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ทานเท่านั�น หากใครอยากทานของอร่อยตอ้งไปหาทานเองแลว้สมบติัป้ายา่นางตอนนี�ก็ไม่มีแลว้ยก
ใหลู้กไปหมด แต่ก็ไปอยูไ่ดค้งจะขออนุญาตลูกไดไ้ปไดจ้ริง ๆ แต่ไม่มีของอร่อยจริง ๆ มีแต่ของที*มี
ประโยชน์ถา้เราคิดวา่มนัมีประโยชน์กบัเรา ก็ใหเ้พื*อนทานของที*มีประโยชน์ ตั�งความคิดไวว้า่จะ 
ไม่พยายามซื�อขนมมาฝากเพื*อน ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.75 นางจิตรา พรหมโคตร 
เพศหญิง 
 
 เจริญธรรมค่ะ ที*เราไดท้าํมนัอยา่งนั�นจริง ๆ ค่ะ เพราะวา่การที*เราคิดวา่สิ*งที*เรามานี* มนัถูก
ทางแลว้ เราไม่ไดส้งสัยก็เดินตามทางท่าน ที*ผา่นมาเราทุกขต์ลอด 50 กวา่ปี แต่ครั� งนี� ถือวา่เราไดม้า
ฟังธรรมะ จากสัตบุรุษ ซึ* งเป็นอาจารย์ของเรา เมื*อเราได้ปฏิบัติจริงแล้วมันได้อย่างนั� นจริง ๆ 
ความสุขกายสุขใจมนัเกิดขึ�นและยิ*งสําคญั เราสังเกตุวา่สิ*งเลวร้ายที*เกิดขึ�นกบัเราเมื*อก่อนนี� เรากลวั 
แต่เดี?ยวนี� ก็สามารถมีจิตที*แข็งแกร่ง ครั� งหนึ* งไม่ว่าจะส่วนใหญ่ที*จะไปบาํเพ็ญบุญจะมีพวกมาร 
คือ กิเลส เราไม่รู้เมื*อก่อนนี� และไดฟัังอาจารยบ์อกว่ากฏแห่งกรรม ถา้ใครไม่เขา้ใจเรื*องกรรม จะ 
ไม่บรรลุธรรม ซึ* งเมื*อไดฟั้งธรรมของอาจารยต์รงนี�  เป็นจุดเหตุที*ทาํให้ฉนัยอมทุกอย่างที*จะทาํลาย
กิเลสตนเองสิ* งต่าง ๆ ที*เกิดขึ� นตอนนี� กลับไปก็รู้สึกว่า ทุกสิ* งเมื*อก่อนนั�นทาํให้เรามีทุกข์ ก็ไป
ขอบพระคุณเขา คือ เรายอมในความดีของคนอื*นที*ทาํให้เราเกิดเป็นแบบนี�  คือมนัเป็นอะไร คือ จะ
พูดวา่ เรามาถูกทางแลว้ และธรรมะที*ทาํนั�นมนัมีจริง ทาํจริงไดจ้ริง ทาํเล่นไดเ้ล่น และมาในครั� งนี�  
มันก็เกิดจากการที* เรามีมานะพากเพียร เราไม่สงสัย กิเลสนะมันน่าดูจริง ๆ เมื*อก่อนจะมา 
ค่ายพระไตรปิฎก มา 5 ครั� งแลว้ แต่สิ*งที*เราทาํไปเเลว้นะ แลว้ไดดี้จริงนะคะ วนันี� เราก็จะไปขอยนัต์
เกาะพิษจากอาจารยเ์อาไปสู้กบักิเลส ตอนนี� ปิดประตูสู้กบักิเลส ฆ่ามนัให้ตายนะคะ เมื*อก่อนเราจะ
ลอมฉอม เพราะเราไม่ทราบจะทาํอยา่งไรกบัมนั ก็ขอเท่านี�นะคะ สวสัดีค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.76 นางจิรนนัท ์ทบัเนียม 
อาย ุ54 ปี เพศหญิง 
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กราบนมสัการพระคุณท่าน กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมพี*นอ้งจิตอาสาทุก ๆ 
ท่านและก็นกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรมค่ะ ชื*อจิระนนัท ์ทบัเนียม อายุห้าสิบสี*ปี ชื*อทางธรรม ปุ๊ พริ�วลมบุญ 
จะใชชื้*อนี� ในการจดัทาํรายการสุขภาพดีกบัแพทยว์ิถีธรรม เป็นชื*อพ่อท่านตั�งให้ “พริ�ว” ตอนแรก
พ่อท่านตั�งให้ ก็มีความรู้สึกแบบเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราไม่ตรงไปตรงมา บิดพริ�วนะคะ  
ไม่ค่อยจะชอบชื*อนี� เท่าไหร่ ก็ถกเถียงกันกับหมู่กลุ่ม เปลี*ยนไปเปลี*ยนมาก็กลับไปขอพ่อ ขอ
เหมือนเดิม ส่วนเรื*องสภาวธรรม ยนัพิธีพดูง่าย ๆ วา่ ยนัพิธีมีผลก็จะเห็นกิเลสของตวัเองหลายอยา่ง
ก็ถูกตีไปก็ตีมา กิเลสมนัก็หลบขึ�นหลบลงก็ถือวา่ก็สลดลงไปเยอะ ก็คิดวา่เราไม่น่าจะชา้ อาจารยก์็
บอกว่าเราน่าจะทาํประโยชน์ตนบา้ง เพราะว่าชีวิตนะคะ ความที*วา่เราเจา้ของโปรเจค มนัแบกมา
เยอะ ตั�งใจจะทาํอะไรมนัขนมาเยอะเพราะฉะนั�นโปรเจคที*เอามาพี*นอ้งไหนที*มาคุยกบัปุ๊ ถา้อยากได้
งานก็เชิญไดเ้ลย ปุ๊มีโปรเจคเยอะแยะที*จะแจกจ่าย แต่อาจารยว์า่งานมนัไม่ใช่คาํตอบ งาน งานสําเร็จ
แต่ถา้ใจไม่สําเร็จก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั�นสิ*งสําคญัที*เราควรจะทาํ คือ ลดอตัตาและกิเลส ซึ* งมนัเช็คได้
มนัก็สลดลงนะคะอาจารย ์อยา่งพี*นอ้งเราพาดพิงอยา่งนี*ปกติมนัจะมีตวัไม่ยอมนะคะ ไม่ถูกตอ้ง มนั
ก็พยายามที*จะแบบเอาให้ใช่นะว่าสิ* งที*คุณเขา้ใจมนัไม่ใช่ แต่ในที*นี*มนัก็เอออะไรยงัไงก็ยอมไป
ก่อนแลว้กนันะ ยอมไดก้็ยอม วางไดก้็วาง เพราะวา่ในงานของปลุกเสกที*ไดย้ินพ่อท่านเทศน์บอกวา่
อตัตามนั คือสมมติ แลว้เราจะเอาอะไรกนัหนกักนัหนา ต่างคนต่างที*จะเอาให้ไดอ้ยา่งใจตวัเองมนั 
คือ สมมติทั�งนั�น เราจะเอาอะไรทาํให้เราพึงมานึกถึงจุดนี� นะคะ ในบางจุดที*บางครั� งพี*น้องเรา
ตกัเตือนหรือพี*น้องเราบอกกล่าวหรืออาจารยบ์อกกล่าวนะคะ บางครั� งเราก็ติดเบรกไม่ค่อยจะอยู ่
มนัทาํให้เรามองยอ้นกลบัไปถ้าว่าสิ*งเหล่านั�นมนัทาํให้เราแบบไม่เจริญขึ�นนะคะ ก็ตรงนี� ก็คิดว่า 
ยญัพิธีนี�  และในงานพระไตรปิกฎครั� งนี�  ปุ๊คิดว่ากิเลสและอตัตาปุ๊มนัน่าจะเบาบางลงได ้ส่วนใน
เรื*องทาํความดีอะไรบา้ง ดีแบกมาเยอะเลยคะอยากทาํดี ๆ ทั�งนั�นเลย แต่ที*สําคญัก็คืออาจารยท์่าน
บอกวา่อยา่ยึดดีและให้วางดี ก็สิ*งนี�ค่ะ ที*ปุ๊จะตอ้งเพียรและก็ปฏิบติัเพราะวา่อยา่งไรก็ตามมนัก็ตอ้ง
อยูด่ว้ยงานเป็นตวัที*จะตอ้งทาํให้เราเดินไปตราบใดที*ชีวิตเรายงัมีลมหายใจและก็มีแรงเราก็คงตอ้ง
บาํเพญ็ต่อไป ละกิเลสอะไรไดบ้า้ง ลดกิเลส  กิเลสที*ลดไดที้*เห็นชดัก็เรื*องรูปนะคะ รูปที*จากการที*
เราจะมาทานมื�อเดียวในงานนี�นะคะ เราก็เป็นคนที*ผอมง่ายอยูแ่ลว้ เราก็จะติด คือทุกคนจะทกัวา่เรา
ผอม นึกถึงวา่ถา้เรากินแลว้สวยขึ�นมนัจะเกิดอะไรขึ�นนะคะ แทนที*การปฏิบติัธรรมเรามนัจะเจริญ
ขึ�น มนัอาจจะทาํใหเ้ราถูกทางโลกทางอะไรดึงกลบัไปไดน้ะคะ ปุ๊ก็เลยคิดวา่สิ*งที*เราปฏิบติั อาจารย์
เคยบอกแลว้วา่ผอมนี*ล่ะ คือ เจริญแลว้  แต่ถา้ยงัอว้นอยูน่ั�นถือวา่ยงัไม่เจริญนะคะ ก็ขอฝากพี*นอ้งเรา
ไวเ้พียงแค่นี�นะคะ ขอบคุณค่ะ 
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กรณีศึกษาที* 
7.77 นางสาวจิราพร ตนัใจเพชร 
เพศหญิง 
 
 กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะ และก็เจริญธรรมสํานึกดี พี*
นอ้งผูเ้จริญในธรรมทุกท่านค่ะ ชื*อจิราพร ตนัใจเพชร นะคะ หรือวา่ ชื*อเล่นชื*อ อ๋า มาจากพะเยาค่ะ 
จบทางดา้นอาหาร โภชนาการ และก็พฒันาผลิตภณัฑ์ และวิทยาศาสตร์อาหารนะคะ ลดตอนนี�ก็คือ 
ลดอาหารอยูมื่�อเดียว และก็ละในเรื*องมีความโกรธ มีการติดดิสเบรคให้กบัความโกรธ ส่วนการเลิก
ก็เลิก เนื�อ นม ไข่ ผลิตภณัฑ ์จากสัตวห์รือวา่นํ�าผึ�ง ความดีก็ไม่ค่อยมีอะไรเด่นชดันะคะ แต่ความชั*ว 
ยิ*งเรียนไปหลายวนั รู้เลยว่าชั*ว และก็ช้า ในการลา้งกิเลสมาก ๆ ส่วนสภาวธรรมพึ*งผ่านมาหยก ๆ 
ก่อนที*จะมาเขา้ค่ายที*นี* ต่างจงัหวดัก็เรียกวา่ผเีขา้พี*สะใภ ้แต่เขาไม่มีใครบอก ผา่นไปเป็นอาทิตยแ์ลว้
เขาค่อยมาบอก เสร็จแลว้เราก็ไปดูกลบัไปดูที*บา้นวา่เป็นยงัไง ก็ไปคุยกบัเขา คุยไปคุยมา อาการมนั
ครบเซตเหมือนในทีวี คือ คนเวลาผีเขา้มนัมีอาการยงัไง มนัก็คือออกมาแบบนั�น แลว้ทุกคนที*อยู่
รอบ ๆ ขา้ง เขาก็ขนหวั ขนแขน แสตนอพักนัไปหมดแลว้ เราก็จาํเป็นตอ้งเขา้ไปดูพี*สะใภว้า่มนัเป็น
ยงัไงบา้ง ก็คุย ก็พยายามเพง่ดูเขา เขาก็ไม่ยอมมองหนา้เรา เขาก็พยายามหลีกเลี*ยง สักแป๊บนึงพี*ชาย
เขาก็ไปหาหมอผทีี*ไหนก็ไม่รู้มา เขาก็จะทาํพิธีอะไรของเขา เราก็ยืนมองอยู ่เราก็ยงั มนัอะไร ทาํไม
เขาเหมือนกบัผีที*สิงพี*สะใภท้าํไมเขาชี� หน้าด่าอะไรสารพดั เราก็ลองภูมิ มีความรู้สึกอยากทดลอง 
เลยเขา้ไปแลว้ก็บอกถา้แน่จริงก็ชี� หน้าด่ามาสิ หรืออะไรอย่างนี�  เขาก็ไม่ทาํอะไร แต่เขาก็พยายาม
หลบตาเรามาก ก็ยงัไม่ออกอีก เราก็เลยนั*งคุยกบัเขาดี ๆ คุยไปคุยมา เป็นคนแก่อายุ 70 เขาอยากได้
ชุดขาว เขาอยากจะให้ร่างนี�  ครอบครัวนี� นี* ถือศีลกินเจ มนัก็เขา้ทางเราพอดี เราก็พยายามเนน้ ๆ ว่า
เขาจะตอ้งถือศีลกินเจใช่ไหม แลว้คุณถึงจะออกจากร่างนี�  ทีนี� พี*เอยทุกคนก็พยายามรวมกนัแลว้ก็
บอกโอเค จะถือศีลกินเจ อะไรกนัพอบอกแบบนั�นเสร็จเราก็กลบัไป พออีกวนัหนึ* งเขาก็ยงัไม่ออก
อีก เราก็บอกว่าเขาขอก่อน ขอชุดขาว เราก็เลยเป็นภาระให้กบัพี*ชายเพราะวา่จิตเขาเริ*มตก เราก็ไป
ซื�อชุดขาว เป็นคนที*กายห่างวดั ไปซื�อชุดขาวเสร็จจะไปถวายสังฆทาน เราก็ซื�อชุดเดียวกลวัเขาจะ
ไม่มีเปลี*ยน ก็ซื�อสองชุดไปถวาย ก็ไปเล่าคนอื*นเขาก็บอกที*เขาซื�อกนัแค่ชุดเดียวกนั ก็ผา่นตรงนั�น
ไปอีก ทีนี� เขาก็ไปหาพระที*แบบสักยนัต์ เต็มตวัแทบจะไม่มีที*ว่างเลย แลว้ก็ลูกปะคาํ พระเต็มเลย 
แลว้ก็มาทาํพิธีที*บา้นอีก แลว้ก็มาชี�  ๆ สารพดัเราก็อยูห่่าง ๆ ยนืมองอยู ่เขาก็ชี�  ๆ จะตอ้งมารอหลงัคา
บา้นทาํโน่นทาํนี*  อะไรทุกสิ*งอย่าง จะตอ้งใช้เงิน จากสามพนั สี*พนัเป็นห้าพนัเป็นหมื*น สุดทา้ย
พี*สาวของพี*สะใภม้าดว้ยก็บอกคนนั�นผเีขา้อีกเขาก็มอง เสร็จแลว้พอพระองคนี์� ไปเราก็เรียกพี*ชายมา
คุย เราก็บอกวา่ เตือนสติเขา ไม่งั�นก็สติตก ตงัคก์็ไปดว้ย ตอ้งดึง ดึงสติสตงั เขากลบัคืนมา และก็คุย
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อีกวนัหนึ*ง เขาก็ยงัอยากจะหาที*อื*นอีก ก็บอกวา่ถา้งั�นก็ขอเป็นคนขบัรถก็พาล่ะกนั ก็ไปอีกที*หนึ* ง ก็
ไปพระที*แต่งองค์ทรงเครื*องครบอีกเหมือนกนัเราก็ไปยืนหลงัพี*สะใภ ้เพราะว่ากลวัเขาจะลม้ คือ 
พระแต่ล่ะองค์ที*เราไปยืนใกล ้ๆ เขาก็จะหันมาถามว่า คุณเป็นใคร เหมือนกบัไปขวามเขาไรนี*ค่ะ 
เสร็จแลว้สิ*งหนึ*งที*อ๋า ไดต้รงนี�  พอขากลบัมา เราขบัรถมาคุยกบัพี*กบัพี*สะใภ ้ก็คือ พยายามเล่าเรื*องที*
อาจารย ์พดูถึงเรื*องธรรมะใหเ้ขาฟัง เสร็จแลว้ก็ นั*งขาํอยูว่า่ จริง ๆ แลว้นี� เครื*องประดบัที*เขาใส่กนั ที*
พระใส่น่ะ มนัไม่ไดช่้วยอะไรเขาเลยนะ จริง ๆ อยูที่*ตวัเรามากกวา่ทาํตวัเราให้ขลงั แมแ้ต่ผีเวลาเรา
คุยเขาก็ยงัยอม แต่พระทาํไมตอ้งขู่ขนาดนั�นก็ แลว้พลงัคิดวา่ เคยมีครูบาอาจารยเ์ขาเคยพูดวา่มนุษย์
เรานี*หรือแม้แต่มหาลยัฮาวาดร์เองก็วิจยัมาเป็นวิทยาศาสตร์ ใช้สติปัญญาหรือว่าสมองเราแค่ 5 
เปอร์เซ็นต์ เอง อีก 95 เปอร์เซ็นต์ เราไม่ใช้ แต่พระพุทธเจา้ใชเ้ต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็มานั*งคิด ถา้
คนเรา หรือมนุษยเ์รานี* ใชแ้ค่ 51 เปอร์เซ็นต ์เราก็เกินมนุษยแ์ลว้ แต่การจะทาํไอ ้51 เปอร์เซ็นตน์ั�น 1 
เปอร์เซ็นตน์ั�น มนัมีแค่ทางเดียวไม่มีทางอื*นเลยก็คือปฏิบติัธรรมใหต้รงใหถู้กทางเท่านั�นค่ะ สาธุค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.78 นางสาวจาริณี กววิวิธิชยั 
อาย ุ57 ปี เพศหญิง 

 
 
