล้วได้อย่างดีเยี่ยม 

ข้อที่สามเป็น ‘การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม’ คือ การที่เราหมั่นท่องจำเนื้อหาในบท
ทบทวนธรรมจนจำได้ข้ึนใจ เหมือนการท่องสูตรคูณ โดยมีข้อดีคือเมื่อเรานำไปปฏิบัติตามก็จะสามารถ
ระลึกถึงเนื ้อหาของบทธรรมข้อนั ้นๆ ขึ ้นมาเพื ่อใช้พิจารณาต่อสู ้กับกิเลสได้อย่างรวดเร็วหรือ
คล่องแคล่ว ยิ่งเราหมั่นท่องจำเนื้อหาในบททบทวนธรรมทุกๆ ข้ออยู่เสมอๆ เราก็จะยิ่งระลึกถึงเนื้อหา
ของบทธรรมในข้อที่เหมาะควรแก่การพิจารณาเพื่อต่อสู้กับกิเลสในปัจจุบันขณะนั้น ได้อย่างรวดเร็ว
หรือคล่องแคล่วยิ่งขึ้นๆ ไปเป็นลำดับ 

ข้อที่สี่เป็น ‘การพิจารณาใคร่ครวญธรรม’ คือ การหยิบยกเอาบททบทวนธรรมข้อหนึ่งๆ 
ที่เราต้องการนำไปใช้ดับทุกข์ขึ ้นมาพิจารณาใคร่ครวญตามในเนื้อหา โดยใคร่ครวญรายละเอียด 
ตรวจสอบสาระสำคัญ ความมุ่งหมาย และวิธีการปฏิบัติตามเนื้อหานั้น เมื่อนำไปปฏิบัติตามก็มีการ
เก็บรายละเอียดที่เราได้พบได้เห็น ได้สัมผัส และพิสูจน์ยืนยันผลว่าเป็นจริงตามนั้นหรือไม่ ทำตามแล้ว



๒๑๗ 

 

เกิดผลดีอย่างไร หรือเกิดผลเสียอย่างไร เพื่อทำการเปรียบเทียบ ยืนยัน หรือปรับปรุ งแก้ไขในส่วนที่
เรายังตีความไม่ถูกต้อง หรือพัฒนาในส่วนที่เราตีความถูกแล้วเพียงแต่ยังปฏิบัติไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นๆ 
ไปเป็นลำดับ จึงไม่ได้เป็นเพียงการเชื่อเพราะว่าท่านผู้สอนนั้นเป็นครูอาจารย์เรา หรือคิดตามหลักการ
เหตุผล หรือคาดดะเนเอาตามประสบการณ์เดิมของตน แต่เป็นความเชื่อที่เกิดจากการฟังและนำมา
คิดใคร่ครวญตาม แล้วพิสูจน์ด้วยการทดลองปฏิบัติตามพร้อมกับหมั่นตรวจสอบใคร่ครวญผลที่เกิดขึ้น
ในตนอยู่เสมอๆ เมื่อเห็นว่าเป็นโทษจึงละเว้น ถ้าเป็นประโยชน์จึงเข้าถึง 

ข้อสุดท้ายเป็น ‘การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ คือ การนำเอาเนื้อหาในบท
ทบทวนธรรมข้อหนึ่งๆ ที่เราได้ยินได้ฟังมาจากผู้รู ้ แล้วนำไปตั้งเจตนาที่จะปฏิบัติตามเนื้อหานั้น      
ในระหว่างปฏิบัติไปเม่ือติดขัดหรือมีข้อลังเลสงสัย หรือไม่แน่ใจว่าตนเองทำถูกต้องแล้วหรือยัง ก็มีการ
หมั่นสนทนา พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหมู่มิตรดีมีศีล กระทั่งได้คำตอบที่คลายข้อสงสัยใน
เหลี่ยมมุมนั้นๆ แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตน ในระหว่างนั้นก็หมั่นอ่านท่องจำบททบทวนธรรมทุก
ข้อหรือในข้อหนึ่งๆ ไปด้วยจนจำได้ขึ้นใจ ทำให้เมื่อเกิดผัสสะแล้วเห็นอาการดิ้นรนและเหตุผลของ
กิเลส ก็สามารถระลึกเนื้อหาของบททบทวนธรรมในข้อที่เหมาะควรกับโจทย์นั้นขึ้นมาพิจารณาต่อรอง
หรือต่อกรกับกิเลสได้อย่างรวดเร็วคล่องแคล่วทันท่วงที มีการพิจารณาใคร่ครวญทำใจตามในเนื้อหา 
จุดมุ่งหมาย ผล และวิธีปฏิบัติตามบททบทวนธรรมข้อนั้นๆ จึงสามารถนำมาตั้งเป็นศีลหรือเจตนาอัน
เป็นกุศลให้แก่ตนเองได้อย่างเหมาะสมกับฐานจิตของตน เมื่อตั้งศีลได้เหมาะสมกับฐานะของตนแล้วก็
มุ่งม่ัน ตั้งใจมั่นในการปฏิบัติตามเพ่ือทำให้ศีลนั้นบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นๆ (อธิศีล) ไปเป็นลำดับ ในขณะที่ปฏิบัติ
ก็มีจิตตั้งมั่นดำรงตนอย่างมีสติ เพื่อจับอาการของกิเลสในขณะที่กำลังกระทบสัมผัสทา งทวารทั้ง ๖ 
แล้วหยิบยกเอาอาการและเหตุผลของกิเลสนั้นขึ้นมาพิจารณาตามกระบวนการ ‘อริยสัจ ๔’ 

การพิจารณาตามกระบวนการ ‘อริยสัจ ๔’ คือ เห็นอาการดิ้นรนแส่หาอยากได้สิ่งใดสิ่ง
หนึ่งมาเสพสมใจหมายว่า นี้เป็น ‘ทุกข์ที่แท้จริง’ รู้เหตุผลของกิเลสที่มันอยากได้สิ่งนั้นๆ มาสมใจ
หมายหรืออยากแบบยึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้สมใจหมายว่า นี้เป็น ‘เหตุแห่งทุกข’์ ได้ยินได้ฟังมาจากผู้รู้
หรือได้รู้ได้เห็นด้วยการใคร่ครวญตามว่าถ้าเราไม่มีความความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นหรือไม่มีความ
อยากได้สิ่งนั้นมาเสพสมใจหมายว่า นี้เป็น ‘สภาพดับทุกข์’ และรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้ตนหมดความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่น โดยตั้งใจมั่นแน่วแน่ในการปฏิบัติตามศีลที่เราตั้งไว้เพื่อลด ละ เลิกการเสพสุขสมใจ
ไปเป็นลำดับ ด้วยการพิจารณาโทษของการคิดพูดทำตามกิเลส พิจารณาประโยชน์ของการคิดพูดทำที่
ขัดเกลากิเลสหรือไม่ไปตามกิเลส พิจารณาเรื่องกรรมและวิบากกรรม (ผล) หรือคิดพูดทำอย่างไรแล้ว
เกิดผลอย่างไร พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอาการกิเลส ไม่เที่ยงท่ีมันโตขึ้นเพราะเราทำตามมัน ไม่
เที่ยงที่มันลดลงเพราะเราขัดใจมัน เห็นความเป็นทุกข์ใจที่เพิ่มขึ้นจากความอยากได้สมใจที่มันโตขึ้นๆ 
เห็นความเป็นทุกข์ใจที่ลดลงจากความอยากได้สมใจที่มันลดลงๆ เมื่อเราปฏิบัติศีลด้วยปัญญา



๒๑๘ 

 

พิจารณาเห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ของกิเลสมาตามลำดับเช่นนี้อย่างตั้งมั่น จึงเกิดความละ
หน่ายคลายกำหนัดจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ ทำให้เราได้พิจารณาเห็นส่วนของ
กิเลสที่ลดลงไปหรือหมดไปว่ากิเลสมันไม่ใช่ตัวตนแท้ของเรา (อนัตตา) มันลดลงได้หรือหมดไปได้ อีก
ทั้งยังพิจารณาเห็นว่าตอนที่เราคิดพูดทำตามกิเลสก็จะทำให้ตัวเองอยากคิดพูดทำชั่วหรือทำผิดศีลไป
ได้ทุกเรื่อง ทั้งยังเหนี่ยวนำให้คนที่ได้เห็นได้ยินหรือได้รู้สึกเกิดความอยากทำสิ่งไม่ดีเหล่านั้นตามไ ป
ด้วย แต่ถ้าเราคิดพูดทำขัดใจกับกิเลสโดยที่เรามีความยินดีเบิกบานก็จะทำให้ตัวเองอยากคิดพูดทำดี
หรือทำถูกศีลในเรื่องอ่ืนๆ ให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ยิ่งข้ึนๆ ไป ทั้งยังมีแรงเหนี่ยวนำให้คนที่ได้เห็นได้ยินหรือ
ได้รู้สึกเกิดความอยากทำสิ่งดีเหล่านั้นตามไปด้วย 

วิธีการนำบททบทวนธรรมไปใช้ดับทุกข์ จึงเน้นไปที่การดับทุกข์ใจเป็นสำคัญ โดยมี
องค์ประกอบของการฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณา
ใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น เป็นองค์ประกอบที่ปฏิบัติไปพร้อมๆ กัน
อย่างเป็นองค์รวม ทำหน้าที่เกื้อหนุน เสริมหนุนกันอย่างมิอาจแยกจากกัน ได้เด็ดขาด ในขณะที่เรา
ทำซ้ำๆ ใน ๕ ขั้นตอนดังกล่าวนี้ จะทำให้เราเกิดปัญญาในการพิจารณาอย่างเข้าใจเพราะเข้าถึงโทษ
ของการมีกิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส กรรมและผลของกรรม ไตรลักษณ์ของกิเลส แล ะแรง
เหนี่ยวนำของจิตวิญญาณ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นๆ จึงสั่งสมเป็นพลังงานของจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความ
เป็นจริง (วิชชา) ไปเป็นลำดับ พลังงานนี้จะเข้าไปสลายความหลงอยากแบบยึดมั่นถือมั่น (อวิชชา) ให้
ลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นหมดสิ้นไปได้ 

พลังงานสลายความอยากแบบยึดม่ันถือม่ัน เริ่มจากการกดข่มหรือการพรากห่างออกมา
จากสิ่งนั้นๆ ที่เราชอบหรือชัง โดยลด ละ เลิกความอยากเสพสุขสมใจในสิ่งที่เป็นโทษมากไปหาสิ่งที่
เป็นโทษน้อย และสิ่งที่เป็นประโยชน์น้อยไปหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากไปตามลำดับ การที่เราต้องลด 
ละ เลิกสิ่งที่เป็นโทษมากก่อนนั่นก็เพราะ ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งใดเป็นโทษมากจิตวิญญาณของเราก็จะติดสิ่ง
นั้นน้อย แต่ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งใดเป็นโทษน้อยจิตวิญญาณของเราก็จะติดสิ่งนั้นมาก  ฉะนั้นสิ่งที่เราติด
น้อยเราก็จะสามารถเลิกได้ก่อน ก็จะทำให้มีกำลังใจในการเลิกสิ่งที่ติดมากขึ้นๆ ไปเป็นลำดับ เมื่ อเรา
พรากห่างออกมาจากสิ่งที่ชอบหรือชังตามฐานะที่พอเหมาะกับเราแล้ว กิเลสที่มันเคยได้เสพสมใจก็จะ
ออกอาการและเหตุผลไม่พอใจที่ไม่ได้เสพสมใจอยาก ทำให้เราได้เห็นใจที่มันแส่หาดิ้นรน อึดอัดขัด
เคืองใจ ไม่ยินดีพอใจ หรือกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นๆ มาเสพสมใจ เราได้เห็น
อาการเหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยง ได้สมใจก็สุขแว๊บเดียวหมดไป เดี๋ยวก็อยากใหม่ที่แรงกว่าเดิม แม้ได้เสพ
สมใจนานเข้าๆ เดี๋ยวก็เบื่อ แต่พอไม่ได้เสพสมใจนานเข้าๆ เดี๋ยวก็อยาก พออยากใหม่ก็เป็นทุกข์ใจที่
กลัวว่าจะไม่ได้มาเสพสมใจอีก แถมยังสะสมความอยากมากขึ้นในทุกๆ ครั้งที่เราได้เสพสมใจหมายจึง
ทำให้ทุกข์ใจมากขึ้น อยากหลายเรื่องขึ้นก็ทุกข์ใจหลายเรื่องขึ้น การที่เราเห็นความไม่เที่ยง ความเป็น



๒๑๙ 

 

ทุกข์ของกิเลสอยู่อย่างนี้ซ้ำๆ ก็จะสามารถละกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้เป็นครั ้ง ๆ 
คราวๆ แล้วเราก็มีหน้าที่ทำซ้ำๆ พิจารณาซ้ำๆ แบบนี้ ภายในองค์ประกอบของการฟังธรรม การ
สนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วย
ปัญญาอย่างตั้งมั่น เราก็จะละกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้คล่องแคล่วเป็นปกติมาก
ยิ่งขึ้นๆ อาการอยากของกิเลสที่จะไปละเมิดผิดศีลก็จะลดลงๆ จนควบคุมกายวาจาได้ดี แต่ยังมีอาการ
ละเมิดอยู่ในใจ จนบางทีอดไม่ไหวต้องไปเสพทางกายวาจาบ้าง แต่ก็จะรีบสำนึกผิดหรือสารภาพผิดต่อ
หมู่มิตรดีแล้วถึงการสำรวมในศีลต่อไป ยิ่งเราทำได้เก่งขึ้นๆ คล่องแคล่วขึ้นๆ โดยทำทวนซ้ำๆ ก็จะยิ่ง
ละกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้อย่างคล่องแคล่วตั้งมั่น เมื่อเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ซ้ำๆ 
โดยทำไปทีละเรื่องๆ จนเห็นความละหน่ายจางคลายจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องหนึ่งๆ 
ไปเป็นลำดับ ในที่สุดเราก็จะสามารถหมดกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนั้นๆ อย่าง
สนิทสิ้นเกลี้ยงไปได้ ถ้าทำได้จริงกิเลสในเรื่องนั้นก็จะไม่กลับกำเริบขึ้นมาอีกแม้จะถูกกระแทกกระทั้น
อยู่ด้วยผัสสะ ไม่ว่าในขณะที่รู้ตัว หรือทีเผลอก็ตาม 

ดังนั้น วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับทุกข์
ใจ’ ด้วยการฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม 
และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น โดยปฏิบัติไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม และหมั่นทำซ้ำๆ 
หรือทำให้มากๆ ใน ๕ ขั้นตอนดังกล่าวนี้ เพ่ือทำให้จิตเราเกิดปัญญาในการพิจารณาอย่างเข้าใจเพราะ
เข้าถึงโทษของการมีกิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส กรรมและผลของกรรม ไตรลักษณ์ของกิเลส 
และแรงเหนี่ยวนำของจิตวิญญาณ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นๆ จึงสั่งสมเป็นพลังงานของจิตที่รู้แจ้งเห็นจริง
ตามความเป็นจริง (วิชชา) ไปเป็นลำดับ พลังงานนี้จะเข้าไปสลายความหลงอยากแบบยึดมั่นถือมั่น 
(อวิชชา) ให้ลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นหมดสิ้นไปได้ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เหตุแห่ง
วิมุตติ ๕ ประการนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ที่ยังไม่
หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดน
เกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ คือ ๑) การฟังธรรม ๒) การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม 
๓) การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม ๔) การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม ๕) สมาธินิมิต 
(ความตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘)”๔ และ “ปหาน ๕ ได้แก่ ๑) วิกขัมภนปหานะ (การละ
ด้วยการข่มไว้) ๒) ตทังคปหานะ (การละด้วยองค์นั้นๆ ) ๓) สมุจเฉทปหานะ (การละด้วยการตัดขาด) 
๔) ปฏิปัสสัทธิปหานะ (การละด้วยสงบระงับ) ๕) นิสสรณปหานะ (การละด้วยสลัดออกได้) การละ
นิวรณ์ด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญปฐมฌาน การละทิฏฐิสังโยชน์ด้วยองค์นั้นๆ (ตทังคปหา

 
๔ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๒-๓๕. 



๒๒๐ 

 

นะ) ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิ (สัมมาสมาธิ) ซึ่งเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทปหานะซึ่ง
เป็นโลกุตตรมรรค ปฏิปัสสัทธิปหานะซึ่งเป็นโลกุตตรผล ในขณะแห่งผล ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมรรค
ที่ให้ถึงความสิ้นไป และนิสสรณปหานะ เป็นนิโรธ คือ พระนิพพาน”๕ 

๔.๔ วิเคราะห์ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม 

ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ผู้ปฏิบัติมี
คุณสมบัติที่สามารถอ่านเวทนาได้ คือ เมื่อใดมีผัสสะมากระทบ ก็สามารถรู้ทันความเกิดของเวทนา
ตนเอง เมื่ออ่านเวทนาที่ใจของตนได้แล้ว ก็จะมีปัญญาใช้บททบทวนธรรมได้ตรงกับเหลี่ยมมุมของ
กิเลสที่หลอกให้เราหลงทุกข์ใจอยู ่ในตอนนั้น พอเราไม่หลงเชื่อกิเลสก็สามารถดับทุกข์ใจได้ใน
ปัจจุบันขณะ ทำให้เกิดปัญญาที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากกิเลสนั้นๆ ไปเป็นลำดับ พร้อมทั้งเกิดผลดี
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา ตามมาดังนี้ 

ผลด้านร่างกาย สามารถดับความทุกข์ทางร่างกายได้ ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง 
เมื่อเกิดความเจ็บป่วยก็สามารถพึ่งตนเองได้ จึงลดการพึ่งพาผู้อื่นโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 
ทำให้ลดปริมาณการใช้ยาเคมีลงได้ หรือถึงขั้นสามารถหยุดการใช้ยาเคมีลงได้อย่างถาวร 

ผลด้านจิตใจ ความทุกข์ใจลดลง และดับทุกข์ใจในเรื ่องนั ้นๆ ได้ มีความผาสุก        
มีความสุขที่ยั้งยืนเพ่ิมข้ึน มีความโปร่งโล่งเบาสบายใจ มีความเข้าใจในวิธีการคิดพิจารณาจัดการความ
กลัวหรือความเครียดได้ดีข้ึน 

ผลด้านสังคม สามารถพึ่งตนเองได้เป็นหลัก พึ่งผู ้อื ่นเป็นรอง จึงทำให้ค่าใช้จ่าย
ส่วนตัวและครอบครัวลดลงได้ อีกท้ังยังมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลผู้อ่ืน สามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือ
ผู้ที่สนใจได ้

ผลด้านปัญญาแก้ปัญหา สามารถดำรงตนอยู่ในศีล มีศีล รู้เท่าทันและสามารถลด
ความโลภ โกรธ หลงของตนได้ดีขึ้น มีความเข้าใจชัดเจนและเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมและผลของกรรม 
(วิบาก) ยิ่งขึ้น โดยเชื่อมั่นว่าการกระทำและผลจากการกระทำของเราเท่านั้นที่ส่งผลต่อตนเองอยู่
ตลอดเวลา จึงมุ่งสร้างแต่คุณงามความดี การให้อภัย มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการทำ
ประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณของ
ตนเองอย่างเต็มที ่

 
๕ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔. 



๒๒๑ 

 

แสดงให้เห็นว่า ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้า
จน คือ ผู้ปฏิบัติสามารถอ่านอาการทุกข์ใจของตนเองเมื่อกระทบสัมผัสกับเหตุการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน
ขณะได้ แล้วพิจารณาเห็นได้ว่าเรามีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในแง่มุมใดอยู่จึงเป็นเหตุให้เกิดความ
ทุกข์ใจนั้น เมื่ออ่านอาการทุกข์ใจของตนเองออกและรู้เหตุให้เกิดความทุกข์ใจแล้ว จึงมีปัญญาเลือกใช้
บททบทวนธรรมได้ตรงกับเหลี่ยมมุมที่กิเลสหลงยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันขณะนั้น จนกระทั่งสามารถ
สลายกิเลสหรือสลายความอยากยึดมั่นถือมั่นนั้นๆ ได้ไปเป็นลำดับ พอตนเองไม่หลงเชื่อกิเลสก็ไม่ต้อง
อยากเสพสมใจตามกิเลส ทำให้ ‘ทุกข์ใจดับโดยฉับพลันในปัจจุบันขณะ’ เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ทุกครั้งก็
เห็นผลทุกข์ใจดับโดยฉับพลันในปัจจุบันขณะทุกครั้ง ทำให้เกิดปัญญาที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจาก
กิเลสนั้นๆ ไปเป็นลำดับ พร้อมทั้งเกิดผลดียิ ่งขึ ้นๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
แก้ปัญหา 

ยกตัวอย่างจาก ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ๕ ท่าน ดังนี้ 

คุณ P๑ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๕๑ ปี เป็นผู้ที่อ่านท่องจำหรือฟังเสียงอ่านบททบทวน
ธรรมจนจำได้ขึ้นใจ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นก็สามารถนำเอาเนื้อหาของบท
ทบทวนธรรมแต่ละข้อมาพิจารณาใคร่ครวญตาม เพื่อปรับความเห็นความเข้าใจของตนให้ถูกต้องได้ 
ดังเหตุการณ์ที่ ‘พ่อของตนเองเสียชีวิต’ เมื่อได้รู้ข่าวก็ ‘เกิดอาการตกใจ เสียใจ ใจหาย’ มีความคิดว่า 
‘ไม่ทันได้ตั้งตัว ยังไม่ได้บอกลากันเลย จะไม่ได้เห็นหน้ากันอีกแล้ว’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมาย
ของตนเองได้ว่า ‘ยังไม่อยากให้พ่อตาย อยากพ่ออยู่นานๆ กว่านี้’ พอจับอาการทุกข์ใจ และเหตุผลที่
ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบททบทวนธรรมในข้อ ๑๐-๑๔ 
ใจความสำคัญว่า ‘สิ่งที่สร้างผลทุกอย่างให้แต่ละชีวิต คือ ผลจากการกระทำ (วิบากกรรม) ของเขาเอง 
การที่เราจะได้รับหรือไม่ได้รับอะไรล้วนเกิดจากผลของการกระทำที่เราทำสั่งสมมาทั้งส่วนอดีตและ
ปัจจุบันสังเคราะห์กันเท่านั้น เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจึงยุติธรรมเสมอ ไม่มีใครทำอะไรเรา
ได้นอกไปเสียจากผลจากการกระทำของเราเองที่สั่งสมและคอยให้ผลแก่ชีวิตเร า ดังนั้นทุกชีวิตจึงมี
หน้าที่ทำแต่ดีที่ทำได้เพื่อให้ดีนั้นชิงออกฤทธิ์แทนร้ายที่เราพลาดทำมา มิใช่มัวแต่เอาใจไปกังวลว่าสิ่ง
ร้ายจะเข้ามาจนเสียเวลาหรือพลาดโอกาสในการทำดี’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงเกิดความมั่นใจในการ
พรากจากกันของแต่ละชีวิต โดยมั่นใจอีกว่า ‘ทุกชีวิตล้วนเป็นไปตามสิ่งที่ตนทำมา สั่งสมมาเท่านั้น จึง
มิใช่ประโยชน์ที่เราจะเอาใจไปกังวล หรือคาดหวังในผล แต่ควรทำเหตุคือการกระทำของเราใน
ปัจจุบันให้ดีเท่าที่ทำได้เท่านั้น’ ผลคือ โล่งใจขึ้นมาก เพราะเห็นการคลายความอาลัยอาวรณ์ของ
ตนเองที่อยากจะให้พ่อมีชีวิตอยู่ต่อ จากความรู้สึกทุกข์ตอนแรก ๑๐๐% ลดลงเหลือ ๑๐% โดยเป็น
ส่วนเหลือที่ยังคิดถึงสิ่งดีๆ ที่เคยทำร่วมกันมา ยังเป็นความเสียดายที่จะไม่ได้ทำสิ่งดีนั้นร่วมกับพ่อใน



๒๒๒ 

 

ชาตินี้อีก นี้ก็ต้องใช้บททบทวนธรรมในข้ออื่นๆ มาช่วยพิจารณาทำใจในใจเสริมหนุนให้คลายความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่นส่วนนี้ในลำดับต่อไป 

คุณ P๒ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๕๓ ปี เป็นผู้ที ่พกหนังสือบททบทวนธรรมไว้ติด
กระเป๋าเสื้อ เวลาว่างก็หยิบขึ้นมาเปิดอ่านท่องจำและพิจารณาใคร่ครวญเนื้อหาตามเกือบทุกวัน บาง
วันก็เปิดฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมจากโทรศัพท์มือถือ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์
ใจขึ้นก็สามารถหยิบยกเอาเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละข้อขึ้นมาใช้ทำใจในใจตามได้ทันที ดัง
เหตุการณ์ที่ ‘ลูกชายติดยาเสพติดและเรียนไม่จบ’ เมื่อได้รู้ข่าวก็ ‘เกิดอาการทุกข์ใจอยากมากจนกิน
แทบไม่ได้ นอนแทบไม่หลับ’ มีความคิดว่า ‘ลูกหมดอนาคตที่ดีแล้ว’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมาย
ของตนเองได้ว่า ‘ผิดหวัง ไม่อยากให้ลูกเจอสิ่งที่ไม่ดี อยากให้ลูกเจอแต่สิ่งดีๆ’ พอจับอาการทุกข์ใจ 
และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบททบทวนธรรมใน
ข้อ ๑๗-๑๙ ใจความสำคัญว่า ‘ทุกชีวิตจะได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ล้วนเป็นไปตามผลจากการกระทำ
ของเขาเอง ไม่มีใครทำสิ่งร้ายให้แก่ใครได้ และไม่มีใครทำสิ่งดีให้แก่ใครได้ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกผลดี
หรือผลร้ายให้แก่ตนด้วยการกระทำของเขาเอง สำคัญคือไม่มีใครในโลกนี้ที่อยากโง่ อยากชั่ว อยาก
ทุกข์ เพียงแต่เขายังหลงว่าการได้เสพสมใจอยากเป็นความสุขใจ แต่แท้จริงแล้วมันเป็นการสั่งสมเหตุ
แห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลอย่างไม่มีวันสิ้นสุดให้แก่ชีวิต วันหนึ่งที่เขาทุกข์จนเกินทนก็จะพบความจริง 
และหาทางปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นั้นได้ในที่สุด จึงไม่ต้องห่วงใคร ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ทำดีที่ทำได้
เพื่อให้เราและคนในโลกได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้น ทั้งยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่โลกอีก
ด้วย’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงหมดห่วงว่าลูกจะไม่ได้พบสิ่งที่ดีๆ โดยมั่นใจว่า ‘ไม่ต้องห่วงใคร เพราะ
คนเราเมื่อทุกข์จนเกินทนก็จะหันมาปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ และสำเร็จได้ไปเป็นลำดับๆ ทุกคนใน
ท้ายที่สุด’ ผลคือโล่งใจ สว่างใจ ความทุกข์ใจหายเป็นปลิดทิ้ง นั่งยิ้มอยู่คนเดียว หมดห่วงลูกไปเลย 
และเพิ่มความศรัทธาในการลด ละ เลิกความอยากได้สมใจแบบยึดมั่นถือมั่น และหมั่นทำแต่ดีอย่าง
เต็มกำลังสุดความสามารถ 

