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เป็นของก๊อปของจีนอะคะแล้วหน้าจอมนัก็ซัมซุงแต่สเป็กดีมากนี เรากาํลงัผิดศีลขอ้ 2 อยู่นะเรา
กาํลงัมีส่วนหนึ งในการขโมย คือ บริษทันั/นคนจีนก็ขโมยความคิดของซมัซุงมานะแหละเราไม่รู้วา่
เคา้ขโมยยงัไงแต่เรากาํลงัมีส่วนร่วม แต่ก็แบบไม่ไหวละเราก็เลยซื/อมา ซื/อมาเสร็จก็มาอวดเพื อนที 
สุรินทร์วนันึงและวนัรุ่งขึ/นก็เดินทางไปที นครพนมอวดเพื อนไดส้องวนั เอาวางไวที้ เต็นแลว้ขา้พเจา้
ก็เดินเขา้ไปเหยียบหนา้จอแตกเหตุการณ์ครั/ งนั/นมนัทาํให้รู้เลยว่า ก็รู้อยู่แลว้ แลว้ไอส้องสามวนัที 
ซื/อมามนัไม่ได้มีความสุขไม่ได้ติดมือถือไงเราเสพเสร็จแล้วตอนที พิจารณานั นอะคะ ในการดู
เวบ็ไซตใ์นการคน้หาขอ้มูล พอมนัไดม้าเสร็จก็ไม่รู้สึกอะไร สิ งที เราพยายามสู้ตอนนั/นที รู้วา่มนัไม่
ดียงัแต่ก็เต็มไปหมดเลยไงพอเราไดข้องแลว้อ่ะ ไอน้ั นก็ไม่ดีไอนี้ ก็ไม่ดีที คิดไวอ่้ะค่ะ เราก็คิดวา่จะ
ไม่ซื/อนะวนันั/นอ่ะค่ะปีถดัมาเราก็ลดอตัตามากอ่ะค่ะ นอ้งก็ให้มือถือมาใชก้็ชีวิตนี/ ไม่เคยใชข้องมือ
สองค่ะเป็นครั/ งแรกก็โอเคใชก้็ใช ้แต่มนัก็ฝืน ๆ และก็ไดม้าเครื องนึงก็ถือวา่โอเค คิดวา่ตอนนั/นมนั
คือความจาํเป็นอาการกริยาต่าง ๆ มนัต่างจากครั/ งแรกเสร็จแลว้เนื องจากว่าตอนนั/นที ซื/อมาเสร็จก็
ขึ/นมาทาํขา้วที คลองสาม พอมาทาํขา้วที คลองสามเนี ยเวลาเปิดเวบ็มนัก็เสริทไม่ไดไ้งมนัเป็นของ
ส่วนกลางก็ละอาย ฉนักาํลงัมีกิเลสทาํบาปและมาทาํที มีบุญ งานส่วนกลางก็ไม่ทาํส่วนใหญ่ก็เวลา
จะไปหาขอ้มูลเราก็จะไปหาที บา้น แต่มนัก็เหมือนบุญเก่าช่วย อยูบ่า้นไม่ไดคื้ออยากกลบัไปบา้นไป
คน้หาขอ้มูลแต่ไม่รู้มนัมีอะไรดี ๆ ที มาสู้อ่ะนะวา่ อุย้อยากไดนู่้นนี ไปเสพที บา้นอ่ะนะ กลบับา้นพกั
ไปส่วนใหญ่ก็ไปเสริทอินเตอร์เน็ตพวกนี/ กลบัไม่ไดค้่ะ กลบัปุปหอบ แพข้นแมวที บา้นไม่ไดเ้ลี/ ยง
แมวค่ะ แมวหากินบา้นอื นแต่ตอนนอนจะมานอนที บา้น เพราะฉะนั/นจะมีขนแมวเยอะมากเพราะ
งั/นกลบัปึ: ปตอนแรกเคยอยูไ่ดคื้นนึงแลว้หอบสองชั วโมงเขา้ไปแบบผา้ปิดจมูกดว้ยนะ อยูไ่ม่ไดคื้อ
หอบ คือไม่ไดอ้ยากเป็นคนดีที ตอ้งบาํเพ็ญบุญทุกวนัแต่มนัไม่มีที อยู่ พอมนัไม่ไดเ้สพไงเสพจาก
เวบ็อ่ะค่ะ เพราะงั/นมนัก็จะคิดอยูใ่นหวัวา่อยากจะไดข้องใหม่ 

หมอเขียว: นี จะบอกให้นะได้มาบําเพ็ญเนี ยมันเสียสละเยอะจริง ๆ เลย มีคนแอบ
ประทบัใจ เฉงหลายคนนะเคา้จะรู้ความลบัวนันี/แหละ 

อยูบ่า้นไม่ได ้พอมนัไม่ไดเ้สพไงมนัก็ไม่ไดมี้เวลาที ไปเสิร์ทเน็ตอยา่งนอ้ยเพื อจะดูวา่ทาํ
ใหชื้ นฉํ าใจมนักดดนัเนอะมนัก็จะไปเรื อย ๆ แลว้วนันึงนี เขา้ไปในหา้งเสร็จก็เดินเที ยวตรงนั/นก็มีอยู่
สามสี ร้านคิดวา่จะไม่ซื/อของที วา่เลียนแบบอยา่งนอ้ยศีลขอ้ 2 เราบริสุทธิ= เถอะ ไอเรื องเสพนี ยงัเป็น
ส่วนตวัอบายมุขนี ขอนิดนึงละกนัไปปุ๊ปเงินก็มีการ์ดก็ซื/อแบบไม่คิด คือ ก่อนหนา้นั/นเคยมีแบบเขา้
หา้ง 2-3 ครั/ งและก็ไปดูมือถือ ดูเสร็จตอนนั/นอ่านไม่ออกพนกังานก็เขา้มาถามอยากไดอ้ะไรเราก็คง
พูดอะไรซักคาํสองคาํซึ งปกติเราก็เป็นคนที ไม่พูดสุภาพอยู่แล้ว แต่ปฏิกิริยาของคนขายนี อาจจะ
เพราะการแต่งตวัของเราดว้ยเคา้พูดไม่ดี ปกติไม่เคยโดนพูดไม่ดีอย่างนั/นอ่ะ เราก็คิดวา่เราอาจพูด
เสียงไม่ดีเพราะขา้งในเราอ่ะรู้สึกโกรธทาํไมเราตดัตวันี/ ไม่ไดซ้กัที ทาํไมฉนัมาเสียเวลากบัตรงนี/มนั
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ก็เลยออกเป็นแขง็ซึ งเคา้อาจตีกลบัมา ก็ 2 ครั/ งนะคะ ครั/ งที สามปรื:ดจ่ายเงินเสร็จ ฉนัซื/อมาทาํไมเนี ย
และวนัแรกเนี ยค่ะ อาจารยก์็จะพูดเรื องไปอยูก่บัเรื องไร้สาระมนัสียเวลาเสียเงิน เออฉนัก็คิดไดน้ะ
ตอนนั/นไม่มีพลงั ตอนที สองที อาจารยพ์ดูแลว้แบบวา่กระแทกอ่ะ โอย้คราวหนา้มาช่องนี/นะรอดแน่
แต่ถา้มาช่องอื นไม่รู้ มาช่องนี/มั นใจมากวา่อนันี/ คือบททบทวนธรรมส่วนตวันะคะที จะตอ้งเพิ มขึ/น
ไปก็คือเรื องของการใช้ชีวิตไร้สาระจะทาํให้สุขภาพกายไม่ดี เสียทั/งทรัพย ์เสียทั/งเวลา และอนั
สุดทา้ยคือเรื องของทรัพยากรของโลกและเรื องของความสามคัคีกนันะคะ มนัเป็นสิ งที แบบวา่เนี ย
แหละอ่านทบทวนทุกอนัมนัเป็นแบบวา่ยงัไม่ตรงไงแต่อนันี/มนัแบบว่าตรงมากเลยค่ะ มนัคืออนัที 
แบบว่าพยายามอยู่แต่มนัทาํไม่ไดต้อนนี/ก็เลยมีปํญหาทุกขอ์ยู่วา่จากการที ไดชิ้/นใหม่มาตอนนี/ มีไอ
แพท มีมือถือเครื องเก่า มีเอ็มพีสามที ไม่ใช ้แลว้ก็มีไออนัใหม่เนี ยจะไปบริจาคที ไหนก็ยงัทุกขอ์ยู ่ก็
ยงัมีความตระหนี บางอย่างเล็กว่าจะเอาอนัไหนไวใ้ห้ตวัเองดีก็ยงัเห็นแล้วก็ตอ้งสู้เพราะการที เรา
พลาดพลั/งหนึ งครั/ งทาํใหเ้รามีเรื องทุกขต่์อเนื องมาเรื อย ๆ ค่ะ แค่นี/ละกนันะคะขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.107 นางสาวพวงเพชร ช่างซอ 
อาย ุ50 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี นอ้งทุก
ท่านคะ ชื อพวงเพชร หรืออานาย เชียงใหม่ เชียงดาว อายุ 50 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรีคะ ส่วน
เพศหญิง มีคนสงสัยสภาวธรรมในรอบ 1 ปีที ผา่นมา จริง ๆ แลว้ทาํงานเยอะ รอบปีที ผ่านมาพาพี 
นอ้งหมู่กลุ่มทาํงานเยอะหนึ ง ก็คือเรารู้สึกมีความประทบัใจการทาํงานแบบหมู่กลุ่มซึ งอาจารยพ์ูด
เสมอ มิตรดี สหายดี สังคมสิ งแวดลอ้มดี เราไดป้ระจกัษ์นะคะ ในรอบปีที ผ่านมาเราไดท้าํงานใน
ระบบหมู่กลุ่มเยอะมาก ทั/งหมู่กลุ่มของสหธรรมเอง และไดไ้ปเชื อมร้อยกบัทางพี น้อง แต่อาจจะ
เป็นภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ ประทบัใจที วา่ส่วนหนึ งเวลาเรามาที นี รู้สึกเหมือนเรามาเส้าหลิน เรา
คิดเองว่าเรามาสํานักเส้าหลินบวกกับสํานักตกัศีลา ซึ งเรามีศิษย์พี ซึ งนําพาเรา อยู่แถวนี/  อะไร
ประมาณนี/  ถึงแมจ้ะไม่อยูบ่างทีก็จะไลน์ ไปกาํกบักลุ่ม ซึ งบางทีรวมกลุ่มกนัในหมู่ผูห้ญิงมั/ง ก็จะพา
กนัแตก พากนัไปกิน ไปคุย ไปทาํโนน้ ทาํนี ตลอดเวลา เรารู้สึกวา่มนัมีความอบอุ่นใจในหมู่พี นอ้ง
นะคะมีความสามคัคี และก็ทาํงานไดเ้ยอะส่วนสภาวธรรมใน 1 ปีผา่นมา สงบมากขึ/นแลว้ก็นิ งมาก
ขึ/น แลว้ก็ภาวะความเป็นผูน้าํมนัเกิดขึ/น อนันี/ คือที เรารู้สึกเองและมีคนบอก ส่วนหนึ งก็คือแต่ก่อน
เราเป็นมิจฉา แต่เดีFยวนี/ เราเป็นสัมมา ถา้จะเป็นความชั วคือไอส้ัมมาคิดดีนี แหละคะ 1 ปีที ผา่นมาเรา
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รู้สึกเวลาอยู่ในหมู่กลุ่มพี น้อง ติดว่าจะตอ้งกินอาหารรสจืด เราจะตอ้งไม่กินโน้นไม่กินนี  รู้สึกว่า
เป็นการปฏิบติัธรรมปกติ แค่เวลาไปอยูก่บัคนอื น เราจะรู้สึกวา่เราถูกกระทบ วา่เนี ย อยา่งโนน้ก็ไม่ดี 
อยา่งนี/ก็ไม่ดี เวลาห่างจากพี นอ้งใจเราก็จะเขว่เหมือนกนั แต่ว่าเราก็มุ่งมั นคะ ยิ งมาฟังอาจารย ์ 4-5 
วนันี/  รู้สึกว่าเราจะตอ้งเข้มแข็งและก็นิ งสงบ และทาํให้ได้โดยที เราจะไม่สนใจคาํพูดหรือ การ
กระทาํของคนรอบ ๆ ซึ งไม่ใช่พี นอ้งเรา เพราะบางทีเราก็นึกอยูเ่หมือนกนั นี เรามาทาํดีแลว้คิดดีมาก
ไปหรือเปล่า จะมีความรู้สึกอยา่งนั/น จริง ๆ แลว้เราอยากจะเป็นอิสระ อิสระจากความทุกข ์แต่วา่เรา
ก็ไม่ไดอ้ยากมีความสุขนะคะ สุขที ว่าที เราตอ้งการคือสุขสงบจากกิเลสส่วนความดีก็อย่างที ว่าคะ 
การไปทาํร่วมกนักบัหมู่กลุ่มกบัพี นอ้ง ไดท้าํความดีเป็นพลงันะคะที ให้เราต่อสู้กบักิเลสเพื อจะลด
กาม ลดอตัตาที เราที เรามีอยู่ จริง ๆ แลว้ก็ยงัพูดไปก็ยงัเสียดายนํ/ าลายของปีศาจอยู่บา้ง ก็เหมือนพี 
นอ้งคนอื น ๆ ที เราไดพ้ยายาม มารู้สึกตวัอีกทีปีนี/นกัศึกษารหสัปี 55 นะคะ ปีนี/มนัเขา้ 4 ปีเขา้ไป
แลว้ ทาํอะไรอยูห่นอ ก็สุดทา้ยก็คือลดละเลิกกิเลสอะไรไดบ้า้ง นั นละคะ บางสิ งบางอยา่งก็จะเหลือ
เชื/อของนํ/าลายของกิเลสซึ งคิด ตั/งใจวา่เรากลบัไปนี  ฟันทิ/งแน่นอน ขอบพระคุณคะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.108 นางสาวพนาวรรณ ระวโิรจน์ 
อาย ุ40 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการท่านสมณะทุกรูปนะคะ กราบอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี นอ้ง 
ผูใ้ฝ่ในธรรมทุกท่านคะ ชื อนางสาวพนาวรรณ รวโิรจน์ ชื อทางธรรมคือแพรลายไม ้กลา้จน เป็นคน 
2 โลก เมื อก่อนเคยติดโลกียะมามากตอนนี/ ก็มาสู่โลกุตระ เพราะฉะนั/นชื อก็ยงัใช้ทั/ง 2 ชื ออยู่เพื อ
เป็นตอกย ํ/าตวัเองวา่เมื อวนัใดวนัหนึ งเมื อเราทิ/งโลกขา้งนอกแลว้วนัหนึ งเราตอ้งกลบัไปใชเ้คา้มนัก็
มาสู่ อายยุา่ง 41 ปี อาชีพก็ป็นจิตอาสานะคะอดีตก็เคยเป็นพนกังานบริษทัส่งออกต่างประเทศตอนนี/
เป็นคนจงัหวดันครพนม วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกภาษาองักฤษธุรกิจจาก ราชภฏัจนัเกษม เริ ม
โดนประทว้งแมงเมา้จะบินเขา้ปากวบิากเขา้นะคะทาํวบิากไวค้ะ ก็เขา้ใจชดัเจนเรื องของวิบากทาํให้
ทุกวนันี/ก็เริ มที จะสงบปากสงบคาํเริ มมาดูจิตของตวัเองอนัดบัแรก เรื องของสภาวธรรมในเรื องของ
กามตวัหยาบ ๆ คิดวา่เลิกไดห้มดแลว้โดยเฉพาะเนื/อสัตวคิ์ดวา่ 100 เปอร์เซ็นต ์ก็เคยไปนั งกินในหมู่ที 
ทานเนื/อสัตวอ์ยู่หรือแมก้ระทั งว่าไม่มีอาหารจะทานแลว้มีแค่อาหารเนื/อสัตวเ์ราก็คิดว่าเราขอตาย
ดว้ยการที จะไม่ทานเนื/อสัตวนะคะซึ งตวันี/ เราคิดวา่เราผา่น 100 เปอร์เซ็นตแ์ละก็อีกตวันึงที ผา่น 100
เปอร์เซ็นต ์คือความรู้สึกของตวัเองอนันี/ ไม่ใช่ 100 เปอร์เซ็นต ์ประมาณ 95 เปอร์เซ็นต ์ที ผา่นคือไข่ 
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พอเราจะทานขนมหรือที มีคนบอกว่าตวันี/ มีไข่เราจะดูส่วนผสมพอเห็นว่ามีไข่เนี ยเราสามารถที จะ
หยดุไดเ้ลยนะคะโดยที ไม่คิดที จะเอาเขา้ไปในร่างกายส่วนในเรื องของอตัตาอุปกิเลส 16 ของเราคือ
ตวัดูถูกเหยียดหยามคนอื นคิดว่าตวัเองเก่งกว่าคนอื นเพราะว่าเราเป็นคนทาํงานมาเยอะเป็นคน
ตดัสินใจอะไรดว้ยตนเองแลว้ก็ทาํงานแทบจะไม่เคยพลาดแต่เมื อวนันึงตวัเองไดท้าํงานพลาดบา้งก็
รู้สึกวา่ชีวิตคนเราจะยึดอะไรนกัหนา ก็เริ มผอ่นปรน คือผ่อนปรนให้ผูอื้ นเคร่งครัดที ตนผ่อนปรน
ให้ผูอื้ นเอาแต่ในบางครั/ งดว้ยการที เราสะสมสิ งเหล่านี/ มาตั/งแต่เด็กจนโตคือตวัเก่งของเราทาํให้เรา
ไม่ค่อยมีเมตตากบัผูอื้ น ก็ไดย้ินคาํพูดนึงที หมอบอกว่าพระคาทิยะไดฟั้งธรรมแค่ 4 คาํแล้วบรรลุ
เป็นพระอรหนัตแ์ลว้บอกวา่ถา้ผมรู้สึกแบบนี/ ผมคงรู้สึกปวดหวัน่าดูเพราะวา่ก็คงจะไม่มีเมตตากบั
คนอื นที ไม่รู้ว่าสภาวะทุกข์ของคนที เคา้จะตอ้งผ่านตรงนั/นมนัก็เลยทาํให้เรายอ้นกลบัมาคิดว่าเรา
โชคดีแลว้แหละที เรามีพลาดบา้งถา้เราไม่พลาดเลยเราก็คงเป็นคนชั วคงเลวยิ งกวา่นี/ ปีศาจร้ายในตวั
คงเยอะกวา่นี/  ก็เริ มด่าตวัเองไดแ้ลว้ก็พยายามด่าเพื อนรักของเรานี คะคนที เคา้อยูก่บัเรามาตั/งแต่เกิดก็
เริ มคุยกนัรู้เรื องก็เริ มคุยกบักิเลสรู้เรื องบางครั/ งก็มีความรู้สึกวา่เราก็ยอมเคา้แต่ในตอนนี/ คะสิ งที เรา
เห็นเราเชื อเรื องกรรมมากขึ/นแลว้ไม่ใช่แค่เชื อแค่ 100 เปอร์เซ็นต์ ค่ะเชื อ 1,000,000 เปอร์เซ็นต์
เพราะวา่ทุกอยา่งที เราคิดเนี ยแค่คิดนะคะมนัดูดดึงเขา้มาหาเราเลยแลว้ก็ตวัที เห็นสภาวะล่าสุด คือวา่
เราไม่ชอบคนแบบนั/นเราดึงคนแบบนั/นเขา้มาหาเราแมแ้ค่เพียงคิดมนัก็ก็เลยทาํให้เราวิปัสนาอยู่
เรื อย ๆ แลว้ก็พยายามลา้งความรู้สึก แมแ้ค่มโนกรรมก็จะทาํให้น้อยลงแลว้ก็เรื องของเมื อก่อนเนี ย
หอกปากเก่งมากสามารถทาํใหค้นเจบ็ปวดดว้ยคาํพูดของตวัเองตอนนี/ก็พยายามที จะมานึกถึกวิบาก
กรรมแลว้ก็มองว่าคนเราก็ตอ้งศรัทธาในเรื องของส่วนดีของเคา้แลว้ก็ในส่วนดอ้ยก็ตอ้งเมตตากบั
เคา้ให้ได้เพราะฉะนั/นเรื องของการดูถูกเหยียดหยามคนอื นเริ มน้อยลงแลว้ก็เริ มอยู่กบัในกลุ่มได้
เพราะเรามองวา่ไม่มีใคร 100 เปอร์เซ็นต ์แมก้ระทั งตวัเราเอง ถา้เราไม่อยากจะให้มีวิบากกรรมเพื อ
บรรลุธรรมในชาติภพอันใกล้เราก็ต้องจัดการกับกิเลสแม้ตวัเล็กตัวน้อยก็ต้องตามไปเก็บมัน
เพราะว่ามนัจะมีตวัขี/ เกียจของตวัเองคือตวัขี/ เกียจในเรื องของการตื นนอนพอมนัมีขี/ เกียจหนึ งเรื อง
มนัจะพ่วงมาดว้ยตวัขี/ เกียจในเรื องอื น ๆ มนัก็เลยทาํให้เราตอ้งกลบัมามองตรงนั/น มีอีกตวันึงก็คือ
เราออกจากกิเลสหลาย ๆ ตวัมาดว้ยความรังเกียจแลว้ก็ไม่ชอบการสัมผสัของผูช้ายผูห้ญิง ทุกครั/ งที 
มีตวัรังเกียจ ทุกครั/ งที เราคิดอย่างนี/ คือคนเขา้มาล่าสุดได้ใช้วิบากเหล่านี/ มีตวัรังเกรียจการสัมผสั
ปรากฏวา่เราจะตอ้งถูกส่งไปทาํรายการอยู่ ๆ แขกรับเชิญของเราเคา้ก็มาจบัเอวเราเหมือนประมาณ
ว่าให้เคา้ดนักบัเราตวัรังเกียจพุ่งขึ/นมาอะคะสุดทา้ยเราก็ตอ้งมาลา้งกิเลสตวัเองว่าเพราะว่าเราคิด
แบบนี/ เราก็เลยดึงคนแบบนี/มาเราก็เลยทาํหนา้ที ตรงนั/นเราก็จะหนีออกไปก็ไม่ไดม้นัก็เลยทาํให้ยิ ง
ละเอียดในจิตของตวัเองยิ งขึ/นแค่คิดก็อย่าไดท้าํยิ งคุณทาํงานกบัพระโพธิสัตวคุ์ณทาํงานในแดน
บุญคุณหมอใส่เกียร์ 8 แลว้คุณยงัประมาทไม่ลดละเลิกกิเลสไม่ตามไปเก็บตวัละเอียดจะยิ งไดรั้บ
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วบิากเร็วแลว้ก็หนกัดว้ย ล่าสุดที ตวัเองเจอก็คือในเรื องของโลกธรรมคือเรารักษาหนา้ตาตวัเองมาก
แลว้อยูว่นันึงมนัเป็นสิ งที เราเลี ยงไม่ไดม้าตลอดแลว้เราหนีมาตลอดเราทาํงานกบัพระโพธิสัตวเ์รารู้
วา่ยงัมีกิเลสอะไรอยูเ่ราไม่อยากจะทาํงานตรงนั/นอยากหนีแต่สุดทา้ยในวนันั/นเราหนีตรงนั/นไม่ได้
เพราะวา่กลอ้งพร้อมพิธีกรก็หนีไม่ไดแ้ลว้เพราะฉะนั/นในวนันั/นวนัที ตอ้งรายงานข่าวพ่อครูเจอไป
เตม็ ๆ คือสมองคือมนัคิดไม่ทนัแต่พอในชอตสําคญัขอ้มูลมนัหายไปเลยเนื องจากวา่วิบากที เราเป็น
คนชอบพดูเล่นมนัเกิดจากวิบากหลาย ๆ ตวัของเรามนัทาํให้เราจะตอ้งไดล้า้งโลกธรรมในตอนนั/น
มนัมีจิตตวันึงที แบบวา่ไม่เป็นไรเดอะโชวม์สัโกออนคือมนัไดก้็ไปแลว้จะหยุดไม่ไดคื้อเทปนั/นก็ถูก
เอาออกมาถ่ายทอด ถ่ายทอดเสร็จก็ถูกคอมเมน้จากระดบัผูใ้หญ่แลว้มนัทาํให้เรารู้สึกระวงัสํารวม
กาย วาจา ใจทุกขั/นตอนเพราะวา่ถา้คุณจะทาํงานกบัพระโพธิสัตวทุ์กระดบัหรือแมก้ระทั งในหมู่คน
ดีเนี ยมนัจะตอ้งเก็บระเอียดตรงนี/ ให้ไดจ้ริง ๆ นะคะเพราะฉะนั/นในส่วนตวัของตวัเองคิดวา่ความดี
และความชั วของตวัเองมนัเริ มสมดุลพอเราทาํบุญ ทาํทาํกุศลมาก ๆ ความชั วก็จะมาเร็วมนัให้เราได้
ล้างวิบากเร็วเช่นเดียวกันคะเพราะฉะนั/ นก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่า วจีกรรม กายกรรม 
มโนกรรมทุกอย่างมีผลนะคะแมน้้อยก็อย่าไดป้ระมาทส่วนบาปน้อย ๆ ก็อย่าไดท้าํโดยเฉพาะใน
แดนบุญนะคะก็ฝากไวเ้พียงเท่านี/ ถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ มเติมก็สามารถพูดคุยได้นะคะอีก
ตวันึงคะตวัสุดทา้ยที ตอนนี/อยากจะบอกทุกคน คือวา่เรื องของงานบางอยา่งในเรื องของการเพ่งโทษ
ก็ไม่ควรจะทาํ เพราะวา่อยา่งของตวัเองเนี ยมนัจะมีตวันึงที รู้สึกรังเกรียจอยู ่คือเรื องของเทคโนโลยี
แลว้สุดทา้ยเราก็ตอ้งมาทาํงานที เกี ยวกบัเทคโนโลย ีแต่เรารู้วา่เรามีเกราะป้องกนัเราจะใชเ้ทคโนยีให้
เกิดประโยชน์และในขณะเดียวกนัตอ้งไม่รังเกียจคนที ใชเ้ทคโนโลยีคนที จะตอ้งวิ งตามเทคโนโลยี
ถา้เราสามารถที จะเอาประโยชน์จากมนัได้เราก็จะใช้มนัได้อย่างเกิดประโยชน์ ก็ขอฝากไวเ้พียง
เท่านี/ขอขอบพระคุณอยา่งสูงคะเจริญธรรมสาํนึกดีค่ะ 