กราบนมสัการพระคุณเจา้ และก็กราบอาจารยห์มอเขียวที*เคารพอยา่งยิ*งค่ะ เจริญธรรมพี*

นอ้งทุก ๆ ท่านค่ะ ดิฉนั จาริณี กวิวิทธชยั หรือเอ๋ อยู่ที*คลอง 3 นะคะ เป็นนกัศึกษาปี 56 ก็จะขอ
เสนอในเรื*องของสภาวธรรมค่ะ ในดา้นของสภาวธรรมนี* ถา้จะเปรียบเทียบกบับรรดาพี* ๆ นอ้ง ๆ 
เพื*อน ๆ ส่วนใหญ่ที*พูดคุยกนันะคะ ดิฉนัเชื*อวา่ในตวัเองยงัมีเรื*องของความรับรู้ดา้นสภาวธรรม
ไม่สู้ดีนกัคงจะตอ้งมีการฝึกฝนและก็ไฝ่เรียนรู้กนัไปตามลาํดบัอีกทีหนึ*งคราวนี� มีอยู่สิ*งหนึ*งที*รับรู้
ไดช้ดัเจน คือ เรื*องของความมีอตัตาในตวัเองนะคะมนัก็คงจะติดพนักนัมาตั�งแต่ในโลกอาชีพ ที*เรา
อยูก่นัในชีวติโลก ๆ นะคะก็ติดพนัจนถึงทุกวนันี�  คือ ในแง่ของความชอบใจไม่ชอบใจ บางสิ*ง บาง
คน บางกิริยาอาการของบางคนนี* ซึ* งอาจจะดูแลว้เราอาจรู้สึกว่าไม่ชอบใจ ในสิ*งที*เป็นคาํพูด คาํจา 
กิริยาอาการก็จะเกิดขึ�นกบัในบางคนที*เราไดพ้านพบ เราก็พึ*งจะรู้นะคะ วา่สิ*งที*เรารวม ๆ กนัแลว้มนั 
คือ อตัตาในตวัตน ที*ผา่นมาในเวลาที*เราเจอเหตุการณ์เช่นนี�นะคะ สิ*งที*กระทาํก็คือ เราจะหลีกเลี*ยง
ไม่อยากจะปะทะสังสรรค ์เพราะเนื*องจากวา่บางที*นี* คือพูดกนัไปแลว้มนัจะมีความรู้สึกวา่ไม่ไดอ้ยู่
ในคลื*นเดียวกนันะคะ เราก็จะหลีกเลี*ยงกนัออกไป เพื*อที*จะไม่ให้เกิดการกระทบกระทั*ง คือ จะพูด
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ให้น้อยลง หรือว่าพูดเท่าที*มีความจาํเป็นที*จะตอ้งสื*อสารกนั วิธีการที*ทาํจะเป็นแบบนั�นเพิ*งจะมารู้
จากที*ฟังคาํบรรยายของอาจารยต์ลอด 2-3 ปี ที*ผา่นมานี*วา่สิ*งนี� ล่ะก็คือ อตัตาในตวัตน แต่สิ*งต่าง ๆ 
ที*เราเป็นอยูนี่*ก็ไดท้บทวนจากบททบทวนธรรมของอาจารย ์ตามที*ท่านบอกวา่ ถา้เรายงัไม่เขา้ใจคน
อื*น แสดงว่าเราก็ยงัไม่เขา้ใจตนเอง ก็ไดย้ ํ�าเตือนกบัตวัเองตลอดเวลาว่า นั*นคือสิ*งที*เราเป็นอยูห่รือ
อีกสิ*งหนึ* งที*บอกว่า สิ*งที*เราไดรั้บ คือ สิ*งที*เราทาํมา ไม่มีสิ*งใดที*เราไดรั้บโดยที*เราไม่เคยทาํมา ก็
พยายามเตือนตวัเองอยูต่ลอดวา่ สิ*งที*เราไดพ้านพบทุกวนันี�  เป็นกระจกสะทอ้นภาพของเราซึ* งตวัเรา
เองเราก็อาจจะไม่รู้ในการกระทาํนั�น ๆ ไม่วา่อาจจะเป็น ในปัจจุบนัชาติหรืออดีตชาติต่าง ๆ ก็ตามที 
พอสรุปไดว้่านี*คือ ปีศาจที*อยู่ในตวัเอง ก็ถือว่าเป็นโจทยอ์นัหนึ*งที*เราจะตอ้งกาํจดัมนัให้ได ้ถือว่า
เป็นตวัสารเลวที*อยู่ในตวัเอง อายุปูนนี�  ยงัไม่เคยด่าตวัเองต่อหน้าสาธารณชน หรือแมแ้ต่ด่าตวัเอง
ดว้ยตวัเองก็ตามทีวา่ เรามีปีศาจหรือเป็นสารเลวในตวัเองนะคะ ก็ตอ้งยอมรับวา่เป็นกระจกสะทอ้น
ภาพตวัเอง แต่ก็มีความมุมานะวา่เราคงจะตอ้งหาทางกาํจดัสิ*งที*มีอยูใ่นตวัเราให้จงไดเ้พื*อที*จะทาํให้
เรามีความสุขกาย เบาใจมากขึ�น แต่ถา้โดยภาพรวมของการใชชี้วิต (อาจารยห์มอเขียวแทรก) อนันี�  
คือ ความกา้วหนา้ของพวกเรา ผมเห็นพวกเรากลา้ที*จะเปิดเผยความจริงของชีวิตตวัเองในส่วนทั�ง
ส่วนที*ทาํไดแ้ลว้ในส่วนที*ยงัทาํไม่ไดน้ะ ส่วนดีแลว้ส่วนยงัไม่ดี กลา้ที*จะด่ากิเลสตวัเองไดก้ลา้จะ
เปิดเผยปีศาจของตวัเองไดนี้*คือความเจริญ มนัเป็นสัญชาตญาณในคนตรง นี*คือการลา้งโลกธรรม 
เราไม่ไดม้า เราไม่ไดม้าปิดบงัความจริงของเราว่า ฉนัเลิศยอดสวยหรู ยงังั�น ยงังี�คนเขามองไม่เห็น
กบัเรา เราจะโกหกยงัไงก็ไดแ้ต่จริง ๆ แลว้นี* เราก็ไม่โกหก เราก็พูดความจริงของเราที*เราเป็น เป็น
สัญชาติญาณแห่งคนตรง ถา้เรามียงังี� เขาจะบนัทึกพลงัชีวิตเราจะบนัทึกเป็นวิบากดีของเรา ทาํให้เรา
บรรลุธรรมเร็ว พระพุทธเจา้ตรัสเลย คนที*มีสัญชาติญาณแห่งคนตรงจะบรรลุธรรมได ้ผมเห็นความ
เจริญของพวกเรานะ แต่ละคนเปิดเผยสิ*งจริงในชีวิตตวัเอง ที*มนัเป็นความแกลว้กลา้อาจหาญ ถา้เรา
ไม่มีธรรมะมากพอเราจะไม่กลา้เปิดเผยความจริง ถ้าเราไม่ลา้งโลกธรรมไดม้ากพอมนัจะไม่กล้า
เปิดเผยความจริงมนัจะบงัตวัเองให้สวยหรูไปยงังั�นล่ะขอบคุณค่ะอาจารย ์คือ สิ*งเหล่านี� ก็เรียกว่า
ไดรั้บบทเรียนจากอาจารย ์ในรอบนี� ก็ตอ้งเรียนกบัอาจารยว์่า 57 ปี ที*ผ่านมาไม่เคยคิดว่าเราจะมี
ปีศาจร้ายสิงสถิตย ์แลว้มนัก็อาจจะค่อย ๆ เติบโตมาตามลาํดบัจนกระทั*งถึงวนันี�  แต่ก็มีจิตตั�งมั*นวา่ 
เราอาจจะไม่สามารถที*จะกาํจดั หรือฆ่ามนัไดภ้ายในระยะเวลาอนัสั�นเพราะวา่มนัสั*งสมกนัมาอยา่ง
ยาวนาน แต่ถึงกระนั�นก็ดี ก็มีความตั�งใจวา่เราควรจะตอ้งกาํจดัมนัตอ้งเล็กลง ๆ ตามลาํดบัและก็จะ
คอยติดตามผลอีกที*หนึ*งวา่จากนี�ไปนี*สิ*งต่าง ๆ ที*เป็นอยูจ่ะมีแนวโนม้เป็นอยา่งไร นะคะ อีกสิ*งหนึ*ง
ก็คือเรื*องของความดีความชั*วนะคะ ในดา้นความดีก็คิดวา่สิ*งที*ไดท้าํมา 2-3 ปี นี�  ดิฉนัเองก็ไดเ้ขา้มา
ช่วยกิจกรรมการงานของทางคลอง 3 ทุกครั� งที*มีการจดัค่าย ตั�งแต่เริ*มตน้ จนถึงหลงัการปิดค่ายทุก
ครั� ง ก็คิดวา่สิ*งนี� น่าที*จะเป็นตวัวบิากดี ที*น่าที*จะสามารถที*จะลา้งวิบากร้ายบางส่วนให้เจือจางลงไป
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ไดไ้ม่มากก็นอ้ยนะคะ ในแง่ของความชั*วก็ยงัชอบกินของอร่อยอยูน่ะคะ ก็อร่อยในที*นี� เช่น อาหารก็
ยงัอยากจะปรุงให้อร่อย แต่ก็ไม่ได้รสจดั ยงัติดที*จะกินในลักษณะแบบเช่นนั�นอยู่ก็จะพยายาม
ควบคุมให้มนัลดลง การลดกิเลส ในปีที*แลว้จาํได้ว่ามานั*งตรงนี�  ปีที*แล้วตลอดปียงักินพวกสัตว์
ใหญ่งดไปแล้ว ตั� งแต่หลังจากการเข้าค่ายและในการเข้าสู่ปีหนึ* งของนักศึกษา ก็บอกว่าเรางด
เนื�อสัตวจ์ะเหลือแค่ไข่อยา่งเดียวคือภาพเมื*อปีที*แลว้ แต่หลงัจากการเขา้ค่ายพระไตรปิฎกในปีที*แลว้
ก็สามารถกินไข่อย่างเดียวทาํไดต่้อเนื*องมาจนถึง ณ วนันี�  จากตรงนี� ไปก็ให้คาํมั*นว่า จากค่ายนี� มี
ความตั�งใจวา่อยา่งนอ้ยจะก็กินขา้ววนัละ 1 มื�อแบบวา่เด็ดขาดเลยะ อยา่งนอ้ยหนึ*งครั� งในหนึ*งเดือน
และก็รวมทั�งถือศีล 43 ขั�นตน้ไม่กลา้ที*จะผกูมดัวา่จะทาํไดม้ากกวา่เดือนละหนึ*งครั� งนะคะและทา้ย
นี� จะขอเป็นหนึ* งในผีเสื� อตวัน้อย ๆ ที*จะขยบัปีกไปพร้อมกบัท่านอาจารยใ์นการเจริญเติบโตของ
แพทยว์ถีิธรรมต่อไปค่ะสาธุค่ะ 

 
กรณีศึกษาที* 
7.79 นางสาวจนัทรา วสุิทธิเมธากลู 
อาย ุ52 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ เจริญธรรม ชื*อหมวย จนัทรา วสุิทธิเมธากลู อยูก่รุงเทพ อายุ 52 
ปี อาชีพออกจากงานมานานแลว้ เกือบ 10 ปี เรื*องของสภาวธรรม จุดหกัเห สนใจโดยที*ตวัเองไม่ได้
เจ็บป่วย เริ*มตน้จากการดูวีดีโอ ลดสัตวสี์* เทา้ได ้ดว้ยความสงสาร หวงกิเลส เนื�อไก่เริ*มเหม็น ทาน
ไม่ไดเ้ลย ดีดออกง่าย ๆ  
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.80 เจน หลั*งเจริญ 
เพศหญิง 
 
 กราบนมสัการพระคุณเจา้ทุกฐานะและขอคารวะอาจารยห์มอเขียว ใจเพชร กลา้จน และ
เจริญธรรมสาํนึกดีจิตอาสาแพยว์ถีิพุทธทุกท่านคะ ดิฉนัชื*อเจน หลั*งเจริญ มาจากอุตรดิตถ์ การศึกษา
มธัยมศึกษาตอนตน้ มีอาชีพเป็นแม่บา้น อสม ฐานะสภาวธรรมที*ทาํอยู่คือ โกรธเกลียดง่าย มีกิเลส
เยอะพอไดม้ารู้จกัอาจารย ์ใจเพชร หมอเขียว กลา้จน จึงมีความรู้สึกวา่ลดละกิเลสไดม้ากกวา่เดิม แต่
ก่อนโกรธแต่เดี?ยวนี� ไม่โกรธวางได้ใครว่าอะไรก็ปล่อยวางไดไ้ม่โกรธเคยกินอาหารที*เป็นที*เป็น
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กิเลสที*ชอบเดี?ยวนี�ก็ปล่อยวางไดเ้นื�อสัตวจ์ะลดละไดเ้ยอะแต่ยงัติดอยา่งหนึ*ง คือ ความชั*วยงัทานไข่
อยู่ ความชั*วที*ทาํอยู่ก็คือทางบา้นยงัไม่ยอมรับเขายงักินเนื�อสัตวอ์ยูก่็ตอ้งทาํให้แต่พยายามที*จะซื�อ
ปลาที*เป็น ๆ เมื*อก่อนนี� เคยทาํแต่ซื�อปลาตายเขาบ่นวา่ไม่อร่อยก็พยายามทาํให้อร่อยแต่ที*บา้นไม่ใช้
ชูรสปรุงปฏิบติัธรรมทุกครั� งก็พยายามไปปฏิบติัธรรมกบัพระที*ฉนัมงัสวิรัติที*วดัที*ไม่ฉนัเนื�อนะคะ
เพราะมนัมีประโยชน์ต่อตวัเราดว้ยอนันี�ก็เป็นอาจารยใ์จเพชร กลา้จน (หมอเขียว) ไดส้ั*งสอนไวเ้มื*อ
ยามเรามาปฏิบติัเขา้ค่ายอยู่ครั� งแรกที*จงัหวดัพิษณุโลกและก็พากเพียรทาํมาบาํเพ็ญประโยชน์ให้
สังคมที*คนมีความเจบ็ป่วยเราก็จะช่วยเขา้ไปช่วยเหลือทนัทีโดยไม่คิดวา่เราจะมีโรคประจาํตวัอะไร
เพราะเราไม่มีเชื�อโรคที*แพร่เชื�อเขาเราก็เขา้ถึงตวัเขาเลยส่วนมากถา้เดินไปในตลาดเราไม่ใช่หมอนะ
แต่แม่คา้ในตลาดเขาจะเรียกคุณหมอเราก็จะปฏิเสธเขาวา่เราไม่ใช่หมอนะคะเราเป็นเพียงจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธเฉย ๆ แต่เขาไม่ฟังเขาก็จะเรียกวา่คุณหมอก็เดี?ยวนี�ก็ยงัเป็นเพียงจิตอาสาเครือข่ายเขา
ขอความช่วยเหลือมาเราก็จะพยายามไปช่วยเหลือเขาเครือข่ายจะนดักนัเราก็จะไปตามเครือข่ายต่าง 
ๆ จะมีความพยายามใหม้าขึ�นนะคะเพราะทางบา้นเขาไม่ค่อยยอมรับแต่มานี*ก็ภาวนาเลยวา่ขอให้ได้
มีบุญไดม้าค่ายพระไตรปิฎกทุกครั� งเมื*อไดม้าแต่ละครั� งก็มีความยินดีมีความสุขมากเพราะจิตใจนี*
มนัจะสบายขึ�นกวา่เก่าเมื*อก่อนนี�จะทุกขม์ากเพราะอยูแ่ต่บา้นไม่ไดไ้ปไหนเฝ้าบา้นตลอดแต่วนันี� ได้
เดินทางออกมาศึกษาได้พบหมู่พอ้งพวกพอ้งเขาบอกว่าจะไปทาํไมไปสอบนะก็เรียนมาทุกครั� งก็
รู้อยูแ่ลว้ทาํอยูบ่า้นก็ไดเ้ราก็ยอมรับวา่ทาํไม่ไดอ้ยูที่*บา้นเพราะเราตอ้งมีหมู่กลุ่มมีพลงัช่วยผลกัให้เรา
ทาํเพราะเราอยูบ่า้นมนัจะมีกิเลสเยอะก็ขอจบไวแ้ค่นี�  

 
กรณีศึกษาที* 
7.81 นายชิณพงษ ์กิจพงษเ์จริญ 
อาย ุ27.ปี เพศชาย 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ คารวะท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี*นอ้งผูเ้รียนรู้
สุขภาวะธรรมทุกท่านครับ ผมชิณพงษ์ กิจพงษ์เจริญ อายุ 27 ปี จงัหวดักรุงเทพฯ วุฒิการศึกษาจบ
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สภาวธรรมตั�งแต่ปี พ.ศ. 2554 ที*เขา้มาบาํเพญ็บุญก็ตอนนํ� าท่วมจนตอนนี�ก็ 
4 ปีแลว้ สภาวธรรมที*ได้ก็จากหมอเขียว และสมณะพ่อครูโพธิT รักษ์ ก็พยายามดูการปรับสมดุล
ร่างกายเรา ทั�งกายและก็จิตตอนนี�การปรับสมดุลมนัทาํใหผ้มรู้สึกวา่สี*ปีนี� ที*เกิดการเรียนรู้สมดุลร้อน
เย็น ร้อนเกิน เย็นเกิน ร้อนเย็นพนักัน ร้อนหลอกเย็นหลอก มนัทาํให้รู้สึกว่ามนัง่าย และมนัก็
พยายามปรับที*กายกบัอาหารมากที*สุด กายและก็จิตใจและอาหารดว้ย คือ ดูวา่แต่ละวนัที*เราบาํเพญ็
บุญนี* มากน้อยแค่ไหน ถ้ามากทรมานมากก็ใช้ว ัตถุบ้าง ภาวะก็แล้วแต่จะเกิด บางที*ก็ทั� ง
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สภาพแวดลอ้ม ฤดูร้อน ฤดูหนาว และก็ปรับใจไปดว้ย จิตวิญญาณ ก็เพื*อที*จะเรียนรู้ ฝึกฝนแต่ละ
สภาวะที*มนัคุน้ชินก็เขา้มาเรื*อย ๆ จนตอนนี�ก็รู้วา่สาเหตุหลกั ๆ ก็รู้วา่ร่างกายเราแข็งแรงอยา่งไรมนั
ก็ขึ�นอยูก่บัความดีความชั*ว ความชั*วที*ดูวา่ที*เราก็รู้จริง ๆ วา่ชั*วขนาดไหนก็ตอนที*ไดก้ลบัไปอยูบ่า้น
ไม่ไดม้าบาํเพญ็บุญมนัเกิดความชั*วเร็วเหมือนเขากระตุน้ให้เรามา หนัมาบาํเพ็ญบุญในค่ายสุขภาพ 
เพราะวา่หลกั ๆ แลว้ความดีที*เราทาํมนัอยูใ่นค่ายสุขภาพ เหมือนกบัวา่เราไดม้าช่วยเหลือพี*นอ้งที*เขา
ไดม้าเขา้ค่าย เพื*อใหเ้ขานาํกลบัไปพึ*งตนเองได ้ใหเ้ขาไดเ้รียนรู้สุขภาวะไดล้ดละกิเลสตอนนี�ก็ลดมา
เรื*อย ๆ พยายามที*จะตดักิเลสเมื*อเราจะกลบัไปบา้นวา่จะกลบัไปทาํอะไร ถา้เรากลบัไปเสพมนัก็เป็น
ผลร้ายต่อตวัเราเอง ก็พยายามตั�งศีล ตั�งอธิศีลให้มนัสูงขึ�น ทั�งนี� ก็ตั�งแต่ทานเขา้มื�อเดียวก็ทานสิ*งที*
ยอ่ยง่ายทานง่ายและไม่มีโทษก็มาพิจารณาแต่ละอยา่งตอนที*มาค่ายพระไตรปิฎกครั� งนี�  อาเล็กก็ถาม
วา่เห็นผมกินอะไรแปลก ๆ คือ ช่วงนี�ฤดูร้อนการพิจารณาของผมเองเฉพาะตวัผมเองก็จะใส่ขา้วสวย
ราดแกงจืดใส่มะละกอดิบ อาเล็กก็ถามกินอะไรแปลก ๆ ก็มนัก็เป็นการปรับสมดุลของตวัผมเอง 
เพราะวา่ทั�งวนัก็อยูแ่ต่ในหอ้งสื*อก็ไม่ไดทุ้กขอ์ะไร แต่บางคนเขา้ไปก็อาจจะทุกขร้์อนเพราะวา่เกา้อี�
ก็ร้อน โตะ๊ก็ร้อน อุปกรณ์ก็ร้อนในช่วงเที*ยง ๆ ก็มากินอยา่งนี�ก็ปรับสมดุลเอา พิจราณาเอามนัไม่ได้
เป็นตลอด ก็หาอะไรปรับเปลี*ยนก็เป็นการเรียนอยา่งหนึ*งเพื*อให้เขา้ถึงสภาวธรรมก็เพื*อที*จะบาํเพญ็
บุญให้เต็มที* แต่บางครั� งการทาํงานเต็มที*มนัก็ไม่ไดตื้*นเชา้มาสวดมนตส์ามวนัแรกก็พอมีแรงอยูแ่ต่
พอวนัที*ไปขนปุ๋ยก็นอนจนถึงแปดโมงเกา้โมงก็ไปขนปุ๋ย บางทีมนัก็อาจอยูก่บัการทานอาหารดว้ย 
เพราะบางทีก็ไปหาของเถื*อนใส่ในครัวบา้งก็เท่านี�ครับ ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.82 ชนิตา เลิศศิริลกัษณ์ 
อาย ุ58 ปี เพศหญิง 
 

กราบเรียนท่านอาจารยห์มอเขียวด้วยความเคารพและศรัทธา เจริญธรรมเพื*อน ๆ พี* ๆ 
และนอ้ง ๆ ค่ะ ชื*อ ชนิตา เลิศศิริลกัษณ์ ชื*อเล่น ดา จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ตอนนี�ก็อาย ุ
58 ปี อาชีพเป็นพนกังานขายเคมีภณัฑ์ แต่ตอนนี�ก็เออรี*แลว้คะ เป็นแม่บา้น สภาวธรรม ศีลขอ้ที* 1
คือ ปาณาติปา คิดวา่ไดค้่ะ เพราะวา่ตอนนี�ตั�งแต่ป่วย คือ ตวัเองป่วยเป็นมะเร็งเตา้นม ระยะ 2 ก็ตั�งแต่
ปี พ.ศ. 2555 แต่ตอนนี� ยงัไม่หลุดค่ะ มนัก็ยงัอยู่กบัเรา แต่มนัไม่ลาม ก็ไม่ไดท้านเนื�อสัตว ์ไข่  
นม ขนม ก็เลิกมาเลย ของหวาน ไขมนั ก็ไม่ไดกิ้นตั�งแต่ปี พ.ศ. 2555 ก็รู้สึกตวัเองวา่ดี อารมณ์ดีขึ�น
เมื*อก่อนจะเป็นคนใจร้อน ขี�โมโห ก็ดีขึ�นแลว้ตวัเองเป็นนกัวิทยาศาสตร์ท่านอาจารยห์มอก็แนะนาํ
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บอกวา่ไหนลองทดสอบกินมื�อเดียว อยา่งมากที*สุด คือ 2 มื�อ มื�อเยน็นี*จะไม่ทานเลย ก็มาทดสอบดู
วา่ถา้เราทาน 2 มื�อ กบัมื�อเดียวนี*จะเป็นยงัไง ก็รู้สึกว่าตอนเชา้มานี* เวลาเราตื*นถา้กินมื�อเดียวเราจะ
ตื*นไดเ้ร็ว แลว้ก็ตวัเบาระบบขบัถ่ายก็ดี แต่ถา้ทาน 2 มื�อนี* มนัเหมือนวา่เวลาเราดีท็อกซ์ ทาํไมเราถึง
ถ่ายน้อยลง ก็ลองเปรียบเทียบดู ก็แบบนี*คะ แล้วก็คิดเรื* องทาํดีส่วนใหญ่ยงัติดกับเรื* องงานใน
ครอบครัวอยูก่็ไม่ค่อยไดอ้อกไปกบัหมู่กลุ่มเท่าไหร่ ก็ลูกยงัเล็กมากคะ คนโตอายุ 17 คนเล็กก็อาย ุ
11 ปี เวลาเขาป่วย เราก็ใช้ยา 9 เม็ดทาํให้ค่ะ อยา่งสมมติว่า ปวดทอ้งประจาํเดือน ก็ใช้ผงถ่าน นํ� า
สกดัแลว้ก็นํ�ามนัเขียว ทอ้งเสียก็ใชอ้ยา่งนี�คะ แต่ถา้เป็นหวดัตวัร้อนเจบ็คอก็ใชย้า 9 เม็ดคะ แลว้เวลา
เขาทาํไม่ดี บอกเขาว่าหนูลอง เพราะวา่ถา้เกิดไปโรงเรียน ถา้เกิดดื�อกบัแม่ ไปโรงเรียนหนูตอ้งเจอ
เพื*อนรังแกหนูหรือว่าคุณครูตอ้งดุหนูแน่เลย แลว้ก็เรียนจะไม่เขา้ใจ เขาก็จะมาบอกเราว่าวนันี� จะ
เป็นยงัไง ถา้เกิดเขาดื�อ เขาบอกวา่วนันี� เขาหกลม้เล่นฟุตบอลแลว้หกลม้อยา่งนี*คะ ก็รู้สึกวา่เราก็เอา
วชิาหรือวา่ธรรมะที*ท่านอาจารยส์อนตอนมาอยูที่*นี*ใชก้บัครอบครัว โดยเฉพาะลูกของเราคะ ทาํชั*ว
อะไรบา้ง ก็เรื*องความโมโหยงัเยอะอยูแ่ลว้ก็อตัตากบัลูกคะ ถา้เขาไม่ดูหนงัสือเราก็จะขี�โมโหแต่วา่
ถา้เรามาค่ายแลว้กลบัไปรู้สึกวา่จะทาํไดป้ระมาณอาทิตยห์นึ* งค่ะ ก็ต่อไปก็เหมือนเดิมอีก ก็มาครั� งนี�
ท่านอาจารยก์็พดูวา่กิเลสนี* เราจะต่อสู้กบัมนัยงัไงบา้ง ก็เลยจะลองเอาแนวทางนี�ไปลองดูนะคะ แลว้
ก็ลดละเลิกกิเลสนี* คิดวา่ต่อไปก็จะตั�งเรื*องจุลศีลแลว้ก็ ศีล 43 ขอ้คะ จะเป็นผีเสื� อตวัเล็ก ๆ อยูภ่าค
กลางช่วยอาจารย์ค่ะ อาจารย์พูดผูใ้ดช่วยปฏิบติัจุลศีลผูน้ั�นล่ะได้ช่วยผม ได้ช่วยสังคม ได้ช่วย
พระพุทธเจา้ จริง ๆ เราช่วยหมดนะ ผูใ้ดปฏิบติัจุลศีลผูน้ั�นไดช่้วยเหลือมวลมนุษยชาติทุกคน แลว้
พลงัของพวกเราทุกคนมีค่ามาก เหมือนที*พี*ท่านหนึ*งเล่าไปเมื*อกี� นี* พลงัเของพวกเรามีค่ามาก เลย แต่
ละคนแต่ละท่านที*มามีผลพลงัของท่าน ชีวิตของท่านมีผลทาํให้พี*นอ้งเราบรรลุธรรม องคป์ระกอบ
ในชีวิตของท่าน มีผลให้พี*น้องเราบรรลุธรรม มีผลเติมกนัทั�งหมดเลย พลงัของเราก็มีผลต่อเพื*อน 
พลงัของเพื*อนก็มีผลต่อเรา ต่างคนต่างหนุนกนัให้บรรลุธรรม นี*คือคุณค่าอนัลํ� าค่าของหมู่มิตรดี
สหายดี สังคมดี สิ*งแวดลอ้มดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของการพน้ทุกข ์เป็นเครื*องมือให้คนพน้ทุกข์ได ้
ให้คนปราบปีศาจได ้ไม่เช่นนั�นจะไม่มีมนตข์ลงั จะไม่มีมนตข์ลงัที*ปราบปีศาจได ้แต่พลงัของหมู่
มิตรดีสหายดีจะเป็นพลงัมนต์ขลงัที*ปราบปีศาจได ้พลงัเดียวเลยพระพุทธเจา้ยืนยนัพลงัเดียวเลย 
มิตรดีสหายดี สิ*งแวดลอ้มดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย ์ คือ การพน้ทุกข ์นี� เป็นคาํตรัสของ
พระพุทธเจา้ อื*นจากนี� ไม่มี เพราะฉะนั�นพลงัของทุกชีวิตมีค่า เขาลงทุนทาํความชั*วคนเขาก็ลงทุน
นะ ลงทุนไปทาํความชั*วเสียเงินเสียทองเสียเวลา ลงทุนไปเลี�ยงปีศาจ เขาก็ลงทุนไปสังเวยปีศาจไป
เลี�ยงปีศาจทาํแลว้ชาติแลว้ชาติเล่าชาติแลว้ชาติเล่าวนัแลว้วนัเล่าลงทุนไปเลี�ยงปีศาจเขาก็ยงัลงทุนไป
เลี�ยง แลว้เราลงทุนมาทาํลายปีศาจทาํไมเราจะไม่ทาํอะ ใช่ไหมชีวิตเราหนะ ลงทุนลงแรงลงเงินลง
อะไรก็แล้วแต่ ลงเวลาลงอะไรนี*เราลงทุนลงแรง ทุนรอนของเราทุกอย่าง ชีวิตเราเรี* ยวแรงเวลา