คุณ P๔ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๒ ปี เป็นผู้ที่ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรม และอ่าน
ท่องจำเนื ้อหาในหนังสือบททบทวนธรรมอยู ่เป็นประจำ รวมถึงหมั ่นฟังธรรมและสนทนาธรรม
แลกเปลี่ยนกับหมู่มิตรดีมีศีลอยู่เป็นประจำ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นก็ได้
ระลึกถึงเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละข้อขึ้นมาใช้ทำใจในใจตามได้แทบทุกครั้ง ดังเหตุการณ์ที่ 
‘ทำงานออกมาไม่ดีเท่ากับเพื่อน’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิดอาการกระวนกระวายใจ ไม่ยินดีพอใจในผลงาน
ของตนเอง’ มีความคิดว่า ‘เราน่าจะทำได้ดีกว่า ถ้าทำได้ดีกว่านี้น่าจะดีกว่า’ อ่านอาการอยากได้สมใจ
หมายของตนเองได้ว่า ‘ไม่พอใจที่ทำผลงานได้ดีแค่นี้ อยากทำผลงานให้ดีกว่าที่เป็นอยู่’ พอจับอาการ
ทุกข์ใจ และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบททบทวน



๒๒๓ 

 

ธรรมในข้อ ๘, ๑๐, ๑๗, ๒๑ และ ๓๖ ใจความสำคัญว่า ‘ทุกชีวิตจะได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ล้วน
เป็นไปตามผลจากการกระทำของตนเองเท่านั้น ได้รับผลดีก็เกิดมาจากการกระทำดีของเรา ได้รับผล
ไม่ดีก็เกิดมาจากการกระทำไม่ดีของเรา ถ้าเรามุ่งหมายให้เกิดสิ่งดี หน้าที่ของเราก็คือการทำดี มิใช่การ
เสียเวลา ทุนรอน แรงงานไปสร้างความอยากได้สมใจหรือเร่งผลให้ดีนั้นเกิด อีกท้ังความอยากได้สมใจ
และการเร่งผลนั้นกลับจะเป็นต้นเหตุแห่งการทำสิ่งไม่ดีได้ทุกเรื่องเสียเอง เพราะเม่ือเราอยากได้สมใจ
ในเรื่องใดมากๆ ก็จะทุกข์ใจมากถ้ายังไม่ได้มา เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เราอดใจไม่ไหวก็จะสามารถทำชั่วได้ทุก
เรื่องเพื่อเอาสิ่งนั้นมาเสพสมใจตน ดังนั้นการอยากได้ดีที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่จึงเป็นต้นเหตุของ
เรื ่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลในชีวิต ส่วนการอยากได้ดีที ่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ไม่เป็นเหตุแห่งทุกข์
ทั้งหมดท้ังมวล’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงเกิดความยินดีพอใจในดีที่ตนสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง อย่างไม่
มีอะไรคาใจ โดยมั่นใจว่า ‘ถ้าเราอยากให้เกิดดีมากกว่านี้ เราก็มีหน้าที่ทำดีอย่างไม่มีความอยากให้ดี
เกิดแบบยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆ เพราะถ้าเราทำดีแล้วยังมีความอยากให้ดีเกิดแบบยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็จะ
เป็นเหตุแห่งทุกข์ใจและเรื่องร้ายสารพัดที่ทำให้ดีที่มากกว่าเกิดขึ้นไม่ได้’ ผลคือสบายใจ คลายความ
อึดอัดใจในเรื่องนี้ไป 

คุณ P๘ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๒๕ ปี เป็นผู้ที่ใช้บททบทวนธรรมโดยการอ่านท่องจำ 
และใคร่ครวญพิจารณาตามในเนื้อหาอยู่เป็นประจำ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้น
ก็ได้ระลึกถึงเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละข้อขึ้นมาใคร่ครวญพิจารณาเพื่อทำใจในใจตามอยู่
บ่อยครั้ง ดังเหตุการณ์ที่ ‘กินไก่ทอดแล้วอาการเจ็บป่วยจากมะเร็งกำเริบขึ้นมา’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิด
อาการอยากกินไก่ทอด อดใจไม่ไหว หลังกินเสร็จรู้สึกกลัว กังวลที่แผลมะเร็งกลับกำเริบขึ้นมา ’ มี
ความคิดว่า ‘เราไม่น่าไปกินเลย รู้ก็ทั้งรู้ว่ามันแสลงต่อโรคเราแท้ๆ’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมาย
ของตนเองได้ว่า ‘รู้สึกผิดที่ทำไม่ดีลงไป อยากที่จะไม่ทำผิดศีล อยากทำถูกศีล’ พอจับอาการทุกข์ใจ 
และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบททบทวนธรรมใน
ข้อ ๒๕ ใจความสำคัญว่า ‘เมื่อเกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต เขามาเพื่อให้เราได้
ชดใช้ ถ้าเราเต็มใจรับสิ่งร้ายนั้นก็หมดไป ทั้งยังให้เราไม่ประมาทในการเร่งลดกิเลสและทำความดี 
ดังนั้นเมื่อเราประสบกับทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายที่เข้ามาในชีวิต  ก็ให้รีบสำนึกผิด ยอมรับผิด 
เต็มใจรับโทษ ขอรับโทษ ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น และตั้งจิตทำความดีให้มากๆ คือ ลดกิเลสโดยการ
พิจารณาโทษของกิเลสความติดยึดให้มากๆ พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลสให้มากๆ พร้อมกับ
ทำความดีที่ทำได้ให้มากๆ พร้อมกับหมั่นสานพลังกับหมู่มิตรดีมีศีลเพื่อร่วมกันทำความดีตามโอกาส
สมควรแก่ตนให้มากๆ เท่าที่จะทำได้’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงเกิดกำลังใจกล้ายอมรับผิดและยินดี
พากเพียรลด ละ เลิกกิเลสไปเป็นลำดับตามฐานจิตของตน โดยมั่นใจว่า ‘ถ้าเราตั้งศีลขึ้นมาหยุดทำ
ตามกิเลสตัวชั่วนั้น และหมั่นพิจารณาโทษของการมีกิเลส พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลส 
พิจารณากรรมและผลของกรรมทั้งมิติของการสั่งสมความหลงติดยึดที่พาให้ทุกข์ใจตลอดกาลนาน 



๒๒๔ 

 

และมิติที่เหนี่ยวนำให้ตนเองและผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง จึงสร้างวิบากร้ายให้แก่ตนเองได้ทุกเรื่อง โดย
หมั่นพิจารณาซ้ำๆๆ ก็จะสามารถสลายความหลงเสพสุขสมใจเพราะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าการทำ
ตามกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นแม้น้อยก็มีแต่โทษมหันต์ ไม่ได้มีประโยชน์ใดๆ เลย’ ผลคือ
คลายใจลง เบาใจลง ความกลัวตายลดลง อาการไม่สบายจากแผลมะเร็งก็ทุเลาเบาลงโดยไม่ได้ใช้ยา
เคมีใดๆ เลย แม้จะยังไม่หายขาดแต่มะเร็งก็ไม่ได้ลุกลาม และไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการทำความดีที่ทำ
ได้ในทุกวัน 

คุณ P๑๐ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๓๑ ปี เป็นผู้ที่ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรม และ
ใคร่ครวญพิจารณาตามในเนื้อหาอยู่เป็นประจำ รวมถึงหมั่นฟังธรรมและสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนกับ
หมู่มิตรดีมีศีลอยู่เป็นประจำ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นก็ได้ระลึกถึงเนื้อหาของ
บททบทวนธรรมแต่ละข้อขึ้นมาใคร่ครวญพิจารณาเพื่อทำใจในใจตามอยู่บ่อยครั้ง  ดังเหตุการณ์ที่ 
‘แฟนสาวบอกเลิก’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิดอาการเสียใจ หวงหาอาลัยอาวรณ์’ มีความคิดว่า ‘อุตส่าห์คบกัน
มาตั้งหลายปีไม่น่าจะทิ้งกันได้ลง’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมายของตนเองได้ว่า ‘ไม่อยากถูกแฟนทิ้ง 
ไม่อยากให้เขาไปจากเรา’ พอจับอาการทุกข์ใจ และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึง
พิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบททบทวนธรรมในข้อ ๑, ๒, ๘, ๑๗ และ ๕๖ ใจความสำคัญว่า 
‘สิ่งดีหรือสิ่งร้ายทั้งหลายที่เราได้รับ ล้วนเกิดจากผลของการกระทำทั้งดีและร้ายของเราเอง การที่เรา
ได้ร ับสิ ่งด ีหรือสิ ่งร้ายใดๆ นั ่นก็เพราะมันเป็นของของเรา เป็นสิ ่งที ่ เราจะสามารถอาศัยได้ 
นอกเหนือจากผลจากการกระทำของเราแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะอาศัยสิ่งเหล่านั้นในเวลานั้นได้ สิ่งดีนั้น
รวมถึงการได้รับความเข้าใจ ได้รับความรู้สึกดีๆ ต่างๆ นานา ส่วนสิ่งร้ายนั้นรวมถึงการถูกเข้าใจผิด ถูก
รู้สึกไม่ดีต่างๆ นานา อีกทั้งแต่ละชีวิตยังมีการสั่งสมความติดยึดในสิ่ งต่างๆ ที่แตกต่างกัน จึงมี
ความชอบหรือชัง หรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แตกต่างกันออกไป จึงไม่มีใคร
สามารถสนองตามใจใครได้ตลอดหรือเสมอไป ดังนั้นเราจึงมีหน้าที่ทำแต่สิ่งดีๆ ที่เราสามารถทำได้จริง 
เพ่ือให้เกิดสภาพที่ดีที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ให้ตัวเราและผู้อ่ืนได้อาศัย จึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นหรือ
ถือเอาสิ่งใดๆ มาเป็นสุขเป็นทุกข์ในใจเรา’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงเกิดความยินดีที่จะคลายความยึดมั่น
ถือมั่นว่าเขาจะต้องไม่ทิ้งเรา โดยมั่นใจว่า ‘ความยึดมั่นถือมั่นนี้มันเป็นทุกข์ใจ ถ้าเราอยากให้ตัวเองมี
ความสุข อยากให้คนที่เรารักมีความสุข เราจึงไม่ควรเข้าไปอยากให้เขาเป็นดั่งใจเราหมายแบบยึดมั่น
ถือมั่น ไม่ต้องอยากได้อะไรจากเขามาเสพสุขสมใจเรา เมื่อเราไม่เสพสุขสมใจจากเขา เราก็ไม่ทุกข์ใจ 
เขาก็ไม่ทุกข์ใจ นี้เป็นความผาสุกอิสระที่ยิ่งใหญ่กว่าความรักแบบเดิมๆ ที่ต่างคนก็เสพสุขสมใจจากกัน
และกัน ซึ่งเต็มไปด้วยความหลงในทุกข์ว่าเป็นสุขอย่างน่ากลัว’ ผลคือสุขสบายใจ จากความรู้สึกทุกข์
ตอนแรก ๑๐๐% ลดลงหลือ ๓๐% แต่กลายเป็นความห่วงใยที่อยากให้เขาได้พบกับสิ่งดีๆ โดยเรายัง
มีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอยู่ ซึ่งกำลังใช้บททบทวนธรรมในข้ออื่นๆ มาช่วยพิจารณาทำใจในใจ
เสริมหนุนให้คลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นส่วนนี้ไปเป็นลำดับ 



๒๒๕ 

 

ยกตัวอย่างจาก จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๕ ท่าน ดังนี้ 

คุณ G๑ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๖๖ ปี เป็นผู้ที ่ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่าน
ท่องจำและฟังเสียงอ่านทบทวนธรรมเป็นประจำ เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นก็
ได้ระลึกถึงเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละข้อขึ้นมาใคร่ครวญพิจารณาเพื่อทำใจในใจตามได้  ดัง
เหตุการณ์ที่ ‘เห็นของในชั้นส่วนกลางวางไม่เป็นระเบียบ’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิดอาการอึดอัด ขัดเคืองใจ’ มี
ความคิดว่า ‘ทำไมเขาไม่วางของให้เป็นระเบียบ เป็นของส่วนกลางนะแค่นี้ก็ไม่ช่วยกันเอาภาระ อย่าง
นี้ปล่อยไว้ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียนิสัย’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมายของตนเองได้ว่า ‘อยากให้ของในชั้น
ของส่วนกลางถูกจัดวางเป็นระเบียบจะได้หยิบใช้ได้สะดวก ไม่อยากได้สภาพที่ข้าวของรกระเกะระกะ’ 
พอจับอาการทุกข์ใจ และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหา
ของบททบทวนธรรมในข้อ ๘, ๑๐, ๖๑, ๗๓ และ ๑๒๓ ใจความสำคัญว่า ‘ทุกสิ่งทั้งดีและร้ายที่เรา
ประสบพบเจอในชีวิต เป็นผลมาจากการกระทำท่ีเราเคยทำมาหรือสั่งสมมา จึงไม่ใช่ความบังเอิญที่เรา
จะได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ เมื่อเรายินดีเต็มใจรับก็มีแต่จะหมดไป ถ้าเราไม่ยินดีเต็มใจรับก็มีแต่จะ
ทุกข์ใจ และไปดูถูก เพ่งโทษ ถือสาผู้อ่ืน จึงเป็นการทำสิ่งที่เป็นโทษทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นถ้าเรา
ทำสิ่งดีในปัจจุบันอย่างเต็มที่สุดกำลังแล้ว ยินดีเต็มใจยอมให้เกิดสิ่งเลวร้ายทุกเรื่องให้ได้ เราก็ไม่มี
อะไรต้องทุกข์ใจ เพราะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าจะต้องเอาดีนั้นมาเสพสุขสมใจเรา ต่อให้ได้รับสิ่งร้ายเมื่อ
รับแล้วร้ายนั้นก็หมดไป ที่สำคัญเป็นการได้ตรวจสอบว่าเรายังมีความอยากให้ดีเกิดแบบยึดมั่นถือมั่น
ในเรื่องนั้นๆ อยู่หรือไม่ ถ้ามีก็จะได้พากเพียรลด ละ เลิกไปเป็นลำดับ มิเช่นนั้นเมื่อดีนั้นไม่เกิดเราก็
จะต้องประสบกับทุกข์ใจอย่างไม่จบสิ้น’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงคลายใจจากความอยากได้ดีแบบยึดมั่น
ถือมั่นนั้น คลายความอยากได้สภาพดีๆ จากคนอื่น จึงเลิกเป็นขี้ขโมยที่คอยจะขโมยเอาดีจากคนอ่ืน
อยู่ตลอดเวลา โดยมั่นใจว่า ‘ไม่มีใครได้รับแต่สิ่งดีหรือสิ่งร้ายอยู่ตลอดเวลา แต่ทุกคนต้องได้รับทั้งสิ่งดี
และสิ่งร้ายเป็นธรรมดา เราจึงไม่ควรประมาทเพลิดเพลินอยู่ในสภาพดีๆ โดยไม่ได้ทำความดีใหม่ และ
ไม่ควรเข้าไปชื่นชมยินดีกับการเสพสุขสมใจในดีนั้นอยากแบบยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง 
สิ่งใดที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นจะไม่ทุกข์เป็นไม่มี’ ผลคือเบาใจ โล่งใจ จากความรู้สึกทุกข์ตอนแรก ๑๐๐% 
ดับไปเป็น ๐% มั่นใจว่าเมื่อเรายินดีรับก็ไม่ทุกข์ใจ ทั้งยังเป็นการได้ล้างความอยากได้ดีแบบยึดมั่นถือ
มั่นจึงไม่ก่อชั่วใหม่เพิ่ม แล้วเราก็เอาพลังงานมาทำแต่ดี ก็จะมีแต่ผลดีเกิดขึ้นกับชีวิตเรามากขึ้นๆ ไป
ข้างหน้า 

คุณ G๒ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๓๖ ปี เป็นผู้ที่ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำ
ร่วมกับหมู่มิตรดีในค่ายสุขภาพออนไลน์บ่อยๆ ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรม นำไปพูดคุยแลกเปลี่ยน
สนทนาธรรมกับหมู่มิตรดี ทั้งยังหมั่นคิดพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาซ้ำๆ ในบางแง่มุมที่ยังไม่เข้าใจ
แจ้ง เมื่อประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นก็ได้ระลึกถึงเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละ



๒๒๖ 

 

ข้อขึ้นมาใคร่ครวญพิจารณาเพ่ือทำใจในใจตามได้ ดังเหตุการณ์ท่ี ‘รู้สึกไม่สบายบริเวณที่เคยป่วยหนัก
เพราะเป็นมะเร็งมะเร็งไทรอยด์’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิดอาการกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว’ มีความคิดว่า 
‘กลัวมะเร็งที่สงบดีอยู่จะกลับมาเป็นอีกรอบสอง’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมายของตนเองได้ว่า ‘ไม่
อยากให้มะเร็งที่สงบดีอยู่จะกลับมาเป็นอีก อยากให้อาการมะเร็งที่สงบดีแล้วสงบไปตลอดๆ’ พอจับ
อาการทุกข์ใจ และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบท
ทบทวนธรรมในข้อ ๒๕-๒๗ และ ๖๕-๖๖ ใจความสำคัญว่า ‘สิ่งดีหรือสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา 
ล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของเราทั้งสิ้น เราทำสิ่งดีก็สั่งสมเป็นผลดีให้ตนได้อาศัย เราทำสิ่งไม่ดีก็
สั่งสมเป็นผลร้ายให้ตนได้อาศัย ก่อนหน้านี้ที่ชีวิตเราหลงยินดีอยู่ในการเสพสุขสมใจอยากแบบยึดมั่น
ถือมั่น ก็ได้พลาดไปทำชั่วมามากเพ่ือให้ตนเองได้เสพสุขสมใจอยาก ต้นทุนในชีวิตของเราจึงเต็มไปด้วย
สิ่งร้ายๆ ที่รอให้ผลอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อยังไงเราก็หนีผลขั่วที่ตนทำมาไม่ได้อยู่แล้ว การยินดีเต็มใจรับ 
กล้าสำนึกผิด กล้าตั้งจิตหยุดการกระทำที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านั้น และกล้าตั้งจิตทำความดีพร้อมกับขัด
เกลากิเลสในตนให้มากๆ เท่าที่จะมากได้ไปเป็นลำดับ ก็จะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราอยู่กับ
เหตุการณ์ร้ายๆ ได้อย่างไม่ทุกข์ใจ ดังนั้นถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างมีกำลังใจที่จะทำดีพร้อมกับขัดเกลา
กิเลสต่อไป แม้ตายก็ไปเกิดใหม่ไปทำดีพร้อมกับขัดเกลากิเลสต่อ ทุกข์กายมันแรงแค่ฝุ่นปลายเล็บ 
ส่วนทุกข์ใจต่างหากที่มันแรงเท่ากับดินทั้งแผ่นดิน ชีวิตนี้เราจึงมีหน้าที่ดับทุกข์ใจให้ได้ไปเป็นลำดับ
เท่านั้น’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงคลายใจจากความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นที่จะไม่ให้มะเร็งกำเริบกลับมา
นั้นได้ โดยมั่นใจว่า ‘การกำจัดความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นนี้เป็นหนทางแห่งความหมดกลัว หมดชั่ว 
หมดทุกข์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตเราอย่างแท้จริง ’ ผลคือเบาสบายใจ และมั่นใจว่ากายนี้มีไว้เพ่ือ
ดับทุกข์ใจเท่านั้น กจิอื่นนอกจากนี้ไม่ได้ม ี

คุณ G๔ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๕๓ ปี เป็นผู้ที่ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำ 
ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรม และหมั่นคิดพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาในข้อที่สนใจซ้ำๆ เมื่อประสบ
กับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ ้นก็สามารถนำเอาเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละข้อมา
พิจารณาใคร่ครวญตาม เพื่อปรับความเห็นความเข้าใจของตนให้ถูกต้องได้ ดังเหตุการณ์ที่ ‘ลูกชาย
พูดจาไม่ดีกับเราและไม่เคารพเชื่อฟังเรา’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิดอาการอึดอัดใจ ร้อนรนใจ หงุดหงิดเดือดพ
ลุ่นพล่านอยู่ในใจ’ มีความคิดว่า ‘แกเป็นลูกของฉัน ฉันเลี้ยงดูแกมาจนโต ทำไมแกกลับมาพูดไม่ดีกับ
ฉันและแสดงท่าทีไม่เคารพอย่างนี้’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมายของตนเองได้ว่า ‘อยากให้ลูกนิสัยดี 
พูดดีกับเรา และเคารพเรา’ พอจับอาการทุกข์ใจ และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึง
พิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบททบทวนธรรมในข้อ ๘-๑๐ และ ๒๐ ใจความสำคัญว่า ‘เราจะ
ได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้สิ่งดีหรือสิ่งร้ายนั้น แต่อยู่ที่ว่าเราได้สะสมผล
จากการกระทำที่ดีหรือร้ายมาต่างหาก เมื่อเรากระทำดีมาก็จะสั่งสมเป็นผลดีออกฤทธิ์ให้เราได้อาศัย 
แต่ถ้าเรากระทำไม่ดีมาก็จะสั่งสมเป็นผลร้ายออกฤทธิ์ให้เราได้อาศัยเช่นกัน และสาเหตุสำคัญที่ทำให้



๒๒๗ 

 

เราพลาดกระทำชั่วมามากนั่นก็เพราะว่าเราหลงการเสพสุขสมใจอยากแบบยึดมั่นถือมั่นมานาน 
เพราะเม่ืออยากเสพมากก็ทุกข์ใจมาก และเม่ือทุกข์ใจมากเข้าๆ ก็อดใจไม่ไหวสามารถทำชั่วได้ทุกเรื่อง
จึงสั่งสมเป็นผลร้ายให้แก่ชีวิตตน ดังนั้นถ้าเรายังไม่เข้าใจว่าคนที่หลงเสพสุขสมใจอยากแบบยึดมั่นถือ
มั่นนั้นสามารถทำชั่วได้ทุกเรื่อง ก็แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจกิเลสตนเอง แม้อาจจะดูเหมือนกับว่าใครมา
ทำดีทำชั่วกับเราอย่างไร แต่แท้จริงแล้วเขาก็ไม่สามารถทำดีหรือทำชั่วเหล่านั้นแก่เราได้ เพราะสิ่งที่
เราได้รับมันก็เป็นผลจากการกระทำไม่ดีของเรา ส่วนที่เขาทำเขาก็ต้องไปได้รับผลของเขาเอง ของใคร
ก็ของใครคนนั้นเอง’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงคลายจากความอยากได้ดีแบบยึดมั่นถือมั่นจากลูกได้ โดย
มั่นใจว่า ‘เราไปกำหนดใจใครไม่ได้ ไปกำหนดการกระทำของใครก็ไม่ได้ แต่เราสามารถกำหนดใจของ
เราได้ และกำหนดการกระทำของเราเองได้’ ผลคือ เบาสบายใจทันที และเม่ือเกิดผัสสะกับลูกชายอีก 
ก็ใช้การปฏิบัติตามบททบทวนธรรมและพิจารณาทำใจในใจเช่นนี้ซ้ำๆ ก็ เห็นว่าใจของตนลดความอึด
อัดคับแค้นใจกับลูกลงเรื่อยๆ ไปเป็นลำดับ ทุกวันนี้เมื่อชังลูกชายน้อยลงก็ทำให้อาการไม่สบายทาง
ร่างกาย เช่น ปวดหัวไมเกรน โรคกระเพาะ อาการกรดไหลย้อน ถ่ายยาก และริดสีดวงทวาร ที่เป็นมา
นานก็หายเป็นปลิดทิ้ง และความรักความอบอุ่นในครอบครัวก็เพ่ิมมากขึ้นๆ 

คุณ G๗ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๖ ปี เป็นผู้ที่ใช้บททบทวนธรรมด้วยการฟังเสียง
อ่านบททบทวนธรรม อ่านท่องจำ และหมั่นคิดพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาในข้อที่สนใจซ้ำๆ เมื่อ
ประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นก็สามารถนำเอาเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละข้อมา
พิจารณาใคร่ครวญตาม เพื่อปรับความเห็นความเข้าใจของตนให้ถูกต้องได้  ดังเหตุการณ์ที่ ‘เพื่อนทัก
ว่าขาดความรอบคอบต่อหน้าหมู่มิตรดีในห้องประชุมออนไลน์’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิดอาการอาย เสียหน้า’ 
มีความคิดว่า ‘ทำไมท่านต้องพูดชื่อเราด้วย ทีจิตอาสาอีกคนก็ลืมปิดไมค์เหมือนกัน ทำไมไม่เห็นพูดชื่อ
เขาเลย’ อ่านอาการอยากได้สมใจหมายของตนเองได้ว่า ‘อยากได้แต่สภาพดีๆ อยากได้ความรู้สึกดีๆ 
จากคนอื่น ไม่อยากขายหน้าหรือเสียหน้า’ พอจับอาการทุกข์ใจ และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่น
ถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาของบททบทวนธรรมในข้อ ๔๘ และ ๑๓๓ ใจความสำคัญ
ว่า ‘ความพลาดหรือความบกพร่องในกิจกรรมการงานใดก็ตาม เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าเรายังมตีัว
ทุกข์ใจจากความอยากได้สภาพดีๆ แบบยึดมั่นถือมั่นหรือหลงติดดีแบบยึดมั่นถือมั่นในกิจกรรมการ
งานนั้นๆ อยู่ เพ่ือให้เราได้รีบพิจารณาโทษของการเลี้ยงมันไว้ พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีมัน และ
พิจารณาเรื่องกรรมและผลของกรรมว่า ความอยากเสพสุขสมใจแบบยึดมั่นถือมั่น นี้เป็นเหตุแห่งทุกข์
ทั้งหมดทั้งมวลในชีวิต เริ่มจากความทุกข์ใจในปัจจุบันและทุกข์อื่นๆ ตามมาอีกมากมาย ดังนั้นการที่
เราได้ประสบกับความพลาดหรือความบกพร่องอยู่บ่อยๆ ก็จะทำให้เราได้เห็นทุกข์ใจจากความอยาก
เสพสุขสมใจแบบยึดมั่นถือมั่นว่ามีหรือไม่ ถ้ามีก็ได้ทำการพิจารณาลด ละ เลิกไปเป็นลำดับจนกระทั่ง
หมดไปเป็นเรื่องๆ ได้ การได้อยู่กับความพลาด ความบกพร่อง หรือความไม่ลงตัว จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เรา
มีชีวิตชีวาที่จะได้ล้างกิเลสเพื่อเข้าความสุขสงบแท้ของชีวิต’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงยินดีเต็มใจยอมรับ



๒๒๘ 

 

ความผิดพลาดนั้นได้ โดยมั่นใจว่า ‘หมดอยากแบบยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ ก็หมดทุกข์ใจได้เมื่อนั้น ฉะนั้น
จึงอย่ากลัวที่จะได้เห็นกิเลส ยิ่งเห็นมันก็ยิ่งสลายมันได้ การไม่ได้เห็นมันเลยเพราะได้สมใจอยู่ตลอดนั่น
ต่างหากที่น่ากลัว’ ผลคือ ความทุกข์ใจหายอย่างฉับพลัน จากความรู้สึกทุกข์ตอนแรก ๑๐๐% ดับไป
เป็น ๐% สามารถยิ้มแย้มเบิกบานแจ่มใสพร้อมทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่อไปได้ 