 
กรณีศึกษาที  
7.109 นางพิมพน์ภสั ทบัทิม 
อาย ุ42 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี น้องผูรั้ก
สุขภาพทุกท่านนะคะ ชื อพิมพน์ภสั ทบัทิม ชื อเล่นชื อหนิงนะคะ อายุ 42 ปี ปัจจุบนัรับราชการเป็น
พยาบาลวิชาชีพอยู่ที  โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ก็จะขอพูดถึงเรื องกบั
สภาวธรรมนะคะก็แต่เดิมจะมีเป็นคนที มีลักษณะที ค่อนข้างจะมีความวิตกกังวลง่ายเป็นคนที 
ค่อนขา้งจะเครียดเนื องจากเรื องของภาระกิจการงานเจอแต่ละสิ งคนที ไม่อยากจะเจอนะคะเจอแต่
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ความเจบ็ความป่วยและก็คนที ใกลต้ายก็จะมีความเครียดสูงในแต่ละเรื องแต่ปัจจุบนันี/ ไดเ้รียนรู้เรื อง
แล้วก็มีพฒันาการที ดีเปลี ยนแปลงไปในทางที ดีขึ/ นเรื องของความวิตกกังวลก็ยงัพอมีบ้างแต่ก็
พอที จะสามารถควบคุมไดน้ะคะความคิดความกงัวลของตวัเองไดดี้ขึ/นพฒันาการที ดีขึ/นระดบัหนึ ง
นะคะก็ได้สร้างคุณงามความดีที ปฏิบติัมานะคะอายุก็ปูนนี/ นะคะ 42 ปี นะคะก็คือมีความเชื อใน
ความดีของตวัเองที ปฏิบติัมานะคะและคิดวา่ตวัเองเป็นคนดีคนหนึ งก็ไดส้ร้างคุณงามความดีมาใน
ระดบัหนึ งแล้วก็คุณงามความดีที น่าภาคภูมิใจที สุดในชีวิตของตวัเองก็คือไดม้าเป็นจิตอาสาแพย ์
วถีิพุทธไดมี้โอกาสมาศึกษาเป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม 7 ปีแลว้ไดม้าบาํเพญ็บุญไดมี้โอกาสได ้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมในค่ายสุขภาพในที ต่าง ๆ ได้มีโอกาสเผยแพร่วิชาที เป็นสุดยอดหนึ งวิชาใน
โลกนี/ ที เคยเจอมาก็คือวชิาแพทยท์างเลือกวถีิธรรมเทคนิค 9 เมด็ ที ตวัเองมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแลว้
ก็ไดมี้โอกาสถ่ายทอดใหก้บัคนอื นโดยเฉพาะในค่ายสุขภาพที มีคนป่วยที เคา้มีความทุกขท์รมานจาก
โรคภยัไขเ้จบ็และมีคนอีกเยอะแยะมากมายที เคา้ยงัไม่รู้ศาตร์วชิาแพทยว์ถีิธรรมนี/ก็จะปฏิบติัในเรื อง
ของคุณงามความดีตรงนี/ ต่อไปจนกวา่ชีวิตจะหาไม่โดยเฉพาะอยา่งยิ งไดเ้อามาใชก้ลบัตวัเองแลว้ก็
ไดแ้นะนาํให้กบับุคคลในครอบครัวไดรู้้จกักบั ศาตร์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพพึ งตนของอาจารย์
หมอเขียวมีโอกาสที จะปรับเปลี ยนพฤติกรรมของลูกของตวัเองคือตวัเองมีบุตรสาวคนหนึ งและก็มี
บุตรชายคนหนึ ง ลูกสาวคือเคา้จะยอมรับไดใ้นระดบัหนึ งแต่จะยงัไม่ค่อยปฏิบติัตามแต่วา่ลูกชายจะ
สอนง่ายกวา่ก็ไดมี้โอกาสแกปั้ญหาสุขภาพ แต่วา่ลูกชายจะมีภาวะร้อนเกินจะเป็นหนุ่มร้อนเกินแห้ง
ปีจะกินของสาระพดัอย่างเลยร้อนทุกอย่างเลยตามประสาเด็ก ๆ แล้วก็จะมีปัญหาก็คือโรคกระ
เพราะอาหารจะปวดทอ้งกลางคืนคือตวัเองไดใ้ชว้ิชาของอาจารยห์มอเขียวเนี/ ยในการบาํบดัอาการ
ของเคา้ใชว้ชิากวัซาและก็ สอนใหเ้คา้กินผกัผลไมก่้อนกินอาหารแต่ก็ไดไ้ประดบัหนึ งจน ส่งผลให้
เคา้ติดวิชากวัซาแลว้ เคา้ไดมี้โอกาสไปบวชเรียนภาคฤดูร้อนไปเป็นสามเณรเคา้ก็ใชว้ิชาแกปั้ญหา
ตวัเองและไปถ่ายทอดเผยแพร่ให้กบัเพื อนสมเณรในวดัจนเพื อนสามเณรสั งซื/อไมก้วัซาและนํ/ ามนั
เขียวอนันี/  เป็น ผลที เราถ่ายทอดให้กบัเคา้ส่วนเรื องความชั วที ตนเองทาํมาก็เป็นความชั วที ทาํดว้ย
ตวัเองแลว้ส่งผลกบัตวัเองจนเป็นผลให้ไปเบียดเบียนคนอื นก็คือตวัเอง เป็นโรคประจาํตวัอยูแ่แลว้
ทั/ง ๆ ที รู้วชิายา 9 เมด็ของอาจารยแ์ต่วา่ตวัเองยงัปฏิบติัไดไ้ม่ดีก็ส่งผลทาํให้เกิดอาการเจ็บป่วยอยา่ง
หนกัจนตอ้งเขา้นอนโรงพยาบาลเบียดเบียนตวัเองยงัไม่พอยงัเบียดเบียนคนอื นคนใกลต้วัทาํให้เคา้
เดือนร้อนเสียเวลาในการประกอบอาชีพแลว้ก็ตวัเองก็หยุดงานเบียดเบียนเพื อนร่วมงานดว้ยให้เคา้
มาทาํงานแทนตวัเองอนันี/ เป็นสิ งที ไม่อยากที จะใหอ้ภยัตวัเองแต่วา่ก็จะขอปฏิญาณตวัเองวา่จะไม่ทาํ
ให้ตวัเองเดือดร้อนและจะไม่ทาํให้ผูอื้ นเดือดร้อนอีกแลว้นะคะ จะตั/งใจปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ของท่านอาจารยห์มอเขียวนะคะ และก็เรื องของการลดละกิเลสของเวลานอกอีกครึ งนาที เรื องของ
การลดละกิเลส กิเลสของตวัเองมีเยอะมาก แต่เท่าที ผ่านมา 2 ปี 3 ปีที ผา่นมาสามารถที จะลดละ
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กิเลสลงไดไ้ม่นอ้ยนะคะ แต่ก็ยงัไม่ไดส้มบูรณ์แบบโดยเฉพาะเรื องการรักษาศีล 5 ขอ้ฆ่าสัตวแ์ละ
การรับประทานอาหารแต่เดิมทานอาหารสาระพดัอย่างเลยแต่ตอนนี/  ประมาณ 90% ตดัไดแ้ลว้ก็
ตั/งเป้าหมายในชีวติวา่จะขอบรรลุโสดาบนัในชีวตินี/  
 