2052 
 

ทั�งหมดนี* ลงทุนไปทาํความชั*วเขายงัลงทุนไดม้าแลว้ ลงทุนมาทาํความดีทาํไมจะทาํไม่ได ้ถึงเวลาที*
เราจะลงทุนมาทาํความดีแลว้ มนัจะเสียเวลาเท่าไหร่ ๆ มนัก็คุม้ มนัเสียเวลาแต่มนัไดม้ากกวา่เวลา 
เสียเวลาเพื*อไดเ้วลา ของเรายอมเสียเวลาเพื*อฆ่าปีศาจ เราจะไดเ้วลาแห่งความผาสุกตลอดกาลนาน 
คุม้ไหม เสียเวลาเพื*อฆ่าปีศาจแต่เราไดเ้วลาที*เป็นอิสระตลอดกาลนาน เป็นแลกกบัเวลาที*เป็นอิสระ
ตลอดกาลนาน มันคุ้มสุดคุ้มนะ ชีวิตมันก็ต้องลงทุน ที*พูดพยายามพูดให้สะดุดนะให้สะดุด
บางอยา่งให้คิดบางอยา่ง คนเขาลงทุนทาํชั*วทาํไดไ้ม่เห็นบ่นสักคาํ แต่ลงทุนทาํดีบ่นนี*มนัก็ขาดทุน
แลว้ชีวตินี�นะ ลงทุนทาํดีแต่บ่นนี�มนัก็จะขาดทุนเอานะ มนัก็จะเสียหายนะชีวิตนะ ก็ฝากเป็นขอ้คิด 
ที*พูดนี*คือให้กาํลงัใจพี*น้อง ที*พูดก็ให้กาํลงัใจว่าท่านมาร่วมกนัทาํสิ*งที*ดีนี*มนัถูกตอ้งแลว้ มนัเป็น
ประโยชน์สูงสุดแลว้ต่อชีวติของท่านต่อชีวติของหมู่มิตรดี สหายดี และต่อชีวิตของมนุษยชาติ สิ*งที*
ท่านร่วมกนัทาํ พี*นอ้งมาร่วมกนัทาํนี*ถูกตอ้งแลว้ ขอใหมี้ความสุขในการทาํ ไม่ใช่ ๆ ให้กาํลงัใจดว้ย
การยกยอ่ปอปั� นอะไร แต่ใหก้าํลงัใจดว้ยความจริงแทแ้ห่งสัจจะ สิ*งที*พดูไป คือ สิ*งจริงแทแ้ห่งสัจจะ
ที*พระพุทธเจา้ตรัสรู้ แล้วแต่ละท่านก็ได้พิสูจน์แลว้ว่าถ้ามีพลงัของหมู่นี* เรามีพลงัทาํสิ*งที*ดีหลาย
อยา่งที*อยูที่*บา้นคนเดียวเราทาํไม่ได ้แต่มาอยูก่บัหมู่เราทาํได ้เราก็ไดพ้ิสูจน์ เราก็ไดพ้ิสูจน์ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.83 นายชุมพล ยอดสะเทิน 
อาย ุ41 ปี เพศชาย 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ทุกรูป กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียวที*เคารพยิ*ง เจริญ
ธรรมพี*น้องที*ใฝ่ความอดทนทุกท่านครับ กระผมนายชุมพล ยอดสะเทิน อายุ 41 ปี บา้นอยูจ่งัหวดั
มหาสารคาม วุฒิการศึกษา ม. 6 งานสภาวะธรรม ณ ช่วงเวลานี�ก็ มาไดฟั้งอาจารยบ์รรยายในค่ายก็
ชดัเจนวา่เรื*องเนื�อสัตวเ์นื�อเรายงัไม่ขาด ทั�งที*พยายามทาํมาหลายปีแลว้ เขา้มาที*นี*ก็กลางปี พ.ศ. 2554 
จากแม่บา้นป่วย พามารักษา แลว้ก็มนัเป็นเหมือนลกัษณะมนักดข่ม มนัยงัไม่ถึงใจ พอมารู้จริงก็ใน
ค่ายนี*ล่ะที*อาจารยพ์ูดถึง ทางที*เราคิดวา่เราขาดจากเนื�อสัตวแ์ลว้นี* เราตอ้งลองเช็คดู เราหยุดไปได้
เดือน 2-3 เดือน ก็ไปเช็คดูไปกินดู อยา่งผมนี*มนัก็ไม่ไดกิ้นบ่อย ยงัเหลือปลาเล็กปลานอ้ย ซึ* งก็นาน 
ๆ เป็น 2-3 อาทิตย ์ก็ไปกินดู ไปชิมนํ� ามนัทาํให้รู้วา่เรายงัไม่ขาดจริง ๆ เพราะวา่กินมนัก็ยงัรสอร่อย
อยู ่จริง ๆ แลว้เรื*องนี� เรื*องหยาบมาก บุญวฒิุหมายเลขหนึ*งเลยของชาวโศก  
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กรณีศึกษาที* 
7.84  นายณรงค ์ศรีเมือง 
อาย ุ36 ปี เพศชาย  
 

ผมชื*อณรงค์ ศรีเมือง อายุ 36 ย่าง 37 ปี อาชีพรับราชการ เป็นนักวิชาการสาธารณสุข
ชาํนาญการที*โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลละอุ่นใต ้อาํเภอละอุ่น จงัหวดัระนองครับ ผมเป็น
นกัศึกษาปี พ.ศ. 2557 ก็ก่อนจะเป็นนกัศึกษานี�  ก็มีความทุกขน์ะครับ จริง ๆ อยากมานานแลว้ แต่
บุญยงัไม่ถึงรอบ คิดในใจวา่ สักวนัหนึ*งเราจะมาศึกษาเรียนรู้ก็ไม่คิดวา่จะเป็นนกัศึกษาครับ ทีแรกก็
มาเรียนรู้เรื*องสุขภาพ เพราะวา่เราทาํงานดา้นสุขภาพ เราตอ้งไปช่วยเหลือผูอื้*น แต่วา่เราเองก็ยงัทุกข์
อยู่จะไปช่วยเหลือผูอื้*นได้อย่างไร ก็เลยมาเขา้ค่าย 5 วนั และก็หลงัจากนั�นกลบัไปก็คิดว่า จะนาํ
ความรู้ความสามารถที*ไดย้า  9 เม็ด เพราะรู้สึกแปลกประหลาดตั�งแต่แรกที*มาก็รู้สึกอศัจรรยใ์จใน
ตวัเองนะครับ โดยเฉพาะการกินอาหารมื�อเดียวนะครับ ก็ผมมาค่ายแรก ก็ลองฝึกกินมื�อเดียวเลย คิด
ว่ามันเป็นสิ* งที*น่าลอง ก็เลยลองกินอาหารมื�อเดียวในวนัที*  3 หรือวนัที* 4 ในค่ายรู้สึกถึงความ
อศัจรรยใ์จ ไม่น่าเชื*อวา่กินอาหารมื�อเดียวแลว้จะมีแรง มีเรี*ยวมีแรงมากกวา่ ตอนที*เรากินอาหาร 2-3 
มื�อ ก็กลบัไปก็ค่อนขา้งจะใจร้อน ตะบี�ตะบนัทาํครับ ปฏิบติัแลว้ก็ชวนครอบครัวครับ ภรรยา แลว้ก็
พอ่แม่ มาเขา้ค่าย ในเวลาต่อมา หลงัจากนั�นก็กลบัไปที*ระนองนะไปจดัค่ายสุขภาพ ก็พ่อแม่จะช่วย
หาคนมาเขา้ค่ายดว้ยก็คือเราช่วยกนัทาํมาหากิน ก็คิดวา่ประโยชน์ แรก ๆ ไปบอกใคร ก็ไม่มีใครเชื*อ
แมแ้ต่ภรรยา 

ตวัเองก็ไม่ค่อยอยากเชื*อ เพราะเราก็เคยบอกจะเลิกอบายมุข แต่ก็ไม่เลิกสักครั� ง พอเรามา
อบรมแลว้เราเริ*มจะมีการเปลี*ยนแปลง เราสามารถเลิกกินเหลา้เลิกสูบบุหรี*ได ้เลิกอะไรที*ไม่ดีหลาย 
ๆ อยา่ง ก็เขาเห็นการเปลี*ยนแปลง เขาก็ยอมมากบัเรา ไปพูดกบั อสม. ไปพูดกบัชุมชน แรก ๆ ไม่มี
ใครเชื*อเรานะ พูดจนคอแห้งหมดนะครับ แต่พอเราปฏิบติัไปสักพกันึง จนรู้สึกว่า เราเริ*มจะมีการ
เปลี*ยนแปลงนในชีวิตและจิตวิญญาณของเราแลว้มนัเป็นช่วงที*มีการเปลี*ยนแปลงที*สุดในชีวิตของ
เราครับ ผมพบหมอเขียวตอนอายุ  35 ปี เริ*มตาสวา่งขึ�นครับ ก็คิดวา่เป็นช่วงเวลาที*เหมาะสมแลว้
ครับ โชคดีว่าได้มาพบอาจารย์มีความเมตตากรุณาพวกเรามาก ๆ ครับ รู้สึกซาบซึ� งมากในการ
อธิบายธรรมะหมอเขียวจะสอดแทรกนูน้นี*นั�นให้พวกเราทุกอยา่ง เพื*อที*จะให้พวกเราเขา้ใจแต่ดว้ย
ปัญญาอนันอ้ยนิดของแต่ก็ยงัไม่ถึงไหนก็พยายามลดละกิเลสของตนเอง แลว้ก็ช่วยคนอื*นไปดว้ยมี
ครั� งนึงบอกว่า จะลองกินมื�อเดียวในช่วงเขา้พรรษาครับ ตอ้งขอสารภาพบาปด้วยว่า ทาํไม่ได้เรา
ประมาณผิดเราคิดวา่เราน่าจะทาํไดแ้ต่พอเอาเขา้จริง ๆ ก็พลาดครับ หลงัจากนั�นก็ลม้ลุกคลุกคลาน
ครับ จะตั�งตบะ 1 วนั บา้ง 3 วนั ติดต่อกนั 15 วนั ก็ลม้ลงมา ก็เริ*มใหม่ คือ ให้อภยัตวัเองที*แต่ละครั� ง
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ที*ลม้ลงไปนี* เราไดรู้้จกัมนัมากขึ�นนะครับ กิเลสที*มนัลม้ลงไปในแต่ละครั� งนะครับ ก็ไดรู้้วา่กินแลว้
มนัก็รู้สึกแบบนี� นี*เอง เราก็ไดเ้รียนรู้ไปดว้ย คลา้ย ๆ วา่ไดเ้รียนรู้หน้าตาของกิเลส ท่าทางกิริยาของ
กิเลสนะครับ จะไดสู้้กบัมนัได ้ก็พยายามปลอบใจตวัเองเรื*อย ๆ ครับ หลงัจากที*เล่นกบักิเลสไปมาก 
ๆ ก็ทาํใหเ้กิดวบิากกบัตวัเอง เห็นชดัเจนวา่มนัส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเรา เรี*ยวแรงของเราที*เคย
มีมาก ๆ มนัก็จะลดลงนะครับ ก็จะขอเป็นเมล็ดพนัธ์ุเมล็ดหนึ*งที*ท่านอาจารยห์มอเขียวหวา่นไปใน
พื�นที* แลว้ก็จะช่วยเหลือคนอื*นต่อไปนะครับ ขอเท่านี�ครับ ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.85 นางฌชัชา อุ่นวเิศษ 
อาย ุ42 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบท่านอาจารยห์มอเขียวเจริญธรรมสํานึกดีพี*นอ้งจิตอาสาที*
ใฝ่ในธรรมทุกท่านคะชื*อชชัชา บุญพิเสก อายุ 42 ปี ชื*อเล่น ติWดติWด เพื*อนชอบเรียกชชัชาปุ้บ ชั*วชา้นี*
ก็เลยนึกถึงคาํของอาจารยห์มอเวลาที*อาจารยห์มอพูดขึ�นมาทาํให้เตือนตวัเองว่า ชื*อชชัชานี*มาจาก
ความชั*วชา้นะค่ะ เพราะวา่เราชั*วชา้จริง ๆ นะค่ะเพราะกิเลสเรานี*เยอะมาก การที*เราไดม้าเจออาจารย์
หมอไดม้าอยู่ในกลุ่มตรงนี�  ทาํให้เราไดพ้บกบัตวัตนจริง ๆ ไม่ทราบหลาย ๆ คนเคยเป็นแบบดิฉัน
ไหมชอบตั�งคาํถามกบัตวัเองตั�งแต่ ม.3 ตวัเล็ก ๆ วา่ตวัเองเกิดมาทาํไมก็พยายามหาคาํตอบก็ไม่เคย
ไดค้าํตอบจนมาไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพที*ดอนตาลก็ไดเ้จอกบัคาํตอบและถึงไดรู้้ว่าชีวิตของตวัเองนี� ได้
เกิดมาทาํไม เกิดมาเพื*อลดกิเลสเพื*อช่วยเหลือพี*นอ้งมีค่ามีความหมายตรงนี�  แลว้ก็สภาวธรรมที*ได้
จากการที*เรามาเขา้ค่าย คือ 1. เราไดเ้ห็นตวัตนของเราอยา่งชดัเจนคือกิเลสในตวัเราตวัใหญ่มากใหญ่
จนขนาดที*คบัรถ รถคนัเล็ก ๆ จนอยูไ่ม่ไดต้อ้งเอารถคนัใหญ่ขนพี*นอ้งไหมมนั คือ ความอยากเป็น
คนดีนี*คือกิเลส เรามีรถคนัเล็ก ๆ มนัคบัพี*น้องไม่พอพี*หารถคนัใหญ่ ๆ เพื*อที*จะไดว้ิ*งรับพี*น้องเรา
เยอะ ๆ ยิ*งฟังอาจารยย์ิ*งชดัขึ�นมนัเป็นความอยากดีมนัคือกิเลสค่ะ แต่พอเราไดเ้รียนรู้อยากดีนี*มนั
ไม่ใช่แค่เราอยากดีเราไปกระทบคนขา้ง ๆ อยากใหเ้ขาดีเหมือนเรา ตลอดระยะเวลาที*มารู้จกัอาจารย์
หมอเขียวมาเขา้ค่าย มนัก็ส่งผลกระทบกบัพี*เขาพี*ออกจากงานมาเถอะติWดอยากเป็นคนดีแต่เขาเฉย ๆ 
นิ*ง ๆ แลว้ก็ตามเราทุกอยา่งยงัไม่พอใจเราอีกก็ความอยากดีของเรา ทาํให้เขาตอ้งลาออกจากงานเรา
ก็ไม่รู้ว่าจะให้เขาทาํอะไรดีคนข้างบ้านเขาว่าสามีมีงานทาํดี ๆ เงินเดือนเป็นหมื*น ๆ ไปเอาเขา
ออกมาบา้ ๆ บอ ๆ ตามตวัเองอะไรแบบนี�ค่ะจนมาเจอกลัยาณมิตรจะจา้งช่วยทาํขายของที*พทัยาแลว้
ก็เกิดมีอยูช่่วงหนึ*งที*เขา้มาที*คลองสามแลว้ก็มาทาํการบา้นไดฟั้งคาํหนึ*งของพ่อท่านที*บอกวา่อาชีพ
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กบัจิตอาสาตอ้งแบ่งแยกกนัใหดี้มนัเลื*อมลํ�ากนัมนัใกลเ้คียงกนัมากอาชีพเรามีโอกาสที*จะสร้างกิเลส
เราอยากไดก้าํไรแต่จิตอาสา คือ เราตอ้งทุ่มเทฉนั�นการที*เราออกมาขายของนี*เราคิดที*จะไดก้าํไรมาก
เกินไปหรือเปล่าเราตอ้งการช่วยเหลือเขาหรือเปล่า เป็นอะไรที*กํ� ากึ* งมากในการที*เราจะประกอบ
สัมมาอาชีพตรงนี� ในแต่ละครั� งเราคิดกบัเขาเราเป็นจิตอาสาหรือเราเป็นนกัคา้มืออาชีพกนัแน่จน
สุดทา้ยเราก็ตรวจสอบกนัทุกครั� งที*เราออกไปสัมมาอาชีพ 2 ปี ที*ผา่นมาเราไม่เคยขดัสนเลยพี*ออกมา
ก็มาช่วยกนัทาํมาหากินก็มีรถออกมาไดช่้วยเหลือกนัไดบ้าํเพญ็ไดส้มใจปรารถนา คือ ตามกิเลสค่ะ
แลว้ตอนนี�ก็คือไดพ้ยายามลดกิเลสนี�ลงไม่อยากดีแลว้พอไม่อยากดีแลว้เกิดอจินไตยคือพี*เขาไดย้อม
เขา้เรียนยอมสมคัรแพทยว์ถีิธรรมเพราะวา่เราต่อสู้มา 2 ปี แลว้พี*ไม่อยากเรียนกบัหนูหรือพี*ไม่อยาก
เรียนกบัหนูหรือต่อมนัจนเขาเครียดเกิดอจินไตยขึ�นเพราะพี*เขากลา้ที*จะเรียนเพื*อจะเรียนรู้ธรรมะ
เพิ*มเติมและเติบโตไปพร้อม ๆ กนัส่วนเรื*องความดีก็ดีใจที*ไดร่้วมงานตลาดวิถีธรรมของคลอง 3
แลว้ก็ไดพ้าคุณแม่มาชวนหลายครั� งแลว้แม่ไม่เคยอยากมาค่ายแต่พอใชกุ้ศโลบายมาขายของแม่ยอม
มารู้สึกวา่ชีวตินี�ไดพ้าแม่มารู้จกัหมอเขียวรู้ธรรมะหมอเขียวนี*ก็เป็นสุขที*สุดแลว้ค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.86 นางสาวณฐันิชา คาํปาละ 
เพศหญิง 
 