คุณ G๙ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๔๙ ปี เป็นผู้ที่ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่านท่องจำ 
การฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรม และหมั่นคิดพิจารณาใคร่ครวญตามเนื้อหาในข้อที่สนใจซ้ำๆ เมื่อ
ประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆ แล้วเกิดทุกข์ใจขึ้นก็สามารถนำเอาเนื้อหาของบททบทวนธรรมแต่ละข้อมา
พิจารณาใคร่ครวญตาม เพื่อปรับความเห็นความเข้าใจของตนให้ถูกต้องได้ ดังเหตุการณ์ที่ ‘ปวด
เหงือก ปวดฟัน เป็นประจำทุกวันทั้งๆ ที่ฟันก็ไม่ผุ’ เมื่อรู้ตัวว่า ‘เกิดอาการไม่ยินดีพอใจ’ มีความคิดว่า 
‘เราก็พยายามแก้ไขเกือบทุกอย่างเท่าที่จะทำได้แล้วทำไมอาการถึงไม่ดีขึ้น’ อ่านอาการอยากได้สมใจ
หมายของตนเองได้ว่า ‘อยากหายจากอาการปวดเหงือกปวดฟัน ไม่อยากรู้สึกเจ็บปวดไม่สบายอย่าง
นี้’ พอจับอาการทุกข์ใจ และเหตุผลที่ทำให้อยากแบบยึดมั่นถือมั่นได้ จึงพิจารณาใคร่ครวญตาม
เนื้อหาของบททบทวนธรรมในข้อ ๑๑ ใจความสำคัญว่า ‘สิ่งดีหรือสิ่งร้ายที่เราได้รับ เป็นผลจากการ
กระทำดีหรือร้ายของเราเองเท่านั้น เราได้รับผลดีก็เพราะทำดีมา เราได้รับผลร้ายก็เพราะทำไม่ดีมา 
สิ่งดีหรือสิ่งร้ายที่เราได้รับอยู่นั้นจึงยุติธรรมที่สุดแล้ว ในเมื่อเรากล้าทำแล้วทำไมเราถึงไม่กล้ารับ คนที่
กล้าทำแต่ไม่กล้ารับ คือ คนเห็นแก่ตัว ขี้ขลาด น่าตำหนิ เป็นความชั่วที่สั่งสมเป็นผลร้ายให้กับชีวิตแต่
เราไปหลงว่าถ้าไม่ต้องรับสิ่งร้ายนั้นมันจะเป็นความสุข แต่แท้จริงแล้วการยินดีเต็มใจรับทุกสิ่งไม่ว่าดี
หรือร้ายให้ได้นั่นแหละเป็นความสุขที่แท้จริง ดังนั้นความสุขที่แท้จริงในชีวิตจึงไม่ใช่ความไม่เจ็บปว่ย
หรือประสบแต่สิ่งดีๆ แต่ความสุขที่แท้จริงในชีวิต คือ การทำแต่ดี และยินดีรับผลทั้งดีและร้ายที่เราทำ
มาให้ได้’ เมื่อทำใจได้เช่นนี้จึงเกิดความละอายใจในความเห็นแก่ตัวของตนเองที่ทำไม่ดีมาแต่กลับไม่
ยอมรับผลร้ายที่เกิดขึ้น อยากจะได้แต่ผลดีๆ จึงยินดีเต็มใจยอมรับอาการเจ็บปวดนั้น  โดยมั่นใจว่า 
‘การยินดีเต็มใจยอมรับผิด กล้าสำนึกผิด กล้าหยุดสิ่งที่ไม่ดีที่เคยพลาดทำ และกล้าทำดีไปพร้อมกับ
ลดกิเลสให้มากๆ นี้เป็นความผาสุกที่แท้จริงและเป็นคุณค่าความดีที่ ไม่มีความเห็นแก่ตัวเลย’ ผลคือ 
ความทุกข์ใจหายอย่างฉับพลัน จากความรู้สึกทุกข์ตอนแรก ๑๐๐% ดับไปเป็น ๐% ทั้งอาการปวด
เหงือก ปวดฟันนั้นก็เบาลงทันที หายปวดอย่างฉับพลัน 

ดังนั้น ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน  คือ 
การมีปัญญารู้ชัดว่า ‘ทุกข์ที่ทุกข์ทรมานที่สุดในโลก’ ซึ่งทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายของเราได้มาก
ที่สุดในโลก ทั้งยังสามารถบีบบังคับกดดันให้เราทำสิ่งไม่ดีได้ทุกเรื่อง นั่นคือ ‘ทุกข์ใจ’ โดยมีปัญญารู้
ชัดเข้าไปอีกว่าทุกข์ใจนั้นเกิดขึ้นเพราะเรามี ‘ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น’ ในสภาพใดสภาพหนึ่ง
หรือหลายสภาพประกอบกัน เมื่อเราเกิดมีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งแบบยึดมั่นถือมั่น



๒๒๙ 

 

ขึ้นมา เราจะมีอาการกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมา ถ้ายังไม่ได้มาก็ยิ่งทุกข์ใจ กังวลใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ 
แม้ได้มาแล้วก็ดีใจแว๊บหนึ่ง ตามมาด้วยความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่าสิ่งนั้นจะหมดไป ถ้ามัน
หมดไปก็กลัวว่าจะไม่ได้มาเสพสมใจอยากอีก แม้ได้เสพสมใจอยากนานเข้าๆ ก็จะรู้สึกเบื่อเหมือนจะ
ไม่อยากได้อีก เหมือนจะอิ่มเต็มพอแล้ว เหมือนจะหมดภาระที่ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้ว แต่พอ
ไม่ได้ไปเสพสมใจอยากนานเข้าๆ ก็กลับรู้สึกอยากได้อีก พอไปเสพสมใจอยากก็เหมือนจะไม่เบื่อ แต่
เดี๋ยวพอเสพไปนานเข้าๆ ก็เบื่อเหมือนจะไม่อยาก พอไม่ได้เสพนานเข้าๆ ก็อยากเหมือนจะไม่เบื่อ 
แล้วก็วนเวียนเป็นสุขใจทุกข์ใจอยู่เช่นนี้อย่างไม่จบไม่สิ้น สุดท้ายมีปัญญารู้ชัดอีกว่า ‘การปฏิบัติศีล
ด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ โดยพากเพียรลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
หรือหลายเรื่องไปเป็นลำดับ ทุกข์ใจในชีวิตของเราก็จะดับไปเป็นลำดับด้วยเช่นกัน เมื่อเราไม่มีความ
อยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใด เราก็จะไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนั้น จิตใจของเราก็ผาสุก ผ่องใส เบาสบาย
ใจ ไร้กังวล ร่างกายก็แข็งแรง สบาย เบากาย มีกำลัง ทั้งยังไม่มีสิ่งใดมาบีบบังคับกดดันให้เราทำสิ่งไม่
ดีเพราะเรื่องนั้นได้อย่างมั่นคงยั่งยืน จึงเชื่อมั่นว่า ‘การดับทุกข์ใจด้วยการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้น
ไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือม่ันไปเป็นลำดับ’ นี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและสร้างความผาสุกอย่าง
แท้จริงในชีวิต 

ผลจากการดับทุกข์ใจด้วยการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดม่ัน
ถือมั่นไปเป็นลำดับ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “อริยสาวกนั้นมีจิต
ไม่มีเวรอย่างนี้ มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้ เธอบรรลุความ
เบาใจ ๔ ประการในปัจจุบัน คือ ๑) ถ้าโลกหน้ามี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี เป็นไปได้ที่
เรื่อง นั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ นี้คือ ความเบาใจประการที่ ๑ ที่
อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว ๒) ถ้าโลกหน้าไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี  เราก็รักษา ตน
ไม่ให้มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่ให้มีทุกข์ ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้ นี้คือความเบาใจประการที่ 
๒ ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว ๓) ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าทำบาป เราไม่เจาะจงบาปไว้เพ่ือใครๆ เลย 
เมื่อเราไม่ทำบาปเลย ความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไร นี้คือความเบาใจประการที่ ๓ ที่อริยสาวกนั้น
บรรลุแล้ว ๔) ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทำบาป เราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้ง ๒ ส่วนในโลกนี้ 
นี้คือความเบาใจประการที่ ๔ ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว”๖ และเม่ือเราได้เห็นคุณค่าประโยชน์จากการ
ลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั ่นถือมั ่นไปเป็นลำดับ เราก็จะเกิดความยินดีที ่จะทำมันอย่าง
พากเพียรตั้งมั่นจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง จึง ละหน่ายคลายกำหนัดจากความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่นไปเหล่านั้นไปเป็นลำดับ จนทำให้สิ้นเกลี้ยงไปเป็นเรื่องๆ ได้ในที่สุด สอดคล้องกับที่

 
๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๖๒-๒๖๓. 



๒๓๐ 

 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารใน
อินทรีย ์ท ั ้งหลาย รู ้จ ักประมาณในการบริโภค ประกอบความเพียรเครื ่องตื ่นอย่างต่อเนื ่อง 
ประกอบด้วยสัทธรรม ๗ ประการ เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่
เป็นสุขในปัจจุบัน ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก”๗ 

๔.๕ สรุปผลการวิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน กับการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา สามารถ
นำมาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้  

ตารางที่ ๔.๒ เปรียบเทียบการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ตาม
หลักพระพุทธศาสนา 

ลำดับ ข้อพิจารณา การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมในพระพุทธศาสนา 

๑ หลักการ หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของดร.ใจเพชร กล้าจน 
คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ โดยการลด 
ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือ
มั่นไปเป็นลำดับ จึงเป็นหลักการ
สำคัญที่สุดในการดับทุกข์ทั้งหมด
ทั ้งมวลในชีว ิต รวมถึงเป็นการ
แก้ป ัญหาทุกปัญหาในชีว ิตได้
อย ่ า งย ั ่ งย ืน  ม ั ่ นคง  แท ้จริ ง 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา 

ทุกข์หลายรูปแบบอะไรก็ตามใน
โลก  ล ้ วน เก ิ ดมาจากอ ุ ปธิ  
(กิเลส) เป็นต้นเหตุ ผู้ใดแล ไม่มี
ปัญญา ก่ออุปธิ ผู ้นั ้นจัดว่าเป็น
คนเขลา ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆ 
เพราะฉะนั้น บุคคลรู้อยู่เป็นผู ้มี
ปกติพิจารณาเห็นทุกข์ว่า มีชาติ 
(สุขสมใจอยาก) เป็นแดนเกิด ไม่
ควรก่ออุปธิ 

๒ เนื้อหา เน ื ้ อหาการด ับท ุกข ์ด ้วยบท
ทบทวนธรรม คือ การปฏิบัติศีล
ด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น จนเกิดผล

การปฏิบัติศีลที ่เป็นกุศลด้วย
ปัญญาอย่างมั่น ตั้งแต่ศีล ๕ ศีล 
๘ ศีล ๑๐ ไปจนถึงจุลศีลหรือจูฬ

 
๗ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๒๓-๒๙/๒๖-๓๓. 
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ลำดับ ข้อพิจารณา การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมในพระพุทธศาสนา 

หรืออานิสงค์ของการปฏิบัติศีลที่
เป็นกุศลไปเป็นลำดับ ได้แก่ ความ
ไม่เดือดเนื้อร้อนใจ ความเบิกบาน
ยินดี ความอิ่มใจ ความสงบระงับ 
ความสำราญทางใจ ความตั้งมั่น
แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่าน ความรู้แจ้ง
เห็นจริงตามความเป็นจริง ในขั้น
นี้จะทำให้เรามปีัญญาเข้าใจเรื่อง
กรรมอย่างแจ่มแจ้ง จึงเกิดความ
ละหน่าย ความคลายกำหนัด 
ตามมา ในขั ้นน ี ้จะทำให้เรามี
ปัญญาปล่อยวางความยึดมั่นถือ
ม ั ่นไปเป ็นลำด ับ เม ื ่อเราเสพ 
เจริญ ทำให้มากในการปฏิบ ัติ
เช่นนี้ ย่อมถึงความรู้แจ้งเห็นจริง
ในความหลุดพ้นจากความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่นของกิเลสทั้งปวง
ได้ในที่สุด 

ศีล มัชฌิมศีล และมหาศีลไปเป็น
ลำดับ กระทั่งเกิดปัญญาเข้าใจ
เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง จึงเกิด
ความละหน่าย (นิพพิทา) คลาย
กำหนัด (วิราคะ) จากความอยาก
แบบยึดมั ่นถือมั ่นนั ้นๆ ไปเป็น
ลำดับ 

๓ วิธีการ วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของดร.ใจเพชร กล้าจน 
คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ ด้วยการฟัง
ธรรม การสนทนาธรรม การอ่าน
ท ่องจำบททบทวนธรรม การ
พิจารณาใคร่ครวญธรรม และการ
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น 
โดยปฏิบัติไปพร้อมๆ กันอย่าง
เป็นองค์รวม และหมั ่นทำซ้ำๆ 
หรือทำให้มากๆ ใน ๕ ขั ้นตอน

เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการนี้ ซึ่ง
เป ็นเหตุให ้จ ิตของภ ิกษ ุผ ู ้ ไม่
ประมาท มีความเพียร อุทิศกาย
และใจอยู่ ที ่ยังไม่หลุดพ้น ย่อม
หลุดพ้น อาสวะที ่ย ังไม่ส ิ ้นไป 
ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อม
บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเย ี ่ยมที ่ย ังไม ่ ได้
บรรลุ คือ ๑) การฟังธรรม ๒) 
การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม 



๒๓๒ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมในพระพุทธศาสนา 

ดังกล่าวนี ้ เพื ่อทำให้จิตเราเกิด
ปัญญาในการพิจารณาอย่างเข้าใจ
เพราะเข้าถึงโทษของการมีกิเลส 
ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส กรรม
และผลของกรรม ไตรลักษณ์ของ
กิเลส และแรงเหนี ่ยวนำของจิต
วิญญาณ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งข้ึนๆ จึง
สั่งสมเป็นพลังงานของจิตที่รู้แจ้ง
เห็นจริงตามความเป็นจริง (วิชชา) 
ไปเป็นลำดับ พลังงานนี้จะเข้าไป
สลายความหลงอยากแบบยึดมั่น
ถือมั่น (อวิชชา) ให้ลดลงไปเรื่อยๆ 
จนถึงขั้นหมดสิ้นไปได้ 

๓) การสาธยายธรรมหรือทบทวน
ธรรม ๔) การตรึกตรองใคร่ครวญ
ตามด้วยใจซึ ่งธรรม ๕) สมาธิ
นิมิต (ความตั้งมั่นในการปฏิบัติ
อริยมรรคมีองค์ ๘) และ ปหาน 
๕ ได้แก่ ๑) วิกขัมภนปหานะ 
(การละด ้ วยการข ่ ม ไว ้ )  ๒ ) 
ตทังคปหานะ (การละด้วยองค์
นั้นๆ ) ๓) สมุจเฉทปหานะ (การ
ล ะ ด ้ ว ย ก า ร ต ั ด ข า ด )  ๔ ) 
ปฏิปัสสัทธิปหานะ (การละด้วย
สงบระงับ) ๕) นิสสรณปหานะ 
(การละด้วยสลัดออกได้) การละ
นิวรณ์ด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่
บ ุคคลผู ้ เจร ิญปฐมฌาน  การ
ละทิฏฐิสังโยชน์ด้วยองค์นั ้นๆ 
(ตทังคปหานะ) ย่อมมีแก่บุคคลผู้
เจริญสมาธิ (สัมมาสมาธิ) ซึ่งเป็น
ส ่ ว นแห ่ ง ก า ร ช ำแ รกก ิ เ ล ส 
สมุจเฉทปหานะซึ ่งเป ็นโลกุต
ต ร ม ร ร ค  ป ฏ ิ ป ั ส ส ั ท ธิ - 
ปหานะซ ึ ่ ง เป ็ น โลก ุ ตตรผล 
ในขณะแห่งผล ย่อมมีแก่บุคคลผู้
เจริญมรรคที ่ให้ถึงความสิ ้นไป 
และนิสสรณปหานะ เป็นนิโรธ 
คือ พระนิพพาน 

๔ ผลจากผู้ใช้ ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วย
บททบทวนธรรมของ ดร.ใจ

อริยสาวกนั้นมีจิตไม่มีเวรอย่างนี้ 
มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้ มีจิตไม่



๒๓๓ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมในพระพุทธศาสนา 

เพชร กล้าจน คือ การมีปัญญารู้
ชัดว่า ‘ทุกข์ที่ทุกข์ทรมานที่สุด
ในโลก’ ซึ ่งทำร้ายทั ้งจิตใจและ
ร่างกายของเราได้มากที่สุดในโลก 
ทั้งยังสามารถบีบบังคับกดดันให้
เราทำสิ ่งไม่ดีได้ทุกเรื ่อง นั ่นคือ 
‘ทุกข์ใจ’ โดยมีปัญญารู้ชัดเข้าไป
อีกว่าทุกข์ใจนั้นเกิดขึ้นเพราะเรา
มี ‘ความอยากแบบยึดมั ่นถือ
มั ่น’ ในสภาพใดสภาพหนึ่งหรือ
หลายสภาพประกอบกัน เมื่อเรา
เกิดมีความอยากได้สิ ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือหลายสิ ่งแบบยึดมั ่นถือมั่น
ขึ ้นมา เราจะมีอาการกลัวว่าจะ
ไม่ได้สิ่งนั้นมา ถ้ายังไม่ได้มาก็ยิ่ง
ทุกข์ใจ กังวลใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบ
ใจ แม้ได้มาแล้วก็ดีใจแว๊บหนึ่ง 
ตามมาด ้วยความกล ัว ก ั งวล 
ระแวง หวั่นไหวว่าสิ่งนั้นจะหมด
ไป ถ้ามันหมดไปก็กลัวว่าจะไม่
ได้มาเสพสมใจอยากอีก แม้ได้เสพ
สมใจอยากนานเข้าๆ ก็จะรู ้สึก
เบ ื ่อเหม ือนจะไม ่อยากได ้ อีก 
เหมือนจะอิ่มเต็มพอแล้ว เหมือน
จะหมดภาระที ่ต ้องแสวงหาสิ่ง
เหล่านั้นแล้ว แต่พอไม่ได้ไปเสพ
สมใจอยากนานเข้าๆ ก็กลับรู้สึก
อยากได้อีก พอไปเสพสมใจอยาก
ก็เหมือนจะไม่เบื ่อ แต่เดี ๋ยวพอ

เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์
อย่างนี้ เธอบรรลุความเบาใจ ๔ 
ประการในปัจจุบัน คือ ๑) ถ้า
โลกหน้ามี ผลวิบากแห่งกรรมที่
ทำดีและทำชั่วมี เป็นไปได้ที่เรื่อง 
นั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตาย
แล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ นี้
คือ ความเบาใจประการที ่ ๑ ที่
อริยสาวกนั ้นบรรลุแล้ว ๒) ถ้า
โลกหน้าไม่มี ผลวิบากแห่งกรรม
ที่ทำดีและทำชั่วไม่มี เราก็รักษา 
ต น ไ ม ่ ใ ห ้ ม ี เ ว ร  ไ ม ่ ม ี ค ว าม
เบียดเบียน ไม่ให้มีทุกข์ ให้มีสุข
ในปัจจุบันในโลกนี้ได้ นี้คือความ
เบาใจประการที่ ๒ ที่อริยสาวก
นั้นบรรลุแล้ว ๓) ถ้าบุคคลเมื่อทำ
บาปก็ชื่อว่าทำบาป เราไม่เจาะจง
บาปไว้เพื่อใครๆ เลย เมื่อเราไม่
ทำบาปเลย ความทุกข์จะถูกต้อง
เราได้อย่างไร นี้คือความเบาใจ
ประการที ่  ๓ ที ่อร ิยสาวกนั้น
บรรลุแล้ว ๔) ถ้าบุคคลเมื่อทำ
บาปก็ช ื ่อว ่าไม ่ทำบาป เราก็
พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ ์ทั ้ง ๒ 
ส่วนในโลกนี้ นี ้คือความเบาใจ
ประการที ่  ๔ ที ่อร ิยสาวกนั้น
บรรลุแล้ว และเมื ่อเราได้เห็น
คุณค่าประโยชน์จากการลด ละ 
เลิกความอยากแบบยึดมั ่นถือ



๒๓๔ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
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การดับทุกข์ด้วยบททบทวน
ธรรมในพระพุทธศาสนา 

เสพไปนานเข้าๆ ก็เบื่อเหมือนจะ
ไม่อยาก พอไม่ได้เสพนานเข้าๆ ก็
อยากเหมือนจะไม่เบื ่อ แล ้วก็
วนเวียนเป็นสุขใจทุกข์ใจอยู่เช่นนี้
อย่างไม่จบไม่สิ้น สุดท้ายมีปัญญา
รู ้ชัดอีกว่า ‘การปฏิบัติศีลด้วย
ป ั ญ ญ า อ ย่ า ง ตั้ ง ม่ั น ’ โ ด ย
พากเพียรลด ละ เลิกความอยาก
แบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื ่อง
หนึ่งหรือหลายเรื่องไปเป็นลำดับ 
ทุกข์ใจในชีวิตของเราก็จะดับไป
เป็นลำดับด้วยเช่นกัน เมื่อเราไม่มี
ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นใน
เรื่องใด เราก็จะไม่ทุกข์ใจกับเรื่อง
นั้น จิตใจของเราก็ผาสุก ผ่องใส 
เบาสบายใจ ไร้กังวล ร่างกายก็
แข็งแรง สบาย เบากาย มีกำลัง 
ทั้งยังไม่มีสิ่งใดมาบีบบังคับกดดัน
ให้เราทำสิ่งไม่ดีเพราะเรื่องนั้นได้
อย่างมั ่นคงยั ่งยืน จึงเชื ่อมั ่นว่า 
‘การด ับท ุกข ์ ใจด ้วยการละ 
บรรเทา ทำให ้หมดส ิ ้นไปซึ่ ง
ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไป
เป็นลำดับ’ นี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่า
และสร้างความผาสุกอย่างแท้จริง
ในชีวิต 

มั ่นไปเป็นลำดับ เราก็จะเกิด
ความย ินด ีท ี ่ จะทำม ันอย ่ าง
พากเพียรตั้งมั่นจนสามารถรู้แจ้ง
เห็นจริงตามความเป็นจริง จึง ละ
หน่ายคลายกำหนัดจากความ
อยากแบบย ึ ดม ั ่ นถ ื อม ั ่ น ไป
เหล่านั้นไปเป็นลำดับ จนทำให้
สิ้นเกลี้ยงไปเป็นเรื่องๆ ได้ในที่สุด 
พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ 
เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ทั ้งหลาย รู ้จัก
ประมาณในการบริโภค ประกอบ
ความ เพ ี ย ร เ ครื่ อ ง ต่ื นอย ่ า ง
ต่อเนื่อง ประกอบด้วยสัทธรรม 
๗ ประการ เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อัน
เป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ ่ง เป็น
ธ ร รม เ ค รื่ อ ง อยู่ เ ป ็ น ส ุ ข ใ น
ปัจจุบัน ตามความปรารถนาได้
โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก 

อธิบายได้ว่า การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้ าจน นั ้นมีความ
สอดคล้องตามหลักเหตุแห่งวิมุตติ ๕ และหลักปหาน ๕ ในพระพุทธศาสนาดังนี้ 



๒๓๕ 

 

หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ โดย
การลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ จึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดในการดับทุกข์
ทั ้งหมดทั้งมวลในชีวิต รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาทุกปัญหาในชีวิตได้อย่างยั ่งยืน มั ่นคง แท้จริง 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา 

เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ เน้นหลักการคบและ
เคารพมิตรดี มีอริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น พึ่งตน และแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ จะทำให้เราสามารถ ‘ดับ
ทุกข์ใจ’ และแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้ เพราะ ‘การคบและเคารพมิตรดี’ คือ การคบและเคารพ
คนดีมีศีล จะนำพาให้เราทำแต่ดีและปฏิบัติศีลสู่การพ้นทุกข์ได้มาก จึงทำให้เราได้มีโอกาสทำดีให้
มากๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้อาศัย
เพื่อขัดเกลากิเลสของตนในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป ‘มีอริยศีล’ คือ การไม่
เบียดเบียนตนเอง คนอ่ืน สัตว์อ่ืน เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อสัตว์อ่ืน โดยวิธีตั้งอริยศีล คือ 
ให้เลิกในสิ่งที่ชอบแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชอบ) ให้ชอบในสิ่งที่ชังแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชัง) ‘ทำสมดุล
ร้อนเย็น’ คือ รู้ว่าวิธีการดูแลหรือรักษาสุขภาพร่างกายที่ถูกกันกับชีวิตต้องใช้แล้วสบาย เบากาย มี
กำลัง เป็นอยู่ผาสุก ถ้าใช้แล้วไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน วิธีการนั้นไม่
ถูกกันกับชีวิต รู้ว่าอาหารที่สมดุลเป็นประโยชน์กับชีวิตทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ต้องกินแล้วเบา
ท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน ถ้ากินแล้วไม่เบาท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง หิวเร็ว 
อาหารนั้นไม่สมดุลเป็นโทษกับชีวิต ‘พึ่งตน’ คือ การใช้ชีวิตที่ฝึกให้อยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้ 
กินน้อยใช้น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็น
ประโยชน์จึงใช้ เป็นโทษไม่ใช้ เพื่อก้าวไปสู่ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม 
จิตใจที ่เป็นสุข สุดท้าย ‘แบ่งปันด้วยใจที ่บริสุทธิ์ ’ คือ การทำดีอย่างมีสุข โดยรู ้ว ่าอะไรดีที ่สุด 
ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด ยินดีเมื่อได้ทำให้ดี
ที่สุดแล้ว และไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าแต่ละชีวิตจะ
ได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ล้วนเกิดจากพลังวิบากดีหรือร้าย ที่เกิดจากการกระทำทางกาย หรือวาจา 
หรือใจของผู้นั้นเอง ทั้งในอดีตชาติ และชาตินี้ สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน อีกทั้งยังรู้ชัดว่าการยึด
มั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นทุกข์ จะมีวิบากร้ายมาทำลาย ทำให้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้า หรือสำเร็จเร็วแต่มี
เรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จความผาสุกทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยม
ยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากที่สุด และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือ
ผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง ส่วนการไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นสุข จะมีวิบากดีมาช่วย ทำให้สำเร็จได้เร็ว 
เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทาง
จิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อ่ืนทำสิ่งดีได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาอันควร เป็นบุญกุศลสูงสุด 



๒๓๖ 

 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ ด้วยการ
ฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการ
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น โดยปฏิบัติไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม และหมั่นทำซ้ำๆ หรือทำ
ให้มากๆ ใน ๕ ขั้นตอนดังกล่าวนี้ เพื่อทำให้จิตเราเกิดปัญญาในการพิจารณาอย่างเข้าใจเพราะเข้าถึง
โทษของการมีกิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส กรรมและผลของกรรม ไตรลักษณ์ของกิเลส และแรง
เหนี่ยวนำของจิตวิญญาณ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นๆ จึงสั่งสมเป็นพลังงานของจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความ
เป็นจริง (วิชชา) ไปเป็นลำดับ พลังงานนี้จะเข้าไปสลายความหลงอยากแบบยึดมั่นถือมั่น (อวิชชา)   
ให้ลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นหมดสิ้นไปได้ 

ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ การมีปัญญารู้
ชัดว่า ‘ทุกข์ท่ีทุกข์ทรมานที่สุดในโลก’ ซึ่งทำร้ายทั้งจิตใจและร่างกายของเราได้มากที่สุดในโลก ทั้งยัง
สามารถบีบบังคับกดดันให้เราทำสิ่งไม่ดีได้ทุกเรื่อง นั่นคือ ‘ทุกข์ใจ’ โดยมีปัญญารู้ชัดเข้าไปอีกว่าทุกข์
ใจนั้นเกิดขึ้นเพราะเรามี ‘ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น’ ในสภาพใดสภาพหนึ่งหรือหลายสภาพ
ประกอบกัน เมื่อเราเกิดมีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งแบบยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา เราจะมี
อาการกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมา ถ้ายังไม่ได้มาก็ยิ่งทุกข์ใจ กังวลใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ แม้ได้มาแล้วกด็ี
ใจแวบหนึ่ง ตามมาด้วยความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่าสิ่งนั้นจะหมดไป ถ้ามันหมดไปก็กลัวว่าจะ
ไม่ได้มาเสพสมใจอยากอีก แม้ได้เสพสมใจอยากนานเข้าๆ ก็จะรู้สึกเบื่อเหมือนจะไม่อยากได้อีก 
เหมือนจะอิ่มเต็มพอแล้ว เหมือนจะหมดภาระที่ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้ว แต่พอไม่ได้ไป เสพสมใจ
อยากนานเข้าๆ ก็กลับรู้สึกอยากได้อีก พอไปเสพสมใจอยากก็เหมือนจะไม่เบื่อ แต่เดี๋ยวพอเสพไปนาน
เข้าๆ ก็เบื่อเหมือนจะไม่อยาก พอไม่ได้เสพนานเข้าๆ ก็อยากเหมือนจะไม่เบื่อ แล้วก็วนเวียนเป็นสุขใจ
ทุกข์ใจอยู่เช่นนี้อย่างไม่จบไม่สิ้น สุดท้ายมีปัญญารู้ชัดอีกว่า  ‘การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ 
โดยพากเพียรลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องไปเป็นลำดับ 
ทุกข์ใจในชีวิตของเราก็จะดับไปเป็นลำดับด้วยเช่นกัน เมื่อเราไม่มีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง
ใด เราก็จะไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนั้น จิตใจของเราก็ผาสุก ผ่องใส เบาสบายใจ ไร้กังวล ร่างกายก็แข็งแรง 
สบาย เบากาย มีกำลัง ทั้งยังไม่มีสิ่งใดมาบีบบังคับกดดันให้เราทำสิ่งไม่ดีเพราะเรื่องนั้นได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน จึงเชื่อมั่นว่า ‘การดับทุกข์ใจด้วยการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือ
มั่นไปเป็นลำดับ’ นี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและสร้างความผาสุกอย่างแท้จริงในชีวิต 

 



  

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื ่อง “การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน” นี้มี
ว ัตถุประสงค์ในการวิจ ัย ๓ ประการ คือ ๑ ) เพื ่อศึกษาการดับทุกข์ด ้วยทบทบทวนธรรมใน
พระพุทธศาสนา ๒) เพื่อศึกษาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ๓) เพ่ือ
วิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน  ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอเนื้อหาสรุป
ผลการวิจัยตามหัวข้อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการพิจารณาเนื้อหาของความ
จริงแท้ในเรื่องหนึ่งๆ อย่างซ้ำๆ โดยใช้วิธีปฏิบัติตามหลักเหตุแห่งวิมุตติ ๕ คือ การฟังธรรม สนทนา
ธรรม ทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม และสมาธินิมิต  พร้อมกับการสลาย
ความโลภ โกรธ หลงไปเป็นลำดับตามหลักปหาน ๕ เพ่ือความดับแห่งทุกข์ใจอย่างยั่งยืน 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ การนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการละ 
บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการ
ปฏิบัติสั่งสมเหตุให้จิตของเราไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ได้แก่ การฟังธรรม การ
แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจ
ซึ่งธรรม และสมาธินิมิต (ความตั้งม่ันในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘) พร้อมทั้งมีการเสพ เจริญ ทำให้
มากในการละกิเลสไปเป็นลำดับอย่างมั่นคงควบคู่กันไปตั้งแต่กิเลสระดับหยาบ กลาง ละเอียด หรือ
กิเลสในขั้นกามภพ รูปภพ อรูปภพ โดยเริ่มจากละด้วยการกดข่มกิเลสเอาไว้ ละด้วยการทำให้กิเลสลด
ได้เป็นครั้งๆ คราวๆ ละด้วยการทำให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวเป็นอัตโนมัติ ละด้วยการทำ
ให้กิเลสลดได้อย่างแคล่วคล่องว่องไวโดยทำทวนไปทวนมาจนจิตตั้งมั่นในความสงบจากกิเลสนั้น    
จนในที่สุดก็ละด้วยการทำให้กิเลสสิ้นไปได้สำเร็จ หรือบรรลุธรรมสำเร็จ เป็นเอง สลัดออกซึ่งกิเลสได้
โดยมันเป็นเอง จึงจบกิจในการดับทุกข์จากกิเลสเรื่องหนึ่งๆ ด้วยบททบทวนธรรม โดยทำไปทีละ
เรื่องๆ เป็นลำดับตามฐานะของตนอย่างสมควรแก่ธรรม 



๒๓๘ 

 

ผลการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม คือ เข้าถึงความเบาใจในปัจจุบัน และเข้าถึงธรรม
เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ไม่ทำชั่วตามกิเลสในปัจจุบัน เราก็เลือกที่จะทำแต่ดีที่ทำได้ และทำดีนั้น
ด้วยใจที่มีปัญญารู้ชัดในโทษภัยของกิเลสจึงไม่ยึดมั่นถือมั่นในดีนั้นด้วยใจที่เป็นสุข 

๕.๑.๒ การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นการกลั่นเนื้อหาธรรมจาก
พระไตรปิฎกมาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย มีทั้งหมด ๑๖๕ ข้อ ในเนื้อหาเป็นการปรับความเห็นผิดให้
เป็นความเห็นถูก โดยใช้วิธีปฏิบัติ ๕ อย่าง คือ การฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและการฟังธรรม การ
สนทนาธรรม การท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญา
อย่างตั้งมั่น พร้อมกับการสลายความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ เพ่ือดับทุกข์ใจอย่างยั่งยืน 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ การทำเหตุแห่งการหลุด
พ้นจากทุกข์ โดยการนำ ‘บททบทวนธรรม’ ไปใช้ในการลด ละ เลิกกิเลสหรือความอยากแบบยึดมั่น
ถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ด้วยการฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การ
พิจารณาใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น พร้อมทั้งสั่งสมเหตุแห่งการหลุดพ้น
จากทุกข์นั้นให้ดียิ่งขึ้นๆ คล่องแคล่วยิ่งขึ้นๆ ด้วยการทำซ้ำๆ พิจารณาอย่างเข้าใจในเนื้อหาของบท
ทบทวนธรรมจากคำเดิมๆ ทบทวนทุกๆ วัน อย่างรู้เพียรรู้พัก ชัดเจนกับทุกกรรมกิริยาอาการทางกาย
วาจาใจและผลสืบเนื่องในทุกๆ คำ ทุกๆ ประโยค 

ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ผู้ปฏิบัติมี
คุณสมบัติที่สามารถอ่านเวทนาได้ คือ เมื่อใดมีผัสสะมากระทบ ก็สามารถรู้ทันความเกิดของเวทนา
ตนเอง เมื่ออ่านเวทนาที่ใจของตนได้แล้ว ก็จะมีปัญญาใช้บททบทวนธรรมได้ตรงกับเหลี่ยมมุมของ
กิเลสที่หลอกให้เราหลงทุกข์ใจอยู่ในตอนนั้น พอเราไม่หลงเชื่อกิเลสก็สามารถดับทุกข์ใจได้ในปัจจุบัน
ขณะ ทำให้เกิดปัญญาที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากกิเลสนั้นๆ ไปเป็นลำดับ พร้อมทั้งเกิดผลดีด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา ตามมา 

๕.๑.๓ วิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

วิเคราะห์และสังเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ตาม
หลักพระพุทธศาสนา โดยมีประเด็นที่นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ หลักการดับทุกข์ด้วยบท
ทบทวนธรรม เนื้อหาของบททบทวนธรรม วิธีการดับทุกข์ด้วยบททวนธรรม และ ผลจากผู้ใช้วิธีการ
ดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ของ ดร.ใจเพชร กล้าจน พบว่า การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ 
ดร.ใจเพชร กล้าจน นั ้นมีความสอดคล้องตามหลักเหตุแห่งว ิม ุตติ ๕ และหลักปหาน ๕ ใน
พระพุทธศาสนาดังนี้ 



๒๓๙ 

 

หลักการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ โดย
การลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ จึงเป็นหลักการสำคัญที่สุดในการดับทุกข์
ทั ้งหมดทั้งมวลในชีวิต รวมถึงเป็นการแก้ปัญหาทุกปัญหาในชีวิตได้อย่างยั ่งยืน มั ่นคง แท้จริง 
โดยเฉพาะปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหา สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัส
คาถาประพันธ์ไว้ว่า “ทุกข์หลายรูปแบบอะไรก็ตามในโลก ล้วนเกิดมาจากอุปธิ (กิเลส) เป็นต้นเหตุ 
ผู้ใดแล ไม่มีปัญญา ก่ออุปธิ ผู้นั้นจัดว่าเป็นคนเขลา ย่อมเข้าถึงทุกข์บ่อยๆ เพราะฉะนั้น บุคคลรู้อยู่
เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นทุกข์ว่า มีชาติ (สุขสมใจอยาก) เป็นแดนเกิด ไม่ควรก่ออุปธิ” 

เนื้อหาการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ เน้นหลักการคบและ
เคารพมิตรดี มีอริยศีล ทำสมดุลร้อนเย็น พึ่งตน และแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ จะทำให้เราสามารถ ‘ดับ
ทุกข์ใจ’ และแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกได้ เพราะ ‘การคบและเคารพมิตรดี’ คือ การคบและเคารพ
คนดีมีศีล จะนำพาให้เราทำแต่ดีและปฏิบัติศีลสู่การพ้นทุกข์ได้มาก จึงทำให้เราได้มี โอกาสทำดีให้
มากๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดทำมา ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ จะได้มีดีไว้อาศัย
เพื่อขัดเกลากิเลสของตนในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่นๆ สืบไป ‘มีอริยศีล’ คือ การไม่
เบียดเบียนตนเอง คนอ่ืน สัตว์อ่ืน เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อคนอ่ืน ต่อสัตว์อ่ืน โดยวิธีตั้งอริยศีล คือ 
ให้เลิกในสิ่งที่ชอบแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชอบ) ให้ชอบในสิ่งที่ชังแบบยึดมั่นถือมั่น (ล้างชัง) ‘ทำสมดุล
ร้อนเย็น’ คือ รู้ว่าวิธีการดูแลหรือรักษาสุขภาพร่างกายที่ถูกกันกับชีวิตต้องใช้แล้วสบาย เบากาย มี
กำลัง เป็นอยู่ผาสุก ถ้าใช้แล้วไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลัง ไม่ผาสุก หรือทุกข์ทรมาน  วิธีการนั้นไม่
ถูกกันกับชีวิต รู้ว่าอาหารที่สมดุลเป็นประโยชน์กับชีวิตทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ต้องกินแล้วเบา
ท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน ถ้ากินแล้วไม่เบาท้อง ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกำลั ง หิวเร็ว 
อาหารนั้นไม่สมดุลเป็นโทษกับชีวิต ‘พึ่งตน’ คือ การใช้ชีวิตที่ฝึกให้อยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้ 
กินน้อยใช้น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็น
ประโยชน์จึงใช้ เป็นโทษไม่ใช้ เพื่อก้าวไปสู่ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม 
จิตใจที ่เป็นสุข สุดท้าย ‘แบ่งปันด้วยใจที ่บริสุทธิ์ ’ คือ การทำดีอย่างมีสุข โดยรู ้ว ่าอะไรดีที ่สุด 
ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น แล้วลงมือทำให้ดีที่สุด ยินดีเมื่อได้ทำให้ดี
ที่สุดแล้ว และไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่าแต่ละชีวิตจะ
ได้รับสิ่งดีหรือสิ่งร้ายใดๆ ล้วนเกิดจากพลังวิบากดีหรือร้าย ที่เกิดจากการกระทำทางกาย หรือวาจา 
หรือใจของผู้นั้นเอง ทั้งในอดีตชาติ และชาตินี้ สังเคราะห์กันอย่างละหนึ่งส่วน อีกทั้งยังรู้ชัดว่าการยึด
มั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นทุกข์ จะมีวิบากร้ายมาทำลาย ทำให้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้า หรือสำเร็จเร็วแต่มี
เรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จความผาสุกทางจิตวิญญาณที่ยอดเยี่ยม
ยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากที่สุด และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือ
ผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง ส่วนการไม่ยึดมั่นถือมั่นทำให้ใจเป็นสุข จะมีวิบากดีมาช่วย ทำให้สำเร็จได้เร็ว 



๒๔๐ 

 

เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบูรณ์ที่สุด ไม่เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทาง
จิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่นทำสิ่งดีได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาอันควร เป็นบุญกุศลสงูสุด 
สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็น
บุพนิมิต ฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยศีล) ฉันทสัมปทา 
(ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) อัตตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยตน) ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิ) อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท) และโยนิโสมนสิการสัมปทา (ความ
ถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ 
๘ ฉันนั้น ภิกษุผู ้มีกัลยาณมิตตตา สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา อัปปมาท
สัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า ‘จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำอริยมรรคมีองค์ 
๘ ให้มาก’ ฯ” 

วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของดร.ใจเพชร กล้าจน คือ ‘การดับทุกข์ใจ’ ด้วยการ
ฟังธรรม การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรม และการ
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น โดยปฏิบัติไปพร้อมๆ กันอย่างเป็นองค์รวม และหมั่นทำซ้ำๆ หรือทำ
ให้มากๆ ใน ๕ ขั้นตอนดังกล่าวนี้ เพื่อทำให้จิตเราเกิดปัญญาในการพิจารณาอย่างเข้าใจเพราะเข้าถึง
โทษของการมีกิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส กรรมและผลของกรรม ไตรลักษณ์ของกิเลส และแรง
เหนี่ยวนำของจิตวิญญาณ ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นๆ จึงสั่งสมเป็นพลังงานของจิตที่รู้แจ้งเห็นจริงตามความ
เป็นจริง (วิชชา) ไปเป็นลำดับ พลังงานนี้จะเข้าไปสลายความหลงอยากแบบยึดมั่นถือมั่น (อวิชชา) ให้
ลดลงไปเรื่อยๆ จนถึงขั้นหมดสิ้นไปได้ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เหตุแห่งวิมุตติ ๕ 
ประการนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ที่ยังไม่หลุดพ้น 
ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจาก
โยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ คือ ๑) การฟังธรรม ๒) การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓) การ
สาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม ๔) การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม ๕) สมาธินิมิต (ความ
ตั้งมั่นในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘)” และ “ปหาน ๕ ได้แก่ ๑) วิกขัมภนปหานะ (การละด้วยการ
ข่มไว้) ๒) ตทังคปหานะ (การละด้วยองค์นั ้นๆ) ๓) สมุจเฉทปหานะ (การละด้วยการตัดขาด)  
๔) ปฏิปัสสัทธิปหานะ (การละด้วยสงบระงับ) ๕) นิสสรณปหานะ (การละด้วยสลัดออกได้) การละ
นิวรณ์ด้วยการข่มไว้ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญปฐมฌาน การละทิฏฐิสังโยชน์ด้วยองค์นั้นๆ (ตทังคปหา
นะ) ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญสมาธิ (สัมมาสมาธิ) ซึ่งเป็นส่วนแห่งการชำแรกกิเลส สมุจเฉทปหานะซึ่ง
เป็นโลกุตตรมรรค ปฏิปัสสัทธิปหานะซึ่งเป็นโลกุตตรผล ในขณะแห่งผล ย่อมมีแก่บุคคลผู้เจริญมรรค
ที่ให้ถึงความสิ้นไป และนิสสรณปหานะ เป็นนิโรธ คือ พระนิพพาน” 



๒๔๑ 

 

ผลจากผู้ใช้วิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน คือ การมีปัญญารู้
ชัดว่า ‘ทุกข์ท่ีทุกข์ทรมานที่สุดในโลก’ ซึ่งทำร้ายทัง้จิตใจและร่างกายของเราได้มากที่สุดในโลก ทั้งยัง
สามารถบีบบังคับกดดันให้เราทำสิ่งไม่ดีได้ทุกเรื่อง นั่นคือ ‘ทุกข์ใจ’ โดยมีปัญญารู้ชัดเข้าไปอีกว่าทุกข์
ใจนั้นเกิดขึ้นเพราะเรามี ‘ความอยากแบบยึดมั่นถือมั่น’ ในสภาพใดสภาพหนึ่งหรือหลายสภาพ
ประกอบกัน เมื่อเราเกิดมีความอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่งแบบยึดมั่นถือมั่นขึ้นมา เราจะมี
อาการกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมา ถ้ายังไม่ได้มาก็ยิ่งทุกข์ใจ กังวลใจ ไม่พอใจ ไม่ชอบใจ แม้ได้มาแล้วกด็ี
ใจแวบหนึ่ง ตามมาด้วยความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่าสิ่งนั้นจะหมดไป ถ้ามันหมดไปก็กลัวว่าจะ
ไม่ได้มาเสพสมใจอยากอีก แม้ได้เสพสมใจอยากนานเข้าๆ ก็จะรู้สึกเบื่อเหมือนจะไม่อยากได้อีก 
เหมือนจะอิ่มเต็มพอแล้ว เหมือนจะหมดภาระที่ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านั้นแล้ว แต่พอไม่ได้ไปเสพสมใจ
อยากนานเข้าๆ ก็กลับรู้สึกอยากได้อีก พอไปเสพสมใจอยากก็เหมือนจะไม่เบื่อ แต่เดี๋ยวพอเสพไปนาน
เข้าๆ ก็เบื่อเหมือนจะไม่อยาก พอไม่ได้เสพนานเข้าๆ ก็อยากเหมือนจะไม่เบื่อ แล้วก็วนเวียนเป็นสุขใจ
ทุกข์ใจอยู่เช่นนี้อย่างไม่จบไม่สิ้น สุดท้ายมีปัญญารู้ชัดอีกว่า  ‘การปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ 
โดยพากเพียรลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องไปเป็นลำดับ 
ทุกข์ใจในชีวิตของเราก็จะดับไปเป็นลำดับด้วยเช่นกัน เมื่อเราไม่มีความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นในเรื่อง
ใด เราก็จะไม่ทุกข์ใจกับเรื่องนั้น จิตใจของเราก็ผาสุก ผ่องใส เบาสบายใจ ไร้กังวล ร่างกายก็แข็งแรง 
สบาย เบากาย มีกำลัง ทั้งยังไม่มีสิ่งใดมาบีบบังคับกดดันให้เราทำสิ่งไม่ดีเพราะเรื่องนั้นได้อย่างมั่นคง
ยั่งยืน จึงเชื่อมั่นว่า ‘การดับทุกข์ใจด้วยการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือ
มั่นไปเป็นลำดับ’ นี้เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าและสร้างความผาสุกอย่างแท้จริงในชีวิต 

ผลจากการดับทุกข์ใจด้วยการละ บรรเทา ทำให้หมดสิ้นไปซึ่งความอยากแบบยึดมั่นถือ
มั่นไปเป็นลำดับ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “อริยสาวกนั้นมีจิตไม่มี
เวรอย่างนี้ มีจิตไม่พยาบาทอย่างนี้ มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้ มีจิตบริสุทธิ์อย่างนี้  เธอบรรลุความเบา
ใจ ๔ ประการในปัจจุบัน คือ ๑) ถ้าโลกหน้ามี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมี เป็นไปได้ที่เรื่อง 
นั้นจะเป็นเหตุให้เราหลังจากตายแล้วไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ นี้คือ ความเบาใจประการที่ ๑ ที่อริย
สาวกนั้นบรรลุแล้ว ๒) ถ้าโลกหน้าไม่มี ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี เราก็รักษา ตนไม่ให้มี
เวร ไม่มีความเบียดเบียน ไม่ให้มีทุกข์ ให้มีสุขในปัจจุบันในโลกนี้ได้ นี้คือความเบาใจประการที่ ๒ ที่
อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว ๓) ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าทำบาป เราไม่เจาะจงบาปไว้เพื่อใครๆ เลย 
เมื่อเราไม่ทำบาปเลย ความทุกข์จะถูกต้องเราได้อย่างไร นี้คือความเบาใจประการที่ ๓ ที่อริยสาวกนั้น
บรรลุแล้ว ๔) ถ้าบุคคลเมื่อทำบาปก็ชื่อว่าไม่ทำบาป เราก็พิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์ทั้ง ๒ ส่วนในโลกนี้ 
นี้คือความเบาใจประการที่ ๔ ที่อริยสาวกนั้นบรรลุแล้ว” และเมื่อเราได้เห็นคุณค่าประโยชน์จากการ
ลด ละ เลิกความอยากแบบยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ เราก็จะเกิดความยินดีที่จะทำมันอย่างพากเพียร
ตั้งมั่นจนสามารถรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง จึง ละหน่ายคลายกำหนัดจากความอยากแบบยึดมั่น



๒๔๒ 

 

ถือมั่นไปเหล่านั้นไปเป็นลำดับ จนทำให้สิ้นเกลี้ยงไปเป็นเรื่องๆ ได้ในที่สุด สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ว่า “พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 
รู้จักประมาณในการบริโภค ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยสัทธรรม  ๗ 
ประการ เป็นผู้ได้ฌาน ๔ อันเป็นธรรมอาศัยจิตอันยิ่ง เป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ตามความ
ปรารถนาได้โดยไม่ยาก ได้โดยไม่ลำบาก” 

๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมในพระพุทธศาสนา เป็นการ
พิจารณาเนื้อหาของความจริงแท้ หรือความถูกต้องในเรื่องหนึ่งๆ อย่างซ้ำๆ โดยใช้วิธีปฏิบัติตามหลัก
เหตุแห่งวิมุตติ ๕ คือ การฟังธรรม การแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือทบทวน
ธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม และสมาธินิมิต๑ เพื่อดับทุกข์ใจอันเกิดจากความ
โลภ โกรธ หลงไปเป็นลำดับตามหลักปหาน ๕ ต้องปฏิบัติตามเหตุแห่งวิมุตติทั้ง ๕ อย่างเป็นองค์รวม 
มิใช่การแยกปฏิบัติเป็นอย่างๆ โดยเริ่มจากการคบและเคารพผู้นำที่มีศีลมีธรรม แล้วได้รับฟังคำสอน
จากท่าน จนกระทั่งเกิดจิตศรัทธาในคุณธรรมและคำสอนของท่านนั้น เพราะได้ทำใจในใจโดยแยบ
คายตามคำสอนของท่านด้วยการแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม การสาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม 
และการตรึกตรองใคร่ครวญตามด้วยใจซึ่งธรรม พร้อมกับนำมาสังวรศีลหรือกำหนดข้อปฏิบัติที่ดีงาม
ให้เหมาะสมกับตน จนกระทั่งได้เห็นผลจากการปฏิบัติศีลนั้น คือ ความเบาใจ เบากาย และเบาจาก
เหตุการณ์ร้าย ไปเป็นลำดับ จึงยิ่งเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่เกิดผลจริงในตน
นั้น ทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการพากเพียรฝึกฝนขัดเกลาตนเองด้วยสมาธินิมิตเพ่ือความพ้นทุกข์อย่างเอา
จริงเอาจัง 

จะเห็นได้ว่า เหตุแห่งวิมุตติทั้ง ๕ นั้นเป็นทั้งการปริยัติและปฏิบัติจนเกิดปฏิเวธไปด้วยกัน 
สอดคล้องกับที ่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ท่านผู ้มีอายุ ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ คือ             
๑) ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอื่น) ๒) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) ปัจจัยให้
เกิดสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการนี้แล”๒ อย่างไม่ขัดแย้งกันเลย 

เหตุปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน เกิดผล
ดับทุกข์ใจได้ในปัจจุบันขณะ ทำให้เกิดปัญญาที่เบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากกิเลสนั้นๆ ไปเป็นลำดับ 
พร้อมทั้งเกิดผลดีด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญาแก้ปัญหาตามมาอย่างเป็นรูปธรรมได้นั้น นั่นก็

 
๑ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๗๗-๙๐/๕๓-๕๗. 
๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 



๒๔๓ 

 

เพราะ ดร.ใจเพชร กล้าจน ท่านได้กลั่นเอาเนื้อหาธรรมจากพระไตรปิฎกมาแปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่าย
และปฏิบัติตามได้ง่าย โดยใช้วิธีปฏิบัติ ๕ อย่าง คือ การฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและการฟังธรรม 
การสนทนาธรรม การอ่านท่องจำบททบทวนธรรม การนำมาพิจารณาใคร่ครวญตาม และการนำไปใช้
พิจารณาในสถานการณ์จริงเมื่อเกิดความทุกข์ ทำให้เกิดกระบวนการปริยัติและปฏิบัติอย่างชัดเจน จึง
ทำให้เกิดการตรวจสอบปฏิเวธ (ผล) ได้จริง สอดคล้องกับที่ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์ อธิบายไว้ว่า    
“การสวดมนต์และทบทวนธรรมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดความเครียดในจิตใจ ลดความสับสนวุ่นวาย 
ทำให้จิตใจมีความผ่อนคลายมากขึ้น เพราะเข้าใจหลักธรรม กรรมและวิบากกรรม คิดบวก มีกำลังใจ 
ตั้งใจทำความดี เข้าใจผู้อ่ืน และมีจิตที่คิดเสียสละแบ่งปันสู่สังคม ทั้งยังสามารถลดอาการไม่สบายทาง
กายให้หายหรือบรรเทาลง ลดภาวะซึมเศร้า ลดความดันเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงผิดปกติ
ลง รวมถึงเกิดปัญญาที่แก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตได้ดีขึ้น”๓ 

ดังนั้นการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน จึงมิใช่เพียงแค่การอ่าน
หรือท่องจำเนื้อหาของบทธรรมทั้ง ๑๖๕ ข้อเหล่านั้น แต่เป็นการได้ฟังธรรมะที่เป็นธรรมะแท้ๆ จาก
สัตบุรุษ จากหมู่มิตรดี ที่รู้สัจจะแท้ ที่ปฏิบัติได้จริง แล้วมีการสนทนา พูดคุย ทบทวน ในเนื้อหาจาก
บททบทวนธรรมกับเพ่ือนหมู่มิตรดีในขณะทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เมื่อมีเวลาว่างก็
นำมาอ่านท่องจำบททบทวนธรรมซ้ำในเนื้อหาบททบทวนธรรมเป็นประจำ โดยท่องทบทวนไปเรื่อยๆ 
อย่างเข้าใจความหมาย หรือเนื้อหาสาระไปเรื่อยๆ ในทุกๆ วัน จนจำได้แม่นยำขึ้นใจ อีกทั้งยังนำมา
พิจารณาใคร่ครวญตาม ในเนื้อหาของบททบทวนธรรม การพิจารณาใคร่ครวญธรรมจึงเป็นความ
ละเอียด ที่ใคร่ครวญรายละเอียด ตรวจสอบรายละเอียดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ เพ่ือเก็บรายละเอียดที่
เราได้พบ ได้เห็น ได้สัมผัส และได้พิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ว่าเป็นความจริงตามนั้นหรือไม่ ผ่านการนำ
บททบทวนธรรมไปใช้พิจารณาในสถานการณ์จริงด้วยการปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นตามหลัก
อริยมรรคมีองค์ ๘ จึงทำให้ผู้นั้นดำรงตนอยู่ในศีล รู้เท่าทันและสามารถลดความโลภ โกรธ หลงของ
ตนได้ดีขึ้น มีความเข้าใจชัดเจนและเชื่อมั่นในเรื่องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก) ยิ่งขึ้น โดย
เชื่อมั่นว่าการกระทำและผลจากการกระทำของเราเท่านั้นที่ส่งผลต่อตนเองอยู่ตลอดเวลา จึงมุ่งสร้าง
แต่คุณงามความดี การให้อภัย มีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นได้

 
๓ ลักขณา วรพงศ์พัฒน์, “ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อ

ระดับความเครียดของผู ้ต้องขังหญิง เรือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๖๐), หน้า ๗๗. 