 
กรณีศึกษาที  
7.110 นางพิมพเ์พชรบุญ เชื/อสุวรรณ์ 
อาย ุ35 ปี เพศหญิง 
 

ขอนอบน้อมแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจา้ กราบคารวะพ่อครูสมณะ และก็คุณหมอเขียวค่ะ 
ชื อพิมพเ์พชรบุญ อายตุอนนี/ก็ประมาณ 35 ปีค่ะ แลว้ก็การศึกษานกัศึกษาแพทยรุ่์น 1 ปี 4 ค่ะ แลว้ก็
อาชีพตอนนี/ อิสระค่ะ แล้วก็สภาวะธรรมตอนนี/ ก็ที ได้ตอนนี/ ด้วยความที มีความเคารพรักใน
พระพุทธเจา้มากเราไม่ได ้แค่คาํพดู เรามีความเคารพและรักในพระพุทธเจา้มากก็เลยมีความรู้สึกวา่
ในธรรมะของพระพุทธเจา้นี/ ทุกส่วนเป็นอะไรที ละเอียดอ่อน แลว้ยิ งไดฟั้งธรรมของคุณหมอไดฟั้ง
ตั/ งแต่ คราวก่อน รุ่นแรก ๆ ค่ะ ยิ งฟังก็ยิ งลึกซึ/ ง ลึกซึ/ งมาไปเรื อย ๆ จนเดีFยวนี/ ได้สภาวะเรื อง 
ปฏิจจสมุปบาทค่ะ พูดจะไม่ค่อยได ้แต่จะไดเ้รื องสภาวะในขา้งในค่ะ ก็เลยจะคิดพิจารณาถึงกิเลส
ตรงแต่ไม่แน่ใจวา่คิดถูกมั/ย เรื องของกิเลสที เรายงัมีความโลภ ความโกรธ และความหลงอยูเ่พราะวา่ 
คราวนี/ก็จะมาเรื องของสวดมนตค์่ะ สวดมนต์ไหวพ้ระ คิดวา่ไดผ้ลค่ะ เพราะวา่ตวัเองจะรู้สึกวา่ตงั
เองสมาธิสั/นหน่อยนะคะ เป็นคนอยูไ่ม่ค่อยนิ งค่ะ คือ จะยกุยกิ ๆ อะค่ะ คือ มนัไม่รู้เป็นไง แลว้เสร็จ
แลว้เราไดม้าสวดมนตไ์หวพ้ระ ทาํให้เรามีสมาธิมากขึ/น แลว้จิตนิ ง มีสมาธิ มีสติค่ะ เพราะว่าก่อน
หนา้นั/นนี สวดตาม ๆ ก็คือจะไม่เป็นอะค่ะ เหมือนกบัสับหมูอะค่ะ คือ สวดไม่ไดนิ้ งสงบแบบนี/ค่ะ 
แต่ตรงนี/สอนใหก้ราบไหวนี้/ทาํให้เรามีความรู้สึกนิ งสงบ แลว้ตอนที เรากราบไปอะ เรามีความรู้สึก
คิดถึงระลึกถึงค่ะพระพุทธเจา้ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ไดอ้ย่างแทจ้ริง ทาํให้จิตนิ ง 
และสงบ และมีสติขึ/น แลว้ก็มีสติขึ/น แลว้ก็ไดฟั้งธรรมบ่อย ๆ บ่อย ๆ ติดตามตลอด ไม่วา่จะไปอยูที่ 
ไหนก็จะมี MP3 ก็จะฟังตลอด เพราะมีความรู้สึกวา่ตวัเองจะ อยากจะลดละกิเลสหลาย ๆ ตวัที วา่เรา 
ที มนัเกิดขึ/นในตวั อ่าไดฟั้งธรรม พอฟังธรรมมากก็เลยรู้เยอะรู้มากว่า กิเลสเกิดจากอะไรแลว้ก็ยิ ง
อาจารยม์าพดูเรื องปฏิจจสมุปบาท คือ พดูอาจจะไม่เก่ง แต่ในความคิดมนัคิดขึ/นมาไดว้า่ เมื อเราเกิด
ความโลภ ก็เลยมีความหลง เมื อเกิดความโลภ เลยมีความโกรธ แล้วก็มีความหลง แลว้ก็คิดว่าใน
ความโกรธนั/นน่ะ ในความโลภอะที เราอยากไดอ้ยากมีเนี ยก็มนัก็จะเกิดความเห็นแก่ตวั แลว้ก็การ
เอาแต่ใจตวัเองในนั/น เมื อเอาแต่ใจตวัเองแลว้ยิ ง เมื อเห็นยิ ง ๆ เรามาปฏิบติัเงี/ ยค่ะ เมื อเราเห็นวา่ตรง
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นี/ ถูกตอ้งแลว้ใช่แลว้ เราก็เกิดมีความรู้สึกเห็นถูกวา่ตวัเองคิดถูก แลว้ก็เกิดมีพรหมสามหน้าขึ/นมา
อยากใหค้นในบา้นหรือทุกคนไดดี้ตามที เราเป็นอยา่งมุ่งหมาย ยิ งไดม้าเห็นหมู่กลุ่มที เคา้วา่ แน่ใจอยู่
แลว้วา่สิ งนี/ ดี ๆ ก็ยิ งมั นใจวา่เออนี/ ดีจริง เมื อในสิ งดีที มุ่งหมายนี/ ทาํไมไม่เอาดงัใจหมายที ชั/นคิดล่ะ 
แลว้ก็เกิดอารมณ์โกรธไม่พอใจที คนในบา้นไม่เห็นดว้ยกบัเรา เพราะเรายงัไม่รู้ว่าสิ งที ดีทาํไมคุณ
ไม่รับดีนี/ ไป ก็ไม่พอใจก็มีความโกรธ ความโกรธก็อารมณ์โกรธก็มีรุนแรง แบบว่าชนิดที ว่าออก
อาการเลย ออกรุนแรง แลว้บางทีก็โกรธถา้เกิดแฟนไม่งอ้ก็สองสามวนั หลายวนัและมีความเคียด
แคน้ แลว้แบบ มีความรู้สึกวา่มนัไม่ดีในตวัเราหลาย ๆ อยา่ง แลว้นอกจากโกรธแลว้นั นน่ะ เหตุแห่ง
การโกรธก็มาจากความหลง เราคิดว่าหลงว่าสิ งที เราทาํนี/ มนัดี ดีทาํไมไม่รับ อารมณ์ก็ไม่ดีหลาย
อยา่ง มีอะไรหลายอยา่งที ไม่ดีในใจ แลว้เสร็จแลว้ก็เกิดความทุกขใ์นใจ เกิดความทุกขใ์นใจแลว้ทาํ
ยงัไงจะออกจากทุกข ์ทุกขที์ เราไดรั้บมนัทั/งทางใจที เราคิดไม่ดีต่าง ๆ ทั/งทุกขท์างกาย ในช่วงนั/นก็
เร่งปฏิบติัธรรม ตอ้งฟังให้มากศึกษาให้มาก ฟังให้มากศึกษาให้มาก กิเลสที พูดมาทั/งหมดตอนแรก
เราก็ลดได ้ต่อมาเราก็ละ ส่วนเลิกยงัไม่ได ้เราก็ค่อยเป็นค่อยไป เพราะว่าเราตอ้งค่อยเป็นค่อยไป 
ธรรมะของพระพุทธเจา้มีทั/งเบื/องตน้ ท่ามกลาง แลว้ก็บั/นปลาย ตอนนี/ เราไดแ้ค่นี/  ลดละก็ ก็โอเค
แลว้ค่ะ แลว้สิ งที เราเรามั นใจวา่เลิกไดแ้น่นอนก็คือเรื องของกามคนคู่ เพราะวา่ตอนที เรา ตอนนั/นเรา
จะออกมาอยูแ่ลว้ในเรื องนี/  ตาเรายงัหาทางออกไม่พบเพราะเรายงัไม่เจอสัตตบุรุษ  เราเดินทางมา แต่
เรามั นใจวา่สิ งที อาจารยส์อนเนี ยเป็นสิ งที ถูกตอ้งแลว้ เพราะเป็นที ฟังมาหรือที ฟังธรรมะมา จะตอ้ง
ออกจากตรงนี/  มี เรามีเพื อนหลาย ๆ คนมายืนยนัแล้วว่าสิ งเหล่านี/ เป็นสิ งที ไม่ดี แล้วก็พยายาม
จนกระทั งมาเจอที อาจารยส์อน พูดเกี ยวกบัเรื องคนคู่เนี ยฮ่ะแลว้ก็เราก็ไดรั้บสิ งนั/นก็คือมีความรู้สึก
มนัไม่ใช่สุขจริง มนัเป็นทุกขต่์างหากเล่า ที เราที เราพอปฏิบติัธรรมมาก ๆ เห็นหลายคนที เป็นหลาย
คน เราก็ดว้ย คือจะไม่มีอารมณ์ทางดา้นนี/  แลว้ไม่คิด คิดว่าจะหาทางออกยงัไงกบัเรื องพวกนี/  เนี ย 
จนได้มาฟังธรรมบ่อยว่าเนี ย มนัเป็นทุกข์นะ เวลาถูกเสียดสีอะไรเนี ย มนัจะทาํให้เราเจ็บทุกข์
ทรมาน ก็เลยคิดว่าตอ้งออกจากตรงนี/  อ่า จะมั นใจไดไ้งว่าเราจะออกจากตรงนี/ ได ้มีความรู้สึกว่า
เหมือนพร้อมกนักบัเนื/อสัตว ์เราเห็นชีวติรํ าไหแ้ลว้เราอยากจะเลิกสัตวใ์หญ่ แต่สัตวเ์ล็กสัตวน์อ้ยเรา
ยงัพอมีบา้ง ยงัแค่ละไดห้น่อย ๆ แต่บางทีก็เผลอไปกินบา้งนิดหน่อย แลว้เสร็จแลว้ที วา่มั นใจที เลิก
กบัเรื องนั/นที เลิกไดก้็คือ เวลาอยูใ่กลค้นที เคา้ยงัมีกามเรื องกิน ก็จะมีกลิ นคาวเหม็น หรือวา่กามเรื อง
คนคู่ก็จะรู้สึกได ้มนัจะเหม็นกลิ นคาว ที วา่ไม่ดี ๆ ทาํให้เรารับรู้ได ้แลว้ก็คิดหาวิธีใชปั้ญญา เอาเอา
ตวัรอด ที อยูก่บัแฟนอะ ทาํยงัไงใหเ้คา้ไม่มาอะไรกะเรา ก็คือพอเราไดก้ลิ นตรงนี/ วา่ เคา้คงจะมีอะไร
แน่ เราก็คิดหาวธีิก็คือ แยกกนันอนคนละหอ้ง ถา้ไม่แยกนอนก็จะเอาลูกมากั/นไว ้ไม่ให้เคา้มายุง่ มา
อะไรตรงนี/  เราก็คุยกะเคา้ดี ๆ วา่ ดว้ยเหตุดว้ยผลวา่ อ่า เราอยูด่ว้ยกนัแบบเพื อนนะ ไม่ตอ้งมีเรื องนั/น
ก็ไดเ้พราะว่ามนัไม่จาํเป็นเลย ตอนนี/ ก็อยู่แบบคุณก็เป็นพ่อชั/นก็เป็นแม่ แล้วเราก็อยู่กนัแบบเป็น
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เพื อน โชคดี คิดว่าสิ งที เราทาํมาเนี/ ย เราตอ้งทาํศีลเคร่ง พอเราทาํศีลเคร่งนะ อยู่ที บา้นฝึกมื/อเดียว 
แลว้จะอยูใ่นศีลเนี ย คิดวา่ศีลคุม้ครองเรา ทาํให้เคา้ไม่มายุง่ มาอะไรกะเรา และอีกวิธีนึงก็คือใบหยา่ 
ก็ช่วยได ้เพราะเป็นสมมติโลกก็จริง แต่ที เราหยา่กะเคา้อะ ทาํให้ตรงเนี/ ย เคา้ไม่มีสิทธิ= ในตวัเราได้
นะฮะ อนันี/ คือสิ งที ลดละ และก็เลิกได ้แลว้ก็สิ งที ไม่ดีในตวัเองก็คิดวา่เป็นเรื องเนื/อสัตวน์ะคะ เรา
รู้อยูแ่ลว้วา่เป็นสิ งไม่ดี ผดิศีลขอ้ 1 ดว้ย แต่ทาํไมมนัเลิกไม่ได ้อยูใ่นนี/มนัไดเ้กือบร้อยเปอร์เซ็นต ์แต่
ออกไปเนี ย โอโ้ห! มนัก็ยงัมีติ ง ๆ เล็ก ๆ นอ้ย ๆ อยู่ที เราจะตอ้งเลิกมนัให้ได ้ก็คิดวา่การฟังธรรม
มาก ๆ ปฏิบติัธรรมมาก ๆ ก็จะช่วยค่อยเป็นค่อยไปให้ไดจ้นไดน้ะคะ แลว้สิ งดีที ตวัเองไดท้าํ คิดวา่
สิ งที ตวัเองทาํเนียะ อ่า ก็คือเป็นสิ งที ดีงามแล้วก็คือ มาปฏิบติัธรรมแล้วมาช่วยเหลือคน แล้วจะ 
จะตอ้งคงความซื อสัตยก์บัตวัเองและผูอื้ น แลว้ก็มีความกตญัTูที เราควรจะมีความกตญัTูกบัผูที้ ทาํ
ให้เราเกิดปัญญา มีปัญญาไดแ้กไ้ขสถานการณ์ สถานการณ์ที เกิดขึ/นกบัตวัเรา ไม่วา่อะไรก็แลว้แต่ 
ทาํให้เราเกิดปัญญา ใช้ปัญญาแก้ไขสถานการณ์ทุกอย่าง แต่ก่อนจากที คิดไม่ดีกบัลูกกบัสามีว่า 
เพราะเคา้ทาํให้เราเป็นอย่างงี/  เกิดเหตุอย่างงี/  ตอนนี/ คิดใหม่ว่าขอบคุณนะที ทาํให้ชั/นทุกข์ พอเห็น
ทุกขม์าก ๆ เลยทาํใหเ้ลยเห็นธรรม แลว้ก็คิดกบัลูกเนี ยวา่ ลูกเนี ยนะเป็นสิ งที เราไดรั้บ คือสิ งที เราทาํ
มา เคา้ก็ไม่รู้เรื องอะไรหรอก เราเป็นคนทาํเคา้นั นแหละให้มาอยู่ตรงนี/  แลว้ลูกก็ดื/อเพราะตวัเองก็
เคยดื/อกบัแม่ ก็เลยรู้เหตุ ก็เลยทาํให้วางใจไดค้่ะ แลว้ก็ฝากอีกนิดนึงในเรื องที อาจารยห์มอสอนเนี ย 
จะนอ้มนาํไปปฏิบติั แลว้ก็คิดวา่ในชีวิตของตนเองเนี ยตอนเนี/ ยก็จะทาํ คิดวา่มีบทกลอนอยา่งนึงก็
คือ เราทาํของพ่อครูนะฮะ กลอนนี/ ซึ/ งแลว้ก็สะดุดใจมากเราทาํสิ งที บุคคลอื นทาํไดย้ากเราทาํสิ งที 
บุคคลอื นเสียสละไดย้ากและเราทาํสิ งที คนอื นเอาชนะไดย้ากค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.111 นางพิมลพร สุนทรกะลมัพ ์
อาย ุ58 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารย์หมอเขียว เจริญธรรมพี น้องทุกคนค่ะ 
ขา้พเจา้พิมลพร สุนทรกะลมัพเ์ป็นนักศึกษาแพทยว์ิถีธรรมปี 55 ค่ะ อายุ 58 ปีค่ะอาชีพไม่มีแล้ว 
ออกมาแลว้ค่ะ ก็สภาวธรรม ก็ไดเ้ห็นโศลกธรรมของอาจารยเ์กี ยวกบัคนเลี/ยงกิเลสนะค่ะ คือ คนไม่
เอาภาระตนเอง ไม่เอาภาระผูอื้ น และไม่เอาภาระสังคมโลก แลว้ทาํให้โลกขาดแคลน จะเอาแบบนี/
หรือก่อนตาย และอีกอนัหนึ งที แบบวา่เอามาคิด กิเลสจะโง่ฉิบหายในทางที ดี แต่จะฉลาดฉิบหาย
ในทางชั ว ในเมื อตวัเองได้เขา้มาตรงนี/  คือ จากการที สุขภาพไม่ดี มาดูแลทางเทคนิค 9 ขอ้ นาํมา
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ปฏิบติัตามอาจารยห์มอตามที อาจารยห์มอไดส้ั งสอน คือ โรคที ป่วยก็ลดลง แต่เราก็ยงัไม่ทาํ ใน
สภาวะจะพดูถึง คือ ความชั วและความดีที ตวัเราที ติดกบักิเลส กิเลสที ทาํให้เรารู้แลว้วา่กิเลสอะไรที 
ทาํใหเ้ราหายป่วยแลว้ดีขึ/น แต่พอเราพน้จากหมู่กลุ่ม เหมือนกบัอินทรียพ์ละเราไม่เขม้แข็ง จิตใจเรา
ไม่เขม้แขง็ เราคิดวา่เราทาํได ้พอเราออกไปจากหมู่กลุ่มที เราปฏิบติัตามอยา่งเงี:ยะ ในปี 56-57 มีการ
ชุมนุมการเมือง เราก็ไปเพื อไม่ไดไ้ปชุมนุมแบบว่าตามใคร แต่เรามีจิตสํานึกว่าเรา เป็นประชาชน
คนหนึ ง ไปร่วมกบัพี น้อง แต่พอเราไปร่วม เราก็ไดรู้้จากการักษา จากคุณหมอแลว้ แต่ไม่ควบคุม
กิเลสในการกินของเรา มนัก็ค่อย ๆ กระเพื อม ๆ ให้เราแบบว่า คิดเข้าข้างตวัเองน่ะเป็นเหตุผล
เขา้ขา้งตวัเองวา่ ไม่เป็นไรกินไปเหอะเดีFยวเราก็รู้เดีFยวเรากลบัไปทาํ 9 ขอ้ เดี ยวเราก็ดี แต่กวา่เราจะรู้ 
เราสาํนึกมนัก็พอโตมนัก็ฟู่ ไปเรื อย ๆ จนแบบวา่เรากลบัมา เราก็เหมือนห่างหมู่กลุ่ม ถึงฟัง แต่ในจิต
ถึงเราสาํนึกดีแต่มนัก็เขา้มากบัตวัเรา โรคที เราเป็นมนักลบัเขา้มาอีกแลว้กบัภาวะของเรา เรามาเราก็
ยงัมีครอบครัว ปัญหาที เราลดละกิเลส ลงไป เราทาํดีลงไป ปัญหาทางครอบครัวมนัเขา้มา มนัก็ทาํ
ให้เราเครียด เครียดโรคเราก็กลบัเขา้มา แต่เราก็ยงัมีจิตสํานึกที ดี แลว้ก็มีแบบวา่ ในความคิดวา่ เรา
ตอ้งกลบัไปหาหมู่กลุ่มนะ เราตั/งใจที เราจะทาํ ก็ไดพ้อดีเราก็คิดถึงปัญหาทางบา้นวา่ มนัเกิดขึ/นเราก็
เคยทาํมาเราก็เลยวางได ้เราก็เลยมาช่วยงานที ใกลที้ สุดก็คือคลอง 3 ก็มาช่วยพี นอ้งมาช่วยอาจารยแ์ต่
บางครั/ งมนัก็เกิดกิเลส กามกิเลส คืออตัตาของเราคือบางครั/ งไปทาํคือเราเป็นคนที ไม่ค่อยจาํทาง
วชิาการเราจะไม่ค่อยจาํไม่ค่อยอะไร เราก็จะแบบจาํแลว้มนัปวดหวั ๆ แลว้ก็ไม่จาํ เราก็มุ่งไปทาํงาน
แต่ทาํมาก ๆ มนัก็เกิดอตัตาว่า เออทาํไมเราตอ้งมาทาํทาํทาํ แต่ทาํงานที หนัก ๆ แต่เราทาํ ๆ แล้ว
สบายใจไหม กลบัไปมนัก็เออมนัก็สบายใจ มนัเหนื อยแป๊บเดียว กบัการที จะให้เราไปจาํ ๆ เนาะ เรา
ก็คิดได ้วา่เราตอ้งทาํนะ ทาํใหม้นัเบิกบาน แลว้ก็ครอบครัวทาํให้รู้กิเลสที เราเคยกิน เขาก็มองเราอยู่
ว่าเราไปรู้เราเล่าให้เขาฟังแต่เราก็ยงัทาํไม่ได้บางขอ้ก็บกพร่องหรืออะไรอย่างนี/  แต่เราก็หมั น ๆ 
พยายามใหจ้นได ้คือจนวา่ เขาก็มาตามเรา มาที คลอง 3 หาอาจารย ์เจออาจารย ์แลว้เขาก็ไปค่ายแลว้
ก็ไปค่าย ศุกร์ เสาร์ อาทิตยที์ คลอง 3 ได้นี แหละเป็นผลที เราว่า เราได้กลบัมาคิดนะว่าในการที 
อาจารยส์ั งสอนใหเ้ราดูแลตวัเองและธรรมะที ไดเ้ราก็จะพฒันาตวัเราเองถึงจะนอ้ย ๆ ก็จะพฒันาไป
เรื อย ๆ จนกวา่ชีวติเราจะหาไม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที  
7.112 นางสาวพนัทิพา นุชทิม 
เพศหญิง 
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ดิฉันนางสาวพนัทิพา นุชทิมอยู่ จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม (พวธ.) 
นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษา พวธ. รหัส 028 นะคะ สภาวะธรรม ในตอนนี/ ก็สภาวะธรรม
ในตอนนี/ สิ งที ลดละในตอนนี/ก็คือมีหลายอยา่งนะคะที พยายามสละออกและก็ลดละพยายามลดละ
อยา่งมาก แต่ก็ยงัมีมากอยูย่งัมีมากอยูที่ สละออกเพราะวา่สู้กบัปีศาจร้ายทุกวนั บีบเขา้มาโดยที ทั/งที 
รู้ตวัและไม่รู้ตวั อยา่งที คุณหมอบอก ตอ้งใชปั้ญญาสู้นะคะก็ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งก็แลว้แต่ สภาวธรรม
เป็นบางวนัที ก่อให้เกิดพลงั พลงัในการต่อสู้ ก็พยายามอยู่นะคะพยายามให้ไดม้ากที สุด และก็จะ
ตามรู้จิตตวัเองใหไ้ดม้ากที สุด วา่ทาํอะไรในแต่ละวนันะคะ ในเรื องคิดดี คิดชั ว ทาํดีทาํชั วโดยปรกติ
แลว้เป็นคนชอบคิดมากกวา่ เมื อคิดแลว้ เมื อบ่งบอกว่าชั วก็จะไม่ทาํ จะทาํให้น้อยที สุดไม่ใช่ไม่ทาํ
นะคะ มาที นี  ที บา้นจะบอกว่าดีจงัเลยมาค่ายหมอเขียว มาค่ายพระไตรปิฎกบอกว่า ไม่ไดดี้นะคะ 
บอกว่า ถ้าดีก็ไม่มา เพราะว่ายงัไม่ได้ดีเลยยงัมีอีกมากมายที ต้องต่อสู้กับกิเลสที ตวัเองสะสมไว ้
ตั/งแต่ชาติปางก่อน มนัก็ลดนอ้ยถอยลงแต่วา่ไม่มาก แต่วา่ไม่มากยงัมีอยูม่ากกวา่ที สละออก เรื องที 
สละออกก็เห็นไดช้ดัเจนก็เรื องกินเนื/อสัตวน์ะคะ ตั/งแต่มาเขา้มาปฏิบติั พวธ.ประมาณ 6 ปี ก็ลดลง
ถึง 90 % ไม่ใช่วา่ไม่ไดแ้ตะเลยมนัก็มีพลาดพลั/งไปบา้งสัตวเ์ล็กสัตวน์อ้ยและก็เรื องฟุ่มเฟือย เมื อก่อน
เป็นคนที ฟุ่มเฟือยมากใชจ่้ายแบบไม่ประหยดั พอมาเขา้ตรงนี/ก็กินง่ายอยูง่่าย ไม่ตอ้งพิถีพิถนักบัการ
แต่งตวัมากมายนกัแลว้ก็เรื องความสวย ความงามก็ยงัมีอยูบ่า้งเล็กนอ้ย ก็เป็นผูห้ญิ แลว้ก็ทาํดีเหรอค
เอาเป็นวา่ไม่รู้วา่ทาํดีหรือมีวบิากเมื อผา่นมาก็ที ค่ายคลอง 3 มีค่าย 5 วนั ก็พอดีเจอลูกหมาที เขาเอามา
ปล่อยหนา้ค่าย 4 ตวั ทีนี/ก็เห็นก็เกิดความเวทนาเห็นมีรถเขา้ออกมากมาย ก็พอดีเป็นอยูฐ่านทาํยา ก็
มาทาํยาที ค่ายนะคะ กอ้ยก็มีความเมตตาเอาเขา้ไปขา้งใน ทีนี/ พี น่ะรุ่นพี ก็บอกว่า ทาํไมเอาหมามา
เลี/ยงล่ะคะ คุณหมอเขียวไม่ใหเ้ลี/ยงหมา ไม่ไดต้ามหมอหรือไง เราก็บอกวา่ไม่ไดต้ามแต่ก็วา่ติดตาม
ทางด้านอื น ไม่ได้ติดตามติดเกาะตอ้งติดตามขนาดนั/นก็บอกว่า คุณหมอไม่ให้เลี/ ยงหมาก็เขา้ใจ
เจตนาคุณหมอวา่ อาจจะเป็นสัตวใ์หญ่ที ไม่ให้เลี/ ยง ถา้เกิดความเคยชินวา่ตอ้งเลี/ ยงอาหารเขาก็จะมา
อยู่เรื อย ๆ แต่จริง ๆ เขาเป็นสัตวเ์ล็กที ช่วยตวัเองไม่ได้ มีความเมตตาเอาไปช่วยบูรณาการให้เขา
แข็งแรงขึ/นเพื อครบค่ายแล้วจะได้เอามาขายตลาดอริยธธรรม ให้แก่พี น้องที มาเขา้ค่ายแล้วก็มา
เดินตลาดนะเพื อให้เขามีแรงและไดเ้อาไปเลี/ ยงต่อไป แต่พวกพี ก็ไม่เขา้ใจเรา ก็บอกวา่เราเลี/ ยง แต่
จริง ๆ เราไม่ไดเ้ลี/ยง จริง ๆ เราไม่ไดรั้กขนาดนั/น เราไม่ผกูพนักบัอะไรใด ๆ ทั/งสิ/น สามารถดูแลได ้
และก็เอามาจาํหน่ายไดใ้หเ้ขาแขง็แรงดีก็เป็นผลสาํเร็จ และก็ไดเ้อาไปจาํหน่าย มนัไม่หมดค่ะ ไดไ้ป
ตวัเดียว ที เหลือก็ไปจ่ายแถวบา้นสวน แถวบา้น อนันี/ เราก็คิดวา่เราทาํความดีนะคะ คิดอยูค่นเดียววา่
เนี ย! แหละจิต จิตเราสบาย เรามีความรู้สึกที ดีนะคะ ไม่วา่สัตวเ์ล็ก สัตวน์อ้ย ดวงจิตหนึ งก็เป็นดวง
จิตที เท่าเทียมกนันะคะ ถา้เราปล่อยให้เขาอยูข่า้งนอกเนี ยเขาเกิด โดนรถทบัขึ/นมาเราจะยิ งรู้สึกเศร้า
กว่านี/  อนันี/ เหมือนกบัเอามาให้เขามีชีวิตแต่มนัเป็นวิบากกรรมของเขาที เกิดเป็นหมานะคะ เราก็
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เขา้ใจ แต่ทีนี/ เราก็ช่วยแค่เบื/องตน้เท่านั/น ไม่ไดอ้ะไรมากมายค่ะ ก็พยายามคุยกบัพี เขานะคะ พี เขาก็
รุ่นเดอะคือพี แขก เลยนะคะขอเอ่ยชื อนะคะเขาชอบหยอกเล่นอยูแ่ลว้วา่ เดีFยวจะฟ้องดร.กรีน แกเอา
หมามาเลี/ยง เขาพูดอยา่งนี/  ไม่ตอ้งฟ้องเดีFยวหนูจะคุยกบัอาจารยเ์องก็ไดว้า่ เอาไปเลี/ยงขา้งหลงัน่ะ
เลี/ ยงเพื ออะไร ก็จึงคุยกบัพี เขาประมาณนี/ค่ะ ก็นี ค่ะก็คิดวา่ตวัเองทาํดี จิตใจที ผ่องใส มีความผาสุก
ในการที ช่วยเหลือถึงจะเป็น เล็ก ๆ นอ้ย ๆ ก็เถอะไม่ไดม้องขา้มนะคะ และก็ สิ งที ชั วเหรอคะที ทาํ ที 
ทาํเอาเป็นว่าไม่ไดท้าํแต่เป็นความรู้สึก ความนึกคิดละกนัว่า มีความรู้สึกนึกคิดกบัเพื อน เพื อนที 
สนิทมาก ๆ ว่าเขาน่ะมีเจตนาที ไม่ดีกบัเรา แต่ทีเนี/ ย เรามาทบทวน เรามาไดเ้ขา้มาอยู่ตรงนี/แลว้เนี ย 
ทุกสิ งทุกอยา่งที เกิดขึ/นกบัเราและเขาเนี ย มนัเป็นเรื องจริง หรือวิบากกรรมที เราทาํกนัมา อนันี/  คือ 
โดยรอบที พดูคร่าวนะคะ แต่เมื อมาไดม้าฟังทบทวนธรรมของคุณหมอ ค่ะเป็นการทบทวนธรรมน่ะ
คะวา่ เรื องการเขา้ใจผิดของเรากบัผูอื้ นน่ะ เราตอ้งระลึกว่ามนัคือวิบากกรรมของเขาและก็ของเรา 
แกไ้ขไดโ้ดยการทาํดี นะคะ ไม่ถือสาไปเรื อย ๆ แลว้วนัใดวนัหนึ ง ขา้งหนา้ในชาตินี/ หรือชาติหน้า
เนี ย หรือชาติต่อ ๆ ไปสืบต่อไปความเขา้ใจผดิก็จะหมดลงไปไดเ้อง พออ่านนี ซํ/ าแลว้ ซํ/ าเล่า 10 กวา่
ขอ้นี ค่ะมนัหายไปเลยค่ะ มนัหายไปในใจโดยไม่มีอะไรเคลือบแคลงหรือสงสัยเขาเลย โดยที ไม่ตอ้ง
ฟ้าเปิดใหถ้ามเลยวา่ เธอเขา้ใจผดิฉนัทาํไม เธอทาํไมถึงตอ้งวา่ฉนัแบบนี/มนัเป็นความรู้สึกเท่านั/น ที 
เราจะใหค้วามรู้สึกนั/นมนัดีขึ/นมนัอยูที่ ตวัเราเอง ที เราทาํความผาสุก ใหก้บัตวัเราเองมีจิตใจที ผอ่งใส 
คิดดี ทาํดี และสิ งดี ๆก็จะเขา้มาหาเราในที สุด ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.113 นางสาวเพลินพิศ สังขบุ์ญลือ 
อาย ุ57 ปี เพศหญิง  
 