กราบคารวะท่าน อาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญธรรมพี*นอ้งทุกท่านค่ะ ชื*อณัฐนิชา คาํปาละ 
เป็นอาจารยพ์ยาบาลนะคะ รอบนี� เป็นอาจารย ์เป็นครูเลยคะ ก็เป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม รหัส 
56103 จากที*ได้มาเรียน จริง ๆ เป็นลกัษณะมาเขา้ค่ายอบรมบ่อยแลว้ ก็อยากสมคัรเป็นนักศึกษา
แพทยว์ิถีธรรมก็หลายปี แต่ว่าไม่ผ่านเกณฑ์ขั�นแรกที*ว่า เขา้ค่ายปฐมนิเทศ เนื*องจากว่า ภาระงาน
ตวัเองก็ไม่สามารถมาไดห้ลงัจากที*เป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรม ก็พยายามทาํตาม กติกา ของสถาบนั
นี�คะ คือ เขา้ค่ายได ้3 ครั� ง ปี แรกก็คิดวา่ น่าจะผา่นแลว้ก็ไดม้าสอบตามเกนฑ์ แต่ครั� งนี�ตั�งใจวา่จะ
ขออนุญาตดรอป คะอาจารย ์จริง ๆ แลว้มีพี*คนหนึ*งบอกเป็น นกัศึกษาแพทยห์รือเป็นจิตอาสาแลว้
อาจารยไ์ม่ใหล้าออก เพราะวา่เนื*องจากภาระงานของตวัเอง จริง ๆ ก็พยายามบอกในทีมงานดว้ยวา่
ขออนุญาตปีนี�ขอหยุดงานไดใ้หม อะไรนี*ค่ะ เพราะวา่งานและก็ภาระการเรียนของตวัเองน่ะคะ แต่
เอาจริง ๆ แลว้นี*แค่ใน จ ลาํปางเอง ที*เราจดัค่าย แลว้เราก็รับช่วยงานที*ประชาชนที*เขาสนใจ สุดทา้ย
แลว้ก็คือไม่ไดห้ยุดก็ทาํ เพียงแต่ไม่ไดอ้อกไปพื�นที*ไกลหรือว่ามาที*มุกดาหาร จนอากิมจาํชื*อไม่ได้
แลว้นะคะ ตอนนี� เมื*อก่อนนี� คุน้เคยนะคะ พยายามในลกัษณะที*เรียนและก็นาํไปใช ้ส่วนของตวัเอง
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นี* ตั�งใจมากในการที*จะให ้นกัศึกษาพยาบาลไดรู้้จกั ไดเ้รียนรู้นะคะ เพราะนกัศึกษาที*วิทยาลยั นคร
ลาํปางมีประมาณ 600 คน นะคะ ถา้นกัศึกษาไดรู้้จกัเขาสามารถที*จะนาํสิ*งพวกนี� ไปช่วยประชาชน
ไดค้ะ และไดบ้อกนกัศึกษาตลอดเลยวา่ ถา้เราเป็นนกัเรียนแลว้เราไปสอนเรื*องความรู้เขานี* ในขณะ
ที*ประชาชนซึ* งส่วนใหญ่ที*เป็นจิตอาสาหลาย ๆ คนนี*ก็เป็นประชาชนทั*วไป หรือเป็น อสม. ก็
สามารถจะเป็นจิตอาสาสอนชาวบา้นไดแ้ลว้แต่นกัศึกษายงัไม่รู้เรื*อง ก็ให้เขาพิจารณาวา่ตวัเองควร
จะยงัไงก็ไดเ้ชิญ กลุ่มแพทยก์ลุ่มจิตอาสาเครือข่ายภาคเหนือ ไปให้ความรู้แก่นกัศึกษา ซึ* งก็ไดรั้บ
ความรู้กนัเต็มที*นะคะ หลงัจากนั�นเราก็ให้นกัศึกษาไดอ้อกหน่วย ในกลุ่มประชาชนที*เขาตอ้งการ 
ตรงนี�ประชาชนชอบมากเลยคะ ในการที*เราออกหน่วยและไปใหค้าํแนะนาํ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.87 นางสาวทาริกาณ์ แขมโคกกรวด 
อาย ุ37 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการท่านสมณะและนกับวชทุกฐานะคะกราบคารวะ อาจารยห์มอเขียว ใจเพชร 
กลา้จน และเจริญธรรมสํานึกดีพี*นอ้งนกัรบทางธรรมทุกท่านคะ ชื*อนางสาวทาริกา แขมโคกกรวด 
ชื*อทางธรรมว่า ประทับใจ ชื*อเล่น บี เรียนจบการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ อาชีพเดิมเป็นโปรแกรมเมอร์ ที*เกี*ยวขอ้งกบัการวางระบบคอมพิวเตอร์คะ และเป็น
เจา้ของกิจการเล็ก ๆ อายุตอนนี�  37 ปี ไม่ค่อยไดขึ้�นเวทีก็ปกติจะเป็นนกัหลบเหมือนกนัแต่ก็เป็น
นกัรบแห่งธรรมตลอดเวลา สภาวธรรมปัจจุบนัก็ไดเ้กิดสภาวะที*ไดป้ฏิบติัธรรมกบัพ่อนะคะ ตอ้ง
ขอบคุณพอ่ที*ป่วย ขอบคุณที*พอ่ที*ไม่สบาย เพราะทาํให้เราไดเ้รียนรู้เรื*องอตัตาของเรามาก คิดไปคิด
มาเพื*อนก็บอกมาหลายทีแลว้วา่บีนี*เป็นอยา่งนี�นะ บีก็บอกวา่บีรู้แลว้ บีรู้ทุกอยา่ง แต่บีก็ยงัทาํอยูแ่ละ
บีก็ยนืยนัไม่ไดว้า่สิ*งที*บีรู้แลว้นั*นเป็นสิ*งที*ใช่ แต่พ่อทาํให้บีรู้วา่สิ*งที*บีรู้อยูแ่ลว้และเพื*อนก็ช่วยบอก
นี*มนัยิ*งกว่าใช่ คือ บีดื�อกว่าพ่อดื�อกว่าใครในโลก บีดื�อจนขนาดที*ว่าหาทางออกไม่ไดจ้นมาเจอที*
อาจารยพ์ดูที*ผา่นฟ้าวา่โคตรพอ่โคตรแม่อตัตามนัเป็นยงัไง ก็รู้สึกวา่ตวัเองมีโคตรพ่อโคตรแม่อตัตา
อยูใ่นนั�นเยอะมาก เป็นคนที*เอาแต่ใจตวัเองตอ้งไดด้ั*งใจและเป็นเจา้แม่โปรเจค เจา้แม่เพอร์เฟคอะไร
ทุกอยา่ง พอตอ้งมาดูแลพอ่แลว้รู้สึกวา่ ถา้เรายงัไม่ทาํที*ตวัเองให้ไดนี้* เราก็ช่วยพ่อไม่ไดแ้ละเราก็จะ
ทาํร้ายตวัเราเองด้วย ทาํบาปทุกวนัเลยคะอยู่กบัพ่อโดยการที*เบียดเบียนลมหายใจตวัเองและก็
เบียดเบียนลมหายใจพ่อดว้ยแมเ้ราจะทาํสิ* งที*ดีที*สุดสําหรับเรา แต่ไม่ใช่สิ* งที*ดีที*สุดสําหรับพ่อใน
ขณะนั�น พอ่ทาํให้เราไดฝึ้กคาํวา่เมตตาจริง ๆ และเราก็ไดถู้กถีบมาหาหมอเขียวดว้ยคาํวา่เมตตานี� ที*
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เราตามหามาตลอดวา่เราจะฝึกคาํวา่เมตตาไดจ้ากที*ตรงไหนและจิตอาสานี*ตอ้งฝึกยงัไงถึงจะไดค้าํวา่
เมตตามาทุกวนันี�แค่คาํวา่สาํนึกดีก็ยงัมีไม่มากพอจะเก็บขยะสักชิ�นหนึ*งก็ยงัตอ้งคิดเลยวา่ดีหรือเปล่า 
จะช่วยเพื*อนสักหน่อยหนึ*งก็ยงัตอ้งคิดเลยวา่ฉนัวา่งไหม ทาํมนัไมจิตเรามนัคิดทาํไมตอ้งใชเ้วลาคิด 
แค่เสี* ยววินาทีหนึ* งก็ถือว่าตอ้งคิดแล้ว แต่พ่อมาทาํให้บีมาคิดน้อยลง ลงัเลน้อยลงและก็เชื*อมั*น
ศรัทธาในสิ*งที*เรากาํลงัทาํอยู่ว่าถ้าเราปฏิบติัในสิ*งที*ครูบาอาจารย์แล้วนี*ธรรมของพระพุทธเจ้า
สามารถเปลี*ยนคนชั*ว ๆ คนหนึ* งให้เดินเขา้สู่ทางธรรมไดแ้ลว้ก็พยายามที*จะสะสมจิตขององค์คุลี
มาร ที*แมท้าํชั*วเป็น 999 ครั� ง ก็ยงัสามารถบรรลุธรรมแลว้กลบัมาเป็นคนดีไดห้รือแมแ้ต่เทวทศัน์ที*
แมจ้ะเลวร้ายสุดขั�วยงัไงก็ยงัสามารถบรรลุธรรมได ้ต่อสู้กบัพ่อนํ� าตานองหน้าทุกวนัไม่ร้องเป็น
หยดนํ� าตาก็ร้องในใจ แต่สิ*งที*ไดม้นัคุม้กว่า คือ มนัไดม้ากกว่าหน้าที* เห็นสภาวธรรมของตวัเองที*
เป็นลูกอกตญัXูมากกวา่ลูกกตญัXูแมแ้ค่เสี*ยวหนึ*งแต่ถา้เราปล่อยไวม้นัจะทาํให้จิตตวันั�นพฒันาไป
ถึงการทิ�งพ่อทิ�งแม่ไดม้นัทาํให้เขา้ใจวา่คนที*มีสภาวะการทิ�งพ่อทิ�งแม่ทิ�งคนแก่ให้อยูท่ ั�ง ๆ ที*คนแก่
เป็นคนที*มีคุณค่าจิตตวันี� แมเ้ล็กน้อยแมเ้สี*ยววินาทีที*เกิดขึ�นถา้เราปล่อยไวม้นัจะพฒันาไปแต่เรามี
โอกาสไดเ้ห็นและเราไดห้ยดุหย ั*งมนั เสียงพอ่ครูบอกวา่พอ่แม่แมผ้ดิแมไ้ม่ดีอยา่งไรก็ตอ้งยกให้ท่าน 
เสียงนี� ขึ�นมาทาํให้บีรู้สึกวา่บีกบัพ่อไม่เคยทาํอะไรผิดต่อกนัทาํไมบีถึงถือสาพ่อไดข้นาดนั�นเมื*อบีรู้
สาเหตุแลว้มนัทาํให้บีตามหาและบีก็เจอคาํตอบแลว้วา่มนัไม่ใช่ในชาตินี� แต่มนัเป็นสิ*งที*เราก็ทาํกนั
มานะและก็เป็นสิ*งที*เราตอ้งมาแกไ้ขและก็มาลา้งกนัในปัจจุบนับีก็คิดวา่บีก็ทาํไปเรื*อย ๆ จนสุดทา้ย
มนัก็มาทดสอบบีอีกในขั�นสุดทา้ยของมนัคือขั�นที*ถา้บีเทียบกบัสภาวะแลว้ก็ถึงที*จะนาํไปสู่ อนนัตลิ
ยกรรมได ้ไม่ไดคิ้ดจะฆ่าพอ่นะคะ แต่การทาํร้ายพอ่ทางจิตวญิญาณมนัยิ*งกวา่ฆ่า คิดถึงขนาดที*วา่แค่
แวบเดียวนี*ถา้พ่อจะไปตอนนี� ทิ�งร่างวางขนัธ์งคงจะไม่เป็นภาระใคร ๆ หรือตวัพ่อเองก็คงไม่ทุกข์
ทรมานมากนกั แต่จิตตวันั�นแค่นิดเดียวที*เราระงบัไดแ้ละก็เปลี*ยนมนัพ่อมีคุณค่า 77 ปี ที*อยู่มามี
คุณค่ามากสามารถที*จะดูแลลูกและดูแลประเทศเสียสละครอบครัวเพื*อคนอื*นและเพื*อประเทศไดจิ้ต
ของความเป็นทหารมนัยิ*งกวา่เสียสละอดทนและก็รู้สึกวา่นี*ล่ะยิ*งกวา่นกัรบแห่งธรรมเราก็เลยคิดวา่
การที*เราเห็นคุณค่าของใครทุกคนนี*มนัจะทาํใหเ้ราสึกวา่เราไม่คิดนะแต่ใหเ้ขาหมดลมหายใจไปจาก
โลกนี�โดยที*เขายงัไม่ไดท้าํอะไรเลยแต่เราตอ้งเริ*มทาํที*ตวัเราก่อนมนัทาํใหบี้ฝึกที*จะยอมจากที*เคยขอ
เพื*อน ๆ วา่บีเป็นคนอตัตาจดันะอยา่เพิ*งมาแตะอตัตาของบีเลยบีขอที*จะยอมใชว้ิบากไปก่อนบีคิดวา่
ในวนันี� บีพร้อมแลว้ที*จะให้เพื*อน ๆ หรือหมู่กลุ่มไดม้าส่งผสัสะให้บีและก็ชี� ขุมทรัพยใ์ห้บีแนะนาํ
ในสิ*งที*เป็นสาระกบับีไดก้็ขอขอบคุณทุกคนคะ 
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กรณีศึกษาที* 
7.88 นายธรรมพล วรรณคาํ 
อาย ุ43 ปี เพศชาย 
 
 นมสัการพระคุณเจา้ทุกฐานะครับ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีผูรั้ก
สุขภาพและผูไ้ฝ่ในธรรมครับ ผมชื*อ นายธรรมพล วรรณคาํ ครับ อยู ่จ.ร้อยเอ็ด อายุยา่ง 43 ปี 2515 
วุฒิการศึกษาก็เรียน มสธ. คณะนิติศาสตร์ เรียนมานานแลว้แต่ยงัไม่จบเพราะว่าตอ้งไปทาํหลาย
อยา่งในชีวติก็บกพร่องลม้ลุกคลุกคลาน พอดีมาเจอค่ายสุขภาพที*ดอนตาลหลงัจากนั�นก็มาติดต่อจิต
อาสาของเราหลาย ๆ คนก็ให้กาํลงัใจที*จะศึกษาใฝ่ในธรรมครับ ปกติก็เป็นคนไม่ชอบทานเนื�ออยู่
แลว้เป็นคนชอบทานเจมาก่อนครับ เพราะวา่เวลาเราจะไปทานอะไรนี*ทาํให้เรารู้สึกไม่สบายก็ทาํให้
เราไม่ประมาทนะครับ เวลาจะทานก็ลาํบากมาก อย่างเช่นผมเป็นคนอีสานก็จะไปทานส้มตาํก็จะ
ไม่ให้เขาใส่ปลาร้าไม่ใส่ผงชูรสครับ อนันี�ก็จะดูร้านก่อนนะครับวา่ร้านไหนบา้งที*เขาวา่งหรือไม่มี
ลูกคา้ประมานนี� ครับ มองดูก่อนใช้สายตามองดูก่อนจะเขา้ไปสั*งเขาก็เกรงใจแม่คา้เขาเหมือนกนั
เพราะบางทีเราไม่ได้ทาํกบัขา้วที*บา้นก็จะขบัรถไปโน้นไปนี* ก็จะเจอร้านที*เขาทาํส้มตาํกบัขา้ว
เหนียว ก็จะไปดูแลว้ก็จงัหวะวา่ง ๆ ก็จะสั*งวา่ไม่ตอ้งใส่ชูรสหรือวา่ปลาร้า เพราะวา่ไม่ทานก็จะดูแล
สุขภาพตวันี�มา ส่วนเรื*องการปฎิบติัธรรมหรือวา่ทาํความดีอะไรมาบา้งเมื*อผมออกจากบา้นมาครั� งนี�
ตั�งแต่วนัที* 12 ถึงบา้นราชวนัที* 13 ไปดูตลาดอริยะนะครับ ไปช่วยประชาสัมพนัธ์เรื* องการดื*มนํ� า
สมุนไพรฤทธิT เยน็นะครับ ก็จะไปดูตลาดอริยะที*บา้นราชครับ หลงัจากนั�นก็ไปทานอาหารมงัสวิรัติ
ที*บา้นราช พอดีก็ไปเจอสภาพของตอนทานขา้วเสร็จก็จะมีการลา้งภาชนะที*ใชน้ะครับ วนันั�นผมก็
เห็นแลว้ตรงนั�นก็จะมีโคลนเป็นดินที*คนเดินเขา้ไปเยอะ ๆ แลว้มนัสกปรกผมก็ช่วยทาํความสะอาด
ตรงนั�นเสร็จเรียบร้อยก็นึกวา่ตวัเองนั�นทาํใหเ้ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตรงนี�ครับ หรือวา่งานฐานที*
อยูใ่นค่ายของเรา ผมก็ช่วยอะไรที*ช่วยไดผ้มก็จะช่วยทุกอยา่งครับ อยา่งเช่นขบัรถผมก็ช่วยถา้ทาํได ้
และเป็นกาํลงัใจใหก้บัหมู่มิตรดีสหายดีดว้ยที*เรามาไดรู้้จกักนัมกัคุน้กนัแลว้ เกื�อกูลในดา้นความคิด
อะไรต่าง ๆ บางท่านก็ให้ขอ้คิดไวก้บัผม ผมก็ไดน้าํไปใช้ในชีวิตครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอเป็น
กาํลงัใจกบัทุกท่านในค่ายและใฝ่ในธรรมะขอใหไ้ปถึงจุดมุ่งหมายเจริญในธรรมทุกท่านครับ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.89 นางสาวธนิดา อิงนิวตัน์ 
อาย ุ46 ปี เพศหญิง 
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เจริญธรรมสํานึกดีค่ะ กราบเทา้ท่านอาจารย ์หมอเขียว ที*เคารพนะค่ะ ชื*อจริง ธนิดา อิง
นิวตั อยูน่ครราชสีมา เป็นนกัศึกษาปี 54 มาทีนี*ตั�งแต่ปี 52 อาย ุ46 ปี เตม็ค่ะ เพศหญิงค่ะ สภาวธรรม 
จริง ๆ แลว้เมื*อก่อน ๆ มา ณ ปัจจุบนันี�  แตกต่างกนัราวฟ้าดินเหมือนกนั คือ มนัทาํให้รู้สึกว่า เรา
สามารถที*จะสละเวลาตวัเองจากความเห็นแก่ตวั สละเวลาแล้วก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจ จาก
เมื*อก่อนนี� ทาํไม่เป็น แบบสุด ๆ ไปเลยนี� เขาทาํกันยงัไง มนักักไวไ้ม่ออกมาเต็มที* สะกดคาํว่า
บาํเพ็ญบุญไม่เป็น จนเรารู้สึกว่าเราทาํไม่ไปไม่มา เราก็เลยกลบัไปตั�งหลกัที*บา้น เลยได้รู้ว่า เรา
คน้หาธรรมะ คือ หนา้ที* ที*เราไม่ไปไม่มานี�  สังเกตตวัเอง คือ เราถึงเวลา ถา้คิดได ้หรือมนัใจอะไรก็
ตาม พอเราไปเจอที*บา้นเราค่ะ คือ เรามีหน้าที*ดูแลแม่หรืออะไรยงังี� ค่ะ หรือครอบครัว เราก็ไปทาํ
หนา้ที*ของเราให้ดีพอเราทาํหนา้ที*ของเราไดเ้ต็มที*ไปแลว้ จนให้ความรู้สึกของคนแก่คนหนึ*ง ที*เขา
ไม่เหงา พอมาอยูค่่ายใจเราก็มาดว้ยไม่ไดนึ้กถึงที*บา้น พอเราอยูบ่า้นเราจะตดัเรื*องค่ายหมดค่ะ เราจะ
ทุ่มเทอยู ่ณ ตรงนั�นมนัทาํให้เรามีพลงัที*ทาํเพื*อใครสักคน หลงัจากนั�นที*บา้นเห็นวา่เราทาํเพื*อเขาได ้
เขาก็จะไม่เหงาค่ะ แมอ้ยู่ไกลก็เหมือนอยู่ใกล้ เขาจะรู้สึกอบอุ่น แต่กว่าจะทาํตรงนั�นได้ มนัตอ้ง
คน้หา พอเราไดก้ลบัมาที*นี* เปลี*ยนไปเป็นอีกคนหนึ*ง เพื*อน ๆ อาจจะเห็น ปกติเราชอบหลบ เพราะ
เรารู้สึกวา่เราอยากคน้หา เรามองวา่ความดีความชั*วมนัอยูแ่ค่เอื�อม ชีวิตคือการเรียนรู้ค่ะ ยอมเรียนรู้
ทั�งดีและไม่ดี อยา่งเช่น ชอบคิดนอกกรอบ จนพี*แกว้แซววา่บีชอบออกนอกกรอบ เราก็วา่พี*แกว้ติด
กรอบ คือ เราดูว่า ถ้าเราได้หลักการและทฤษฎีแนวทางการแพทย์วิถีธรรมหรือธรรมะของ
พระพุทธเจา้แลว้นี* เราสามารถจะซิกแซก หรือเราสามารยดืหยุน่ หรือต่อยอด หรือสามารถคน้หาให้
มนัเป็นตวัเราแลว้ก็เอามาช่วย ไม่งั�นเราก็จะติดกบัดกัไม่งั�นเราก็จะติดกรอบก็ดูไลน์ตามของคุณ
หมอ กว่าคุณหมอจะมาคิดคน้ไดไ้ม่ใช่เรื*องง่าย ก็เอาตวัเองเป็นหนูทดลอง ตวัเองก็คิดยงังั�น ยอม
เป็นหนูทดลองค่ะ จากเมื*อก่อนไม่ไดเ้จ็บป่วยอะไร แต่พอมาเราไดรู้้สึกว่าไดพ้ิสูจน์ เช่น คุณหมอ
บอกวา่ใหกิ้นตามลาํดบั ให้เคี�ยวให้ละเอียด ให้นอนเร็ว เราทาํตรงกนัขา้มหมดเลย แลว้ทาํไหมตอ้ง
เป็นยงังั�น พี*แกว้บอกวา่ละอายใจมั�ยที*ไม่ไดกิ้นตามลาํดบั ที*ไม่อยูใ่นกรอบ เราบอกไม่ละอายใจ เรา
มีสํานึกเราแค่อยากพิสูจน์บางสิ*งบางอย่าง เวลาคนป่วยอ่ะ เราปกติเราไม่ป่วยเราเอาตวัเองเป็นหนู
ทดลอง ถา้เราทาํแบบนี�แลว้นี* คือ ถา้เรามวัแต่ สปอยส์ ก็ห่วงตวัเองเราจะไม่รู้ความจริงเลยวา่เราจะ
เอาตวัรอดยงัไง แลว้เราจะไปช่วยคนอื*นได ้เพราะเราป่วยไม่เป็น แลว้เราก็ไม่รู้จกัว่าเขาน่าสงสาร
หรือเจ็บปวดเท่าใด พอเรามาเป็นเอง เรารู้หมดเลย ว่าความเจ็บป่วยมนัเป็นยงัไง แล้วเราก็ทุ่มเท
เต็มที*ถา้เราทาํได้ แมแ้ต่คนที* บางทีคนที*ป่วยหรือคนที*ขี� เกียจหรือคนที*เอาแต่นอนซม เราก็จะไม่
มองวา่เขาขี� เกียจ เรามองวา่บางครั� งพิษมนัอยูใ่นร่างกายและใจนี* เขาก็นอนหรือขี� เกียจ ถา้เขาเอ่ยปาก
เราพอมีกาํลงัช่วยเราก็จะช่วยนะค่ะ เพราะฉะนั�นเราเลยไม่กลวัค่ะ วา่จะเราจะออกนอกกรอบเพราะ
เรามีความสาํนึกดีวา่ ตวัเองตอ้งกลา้เป็นหนูทดลอง ถา้เรากลา้เราจะไดใ้นสิ*งที*เราคน้หา เราคน้หามา
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ตลอด บอกคุณหมอ 2-3 ปี ที*แลว้เราจะไปคน้หาตามวิธีของเรา เเต่เราจะเรียงร้อยเขา้กบัแพทยว์ิถี
ธรรมร้อยเรียงไปกบัธรรมะของพระพุทธเจา้ แลว้ก็มาต่อยอดนะค่ะ ส่วนการลดละเลิก ก็ยงัฟุ่มเฟือย
อยูค่่ะ 8 ปี แลว้ที*ยงัไม่ไดท้าํงาน จากมีเงินใชก้็ไม่มีเงิน เราก็ตอ้งขายที*เพื*อนบอกวา่ทาํไมไม่ทาํมาหา
กิน ทาํไมไม่ขายยาหมอ เราบอกวา่ ถา้เรายงัไม่ชดัในตวัเองเราจะไม่ทาํแต่ถา้เราชดั เราไม่มีความ
โลภแยกแยะออกเราจะทาํไม่ใช่อยู ่ๆ ใครมาใหม่ก็มาขายทุกคนก็จะมองเราแลว้ระแวง งั�นทุกคน
ตอ้งรอบคอบเรื*องนี�  มนัตอ้งมี Sense ตอ้งมีความรู้สึกกบัตวัเองค่ะ เรายอมหมดตวั หมดทุกสิ*งทุก
อย่างเพื*อที*จะพิสูจน์ออกนอกกรอบ ยอมป่วยยอมแลก แลว้สิ*งที*ไดม้ามนัคุม้ค่า ๆ ที*สุด ที*เราจะมี
กาํลงัที*เขม้แขง็กวา่เดิม จากคนป่วยเหนือกวา่คนป่วยแลว้ไดช่้วยเพื*อนเรา แค่นี�ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 
กรณีศึกษาที* 
7.90 นางฐนิตนนัท ์บุญเรือนณรงค ์
อาย ุ47 ปี เพศหญิง 
 