๒๔๔ 

 

อย่างเป็นสุข และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณของตนเองอย่างเต็มที่ตาม
หลักปหาน ๕ ประการไปเป็นลำดับ๔ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 

๑) ระดับบุคคล ควรนำผลการวิจัยไปใช้ดับทุกข์ในตนเอง และช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน 
เช่น คนในครอบครัว ชุมชน สังคม เท่าที่จะทำได้ 

๒) ระดับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการ
ดับทุกข์ของคนในหน่วยงาน และใช้เป็นนโยบายส่งเสริมเก้ือกูลผู้อื่นตามบทบาทหน้าที่ขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั้นๆ 

๓) ระดับประเทศชาติ ควรนำผลการวิจัยไปใช้ในการดับทุกข์ของคนในประเทศ ใช้
เป็นนโยบายส่งเสริมเรียนรู้การพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์ ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร หรือ
หน่วยงานทุกภาคส่วน 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งต่อไป ควรประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมเพื่อทำการวิจัยแบบเจาะลึก ในเนื้อหา
ของบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ทีละประเด็นอย่างเป็นองค์รวมในองค์ประกอบเหตุ
ปัจจัยที่แตกต่างกัน ณ ช่วงเวลานั้นๆ 

๑) ประเด็นทางพระพุทธศาสนา สามารถต่อยอดการทำการวิจัยแบบเจาะลึกใน
รายละเอียดหัวข้อบททบทวนธรรม ในแต่ละข้อแต่ละประเด็น เช่น ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๒๓ 
“ความดีจะติดตามเราเหมือนเงาตามตัว ความชั่วจะติดตามเราเหมือนล้อเกวียนตามรอยเท้าโคฉัน
นั้น” สามารถทำการวิจัยแบบเจาะลึกในความสอดคล้องตรงตามหหลักพุทธธรรม ในพระพุทธศาสนา 
เป็นต้น 

๒) ประเด็นสมาธิของพุทธในมหาจัตตารีสกสูตร สมาธิของพุทธแท้ เป็นสัมมาสมาธิที่
เกิดจากการปฏิบัติมรรคทั้ง ๗ องค์ อย่างตั้งมั่น การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ เริ่มที่มีสัมมาทิฏฐิที่ถูก
ตรง มีสติ (สัมมาสติ) มีความเพียร (สัมมาวายามะ) ในการคิด (สัมมาสังกัปปะ) การพูด (สัมมาวาจา) 

 
๔ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔. 



๒๔๕ 

 

การทำกิจกรรมการงาน (สัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะ) ที่มุ่งออกจากการเสพกาม (กามคุณ ๕ รูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส) การพยาบาท การเบียดเบียน ได้ในชีวิตประจำวัน 

๓) ประเด็นทางวิทยาสาสตร์ ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า “เอหิปัสสิโก (เชื้อเชิญให้มา
พิสูจน์กันได้) อกาลิโก (เป็นจริงตลอดกาล)” เป็นวิทยาศาสตร์ ณ ปัจจุบัน ในงานวิจัยหัวข้อ “เก่งอริ
ยศีลเป็นสุข ไม่เก่งอริยศีลเป็นทุกข์” พิสูจน์เป็นวิทยาสาสตร์ด้านนามธรรมที่ธรรมนั้นเลยว่า เกิดความ
ทุกข์ อึดอัด คับแค้น เร้าร้อนใจในปัจจุบัน จากการผิดศีล และเกิดความผาสุก เกิดประโยชน์สุข ไม่มี
ความอึดอัด คับแค้น เร้าร้อนใจในปัจจุบัน จากการปฏิบัติถูกศีล เป็นต้น 

 



๒๔๖ 

 

บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา แปล ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

กำพล ทองบุญนุ่ม. ปาฏิหาริย์แห่งความรู ้สึกตัว.พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ชมรมเพื ่อน
คุณธรรม, ๒๕๕๓. 

จำลอง ดิษยวณิช. จิตวิทยาของความดับทุกข์. พิมพ์ครังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ต้นบุญ, 
๒๕๕๔. 

ใจเพชร กล้าจน. แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๓. 

________. ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๕๗. 
________. ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๕๗. 
________. ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ม.ป.ป. 
________. คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ ๙. พิมพ์ครั้งที่ 

๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๒. 
________. ถอดรหัสลับสุขภาพ เล่ม ๑ ร้อน-เย็น ไม่สมดุล. พิมพ์ครั้งที่ ๓๔. กรุงเทพมหานคร: อุษา

การพิมพ์, ๒๕๖๑. 
________. ถอดรหัสลับสุขภาพ เล่ม ๒ ความลับฟ้า. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร: อุษาการ

พิมพ์, ๒๕๕๗. 
________. ถอดรหัสลับสุขภาพ เล่ม ๓ มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒๕ . 

กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๖๑. 
________. เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด , 

๒๕๖๒. 



๒๔๗ 

 

________. บททบทวนธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ด ีจำกัด, ๒๕๖๔. 
________. มติหมู่มิตรดีพาให้เจริญ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๕๙. 
________. ล้างพิษร้อน ถอนพิษเย็น ปรับสมดุลกายใจ . พิมพ์ครั ้งที ่ ๒ . กรุงเทพมหานคร : 

สำนักพิมพ์แสงแดด, ๒๕๕๖. 
________. หนังสือบทสวดมนต์ บททบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม. 

พิมพ์ครั้งที่  
________. อริยศีลรักษาโรค. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๑. 
ดังตฤณ. ๗ เดือนบรรลุธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๕ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ธรรมดา, ๒๕๔๗. 
นวองคุลี. วิปัสสนาญาณ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา , 

๒๕๔๘. 
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ . พิมพ์ครั ้งที ่  ๑ . กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔. 
พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส. ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, ๒๕๕๒. 
________. คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหนคร: บริษัท เอส.เอ.พริ้นท์

ต้ิง, ๒๕๕๕. 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ). แก่นพุทธศาสน์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันบันลือ

ธรรมจัดพิมพ์, ม.ป.ป. 
________. คู่มือมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาจัดพิมพ์, ม.ป.ป. 
________. พระพุทธเจ้าสอนอะไร. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา สถาบันบันลือธรรม ศูนย์หนังสือ

พระพุทธศาสนา, ม.ป.ป. 
________. พุทธวิธีชนะความทุกข์. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์สุขภาพใจ, ๒๕๕๖. 
________. หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ฉบับ “ศีลธรรมกับมนุษยโลก”. สุราษฎร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ, 

๒๕๒๐. 
________. หนังสือชุดธรรมโฆษณ์ ฉบับเมื่อ “ธรรมคลองโลก”. สุราษฎร์ธานี: ธรรมทานมูลนิธิ, 

๒๕๑๖. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗ กรุงเทพมหานคร: 

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕. 
________. ความจริงแห่งชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๔๗. 
________. ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนาความสุขต้องมาทันที. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

พิมพ์สวย จำกัด, ๒๕๕๑.  



๒๔๘ 

 

________. พุทธธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๓๙. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗. 

วรรณประภา. อารมณ์เป็นทุกข์. นครปฐม: สำนักพิมพ์บันลือกิจ, ๒๕๔๔. 
สมณะโพธิรักษ์. คนคืออะไรทำไหมสำคัญนัก. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๖๐. 
________. เจริญชีพด้วยการก้าวตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระพุทธองค์. พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ม.ป.ป. 
________. เดินตรงเข้าสู่การเป็นพระอริยะ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๕๕. 
________. เปิดยุคบุญนิยม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๖๓. 
________. โสดาบันเป็นคนเช่นไร. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๒๖. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๘. 
________. ถอดจากหัวใจโพธิรักษ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, 

๒๕๕๑. 
________. ถอดรหัส นิพพาน อัตตา อนัตตา นิรัตตา. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๒๓. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๔. 
________. ทฤษฎีของพระพุทธเจ้า . หนังส ือโครงการหิ่ งห้อย อันดับที ่ ๓. พิมพ์ครั ้งที ่  ๓. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๐. 
________. ทางเอก ภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ, ๒๕๒๑. 
________. ทางเอก ภาค ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ, ๒๕๒๒. 
________. ทางเอก ภาค ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ, ๒๕๒๒. 
________. ทางสายกลางพิสดาร . หน ังส ือโครงการหิ่ งห ้อย อ ันด ับท ี ่  ๒. พ ิมพ ์คร ั ้ งที่  ๑ . 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๔๗. 
________. ทุจริตของคนดี. หนังสือโครงการหิ่งห้อย อันดับที่ ๑๔. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๐. 
________. ธรรมพุทธสุดลึก. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ, ๒๕๖๒. 
________. นิยามแห่งชีวิต. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
________. ปฏิบ ัต ิธรรมคืออะไร.  หนังส ือโครงการหิ่ งห ้อย อันด ับที ่  ๑๓. พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๓. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๐. 
________. พุทธเทวนิยมหรือพุทธอเทวนิยม. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๔๕. 



๒๔๙ 

 

________. พุทธเป็นอเทวนิยมอย่างนี้. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๔๘. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๔๘. 

________. พุทธเปลือกเปลือก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, มปป. 
________. มหาทาน. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๖. 
________. วิถีพุทธ. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๔๔. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกดั, ๒๕๔๗. 
________. สมาธิพุทธ. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๑๙. พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๕๑. 
________. สรรค่าสร้างคน. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

อุษาการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
________. หลักปฏิบัติสำคัญเพื่อหลุดพ้น. หนังสือโครงการหิ่งห้อย อันดับที่ ๘. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๐. 
________. อภิทานศัพท์อโศก ฉบับปฐมบท. โครงการสืบสานวิชชาเชิงประจักษ์และหยั่งรากลึก. 

พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด, ๒๕๖๓. 
________. อิทธิบาท ๔. หนังสือโครงการหิ่งห้อย อันดับที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๐. 
สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒโน). แนวปฏิบัติทางจิต. พิมพ์ครังที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์

สืบสานพุทธศาสน์, ๒๕๔๖. 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต). กายหายไข้ ใจหายทุกข์. พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท สำนักพิมพ์เพ็ทแอนด์โฮม จำกัด, ๒๕๖๓. 
________. พุทธธรรมฉบับปรับขยาย. พิมพ์ครั้งที่ ๔๘. กรุงเทพมหานคร: บริษัท สำนักพิมพ์เพ็ท

แอนด์โฮม จำกัด, ๒๕๖๐. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
เสถียรพงษ์ วรรณปก. พุทธวิธีแก้ทุกข์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์พุทธบูชา, ๒๕๔๖. 
หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช. อริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

แปลนพริ้นติ้ง จำกัด, ๒๕๕๖. 
อภิธานศัพท์อโศก. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท วิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด, ๒๕๖๓. 
เอ็กค์ฮาร์ท โทลเลอ (พรรณี ชูจิรวงศ์ แปลและเรียบเรียง). พลังแห่งจิตปัจจุบัน หนทางสว่างสู่แสง

แห่งปัญญา. พิมพ์ครั้งที่ ๑ กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ต้นไม้, ๒๕๔๖. 
  



๒๕๐ 

 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ:์ 

กองพัน จิตแสง. “ผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จังหวัดขอนแก่น”. วิทยานิพนธ์พุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

ใจเพชร กล้าจน. “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือก
วิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อำเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒน
บูรณาการศาสตร์. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๓. 

________. “จิตอาสาแพทย์ว ิถีพุทธเพื ่อมวลมนุษยชาติ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฏีบ ัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน). บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๘. 

ทัศบูรณ์ พรหมรักษา. “การศึกษารูปแบบการอบรมแพทย์วิถีธรรมในสำนักวิปัสสนาเกษตรใหม่ 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๖๐. 

นิตยาภรณ์ สุระสาย. “รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม” . 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี, ๒๕๖๓. 

เพชรตะวัน ธนะรุ่ง. “การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านสุขภาพของชุมชนพึ่งตนเอง”. 
วิทยานิพนธ์บริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนบูรณาการศาสตร์ . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๕๗. 

พระเจนฑ์จันทร์ จนฺทปญโญ (แสงคำ). “ศึกษาวิเคราะห์วิธีการดับทุกข์ตามแนวทางพระพุทธศาสนา
เถรวาท”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

พระเทิดพงษ์ สุทฺธิญาโณ (สถิรพัฒนวงศ์). “ศึกษามูลเหตุแห่งการบรรลุธรรมที่ปรากฏในวิมุตตาย ตน
สูตร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 

พระสมยศ คำดี. “ความคิดเรื่องทุกข์และวิธีจัดการความทุกข์ของ กำพล ทองบุญนุ่ม”. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
๒๕๕๗. 

พอศีร อินดี. “พุทธวิธีการแก้ปัญหาความทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพราก” . วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 



๒๕๑ 

 

พันเอกหญิงฟองสมุทร วิชามูล. “การศึกษาวิเคราะห์ทุกขนิโรธในพระพุทธศาสนา”. สารนิพนธ์พุทธ
ศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

ลักขณา วรพงศ์พัฒน์. “ผลของโปรแกรมสวดมนต์และทบทวนธรรมตามหลักการแพทย์วิถีธรรม ต่อ
ระดับความเครียดของผู ้ต้องขังหญิง เร ือนจำกลางนครพนม จังหวัดนครพนม”. 
วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน . บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๖๐. 

หมายขวัญพุทธ กล้าจน. “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิต  อาสา
แพทย์วิถีธรรม”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓. 

เอมอร แซ่ลิ้ม. “ผลของการเสริมพลังต่อพฤติกรรมลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์ และภาวะสุขภาพ
ของผู ้เข้าอบรมแพทย์วิถีธรรม”. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๖๐. 

(๓) รายงานวิจัย: 

แก่นเกื ้อ นาวาบุญนิยม, ปริศนา อิรนพไพบูลย์ , แก่นศีล กล้าจน. “การศึกษาผลจากการเลิก 
รับประทานเนื้อสัตว์ของกลุ่มมังสวิรัติเครือข่ายชาวอโศก”. รายงานวิจัย. สถาบันวิชชา
ราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒. 

ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว, จงกช สุทธิโอสถ. “การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลว
ในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”. รายงานวิจัย. สถาบัน
วิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒. 

พรทิพย์ เป็งคำตา. “ปัจจัยในการเลิกทานเนื้อสัตว์ของฉัน”. รายงานวิจัย. สถาบันวิชชาราม มูลนิธิ
แพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒. 

แพรลายไม้ กล้าจน, ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว. “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและผล
ของการทำผิดศีลประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”. 
รายงานวิจัย. สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๑. 

เอมอร แซ่ลิ้ม และคณะ. “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและการทำผิดศีลในการรับประทานอาหาร
ปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”. รายงานวิจัย. สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถี
ธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๑. 
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(๔) บทความ: 

ทีมวิชาการสถาบันวิชชาราม. “อธิศีลกับการรับประทานอาหารปรับสมดุลตามหลักการแพทย์ วิถี
ธรรม”. วารสารวิชาการวิชชาราม. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๒ (พฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๑): 
๑๘-๓๔. 

(๕) เอกสารที่ไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่และเอกสารอ่ืน ๆ : 

ภูเพียรธรรม กล้าจน, ผุสดี เจริญไวยเจตน์, เอม จันทร์เสน, วรางคณา ไตรยสุทธิ์, ดินแสงธรรม กล้า
จน และลักขณา แซ่โซ้ว. “การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเป็นพระโสดาบันของจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรม”. รายงานวิจัย. บัณฑิตวิชชาลัย: สถาบันวิชชาราม, ๒๕๖๓. (อัด
สำเนา). 

ลักขณา แซ่โซ้ว, ดินแสงธรรม กล้าจน, เสริมศรี ชวานิสากุล และหมายขวัญพุทธ กล้าจน “ผลของการ
ปฏิบัติอริยสัจ ๔ ต่อการดับทุกข์ในชีวิตประจำวันของนักศึกษาปัญญาตรี สถาบันวิชชา
ราม สังกัดมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร”. รายงานวิจัย. 
บัณฑิตวิชชาลัย: สถาบันวิชชาราม, ๒๕๖๒. (อัดสำเนา). 

ลักขณา แซ่โซ้ว, ดินแสงธรรม กล้าจน, ผุสดี เจริญไวยเจตน์, หมายขวัญพุทธ กล้าจน, แพรลายไม้ 
กล้าจน และเอมอร แซ่ลิ้ม. “เส้นทางสู่โสดาบันของชาวบุญนิยม”. รายงานวิจัย. บัณฑิต
วิชชาลัย: สถาบันวิชชาราม, ๒๕๖๓. (อัดสำเนา). 

(๖) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

กรมสุขภาพจิต. ติดหูที่หัวใจ รับฟังกันวันละ ๑๐ นาที ป้องกันใจป่วย ลดเครียด แนะ ๓ เทคนิค
การฟ ั ง . [ออนไลน์ ]. แหล ่ งท ี ่ มา : https://dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id 
=30062 [๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔]. 

พระพรหมค ุณาภรณ ์  (ป.อ.  ปย ุต ฺ โต) . ห ัวใจพระพ ุทธศาสนา . [ออนไลน์ ]. แหล ่งท ี ่ มา : 
https://www.mcu.ac.th/article/detail/14339 [๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔]. 

มูลนิธ ิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย . ประวัติและผลงาน ดร.ใจเพชร กล้าจน . [ออนไลน์]. 
แหล่งที ่มา: https://morkeaw.net/buddhist-dhamma-medicine-foundation-of-
thailand/morkeaw-biography/ [๓ มิถุนายน ๒๕๖๕]. 

ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร . ๘ ฮอร์โมนสำคัญของร่างกายที ่ต ้องทำความรู ้จ ักและรับมือให้เป็น. 
[ออนไลน์ ]. แหล ่ งท ี ่ ม า : https://www.phyathai.com/article_detail/2561 /th/
ฮอร์โมน,-ฮอร์โมนบกพร่อง,diabetes,complication,drink,alcohol [๑๐ มิถุนายน 
๒๕๖๕]. 
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ศูนย์จิตรักษ์โรงพยาบาลกรุงเทพ. จิตแพทย์แนะจัดการความเครียดรับมือโควิด-๑๙ ไม่ให้ป่วยใจ. 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา : https://www.bangkokhospital.com/content/psychiatric-
guidance-on-stress-management-trading-covid-19 [๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔]. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๑ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๑๐ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๒ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๓ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๔ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๕ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๖ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๗ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๘ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๙ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 
เชียงใหม่: มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 

(๗) สัมภาษณ์: 

สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย , ๑๒ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 

สัมภาษณ์ คุณ G๑ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๑๐ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๒ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๓ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
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สัมภาษณ์ คุณ G๔ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๕ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๖ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๗ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๘ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ คุณ G๙ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 

 



  

 

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

วิทยานิพนธ์เรื ่อง “พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน  
BUDDHIST METHOD TO RELEASE SUFFERING BY USING DHAMMA REVIEW OF  
DR. JAIPHET KLAJON” 

 

ลำดับที่ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง 

๑ รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒ ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๓ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
 

 
แบบสัมภาษณ์ 

เรื่อง “พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน” 

โดย นางสาวสันทนา ประวงศ์ 

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

............................................................ 

คำชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้เพื่อสัมภาษณ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน ผู้เขียนหนังสือบททบทวนธรรม 
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย จำนวน ๑ คน ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม จำนวน 
๑๐ คน และจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม จากที่อยู่สวนป่านาบุญ ๑-๙ ในสังกัดมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง
ประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ นำไปวิเคราะห์พุทธวิธีการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ 
ดร.ใจเพชร กล้าจน ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูลด้วย
วิธีการบันทึกเสียง ซึ่งแนวคำถามในแบบสัมภาษณ์นี้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ปลายเปิด) แบ่ง
ออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ เรื่องการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ในพระพุทธศาสนา 

ตอนที่ ๓ เรื่องการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 



๒๖๑ 

 

ตอนที่ ๔ เรื ่องวิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 
ตามหลักพระพุทธศาสนา 

แบบสัมภาษณ์นี้ ผู้ให้ข้อมูลสามารถตอบคำถามได้ตามความเข้าใจของท่าน โดยผู้วิจัย ได้
นำวิธีการประเมินระดับความเจ็บปวดของผู้ป่วย pain score การวัดระดับความรุนแรง ค่าคะแนน
จาก ๐-๑๐ ซึ่งแพทย์ใช้ประเมินความรู้สึกเจ็บปวดของผู้ป่วย มาประยุกต์ใช้กับความรู้สึกทุกข์ วัด
ระดับค่าคะแนนจาก ๑๐๐% - ๐% ระดับความทุกข์จากมากสุด ไปหาน้อยสุด เริ่มต้นค่าความรู้สึก
ทุกข์ท่ี ๑๐๐% เมื่อใช้บททบทวนธรรมแล้ว คงเหลือความทุกข์เท่าไหร่ ประเมินจากความรู้สึกของผู้ให้
ข้อมูลเอง และในการใช้บททบทวนธรรมเมื่อพิจารณาทบทวนจนถึงทุกข์ลดลงหรือทุกข์ดับนั้น ใช้เวลา
ประมาณเท่าไหร่ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลก็ประเมินด้วยตนเองเช่นกัน เท่าท่ีผู้ให้ข้อมูลแต่ละท่านสามารถอธิบาย
ได้ โดยอธิบายผลความรู้สึกทุกข์นั้นออกมาได้เห็นเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากขึ้น 

 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ.................................. .........................นามสกุล...................................................อาย.ุ..................ปี 
การศึกษา...............................................................อาชีพ................................................. ...........
ตำแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ ( ) ดร.ใจเพชร กล้าจน ( ) จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ที่อยู่ปัจจุบัน.............................................................................................................. .............................. 

สัมภาษณ์ วันที่...................เดือน................................ พ.ศ. ......................... 

เบอร์โทร...................................... 

ตอนที่ ๒ เรื่องการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ในพระพุทธศาสนา 

๒.๑) การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรม ในพระพุทธศาสนา ท่านมีความเข้าใจว่าอย่างไร? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

ตอนที่ ๓ เรื่องการดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน 

๓.๑) วิธีการนำบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ไปใช้ดับทุกข์ ท่านมีวิธีการ
อย่างไร? 

.............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................. 



๒๖๒ 

 

๓.๒) ยกตัวอย่างการนำบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ไปใช้ดับทุกข์ ทำ
อย่างไร? และผลการดับทุกข์เป็นอย่างไร? (ตอบได้มากกว่า ๑ เรื่อง) 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................ ..... 

๓.๓) วิธีการใช้บททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน มีปัญหาและอุปสรรคในการดับ
ทุกข ์อย่างไร? 

.............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................. 

ตอนที่ ๔ เรื่องวิเคราะห์การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ตามหลักหลัก
พระพุทธศาสนา 

๔.๑) การดับทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมของ ดร.ใจเพชร กล้าจน มีความสอดคล้องตาม
หลักพระพุทธศาสนาหรือไม่ ท่านมีความเข้าใจว่าอย่างไร? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

อนุโมทนากับทุกท่านในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ 

เจริญธรรม สำนึกดี มีอภัย ใจไร้ทุกข์ 

............................................................ 

 



๒๖๓ 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 



๒๖๔ 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
 

 

 
ภาพถ่ายสัมภาษณ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย  
ณ ศาลาดอยฟ้า ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกมซูม  

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 



๒๖๕ 

 

ภาคผนวก จ 

รายละเอียดข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 

ตัวอย่างจากเอกสาร ของผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม 

เอกสารการถอดเทปส่งการบ้าน ผู้เข้าค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม การจัดอบรมหลักสูตร
แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ตัวอย่างท่ี ๖ คุณ P๓๑ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๕ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ 
: ค้าขาย เกี่ยวกับร้านอาหาร ที่อยู่ : จ.พิษณุโลก (ติดตามปฏิบัติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ช่วงที่มี
สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิดระบาด ๒ ปีกว่าๆ ประทับใจในการบรรยายธรรมะ นิยาม ๕ สูงสุดของชีวิต
คือ ธรรมะ) 

ได้ใช้การบททบทวนธรรมด้วยการฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรมและฟังธรรมทั้งในสื่อทาง
ยูทูป เสียบยูเอสบีฟังในรถ และเปิดหนังสืออ่านท่องทบทวนในห้องนอน อ่านเวลาไปนั่งรอนัดลูกค้า 
นัดพื่อน มีหนังสือบททบทวนธรรมที่ใช้ประจำๆ อยู่ ๔ เล่ม ในห้องนอนที่บ้าน ที่โต๊ะทำงาน ในรถ ใน
กระเป๋า สะดวกตรงไหนหยิบมาใช้ได้ทันที เวลาคิดอะไรไม่ออกหยิบขึ้นมาเปิดเถอะ แล้วคิดใคร่ครวญ
ตามเลย ที่พกไว้ในกระเป๋า เมื่อเจอกับปัญหาความทุกข์ใจ สามารถหยิบเอามาเปิดใช้ได้เลย จะมีข้อที่
แก้ปัญหาทุกข์ใจได้ในเล่มนี้ละ อ่านข้อไหนก็ใช้ได้ เป็นปัญญา เป็นค้อนทุบดับความทุกข์ โดนหัวกิเลส
ที่มาหลอกให้เราทุกข์หมดเลยแหละ บทที่ใช้อยู่ส่วนมาคือ เรื่องความยึด ยึดมั่นถือมั่นอยากได้ดี อยาก
ให้ดีเกิดขึ้น เกินความเป็นจริงที่เป็นไปได้จริงในปัจจุบัน ทั้งในตัวเองและคนใกล้ชิด เบียดเบียนตัวเอง
คนเดียวยังไม่พอ ไปเบียดเบียน บีบบังคับ กดดัน ให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการ ต้องท่องบทนี้บ่อยๆ 
ในข้อที่ ๙๙ ยึดมั่นถือมั่น ทำให้ใจเป็นทุกข์ จะมีวิบากร้ายมาทำลาย ทำให้ไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้า หรือ
สำเร็จเร็ว แต่มีเรื่องร้าย เป็นบาป มีวิบากร้ายเจือ ผลไม่สมบูรณ์ จะสำเร็จความผาสุกทางจิตวิญญาณ
ที่ยอดเยี่ยมยั่งยืนช้าที่สุด ทำให้เกิดการบาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณได้มากที่สุด และเป็นพลังที่ทำ
ให้ตนหรือผู้อื่นทำชั่วได้ทุกเรื่อง ข้อที่ ๑๐๐ ไม่ยึดมั่นถือมั่น จะทำให้ ใจเป็นสุข จะมีวิบากดีมาช่วย ทำ
ให้สำเร็จได้เร็ว เป็นบุญที่เต็มที่สุด ไม่มีวิบากร้ายเจือ จะสำเร็จเร็วที่สุด สมบู รณ์ที่สุดไม่เกิดการ
บาดเจ็บปวดร้าวทางจิตวิญญาณ และเป็นพลังที่ทำให้ตนหรือผู้อื่น  ทำสิ่งดีได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาอัน

 
๑ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๓ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 



๒๖๖ 

 

ควร เป็นบุญกุศลสูงสุด ข้อที่ ๑๐๑ ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น ให้ได้ จึงจะได้ ข้อที่ ๙๘ เป้าหมายทุกเรื่อง ถ้า
ต้องการให้สำเร็จเร็ว จง “อย่ายึดมั่นถือมั่น” ยิ่งยึดยิ่งไม่ได้ ยิ่งไม่ยึดยิ่งได้ ยึดเท่าไหร่ๆ ก็จะไม่ได้
เท่านั้นๆ ยิ่งยึดยิ่งพร่อง ยิ่งยึดยิ่งช้า ยิ่งโง่ ยิ่งทุกข์ เพราะยึดคือวิบากร้าย อยากได้ อย่ายึด ถ้ายึด จะ
ไม่ได้ ยิ่งยึด ยิ่งโง่ ยิ่งซวย ยิ่งยึด เป้าหมายยิ่งสำเร็จช้า ทั้งทางโลกและทางธรรม ยิ่งไม่ยึด เป้าหมายยิ่ง
สำเร็จเร็ว ทั้งทางโลกและทางธรรม ยึด จะไม่พ้นกลัว จะไม่พ้นทุกข์ จะไม่ได้สุขยั่งยืน แต่ถ้าไม่ยึด จะ
พ้นกลัว จะพ้นทุกข์ จะได้ความสุขที่ยั่งยืน เอาไว้ปราบ จอมยึด ปราบปีศาจร้ายที่ค่อยเผลอไปยึดมั่น
ถือมั่น  