เจริญธรรมพี น้องทุกท่านค่ะ ก็ขอภยันะคะ พอดีเพิ งมาถึง มีภารกิจที อุดรธานีเพิ งกลบัมา 
เมื อกี/มาถึงเขาบอกให้สอบเลย สอบก็สอบ ก็อยากจะบอกว่าชีวิตพี นอ้งเรา จิตอาสาเนี ยเฉพาะค่าย
หมอเขียว ขอโทษค่ะ พลาดไปหน่อย เป็นนกัศึกษา ปี 5 จาํรหสัไม่ได ้เพศหญิงค่ะ ก็ยงัเป็นนางสาว 
อายปีุนี/ก็ยา่ง 57 ค่ะ สอบทุกปีก็อาศยัเพื อน ๆ เป็นกาํลงั สิ งที ไดก้็คือ ไดเ้ป็นจิตอาสา และวนันี/ เขาก็
ให้มาสอบจิตวิญญาณหรือสภาวธรรมที เกิดขึ/นในตวัเราในรอบปีที ผา่นมา จริงแลว้ที มาพูดอย่างนี/  
พูดไม่ค่อยอก พูดไม่ค่อยรู้เรื อง เออ! สรุปว่า ตั/งแต่จบผ่านฟ้าดีกวา่ มหา’ลยั ผา่นฟ้าจากสวนลุมฯ 
เวลาเจอเรื องอะไรใหม่ ๆ ใหญ่ๆ มนัก็จะรู้สึกวา่ทุกขม์นันิดเดียว ทุกขม์นันอ้ยลง มนัจะ ที วา่ เลยจุด 
เลยจุดที ว่าเสียเวลากับสิ งเล็ก ๆ น้อย ๆ หรือบางครั/ งเวลาที สภาวะจิตนิ ง ๆ ก็ได้ฟังธรรมะของ



2089 
 

อาจารยห์มอบ่อย ๆ มาสะกิดความคิด ช่วยดึงเรากลบั ยิ งระยะหลงั ๆ นี  ระยะหลงันี คุณหมอมาถี ยิบ
เลย จากที หลงก็ได ้สะกิดกลบัมาอยูบ่่อย ๆ อยา่งรอบนี/  นั งรถนิ/งหน่องก็มีธรรมะของคุณหมอ ตอบ
แหลกก่อนแหกค่าย ปี 55-56 ก็ไม่ทราบ ไปกลบั 700-800 โล ก็ หมุนกลบัไปกลบัมา ไปมา ๆ อยู่
อยา่งนี/  ดบัเครื องลงจากรถถึงจะไม่ไดฟั้ง คือ รู้เลยว่า คุณหมอจะพูดอะไรในชอทต่อไป ที อาจารย์
เคยบอกให้หมั นทบทวน ก็ นะ เราก็ทาํ คือ อจัฉริยะเกิดจากการทาํบ่อย ๆ ฝึกบ่อย ๆ เราก็เลย เออ้ 
จริง! เอ่อ! แลว้ก็ที พดูถึง ความรัก 10 ประการ หรืออะไร? ไม่แน่ใจ รักหนึ งก็ทุกขห์นึ ง รักสิบก็ทุกข์
สิบ รักร้อยก็ทุกข์ร้อย ไม่รักเลยก็ไม่ทุกข์ ที บอกว่า มีรักเมตตาให้กนัและกนั เออ ก็ทาํให้รู้สึกว่า 
เออ! มนัชดั คือ เราเขา้ใจแต่อธิบายไม่เป็น ขอบพระคุณค่ะ  
 

 
กรณีศึกษาที  
7.114 นายไพโรจน์ โกสุขขจรเกียรติ 
อาย ุ58 ปี เพศชาย  

 
กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว นะครับ แล้วก็เจริญธรรมสํานึกดีสําหรับพี น้องทุก