 กราบนมสัการนักบวชทุกฐานะค่ะ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว และเจริญธรรม
สาํนึกดีเพื*อนผูใ้ฝ่ธรรมทุกท่านค่ะ ดิฉนั นางฐนิตนนัท ์บุญเรือนณรงค ์จากสิงห์บุรี อายุ 47 ปี อาชีพ
อิสระทาํทุกอย่างทาํไดทุ้กเรื*อง ส่วนมากจะเป็นงานที*ว่า เรื*องเงินไม่ค่อยเน้นค่ะขอให้บุญมาก่อน
สภาวธรรมของปีนี� คือ จะไม่ร้อนแรงเหมือนปีก่อน ๆ ค่ะ ปีก่อน ๆ เป็นช่วงชุมนุม สภาวธรรมจะ
ร้อนแรงมากช่วงนั�น คือ ที*บา้นเรานี*จะเป็นศูนย ์3 วยัค่ะ คือ สามี ลูก และตวัเอง สามี 61 ปี ตวัเอง 
47 ปี ลูก 6 ขวบครึ* ง คือ บา้นเรามีวยัแตกต่างกนัก็จะมีอารมณ์ที*แตกต่างกนัอยา่งช่วงชุมนุมนี� เราก็ยงั
จะเป็นเหลืองแดง มนัจะร้อนแรงมากตอนนั�นก็ยงัมีอารมณ์ที*วา่ ยงัแบบว่ายงัมีอารมณ์ที*โตต้อบกนั 
แต่พอมาปีนี� สามีก็เกษียณอายุราชการ คือ การที*เคยเป็นครูบาอาจารยจ์ะขี�บ่นมากเลยค่ะ บ่นเช้า
ตั�งแต่ตื*นมาบ่นไดทุ้กเรื*องเลยค่ะแลว้ลูกก็จะซนแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ก็จะเถียงบา้ง ทีนี�ก็คือจะมีอยูค่าํนึง
ทีจะติดใจอยูว่า่ เราเคยทาํมามากกวา่นั�น ๆ อะไรอยา่งนี� นี*ค่ะ เราก็ยอมรรับสภาพอยา่งนี� ได ้จากนั�น
มาก็ตั�งเลยค่ะ วา่เธอจะบ่นอะไรก็บ่นไป ลูกจะซนไงก็ซนไป บ่น ๆ จนเขาเมื*อยปากนะคะทุกวนันี�
เลิกบ่นเลยค่ะก็จะแบบไม่ยอมบ่นแลว้ เขาก็ไม่รู้วา่จะบ่นให้ไดอ้ะไรก็คือวา่ตรงนี� เราเยน็ลงแลว้เราก็
มีความสุขไม่ตอ้งเครียดแต่ก่อนนี�จะปีW ด! แทบไมเกรนขึ�นเลย หนัไปทางโนน้ก็เธอ หนัไปทางนี� ก็
นั*นตวัเล็กตอนนี�ก็คือคาํนี�นะค่ะ ประโยคที*ติดกองอยูใ่นหูนี* ทาํให้เราไดต้รงนี�  ทุกวนันี� จะเป็นคนที*
อารมณ์เยน็ถามเรื*องความโกรธมีไหม อาจจะมีบา้งแต่ก่อน แต่ตอนนี�ไม่โกรธใครแลว้ค่ะ คือ เราใช้
แบบเรามีความเย็นในตวัแล้วเรามีความสุขทุกเวลา แลว้ก็เรื*องทาํความดีอะไรได้บา้งตั�งแต่ว่ามา
เรียนเป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรม ก็ช่วงปีที*แลว้อาจจะไม่ค่อยไดไ้ปช่วยค่ายเพราะวา่มีภาระเรื*องลูก
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เตรียมจะเขา้เรียน ป. 1 แต่ว่าเราก็ได้ทาํงานที*บา้น ให้คาํปรึกษาเรื* องสุขภาพกบัทุกคนที*มีความ
เดือดร้อนหรือทุกขใ์จ โดยเฉพาะแม่เคยทานยาโรงพยาบาลความดนัต่าง ๆ แต่แม่เห็นวา่เราไดม้าอยู่
ตรงนี� ได้ทาํนํ� าสมุนไพรฤทธิT เย็นให้ดื*ม ปรับสมดุลเรื* องอาหาร แม่มาใช้ศาสตร์นี� แล้วไม่ตอ้งไป
โรงพยาบาล ก็ดีใจนะคะ เราเอาไปใชก้บัผูมี้พระคุณของเรา พระอรหนัตข์องเรา คือ ตอนนี�ถา้วา่แม่
มีอาการป่วยปุ๊บ! แม่จะโทรตามทนัทีตอนนี� ลูกอยูที่*ใหนตอนนี�แม่ป่วยนะ จะกลบับา้นกี*โมงเราก็ได้
บาํเพญ็บุญกบัแม่แลว้ก็เพื*อน ๆ ที*ป่วยก็มีคนที*เป็นเนื�องอกในมดลูกนะค่ะ คุณหมอจะผา่ตดัแต่เราก็
ไดใ้ห้คาํปรึกษาจนทุกวนันี� อาการดีขึ�น กอ้นเนื�อลดลงแลว้เตรียมจะเขา้ค่ายที*คลอง 3 ในวนัที* 8, 9, 
10 นี� ค่ะ แล้วก็ความชั*ว เรื* องความชั*วนี� เยอะมากเลยค่ะ เป็นคนที*แปลกมากเลยค่ะ เรื* องความชั*ว
กิเลสของตวัเองพอเยียบย ํ*าเขา้ดอนตาลนะค่ะ สวนป่า 1 เมื*อไหร่ปุ๊บ ! ไม่ป่วยก็ง่วงนะค่ะ ป่วยทุก
รอบค่ะ ไม่เคยไดบ้าํเพ็ญบุญเลยมารอบนี� สองวนัแรกก็หลบัตลอดไม่วา่จะนั*งหน้านั*งหลงัหลบัทุก
วนัแต่ตอนหลบัไดย้ินอาจารยน์ะค่ะ เรื* องด่ากิเลสค่ะเหมือนฝันเลยค่ะว่า ได้ยินคาํว่าด่ากิเลส พอ
วนัที* 3 เริ*มอึดแลว้ค่ะ คราวนี�ตวักิเลสมนัคงจะตกใจอาจารยน์ะคะ เราก็รู้สึกวา่เรานั*งฟังอาจารยไ์ด้
เยอะขึ�นตั�งแต่วนันั�นมาก็เริ*มฟังธรรมะรู้เรื*องขึ�นค่ะ เป็นคนที*ฟังธรรมะไม่ค่อยรู้เรื*อง แลว้เรื*องลดละ
กิเลสอะไรไดบ้า้ง ปีนี� คือสภาวธรรมคงจะดีขึ�นค่ะ เรื*องอาหารแต่ก่อนเป็นคนติดอาหารค่ะเช้าขึ�น
เดินเร็วเลี� ยวซ้ายเขา้ดอนตาลทุกวนั แต่ปีนี� นะค่ะ ทานมื�อเดียวไดค้่ะ แลว้ก็ตื*นนอนตี 3 ตื*นเอง แต่
ก่อนขนาดมาค่ายนี�  6 โมง ยงัไม่อยากตื*นเลย ก็คือได ้2 ขอ้นี�  คือ 1.เรื*องอาหาร 2.เรื*องตื*นตี 3. ไดตื้*น
เชา้ไดท้าํใหสุ้ขภาพแขง็แรงค่ะปีนี�ไม่มีอาการป่วยเลยค่ะ รู้สึกวา่มาแลว้สดชื*นค่ะ อยากจะอยูต่่อแต่ก็
มีภาระตอ้งกลบันะค่ะ ก็มีเท่านี� ล่ะค่ะ เจริญธรรมค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.91 นายธีระพล มุ่งชมกลาง 
อาย ุ30 ปี เพศชาย 
 

ผมชื*อนายธีระพล ชื*อเล่น บี อยูจ่งัหวดันครราชสีมา กาํลงัหาความรู้เพิ*มเติม 55086 ส่วน
สภาวะที*มีในตอนนี�  จาํไดเ้ป็นช่วงนํ� าท่วม ก่อนนํ� าท่วมไม่รู้จกัแมก้ระทั*งชื*ออาจารย ์ไปที*ดอนตาล 
พลาดโอกาสดีมาลองศึกษาดู สิงหาคม ปี 2554 ค่ายนั�นไม่รู้เรื*อง ปี 2555 ตดัสินใจสมคัร ตอนนั�น
เรื*องเนื�อสัตวล์ดละเลิกอบายมุข เมื*อก่อนทานเนื�อสัตวบ์่อยมาก กินเหลา้ สูบบุหรี*  การพนนั ชั*วชดั ๆ 
ก็ได ้ปี 56-57 เริ*มพฒันาตวัเองจากเรื*องเนื�อสัตว ์ปี 2556 เจเขี*ย ติดขนม ทาํมาจากไข่ จากนม ขา้ว
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เหนียว ส้มตาํ ไก่ปิ� ง ก็เลยไม่กลา้พิสูจน์ ผมมีอยา่งเดียวแรงกายและแรงใจ ความชั*วที*มีส่วนใหญ่เอา
งานมาอา้งมนัรู้แต่ปัญญาอ่อนสิ*งที*ลดละเลิกได ้เรื*องสุรา กราบขอบพระคุณ วา่ง ๆ ไปลองชิมดู 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.92 นางสาวธญัญารัตน์ ศรีพิมพ ์
อาย ุ43 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ ขอนอ้มกราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว และเพื*อนผูใ้ฝ่ธรรม
ทุกท่านในค่าย ดิฉนั นางสาวธญัญารัตน์ ศรีพิมพ ์เป็นคนจงัหวดันครพนม อายุ 43 ปี จบปริญญาตรี 
การบญัชี ปัจจุบนัวา่งงานได ้2 ปี ก็มาเป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมชั�นปีที* 2 สภาวธรรมที*คน้พบกบั
ตวัเอง คือ พอเราวา่งงานนี*เรามีโอกาสไดไ้ปมาระหวา่งบา้นกบัวดั เนื*องจากแม่พาปฏิบติัธรรมตั�งแต่
เด็ก เพราะฉะนั�นแลว้นี*สิ*งนี� เป็นสิ*งที*เราคุน้เคยคุน้ชิน เมื*อมีโอกาสไดไ้ปปฏิบติัธรรมที*วดัแห่งหนึ*ง
ที*เขาใหญ่ แลว้ก็เป็นช่วงปลายฝนตน้หนาวไม่นานเมื*อปลายปีนี� เอง ก็ไดใ้ชว้ิบากกรรมที*เคยทาํมา ก็
คือโดนยุงมากดัตอนแรกไม่คิดว่าเป็นยุงเพราะลกัษณะที*เขากดั จะมีตุ่มขึ�นที*ขอ้ศอก 2 ตุ่ม ก็ปูด 
บวม ใหญ่มาก ออกร้อนเฉพาะที*แล้วก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไร ก็คือดูแลตวัเองรักษาตวัเองด้วย
วิธีการกวัซาอยู ่2 วนั ที*นี� กอ้นมนัเคลื*อน ลงมาที*ใตข้อ้ศอก ก็ยงัไม่ทราบ ดูแลดว้ยวิธีการดีท็อกซ์ก็
ยงัไม่ดีขึ�น แต่ตอนนั�นพิษกระจายแลว้ มนัมีเป็นตุ่ม ๆ ขึ�น จากที* 2 เม็ด คิดดูจากที*เราโดนยุงกดัแค่ 2 
ตุ่ม ยงัคนัใช่ไหมค่ะ แต่นี� รวมอภิมหาความคนั ก็เกาหลงัเกาทุกอยา่งเป็นแผล แลว้ทีนี�พอมาถามคน
แถว ๆ นั�น เขาบอกวา่เป็นยุงมาร ก็พึ*งเคยไดย้ินวา่นี*ลกัษณะของยุงมาร คือเขานะร้อนเฉพาะที* แลว้
บวมปูดแข็งเป็นป้านประมาณ 7 วนั ทีนี� เราก็ไดท้ราบจากประสบการณ์ว่ายุงหรือสัตวมี์พิษกดัต่อย
หา้มกวัซา ตอ้งทาํการรักษาเฉพาะที*จากการดูแลรักษาตามเทคนิค 9 ขอ้ ดีท็อกซ์เชา้เยน็ แลว้ก็เริ*มดี
ขึ�น คือ กว่าจะถอนพิษจากยุงไดป้ระมาณ 2 อาทิตย ์แล้วก็หายเป็นปกติไม่มีแผลเป็นเลย ทาํให้
เห็นชดัว่าตอนนั�นจิตนี*ม่มีความกงัวลหรือวิตกกงัวลในสิ*งที*เราไดรั้บ เพราะเราเขา้ใจในเรื*องของ
กรรมวา่ ตอนเด็ก ๆ เราเคยไปทาํเขาไวต้อนเด็ก ๆ เราเคยไปตบยุงเล่น แลว้ก็เอามานบักองแข่งกนั
กบัพี*ว่าใครไดเ้ยอะกว่ากนันั�นคือว่าเราเริ*มไดคิ้ดว่าเขาแค่มาขอเลือดเพียง 1 หยด เขาไม่ไดห้าบ
ตะกร้ามาเราถึงกบัไปประหารเขา เพราะฉะนั�นแลว้สมควรที*เราจะไดรั้บสิ*งที*เราทาํมา แค่เรารู้สึก
คนันี*ยงัน้อยไป สําหรับที*ตอ้งทาํให้เขาเสียชีวิตเพราะความรู้สึกสนุกของเรา นี*คือสิ*งที*ไดรั้บ ถา้เรา
เรียนสมดุลร้อนเยน็ เรียนรู้เรื*องของสภาวธรรม ทาํใหไ้ม่ทุกขใ์จกบัสิ*งที*ไดรั้บ รู้สึกวา่จิตใจเบิกบาน 
แลว้ก็ขอบคุณที*เขาไดม้ามีโอกาสให้เราไดช้ดใช ้สิ*งที*ทาํให้เขาเจ็บปวด แลว้ก็ทาํให้ถึงแก่ชีวิต แลว้
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ก็มีที*วดัแห่งหนึ*งก็โดนแมงป่องกดัตอนตี 2 ตอนนั�นรู้สึกเจ็บจีWด! ที*ขอ้เทา้ ก็เลยรีบตวดัผา้ห่มแลว้ก็
เอาไฟฉายจี�  ตอนนั�นมาดูที*จิตตวัเองมนัมีความตกใจนิดหนึ* งเสร็จแลว้ก็รู้ว่าเป็นแมลงป่อง เราก็ตั�ง
สติเตือนตนเองขึ�นมาตั�งสติแลว้ก็รีบจดัการแมงป่อง ตอนนั�นไม่กลวัแมงป่อง รู้สึกวา่ขอบคุณ แต่วา่
อยู่ที*ใครที*มนั พอกวาดเขาออกไปเสร็จก็เริ*มตั�งสติว่าจะไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร ก็นึกถึงนํ� า
ปัสสาวะ ถา้เอานํ� าปัสสาวะมาทานี*มนัตอ้งใชเ้วลา ก็เลยเอาสําลีชุบนํ� าปัสสาวะให้ฉํ*า ๆ แลว้เอามา
โปะแลว้ก็นอนดู ปรากฏวา่ประมาณ 1 ชั*วโมง พอตื*นขึ�นมาไม่มีอาการปวด ไม่มีอาการเจ็บอะไร คือ 
ปกติทุกอย่างทําให้เห็นถึงประสิทธิภาพของปัสสาวะ แล้วทําให้มีความมั*นใจมากขึ� นจาก
ประสบการณ์ของตวัเองก็ปฏิบติัอย่างจริงจงั หลงัจากนั�นทาํให้เราทาํความดี โดยที*เรานี*ทาํเป็น
อตัโนมติั จากความดีที*เริ*มทาํโดยการปฏิบติัตวัเองทาํให้คนอื*นมองเห็น มนัเหมือนกบัวา่เราไดเ้ริ*ม
ตั�งสถานีเล็ก ๆ ก็จะมีคนที*เจ็บป่วยเล็ก ๆ นอ้ย ๆ มาขอคาํปรึกษา บางคนโดนต่อ แตน ต่อย บางคน
ถ่ายไม่ออก บางคนความดนัขึ�นตา จะมีเครสเยอะมากเพราะฉะนั�นแลว้นี*ทาํให้เรามีประสบการณ์
ของการที*จะช่วยเหลือแลว้ก็แบ่งปัน ความชั*วร้ายของตนเองก็คือว่า ในเรื*องของจิตที*มีอคติ มีการ
เพ่งโทษ แลว้ก็ลาํเอียงเพราะเป็นคนที*ติดดี ทาํแลว้ตอ้งทาํให้ไดดี้ทุกวนันี� ก็ใช้ปัญญาพิจารณา อีก
เรื*องหนึ* งก็คือเรื*องของการ ลด ละ เลิก เราใชส้ภาวะของการกดข่ม ปัจจุบนันี� ทาํให้มองขนมอย่าง
ธรรมดาไม่กระวนกระวายแลว้ก็เลิกเขาได ้ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.93 นางนิสรา อศัวภาคย ์
อาย ุ50 ปี เพศหญิง 
 