ได้ฟังธรรมรายการธรรมะพาพ้นทุกข์ในเฟสบุค หมอเขียวแฟนคลับ ประดับใจในการ
บรรยายธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียว ในธรรมนิยาม ๕ ธรรมนิยาม ๕ การกำหนดธรรมชาติของ
สรรพสิ่ง ๑) อุตุนิยาม ๒) พีชนิยาม ๓) จิตตนิยาม ๔) กรรมนิยาม ๕) ธรรมนิยาม ที่ท่านอาจารย์หมอ
เขียวได้อธิบายให้เห็นชัดเจนว่า พลังงานหมุนวนของวัตถุ แสง สี เสียง คลื่นแม่เหล็ก พลังงานไฟฟ้า 
สังเคราะห์กัน ยกตัวอย่างจากขวดน้ำที่มีน้ำอยู่ในขวด ที่ถูกทิ้งไว้นานๆ จะ มีตะไคร่สีเขียวๆ เกิดขึ้น 
ต่อมาก็มีตัวเล็กๆ ขยับได้ มีการพัฒนาจากอุตุ (พลังงานคลื่นแม่เหล็ก พลังงานไฟฟ้า แสง สี เสียง 
รวมกันสังเคราะห์) จึงจนกลายเป็นพีชะ (พืช) เป็นพืชน้ำ พืชบกขึ้น และมีสิ ่งมีชีวิตเล็กๆ เกิดขึ้น 
พัฒนาสะสมมาเรื่อยๆ หลายร้อยล้านปีจนกลายเป็นสัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์บกขึ้นมา เป็นลิง เป็นคน มีจิต 
มีการกระทำ สะสมเป็นกรรม ทำกรรม และมีธรรมะ รู้ว่าสูงสุดของชีวิตคนคือ “ธรรมะ” คือ การดับ
ทุกข์ของตัวเราเองให้หมดในทุกภพทุกชาติ เพ่ือบรรลุปรินิพพาน คือ “ดับสูญ” รู้สึกสะดุดในจิต ยินดี 
มีความเบิกบานกับการได้รู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นสัจจะแท้ๆ มี
เบื้องต้น ท่ามกลาง บั้นปลาย ที่เราไม่เคยรู้อย่างละเอียด สอดคล้อง ร้อยเรียง เชื่อมโยงกันแบบนี้มา
ก่อนเลย ตนเองจึงตั้งมั่นในจิตว่า จะเพียรลดกิเลสให้ได้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ ตามเหตุปัจจัยที่เป็นไป
ได้จริงของชีวิต เริ่มตั้งศีล ลดละเลิก การกินเนื้อสัตว์ก่อนเลย ในช่วงเข้าพรรษา ๓ เดือน ไม่กินเลย แต่
ในร้านก็ยังขายอาหารที่มีเนื้อสัตว์อยู่ ได้ฟังท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยายในยูทูปว่า “การค้าขายที่ผิด 
ชาวพุทธไม่ควรกระทำ (มิจฉาวณิชชา) มี ๕ อย่าง ๑) ค้าขายศาสตราอาวุธ ๒) ค้าขายสัตว์เป็น ๓) 
ค้าขายเนื้อสัตว์ ๔) ค้าขายของเมา ๕) ค้าขายยาพิษ” ร้านอาหารที่ตนเองทำยังค้าขายเนื้อสัตว์อยู่ 
ตอนแรกก็เถียงในใจว่า เราไม่ได้ฆ่า ก็ไปซื้อที่เขาฆ่ามาแล้ว เราไม่ผิดศีล ใครๆ เขาก็ทำกันท้ังนั้นแหละ  

ท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยายว่า “เป็นเหตุทำให้สัตว์นั้นต้องตาย ส่งเสริมให้เขาต้องฆ่า 
นำมากินมาใช้ เท่ากับสมรู้ร่วมคิดวางแผนฆ่า จ้างวานฆ่า ก็มีความผิดร่วมด้วย แต่ถ้าได้ทำอาชีพนั้นอยู่
ก่อนแล้วเมื่อยังไม่รู้ก็ให้ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนมาทำอาชีพที่ไม่เบียดเบียน มาทำอาชีพที่บริสุทธิ์ เพราะ
การฆ่าสัตว์ เป็นการสะสมวิบากร้ายให้กับชีวิต เป็นการปล้นฆ่าชีวิตสัตว์ ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ ผูก
ความพยาบาท อาฆาต ผูกใจเจ็บ จองเวร คิดแก้แค้น ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคภัยต่างๆ จาก
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การเบียดเบียนของสัตว์ที่ถูกฆ่า และผิดศีลข้อ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี เป็นข้อปฏิบัติศีลเบื้องต้น คือ 
ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเราหรือคนอื่น หรือสัตว์อื่น) หรือทำให้เกิดผลโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์ใดๆ โดย
เจตนา รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวิตตนเองหรือผู้อื่น ด้วยความกลัวตาย กลัวโรค เร่งผล 
กังวล และความโกรธที่รุนแรง อันมีรากเหง้ามาจากการปรุงแต่งความชอบ ความชัง ในสิ่งต่างๆ เช่น 
คน สัตว์ สิ่งของ โรค ภัย หรือเหตุการณ์ต่างๆ ด้วยความยึดมั่นถือมั่น ความไม่เข้าใจเรื่องกร รมและ
วิบากกรรม และการไม่สามารถนำความเข้าใจเรื่องกรรมและวิบากกรรมมาดับทุกข์ หรือบรรเทาทุกข์
ได้” จึงได้ฝึกลดละเลิก กินเนื้อสัตว์ตั้งแต่นั้น และก็ทำมาเรื่อยๆ หลุดไปกินบ้าง เขี่ยเนื้อออกบ้างใน
บ้างครั้ง จนปัจจุบันไม่กินเนื้อสัตว์ได้แล้วค่ะ ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองครั้งยิ่งใหญ่ เดิม
เป็นคนเอาแต่ใจ หงุดหงิด โกรธโมโหง่าย ใครทำอะไรไม่ถูกใจโดนทุกคน มีถึงขั้นปาข้าวของใส่ก็เคย 
ไม่ค่อยมีใครอยากเข้าใกล้ แต่พอมาเลิกกินเนื้อสัตว์ได้ คนรอบข้างบอกว่าใจเย็นขึ้น ยิ้มแย้มแจ่มใส่
มากขึ้น ตนเองก็รู้สึกอย่างนั้น เบากาย เบาใจ มีจิตใจเมตตา เห็นใจคนอื่นได้มากขึ้น ที่สำคัญสุขภาพดี
ขึ้นด้วย เบาตัวมีแรงมากกว่าเดิม โรคปวดหลัง ปวดประจำเดือนหายไปเลย เห็นชัดได้ด้วยตนเอง 
ปฏิบัติเองถึงจะรู้ ต้องทดลองทำเลย ไม่ต้องเชื่อใคร รู้สึกว่ามาถูกทาง ชีวิตผาสุกมากข้ึน แต่ก็ยังมีทุกข์
มาเยี่ยมทุกวัน ทุกข์เล็กๆ น้อยๆ ก็คือทุกข์เหมือนกัน ตราบใดที่ยังมีกิเลสตัณหาความอยากอยู่ แต่
ทุกข์มาเรารู้วิธีที่ไม่ทุกข์ วิธีคิดออกจากทุกข์ในบททบทวนธรรม มีทุกข์ แต่ทุกข์ไม่นานอีกแล้ว มีทุกข์
แล้วอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกข์ 

ทุกข์ที่เจอเมื่อวานเลย ทุกข์ใจ : รองเท้าไม่อยู่ที่เดิม มีคนใส่รองเท้าเราไป สมุทัย : เหตุ
แห่งทุกข์ คือ กิเลส (ความโลภ โกรธ หลง) มีความชอบ ความชัง ชอบที่รองเท้าอยู่ที่เดิม ชังที่รองเท้า
หายไป มีคนใส่ไป กิเลสยึดมั่นถือมั่นว่ารองเท้านั้นเป็นของเรา ของของเรา นิโรธ : ทำใจได้ว่าคนเอา
รองเท้าไป เขาเอาไปใช้ประโยชน์ก็ดีแล้วนี่ เราก็ได้ใช้วิบากที่เราทำมาด้วยใจเบิกบาน เป็นสุข ยินดีได้
ทั้งข้ึนทั้งร่อง ไม่ทุกข์ใจ มรรค : พิจารณา เราทำมา คำนี้เลย “ยั้งกะไม่เคยทำมา” ใช้บททบทวนธรรม
ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ กู-เรา-ฉัน ทำมา นึกได้ว่า เราทำมา เราก็เคยใส่รองเท้าเพื่อนไปห้องน้ำ 
โดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของ เราก็เคยทำมาเราก็ต้องได้รับ ได้ใช้วิบากก็ถูกต้องแล้ว ได้เข้าใจถึงจิตใจ
ผู้อื ่นว่า อาการทุกข์ใจนั้นเป็นอย่างไร ที่พบว่ารองเท้าหายไป ทำให้เราเข้าใจคนอื่นๆ จึงเมตตา
ปรารถนาดีกับผู้อ่ืนได้อย่างจริงใจ ยินดีที่ได้ใช้วิบากให้หมดไป ต่อไปจะได้ไม่ทำอีก ไม่ผิดศีลข้อ ๒ อีก 
เอาของคนอ่ืนไปโดยไม่ได้ขออนุญาต สังวรศีลข้อนี้ให้มากขึ้นอีก และไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นรองเท้านั้น
เป็นของเรา ใครๆ ก็นำไปใช้ประโยชน์ได้ พิจารณาไตรลักษ์ ความไม่เที่ยง ไม่มีตัวตนแท้ ความเป็น
ทุกข์ของกิเลสที่หลอกให้เราหลงยึดมั่นถือมั่น หลงทุกข์ใจ และเชื่อเรื่องกรรม ถูกต้องที่สุดเลย เราเคย
ทำมาก็ต้องได้รับผลของการกระทำของกรรมนั้น ความอึดอัดขัดเคือง ความทุกข์ในใจ ค่อยๆ จาง
คลายไป จนเบาใจ โล่งใจ ภายในเวลาประมาณ ๓ นาที จากทุกข์ ๑๐๐% ตอนที่เห็นว่ารองเท้าหายไป 
ค่อยๆ ลดลงตอนที่เราพิจารณาทบทวนธรรม จนมาถึงตอนที่นึกได้ว่าเราก็เคยใส่รองเท้าเพื่อนไป
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ห้องน้ำ เราก็ได้ใช้หนี้ไปอีกแล้ว หมดไปอีกแล้ว เย่ๆ ดีใจจังไม่ได้ดั่งใจ วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล 
แย่ๆ ซวยแน่เราเอาแต่ใจ วิบากเพิ่ม กิเลสพอก งอกอกุศล คือบททบทวนธรรมข้อที่ ๕๘ คิดให้ออก
จากทุกข์ (สัมมาสังกัปปะ) คิดออกจากกาม พยาบาท เบียดเบียนที่ทำให้เกิดวิบากร้ายกับชีวิต 

ตัวอย่างท่ี ๗ คุณ P๕๒ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๐ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ 
: แพทย์แผนปัจจุบัน ที่อยู่ : จ.ขอนแก่น (สนใจธรรมะ ท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยายเข้าใจง่าย 
นำไปใช้ได้จริง) 

ส่งการบ้านพุทธะชนะทุกข์ อริยสัจ ๔ เรื่องที่ ๑ ทุกข์ใจ  : ไม่ชอบใจ ที่เวลาเรานำเสนอ
งาน แล้วมีนิสิตท่านอื่นโต้แย้ง ไม่เห็นด้วยกับเราสมุทัย : ชอบที่เขาเห็นด้วยกับเรา ชังที่เขาไม่เห็นด้วย
กับเรา ยึดมั่นถือมั่นว่า เขาต้องเห็นด้วยกับเรานิโรธ  : เขาจะเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ใจก็เป็นสุข 
เพราะไม่ชอบไม่ชัง มรรค : มีสติรู้เท่าทันอาการไม่ชอบใจของเรา รู้ตัวว่าเรากำลังมีกิเลส ต้องหยุดกาย
วาจาที่จะแสดงอาการที่ไม่ดีออกไปให้ได้ก่อน จากนั้นจึงให้ปัญญากับกิ เลสว่า เขาจะเห็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วยก็ได้เป็นสิทธิ์ของเขา เรามีหน้าที่นำเสนอสิ่งที่ถูกต้องตามสัจจะ ทำเต็มที่แล้วก็วาง ใครจะเชื่อ
หรือไม่เชื่อ จะได้ประโยชน์หรือไม่ได้ประโยชน์ก็อยู่ที่วิบากดีร้ายของเขา เราไม่ต้องไปยัดเยียดให้ใคร 
ไม่ต้องบีบบังคับใคร ไม่ต้องเอาอะไรจากใคร ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นอะไร ได้เห็นอาการทุกข์ของตัวเองที่
เกิดจากความยึดมั่นถือมั่น บอกเลิกยึดมันสุขกว่า มันสบายใจกว่า และไม่ต้องมีวิบากร้าย พิจารณาไป
เรื่อยๆ จนคลายหายทุกข์  

ใช้บททบทวนธรรม ข้อที่ ๕๗ สมบูรณ์และทันใช้ดีที่สุด พร่องแต่ทันการณ์ ดีกว่าสมบูรณ์ 
แต่ไม่ทันใช้ สมบูรณ์แต่ไม่ทันใช้ไม่มีประโยชน์อะไร ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ กู-เรา-ฉัน ทำมา ข้อ
ที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา ข้อที่ ๙ ถ้าเรายังไม่
เข้าใจคนอื่น แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเอง ข้อที่  ๗๖ ความสำเร็จของงาน ไม่ใช่ความสำเร็จของงาน 
ความสำเร็จของใจ คือ ความสำเร็จของงาน ใจที่ไร้ทุกข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า งานจะสำเร็จ
หรือไม่สำเร็จ เมื่อเราได้พยายามทำเต็มที่แล้ว เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เราทำรายงาน
เต็มที่แล้ว อธิบายเต็มความสามารถแล้ว ถ้าอาจารย์หรือนิสิตท่านอื่นไม่เข้าใจ หรือไม่เห็นด้วย เราก็ไม่
ทุกข์ใจ เพราะเราเข้าใจเรื่องกรรมว่า เราก็เคยเป็นเช่นนั้นมา คือ ไม่เข้าใจโลกุตรธรรม เข้าใจฐานของ
แต่ละคน เข้าใจวิบากดีร้าย เข้าใจตัวเองจึงเข้าใจผู้อื่น ใจก็หายทุกข์ได้ แม้ว่างานจะส ำเร็จหรือไม่ก็

 
๒ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๕ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 
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ตาม อาการทุกข์ใจนั้นก็ลดลง จางหายไปภายในเวลาประมาณ ๒ นาที จากทุกข์ ๑๐๐% ลดลงจนไม่
เหลือในใจเลย กลับมาผ่องใสได้ทันที โล่งใจ เบาสบายใจ 

 เรื่องที่ ๒ ทุกข์ใจ อยากให้ได้ดี ยึดดีดังใจหมาย ยึดจะเอาดี งานบทความวิชาการก็จะส่ง 
วิชาบาลีก็จะทำ เพื่อนทำกันอยู่กลัวไม่ทันเพื่อน เกิดความกระวนกระวาน กังวล หวั่นไหว ยึดมั่นถือ
มั่นว่า ต้องส่งงานบทความวิชาการให้เสร็จเรียบร้อยก่อน ถึงจะไปทำวิชาบาลี ยึดจะทำให้เสร็จไปที่ละ
เรื่องๆ เพราะแค่ส่งไลน์แค่นี้เอง ง่ายนิดเดียว พอเรายึดปุ๊บ ไม่ได้ปั๊บ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับ ๓-๔ ครั้ง 
ในระหว่างทำงาน เกิดทุกข์เลย  

ทุกข์ : กลัว กระวนกระวาย กังวล หวั่นไหว สมุทัย : ความอยากได้ดี ความยึดมั่นถือมั่น 
ให้เกิดดีดังใจเราหมาย คือ ยึดต้องทำ ยึดต้องส่งงานทางไลน์ให้เสร็จก่อน นิโรธ : ชอบยึด ก็ให้ยึดแบบ
ไม่ทุกข์ แบบไม่ยึดมั่นถือมั่น ส่งได้ก็ได้ ส่งไม่ได้ก็ได้ เราไม่ทุกข์ใจ สุขใจได้ตลอดเวลามรรค : พิจารณา
อยากได้อะไร ไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์ อยากได้ อยากส่งงานในไลน์ให้สำเร็จก่อน ส่งไม่ได้ทุกข์ใจ
ทันที นั้นเป็นกองทุกข์ทั้งมวล ไม่อยากได้ไม่ยึดจะไม่ทุกข์ อยากเป็นแบบไหนเลือกเอาเลย ทุกข์เป็น
วิบากร้ายทำร้ายตนเอง และเหนี่ยวนำผู้อ่ืนให้เป็นตามทำตามอีก วิบากนั้นเธอต้องรับด้วย เอาไหมละ 
เห็นไหมคิดว่าแค่เรื่องง่ายๆ คลิกส่งก็เสร็จ เวลาวิบากเข้าก็ไม่ง่าย ยึดอะไรไม่ได้จริง ใช้บททบทวน
ธรรมข้อที่ ๗๖ ความสำเร็จของงาน ไม่ไช่ความสำเร็จของงาน ความสำเร็จของใจ คือความสำเร็จของ
งาน ใจที่ไร้ทุกข์ ใจที่ยินดี ใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่า งานจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ เมื่อเราได้พยายามทำ
เต็มที่แล้ว เพราะเข้าใจเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง  

พิจารณาไตรลักษณ์ ถึงความไม่เที่ยง ไม่มีตัวตน การเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอยู่ตลอดกาล 
ไม่เที่ยง เห็นว่าง่ายๆ ยังไม่ง่ายเลย แล้วเราจะไปยึดเอาอะไรกับความไม่เที่ยงนั้น ให้โง่ ให้ทุกข์น่ะ 
วิบากด-ีร้าย เหตุการณ์เราควบคุมไม่ได้ แต่เราคิดควบคุมใจเราได้ ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๘๒ จงฝึก
อยู่กับความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์อย่างผาสุกให้ได้ ฝึกคิดไม่ให้ทุกข์ได้  

พิจารณาโทษของการยึด มียึด อึดอัดขัดเครืองใจ กลัว กระวนกระวาน กังวล หวั่นไหว 
เป็นอาการที่ไม่สบายตัวไม่สบายใจ ไม่ควรให้มี ให้เกิดข้ึนในตัวเรา ไม่ยึดสบายกว่าน่ะ อะไรจะเกิดก็ได้ 
สุขสบายใจได้ ยอมรับได้ เมื่อเราได้ทำดีเต็มทีแล้ว ที่เหลือเป็นวิบากดี-ร้ายจะสั่งเคราะห์ให้เราได้รับ ได้
เรียนรู้ว่าจะให้เราเรียนรู้ในด้านไหน ก็เก็บเอาประโยชน์ให้ได้ในทุกด้าน ทุกเหตุการพิจารณาเชื่อหลัก
เลข ๓ ถ้า ๓ ครั้งขึ้นไป ถ้ามีอาการฝืดฝีนจนไปต่อไม่ได้ให้หยุด วางก่อนแล้วไปทำอย่างอื่น แสดงว่า
นั้นยังไม่ใช่เวลาที่จะทำ ทำไปอาจจะเสียหายมากก็ได้  ให้ทำในสิ่งที่ทำได้ง่าย ได้สะดวก ไม่มีอะไร
ติดขัด ขัดขวาง ดูอัตกิลิมถะ ความไม่ลำบาก ไม่เดือดร้อนตนเอง ไม่บีบคั้นทรมานตนให้เดือดร้อนกาย
ใจก่อนตนเองรู้สึกยินดีที่ได้เห็นกิเลสความยึด ความกลัวในตัวเรา เรายังกลัวกังวล ระแวงหวั่นไหวอยู่
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เยอะด้วย เป็นสัตว์ดิรัจฉาน สัตว์เสือกคลานมาหลายภพชาติ ขอบคุณครูบาอาจารย์และหมู่มิตรดี จะ
พากเพียรพยายามล้างไปด้วยใจเบิกบาน 

ได้ใช้บททบทวนธรรมด้วยการพูดคุย สนทนากับเพื ่อนอยู ่บ่อยครั ้ง กับเรื ่องการคิด
พิจารณาบททบทวนธรรมให้หายทุกข์ใจ ในรายการสายด่วนสุขภาพ ข้อที่ใช้บ่อยๆ คือ เกิดอะไรจง
ท่องไว้ กูทำมา ทำมาจริงๆ จึงได้รับผลการกระทำนั้น ไม่ทำมาไม่ได้รับ โดยมีวิธีการท่องจำ การฟัง
เสียงอ่าน นำไปพูดคุยกับเพ่ือน ทบทวนใคร่ควรวญตามเนื้อหาโดยแยบคาย และนำไปใช้เมื่อเกิดทุกข์ 
สามารถดับทุกข์ได้เร็ว ทุกคนจะใช้ได้ผลมากน้อยขึ้นอยู่กับการฝึกคิดฝึกใช้บ่อยๆ ลับปัญญาให้คมอยู่
ตลอด พร้อมใช้ทันที ปัญหาในชีวิตน้อยลง มีความผาสุก ผ่องใสมากข้ึน 

ตัวอย่างที่ ๘ คุณ P๖๓ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๕๘ ปี การศึกษา : จบ ม.๗ อาชีพ : 
ค้าขาย ที่อยู่ : ประเทศลาว (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เมืองเซโน แขวงสะหวันนะเขต 
(เคยไปเข้าค่ายสุขภาพฯ ที่สวนป่านาบุญ ๑ ดอนตาล มุกดาหาร) 

โดยข้าน้อย (แทนชื่อผู้พูด ใช้แทนตัวเองว่าข้าน้อย) ฟังเสียงอ่านบททบทวนธรรทางยูทูป 
และเฟสบุคหมอเขียวแฟนคลับประจำ ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๘ สิ่งที่ข้าน้อยโดยตอบรับ (ภาษาลาว) 
ซึ่งในเอกสารถอดเทปแปลเป็นภาษาไทย เพื่อความเข้าใจในภาษา คือ ใช้บททบทวนธรรมเมื่อเจอคน
ไม่ดี มาทำไม่ดีกับเรา ข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำ
มา อย่าโทษใครหรืออะไรบนโลกใบนี้ คนที่โทษผู้อ่ืนจะไม่มีทางบรรลุธรรม คือ เวลาเกิดอะไรที่เป็นสิ่ง
ที่ไม่ดีกับตัวเอง คือ กูทำมาจริงๆ ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ กู-เรา-ฉัน ทำมา เพราะมันแสบสุดๆ 
เห็นอาการและภาพในอดีต เอาเท่าท่ีจำได้จะรู้เลยว่า ที่เราโดนนี่น้อยแล้ว ถ้าความเลวของเราเท่าที่จำ
ได้จริงๆ แล้วควรจะต้องตาย หรือโดนมากกว่านี้แล้ว เขาทำกับเราแค่นี้ก็ดีนักหนาแล้ว จะยั งไปโกรธ 
ไปเกลียดเขาได้อย่างไร ต้องขอบคุณเขาเสียอีก ที่มาให้เราได้ใช้วิบากกรรมเก่า ดีน่ะที่เราปฏิบัตธิรรม 
ทำกุศลมาไว้มากพอที่จะดันวิบากร้ายไปได้ขนาดนี้ และต้องเมตตาเขาให้มากๆ ถ้าเขารู้ว่าจะต้องได้รับ
วิบากร้ายอะไรต่อเขาคงไม่ทำแบบนี้อีก  

มีความทุกข์ใจที่ไม่ได้ไปเข้าค่ายสุขภาพที่ดอนตาลอีก อยากไปเข้าค่ายสุขภาพฯ เพราะ โค
วิดทำให้เดินทางไม่ได้ ได้พิจารณาดับทุกข์ใจด้วยบททบทวนธรรม ข้อที่ ๒๕ เมื่อเกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย 
เรื่องร้ายเข้ามาในชีวิต เขามาเพื่อ ให้เราได้ชดใช้ ให้เราไม่ประมาท ให้เราเพิ่มอริยศีล ให้เราได้สำนึก 
ให้เราได้หมดวิบาก คิดแบบนี้ทุกข์ใจหายไปหมดสิ้นเลย และก็ดีใจที่ท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้อง

 
๓ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๖ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 
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จิตอาสาเปิดค่ายออนไลน์ ตอนแรกเข้าไม่เป็น ไม่ได้ ก็ทุกข์ใจ น้อยใจ คิดว่าตัวเองไม่มีบุญที่จะไม่ได้
ร่วมกับหมู่มิตรคนดีทำกิจกรรมดีๆ แล้ว ก็ตั้งศีลเพิ่มกินข้าววันละมื้อเลยทำได้ ๓ วัน ลูกกลับมาที่บ้าน
พอดี ให้ลูกติดตั้งให้จึงเข้าซูมมาได้ ดีใจสุดๆ จะขอน้อมนำคำสอนของท่านอาจารย์หมอเขียวไปปฏิบัติ 
ทำอะไรไม่เก่ง ดับทุกข์ใจให้เก่งก่อนเลย ฟังบททบทวนธรรมทุกวัน และเข้าค่ายออนไลน์มาตั้งแต่ครั้ง
ที่ ๒ แล้ว ชีวิตมีความสุขมากขึ้น ได้ปลูกผักทำกสิกรรมไร้สารพิษแบบท่านอาจารย์หมอเขียวสอน 
ประหยัด ง่ายขึ้นเยอะ ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเลย เอาใบไม้ทั้งสดและแห้งหรือหญ้าที่มีมากองทับกัน แล้วเอาดิน
กลบทำแปลงให้ดินท่วมหญ้าให้มิด แล้วปลูกผักได้เลย ผักแข็งแรงดีแมลงไม่ลงกิน พาทำให้ได้กินได้ใช้ 
เหลือแจกพ่ีน้องคนรอบข้างบ้าน ยังพอได้ขายอีกด้วย  

ชีวิตดีมาก รู้สึกปลอดภัย มั่นใจมาก ได้รู ้วิธีรักษาโรค เป็นหมอดูแลตนเองได้ในยาม
เจ็บป่วยด้วยหลักยา ๙ เม็ด มีอาหารเป็นยา มีสมุนไพรใกล้ตัวในตัว ไม่กลัวไม่หวั่นไหวในช่วงโควิดเลย 
เข้าใจในบททบทวนธรรม ข้อที่ ๑๖๔ กสิกรรมไร้สารพิษ คือ ความมั่นคงด้านอาหาร ยา และปัจจัยที่
จำเป็นต่อชีวิต คือ ความมั่นคงของชีวิต ทำให้อยู่รอด ทำให้ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุขและมีคุณค่า ยิ่งช่วงโค
วิดไปซื้อของไม่ได้ให้กักตัว ต้องตุนของกินของใช้ แต่ข้าน้อยสบายมาเลยไม่ลำบาก ได้เหลือช่วยคนอ่ืน
ด้วย ดังในบททบทวนธรรมที่ใช้เป็นประจำ ข้อที่ ๑๖๓ อาหารเป็นหนึ่งในโลก สิ่งสำคัญในชีวิต คือ 
อาหาร ได้แก่ สมุนไพร ผลไม้ ผักสด ผักลวก ข้าว เกลือ ถั่วหลาดหลายชนิด ธัญพืชรสมัน ทำให้
แข็งแรง เบาท้อง สบาย เบากาย มีกำลัง อิ่มนาน อาหารที่จำเป็น สำคัญต่อชีวิตมีเพียงเท่านี้ แล้วจะ
โลภ จะโง่ไปทำไม ข้อ ๑๖๑ ชีวิตต้องฝึกให้อยู่อย่างประหยัด เรียบง่ายให้ได้ ประหยัด คือ กินน้อยใช้
น้อยในขีดที่แข็งแรงที่สุด ไม่ทรมานตน ไม่เสียหาย จำเป็นจึงใช้ ไม่จำเป็นไม่ใช้ เป็นประโยชน์จึงใช้ 
เป็นโทษไม่ใช้ เพ่ือก้าวไปสู่ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข ข้อ
ที่ ๑๖๒ การดำรงชีวิตมันไม่ได้มีอะไรมากมาย อย่าเสียเวลาไปไขว่คว้าหาสิ่งที่เกินความจำเป็นของ
ชีวิต สิ่งจำเป็นในชีวิต คือ ปัจจัย ๔ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) มิตรดี ความดี คือ
สมบัติที่แท้จริง สิ่งจำเป็นในชีวิตมีเพียงเท่านี ้ 