ท่านครับ ผมไพโรจน์ โกสุขขจรเกียรติจากภาคเหนือนะครับ คุณไพโรจน์ โกสุขขจรเกียรติกราบ
คารวะท่านอาจารย์หมอเขียว นะครับ แล้วก็เจริญธรรมสํานึกดีสําหรับพี น้องทุกท่านครับ ผม
ไพโรจน์ โกสุขขจรเกียรติจากภาคเหนือนะครับ อาย ุ58 ปี เท่ากบัเพศนะครับ อาชีพหลกัเป็นสถาปา
นิกนะครับ ใครมีปัญหาเรื องสร้างบา้นก็ปรึกษาไดน้ะครับ จบปริญญาตรีเท่านั/นครับ เหตุที ไดม้าที นี/
คือ ที เชียงใหม่จะมีร้านอาหารมงัสวิรัติ ก็จะมีหนงัสืออาจารยห์มอเขียววางขายดว้ย ก็หยิบมาอ่านดู 
สาํหรับยา 9 เมด็ ก็ไม่ไดติ้ดใจอะไรมากนะครับ ติดใจอยูอ่ยา่งเดียวสมุนไพรฤทธิ= เยน็สด เพราะเดิม
มีร้านอาหารด้วย เคยมีแต่ตอนนี/ ไม่มีแล้ว สนใจเรื องนํ/ าสมุนไพรฤทธิ= เย็นสดนะครับ ก็เลยเอ๊ะ! 
อยากจะมาดูวา่ทาํยงังยักนัแน่ เห็นชื อผกัแต่ละอยา่ง ก็ไม่รู้จกัเลย ไม่ค่อยรู้จกั ยา่นางก็ไม่รู้จกัเลยนะ
ครับ ก็ไดช้วนเพื อนคนหนึ งมาดว้ยเขาก็สนใจเรื องผกัต่าง ๆ เหมือนกนั ก็คงเขา้เทรนสีเขียวในช่วง
นี/นะครับ แต่ปรากฏว่ามา ๆ มาค่าย 5 วนัครั/ งนั/นเนี/ ยนะครับซึ/ งเป็นค่ายสุขภาพวนัสุดทา้ยเนี/ ยไม่
เกี ยวกบัเรื องสุขภาพเลยใช่มั/ยครับ พวกเรามาค่าย 5 วนั วนัที  5 เนี/ ยคุณหมอจะพูดถึงเรื องธรรมะ
ทั/งหมด ก็เคยฟังธรรมะมา ส่วนใหญ่เราจะฟังจากพระใช่มั/ยครับ นี/ เป็นครั/ งแรกที ไดฟั้งธรรมะจากผู ้
ซึ/ งที ไม่ใช่พระ ฟังแลว้ก็เป็นภาษาที เป็นอีกแบบหนึ ง มีคาํศพัทแ์ปลก ๆ เช่น พรมสามหนา้ อยา่งเงี/ ย 
ก็แปลกและน่าสนใจมากเลย จนตอ้งรบกวนนอ้งอะ๊ ใหช่้วยอดัเทป อดัซีดี ให้ดว้ยนะครับ ตอนหลงั 
ๆ จะมีหนงัสือ อย่างเช่น "เป็นโสดดีหรือมีคู่ดี" ก็ยงัมองมาที กลุ่มคนของเรา กลุ่มที มาเรียนนี/  เรา
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รู้สึกไหมครับวา่ พวกเราเคยสอบตกอะไรสักอยา่งมาก่อน ผมวา่พวกเราตอ้งเคยสอบตกมาก่อนแน่ 
ๆ ตอนนี/ เนี/ ยพวกเราต้องมาสอบกันอีกครั/ งในชาตินี/ เนาะ ผมว่าเราต้องสอบตกในยุคของ
พระพุทธเจา้ ขอบคุณสาํหรับฆอ้งเตือนนะครับ (หวัเราะ) ขอ้ดีที ไดท้าํเมื อมาเขา้ค่ายนะตรับ คือการ
ได้ทานมังสะวิรัตนะครับ และการทานมังสะวิรัตนี/ นะครับ ได้ทาํให้ผมได้เตรียมตัวมาก่อน
ล่วงหนา้หบายเดือนเลยนะครับ ทาํให้ไม่ทราบว่าจะเป็นบุญหรือเปล่า ไดไ้ปบวชถวายพระเทพฯที
วดัพุทธคะยา ใตต้น้โพธิ= เลยนะครับ ก็ยงันึก ๆ เอ่อ ถึงค่ายนี/ ทุกครั/ ง วา่เราเคยทานมงัสะวิรัตแน่ ๆ เลย
ทาํให้ไดไ้ปบวช ทุก ๆ สถานทีที ขึ/นชื อวา่ เชตุวนั สาละถี หรือเมืองอะไรต่าง ๆ เนี/ ย ไดไ้ปมาหมด
เลยนะครับ แลว้ทาํให้มีความรู้สึกวา่ นอกจากสวรรค์ นรกแลว้เนี/ ย ที ไดไ้ปเจอจริง ๆ ที อินเดียเนี/ ย 
ทาํให้เราตอ้งกลบัมาตรองในเรื องของศีล เรื องของปัญญา ในเรื องของการประพฤติ ปฏิบติั ให้
เขม้ขน้ขึ/นในจุลศีล ทั/งหลายดว้ย ก็เท่านี/ นะครับ ขอบคุณครับเท่ากบัเพศนะครับ อาชีพหลกัเป็น 
สถาปานิกนะครับ ใครมีปัญหาเรื องสร้างบา้นก็ปรึกษาไดน้ะครับ จบปริญญาตรีเท่านั/นครับ เหตุที 
ไดม้าเพราะเชียงใหม่จะมีร้านอาหารมงัสวิรัต ก็จะมีหนงัสืออาจารยห์มอเขียววางขายดว้ย ก็หยิบมา
อ่านดู สําหรับยา 9 เม็ด ก็ไม่ไดติ้ดใจอะไรมากนะครับ ติดใจอยู่อย่างเดียวสมุนไพรฤทธิ= เยน็สด 
เพราะเดิมมีร้านอาหารดว้ย เคยมีแต่ตอนนี/ไม่มีแลว้ สนใจเรื องนํ/าสมุนไพรฤทธิ= เยน็สดนะครับ ก็เลย
เอ๊ะ! อยากจะมาดูวา่ทาํยงังยักนัแน่ เห็นชื อผกัแต่ละอย่าง ก็ไม่รู้จกัเลย ไม่ค่อยรู้จกั ย่านางก็ไม่รู้จกั
เลยนะครับ ก็ไดช้วนเพื อนคนหนึ งมาดว้ยเขาก็สนใจเรื องผกัต่าง ๆ เหมือนกนั ก็คงเขา้เทรนสีเขียว
ในช่วงนี/ นะครับ แต่ปรากฏว่ามา ๆ มาค่าย 5 วนัครั/ งนั/นเนี/ ยนะครับซึ/ งเป็นค่ายสุขภาพวนัสุดทา้ย
เนี/ ยไม่เกี ยวกบัเรื องสุขภาพเลยใช่มั/ยครับ พวกเรามาค่าย 5 วนั วนัที  5 เนี/ ยคุณหมอจะพูดถึงเรื อง
ธรรมะทั/งหมด ก็เคยฟังธรรมะมา ส่วนใหญ่เราจะฟังจากพระใช่มั/ยครับ นี/ เป็นครั/ งแรกที ได้ฟัง
ธรรมะจากผูซึ้/ งที ไม่ใช่พระ ฟังแลว้ก็เป็นภาษาที เป็นอีกแบบหนึ ง มีคาํศพัทแ์ปลก ๆ เช่น พรมสาม
หนา้ อยา่งเงี/ย ก็แปลกและน่าสนใจมากเลย จนตอ้งรบกวนนอ้งอ๊ะ ให้ช่วยอดัเทป อดัซีดี ให้ดว้ยนะ
ครับ ตอนหลงั ๆ จะมีหนงัสือ อย่างเช่น "เป็นโสดดีหรือมีคู่ดี" ก็ยงัมองมาที กลุ่มคนของเรา กลุ่ม
ที มาเรียนนี/  เรารู้สึกไหมครับวา่ พวกเราเคยสอบตกอะไรสักอยา่งมาก่อน ผมวา่พวกเราตอ้งเคยสอบ
ตกมาก่อนแน่ ๆ ตอนนี/ เนี/ ยพวกเราตอ้งมาสอบกนัอีกครั/ งในชาตินี/ เนาะ ผมวา่เราตอ้งสอบตกในยุค
ของพระพุทธเจา้ ขอบคุณสาํหรับฆอ้งเตือนนะครับ (หวัเราะ) ขอ้ดีที ไดท้าํเมื อมาเขา้ค่าย คือ การได้
ทานมงัสะวิรัตนะครับ และการทานมงัสะวิรัตนี/นะครับ ไดท้าํให้ผมไดเ้ตรียมตวัมาก่อนล่วงหนา้ห
บายเดือนเลยนะครับ ทาํให้ไม่ทราบวา่จะเป็นบุญหรือเปล่า ไดไ้ปบวชถวายพระเทพฯทีวดัพุทธคะ
ยา ใตต้น้โพธิเลยนะครับ ก็ยงันึก ๆ เอ่อ ถึงค่ายนี/ ทุกครั/ ง วา่เราเคยทานมงัสวิรัตแน่ ๆ เลยทาํให้ได้
ไปบวช ทุก ๆ สถานที ที ขึ/นชื อว่า เชตุวนั สาละถี หรือเมืองอะไรต่าง ๆ เนี/ ย ไดไ้ปมาหมดเลยนะ
ครับ แลว้ทาํให้มีความรู้สึกว่า นอกจากสวรรค ์นรกแลว้เนี/ ย ที ไดไ้ปเจอจริง ๆ ที อินเดียเนี/ ย ทาํให้
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เราตอ้งกลบัมาตรองในเรื องของศีล เรื องของปัญญา ในเรื องของการประพฤติ ปฏิบติั ให้เขม้ขน้ขึ/น
ในจุลศีล ทั/งหลายดว้ย ก็เท่านี/นะครับ ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.115 นางสาวฟ้าปลื/ม ศรีจนัทร์ 
 อาย ุ47ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ทุกรูปทุกฐานะ กราบคารวะ อาจารยห์มอเขียวที เคารพบูชา 
กราบครูบาอาจารยที์ อยู่ที นี  รวมทั/งพี ต่อนด้วย รวมทั/งทุกคนที เป็นครูบาอาจารยดิ์ฉัน ที ประสบ
ความสาํเร็จในเรื องนั/นๆ ที ท่านไดช้ดัเจนมา แลว้กราบหวัใจของนกัสู้ ที ยืนหยดัที จะสู้ฝ่าฟัน หั นขา
กิเลสทุกคนค่ะวนันี/ ดิฉันพึ งโผล่หน้ามาที ศาลาได ้เพราะว่าอยู่ในช่วงของการรับวิบาก ป่วยมาค่ะ 
สภาวธรรมของการป่วย นึกถึงคาํสอนของสมณะที เทศน์ในหนา้ศพแม่ดิฉนัวา่ ขณะที เรามีร่างกาย 
แต่เรามีกิเลสเยอะ เราก็สามารถที จะเอาร่างกายเราไปบรรเทากิเลสเราได ้เราก็ทุกขน์อ้ยไดใ้ช่ไหมค่ะ 
แต่เมื อไหร่ที ร่างกายเราไม่มี หรือถา้เรายงัเป็น ๆ อยูเ่นี ย เราไม่สามารถที จะออกคาํสั งได ้ถา้กิเลสเรา
ยงัเยอะอยา่งนรกเป็นที หมาย ทุก ๆ ท่านพอจะเขา้ใจไดใ้ช่ไหมค่ะ ดิฉนัทดลองอยูใ่นนรกหลายรอบ
จากการป่วย ซึ งแต่ก่อนเนี ยเป็นคนดื/อ คนเชื อมั น คนเก่ง ตามที เคา้บอกไดต้ามสมควร กดัฟันทาํให้
ได ้ถา้เคา้บอกว่าดีเราก็ทาํ ถา้เคา้บอกว่าเก่งเราก็ทาํ ทาํจนไดอ้ตัตา และก็ยึดดี ใครที พูดผิดไปจาก
ตวัเอง คนนั/นตอ้งผดิ เราก็ตอ้งจดัการ จดัการก็ใชก้าํลงั วิบากมนัก็ซ้อนมา เราก็ไดม้าโดยไม่รู้ตวั ทั/ง 
ๆ ที เราบอกว่า เราเป็นคนดีค่ะ ดิฉันก็ทดลองอยู่ในนรกมาแลว้ ช่วงบา้นราช เนื องจากว่าไปเรียน
หนงัสือ ใชทุ้นของอาจารยไ์ปเรียน จิตสาํนึกมนัก็ตีวา่เราขี/ เกียจไม่ไดเ้ราตอ้งเพียร เราก็เพียรให้หนกั
พี ต่อนก็บอกวา่ เพียรใหแ้ตะเส้นแดง พอแตะเส้นแดงเรา ก็พกัใหพ้อแตะเส้นแดงเราก็พกัให้พอ ช่วง
ไหนที ไม่แตะเส้นแดงเราก็ตีตวัเอง หาวา่ขี/ เกียจกิเลสอะไรพวกนี/  มนัเพียรจนมนัตึงก็ไม่รู้ ออกกาํลงั
กายก็ออกแบบสุดโต่ง มีไดข้อ้คิดจากบีว่า ตอ้งออกกาํลงักายแบบอ่อนโยน ไดข้อ้คิดจากพี เมล์ว่า
ดูแลร่างกาย ตอ้งค่อย ๆ ดูแลดว้ยใจที อ่อนโยน เราก็พบวา่ สภาวะเร่งผลของเรานี/  เวลาป่วยเราก็เร่ง
ผล อยากไดดี้เราก็เร่งผล เรานี/ มนัชั วนะคะ ดิฉนัก็บอกวา่ดิฉนัก็คนชั วนี แหละ มาเจอครูบาอาจารย ์
เจอมิตรดี คอยปราบเซียนเราค่อยเขกกะบาลเรา คอยเตือนเรา แต่ความชั วในใจเรามนัมกัจะทรยศ 
หาวา่เคา้ประสงคร้์าย หาวา่เคา้คิดไม่ดีกบัเรา มีเหตุผลมากมายที จะเขา้ขา้งตวัเองที จะยืนอยูใ่นจุดที 
ชั วนั/น ยอมรับจริง ๆ เลย มนัไม่ง่ายเลยเส้นทางนี/  เราตอ้งมารวมกลุ่มกนัทาํดี ก็ดีขึ/นเพราะมิตรดี 
สหายดี สิ งแวดลอ้มดี กบัการเรียนรู้สภาวธรรมที เกิดจากการป่วย ที เกิดจากการยอมรับ ยอมรับคุณ
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พดูมาถูกหมดค่ะ ถูกทุกคน ความดีที ไดม้าก็พยายามทาํและไปเรียนรู้สิ งต่าง ๆ มากมาย ชื อนางสาว
ปลื/มฟ้า ศรีจนัทร์ อายุ 47 ปี เป็นคนโคราช ฝึกปฏิบติัธรรมกินมงัสวิรัติมา 19 ปี ฝึกที จะไม่ทาํงานมี
เงิน 7 ปีตอนนี/ก็อยูที่ พุทธสถานสีมาอโศกค่ะ ก็รับทาํหนา้ที ที ไดรั้บมอบหมายจากสิกขมาตุให้ดูแล
ลูกไก่ ดูแลเฮียลิบ เคา้เป็นคนดี คนที กลา้หาญ ที จะหกัตวัเองเขา้มาในนกัปฏิบติัธรรม ก็เลยให้ไปทาํ
กบัพอ่ใหม่กบัแม่ใหม่เพราะวา่สุดโต่งค่ะ เจริญธรรมค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.116 นายภาสกร วฒันพฤกษ ์
เพศชาย 