นางนิสรา อศัวภาคย ์อายุ 50 ปี ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี เพศ หญิง อาชีพพยาบาล
สภาวธรรมที*เกิดในตวัเอง ตั�งแต่อดีตยอ้นไป 1 ปี นบัตั�งแต่วนันี� ที*ไดเ้ขา้มาเป็นนกัเรียนแพทยว์ิถี
ธรรมปี 57 ไดต้ั�งจิตไวว้า่ จะรับประทานอาหารวนัละ 1 มื�อ ไม่รับประทานเนื�อสัตว ์และงดการดื*ม 
ชา กาแฟ หลงัจากที*ไดต้ั�งจิตไว ้ก็ไดป้ฏิบติัเพื*อให้เกิด อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาขึ�นเรื*อย ๆ หลงัจาก
ที*ตั�งจิตไว ้ก็แอบคิดในใจวา่ จะทาํมากกวา่ที*ไดต้ั�งใจไว ้โดยเพิ*มจะไม่มีภาวะคนคู่ แต่แอบคิดในใจ 
ซึ* งพอเราปฏิบติัไปก็สามารถทาํได้ โดยที*สามีก็ให้ความร่วมมือ โดยไม่มาทาํให้เรารู้สึกตอ้งถูก
บงัคบัจิตใจเรา เมื*อเราบอกวา่ เราขออยูด่ว้ยกนัแบบเพื*อนไดไ้หม เขาบอกวา่ไม่เอาเพื*อนมีเยอะแลว้ 
ขยาดใหม้าทาํหนา้ที*ของภรรยา เราก็บอกวา่ ก็ไดแ้ต่ขอทาํหนา้ที*แม่ที*ดีของลูกภรรยาที*ดีของสามี แต่
เราไม่ชอบเรื*องนี�  เราขอไดไ้หม สามีก็ไม่มากวนรับประทานอาหาร 1 มื�อ จากที*เคยทาน 3 มื�อ 
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ก่อนที*จะเป็นนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรมทาน 2 มื�อ พอเรียนแพทยว์ิถีธรรมปฏิบติัก็ทาํได ้แต่ยงักินนํ� า
ปานะอยู ่แต่อาหารมื�อหลกัได ้ก็ยอมแพกิ้เลสในเรื*องของกิน แมไ้ม่ทานเนื�อสัตวก์็ยงักินอาหารที*ทาํ
จากสัตว ์เช่น ขนม ที*ทาํจากไข่ เนย หรือมีเนื�อสัตวเ์ล็กนอ้ย เช่น ลูกชิ�น ไอศครีม แต่หลงัจากไดฟั้ง
อาจารยห์มอเขียวแล้ว เขา้ใจว่า มีตวัชักชวนให้เราทาํชั*ว ซึ* งถ้าเราอยากพฒันา อธิศีล อธิจิต อธิ
ปัญญาเราตอ้งเช็คปัญญาของเรา ในการต่อสู้กบักิเลส ใหม้นัยอมแพ ้ใหม้นัตายให้ได ้ก็เลยชดัจนขึ�น
คิดวา่หลงัจากนี�ไป 1 ปี ที*จะมาเจอกนัการสอบนกัเรียนแพทยว์ิธรรม คงจะพฒันาขึ�นสําหรับความดี
ที*ทาํเมื*อมาเป็นนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรมแลว้ ก็คิดวา่เราจะทาํอยา่งไร คงจะตอบแทนพระคุณอาจารย์
หมอเขียว ที*ใหค้วามรู้ในเรื*อง ยา 9 เมด็ ก็เลยคิดวา่ เมื*อมีโอกาสทาํความดีก็จะทาํเต็มที*และสิ*งที*ไม่ดี 
เราก็มีสติ เราจะเลิกทาํทนัที เรียกว่า ทุกวินาทีจะพยายามบาํเพญ็ให้มีแต่บุญ ส่วนความชั*วที*ทาํก็ยงั
ผิดศีลในบางครั� ง คือ ศีลขอ้หยาบ ๆ เช่น เวลาเป็นแม่บา้น การทาํความสะอาดบา้น ถา้พื�นบา้นไม่
สะอาดเมื*อถูไปเจอมด เราก็ทาํให้มนัตาย ศีลทั�ง 5 ขอ้ก็อยู่ในระดบัที*ใช้ได ้พอลูกเห็น แม่ก็เป็น
ตวัอย่างที*ดี ในบา้นลูกไม่เคยฆ่าชีวิตสัตวเ์ลย ไม่วา่จะเป็น ยุง มด แมลงต่าง ๆ การลดกิเลส เริ*มที* 
ลด ละ เลิก รับประทานมงัสวรัิติแบบบริสุทธิT  ไม่ทานไข่ นม เนย คิดวา่ทาํไดค้่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.94 นางนยันา เดชเพชร 
อาย ุ55 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะคุณงามความดี ท่านอาจารยห์มอเขียว ใจเพชร กลา้จน ขอเจริญธรรมสํานึกดี
พี*น้องผูรั้กสุขภาพและใฝ่ในธรรมทุกคน นัยนา เดชเพชร เรียกพี*เจีWยบ ก่อนอื*นต้องขอกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารยห์มอเขียวที*ใหชี้วติเหมือนชีวติใหม่ จากคนที*เป็นคนป่วย เขา้มาในสวนป่า
นาบุญ เป็นคนป่วยมาครั� งแรกที*เดินลงจากรถทวัร์นี*ไม่มีแรงจะลากกระเป๋า ที*เข้ามาที*นี*  แต่ใน
ความรู้สึกวา่ คือ เหมือนกบัธรรมชาติหนึ*งที*เราชอบ สองเหมือนกบัเราไดม้าหาหมอวิเศษ ตรงนี�  คือ 
ทาํใหต้วัเองมีแรงขึ�น เมื*อเรียนหลกัของยา 9 เมด็ เมด็ที* 8 นี*เป็นเม็ดที*สําคญัที*สุดที*คิดวา่ใช่ เราไดรั้บ
เมด็ที* 8 นี*ค่ะ อยูที่*ธรรมะและอยูที่*ใจของเรานี*มีความเบิกบานดว้ย ที*จะเขา้มายินดี และเต็มใจจะเขา้
มาดูแลสุขภาพ ตอ้งขอขอบพระคุณท่านอาจารยม์ากที*ผสานวิชาแพทยธ์รรม ยา 9 เม็ด ให้ตวัดิฉัน
เองและก็ญาติพี*น้องค่ะ และขอ้สําคญัอีกขอ้หนึ* งนะค่ะ ขอขอบพระคุณกลัยาณมิตรที*อยูที่*นี* เขา้มา
สวนป่านาบุญครั� งนี�อาจเป็นครั� งที* 5 ทุกครั� งที*เขา้มาที*สวนป่านี* จะมีความสุขมาก มีปิติเบิกบานใน
การมาพบกลัยาณมิตรที*นี* ไม่วา่จะเป็น นอ้งตี�นอ้งนา นอ้งบี แลว้ก็นอ้งกิWฟ บี 2 บี เลยคะที*มาที*นี* ทุก
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คนที*เอ่ยถึงนี*อ่ะค่ะ คนอื*น ๆ อีกนะคะ ให้ความรักให้คนเอ็นดูเรา แล้วก็เกื�อกูลได้สนทนาธรรม
ไม่วา่จะเรื*องต่าง ๆ ในเรื*องการดูแลสุขภาพต่าง ๆ ทุกท่านที*นี* ทุกคนที*นี*ให้ประโยชน์ ให้ความคิด 
ให้สมองที*เราคิดไดดี้ที*สุดมาให้เรา เราพบกลัยาณมิตรที*นี*คะ อายุ 55 ปี แลว้นะคะ แต่พึ*งจะมาพบ
กลัยาณมิตรที*ดีที*นี* ยึดอยูใ่นสังคมของการชิงดีชิงเด่น เหมือนกบัอยูใ่นอาํเภอที*เขามีการชิงดีชิงเด่น
กนั เขาจะมองเราเหมือนคนหนึ*งที*เขา้ไปชิงดีชิงเด่นกบัเขา แต่ที*สวนป่านาบุญนี*ไม่ใช่นะคะ จุดนี�
เป็นจุดที*ไดรั้บความปิติมาก อ่อนเพลียมาเมื*อเหยียบถึงแผน่ดินสวนป่านาบุญมีกาํลงัขึ�นมาทนัที นี*
คะเป็นสิ*งที*ไดรั้บจากตรงนี� มากที*สุดเลยนะคะ ส่วนที*ถามว่าเขา้มาสมคัรเป็นนกัศึกษาแพทยท์าํไม
ตรงนี� เป็นจุดหนึ*งที*ตนเองเป็นคนป่วย แลว้ดูแลสุขภาพมากถึงระดบัหนึ*ง ซึ* งคนที*เห็นเรานี*เรารู้สึก
วา่เราแขง็แรงขึ�น ก็เลยไปเป็นผูแ้นะนาํนะคะ เป็นผูแ้นะนาํแพทยว์ถีิธรรมดว้ยยา 9 เม็ด แนะนาํแบบ
ใหถู้กตอ้งและถูกตรงนะคะ ตรงนี� เป็นสิ*งที*ทาํอยูปั่จจุบนันี�นะคะ แลว้ถามวา่ถือศีล 5 ดว้ยไหมจะมี
ขอ้หนึ* งที*ยงัทาํไม่ค่อยได ้คือ ขอ้ที* 1. เราจะตอ้งสั*งคนงานเราว่า ฉีดยาฆ่าแมลงหน่อยนะ ไดเ้วลา
แลว้ บางทีเขา้ไปในไร่นี*  บางทีตอ้งเหยียบสัตวเ์ล็ก ๆ น้อย ๆ เหมือนกนั แลว้ก็มดกบัยุงยงัขอนิด
หนึ*งนะคะวา่ เขายงัทาํให้เรามีวิบากอยูค่ะ แต่ขอ้อื*น ๆ ก็ไดท้าํดว้ยใจที*เป็นสุขคะ แลว้ที*สําคญัก็คือ
พอถึงเวลาวนัพระ เราจะไปถืออุโบสถนะคะ คือศีล 8 เราทาํไดอ้ยูม่ากที*สุด คือ อดอาหารได ้เรากิน
ไดห้นึ*งมื�อ แลว้เราก็นอนที*ต ํ*า ๆ ได ้ขอ้ศีล 8 เราทาํไดห้นะค่ะ ส่วนขอ้ที* 1 ยอมรับมติหมู่ไหม อนันี�
ยอมรับทุกกรณีเลยนะคะ กรณีที*มีเสียงขา้งมาก เรายอมรับตรงมตินั�นค่ะ สโลแกนของเจีWยบนะคะ 
เรียกง่าย ใชค้ล่อง ยิ�มแยม้ และเบิกบานค่ะ ขอบคุณค่ะ  

(อาจารยพ์ูด) ยุงเขาไม่ไดท้าํให้เรามีวิบากนะปีศาจทาํให้เรามีวิบาก ไปโทษยุงไม่ได ้ไป
โทษกิเลสเถอะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.95 นางบานเยน็ สิงห์นาทอง 
อาย ุ54 ปี เพศหญิง 
 
 ดิฉนัชื*อ นางบานเยน็ สิงห์นาทอง ค่ะ อาย ุ54 ปี อยูจ่งัหวดักาฬสินธ์ุ มีอาชีพสอนเป็นครูค่ะ 
สอนนกัเรียนประถมค่ะ เมื*อมาสมคัรเรียนแพทยว์ิถีธรรมกบัอาจารยห์มอเขียวแล้ว ดิฉันก็ได้นาํ
ความรู้ที*ไดท้ราบ ไดเ้รียนรู้มาเกี*ยวกบัสมุนไพร ก็นาํสมุนไพรต่าง ๆ มาปลูกที*บา้นตวัเองในบริเวณ
บา้นปลูกย่านาง หญา้มา้ อ่อมแซบ ใบเตย และก็อื*น ๆ อีกทีนี� ก็นาํมาทาํนํ� าสมุนไพรฤทธิT เย็นสด 
สาํหรับตวัเองและครอบครัว และหลงัจากนั�นก็ทาํได ้มีทกัษะในการทาํมากขึ�นก็ทาํเผื*อชุมชน ทาํไป
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ใหชุ้มชนไดดื้*มดว้ย ตามงานใหญ่ ๆ งานบุญ งานที*มีผูค้นมาก ๆ งานสงกรานต ์งานบวงสรวง งานที*
มีผูค้นชุมนุมเยอะ ๆ ก็จะทาํตามสภาพ ตามเวลาที*มีค่ะ และก็แนะนาํให้ผูค้นให้ทาํดว้ยวา่ เมื*อเราดื*ม
แลว้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย หลาย ๆ คน ช่วงแรกยงัไม่เขา้ใจก็ค่อย ๆ อธิบายไปเรื*อย ๆ และก็
ฝึกให้ทาํดว้ย หลงัจากนั�นผูที้*ไดดื้*มสมุนไพรฤทธิT เยน็สด ก็มีการตรวจสารเคมีสารพิษในเลือดใน
ชุมชนก็มี การตรวจหาปรากฏวา่ ผูค้นที*ดื*มนํ� าสมุนไพรฤทธิT เยน็สดนี�จะมีปริมาณสารพิษสารเคมีนี�
น้อยกว่าคนที*ไม่ดื*มเลยค่ะ ก็รู้สึกมีความยินดีในจุดนี� พอสมควรคะ ส่วนเรื*องที*ทาํไม่ดีนะพิษเขา้
ตวัเองอยูบ่่อย คือยงัมีดื*มกาแฟอยูค่่ะ ก็พยายามลด ละ พยายามเลิกอยู ่ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.96 นางสาวบุญธรรม พรประสิทธิT  
เพศหญิง 
 

กราบคารวะท่านอาจารยห์มอ ท่านถือวา่เป็นผูมี้พระคุณอยา่งสูงของชีวติ เพราะไดช่้วยให้
โรคภยัไขเ้จ็บ อาการป่วยดีขึ�นค่ะ ดิฉันชื*อ บุญธรรม พรประสิทธิT  มีอาชีพอยู่ในวดั ปฏิบติัธรรมมี
อาชีพ คือ อยูใ่นวดัปฏิบติัธรรมดว้ยความสุขกาย สบายใจ เป็นสภาวธรรม คือ อาชีพ เป็นแรงงาน
อุทิศจิตอาสา อยูที่*ราชธานีอโศก ฐานขยะ ทาํความดีอะไรทาํความชั*ว ๆ ก็มีเยอะแยะจนจาํไม่ไดค้่ะ 
กิเลสก็คงลดได ้ถา้เป็นนํ�าหนกัก็หลายกิโล เมื*อก่อนอว้นมากถา้เป็นกิเลสก็ลดไดห้ลายอยา่งค่ะ  
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.97 นางสาวบณัฑิตา สังขสุ์วรรณ 
เพศหญิง  
 
 กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว สวสัดีพี*น้องจิตอาสาทุกท่านค่ะ ชื*อนะคะ แอน บณัฑิตา 
สังขสุ์วรรณ ชื*อทางธรรมชื*อ เอื�อบุญ บูรพากลา้จนค่ะ อดีตเคยเป็นแม่คา้มาก่อนแลว้ก็มีเรือประมง
คือ ตกหมึกส่งหมึกส่งปลา วบิากคงเขา้ค่ะ ก็คือตวัเองเป็นมะเร็งก็เลยสงสัยวบิากมนัเขา้เรา ก็เลยเลิก
ตอนนี� เลิกหมดแล้วตอนนี� หันมาทาํงานศูนยบ์าทกบักองบุญบูรพากลา้จนว่าจะมาขอขา้วอาจารย์
ทานแลว้ก็เลยคิดวา่ที*ตวัเองมาเรียนแพทยว์ิถีธรรมนี� เพราะวา่ตวัเองเคยเป็นผูป่้วยมาก่อนแลว้ตวัเอง
ก็เคยมารักษาที*นี* แลว้ตวัเองรู้สึกวา่ตวัเองดีขึ�น ตวัเองเลยตั�งใจวา่จะอุทิศตน เพื*อเราจะไดบ้าํเพญ็บุญ
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เพื*อเราจะไดรู้้สึกว่าเรามาทาํตรงนี� ศูนยบ์าทนะ จากที*เราเคยรักษามาในราคาที*แพงมากแลว้เรามา
หายไอค้าํวา่ศูนยบ์าทรักษาทุกโรคนี� ก็เลยตั�งใจวา่ตวัเองจะเป็นจิตอาสาของอาจารยห์มอไปเรื*อย ๆ
ศีล 5 ถามวา่ทาํไดไ้หม ทาํไดใ้นระดบัหนึ*งแต่ก็ยงัไม่มากเท่าไหร่ค่ะแต่ก็จะพยายามแต่ตวัเองมาเป็น
จิตอาสาได ้2 เดือน ตอนแรกก็ยงัทานเนื�อสัตวอ์ยู่ แต่ว่าเผอิญมีคนเขา้ค่ายค่ะ เขา้มาค่ายแลว้ก็ถาม 
เราใส่เสื�ออาจารยห์มอแลว้เราก็ไปบอกเขาวา่อยา่ทานเนื�อสัตวน์ะอยา่ทานเนื�อสัตว ์แต่เราเองค่ะ ยงั
ทานอยูอ่่ะ จิตใตส้ํานึกของเรา มนัพูดไดไ้ม่เต็มปากอ่ะค่ะวา่คุณตอ้งเลิกทานเนื�อสัตว ์แต่พอเราเลิก
เนื�อสัตวไ์ดจ้ริง ๆ เราสามารถพูดกบัคนที*มาเขา้ค่ายไดว้่าคุณลดละเนื�อสัตวไ์ดน้ะ มนัเป็นอะไรที*
รู้สึกวา่เราภูมิใจวา่เรากลา้พดูไดเ้ตม็ปากค่ะวา่เราไม่ทานเนื�อสัตวน์ะถึงเราจะเขา้มาไดแ้ค่สองเดือนที*
อยูก่บักองบุญบูรพา แต่เราก็คิดวา่การที*เราไม่โกหกเรา ถึงคนอื*นจะไม่รู้วา่เราทานแต่เรารู้ดว้ยจิตใจ
ของเราเองค่ะว่า เรายงัทานเนื�อสัตวอ์ยู่ ถา้เราไปบอกกบัคนที*มาเขา้ค่ายว่าคุณอย่าทานเนื�อสัตวน์ะ
คุณตอ้งรักษายา 9 เมด็ คุณตอ้งรักษาศีล แต่เรายงัรักษาศีลของเราเองยงัไม่ไดค้่ะ มนัก็เลยมนัคา้นอยู่
กบัตวัเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลย ทาํไมเราจะตอ้งคิดว่า ทาํไมเราจะตอ้งคิดว่าเราตอ้งทาํได้สิ คือ 
ตอนนี� ก็ทาํไดจ้ริง ๆ เราไม่ทานเนื�อสัตวแ์ลว้ค่ะถามว่ารับมติหมู่กลุ่มไดไ้หม รับไดค้่ะ ขอบคุณค่ะ 
ชื*อทางธรรมชื*อเอื�อบุญ บูรพากลา้จนค่ะ อดีตเคยเป็นแม่คา้มาก่อนแลว้ก็มีเรือประมง คือ ตกหมึกส่ง
หมึกส่งปลาอะไรพวกนี*ค่ะ แลว้ก็เลย วิบากมนัคงเขา้ค่ะ ก็คือตวัเองเป็นมะเร็งก็เลยสงสัยวิบากมนั
เขา้เรา ก็เลยเลิกตอนนี� เลิกหมดแลว้ตอนนี�หนัมาทาํงานศูนยบ์าทกบักองบุญบูรพากลา้จนค่ะ ก็กะวา่
จะมาขอขา้วอาจารยท์าน (หวัเราะ) แลว้ก็เลยคิดวา่ที*ตวัเองมาเรียนแพทยว์ิถีธรรมนี� เพราะวา่ตวัเอง
เคยเป็นผูป่้วยมาก่อนแลว้ตวัเองก็เคยมารักษาที*นี* แลว้ตวัเองรู้สึกวา่ตวัเองดีขึ�น ตวัเองเลยตั�งใจวา่จะ
อุทิศตน เพื*อเราจะไดบ้าํเพ็ญบุญเพื*อเราจะไดรู้้สึกว่าเรามาทาํตรงนี�ศูนยบ์าทนะ จากที*เราเคยรักษา
มาในราคาที*แพงมากแลว้เรามาหายคาํวา่ศูนยบ์าทรักษาทุกโรคนี�ก็เลยตั�งใจวา่ตวัเองจะเป็นจิตอาสา
ของอ หมอไปเรื*อย ๆ ศีล 5 ถามว่าทาํได้ไหมทาํได้ในระดับหนึ* งแต่ก็ยงัไม่มากเท่าไหร่แต่ก็จะ
พยายามแต่ตวัเองมาเป็นจิตอาสาไดส้องเดือนตอนแรกก็ยงัทานเนื�อสัตวอ์ยู ่แต่วา่เผอิญมีคนเขา้ค่าย
เขา้มาถาม เราใส่เสื�อหมอแลว้เราก็ไปบอกเขาวา่อยา่ทานเนื�อสัตวน์ะอยา่ทานเนื�อสัตว ์แต่เราเองยงั
ทานอยู่ จิตใต้สํานึกของเรา มันพูดได้ไม่เต็มปากว่าคุณต้องเลิกทานเนื�อสัตว์นะ แต่พอเราเลิก
เนื�อสัตวไ์ดจ้ริง ๆ เราสามารถพูดกบัคนที*มาเขา้ค่ายได้ว่า การที*คุณลดละเนื�อสัตวไ์ดน้ะ มนัเป็น
อะไรที*รู้สึกว่าเราภูมิใจวา่เออเรากลา้พูดไดเ้ต็มปากค่ะ ว่าเราไม่ทานเนื�อสัตวน์ะ ถึงเราจะเขา้มาได้
แค่สองเดือนที*อยู่กบักองบุญบูรพา แต่เราก็คิดว่าการที*เราไม่โกหก เรา ถึงคนอื*นจะไม่รู้ว่าเราทาน
แต่เรารู้ดว้ยจิตใจของเราเองอ่ะค่ะวา่ เรายงัทานเนื�อสัตวอ์ยู่ ถา้เราไปบอกกบัคนที*มาเขา้ค่ายว่าคุณ
อย่าทานเนื�อสัตวน์ะคุณตอ้งรักษายา 9 เม็ด นะคุณตอ้งรักษาศีลนะ แต่เรายงัรักษาศีลของเราเองยงั
ไม่ไดค้่ะ มนัก็เลยมนัคา้นอยูก่บัตวัเองอยูต่ลอดเวลาแลว้ก็เลย ทาํไมเราจะตอ้งคิดวา่ ทาํไมเราจะตอ้ง
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คิดว่าเราตอ้งทาํไดสิ้ คือ ตอนนี� ก็ทาํไดจ้ริง ๆ เราไม่ทานเนื�อสัตวแ์ล้วค่ะถามว่ารับมติหมู่กลุ่มได้
ไหม รับไดค้่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.98 นายปณชยั คุรุธชั 
อาย ุ60 ปี เพศชาย 
 