และสิ่งที่ภูมิใจคือได้ช่วยคน คนอื่นที่เขาทุกข์ เขาเดือดร้อน เราเป็นที่พึ่งให้เขาได้ แม้ไม่
มากอะไร แต่ข้าน้อยอิ่มใจ ภูมิใจ ข้าน้อยเกิดมาในชาตินี้ได้รู้ธรรมะของพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรมท่าน
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านอาจารย์หมอเขียว และร่วมสานพลังกับหมู่พ่ีน้องจิตอาสามวลมิตรดี ชีวิตนี้
คุ้มค่ายิ่งนักแล้ว ได้ให้ได้แบ่งปัน ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๕๙ การให้ หรือแบ่งปัน เป็นที่พึ่งแท้ของ
โลก ข้อที่ ๑๖๐ การให้ หรือการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือความเจริญของจิตวิญญาณที่งดงามมี
คุณค่าและผาสุกที่สุดในโลก ชีวิตของข้าน้อยตอนนี้จึงตรงกับบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๖๕ คุณค่าและ
ความผาสุกของชีวิต คือ ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข 
ข้าน้อยขอน้อมกราบรำลึกคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า ท่านพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ท่านสมณะ 
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ท่านสิกขมาตุ ท่านอาจารย์หมอเขียว พ่ีน้องจิตอาสาหมู่มิตรดีทุกท่านอย่างสุดซึ่ง ทำให้ข้าน้อยมีชีวิตที่
ดีในทุกวันนี้ 

ตัวอย่างที่ ๙ คุณ P๗๔ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๘ ปี การศึกษา : ปริญญาโท อาชีพ 
: อาชีพอิสระ เป็นติวเตอร์สอนพิเศษ ที่อยู่ : กรุงเทพฯ (เข้าค่ายครั้งแรก เป็นโรคภูมิแพ้ สนใจการ
รักษาแบบธรรมชาติ) 

ได้อ่านหนังสืออาจารย์หมอเขียว มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ในร้านหนังสือ รู้สึก
สะดุดใจ มาเป็นหมอดูแลตัวเองได้หรอ ทุกคนเป็นหมอได้ด้วยหรอ ทำไง เพราะตนเองป่วยเป็นภูมิแพ้ 
จามตลอด มีน้ำมูก เป็นลมพิษมีผื่นคัน ต้องกินยาแก้แพ้ หมอบอกไม่สามารถรักษาให้หายได้ต้องกินยา
แก้แพ้ไปตลอดชีวิต จึงสนใจที่จะหาวิธีแบบธรรมชาติดูแลตนเอง จึงได้มาสมัครเข้าค่ายสุขภาพ
ออนไลน์ เพื่อเรียนรู้ดูแลตนเอง พูดคุยกับเพื่อนที่ทำงาน เราสมัครเข้าค่ายสุขภาพออนไลน์ด้วยกัน 
ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหาร ส่วนมากจะมาเล่าให้กันฟังว่าวันนี้ได้เจอผัสสะอะไรมา ระหว่าง
ทำงานแล้วทำใจอย่างไรให้หายทุกข์นั้น เช่น วันนี้ไปติต่องานข้างนอก เจอคนพูดไม่ดีใส่ แล้วใช้บท
ทบทวนธรรม ข้อที่ ๑๒๔ เกิดเป็นคน ต้องฝึกยิ้มรับสิ่งดี สิ่งร้าย ด้วยใจที่เป็นสุขให้ได้ เต็มใจรับเลยจะ
ได้หมดไป ในวันแรกของค่ายตื่นไม่ทัน มาเข้าตอนหกโมงเช้า ก็ปิดกล้อง ฟังเสียงไปด้วย เข้าห้องน้ำไป
ด้วย จำได้ว่าเสียงเพราะ เป็นเสียงผู้หญิงอ่านว่า “บททบทวนธรรมนี้ทำให้ ปัญหาทุกปัญหา จะ
คลี่คลายเบาบาง” อะไรประมาณนี้ละที่จำได้น่ะ ฟังไปจนเพลิน แบบฟังบ้างไม่ฟังบ้าง ก็อาบน้ำไปด้วย 
และเปิดฟังตลอดทุกวัน จนติดหูเลยแบบอัตโนมัติ  

วันนี้เหตุเกิดตอนทำงานที่ออฟฟิศในตอนบ่าย เกิดความรู้สึกรำคาญ ไม่ชอบ ชัง เสียงพูด
ดัง อ่านอาการทุกขอริยสัจที่ได้เรียนมา ให้รู้ทุกข์ที่ใจ อ่านอาการทุกข์ใจ  : ไม่ชอบ ชัง ท่านหนึ่งพูด
เยอะ ทุกข์ที่ท่านพูดเยอะ สมุทัย : มีกิเลส (โลภ โกรธ หลง) ไม่ชอบที่ท่านพูดเยอะ ชอบที่จะให้ท่าน
พูดน้อยๆ นิโรธ : ไม่ชอบ ไม่ชัง ท่านจะพูดเยอะหรือพูดน้อยก็ได้ มรรค : พิจารณาหาประโยชน์จากสิ่ง
ที่เห็น คือ เป็นสิ่งเตือนใจว่า เราจะไม่พูดเยอะแบบนี้ หรือจะขออนุญาตก่อนพูด เพื่อไม่เป็นการ
เบียดเบียนเพื่อนโต๊ะข้างๆ และก็คิดว่าถ้าไม่รำคาญแล้วตั้งใจฟังสิ่งที่ท่านพูด ก็มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ที่นำไปใช้ได้ คิดหาข้อดีของท่าน คือ ท่านหมั่นเอาภาระเพ่ือนๆ พ่ีน้องในบริษัท ในจุดที่พร่อง เป็นคน
มีน้ำใจ ช่วยเหลือคนอ่ืน พิจารณาโทษจากการชัง การรำคาญท่าน ทำให้ขุ่นใจ ทำให้หมอง ทำให้ทุกข์ 
ชังแล้วทุกข์ จะชังให้โง่ทำไม แล้วท่านก็ไม่ได้พูดเยอะแค่ชาตินี้ อาจจะพูดเยอะมาล้านๆ ชาติแล้ว และ

 
๔ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๗ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 



๒๗๓ 

 

อาจจะพูดเยอะต่อไปอีกหลายล้านชาติก็ได้ เราเองก็ยังมีสิ่งที่พร่อง ยังติดดี ถือดี อวดดี ยังแก้ไขไม่ได้ 
ก็เข้าใจเขา จะเปลี่ยนให้เขาพูดน้อยๆ ถึงจะสุขใจ แล้วเมื่อไหร่จะสุขใจ ก็ทุกข์อยู่อย่างนี้ละ  

ใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๔๗ พิจารณา เมื่อมีเรื่องไม่ชอบใจ ไม่เข้าใจ แล้วเกิดคำถามว่า 
ทำไมๆ ให้ตอบว่า ทำมาๆ เราทำมาจึงต้องได้รับน่ะ ข้อที่ ๔๒ ยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ได้พลังสุดๆ 
ได้สุขสุดๆ ยินดีในความชอบชัง เสียพลังสุดๆ ได้ทุกข์สุดๆ ใช้เวลาพิจารณาแบบนี้ซ้ำๆ ทุกครั้งที่เจอ
หน้าท่าน จนตอนนี้รู้สึกความไม่ชอบ ความชังลดลงไปมากๆ จนรู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกันได้แล้ว ใช้
เวลาพิจารณาจนทุกข์ลดลงประมาณ ๑ อาทิตย์กว่า พิจารณาทุกครั้งที่เห็นหน้า ทุกข์ใจจาก ๑๐๐% 
ลดลงเหลือ ๑๐ % กับคนนี้ค่ะ ได้นำบททบทวนธรรมข้อที่ ๑ มาใช้พิจารณาในเรื่องการเข้าใจผิด เรื่อง
การเข้าใจผิดของเรากับผู้อ่ืน เราต้องระลึกรู้ว่า มันคือวิบากกรรมเขา วิบากกรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการ
ทำดี ไม่มีถือสาไปเรื่อยๆ แล้ววันใดวันหนึ่งข้างหน้า ในชาตินี้ หรือชาติหน้า หรือชาติอื่นๆ สืบไป ความ
เข้าใจผิดนั้นก็จะหมดไปเอง มาใช้ฝึกฝนในการพึ่งตน พ่ึงตนด้านจิตใจ และจะมาฝึกปรับจิตปรับใจ เรา
ให้เป็นพุทธะอย่างที่ท่านอาจารย์หมอเขียวบรรยายว่า “ให้ไม่ทุกข์ให้ได้ ต้องมาฝึกเอา” จะเอาให้ได้
ดั ่งใจมันทุกข์ ก็ฝึกตนเองคิดไม่ให้ทุกข์ ไม่เอาความเข้าใจ ทำอะไรไม่ได้ก็ทำตัวอย่างที่ดีให้เขาดู 
ยอมรับเรื่องกรรม เขาจะเข้าใจ หรือไม่เข้าใจตอนไหนก็ได้ เราไม่ทุกข์ บททบทวนธรรมข้อที่ ๘๒ จง
ฝึกอยู่กับความป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์อย่างผาสุกให้ได้  

 ส่วนเรื่องร่างกายได้ปรับอาหารให้สมดุล ถอนพิษร้อนในร่างกาย ออกกำลังกายบริหาร 
กดจุดลมปราณ ทำโยคะ ฟังธรรมะท่านอาจารย์หมอเขียว ในช่วงเข้าค่ายออนไลน์ ได้เริ ่มไม่กิน
เนื้อสัตว์ด้วย ทำมาได้ ๔ วัน กินมังสวิรัติ กินผักฤทธิ์เย็นเป็นหลัก ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่กับสัตว์ จะทดสอบ
ดูว่า ถ้าเราไม่เบียดเบียนสัตว์อย่างที่อาจารย์หมอเขียวพูดจะจริงไหม จะดีขึ้นไหมจากโรคภูมิแพ้ ใน
บททบทวนธรรมข้อ ๕๓ บอกว่า ศีล คือ ไม่เบียดเบียน ตนเอง คนอื่น สัตว์อ่ืน เป็นประโยชน์ต่อตนเอง 
ต่อคนอื่น ต่อสัตว์อื่น ที่รู้สึกตอนนี้คือ เบาตัว มีแรงพลังมาก น้ำหนักลดลงไป ๒ ก.ก. ไม่มีผื่นลมพิษ 
แต่ยังมีน้ำมูกอยู่บ้าง จะทดลองทำต่อไปค่ะ 

ตัวอย่างท่ี ๑๐ คุณ P๙๕ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๕๗ ปี การศึกษา : จบ ป.๖ อาชีพ : 
ทำนา ที่อยู่ : จ.สุพรรณบุรี (มาร่วมบำเพ็ญที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำได้ ๓ เดือน สนใจปฏิบัติธรรมและเรียนรู้
หลักเทคนิค ๙ ข้อ) 

 
๕ ฝ่ายงานสื่อสารแพทย์วิธีธรรม, การบ้านพุทธะชนะทุกข์ คุณ P๙ (นามสมมติ), [เทปบันทึกเสียง], 

เชียงใหม:่ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๔. 



๒๗๔ 

 

ส่งการบ้านอริยสัจ ๔ ทุกข์ใจ : ไม่ชอบความหนาวที่ภูผาฟ้าน้ำ สมุทัย : กิเลสชอบ ชัง 
ชอบไม่หนาว ชังความหนาว นิโรธ : หนาวก็ได้ ไม่หนาวก็ได้ ก็ไม่ทุกข์ใจ มรรค : เชื่อชัดเรื่องกรรมว่า
เราเคยทำมา เมื่อก่อนมาภูผาฟ้าน้ำยังกินเนื้อสัตว์อยู่ เราชอบซื้อกุ้ง หอย ปู ปลา หมู ไปใส่ช่องฟรีซใน
ตู้เย็น เวลาเห็นเขาขายของสดๆ ไม่อยากแช่ช่องธรรมดา เขาว่ามันจะไม่สด เข้าใจและสงสารสัตว์แล้ว 
ก่อนเขาจะตาย มาเป็นอาหารให้เรา เขาคงหวาดกลัวจากการถูกฆ่า และนำไปแช่แข็ง เขาคงเย็น
เหมือนที่เราเย็น ตั้งจิตว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำเรื่องที่เบียดเบียนแบบนี้อีก เมื่อก่อนเข้าใจผิด คิดว่าเขา
เป็นอาหารของเรา มีโรคประจำตัว ปวดหัวไมเกรน ปวดเป็นประจำมา ๑๕ ปี หายเมื่อมาปรับอาหาร 
เลิกกินเนื้อสัตว์ ขอโทษสัตว์ทั้งหลายด้วยใจ พิจารณาเติมปัญญา 

ใช้บททบทวนธรรมด้วยการอ่าน ท่องจำ และฟังเสียงอ่านผ่าห้องสื่อเปิดเป็นประจำ ใช้ข้อ
ที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จง
ท่องไว้ กู เรา ฉัน ทำมา ข้อที่ ๑๐๙ ความเข้าใจ เชื่อ และชัด เรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง เป็นรหัส เป็น
ปัญญา ที่สำคัญที่สุด สำคัญที่สุดมีฤทธิ์ ในการดับทุกข์ ในการคลายความยึดมั่นถือมั่น ในการเข้าสู่
ความผาสุกท่ีแท้จริง วิบากต้องรับ กิเลสต้องล้าง พุทธะจึงจะเกิด ข้อที่ ๑๓๓ อุปสรรคและปัญหา คือ 
ชีวิตชีวา ข้อที่ ๘๑ เหนือความเก่ง คือ วิบากร้าย เก่งแค่ไหนว่าแน่ ก็แพ้วิบากร้าย ร้ายแค่ไหนว่าแน่ ก็
แพ้วิบากดี วิบากดีท่ีแน่แท้ ที่ดีที่สุด คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม ข้อที่ ๑๑๗ “ตอนหน้าไม่รู้ ตอนนี้สู้ไม่ถอย 
สู้กิเลสอย่างรู้เพียรรู้พัก ข้อที่ ๖๙ พร้อมสู้อุปสรรคอย่างเบิกบาน ไม่ทรมานจนเบิกบูด ไม่หย่อนยาน
จนย่ำแย่ มีพลังสู้ความหนาวขึ้นเยอะ เข้าใจธรรมะว่าไม่ชอบ ชัง เราสร้างขึ้นมา ปรุงขึ้นมาเอง ไม่มี
จริง กิเลสหรอกให้ทุกข์ กิเลสมีหน้าที่หลอก ทำให้เราหลง ทำให้เราทุกข์ เรามีหน้าที่ ไม่หลง ไม่ทุกข์ 
ตามกิเลสมาหลอก รู้ทันกิเลสให้ได้ มันมาบอกอะไรเรา มาเป่าหูให้เราเชื่อ ไม่เอาแล้ว ไม่เชื่อกิเลส ไม่
กลัวหนาว กล้าที่จะหนาวให้ได้ จะหนาวตายก็ให้มันตายเลย ความชังเต็ม ๑๐๐ สลายหายไปในทนัที
เป็น ๐ ฉับพลันทันที และเม่ือชังในเรื่องอ่ืนๆ ขึ้นมาอีกก็พิจารณาต่อด้วย 

ข้อที่ ๑๑๙ ปัญหา คือ เครื่องมือฝึกใจที่ดีที่สุดในโลก ข้อ ๑๒๐ ปัญหาไม่เคยหมดไปจาก
ชีวิตของเรา มีแต่ทุกข์เท่านั ้น ที ่หมดไปจากใจของเรา ข้อ ๑๒๑ โจทย์ทุกโจทย์ เหตุการณ์ทุก
เหตุการณ์ เป็นเครื่องมือฝึกจิตของเรา ให้เป็นสุข อย่างถูกต้องตามธรรม ข้อ ๑๒๒ สิ่งใดที่เหมือนจริง 
แต่คิดพูดทำตามแล้ว “ทุกข”์ แสดงว่า “สิ่งนั้นไม่จริง” แต่สิ่งใดที่เหมือนไม่จริง เมื่อคิดพูดทำตามแล้ว 
“พ้นทุกข์” แสดงว่า สิ่งนั้นจริง ข้อ ๑๒๓ เจอผัสสะไม่ดี ได้โชค ๓ ชั้น คือ ได้เห็นทุกข์ ได้ล้างทุกข์ 
และได้ใช้วิบากได้ใช้วิบากกรรมที่ไม่ดี ร้ายนั้นก็จะหมดไป ดีก็จะออกฤทธิ์ได้มากข้ึน ข้อ ๑๒๔ เกิดเป็น
คน ต้องฝึกยิ้มรับสิ่งดีสิ่งร้ายด้วยใจที่เป็นสุขให้ได้ ข้อ ๑๒๕ อย่าปล่อยเวลาชีวิตให้สูญเปล่าด้วยการ 
ไม่ลดกิเลส เปิดอ่านท่องออกเสียงไปด้วยหลายข้อตามกันมาเลย รู้สึกโล่งใจ ไม่กลัวหนาว ไม่ชังหนาว
แล้ว หนาวก็แก้ได้ กินน้ำร้อน กินของร้อน ผิงไฟ ใส่เสื่อหลายๆ ชั้นได้ค่ะ แก้ทุกข์ที่ใจแล้ว ก็ค่อยหา



๒๗๕ 

 

วัตถุมาแก้ตามเป็นอย่างนี้นี้เอง โห้เราทำได้ด้วยตัวเราเองจริงๆ รู้สึกดีใจๆ มั่นใจว่าพึ่งตนเองได้ ด้วย
สติปัญญาการพิจารณาทบทวนธรรม คิดไม่ออกตอนกิเลสมาเปิดหนังสืออ่านเลยจะไปกลัวอะไรอีก ขอ
แค่ให้ทำบ่อยๆ ทบทวนบ่อยๆ ฟังธรรมอาจารย์หมอเขียวไปด้วยเท่านั้นเอง 

ตัวอย่างจากการสัมภาษณ์ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

เอกสารการถอดเทปการสัมภาษณ์ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ ๑-๙ ในสังกัดมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ ๒๕ มกราคม - ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ตัวอย่างท่ี ๖ คุณ G๓๖ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๖๓ ปี การศึกษา : ปริญญาโท อาชีพ 
: ประกอบธุรกิจส่วนตัว และจิตอาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ.ปทุมธานี (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๓) 

ใช้บททบทวนธรรม อ่านและท่องบ่อยๆ ทุกคำทุกประโยค ทบทวนทำความเข้าใจไปด้วย
ตามสภาวะของเราตอนนั้นขณะที่ท่องอยู่ มีทุกข์ ๒ เรื่อง ที่จะบอกเล่าให้ฟัง ๑) มีทุกข์ใจ : ไม่ได้สม
ดั่งใจ ในงานครัว สมุทัย : เพราะยึดดี ยึดสมบูรณ์แบบ นิโรธ : ปรับแนวคิดใหม่ที่จะแปรทุกข์เป็นพลัง 
คือ งานจะเสร็จเรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อยก็ได้ตามเหตุปัจัย มรรค : เข้าใจเรื่องกรรมว่า เพราะเราทำ
มา จึงเกิดเหตุให้ไม่ได้ดั่งใจมุ่งหมาย ก็ใช้วิบากไป ใช้แล้วก็หมดไป คลายใจที่จะเอาให้ได้สมใจ เพราะ
เราได้ทำดีที่สุดกำลังแล้ว กุศลเต็มแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเลย แต่เป็นเรื่องสัจธรรมของชีวิต เมื่อทำ
ดีเต็มที่แล้ว ก็สุขเต็มที่ได้แล้ว นำบททบทวนธรรมมาใช้ ข้อที่ ๔๖ ใช้บ่อยท่ีสุด คือ เกิดอะไร จงท่องไว้ 
กูทำมา (กู-เรา-ฉัน ทำมา) เมื่อมีเหตุที่ไม่สมใจเกิดขึ้นเป็นผัสสะ ทุกขเวทนาเกิดขึ้นในชั่วแว็บหนึ่ง 
ก่อนที่จะสลายไปทันที เมื่อเจอบททบทวนธรรมบทนี้ทุกครั้ง เป็นเสมือนนิโรธในใจเรา ที่สามารถดับ
ทุกขเวทนา ได้ด้วยความจบในใจตน สั้น คม ชัด และจบสนิทที่ใจเราจริงๆ เช่น ทำครัว คำนวณอาหาร
ไม่พอดี เหลือทิ้ง ใจที่ยึดดีก็จะสร้างทุกข์ว่า เอาอีกแล้ว ผิดพลาดอีกแล้ว สติจะเตือนว่า โลกนี้พร่องอยู่
เป็นนิตย์ ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๘๒ จงฝึกอยู่ความเป็นจริงของชีวิตที่พร่องอยู่เป็นนิตย์อย่างผาสุก
ให้ได้ อาหารเหลือก็เอาไปทำปุ๋ย เป็นประโยชน์แก่ต้นไม้ พืชผัก ไม่มีอะไรต้องทุกข์ใจ  เพราะมีวิบาก
ร้ายไล่ล่าอยู่ จึงทำให้คำนาณผิดพลาดได้ ครั้งหน้าแก้ไขใหม่ ปรับกรรมใหม่แก้ไขใหม่ รับวิบากกรรม
ด้วยใจไร้ทุกข์ จบที่เรา ไม่โทษใคร ทุกข์ใจนั้นดับไป ว่างโล่งในใจ ปัจุบันนั้น ยินดี เบิกบานแจ่มใส 

และ ๒) ทุกข์ใจกับการไปทำงานกสิกรรม การปลูกข้าวโพด ทำให้เห็นกิเลสความยึดมั่นถือ
มั่นในตนเอง อยากให้ข้าวโพดโต จะดี (ได้สมใจ สุขใจ) ข้าวโพดตาย ไม่ดี (ทุกข์ใจ ไม่ชอบใจ) มีหนูมา
แทะกินเม็ดข้าวโพดในแปลง จึงได้เห็นว่า เราทุกข์ใจมาก ไม่ชอบ ไม่อยากได้ ไม่อยากได้หนูมาแทะ

 
๖ สัมภาษณ์ คุณ G๓ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๒๗๖ 

 

เม็ดไป อยากได้ข้าวโพดโต จึงได้เห็นความอึดอัดขัดเคืองใจอย่างแรง อกหัก อกพัง ไม่ได้สมใจที่หวัง
ตั้งใจไว้ เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นขณะเห็น รู้ว่าเป็นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นของเราที่จะเอาให้ได้สมใจ เป็น
ความคิดที่ยังคิดผิด (มิจฉาทิฏฐิ) อยู่ คือ ปลูกข้าวโพดได้โต ได้ฝักใหญ่สมใจ ได้ความรู้สึกสุขใจ เป็น
มิจฉา เป็นอัตตาความยึดมั่นถือมั่น มีเงื่อนไขให้ใจเราเป็นทุกข์ อยากก็ทุกข์ ไม่ได้สมอยากก็ทุกข์ ทุกข์
ทั้ง ๒ ด้าน คิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรง คือ ไม่อยากไม่ทุกข์ ปล่อยความยึดมั่นถือมั่นได้ไม่ทุกข์ ไม่
ต้องมีเงื่อนไข ก็ไม่ทุกข์ โดยใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๖๔ ความสุขของชีวิตอยู่ที่ความพอ สุขอยู่ที่พอ 
พออยู่ที่ใจ พอเมื่อไหร่ ก็สุขเม่ือนั้น ไม่พอเมื่อไหร่ ก็ทุกข์เมื่อนั้น เมื่อท่องและทำใจตามอย่างแยบคาย 
รู้ทันทีว่า เราจะเอาผลสำเร็จของการปลูกข้าวโพด จึงก็ความยึดมั่นถือมั่น จึงกลัวว่าจะไม่สำเร็จ จึง
ทุกข์ใจ ต้องค่อยมาทำให้สำเร็จ พอคิดไม่เอาได้ อยู่กับความพอ พอใจได้ คือ เราทำหน้าที่ปลูก และ
ดูแลเต็มที่ ข้าวโพดทำหน้าที่โตหรือไม่โตก็ได้ตามเหตุปัจจัยของพืช เราไปกำหนดไม่ได้บังคับไม่ได้ แต่
เราปรับที่ใจเราได้ให้ไม่ยึด ไม่ทุกข์ เท่านั้นเองทุกข์หายสลายไปในขณะนั้นเลย การคิดให้ใจหายทุกข์
ไมย่ากแต่ต้องฝึกรู้ทันกิเลสก่อน คือหมั่นอ่านเวทนาความรู้สึกนั้นเอง 

ตัวอย่างท่ี ๗ คุณ G๕๗ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๙ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ 
: รับราชการ พยาบาลวิชาชีพ และจิตอาสาทำงานฟรี  ที่อยู่ : จ.ระยอง (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๕ 
เรียนรู้แพทย์วิถีธรรมปี พ.ศ. ๒๕๕๔ สนใจเรียนรู้ดูแลสุขภาพพ่ึงตน ใช้ชีวิตเรียบง่าย)  

อยู่บ้านช่วงโควิด บำเพ็ญกิจกรรมผ่านซูมสาวด่วน กิจกรรมค่ายออนไลน์เป็นหลัก จับ
อาการทุกข์ใจ อริยสัจ ๔ ทุกข์ใจ : เกิดจากการเพ่งโทษผู้อื่น สมุทัย : ชอบที่จะให้ผู้อื่นมีพฤติกรรมดีๆ 
อย่างที่เราต้องการ นิโรธ : ผู้อื่นจะทำ หรือไม่ทำอย่างที่เราต้องการก็ได้ ใจเราต้องไม่ทุกข์ มรรค : 
พิจารณาความไม่เที่ยงของการเกิดความคิดทุกข์ ว่ามันไม่คงทน ไม่ใช่ตัวเรา พิจารณากรรม และผล
ของกรรม ใช้การอ่านท่องบททบทวนธรรมข้อที่ ๘ สิ่งที่เราได้รับ คือสิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ 
โดยที่เราไม่เคยทำมา พิจารณาประโยชน์หรือข้อดี ของบุคคลที่เราเพ่งโทษให้มากๆ ซ้ำๆ เพื่อล้าง
ความเพ่งโทษ ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ กู-เรา-ฉัน ทำมา นำไปใช้เวลาเจอเรื่องไม่ชอบใจ ก็จะนึก
ถึง แล้วลดความชังลงได้  

ใช้ข้อที่ ๔๕ อยากได้อะไร จงคิดสิ่งนั้นกับผู้อ่ืน เวลาจะทำอะไร ก็จะเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เพิ่มขึ้น ข้อที่ ๕๖ ทุกเสี้ยววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อม
เปลี่ยนตลอดเวลา ในการตัดสินใจจะทำอะไร จะตรวจดูว่าวิวาทะหรือไม่ ถ้าไม่ลำบากเกินหรือฝืดฝืน
เกินไป และเป็นสิ่งควรทำ ขณะนั้น ก็จะทำ ถ้าเกิดประโยชน์ คือ ล้างความยึดมั่นถือมั่น ข้อที่ ๒ เรา

 
๗ สัมภาษณ์ คุณ G๕ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕. 