 
ผมชื อภาสกร วฒันพฤกษ์นะครับ ปัจจุบนับา้นอยู่แหลมฉบงั ชลบุรีนะครับ ยงัทาํงาน

บริษทัอยู ่ตอนนี/ก็กาํลงัขออนุญาตลูกและแม่บา้น ขออนุญาตอยูว่า่ เมื อไรจะไดอ้อกมาทาํงานนี/ เต็ม
ตวั แต่ทุกวนันี/ ก็ทาํงานเต็มตวัอยู่นะครับ คือทาํงานฟรีอยู่ ให้กับบูรพากล้าจน อนันี/ ผมก็ทาํงาน
ให้กบับูรพากลา้จนนะครับ เมื อก่อนท่านจะเห็นภาพผมขบัมอเตอร์ไซด์ คนัใหญ่ ๆ มานี ทุกท่านก็
จะถามผมวา่วอนันี/ขบัมอเตอร์ไซด์มารึเปล่า ขายไปแลว้ครับ เมื อปลายปี 56 เมื อก่อนเป็นคนชั วชา้ 
ก่อนปี 55 เป็นคนชั วชา้ พอปี 55 มาก็เป็นคนสารเลว เป็นบางครั/ งนะครับตอนนี/ก็ประพฤติศีล 5 ศีล 
8 ศีล 43 นะครับ เอาใหถึ้งที สุดเพราะวา่ คิดวา่ ชีวตินี/ เอาอะไรไปไม่ได ้นอกจากกุศลและอกุศลที ผม
จะเอาไปเท่านั/น ปัจจุบนัทาํงานก็จริง แต่ว่าสลิปเงินเดือนไม่ไดดู้มาเกือบ 2 ปีละ ไม่เคยเปิดสลิป
เงินเดือนดูเลยวา่ไดเ้ท่าไหร่ เท่าไหร่ ไม่ไดส้นใจเงินเดือนนะครับ อยา่งที บอกก็คือ กาํลงัขออนุญาต
มาบา้นเกษียนตามที เคา้ไดอ้นุญาต เพราะวา่ใชชี้วิตร่วมกนั เราก็ตอ้งขออนุญาตจากเคา้ก่อน วา่เคา้
จะยินยอมให้เราทาํอยา่งนี/ หรือเปล่า เราอยากเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณให้เคา้ เรื องกายเคา้เราไม่เป็น
ห่วงละ จะเป็นอยา่งไรเรื องกาย แต่เราห่วงเรื องจิตวิญญาณเคา้มากกวา่ตอนนี/  เราอยากเป็นผูน้าํทาง
จิตวิญญาณให้เคา้นะครับ สภาวธรรมตอนนี/ ก็คือ ผมทานอาหารมื/อเดียวมาตั/งแต่ค่ายแฟนพนัธ์ุแท้
ปลายปี 56 ทานก็ได ้ณ ปัจจุบนั ผมคิดวา่ไดป้ระมาณ 90 % อีก 10 %ที เหลือ ก็คือทานขนมกบัลูก 
ตอนเยน็บางทีลูกก็กินขนม ก็กินกบัเคา้อยา่งนี/ครับ คือได ้90 % ละ โดยทั งไปคือไม่ลาํบาก ทานอาหาร
มื/อเดียวไม่ลาํบาก ไปไหนมาไหน อยูบ่า้นก็กินอาหารไม่ลาํบากกินมื/อเดียว ไปทาํงานก็หิ/วปิ นโตไป
ครับ ทานอาหารมงัสวิรัติคือหิ/วปิ นโต เคยเห็น ถา้ที ทาํงานผมจะนั งทานขา้วตั/งแต่เที ยงจนถึงบ่าย
โมงทุกวนั นั งในกลุ่มที เคา้กินปกติกนันะครับ ผมก็ทานไปอยา่งสบาย ก็มีคนถาม ผมก็อธิบายเคา้ไป
ว่าทาํไม ทาํไม นะครับ ก็มีคนถามเหมือนกนันะครับ และก็สภาวธรรมของผม ณ เวลานี/  ผมก็ฟัง
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ธรรมของพ่อท่าน ก็รู้สึกวา่ไดมี้ความเขา้ใจ อะไรลึกซึ/ งมากขึ/น ปฏิบติัไดดี้ขึ/นนะครับ หลงัจากฟัง
ธรรม แลว้ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับ มนัฟังแลว้มนัเขา้ใจมาก เขา้ใจทะลุปรุโปร่งนะครับ ถา้
คิดไม่ดีเนี ย มนัว่องไว อย่างที อาจารยบ์อกนะครับ มนัว่องไวมาก กดัลิ/น เกิดบาดแผล เตะหิน เตะ
อะไร จะไวมาก แป๊บ ทนัทีเลย เมื อก่อนสมยัที เป็นคนชั วช้าเนี ย เวลาผิดศีลเนี ย มนัจะใช้เวลา
ประมาณอาทิตย ์หรือวา่ประมาณ 3-4 วนั แลว้มนัจะฟันเราเลยทนัที เสียเงินเสียทอง แต่ตอนนี/ เนี ย 
เวลาเราทาํอะไร คิดไม่ดี หรือพดูไม่ดีนะครับ โดนทนัที เจ็บ แต่มนัเจ็บนอ้ย ๆ นะครับ บาดแผลเล็ก 
ๆ มนัไม่ใหญ่นะครับ ส่วนการปฏิบติัศีลตอนนี/  ก็คือตั/งใจปฏิบติัศีล 43 ใหม้นัละเอียด ให้มนัดีขึ/นยิ ง 
ๆ ขึ/นไป ทาํความดีอะไรบา้ง ตอนนี/ ก็ฆ่ากิเลสไดม้ากพอสมควร และก็เป็นวิทยากรบูรพากลา้จน 
บา้นญาติแพทยว์ิถีธรรม นะครับ ก็ทาํงานฟรีให้กบัแพทยว์ิถีธรรมอยูน่ะครับ ตามที ตวัเองมีเวลา ก็
คือสาร์ อาทิตย ์วนัธรรมดาก็จะมีเวลาให้กบับริษทั แต่หลงัเกษียณ ก็จะมีเวลาทาํอนันี/  100 % นะ
ครับ ทาํความชั วอะไรบา้ง มนัก็มีไข่ คือบางครั/ งมนัก็ เราก็ไม่ไดโ้ทษแม่บา้น บางทีก็มีไข่ในอาหาร 
เราก็ทาน เรารู้สึกวา่มนัคาว กลิ นมนัคาว แต่เราก็พยายามทานให้มนัได ้และยงัพูดเพอ้เจอ้อยูน่ะครับ 
กบัหมู่กลุ่มที เป็นเพื อนที เคา้เป็นปุถุชนอยูเ่นี ย เวลาเคา้พดูเพอ้เจอ้เราก็พูดเพอ้เจอ้ตามเคา้ดว้ยนะครับ
นี คือความชั วของผม แลว้ก็เรื องกามก็สามารถลดไดแ้ลว้ ประมาณ 90 % และยงัใชชี้วิตฟุ่มเฟือย คือ
ใช้เงินใช้ทองมนัยงัใช้เยอะอยู่ ยงัไม่ประหยดัเท่าไหร่ แต่เรื องอื น เรื องประหยดัเนี ย เรื องสบู่เนี ย
ไม่ได้ใช้ ยาสระผมสองอาทิตย์ครั/ งนึง ยาสีฟันก็ใช้เท่าหัวไม้ขีด ประมาณนี/ นะครับ ใช้ไม่เยอะ 
สามารถลดกิเลสคือ สามารถลดกามได ้ประเมิน ประเมิน ก็ประมาณ 90% นะครับ รูป รส กลิ น 
เสียง สัมผสั ทานอาหารไดมื้/อเดียว ปฏิบติัศีลไดเ้ป็นจุลศีลมากขึ/นนะครับ สุดทา้ย ทา้ยสุดก็คือ จะ
เรียนแพทยว์ธีิธรรมจนกวา่จะหมดลมหายใจ สาธุครับ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.117 นางสาวภูเพียรธรรม กลา้จน 
อาย ุ46 ปี เพศหญิง 
  
 

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้และพระอริยเจา้ทุกพระองค์ กราบคารวะ
อาจารยห์มอเขียวที เคารพค่ะ เจริญธรรมสํานึกดีพี น้องผูใ้ฝ่ในธรรมทุกท่านค่ะ ชื อยุย้ ภูเพียรธรรม กลา้จน ค่ะ 
อาชีพจิตอาสา ไดรู้้จกัอาจารยห์มอเขียวประมาณ 5 ปีที แลว้ จบการศึกษาระดบัปริญญาโท MBA เพศหญิง 
ในเรื องของการทาํความดี สภาวธรรมนะคะ จริง ๆ ถา้จะพดูตามความรู้สึกจริง ๆ ที ขึ/นมาพดู ถา้จะบอกวา่
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ให้เล่าคุณความดีเรียนตามตรงไม่รู้เหมือนกนัว่าตวัเองมีคุณความดีอะไร รู้สึกว่าความชั วมนัน่าจะมี
มากกว่าความดีนะคะ แล้วก็พยายามนึกว่าเราควรจะได้เรียนพี น้องอะไรบา้ง ก็อย่างที บอกว่าด้วย
โอกาสอนังามอนันี/ ดว้ยเวลาอนัจาํกดัดว้ย ก็อยากจะพูดสิ งที เป็นประโยชน์มากที สุดนะคะ นี/ พอดี 
ก็ถูกรีเฟอร์จากติ:นาตอนแรกก็ไม่รู้วา่จะคุยสภาวธรรมอย่างไร พอดีก็ตอ้งขอบคุณติ:นานะคะ รู้สึก
ว่าติ:นาเป็นเพื อนที ดีเป็นกลัยาณมิตรที ดี เพราะจะมีความรู้สึกอย่างที บอกไวแ้ล้วเคยไปขอความ
ช่วยเหลือจากติ:นา จะไม่เคยปฏิเสธเลย กบัอ๊ะดว้ยนะคะ สองคนนี/อยา่งที ติ:นาเล่า ถา้เราไปขอความ
ช่วยเหลือจากเขาแล้วเขาปฏิเสธ ก็จะรู้สึกไม่อยากขอความช่วยเหลือ ซึ งก็รู้ว่าตวัเองก็ชั วนะคะ  
ไม่สามารถทาํไดอ้ยา่งที เขาทาํเลย เพราะไปขอความช่วยเหลือเขา เขาไม่เคยปฏิเสธ แต่อยา่งวนัก่อนที 
ติ:นามาขอความช่วยเหลือเราก็คิดวา่ โอ่ย! เราจะเริ มทาํงานของเราแลว้ รู้สึกวา่พอเราจะไปเสียเวลา
ทาํอย่างอื นเราก็อยากทาํงานแล้ว แต่ตอนที โตตี้:นากลบัไป ก็รู้สึกเสียใจ พอมนัออกไปแล้วรู้สึก
สะดุดกึกไม่น่าเลยเรา รู้สึกเราทาํร้ายเขาโดยที เราไม่ตั/งใจ ก่อนที ติ:นาจะพูดกลบัมาให้ระวงั เราก็
รู้สึกว่ามนัแยเ่ราก็อยากจะช่วยเขากลบันะคะ แต่ตอนนั/นก็อึ/งไปสักพกัแลว้ พอดีติ:นาก็พูดกลบัมา
บอก ก็เลยบอกว่าติ:นาเล่นแรงนะ เอาคาํวา่ “วิบาก” เลยนะ พอจะกลบัมาก็คิดในใจว่าจะช่วยเขาดี
หรือไม่ช่วยเขาดีนะคะ พอดีก็มาขยบัเมาส์ที เครื องคอม เอา้! ปรากฏว่ามนัขยบัไม่ได ้เราก็นึกว่า
เครื องคอมเราแฮงคแ์ลว้เราจะกลบัไปช่วยเขายงัไง ก็ไม่รู้ก็รู้สึกว่ามนัตอ้งช่วย มนัปล่อยไม่ไดที้ จะ
ไม่ช่วยเขา เพราะติ:นาบอกวา่ตอ้งการด่วน ก็บอกติ:นาไปวา่เครื องมนัเจ๊ง ตอนนี/ ไม่แน่ใจวา่มนัทาํได ้
แลว้ก็กลายเป็นคิดอีกในรูปหนึ งวา่การที เราไปช่วยเขาเดีFยวคอมเราที เสียก็อาจจะดีขึ/นได ้กลบัไปคิด
อยา่งนั/นอีก ก็ไม่รู้ว่าตรงนั/นหวงัผลหรือความดีมนัจะทดแทนได ้แต่ก็จะช่วยเขาก็โอเค เสร็จแลว้ก็
เอาไปทาํดู ติ:นาก็จะช่วยดูเพราะว่าเขาจะเก่งคอมพิวเตอร์แล้วก็ช่วยกันดูก็โอเค ก็เหมือนได้
ช่วยเหลือซึ งกนัและกนั เขาก็ไดช่้วยเราดูคอมพิวเตอร์ เราก็ไดช่้วยให้เขาไดป้ริ:นงานตรงนั/น ก็ตอ้ง
รู้สึกวา่ขอบคุณติ:นาอยา่งมาก ๆ พอหลงัจากจะเสร็จเราก็คุยกนันะคะ  

แลว้ก็มีอีกเคสหนึ งวนันี/ อีกก็รู้สึกกระดากอย่างมาก ก็พอดีจะต่อคิวขึ/นมาสอบนี ค่ะ เราก็
นั งดูอยูถ่า้แถวสั/นเมื อไหร่เราจะไปนั งรอคิว ก็ดว้ยความที อยากทาํงานให้เสร็จ เป็นคนที ติดภพเยอะ
มาก จะทาํงานจะทาํงาน แต่ไอค้วามที จะทาํงานนี แหละ มนัทาํให้รู้สึกว่าเราทาํร้ายคนอื นโดยที 
เราไม่รู้ตวัตรงนั/น ก็พอดีจะมาลงแถว อา้ว! เขาก็บอกใหม้าต่อขึ/นมาก่อน พี ทาํงานเยอะ เราก็รู้สึกวา่
มนัไม่อยากจะใช้ถา้จะเรียกทั วไปเขาเรียกอภิสิทธิ= คือไม่อยากใช้เลย เพราะว่ามนัก็จะเป็นสิ งหนึ ง
สาํหรับพี นอ้งจิตอาสาที พอคุณไปที ไหนหรือวา่เป็นจิตอาสาเขาจะใหเ้ฟเวอร์คุณก่อน ตวันี/มนัมาร้าย
นะ รู้สึกวา่ไม่อยากทาํ คือจิตไม่ไดคิ้ดแบบนั/น มนัก็มีสิ งหนึ งที มนั คือกาํลงัจะบอกวา่ในขณะที ทาํ
เราคิดที จะทาํดีค่ะ แต่มนัก็จะมีความชั วแฝงอยูต่ลอดเวลาวา่ไอสิ้ งที เราทาํดีมนัทาํดีหรือทาํชั วกนัแน่ 
ก็ดว้ยรู้สึกวา่สักกายะตวัใหญ่ของตวัเอง คือการติดดี การติดดี ก็อยา่งที พอดีมานึกคาํไดที้ อาจารยพ์ูด
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ถึงคาํโศลกธรรมที พ่อครูพูดว่า “การเอาแต่ใจตวัเอง นี มนัชั วโดยอตัโนมติั” นะ ก็รู้สึกว่าตวัเอง 
(อาจารยห์มอเขียว : พ่อครูพูดวา่ “เอาแต่ใจตวั คือชั วโดยอตัโนมติั” คาํพ่อครู) ก็นั นแหละค่ะ “เอา
แต่ใจตวั คือชั วโดยอตัโนมติั” ก็คิดวา่ตวัเองน่าจะเป็นคนประเภทนั/นนะคะ ก็เลยรู้สึกวา่มนัมีเต็มไป
หมดเลยสัตว ์เพ่นพ่านอยูใ่นใจเราเต็มไปหมดไม่วา่จะทั/งเปรต สัตวน์รก อสูรกายหรืออะไรอีกตวั
หนึ งคะอาจารย ์4 ตวั ก็รู้สึกวา่มนัมีแต่ก็พยามจะจบัดว้ย ถา้ใครที รู้จกักนัและกนั แรก ๆ ก็จะรู้วา่เรา
เป็นคนค่อนขา้งโทสะร้อน แต่อนันั/นก็คืออยา่งที บอกแหละ มนัก็คือติดดียึดดี ความติดยึด แต่ก็รู้ได้
จากการที ไดอ้ยูก่บัหมู่กลุ่มและก็มีการนาํพาปฏิบติัโดยอาจารยห์มอเขียวกบักลัยาณมิตรทุกท่าน ก็
คือทาํให้เราเชื อว่าสัตวน์รกของเราเปรตของเรานะคะ ก็คือเป็นคนอภิชปามาก คือติดดีมนัก็เลย 
อภิชปาเยอะนะคะ ก็วนันี/  มนัก็ค่อย ๆ ที จะลดลงนะคะ แต่วา่ก็ไม่มั นใจว่ามนัจะลดลงสักเท่าไหร่
เพราะนั/นก็คือถือโอกาสอนัดีงามนี/ จริง ๆ มนัมีเยอะนะแต่ก็เผื อเวลาให้พี น้องท่านอื น ก็คือถือ
โอกาสอนัดีนะคะ ก็คืออยากจะขอปวารณาตวักบัอาจารยห์มอเขียวนะคะแลว้ก็พี นอ้งทุกท่านค่ะ ก็คือ
จริง ๆ แลว้ก็มีความตั/งใจที จะฝึก เพียรพยายามในเรื องของการที เราจะเป็นคนพูดดีเพราะเรารู้สึกวา่
สิ งที เราหวงัดีเราปฏิบติัดีอยากจะสื อสิ งที ดี แต่ดว้ยโทสะที ร้อนของเรา เรารู้สึกว่าคนอื นเขาไม่รับ 
เขารับเราไม่ได ้และสิ งนี/ มนัเป็นการทาํร้ายนํ/ าใจเขาอย่างยิ งนะคะ ซึ งตวันี/ ก็ไดมี้กลัยาณมิตรท่าน
หนึ งก็ไดคุ้ยกนันะคะ ก็คือ อาตุ่ง นึกถึงคาํนี/ตอนที คุยกบัอาตุ่งเสมอวา่ อาตุ่งบอก “มนันะไปทาํร้าย
จิตใจคนอื นเขา” ตวันี/ นี แหละค่ะที ทาํให้เราสังวรระวงัมาอย่างสมํ าเสมอ ซึ งมนัก็จะมีการละเลย
เผลอสติไดเ้พราะวา่เราทาํดีไม่มากพอก็ถือโอกาสนี/ถา้พี นอ้งเห็นก็อยากขอรับคาํชี/ แนะ คาํแนะนาํ
จากพี นอ้งกบัอาจารย ์จากพี นอ้งทุกท่านดว้ย เพราะตวัเองเป็นคนฝึกประมาณการไม่เป็นเลย ในชาติ
นี/ก็ขอเรียนรู้การประมาณกนัดว้ย ทา้ยนี/ก็ขอขอบพระคุณอาจารยห์มอเขียวแลว้ก็พี นอ้งจิตอาสาทุก
ท่านมากเป็นอยา่งสูงค่ะ เพราะวา่เชื อวา่ทางพน้ทุกขท์างเดียวเท่านั/น คือการไดอ้ยูใ่นหมู่มิตรที ดี หมู่
มิตรดีสหายดีสังคมดีสิ งแวดล้อมดีเท่านั/ นที จะเป็นทั/ งหมดทั/ งมวลทั/ งสิ/นของการพ้นทุกข์ค่ะ 
ขอบพระคุณอาจารยแ์ละพี นอ้งทุกท่านค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.118 นายภคัธร คุม้กิตติพร 
อาย ุ42 ปี เพศชาย  
 

กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีผูใ้ฝ่ในธรรมทุกท่าน ผมชื อภคัธร 
คุม้กิตติพร ชื อป้อมนะครับ ปัจจุบนัเปิดบริษทัอยู่ 2 แห่ง เป็นเจา้ของและก็เป็นหุ้นส่วน ในดา้นชีวิตของ
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ความเป็นโลกธรรมก็ถือวา่เป็นคนที ประสบความสาํเร็จพอสมควรทั/งครอบครัวและการงาน แต่เป็นเรื องของ
ความเห็นแก่ตวัลว้น ๆ ไม่ไดมี้อย่างอื น พอหลงัจากผมที มาเขา้ค่ายเมื อปี 56 ครั/ งแรก ผมก็มีความรู้สึกว่า
อยากคน้หาตวัเอง ดว้ยตน้เหตุของโรคโดยเป็นผูป่้วยมาเจออาจารยค์รั/ งแรกผมรู้สึกวา่พออาจารยพ์ูดครั/ งแรก 
ผมสามารถตดัเนื/อสัตวไ์ดท้นัที พอกลบับา้นไปและรักษาโรคตวัเองก็หาย กลบัไปรักษาแม่ก็หาย ผมก็เลยมี
ความรู้สึกวา่ศรัทธาอาจารย ์ดว้ยสิ งที อาจารยพ์ดูมนัเป็นจริงทุกอยา่งก็ตั/งใจจะมาตอบแทนอาจารย ์หลงัจาก
นั/นอีกเจ็ดช่วงเดือนกรกฎาคม ผมห่างจากทางค่ายดว้ยความที ไม่รู้ธรรมะอะไรเลย มาเจออาจารยอี์กครั/ งที 
ค่ายพระไตรปิฎก พี ป้อมหญิงชวนมา ก็มาเจออาจารยอี์กครั/ ง ก็ไดต้อบแทนอาจารยด์ว้ยการอ่านหนงัสือมา 
7 เล่ม ทาํทุกอยา่งมาตามขั/นตอนเพื อที จะมาช่วยเรื องเงิน ไม่ไดคิ้ดวา่การบาํเพญ็บุญมนัจะตอ้งใชก้ายมา ใช้
เงินอยา่งเดียว ใชเ้งินซื/อความสําเร็จ พอมาฟังอาจารยโ์ดยเขา้ค่ายธรรมะครั/ งแรกอินเขา้ไปในจิตตวัเองเลย
ครับ แต่เราไม่รู้นะครับว่านั/นคืออะไร นั/นคือธรรมะ นั นคือกาม นั นคืออตัตาไม่รู้ รู้อย่างเดียวว่าทาํดี 
กลบับา้นไปเลิกเลยเรื องของกาม ไม่วา่จะเที ยว กินเหลา้ เขา้สังคมทุกอยา่งหายหมดเลย แลว้ก็สมคัร
ตวัเองเขา้มาสู่แพทยว์ิถีธรรมปี 56 ก็คิดวา่การบาํเพญ็ทาํยงัไงไดเ้จอพี เมย ์พี เมยก์็บอกวา่มนัก็ไม่ยาก ก็
มาบาํเพญ็แบบนี/  มาค่ายเป็นช่วง ๆ พอไดฟั้งกติกาก็ไดบ้าํเพญ็ครั/ งแรกที สวนลุม ก็คิดวา่ก็ไม่มีอะไรมาก
แค่เขญ็นํ/ามาเลี/ยงคน ง่ายนิดเดียว สบายมาก เรื องเล็กนิดเดียว แต่พอช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน อาจารย์
ประกาศศึกขึ/นมา พาเดินจาริกครั/ งแรกจากสวนลุมไปถึงนางเลิ/ง พอไปถึงเรานึกวา่เป็นพี นอ้งที มีแต่ผูเ้ฒ่า
ผูแ้ก่ คงไม่มีอะไรมาก พอไปถึงเผชิญหนา้ตาํรวจเป็นกองร้อยยืนเผชิญหนา้เราก็หงายตึง เหมือนเมื อก่อน
ตอนตีกนั แลว้หนีตาํรวจตอนเด็ก ๆ เลยนะ ใจมนัก็ตอบไม่ไดน้ะครับ สภาวะตอนนั/นไม่รู้วา่ กาม
กบัอตัตาคืออะไร รู้แต่อย่างเดียววา่ อาจารยพ์าพูดแลว้ก็นิ ง ๆ ขึ/นไปบนรถ เราก็ยงัไม่รู้สภาวธรรม
ของตวัเอง ไม่รู้วา่การเมืองมนัเป็นแบบนี/หรอ แต่ศึกษาจากการปฏิบติัของอาจารย ์ปรากฏวา่พอหลงั
จากนั/น กลบับา้นไปก็นั งตรวจตวัเองดูว่า คงจะเป็นประมาณนี/แหละ คงไม่มีอะไรแลว้ ครั/ งที สอง
อาจารยเ์รียกไป คราวนี/ จาริกไปนอนใตส้ะพานอุรุพงษ ์หนกักวา่เดิมไม่เคยนอนมาก่อนอาจารยพ์า
นอนอีก ยุง่ไปหมดเลยคราวนี/ก็ตรวจใจตวัเองดูวา่มนัเป็นยงัไง แต่ถามวา่อยูใ่กลอ้าจารยแ์ลว้มนัรู้สึก
ไดว้า่ มนัไม่ไดก้ลวัอะไรเลย ทีนี/ก็นอนไปเรื อยทั วกรุงเทพเลยครับ นอนไปจนถึงสะพานพระราม 8 
จาริกทั วกรุงเทพเลย กลบัไปบา้นก็นอนชั งใจ โอโ้ห มนัลาํบากมาก นอนก็ยุงดว้ยลาํบากมากเลย ยงัไม่มี
สภาวะรู้แต่วา่อาจารยบ์อกวา่ สู้ใหสุ้ดหวัใจจะไดไ้ม่มีอะไรคาใจ แลว้ก็บอกวา่ใจมนัอยูเ่หนือปืน ที ไหนมี
ระเบิดที ไหนมีปืนอาจารยไ์ปที นั/นทุกที เลย มนัทาํใหผ้มรู้สึกวา่ มนัตอบไม่ไดเ้ลย แต่มนัมีความกลวัแลว้
ก็ตื นเตน้พร้อมกนั แต่มาก็รู้สึกวา่อยูก่นัอาจารยแ์ลว้มนัมีพลงัอะไรอยา่งหนึ ง ซึ งมนับอกไม่ถูก แลว้ก็มี
พลงั พลงัอะไรสักอยา่งที ผมก็ไม่รู้วา่มนัคืออะไร กลบัมาบา้น พออยู่กบัอาจารย ์ปฏิบติักบัอาจารยไ์ด ้9 
เดือน อาจารยก์็สอนการปฏิบติัตวัของท่าน ไม่ไดส้อนอะไรนะครับ ท่านสอนให้เรียนรู้การใช้ชีวิต โห 
อาจารยใ์ชชี้วติแบบนี/  อาจารยใ์ชชี้วติแบบไม่เคยหลุดศีลเลย แมว้า่เหตุการณ์จะรุนแรงขนาดไหน เราก็
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คิดวา่ เอาล่ะเดีFยวก็สบายแลว้ไดก้ลบับา้น ไปซื/อเตียงไฟฟ้ามา สี หมื นกวา่บาท เตียงเดี ยวเพราะคิดวา่ 
จากการที นอนพื/นมากลบับา้นจะไปนอนเตียงใหส้บายเลย พอกบัไปถึงบา้นนอนวนัแรกนอนไม่ได้
เลยครับ ไดแ้ลว้ไดเ้ลยแบบที อาจารยบ์อกเลย เตียงนอนไม่ไดแ้ลว้กลบัมาอีกทีก็เลยทาํใหรู้้ธรรมะมากขึ/น 
รู้กาม รู้อตัตามากขึ/น รู้กรรมมากขึ/น ก็คิดว่าชีวิตมนัน่าจะดี กลบัมาสู้กบัหมู่กลุ่มใหม่ ปรากฏว่าพอรู้
อตัตารู้กรรมตวัเองทุกขก์วา่เดิมทีนี/  มาที นี/ ก็ทุกข ์ที นูน้ก็ทุกข ์ตอ้งร้องเพลงเบิร์ดเลย กลบัตวัก็ไม่ไดจ้ะ
ไปต่อไปก็ไปไม่ถึง จะทาํอะไรก็ไม่ไปไม่มาล่ะ ก็ไดเ้ดินเขา้ไปกราบอาจารยอี์กทีครับวา่ อาจารยค์รับ มนั
ไม่ไปไม่มาแลว้ครับ มีความรู้สึกวา่ทุกข ์มนัตอ้งเดินใหสุ้ด มนัตอ้งทาํใหจ้ริงแลว้ก็การปฏิบติัของอาจารย์
ทุกอยา่งเนี ย ผมใชอ้ะไรไม่ไดเ้ลย กลบัไปอยูที่ บา้นผมใชอ้ะไรไม่ได ้ตอ้งกลบัไปใชส้ภาวะที อยูก่บัอาจารย์
อยา่งเดิมทุกอย่างที อาจารยถื์อศีลเลย แมก้ระทั/งอาบนํ/ าดว้ยผา้ขนหนู จากทีแรกขนัเดียว อาจารยข์นัเดียว 
ผม 5-6 ขนั ตอนนี/ก็ลดลงเหลือ 3 ปฏิบติัใชชี้วติประจาํวนัรู้เลย รู้วา่การใชชี้วิตประจาํวนันอกเหนือจากที 
อาจารยใ์ช้ไปนี/  พอเราไดรู้้ทุกอย่าง แลว้เรากลบัไปที บา้นเนี ยมนัเป็นมิจฉาทั/งสิ/น เราก็เลยปรับตวัใหม่
เพราะอยูไ่ม่ได ้ตอ้งกลบัมารับใชอ้าจารย ์ติดตามอาจารยเ์พื อเรียนรู้ธรรมะต่อไปครับ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.119 นางสาวมณี เสือเล็ก 
 อาย ุ53 ปี เพศหญิง 
 

 
กราบนมสัการพระคุณเจา้ค่ะ และกราบคุณหมอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี นอ้งทุก ๆ ท่าน