นมสัการพระคุณเจา้กราบคารวะคุณหมอเขียว กราบคารวะแม่ไก่ผูชี้� ขุมทรัพย ์ครูตุ่มเจริญ
ธรรม เพื*อนนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมและจิตอาสาทุกท่านครับ ผมชื*อลิป ชื*อจริงปณชยั คุรุธชั วนัที* 
20 มิถุนา ก็จะครบอายุ 60 ปี ผมจบการศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน เศรษฐศาสตร์
การเกษตร กิเลสอยากของผมมีมากมายเพราะฉะนั�นอาจจะขออ่านโฉนดของฝ่ายชั*วตวัเองครับ คือ 
การพูดแทรกบุคคลอื*นในขณะที*บุคคลอื*นยงัพูดไม่จบหรือในขณะที*ผูอื้*นกําลังทาํงานโดยใช้
ความคิดเราไม่เคยขออนุญาตเเละไม่เคยระบุเวลาอนันี� เป็นกิเลสหยาบตวัที* 1 ความผิดก็คือผิดศีลขอ้
ที* 2 ในฐานะที*ทรัพยที์*เป็นเวลาของเขาเป็นเวลาอนัมีค่า เพื*อมาสนองกิเลสของตวัเองและก็การ
กระทาํนี� เปรียบเหมือนกับสํารอกขยะออกจากปากอย่างรวดเร็วเบียดเบียนสัตว์ก็คือสัตว์อื*น
หงุดหงิดขุ่นมวั สัตวที์*ตวัเราก็เป็นที*น่ารังเกียจและก็ขาดมิตรไม่ไดสิ้*งที*ดี ๆ จากมิตรอนัที* 2 พูดมวั
เมาในสิ*งที*ตนเองให้ผูอื้*นทนฟังตวันี� โดยไม่ขออนุญาตและไม่ระบุเวลาผิดศีลขอ้ที* 2 คือ ขโมย
ทรัพย ์คือ เอาทรัพยที์*เป็นเวลาของผูอื้*นมาสนองโลกธรรมของตวัเองนอกจากนี�ก็ยงัผิดศีล ขอ้ที* 1 
ขอ้ที* 4 และขอ้ที* 5 และก็พดูความไม่ดีของคนอื*น มองคนอื*นในแง่ร้ายพดูใหค้นเกลียดกนั อนันี�ก็ผิด
ศีลแบบลูกโซ่ ปลายเปิดหรือแบบไดเรกเซลล์ สร้างวิบากแบบไดเรกเซลล์กบัตวัเองเบียดเบียนโดย
การเบียดเบียนสัตวอื์*นให้ขุ่นมวั และโกรธเบียดเบียนเราก็คือผูอื้*นอาฆาตมีศตัรูกินจุเคี� ยวเสียงดงั 
ฯลฯ เพราะมนัมีเยอะนะครับ เนื*องจากวา่พิษจากปากมนัมีมากหลงัทาํคอร์สลา้งพิษตบั ลา้งพิษปาก
กับคอร์สมหัศจรรย์กับครูแม่ไก่ครับ ในภาคสนามเราล้างพิษปากมาสองเดือนในระหว่างทาํ
วทิยานิพนธ์สรุปกาย สรุปใจทุกวนัเก็บความผดิจากกิเลสหยาบ ซํ� าแลว้ซํ� าอีกแต่ละขอ้ซํ� าผิดแลว้ผิด
อีกเป็นร้อย ๆ ครั� งดว้ยความเหนื*อยยากของผูชี้� ขุมทรัพยแ์ละบดันี�ก็มีความมั*นใจวา่ ลดได ้70% นะ
ครับนี*กิเลสหยาบดงัที*กล่าวมาขอ้ที* 2 เรื*องของสภาวะความโกรธเรื*องของการลดสภาวะ คือ ตอนนี�
ก็ลดความโกรธและก็การหาเหตุผลใหต้วัเองชนะผูอื้*น ถา้แพเ้มื*อไรก็ผกูพยาบาทเมื*อนั�นการแก็โดย
สภาวธรรมที*มีก็คือกบัดกัของวบิากกรรมตวันี�  นกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรมท่านหนึ*งชื*อ ป้อมขออนุญาต
ท่านแลว้ผูห้ญิงนะครับ ไดพู้ดคุยกบัผมหลงัจากที*ผมไดถู้ก ต่อหัวเสือต่อย 20 กวา่แผล หลงัจากที*
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พกัฟื� นได้ประมาณ 3 วนั ป้อมบอกผมว่า เคยได้ยินคุณหมอเขียวพูดว่าสิ* งที*มองเห็น คือ สิ* งที*
มองเห็นบวกสิ*งที*มองไม่เห็นผมสนใจประโยคนี�มากเพราะผมก็ไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอ้งขอขอบคุณ
ป้อมที*ให้ประโยคนี� มา ผนวกกบัคาํพูดของแม่ไก่ที*นั*งอยู่ขา้ง ๆ ผมครับท่านไดค้วามรู้จากอาจารย์
หมอเขียวที*ประสาทวิชาให้ ท่านบอกผมวา่หาสิ*งดีในทุกจิตวิญญาณและหาสิ*งดีในทุกสถานการณ์ 
ผมเอาสองประโยคนี� ที*ป้อมพูดมาผนวกกนัแลว้ผมก็เกิดมีความคิดวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที*ต่อต่อย
สมยัเด็ก ๆ ผมใชฟ้างใส่ไมเ้ผาผึ�งเป็น ๆ เพื*อที*จะกินลูกมนักบันํ� าหวาน พอมาสมยัตอนที*แก่เจา้หนี�  
คือ ตวัผึ�งยมืร่างกายผมมาเป็นเครื*องมือยมืร่างกายของต่อมาเป็นเครื*องมือเจา้หนี�  คือ ผึ�งนะครับ แลว้
ยืมร่างกายต่อมาเป็นเครื*องมือแลว้ก็สร้างกบัดกั คือ ความมองไม่เห็นบนตวัต่อตอนนี� ก็ทาํให้เรา
เฉียดตายเรามาดูวา่ต่อ เขาเสียสละทั�งรัง ทั�งแม่ทั�งลูกบา้น เพื*อที*จะรับเป็นทูตแห่งวิบากเพื*อมาให้ผม
ชดใช้หนี� ในเมื*อผึ�งเสียสละทั�งครอบครัวพร้อมกบัลูกน้อยอยา่งนี�ผมจะมีความโกรธเขาไดอ้ย่างไร
นะครับ ผมไม่มีความโกรธแถมเขายงัทาํให้ผมแค่เจ็บ แสบ ร้อนเหมือนที*ผมเผาผึ�งทาํให้ผมชกัตา
กระตุก หายใจไม่ออก เหมือนผึ�งสาํลกัควนัประทบัใจที*ผมมีโอกาสที*จะไดใ้ชร่้างกายจากรอดชีวิตนี�
ตอนนี� ผมใช้ร่างกายให้กบัพี*น้องแพทยว์ิถีธรรม บาํเพ็ญกุศลในตวัผมและผมก็ได้ใช้โอกาสสร้าง
กุศลโดยการเผยแพร่เหตุการณ์ที*เกิดขึ�นนะครับอนันี� เป็นสภาวะความดีก็คือผูชี้� ขุมทรัพย ์ก็คือทาํให้
ผมทาํขนมดว้ยตวัเองเพื*อไปมอบใหพ้อ่ อาย ุ90 ปี ไปฝากพอ่ ไปเยี*ยมพ่อดีกวา่ซื�อขนมหวานไปฝาก 
ขนมที*ผลิตดว้ยหวัใจตอนนี�ก็คือ การกราบพ่อ กอดพ่อ หอมแกม้พ่อ นวดให้พ่อ ทาํให้ชีวิตของพ่อ
เปลี*ยนแปลงขึ�นแลว้ก็มีความกระปรี� กระเปร่ามากขึ�นขนมแบบนี�ผมก็พึ*งเคยทาํเป็นครั� งแรกในชีวิต
และก็ทาํใหชี้วติของพอ่ผมเปลี*ยนไป ผมกราบพี*สาวโมทนาที*ดูแลพอ่ผมให้ผมไดมี้โอกาสมาปฏิบติั
ธรรม มีโอกาสดูแลสมณะในสถานที*ต่าง ๆ และผูสู้งอายุ จากการชี� ทางจากแม่ไก่และดว้ยการจดั
กระดูกกวัซาให้กบัสมณะสิ*งที*ผมปฏิบติัไดอ้ย่าง 100 เปอเซ็นต ์ก็คือการไม่ทานเนื�อสัตวไ์ม่ทาน
ผลิตภณัฑ์ จากสัตวไ์ม่ใช้ของที*ทาํจากซากสัตวทุ์กอย่างนะครับและอีกตวัหนึ* ง คือ ไม่หารายไดที้*
เป็นเงินอีกแลว้ครับ สองขอ้ที*ปฏิบติัไดโ้ดยเด็ดขาดครับ ขอบพระคุณมากครับ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.99 นางสาวป่านแกว้ ศรีไกรสิทธิT  
อาย ุ52 ปี เพศหญิง 

 
ชื*อ ป่านแก็ว ศรีไกรสิทธิT  ชื*อเล่น แหงว เป็นชาวจงัหวดัจนัทบุรี อายุ 52 ปี มาอยู่กับ

อาจารยต์ั�งแต่ปี 50 มีอยูช่่วงหนึ*งกลบัไปดูแลแม่ แม่ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบในสมอง ก็พามารักษามา
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อยูด่ว้ยที*นี* 2-3 เดือน แม่หกลม้ก็พากลบัไปดูแลที*บา้นก็อยูดู่แลประมาณเกือบ 2 ปี แม่มีอาการ คือ 
ตอนแรกยงัเดินไดก้ลบัไปก็เดินไม่ไดส้ักพกัเดินได ้มีอาการที*ทอ้งเลือดออกในกระเพาะเพราะวา่กิน
ยาหมอให้กินยาละลายลิ*มเลือด สักพกัหนึ* งรักษาอาการดีขึ�นก็ให้หยุดกินยาละลายลิ*มเลือดและ
รักษาดว้ยวิธียา 9 เม็ด อาการก็ดีขึ�นตามลาํดบั ก็เดินได ้อะไรได ้พอเดินไดช่้วงนั�นก็แข็งแรงขึ�นก็
คอยดูแลก็มีผสัสะ คือ เราก็ไดดู้จิตดูใจตวัเองช่วงอยู่กบัคุณแม่เพราะคุณแม่จะมีอารมณ์โกรธบา้ง
บางครั� งเราก็รู้สึกหงุดหงิด แต่บางทีก็มีเถียงกนัเป็นความไม่ดีเถียงออกมาบา้ง แต่พอเราไดส้ติก็จะ
หยุดดูจิตดูใจตวัเองอา้วเราหลุดอีกแล้ว บางทีคนดูแลคนป่วยถ้าเราไม่ทนักิเลสตนเองมนัก็จะมี
อาการ เราเหนื*อย บางทีเราคิดน้อง ๆ ตั�งหลายคนทาํไมไม่มาช่วยเราดูบา้งปล่อยให้เราดูแลอยู่คน
เดียวก็จะมีตวัคิดนอ้ยใจอะไรอยา่งนี�  ก็จะเรียกร้องใหค้นอื*นมาช่วยเราแต่ก็คิดอีกทีเราก็ดูแลคนเดียว
ก็ไดเ้ขาก็มีหน้าที*กนั มีครอบครัว เราไม่มีครอบครัวเราก็ดูแลคนเดียวก็ได ้มนัเป็นบางจงัหวะ บาง
ความคิดที*เรา เราเรียกร้อง เราเหนื*อย เราก็เรียกร้อง ถา้ไม่เหนื*อยเราก็คิดว่าเราทาํไดค้นเดียวก็ไม่
เป็นไร มนัเป็นกิเลสนะมนัมาเป็นพกั ๆ ถา้เรารู้ตวัทนัก็วิปัสนาทนัมนัก็ทาํให้เราสบายใจจิตใจเราดี 
ถา้เราไม่ทนัเราก็เหมือนคิดวน วนอยูก่บัตวัเอง วนไปวนมาทาํไมตอ้งเป็นเรา พยายามหาธรรมะ ตรง
โนน้ตรงนี� ขึ�นมาวปัิสนาค่ะแลว้ก็มีอะไรบางที ทานมงัสวิรัติมาประมาณ 20 กวา่ปี ตั�งแต่ปี 30 ก็ยงัมี
ทานไข่บา้ง ในขนม ในอาหารก็มีบา้งบางทีนอ้งทาํอาหารใหเ้ราก็เจเขี*ยเป็นบางครั� ง แต่ก็ตั�งใจวา่จาก
นี� ไปตั�งใจว่าจะไม่กินไข่ ไม่กินอาหารขนมที*มีไข่คือถา้สงสัยเราก็จะไม่กินตั�งใจไวเ้ราจะไดล้ดละ
เรื*องการติดขนมเพราะวา่ที*บา้นทาํขนมขายก็เลยค่อนขา้งเป็นคนชอบกินขนมค่ะ “อาจารยห์มอเขียว
พดู ผมถา้สงสัยวา่มีไข่ ไม่กินเลย ขนมผมสงสัยวา่มีไข่ แค่สงสัยไม่ไดถ้ามใครผมหยุดกินเล่าให้ฟัง 
คือ ที*พดูนี*ใหก้าํลงัใจ” ต่อไปนี�ก็คิดวา่จะไม่กินแลว้ค่ะ ถา้สงสัยก็จะไม่กินและก็ไม่กินไข่เป็นลูก ๆ 
ก็กราบขอบพระคุณค่ะ 

 
กรณีศึกษาที* 
7.100 นางสาวปริศนา อิรนพไพบูลย ์
อาย ุ59 ปี เพศหญิง 
 

นางสาว ปริศนา อิรนพไพบูลย ์อายุ 59 ปีเต็ม ชื*อเล่น กิม เป็นคน จงัหวดัเชียงใหม่ อาชีพ 
จิตอาสาสวนป่านาบุญ 1 ได ้7 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ชีววิทยา จงัหวดัเชียงใหม่ 
รายงานขออนุญาตพดูยอ้นกลบับุญการชาํระกิเลส ลด ละเลิก อะไรไดบ้า้ง จะเอาหวัขอ้ล่างขึ�นก่อน
เพราะมนัสั�น มนัยาว ไดแ้ค่ใหนก็แค่นั�นนะคะ หวัขอ้สุดทา้ยจะเป็นเรื*องของบุญนะคะ คือ การชาํระ
กิเลส ที*เราปฏิบติัมา เรื*องการลด ละ เลิก อะไรไดบ้า้ง ตอนนี� มีอาชีพเป็นจิตอาสาเต็มตวั ประมาณ 7 
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ปี ไม่ไช่ลาภ แลก ลาภโดยรูปธรรม ส่วนเรื* อง จิตวิญญาณ ซึ* งละเอียดมาก ได้รายละเอียดจาก 
อาจารยต์อนเชา้ตอ้งไปทบทวนตวัเอง วา่เรายงัมีนามธรรม เรื*องลาภแลกลาภแฝงซ้อน ตรวจตวัเอง
ให้บริสุทธิT ยิ*งขึ�น ถือศีลห้า ละอบายมุข ทานมงัสวิรัติมา 35 ปี ตอนนี� งด กาแฟ เด็ดขาด หลงัจากที*
มนัยงัมีเยื�อใย  คือ นํ�าลายกิเลส พิจารณาเห็นโทษภยั ซึ* งเห็นชดั ตอนที*ไปเรียนต่อ ทาํวิทยานิพนธ์ที*
มหาวิทยาลยัสุรินทร์ ก็เลยตดัได ้ไม่มีเยื*อใยที*ทาํให้เราเกิดการเจ็บป่วย พน้ทุกข์ตรงนั�นก็เลิกได้
เด็ดขาด เลิกทานขนมที*มีไข่เป็นส่วนผสม เช่น ทองมว้น รังผึ�ง ที*ใส่ เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ถา้เรารู้นอกจากที*
เราไม่รู้ถา้สงสัยก็ไม่กิน นอกจากที*รู้วา่ไม่มีจริง ๆ ส่วนที*ลดจากขนมที*มีนมเป็นส่วนผสมยงัตอ้งใช้
การลดอยู ่เช่น ขนมปัง ยงัคงกาํลงัลดอยู่ พยายามจะไม่ให้อร่อย อยา่งตอนที*ไปจดัค่ายที*อุบล ไม่มี
ใครเตรียมอาหารให้ ไดท้านแต่ขนมปัง 4 แผน่ แรกปรากฎวา่ ขออภยัค่ะ ฉี*เค็มมาก ๆ เราเห็นโทษ
ภยัของมนั คงใส่สารโซเดียมประกอบ ก็ลดลง เหลือทาน แต่สองแผน่ความโกรธก็ลดลงยึดดีถือดีก็
ลดลง อาบนํ� าไม่เกินวนัละ ห้าขนั อาบนํ� าดว้ยฉี* ไม่ใชส้บู่ เสื� อผา้ ใช้นอ้ยลง อาหารวนัละมื�อพูดถึง 
ความชั*ว ถือศีล ละภะตะ ปรามาตร ยงัไม่เอาจริงเอาจงักบักิเลส ศีลขอ้ 4 พูดจุดบกพร่องของผูอื้*น 
พยายามอ่านใจตนเองให้ทนัแมแ้ต่คิดก็เป็นวิบากแลว้พูดแต่ความจริงที*เป็นประโยชน์ ช้าในสิ*งที*
ควรเร็ว ในสิ*งที*ควรชา้การออกกาํลงักายที*ทาํใหต้นเองแขง็แรง ยงันอ้ยไป การทาํความดี ให้เวลากบั
คนอื*นมากขึ� น ยกตัวอย่างเวลา มีผูป่้วยมาขอคาํแนะนํา ในขณะที*ตนเอง ก็ยงัทาํงานอยู่ ก็ให้
คาํแนะนาํ อยา่งเตม็ใจค่ะ เวลากลบับา้น ก็ใหเ้วลากบัญาติพี*นอ้ง เตม็ที* ดว้ยใจ ผลตอบรับ ไดก้ลบัมา
ด้วยใจเช่นกนัค่ะ ให้อภยัผูอื้*นได้ง่ายขึ�น สภาวธรรม เมื*อถูกเขา้ใจผิด ชึ* งเกิดขึ�นเมื*อไม่นานมานี�  
เมื*อก่อนจะโกรธ อาจารยใ์ห้ทบทวนธรรมเรื*อย ๆ จึงไม่มีความโกรธ ซึ* งเป็นวิบากกรรมเขา วิบาก
กรรมเราทีแรกจะฝากเพื*อนไปบอกเพื*อนแนะนาํให้ลองไม่บอกเพราะคนเราทาํผิดในเรื*องการพูด
ส่อเสียดมากใหต้ั�งหนา้ตั�งตาทาํความดีไปเรื*อย ๆ วบิากก็จะหายไปเองขอบคุณค่ะ  
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.101 นางประภารัตน์ ตนัสิริวฒันกุล 
เพศหญิง  
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี*น้องแพทยว์ิถีธรรมทุกท่านค่ะ ชื*อ
ประภารัตน์ ตนัสิริวฒันกุล อยู ่สุโขทยั รหสัปี 55 เพศหญิงวุฒิ ปริญญาตรีธรรมศาสตร์สภาวธรรม
ช่วงสงกรานตเ์พื*อนจดังานเลี�ยงรุ่นและเลี�ยงที*บา้นอีกต่อหนึ*ง แต่มนัก็ติดที*วา่เราจะไปดีหรือไม่ไป
ถา้เราไปกบัเพื*อนก็อาหารรสจดัก็คิดวา่ไปดีไม่ไปดีก็ตดัสินใจโทรถามเพื*อนจะไปไหม เพื*อนบอก
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ไม่รู้เรื*องเลยก็เลยบอกอยากไปใจหนึ*งก็บอกอยากไปอยากไปสนุกแต่ก็ยงัรู้สึกถา้ไปน่ะอาหารก็กิน
ไม่ค่อยไดเ้พราะวา่เพื*อนกินเนื�อสัตวก์นัเยอะ ก็ลงัเลนานจะไปดีไม่ไปดีปกติจะทาํอาหารที*บา้นไม่มี
เนื�อสัตว ์คิดกลบัไปกลบัมาอยากไปก็อยากมนัตดัสินใจไม่ไดพ้อสุดทา้ยเพื*อนก็ไม่โทรมาสงสัยเขา
ไม่ไปเราก็ตดัสินใจวา่ไม่ไปพอมาอ่านไลน์มีความรู้สึกวา่เขาไปกนัเราก็มาตรวจใจดูวา่รู้สึกยงัไงที*
ไม่ไดไ้ปแลว้เพื*อนเขาเลี� ยงกนัก็รู้สึกไม่ทุกข์และที*เราไม่ไปก็ดีเหมือนกนัสบายใจขึ�นไปรู้สึกว่า
ไม่คิดมากเห็นรูปเพื*อนก็สนุกดีแต่ไม่เขา้ใจตวัเองวา่เราคิดยงัไง เห็นไลน์ของเพื*อนเราก็วา่ก็ดีแต่เรา
ก็เฉย ๆ กบัมนั ก็ไม่เขา้ใจตวัเองเหมือนกนัแต่เรายงัจบัสภาวะตวัเองไม่ค่อยไดว้า่มนัคืออะไรแต่เรา
พยายามที*จะถามวา่อย่างนี�มนัเป็นอยา่งไร ส่วนทาํความดีอะไร พึ*งปิW ง ! ออกที*อาจารยพ์ูดวา่มงคล 
38 คือ อะไรมีอะไรบา้ง ก็มีขอ้ 1 ดูแลพ่อแม่พบวา่พ่อแม่มาอยูก่บัเราแลว้เราไดดู้แลให้ยา 9 เม็ดได้
เมด็ สองเมด็แต่เขาก็รู้สึกดีขึ�นทาํชั*วอะไรบา้ง ส่วนใหญ่จะพดูไม่ค่อยเพราะเวลาทกัทายก็จะคลา้ย ๆ 
วา่พูดกนัเองเกินไปก็จะพยายามปรับให้มนัเพราะมากขึ�นลดละเลิก กิเลสอะไรไดบ้า้งอยูข่า้งนอกก็
รู้สึกเราสมถะ กิเลสไม่ค่อยเยอะ คือ เราก็อยูต่ามสภาพของเราแต่พอมานั*งฟังนั*งคุยกบัเพื*อน ๆ กิเลส
เยอะจงัเลยอะไรก็กิเลสส่วนเกินของชีวิตก็กิเลสเออเรานี*กิเลสเยอะ ตั�งใจวา่กลบับา้นก็ปกติกินขา้ว
สองมื�อแต่มนัก็มีขนมแจม ๆ มาบา้ง ปกติก็สองมื�ออยูแ่ลว้แต่จะมีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ กลบัไปคราวนี� วา่จะ
เหลือมื�อเดียวจะลองดูวา่จะไดห้รือเปล่าอาหารก่อนอยา่งอื*นค่อย ๆ ทาํ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.102 นางประภาวลัย ์เล็กประสมวงค ์ 
อาย ุ55 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ นกับวชทุกฐานะ กราบคารวะอาจารย ์ใจเพชร กลา้จน เจริญ
ธรรมสํานึกดีพี*นอ้งทุกท่านค่ะแหม่ม ประจงใจค่ะ อายุ 55 เพศหญิง มาอยูด่อนตาล 2 ปีกวา่ก่อนมา
นี*ก็มีทั�งวิบากนะคะ แลว้ก็รู้วา่ตวัเองนี*เป็นคนที*ไม่ยอมอะไรง่าย ๆ อยูม่าไดส้องปี ก็ตอ้งขอบคุณพี*
นอ้งหมู่กลุ่มทุก ๆ คนที*ช่วยขดัเกลาและสองปีที*ผ่านมาก็เปลี*ยนแปลงตวัเองหลายอย่าง จากที*เคย
เป็นคนที*ไม่ยอมอะไรนะคะตอนมาฟังอาจารยแ์รก ๆ นี*อาจารยบ์อกวา่ “หมูกลุ่มวา่อะไรวา่ตามกนั” 
นะคะ ถา้หมู่กลุ่มปฏิเสธ แต่ใจเราอยากทาํก็ให้นิ*งไว ้แต่ในใจก็คา้นวา่ เราจะทาํไดรึ้ จะไดไ้ม่เพราะ
เราเป็นคนไม่ยอมอะไรง่าย ๆ ถา้ไม่ใช่ก็คือไม่ยอมแต่พออาจารยบ์อกวา่ “ถึงผิดก็ตอ้งยอม”เพราะ
หมู่กลุ่มอนุมติั ก็ทาํใจอยูน่ะคะวา่ นิ*ง ไม่พูด ก็หลาย ๆ คนพี*น้องก็จะเห็นว่า ก็ยงัคิดอยู่วา่ตวัเองจะ
ทาํไดน้านแค่ไหนถา้คาํพดูออกมาในมติแลว้นิ*งแลว้ไม่พูดนี*เราจะทาํไดไ้หม ก็ใชเ้วลาวดัใจตวัเองก็
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พิจารณาอยูม่า  2  ปี ก็คิดไดโ้ดยการพิจารณาจากการฟังธรรมของอาจารยม์าก ๆ ทบทวนพิจารณา
บ่อย ๆ ทบทวนธรรมะ แลว้ก็ทาํให้ทุกวนันี�อยูที่*ดอนตาลดว้ยความผาสุก เพราะวา่จากการพิจารณา
ธรรมแต่ถามถึงความดีที*ผ่านมานี*คิดว่าตวัเองทาํดีไหมคิดว่าทาํไม่ดีความดีไม่มีเลยรู้ตวัเองนะคะ 
แลว้ก็รู้วา่ที*ทาํอยูนี่* บางครั� งเราฝืนฝืนความดื�อรั� นฝืนกิเลสกิเลสตวัเองนี*เป็นที*ทาํให้เรานี*อยูต่รงนี� ได้
เพราะวา่อาจารยนี์*บอกให้เรามาขดัเกลากิเลสที*ผา่น ๆ มานี*เราก็ปฏิบติัธรรมนะคะ แต่เราก็ไม่รู้ที*จะ
ขดัเกลาเพราะฉะนั�นในที*อื*น ๆ มนัก็เลยทาํใหเ้ราอยูไ่ม่ไดแ้ต่ มาอยูที่*นี*เราขดัเกลากิเลสได ้เราอยูก่บั
คนอื*นไดน้ั*นหมายความว่าที*นี*ล่ะเหมาะสําหรับเราแลว้ก็เรื*องความไม่ดี เหมือนที*อาจารยบ์อกเมื*อ
ตอนบ่ายล่ะค่ะวา่ “ชั*วอตัโนมติั” มนัใช่ คิดปุ๊บ ! กิเลสมา ใช่เลยคือเราเรารู้แต่เดี?ยวนี� จบัไดพ้อเริ*มจะ
เก่งขึ�นนะ ครูตุ่งบอกวา่ “พี*แหม่มเก่งขึ�นแลว้” ตอ้งขอบคุณคุณตุ่งนะคะ บอกเดี?ยวนี�พี*แหม่มเก่งขึ�น
นะ รู้จกัจบักิเลสไดพ้อเรารู้วา่กิเลสจะมาอยา่งงี�  เราจะทาํยงัไง ทาํไมเราถึงรู้ไดก้็เพราะวา่มีครั� งนึง มี
คนป่วยที*มาเขา้ค่าย นอกค่ายนะคะ มาเยี*ยม มาขอพกัคา้งนะคะแลว้เขาก็มีปัญหากบัจิตอาสาคนอื*น
แต่กบัเรานี*ทาํไมเขาไม่มีปัญหา ก็เลยถามเขาวา่เฉลยให้ไหม ว่าทาํไมไม่มีปัญหา คุณว่าคุณเป็นคน
ยงัไง เขาบอกเขาเป็นคนดื�อก็เลยบอกวา่เราน่ะ ดื�อกวา่นั*นหมายความวา่เราน่ะเหนือกวา่เขา คือ เรื*อง
ความดื�อความไม่ดีเพราะฉะนั�นเราชนะสิ*งไม่ดีก็คือกิเลสไดก้็ในเรื*องของความไม่ดีนี* เยอะนะคะ 
ความดีก็อยา่งที*บอกก็คือแทบจะหาไม่ไดน้ะคะ เพราะวา่เรามารู้แลว้วา่ที*ผา่นมาก็คือไม่มีความดีเลย
กิเลสตดัได ้ทุกวนันี�อยูที่*ดอนตาลก็ให้หมู่กลุ่มไดข้ดัเกลา ทุกอยา่งผา่นมาก็ขอบคุณพี*นอ้งทุก ๆ คน
ดว้ยค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.103 นางสาวประภสัสร ชาญชยัชูจิต 
เพศหญิง 
 