๒๗๗ 

 

ต้องรู้ว่า แต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกัน เราจึงควรประมาณการกระทำ ให้เหมาะสมกับฐานจิตของเรา 
และฐานจิตของผู้อื่น คิดดี พูดดี ทำดีไว้ก่อน ดีที่สุด เพราะแต่ละคนฐานจิตไม่เท่ากัน จึงไม่ต้องบังคับ
ให้ผู้อ่ืน ทำตามอย่างใจเราต้องการ ข้อที่ ๖ การกระทำเดียวกัน มีเหตุผลในการกระทำกว่าล้านเหตุผล 
ต้องระวัง อคติ หรือความเข้าใจผิด จากการคาดเดาที่ผิดของเรา เมื่อเจอการกระทำอะไรจากผู้อ่ืน ให้
พยายามไม่ทายใจ หากไม่เข้าใจให้คิดดี พูดดี ทำดีไว้ก่อนดีที่สุด 

ปัญหาทุกข์ใจ ทุกวันๆ ทั้งเรื่องที่ทำงานและเรื่องในครอบครัว ตนเองหย่ากันกับพ่อบ้านแล้ว 
แต่ต้องอยู่บ้านเดียวกัน ใช้ชีวิตร่วมกันเพื่อลูกสาว เราแยกกันอยู่ เขาอยู่ห้องชั้นล่าง ตนเองกับลูกสาว
อยู่ชั้นสอง พูดจากันในเรื่องจำเป็น ต่างคนต่างอยู่ เขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านทั้งหมด ค่าเทอมลูก 
เราก็ทำงานขึ้นเวรดึกบ่อยๆ มีแม่บ้านทำงานบ้าน ทำอาหารดูแลบ้านให้ วันนั้นลูกมาชวนให้นั่งรถไป
เป็นเพื่อน ลูกบอกว่า พ่อมาชวนให้ไปเป็นเพื่อน งานแต่งลูกสาวลุงที่ต่างจังหวัด พักค้างที่โรงแรม ๑ 
คืน ลูกจึงมาขอให้แม่ไปด้วย นั้งรถไปเป็นเพื่อนกัน ทั้ง ๓ คน ตนเองไม่อยากไป ไม่อยากยุ่ง แต่ก็ต้อง
ไปเพราะลูกขอ ก็เดินทางช่วงโควิดก็ป้องกันตัว สวมหน้ากากพกเจลล้างมือ แต่พ่อบ้านไม่ป้องกันเลย 
เขาทำเฉย ทั้งท่ีเราบอกก็ไม่ทำ ทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยเลยตามเลย จนเสร็จงานเดินทางกลับ  

มีญาติโทรมาบอกว่าในงานมีคนติดโควิด และไปตรวจแล้วติดกันหลายคน ถูกกักตัวอยู่รอ
ดูอาการ เราคิดเลยว่าพ่อบ้านติดแน่ๆ เพราะเขาไม่ป้องกันเลยในวันนั้น คุยกันกับลูกสาวว่าจะให้เขา
ไปตรวจ หรือจะให้เจ้าหน้าที่มารับตัวไปควบคุมดูอาการ แต่เขาไม่ยอมไม่ฟัง ทำตัวปกติ ไม่ใส่หน้ากาก
ด้วยเดินเข้าออกในบ้าน ในครัว ไปรับพัสดุจากพนักงานที่ก็ไม่ป้องกัน และยังบอกว่าเรากับลูกก็ต้อง
ติดด้วย เพราะเดินทางด้วยกันนั่งรถคันเดียวกันอยู่บ้านหลังเดียวกัน เราไม่กลัวติดโควิด เราเรียนรู้
หลักเทคนิคยา ๙ เม็ด ดูแลตนเองได้สบาย แต่ลูกสาวทุกข์ใจมากร้องไห้ เราจึงไปเอาเครื่อง ATK มา
ตรวจทั้งตนเองและลูก ผล คือไม่ติด ไม่พบเชื้อ แต่ก็ทุกข์ใจจะบอกแม่บ้านที่มาดูแลบ้านอย่างไร กลัว
แม่บ้านจะต้องมาติดไปด้วยอีก ทุกข์จริงๆ จะเดินลงมาข้างล่างก็ต้องดูว่าเขาเดินเข้าห้องไปแล้วหรือยัง 
ก็จะใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณครัว ตู้เย็น อื่นๆ ทุกข์เพราะใจกลัว ทรมานจริงๆ ไ ด้
ป้องกันปฏิบัติตามหลักการพยาบาลที่เรียนรู้มาด้วย แต่ใจนี้สิอึดอัดขัดเคือง หนักอ้ึงอยู่ตลอด บ้างครั้ง
ก็กระวนกระวาย ถ้าไม่มีบททบทวนธรรมเป็นที่พึ่งน่ะคงฟุ้งซ่านคิดมาก คงจะบ้าได้จริงๆ  ทุกข์เพราะ
ความกลัว กังวล หวั่นไหวในใจ ใช้การท่องบททบทวนธรรม คิดพิจารณาใคร่ครวญ ข้อที่ ๒๘ ความ
กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ทำให้เป็นได้ทุกโรค ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม เป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุด ที่ทำให้
หาย หรือทุเลาจากโรค เป็นยารักษาโรคที่มีฤทธิ์เร็วและแรงที่สุดในโลก พิจารณาในใจ ท่องซ้ำๆ พร้อม
ฟังธรรมะอาจารย์หมอเขียว และเรียนรู้คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรมฝ่าวิกฤตโควิด ๑๙ ได้สั่งซื้อ
หนังสือคู่มือการดูแลตนเอง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ตามหลักยา ๙ เม็ด มาใส่ตะกล้าไว้ให้พ่อบ้าน ตอน
แรกๆ เขาไม่สนใจ ก็บอกลูกสาวให้ช่วยพูดให้เขาดูแลตนเอง ช่วงหลังๆ เห็นเขาเตรียมภาชนะเตรียม



๒๗๘ 

 

ของไปอบสมุนไพรดูแลตนเองอยู่ในห้องแล้ว ก็เบาใจ และก็คิดพิจารณาทบทวนล้างทุกข์ในใจอยู่
ตลอด โดยใช้บททบทวนธรรมข้อที่ ๑๑ ถึง ๑๔ สิ่งที่สร้างผลทุกวินาทีให้กับชีวิต คือ วิบากกรรม ข้อที่ 
๑๒ วิบากกรรมมีจริง ทำอะไร ได้ผลอะไร ก็เกิดจากการกระทำของเราเองทั้งหมด เจอเรื่องดีเพราะทำ
ดีมา เจอเรื่องไม่ดีเพราะทำไม่ดีมา ทั้งในปัจจุบันและอดีต สังเคราะห์กันอย่างละ ๑ ส่วน ก็คิดว่า
พ่อบ้านเขาทำกรรมของเขามา เขาไม่ป้องกันตัวก็ต้องรับเชื้อก็ถูกแล้ว กรรมไม่มีใครทำแทนใครได้ 
ตนเองทำเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นปัญหา หรือเกิดความทุกข์ ระลึกถึงคำพูดนี้ได้อย่างรวดเร็ว  
ความทุกข์ใจนั้นจาก ๑๐๐ % ลดลงไปเหลือ ๕๐ % จึงทบทวนธรรมต่อใน 

ข้อที่ ๑๓ ไม่มีใครทำดีกับเราได้ นอกจากตัวเราเอง ไม่มีใครทำร้ายเราได้ นอกจากตัวเรา
เอง เราเป็นทายาทของกรรม เรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรามีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย 
เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักได้รับผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรดล
บันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ นอกจากวิบากดีร้ายของเราเท่านั้น ที่ดลบันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ เราทำ
ดีก็ได้รับผลดี เราทำชั่วก็ได้รับผลชั่ว และข้อที่ ๑๔ ไม่มีชีวิตใดหนีพ้นอำนาจแห่งกรรมไปได้ ทำกรรมดี
ย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว จริงๆ เชื่อชัดเรื่องของกรรม ทุกคนทำกรรมสะสมกันมา มี
คำพูดในใจ พูดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดน่ะ ความทุกข์ใจนั้นคลายหายไป เบาใจ อาการมึนๆ  หัว
หายไปด้วย ในปัจจุบันกับเหตุการณ์นั้น ดับทุกข์ใจได้เร็ว เป็นปัจจุบันขณะที่ใช้ คิดได้ถูกตรงแล้วสบาย
ใจ เพราะมันคือ สัจจะความจริงของเราเอง 

ได้ท่องบททบทวนธรรมร่วมกับพี่น้อง แล้วจะกลับมาอ่านหนังสือบททบทวนธรรม ในทุก
ครั้งที่เจอผัสสะหรือเหตุการณ์ ไม่ได้ดั่งใจมากระทบ และได้สนทนา พูดคุยกับเพื่อน เกือบทุกวันผ่าน
โปรแกรมซูม ในค่ายออนไลน์รายการถามตอบปัญหาสายด่วนวิถีธรรมวิถีไทย ใช้บททบทวนธรรม
พิจารณาลดทุกข์ตามกำลังสติปัญญาที่มี ได้ทำความดีบำเพ็ญกุศลกับหมู่มิตรดี หมั่นฟังธรรมอาจารย์
หมอเขียว ฟังพ่ีน้องจิตอาสา และผู้เข้าค่ายพูดคุยในห้องซูมสายด่วนอยู่ตลอด  

ตัวอย่างท่ี ๘ คุณ G๖๘ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๕๔ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี อาชีพ 
: แม่บ้าน จิตอาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : เมืองมิลาน (มินาโล) ประเทศอิตาลี (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๖) 

ได้ใช้บททบทวนธรรมโดยการอ่าน ท่องจำ คิดพิจารณาใคร่ครวญตามในเนื้อหา นำมาใช้
ในสถานการณ์เกิดทุกข์ ข้อที่ใช้ประจำๆ ข้อ ๖๑ ให้ แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ ข้อที่ ๖๓ 
ยินดี พอใจ ไร้กังวล ข้อที่ ๘๕ จงเบิกบาน เบิกบาน และเบิกบาน จงเบิกบาน อย่างเป็นอมตะธรรม 
ข้อที่ ๑๕๙ การให้ หรือแบ่งปัน เป็นที่พึ่งแท้ของโลก ข้อที่ ๑๖๐ การให้ หรือการแบ่งปันด้วยใจที่

 
๘ สัมภาษณ์ คุณ G๖ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๒๗๙ 

 

บริสุทธิ์ คือ ความเจริญของจิตวิญญาณท่ีงดงาม มีคุณค่า และผาสุกที่สุดในโลก ข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จง
ท่องไว้ กู-เรา-ฉัน ทำมา ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้ จากประโยคนี้ตอนมาเรียนรู้ปฏิบัต
ธรรมใหม่ๆ เราก็ยังมี ยังอยากได้รอยยิ้มและคำขอบคุณ ยังอยากได้ดีจากคนอื่น ให้เขาชื่นชม ให้เขา
ยอมรับยกย่อง ยิ่งในงานดีๆ งานที่ได้ช่วยคน รู้สึกว่างานนี้ดี งานดีๆ น่ะ ทำไมไม่ทำ ทุกข์ใจอยากให้
คนที่เรารัก เราห่วงใยมาเอาดี (สามี) มาทำดี มีสิ่งดีๆ อยู่ตรงนี้มาเอามาทำ ใจยึดมั่นถือมั่นจึงทุกข์ใจ 
พอเราเริ่มทำงานกับพี่น้องหมู่กลุ่มไปทั้งงานนอกและงานใน ทำกิจกรรมค่ายออนไลน์ผ่านซูม ก็ได้
เข้าใจว่า สิ่งที่จะเกิดหรือไม่ มีกรรมวิบากดีวิบากร้ายของเขา กรรมวิบากดีร้าย ของเรา วิบากดีวิบาก
ร้ายของคนในโลก เป็นองค์ประกอบร่วมกัน เรามีหน้าที่ทำให้ดีที่สุด ให้ด้วยใจที่บริสุทธ์ ไม่ต้องอยาก
ได้อะไรจากใครให้จริง ยอมให้ได้มากที่สุด เป็นการลดตัว ลดตน ลดอัตตา ความมีในตัวเรา ที่ทำให้
อยากได้ อยากเป็น อยากมี เป็นกิเลสตัวโลภ โกรธ หลง เพราะไม่เข้าใจความจริงตามความเป็นจริงแท้  

ดังในบททบทวนธรรมข้อที่ ๑๓ ไม่มีใครทำดีกับเราได้ นอกจากตัวเราเอง ไม่มีใครทำร้าย
เราได้ นอกจากตัวเราเอง เราเป็นทายาทของกรรม เรามีกรรมเป็นกำเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เรา
มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราจักทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม เราจักได้รับผลของกรรมนั้นอย่าง
แน่นอน ไม่มีอะไรดลบันดาลสิ่งดีสิ่งร้ายให้เราได้ นอกจากวิบากดีร้ายของเราเท่านั้น ที่ดลบันดาลสิ่งดี
สิ่งร้ายให้เราได้ เราทำดีก็ได้รับผลดี เราทำชั่วก็ได้รับผลชั่ว ข้อที่ ๑๔ ไม่มีชีวิตใดหนีพ้นอำนาจแห่ง
กรรมไปได้ ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดี ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว ท่องและคิดพิจารณาตาม เชื่อชัด
เรื่องกรรม เขายังไม่ได้รับสิ่งดีๆ เพราะเขายังทำดีไม่มากพอ เขาทำไม่ดี ทำชั่วมามากก็ต้องได้รับสิ่งที่
ทำชั่วมาก่อนส่งผลอยู่ ถูกแล้วๆ เป็นตามสัจจะ ทำให้ใจคลายทุกข์ลง เบาใจ จากที่อึดอัดขัดเคืองใจอยู่ 
๑๐๐% ลดหายไปหมดเลย ในขณะที่พิจารณาบททบทวนธรรมจบ ในเวลาประมาณ ๓ นาที (ไม่ได้จับ
เวลาแน่นอน แต่น่าจะประมาณนี้ ครั้งต่อไปจะลองจำเวลาดูค่ะ) ไม่ห่วงเขาแล้ว ที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ก็ดี
มากแล้ว เขารักครอบครัว เขาให้เราได้บำเพ็ญงานกับอาจารย์หมอเขียวกับหมู่กลุ่มพี่น้องจิตอาสาที่
เมืองไทย ได้ทำกุศลช่วยคนที่เดือดร้อน ทำสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตแล้ว รู้สึกยินดี พอใจ มาก 

ช่วงโควิดระบาดไม่ได้ออกไปไหนเลย กักตัวกันทุกบ้าน ได้ใช้พื้นที่รอบบ้านปลูกผัก ผลไม้
ไว้กิน ปลูกทุกอย่างที่กินได้ ทำตามท่านอาจารย์หมอเขียวและพี่น้องพาทำ ได้ผักมากเลย และได้
แบ่งปันให้เพื่อนบ้านด้วย รู้สึกว่าพึ่งตนเองได้ครบ เป็นหมอดูแลรักษาตนเองได้  มีอาหารการกินที่
สมบูรณ์ มีความปลอดภัย มั่นคงในจิตวิญญาณจริงๆ ค่ะ  



๒๘๐ 

 

ตัวอย่างท่ี ๙ คุณ G๘๙ (นามสมมติ) เพศหญิง อายุ ๔๖ ปี การศึกษา : ปริญญาโท อาชีพ 
: จิตอาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ.เชียงใหม่ (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๘) 

ทุกข์ใจ : ชังที่น้องพูดเสียงดังในห้องสอบ สมุทัย : ยึดว่าต้องไม่คุยกันในห้องสอบ พอน้อง
พูดเสียงดังกับแม่ ใจเราจึงรู้สึกรำคาญใจจึงเป็นทุกข์นิดๆ ถ้าน้องไม่คุยจะเป็นสุขสบายกว่า นิโรธ  : 
น้องจะพูดในห้องสอบก็ได้ จะไม่พูดในห้องสอบก็ได้ น้องพูดก็สุขใจ น้องไม่พูดก็สุขใจ มรรค  : 
พิจารณาเห็นอาการณ์ทุกข์ใจ รำคาญตอนแรก ก็เอาใจไปจับตัวที่น้องพูด แต่รู้สึกยิ่งทุกข์หนักขึ้น จึง
เริ่มมีสติหันกลับมาอ่านกิเลสเรา และพิจารณาเรื่องกรรม ใช่เราทำมากิเลสก็ลด บททบทวนธรรมข้อที่ 
๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ กู-เรา-ฉัน ทำมา แต่น้องยังพูดอยู่ สังเกตว่าไม่รำคาญน้องแล้ว แถมคนอื่นๆ ก็
พูด แต่สังเกตใจไม่รำคาญทุกคนแล้วค่ะ เราเคยพูดให้คนอื่นรำคาญมาก่อน วันนี้เรามาใช้หนี้ก็ดีแล้ว 
โชคดีอีกแล้ว ความทุกข์ใจ รำคาญใจนั้นคลายหายไปฉับพลัน รู้สึกเบา สบายใจขึ้นมาทันที  

ใช้บททบทวนธรรมด้วยการพูดคุยกับเพื่อนจิตอาสาทุกวัน เพราะแต่ละวันมีความรู้สึก 
ชอบกับไม่ชอบอยู่ตลอดเลย เช่น ไม่ชอบหน้าคนนี้เลย ไม่ชอบเสียงแบบนี้ ไม่ชอบอย่ามาพูดคำนี้ หรือ
ชอบคนสวยหน้าตาแบบนี้ แต่งตัวแบบนี้ชอบ พูดสุภาพแบบนี้ดี อีกมากมาย ทั้งหมดป็นเหตุแห่งทุกข์ 
จึงต้องพิจารณาบททบทวนธรรมข้อที่ ๖๓ ยินดี พอใจ ไร้กังวล และ ข้อที่ ๕๘ เย่ๆ ๆ ดีใจจัง ไม่ได้
ดั่งใจ (วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล) แย่ๆ ๆ ซวยแน่เราเอาแต่ใจ (วิบากเพิ่ม กิเลสพอก งอกอกุศล) 
จึงจะเอาอยู่ กิเลสคลายไป และการอ่าน ท่องจำ คิดพิจารณาใคร่ครวญทบทวน และนำไปใช้จริง เมื่อ
เกิดทุกข์ใจกับเหตุการณ์นั้นๆ ก็ทำซ้ำอีกเหมือนเดิม ในบททบทวนธรรมข้อที่ ๔๖ เกิดอะไร จงท่องไว้ 
กู-เรา-ฉัน ทำมา ข้อที่ ๘๑ เหนือความเก่ง คือ วิบากร้าย เก่งแค่ไหนว่าแน่ ก็แพ้วิบากร้าย ร้ายแค่ไหน
ว่าแน่ ก็แพ้วากดี วิบากดีท่ีแน่แท้ ที่ดีที่สุด คือ ใจไร้ทุกข์ ใจดีงาม ข้อที่ ๔๔ ทีทำชั่ว ยังมีเวลาทำ ที่ทำ
ดี ทำไมไม่มีเวลาทำ ข้อที่ ๕๘ เย่ๆๆ ดีใจจัง ไม่ได้ดั่งใจ วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล แย่ๆๆ ซวยแน่
เรา เอาแต่ใจ วิบากเพิ่ม กิเลสพอก งอกอกุศล ข้อที่ ๕๖ ทุกเสี้ยววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่ายึดมั่น
ถือมั่น ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน ตลอดเวลา ใจยึดว่าต้องได้ปิดเทอมของ มสธ. ๓๐ วัน 
แต่พอปิดได้แค่ ๓ วัน อาจารย์นัดเรียนออนไลน์ เมื่อมีความยึดมั่นถือมั่น ตอนที่ไม่ได้ดั่งใจหมายจึงเกิด
ความทุกข์นิดๆ จึงได้พิจารณาล้างทุกข์ด้วยบททบทวนธรรมดังกล่าว จึงทำให้คลายความยึดมั่นถือมั่น
ลงได้ และเต็มใจ พอใจ ยินดี สุขใจ ที่จะไปเรียนตามท่ีอาจารย์บอก 

 
๙ สัมภาษณ์ คุณ G๘ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๒๘๑ 

 

ตัวอย่างที่ ๑๐ คุณ G๑๐๑๐ (นามสมมติ) เพศชาย อายุ ๕๗ ปี การศึกษา : ปริญญาตรี 
อาชีพ : รับราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจิตอาสาทำงานฟรี ที่อยู่ : จ.
กาฬสินธุ์ (จิตอาสาสวนป่านาบุญ ๑) 

ใช้การอ่านท่อง ทบทวน คิดพิจารณาตามทุกข้อ ด้วยการเปิดท่องตามในยูทูปพร้อมกันทั้ง
ครอบครัวตอนเช้า เป็นประจำอยู่แล้ว ผมทุกข์ใจกลัวลูกสาวสอบไม่ติดแพทย์ ได้ทดลองใช้บททบทวน
ธรรมกับลูกสาว ที่เตรียมตัวอ่านหนังสือ เพื่อสอบคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลูกสาวมี
ผลการเรียนอยู่ในระดับดี ไม่ใช่เด็กเรียนเก่ง แต่ขยันพรากเพียร มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง ก่อนสอบมี
ความเครียด มีความกดดันกับการอ่านหนังสือ ทุกคนเลยได้ช่วยกันจัดองค์ประกอบให้ผ่อนคลาย โดย
แม่บ้านช่วยทำอาหารปรับสมดุลตามแบบแพทย์วิถีธรรมที่ลูกชอบให้ พี่ชายช่วยหาหนังสือ ข้อมูล
ต่างๆ ที่ควรรู้เพิ่มเติมให้ ชวนกันออกกำลังกายบริหารโยคะ มาร์ชซิ่งพวธ. ส่วนผมให้ลูกทบทวนธรรม 
ก่อนอ่านหนังสือสอบ เรา ๔ คน มานั่งท่องออกเสียงดังๆ ทบทวนด้วยกัน ทั้งหมด ๑๖๕ ข้อ เสร็จแล้ว
พูดคุยให้กำลังใจกัน ให้ลูกทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด ผลออกมาจะเป็นอย่างไร นั้นละดีที่สุดแล้ว ในบท
ทบทวนธรรม ข้อที่ ๕๑ ทำดีเต็มที่ทุกวัน ก็สุขใจเต็มที่ได้ทุกวัน แล้วค่อยเข้าไปอ่านหนังสือสอบในห้อง
เงียบๆ ช่วยกันทำแบบนี้ทุกวันก่อนสอบ  

และผมก็ใช้บททบทวนธรรม ข้อที่ ๑๐๘ ดับทุกข์ใจในความกลัวลูกจะสอบไม่ติด กรรมคือ
ความจริง ความจริงคือกรรม เชื่อชัดเรื่องกรรมคือ เชื่อชัดความจริง จึงจะหลุดพ้นจากทุกข์ได้ โดยคิด
พิจารณาว่า กรรมคือการกระทำ ที่เป็นความจริงปัจจุบันที่เราทำอยู่เท่านั้น อดีตและอนาคตเราไปทำ
ไม่ได้ ไปแก้ไขไม่ได้ เราทำได้คือทำปัจจุบัน ซึ่งเป็นกรรมของเรา ก็เลือกเอาว่าจะทำกรรมดีหรือไม่ดี 
จะสะสมอะไรให้กับชีวิตตนเอง คิดและทำอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต ทุกข์ใจนั้นดับไปในปัจุบัน
ขณะ และไม่ว่าจะเป็นเรื ่องอาหารการกิน จะกินอะไรเข้าไปในร่างกายเรา จะสะสมใส่พิษทำร้าย
ร่างกายด้วยการกินรสจัด ปรุงจัด หรือจะดูแลร่างกายให้สมดุล แข็งแรงใช้งานได้นานๆ ต่อไป และ
เรื่องการงานผมก็ทำเต็มที่ในทุกๆ วัน ไม่ว่าเวลางานที่ทำการบริหารจัดการใน รพ.สต. หรือกับงานที่
นากับการปลูกข้าว พืชผักไร้สารพิษ ผมรู้สึกม่ันคง มั่นใจในทุกการกระทำว่าไม่ทำให้ใครเดือนร้อน ไม่
เบียดเบียนใคร มีแต่จะช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งดีๆ นี้ออกไปให้คนอ่ืนๆ ได้เป็น ได้ใช้ครับ ผลการสอบของ
ลูกสาวออกมาคือ สอบติดแพทย์ ทุกคนดีใจมาก ผมรู้สึกภูมิใจ และเชื่อม่ันในคำสอนของท่านอาจารย์
หมอเขียว เชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พาให้ทุกข์คนพ้นทุกข์ได้จริง ขอบคุณพลังความดีของพ่ี
น้องหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่าน 

 
๑๐ สมัภาษณ์ คุณ G๑๐ (นามสมมติ), จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม, ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๒๘๒ 

 

ภาคผนวก ฉ 

ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลภาคสนามกิจกรรมของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  
ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อำเภอแม่แตง จงัหวัดเชียงใหม่ และทางออนไลน์ผ่านโปรแกมซูม 

 

  

  

  
ภาพถ่ายกิจกรรมในการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ ๕  

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ (ออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม) 



๒๘๓ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายกิจกรรมในการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ ๕ 



๒๘๔ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายกิจกรรมในการอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ ๕ 



๒๘๕ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (ออนไลน์ผ่านโปรแกมซูม) 



๒๘๖ 

 

  

  

  

  
ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (ออนไลน์ผ่านโปรแกมซูม) 



๒๘๗ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย (ออนไลน์ผ่านโปรแกมซูม) 



๒๘๘ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 



๒๘๙ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 



๒๙๐ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 



๒๙๑ 

 

  

  

  

  

ภาพถ่ายการเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 



๒๙๒ 

 

 



๒๙๓ 

 

 
 



๒๙๔ 

 

 
 



๒๙๕ 

 

 
 



๒๙๖ 

 

 
 



๒๙๗ 

 

 



๒๙๘ 

 

 



๒๙๙ 

 

 
 



๓๐๐ 

 

 
 



๓๐๑ 

 

 
ภาพถ่าย ตารางกิจกรรมหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก รุ่นที่ ๕  

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 



๓๐๒ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสันทนา ประวงศ์  

วัน เดือน ปีเกิด : ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 

ภูมิลำเนาที่เกิด : ๖๐/๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
๖๔๑๓๐ 

การศึกษา : 
 

: 
 

: 
 

: 
 
 

: 

พ.ศ. ๒๕๓๒ จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้าน
แก่ง ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. ๒๕๓๕ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้าน
แก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. ๒๕๓๗ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. ๒๕๔๓ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (บธ.บ.) สาขาการ
จัดการธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและประเมิน
โครงการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

ประสบการณ์การทำงาน : 
 

: 
 

: 
 

: 
 

 

พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลงานคอมพิวเตอร์ หจก.
ศรีสำโรงขนส่ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ บัณฑิตกองทุนหมู่บ้านปากคะยาง ตำบล
บ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๒ หัวหนา้แผนกบัญชี บริษัท โฮโดรี่ ทัวร์ 
จำกัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๘ เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร สเต็กกระทะร้อน 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 



๓๐๓ 

 

: พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน อาชีพนักวิชาการอิสระ ศูนย์การศึกษา
สถาบันวิชชาราม อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

ปีที่เข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปีที่สำเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : ๖๐/๓ หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
๖๔๑๓๐ 
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