 
กราบนมสัการพระคุณเจา้นักบวชทุกสถานะ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญ

ธรรมสํานึกดีพี*น้องผูรั้กสุขภาพและใฝ่ในธรรมทุกท่านค่ะ สงสัยต้องพูดข้อ 3 ก่อนนะคะ ชื*อ
นางสาว ประภสัสรชาญชยัชูจิต ชื*อเล่น จวง อยูส่วนป่านาบุญ 3 คะสภาวธรรมคือจริง ๆ แลว้ก็คิดวา่
มนักวา้งมากถึงพี*จะตั�งแต่รหสั 54 แต่พี*ก็คิดวา่ยงัไม่ไดลึ้กซึ� งมากยงัตอ้งมาเรียนอยูก่็ตั�งแต่ก่อนเจอ
ท่านอาจารยห์มอเขียวเราก็จะมีอตัตาค่อนขา้งเยอะดว้ยความที*เราทาํงานเก่งเราเป็นคนขยนัแลว้เราก็
จะติดวา่คนอื*นน่าจะขยนัและเก่งกว่าเราในเวลาจะทาํงานใช่ไหม ความเป็นจริงถา้พี*นอ้งทาํงานอยู่
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น่าจะรู้วา่มนัไม่ใช่เลยที*ใคร ก็จะเก่งอยา่งเราขยนัอยา่งเราตี 2 ยงัไม่เลิกทาํงานอะไรเป็นก่อนที*จะเจอ
อาจารยห์มอเขียวหลงัจากเจอก็ยงัทาํอยูค่่ะ ทาํอยูจ่นสักพกันึงร่างกายเราจะบอกเราเองวา่อนันี� ไม่ใช่
ทางนอนตี 2 ตื*นตี 5 ทาํไดค้่ะ แลว้จะทาํเป็นอุปนิสัยจนช่วงหลงัเราจะมีความรู้สึกวา่เราฟังอาจารย์
หมอมากขึ� นสิ* งเหล่านี� มนัจะทาํให้เราพิจารณามากขึ�นว่า ฉันทาํไปเพื*ออะไรถ้าเราตายไปในวนั
พรุ่งนี� คนอื*นก็ทาํงานแทนเราไดแ้ต่ทาํไมเราจะตอ้งทาํถึงขนาดนั�นก็เลยปรับใหม่ประมาณ 3 ทุ่ม 3 
ทุ่มครึ* ง นอนแลว้แลว้ตื*นตี 3 ครึ* งค่ะ แลว้ก็รู้สึกวา่ชีวิตเราดีขึ�นนะคะ จากเดิมที*เรามีความรู้สึกวา่ถา้
เราใชชี้วิตแบบเดิมอยูนี่*เราจะตดัเรียกวา่อะไรน่ะ เลิก ลด ละ เลิก อะไรไดย้ากมากเลยนะคะ แต่พอ
เรากบัมาเป็นแบบนี� เรามีเวลาตื*นมาทาํงานตี 4 ค่ะ แต่ช่วงเวลาสั�น ๆ เราไดง้านเยอะขึ�นนะคะดีใจวา่
อยา่งนอ้ยที*สุดการไดฟั้งธรรมะจากอาจารยห์มอค่อย ๆ ซึมซบัเราให้เราสามารถที*จะเห็นทางสวา่ง
ไดม้ากขึ�น ทีนี�ความดีที*ทาํถามวา่ทาํอะไรบา้ง ถา้ตอบแบบเขา้ขา้งตวัเองก็ทาํเยอะคะแต่วา่ที*เราคิดวา่
ดีมนัจะดีของคนอื*นดว้ยรึป่าว แต่อยา่งหนึ*งที*ใจที*ตวัเองทาํความดีก็คือเป็นจิตอาสาที*บาํเพญ็ในเรื*อง
ของนํ� าสมุนไพรฤทธิT เยน็สดก็ดีใจวา่ยงัทาํในรุ่นแรก ๆ ที*ตอนนั�นจะยงัไม่ค่อยมีใครทาํอยูเ่ราก็ไดมี้
โอกาสทาํตรงนั�น อนันี�ก็คิดแบบเขา้ขา้งตวัเองวา่เป็นความดีของตวัเองส่วนความชั*วที*ทาํจากอดีตถึง
ปัจจุบนัก็เขา้ใจว่าทาํเยอะมากแต่หลงัจากที*เราเจอท่านอาจารยแ์ลว้นี*ไม่ทราบวา่พี*น้องเป็นเหมือน
จวงไหมคะ เราแทบจะไม่กลา้ทาํอะไรที*ชั*วเลยค่ะพอจะทาํนี*แบบอาจารยเ์สียงอาจารยม์าและเริ*มเขา้
มาที*สมองเราและวา่อาจารยพ์ดูยงังี�  ๆ เราก็ไม่กลา้ทาํและก็ลดละอะไรไดบ้า้งเยอะมากค่ะ จากเดิมนี*
ไม่เกี*ยวกบันํ� าหนกั เพราะวา่เป็นคนที*ค่อนขา้งคงที*มาตลอดเรื*องนํ� าหนกักิเลสเยอะมากคะอยากทาํ
โน่นอยากทาํนี*อยากจะทาํให้เสร็จเร็ว ๆ แต่ตอนนี� ไม่แล้วค่ะอย่างที*บอกปรับเรื*องเวลาปรับเวลา
นอนเราพกัผอ่นทุกอยา่งนี*ลดไดห้มดเลยสิ*งนึงที*ที*ทาํมาตลอดก็คือการทานมงัสวรัิติ แต่เราทานแบบ
ทานมั*งไม่ทานมั*งแต่หน้าเจเราทานเต็มแต่เราทานแต่เราไม่เขา้ใจหลงัจากเจออาจารยแ์ล้วนี*เราก็
เขา้ใจว่าเราจะทานยงัไงจะอยู่ยงัไงจะทาํยงัไงที*จะให้สุขภาพเราดีสุขภาพเราแข็งแรง แลว้จะได้มี
โอกาสที*จะไปช่วยผูอื้*นไดพ้ี*นอ้งเชื*อเถอะค่ะถา้เราทาํตวัเราให้ดีนะคะเราไม่ตอ้งสอนเลยค่ะ ทุกคน
เดินตามเราไดโ้ดยที*เราไม่ตอ้งไปจี�วา่ทาํโน่นทาํนี*นะคะก็ขอโอกาสพี*น้องเพียงเท่านี� ขอเกริ*นอีก 1 
นาที นะคะ จากการที*ไดเ้ขา้ไปบาํเพญ็ในครัวนะคะสิ*งหนึ*งที*อยากจะบอกพี*นอ้งผูช้ายนิดนึงนะคะ 
วา่ถา้ท่านมีเวลาท่านไม่ตอ้งอายที*จะไปช่วยในครัวบาํเพ็ญนะคะโดยการที*จะช่วยแม่ครัวที*จะลา้ง
ภาชนะใหญ่ ๆ นะคะขอฝากไวแ้ค่นี*ค่ะขอบคุณค่ะ 
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กรณีศึกษาที* 
7.104 นางสาวปริมปภสัร์ สุภานิดาพีรบูรณ์ 
อาย ุ39 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะหมอเขียวและพี* ๆ ทุกคนนะคะ ชื*อปริมปภสัร์ สุภานิดาพีรบูรณ์อายุ 39 ปี 
มาจากชุมพร อาชีพทาํงานอิสระ การศึกษาปริญญาตรีการบญัชีนะคะ ที*มาสมคัรเรียนเพราะอยาก
ดูแลตวัเองเพราะมีประสบการณ์เรื* องสุขภาพเมื*อ 2 ปี ที*แล้วตอนนั�นได้ฟังอาจารยห์มอพูดเรื* อง
ธรรมะไม่เกี*ยวกบัสุขภาพเลย แต่ก็ไปติดตามขอ้มูลจากคุณหมอปรากฏว่ามีค่ายสุขภาพก็เลยไป
เรียนรู้เป็นค่ายที*คลองสาม 1 วนั พี*เขาฝึกในเรื*องของยา 9 เมด็ ฟ้าก็มาปฎิบติัเองที*บา้นอยา่งเคร่งครัด
อยูป่ระมาณ 4 เดือน ก็หายจากการปวดหวัเข่าก็ 2 ปี แลว้ที*หาย แต่วา่เมื*อ 6 เดือน ที*ผา่นมาก็เอาโรค
ใหม่มา ก็ยงัติดตามเรื*องของคุณหมอมาตลอดก็เลยตดัสินใจมาศึกษาอีกครั� งหนึ* ง แลว้ถือศีล 5 ก็
น่าจะได ้ยอมรับมติกลุ่มไดค้่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.105 นางสาวปัทมา ลีละหาวงศ ์
เพศหญิง 
 

ชื*อปัทมา นามสกุลลีละหาวงศ์ ค่ะ ชื*อเล่นหมู ค่ะ เป็นจิตอาสาภาคกลางรหัสนักศึกษา 
แพทยว์ิถีธรรม ปี 54 รหสัตวัหลงั 024 รายงานสภาวะธรรม โดยทั*วไปเป็นคนใจเยน็ เป็นคนชา้ ๆ 
จึงไม่ค่อยมีเรื*องขุ่นเคืองหรือขุ่นขอ้งอะไรใครซักเท่าไหร่ ดว้ยความที*บางทีเราผ่านการตายทุกวนั 
นอนป่วยอยูโ่รงพยาบาล 3 ปี ก็เลยคิดวา่ฝึกตายทุกวนัน่ะ มนัก็เลยบางทีเวลาเราจะคิดอะไรเราก็คิด
ว่า ลมหายใจมนัมีค่ามีประโยชน์ ชีวิตเราก็ควรจะทาํประโยชน์เมื*อมีลมหายใจ เพราะฉะนั�นเลย
ไม่ค่อยจะซีเรียสกบัเรื*องที*คนมารบกวนหรือเขาจะขุ่นขอ้งอะไรเราเท่าไหร่ก็เลยเป็นคนเฉื*อย ๆ หน่อย
สภาวะ ธรรมเลยไม่ค่อยมีเรื*องมากระทบเท่าไหร่ ทาํความดีอะไรบา้ง มนัก็เกี*ยวเนื*องกบัเรื*องเดิม ๆ 
ว่าลมหายใจมนัมีประโยชน์เพราะฉะนั�นเราก็เลยคิดว่าทาํความดีมากกว่าความชั*วอยู่แล้ว ใจเรา
ไม่ได้คิดอยากจะทาํเรื* องชั*วอยู่แล้ว ทาํชั*วอะไรบ้าง ชั*วก็ไม่ค่อยทาํ แต่ว่าเรื* องเนื�อสัตว์ยงัมีอยู่
เพราะว่าบางที ในสถานที*บางทีเราเลี*ยงไม่ได ้เราก็ยงัทานแต่ว่าเราไม่ไดอ้ยากหรือว่าถา้ในบางที*
ไม่มีเราก็ไม่ไดอ้ยากวา่ตอ้งไปหาทาน ลด ละ เลิก กิเลส ความอยากไดอ้ยากมีก็ไม่ค่อยมี เนื*องจาก
เวลาเราป่วยพอเราหายออกจาก รพ. เวลาเราเช็คสุขภาพเราก็ใช้วิธีเดินป่า อยู่ป่า อะไรอย่างเงี� ย 
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เพราะฉะนั�นชีวิตมนัจะเหมือนแบบปัจจยั 4 เราใชแ้ต่ของจาํเป็น มนัก็เลยไม่ค่อยมีความโลภอะไร 
เท่าไหร่ ถา้เรื*องกิเลส ความอยากมนัไม่ค่อยมีนะคะ 
 

 
กรณีศึกษาที* 
7.106 นางสาวผสุดี เจริญไวยเจตน์ 
อาย ุ40 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระอาจารย ์สมณะทุกรูปนะคะ คารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมทุก
ท่านคะ ชื*อผุสดี เจริญไวยเจตน์ ชื*อเล่นเฉง เพศ หญิง อายุ 40 ปี อยูจ่งัหวดัสมุทรปราการ การศึกษา
จบบญัชีบณัฑิต ปริญญาโทบริหารธุรกิจที*ธรรมศาสตร์ ปัจจุบนัอาชีพหลกัคือจิตอาสา อาชีพรองก็
เป็นอาจารยส์อนพิเศษบญัชีของมหาลยัเอกชนแห่งหนึ*ง สภาวธรรมมนัมีหลายเรื*องอยากเล่าแต่เวลา
มนัน้อยเอาเรื*องเดียวก็ติดมานานละเมื*อก่อนเวลาทาํงานเนี*ยจะซื�อปีละหนึ* งเครื*อง ปัจจุบนัปฏิบติั
ธรรมซึ*งจริง ๆ มนัก็มุ่งมาสู่ความประหยดัเรียบง่ายแต่ก็เหมือนเดิมยงัซื�อโทรศพัทปี์ละ 1 เครื*องทั�ง ๆ 
ที*ตวัเองไม่ชอบโทรศพัท์ไม่ชอบคุยโทรศพัท์ ไม่ชอบเล่นไลน์ ไม่ชอบเล่นเฟส ไม่ค่อยสนใจเรื*อง
ชาวบา้น ไอโ้ปรแกรมที*ฮิตของโทรศพัทนี์*ไม่ชอบเลย แต่สิ*งที*ติดคือเรื*องของเทคโนโลยี จะเป็นคน
ที*แบบว่าติดเรื*องของเทคโนโลยีจะเป็นคนที*แบบว่า ฉันจะตอ้งรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แลว้ก็จะรู้สึก
เหมือนไดช้ยัชนะว่าอุย้ฉนัคน้พบแลว้ว่ามนัคุม้นะคะ คือจริง ๆ ไม่ตอ้งซื�อให้ตวัเองก็ไดแ้ต่ซื�อให้
เพื*อนมนัรู้สึกมีความสุขในการเสพ การคน้หาตรงนี� ค่ะ ซึ* งมนัก็รู้แต่พอมาปฏิบติัธรรมมนัก็แบบ
เมื*อก่อนนี�ค่ะคือทุกปีมนัจะมีเหตุการณ์ที*ทาํให้มือถือมีอนัเป็นไป พลงัดึงดูดจากขา้งในเพราะเราก็
อยากให้มนัเสียหาย ถา้มนัไม่เสียก็ไม่รู้วา่จะซื�อเครื*องใหม่ยงัไง และมนัก็มีอนัเป็นไปจริง ๆ เสร็จ
แลว้พอปี 55 ที*เริ*มมาปฏิบติัมาทางนี�มนัไม่ยอมเสียปกติงานโมบายเอ็กซ์โป ตอนเดือน 6 มนัตอ้ง
เสียก่อนหน้านั�นมนัจะตอ้งมีอนัแบบวา่ตกจากที*สูง จมนํ� าบา้งอะไรอย่างนี�  มนัไม่ยอมเป็นแบบอื�อ
หือ และโมบายเอก็ซ์โปตอนนั�นมนัก็ติดค่ายอะไรซกัอยา่งที*นี*ไม่ไดไ้ปมนัก็แบบอยูข่า้งในมนัก็เยอะ
มาก ก็ตอ้งคิดพิจรณาเอาว่าจะทาํยงัไง ก็คิดไปคิดไปมนัเปลืองนะก็เสิร์ทหาขอ้มูลและมนัใช้เวลา
แทนที*จะบาํเพญ็บุญก็ตอ้งมาหาขอ้มูลและก็คิดถึงแบบพี*หมวยที*จะตอ้งเล่าเรื*องขยะ ขยะอิเล็กซ์ทรอ
นิกส์คิดไปเรื*อยคิดไปเรื*อยครอบจกัรวาลมนัก็สู้มาไดสู้้แบบกดข่มเรื*อย ๆ นะคะเสร็จแลว้พอคิดถึง
ขอ้ไม่ดีของมือถือแต่ละรุ่นที*เราดูเนี*ยคิดไปเรื*อย ๆ เสร็จแลว้ตอนนั�นก่อนจะตุลาคม ก่อนมาค่าย
แฟนพนัธ์แทที้*นครพนมไม่ไหวแล้วรู้สึกใช้ชีวิตกบัการเสียเวลา กบัการคา้หาและพิจารณาตรงนี�
เยอะมาก ถา้ฉนัซื�อไปฉนัก็ไม่ตอ้งคิดเอาเวลาไปทาํอยา่งอื*น ก็ซื�อ ซื�อตอนนั�นนี*แบบก็งกนะ ก็ของ 