ค่ะชื อ มณี เสือเล็กนะคะ ชื อเล่นเมนี นะคะ อายุ 53 ปีเต็มแลว้ค่ะ การศึกษาก็จบปริญญาตรีทางดา้นการ
ผลิตสื อการเรียนการสอนนะคะ แลว้ก็ดว้ยมิจฉาทิฏฐิ ทาํให้ไม่เลือกที จะไม่เรียนปริญญาโท แต่ไปเรียน
ปริญญาตรีอีกใบหนึ ง ทางดา้นภาษาและวรรณคดีเยอรมนั ก็เลยเป็นคนตั/งใจเรียน ไดรั้บทุนการศึกษา 
ใหไ้ปเรียนในประเทศเยอรมนั ทางดา้นวรรณคดีเด็กซึ งก็ค่อนขา้งตรงกบัจริตเหมือนกนันะคะ ที เป็นคน
ที มีความอ่อนไหว แลว้ก็ชอบที จะเป็นคนละเอียดก็เลยชอบที จะหาความหมายในช่องวา่งระหวา่งบรรทดั 
พอปฎิบติัธรรมก็เลยค่อนขา้งสับสนว่าสิ งที เรามองไป และมองเห็นนั/นมนั คือ เรามองความเป็นจริง
ตามความเป็นจริง หรือวา่เราเพ่งโทษก็ยงัสับสนอยูทุ่กวนันี/  ก็มกัจะถามเพื อนวา่สิ งที เล่านี/พี  ๆ เพ่งโทษ
หรือเปล่าที บอกความจริงตามความเป็นจริง เพราะว่าไม่อยากที จะคิดให้เป็นอกุศลกบัตวัเอง ทาํงานใน
บริษทัของเยอรมนัดา้นประสานงานระหวา่งประเทศ ช่วยทาํงานทุกอยา่งซึ งก็หนกัหนาสาหสัทีเดียว และ
ก็รู้สึกในช่วงนั/นก็ทุกขม์ากวา่ เราตอ้งมาทาํงานอยูก่บัพวกงก ๆ พวกนี/อยู่กบัพวกนี/ เหรอ ทาํไมเราไม่มี
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ความสุขเลย แลว้ก็คน้หา ณ วนัหนึ งจากประสบการณ์ที เคยมี และก็เคยทาํงานกบัหอภาพยนตร์แห่งชาติ
มาสักระยะหนึ งก็ไดรั้บเชิญให้ร่วมกบัคณะทาํงานคณะหนึ ง แลว้ก็ไดไ้ปทาํงานในประเทศเยอรมนั คือ 
การอนุรักษม์รดกภาพยนตร์สาํคญัของโลกเรื องหนึ งและก็ไดรั้บประกาศให้เป็นนวฒักรรมใหม่ของโลก
ดว้ยที เอาเทคโนโลยีสมยัใหม่ไปชุบชีวิตภาพยนตร์ที เรียกวา่ตายแลว้ให้ฟื/ นกลบัมาไดอี้ก ส่วนเรื องชีวิต
ความที เป็นคนตวัเล็ก ๆ เสียงเล็ก ๆ แบบนี ก็เลยทาํใหเ้ป็นคนที ไม่เคยทะเลาะกบัคน พอมีเรื องอะไรก็เก็บ
กดแลว้ก็ไปคิดเองคิดเยอะทาํใหทุ้กข ์แลว้ทุกขแ์ต่ละครั/ งก็อยูก่บัเรานาน ๆ นะคะ เคยทุกขเ์รื องหนึ งแลว้
ร้องให้ทุกคืน 5 ปีค่ะ เพราะความทุกขนี์ เองเหมือนวิบากบาปที ทาํให้มาพบกบัวิบากบุญนะคะ ทุกข์
ครั/ งหลงัสุดก็ร้องไห้อยูปี่ครึ ง ร้องทุกวนันอนไม่หลบัก็เลยคิดว่าเราน่าจะหาประโยชน์อะไรทาํ แต่ช่วง
นั/นก็ป่วยแลว้ก็มาเขา้ค่ายคุณหมอเขียวแลว้ก็มาเป็นจิตอาสาตั/งแต่หลงัการเรียนรู้แพทยว์ิถีธรรมไปไดแ้ค่
เดือนเดียว พอปลายปี 2555 ที มีการสร้างป่านาบุญนี นะคะ ก็เริ มที จะเขา้มาช่วยงานที สวนป่านาบุญ 3 
ทุกครั/ ง ๆ การอยูก่็ค่อนขา้งนานประมาณ 2 เดือนบา้ง เดือนหนึ งบา้ง แลว้ก็กลบัไปเยี ยม ส่วนเรื อง
สุขภาพก็ยงัแขง็แรง และก็ไม่ไดเ้รียกร้องที จะให้เราเขา้มาดูแล หรือไม่ ๆ ตอ้งการให้เราอยูก่บัท่านแลว้
ตอ้งมาประคบประหงมท่าน เราก็เลยปล่อยแลว้ก็สํานึกอยูใ่นบุญคุณอยูต่ลอดวา่การที ท่านปล่อยมาแบบ
นี โดยที ท่านไม่เรียกร้องวา่เราตอ้งคงอยูข่า้งท่าน เรามาบาํเพญ็คุณบุญช่วยชีวิตคนตั/งมากมายเชื อวา่กุศล
นั/นก็จะกลบัไปถึงคุณแม่ด้วย แล้ว ณ วนัหนึ งก็มีวิกฤติของครอบครัว คือ คุณแม่ประสบอุบติัเหตุ
ค่อนขา้งสาหสั แลว้ตอนนั/นอยูใ่นช่วงชุมนุมนะคะ เราก็ไดท้ราบวา่เราทาํหนา้ที ตรงนี/แลว้ อะไรจะเกิดก็ 
ๆ ตอ้งเกิด ไม่ไดคิ้ดเลยวา่ขา้งหนา้แม่เราจะอยูห่รือวา่จะแขนหกั ขาหกั หรือวา่ตอ้งพิการ ที เราจะตอ้งดูแล
ไปตลอด เรามาทาํบุญนี/ เราก็ทาํใหดี้ที สุด แลว้ ณ วนัหนึ งที วบิากจะมาถึงเราจะกลบัไปดูแลท่าน เราก็ตอ้ง
ไปแต่ตอนนี/ก็ขอทาํใหดี้ที สุด แลว้มหศัจรรยก์็เกิดขึ/นจริง ๆ ค่ะ คุณแม่อายุเกือบแปดสิบ คุณแม่หกัแบบ
แทบจะไม่มีชิ/นดีนะคะ แต่คุณแม่ก็หายภายในสามเดือน และก็สามารถกลบัมาเดินไดภ้ายใน 6 เดือน แลว้
คุณแม่ก็ดูแลตวัเองไดเ้หมือนปกติ ไปออกกาํลงักายไดภ้ายในหนึ งปี ซึ งใคร ๆ ก็วา่คุณแม่วา่คงไม่มีชีวิต
อยูแ่ลว้ ก็คงจะเป็นผลบุญที เราไดท้าํมา ส่วนความชั วนั/นก็ชั วที โง่ที ยงัเบียดเบียนตวัเองอยู ่คิดมากทาํให้
ทุกข ์แลว้ก็ถือสา เวลาที เราคิดไม่ดีหรือวา่มีทุกขห์รือวา่ เวลาที เราจะทาํในสิ งที มนัรู้สึกที เราอยากจะทาํ 
แต่มนัก็ขดักบัความรู้สึกสาํนึกดีที เราไดเ้รียนรู้มา ก็จะไปปรึกษาหมู่กลุ่มไปถามพี ที อยู ่ในสวนป่านาบุญ
นั/นนะคะ วา่เราคิดไม่ดีแลว้นะ คือ ไปสารภาพวา่เราคิดไม่ดีอยา่งงั/นอยา่งงี/  ก็จะไดรั้บคาํแนะนาํกลบัมา
ซึ งก็เป็นอานิสงคข์องการที เราอยูใ่นหมู่มิตรดี สหายดี นะคะก็ขอเท่านี/นะคะเจริญธรรมค่ะ 
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กรณีศึกษาที  
7.120 นางมาลิน จุย้ทรัพยเ์ปี ยม 
อาย ุ40 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้นะคะ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะ และเจริญธรรมพี น้องทุก
ท่านค่ะ ชื อมาลิน จุย้ทรัพยเ์ปี ยม ค่ะ ชื อเล่นชื อต่าย อายุปีนี/  40 ค่ะ อาชีพทาํงานประจาํสามวนั ทาํงาน
ส่วนตวัสี วนั งานประจาํ คือ เจา้หนา้ที การเงินโครงการต่างประเทศ มูลนิธิศูนยพ์ิทกัษเ์ด็ก คือ มีเหตุการณ์
อยูเ่รื องหนึ งเป็นเรื องเกี ยวกบัอตัตาและก็โลกธรรมลว้น ๆ คือวา่จะมีเพื อนกลุ่มเขาก็คุยกนัในไลน์ เสร็จ
แลว้เขาก็แจง้ข่าววา่มีพี คนหนึ งภรรยาเขาเสียระหวา่งที เขาคลอดแลว้เสร็จแลว้ก็จะมีนอ้งคลอดออกมา ซึ ง
รอดชีวติอยา่งนี/  เพื อนคนที เขาเคยมีประสบการณ์เรื องลูกอะไร เราก็จะพยายามเหมือนแบบจะอ๊อฟเฟอร์
จะชื/อตูแ้ช่นมแม่ ก็จะไปหานมแม่จากของคนอื นมาให้ ทีนี/ คือพอเรามาอยูท่างนี/ เรารู้สึกวา่มนัไม่ใช่วิธีที 
ถูกตอ้งมนัไม่ใช่วธีิที ประหยดัเรียบง่าย เราก็บอกเขาและถามเขาหรือยงัวา่เขาอยากไดไ้หม? เขาอยากจะได้
ในสิ งที เราเสนอหรือเปล่าอะไร เพื อนก็ไม่ฟังความคิดก็ตกไป ๆ เราก็ถามและไม่ไดเ้ถียงแต่เราก็บอกดี ๆ 
แต่เขาไม่เชื อ เสร็จแลว้สุดทา้ยเขาก็ตดัสินใจไปเลยวา่เขาชื/อตดัสินใจชื/อไปเลยซึ ง เราก็รู้สึกวา่เราเสียหนา้ 
มนัมีมนัมีตวัอตัตามานะขึ/นมาวา่ทาํไมเขาถึง ๆ ไม่ฟังเราตอนนั/น มนัก็นึกถึงคาํคุณหมอวา่เขาจะมนัเป็น
มติหมู่กลุ่มมนัมีเรื องสามคัคี เราก็รับไดเ้ราก็เลยเขียนไปในไลน์วา่ “OK”จะเอายงัไงก็เอา ก็เขียนไปวา่มนั
เป็นมติของหมู่กลุ่ม แต่จริง ๆ แลว้พิมพเ์ขา้ไป ความรู้สึกในใจของเรามนัยงัไม่หาย มนัเป็นติ งที เราก็ยงั
รู้สึกวา่ยงัเสียหนา้ทาํไมถึง แลว้คนเขาถึงไม่ยอมรับความคิดเรา คิดอยูน่านเลยก็คิดหลายวิธีมากเลยวา่ทุก
อยา่งมนัก็มีเกิดขึ/นตั/งอยูด่บัไป มนัก็ไม่หลุดยงัไงก็ไม่หลุด เหมือนเราเสียหนา้ เหมือนเราตอ้งการให้เขา
ยอมรับความคิดเรา ก็หาวิธีซึ งแรก ๆ ก็นึกถึงวา่มนัเหมือนเป็นปฎิจจสมุปบาท มนัมีมนัก็วนตามนั/นนะ 
พยายามนึกวา่มนัเป็นเวทนาเราก็ตอ้งตดัที ตรงนี/  อยา่ไปนึกถึงมนัไอค้วาม ๆ คิดนี/มนัทุกข์เราไม่ควรจะ
นึกถึงมนั มนัก็เป็นติ งอยูเ่สร็จแลว้ก็เลยเดี ยวจะกลบับา้นไปจะไปเปิดดู ๆ หนงัสือเล่มเล็ก ๆ ธรรมพุทธ
สุดลึกวา่มนักิเลสตวัไหนที เราติดอยูม่นั ๆ ไม่หายนะ แต่หนา้ยงัชาอยูเ่ลยวา่ทาํไมเพื อนไม่ยอมรับเรา 
เสร็จแลว้ก็ไปนั งเปิดดูนะ เปิดก็ไม่หายก็เลยนึกถึงวา่มนัก็ตอ้งมีวิธีที คุณหมอเคยบอกวา่ มีหลายวิธี
เลยก็นึกถึงกลัยามิตรนะคะก็เพื อน ๆ จิตอาสาก็โทรคุยกนัเล่าให้ฟังเขาก็แนะนาํว่ามนัเป็นเรื องไร้
สาระเพราะวา่ศีลไม่เสมอกนั มนัเลยพูดกนัไม่รู้เรื องหรือ แต่เออมนัก็เกือบหลุดนะ ใกลแ้ลว้ ๆ แต่
เราก็ไม่ไดดู้ถูกเขานะวา่เขาไม่ไดมี้ศีลเท่าเราหรืออะไร เพียงแต่วา่เขา ๆ อาจจะมีการเลี/ยงดูที ต่างจาก
เรา เพราะวา่เขาเป็นมนุษยเ์งินเดือน เขาเหมือนกบัว่าคนโลก ๆ นะ อยากไดอ้ะไรก็ซื/อคะ ซื/อของ
แพง ๆ ของแพง คือ ของดีนะ แต่เรานะถือวา่มนัน่าจะประหยดันะ มนัไม่ตอ้งซื/อให้เขา สุดทา้ยเราก็
เลยหลุดเลย ไอค้วามคิดที เวลามนัทุกขม์นัทาํใหจิ้ตตกนะ พอจิตตกเหมือนมนัไม่มีพลงั มนัหมดแรง
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ขา้วปลาก็ไม่กิน ไม่เหมือนอกหักนะว่าทาํไมมนัทุกข ์เสร็จแลว้พอ ๆ มาคิดเรื องนี/แลว้พอมนัหลุด
ไปแลว้นี/มนัมีพลงัเออมนัมีพลงัจริง ๆ และก็มนัมีอานิสงค ์ก็คือพอหลงัจากวนันั/นแลว้เราก็ไปขาย
ขา้ว ก็ขายดียอดก็ดี มนัก็เลยหลุดอนันี/ ก็สภาวธรรมนะค่ะ เสร็จแลว้เรื องความดี เอาความดีก่อนนะ
คะ ก็คือเป็นคนที ทาํงานหลาย ๆ อยา่งในเวลาเดียวกนั ก็ทาํงานประจาํสามวนัขบัรถไปทาํงานสาม
วนักรุงเทพ ที เหลือก็ไปขายของที หวัหิน ก็เจด็วนัแลว้ยงัมีเวลามาค่ายก็พยายามจะมานะเป็นคนที อึด
และเพียร ๆ เวลามาเราก็จะพยายามทาํให้ดีที สุด อยากจะช่วยทุก ๆ ฝ่าย ทุกฐานนะค่ะ ก็ทาํไดทุ้ก ๆ 
ฐาน ส่วนความชั วก็ค่อนขา้งจะเยอะ ก็มีเรื องติดรูปติดกามอยูแ่ละก็มีเรื องพูดเพอ้เจอ้เวลาอยูก่บัหมู่
กลุ่มนะ ก็พูดเพอ้เจอ้ สนุกสนานลอยลมบนไปเรื อย ๆ ก็ไม่ค่อยจะวนกลบัมา และก็เรื อง ๆ การ
ลดละก็คือส่วนมากก็คงจะเป็นเรื องอาหารค่ะ เพราะดว้ยความที สามารถทานมื/อเดียวไดน้ะค่ะ สาม
วนัที ทาํงานนี/ทานได ้ๆ แบบเราเตรียมปิ นโตไปเองเลย แต่พอวา่พอที เหลือทาํไม่ไดเ้พราะวา่ เราตอ้ง
ไปขายของดึกเกินไป ก็พยายามทาํและก็เพราะวา่มาอยูใ่นหมู่กลุ่มนะคะ ก็ตั/งก่อนมาวา่จะไม่ทานไข่ 
พอหมู่กลุ่มยอ่ย ๆ นะ เขาทานกนั ขนมเราก็ทาน แต่วา่เราก็นึกในใจวา่พออยูบ่า้นเราทาํได ้อยูบ่า้น
คนเดี ยวเราก็ทาํไดเ้ราก็เตรียมอะไรกุ๊กกิ:ก ๆ ของเราไปหิ/วปิ นโตไปทานเราก็ทาํไดดี้นะ แต่วา่พอเจอ
หมู่กลุ่มเล็ก ๆ ไม่ใช่หมู่กลุ่มใหญ่ ๆ ถา้หมู่กลุ่มใหญ่ ๆ งี/ทาํไดน้ะ พอกลุ่มเล็ก ๆ แลว้มนัทาํไม่ค่อย
ไดค้่ะ คือ หมู่กลุ่มพาไป เราชอบความสนุกคึกครืนมนัก็เลยทาํไม่ได ้ก็จะพากเพียรต่อไปค่ะเจริญ
ธรรมค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.121 นางมาลี จาํปาทอง 
เพศหญิง 

 
กราบนมสัการสมณะ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และพี นอ้งผูรั้กสุขภาพทุกท่าน ชื อ

มาลี จาํปาทอง อยูร่ะยอง การศึกษาม. 3 ตามตาํรา ส่วนปริญญาชีวติจบเมื อตอนเจออาจารยห์มอเขียว
ค่ะ วางแลว้อดีตชั ว เป็นแม่คา้ขายของเก่ง ชอบโชวช์อบอวด ชอบหาเงิน ส่วนความดีตอนนี/ ก็ลด
โชวล์ดอวด ลดการหาเงิน ทาํงานศูนยบ์าทค่ะ ปัจจุบนัสภาวะธรรมเรื องเนื/อสัตวไ์ดง้ดมาประมาณ 1 

ปี อนันี/ งด 100 % แลว้ก็ 2 มื/อ ไดแ้บบไม่ยาก 1 มื/อ จะไดเ้วลาอยูก่บัหมู่กลุ่ม เวลาอยูบ่า้นก็ลม้ แลว้ก็งด
การใช้เงินซื/อของ จะกินของที ปลูก ๆ ของที กิน ย ํ/าตวัเองอยู่เสมอ และพยายามนอนที ไม่ใช่บา้น
ตวัเองเพื อไม่ให้มนัติดมนัยึด พยายามนั งรถคนอื นที ไม่ใช่รถของตวัเอง เพื อลดละการเป็นตวัตน 



2101 
 

และทุกวนันี/ ทาํงานอยู่ที บูรพากลา้จน เป็นงานศูนยบ์าท ก็มีสิ งตอบแทนมา คือ ตอนนี/ มีพ่อบา้นที 
ถูกใจ ของเราก็มีประมาณแค่นี/คะ 

 

 
กรณีศึกษาที  
7.122 นางสาวรมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา 
อาย ุ40 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี นอ้งจิต
อาสาและผูร่้วมเขา้ค่ายทุกท่านคะดิฉนั นางสาวรมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา อายุ 40 ปี เป็นคนจงัหวดั
นครศรีธรรมราชค่ะ ประสบการณ์ทาํงาน ทาํงานเกี ยวกบัการดูแลเด็ก ดูแลผูป่้วย แลว้ก็ดูแลผูสู้งอาย ุ
ในโรงพยาบาลทั/งโรงพยาบาลของรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ในตาํแหน่งผูช่้วยเหลือคนไข ้
และดูแลผูป่้วยตามบา้นค่ะ การศึกษา ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาการแพทยแ์ผนไทย จาก
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง เพศหญิงคะ รายงานสภาวธรรมนะคะ ทีแรกตนเองยงัยงัไม่รู้เลยว่าสภาว 
ธรรมคืออะไร พึ งจะไดม้าเขา้ใจจากท่านอาจารยห์มอเขียว และไดม้าแจ่มแจง้กบัคาํว่าสภาวธรรม
กบัอาตุ่มในตูอ้บเมื อวานนี/ เองคะ อยูม่าตั/งนานยงัไม่รู้จกัแยกแยะให้ออกเลย แลว้เราก็จะไปฆ่าอะไร
ไดน้ะคะ ก็พอเขา้ใจก็ทาํใหเ้รารู้สึกวา่สภาวะธรรมของเรา ก็คือการที ร่างกายและจิตใจของเราไดไ้ป
กระทบกบัเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ ง ทั/งทางตาหูจมูก ลิ/น กาย ใจ วา่ขณะนั/นเรารู้สึกอยา่งไร แลว้
เราจะแยกแยะลงในธรรมขอ้ไหน เพื อที จะมาลา้งกิเลสในใจของเราต่อไป และสิ งที ดิฉนัไดเ้จอได้
เห็นมากที สุดตอนนี/ก็คือ ไม่วา่ดิฉนัจะคิดดีหรือคิดไม่ดีทาํดีหรือทาํไม่ดี ผลที ตามมาจะรวดเร็วมาก
ค่ะ ทาํความดีอะไรบา้ง ความดีในที นี/ ก็คือ ดิฉันไดเ้ขา้ร่วมทาํงานกบัหมู่กลุ่มทั/งที คลอง 3 และที 
สวนป่านาบุญ 2 ดิฉนัก็ไดร่้วมบาํเพญ็บุญหลาย ๆ ที  และที ประจาํถา้หากฉนัไม่ไดไ้ปบาํเพญ็ที ไหน 
ก็จะไปที โรงพยาบาลจุฬาพร อาํเภอจุฬาพร จงัหวดันครศรีธรรมราช และให้คาํแนะนาํผูป่้วยที เดิน
เขา้มาที บา้นค่ะ อนันี/ก็เป็นอาชีพที ดิฉนัทาํอยูปั่จจุบนั ก็คืออาชีพทาํงานฟรีค่ะ ทั/งที บา้นแลว้ก็ทุก ๆ 
ที ดิฉันไปค่ะ ตอนนี/ ทาํชั วอะไรบา้ง ตอนนี/ เห็นไดช้ัดเจนเลยนะคะ ว่าดิฉันตั/งสัจจะว่าจะไม่ทาน
เนื/อสัตว ์แต่แพกิ้เลสตวัดีค่ะ ก็เลยตอ้งมารับผลวิบากกรรม เจ็บไปหมดเลยค่ะจากการขดูกวัซาคะ 
แลว้ก็ตั/งใจวา่ต่อไปนี/จะ ลด ละ เลิก ใหไ้ดใ้หม้ากที สุดค่ะ แลว้จะตั/งใจรักษาศีล 43 ให้มากขึ/นนะคะ 
ก่อนหนา้นี/ก็ไดรั้กษาศีลแต่ก็ไม่ไดล้ะเอียดขนาดนี/  ต่อไปนี/ เมื อเขา้ใจแลว้วา่ศีล 43 เป็นอยา่งไร แลว้
จะตั/งใจให้มากกว่านี/  แลว้ก็จะปรับปรุงพฒันาตนให้เป็นคนดี ต่อตนเอง รักตนเอง และช่วยเหลือ
ผูอื้ นให้มากที สุด สุดทา้ยก็ตอ้งขอขอบพระคุณท่านอาจารยห์มอเขียว ที เปิดโอกาสให้ดิฉันไดม้า
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เรียนรู้แพทยว์ิถีธรรมค่ะ และขออนุโมทนาบุญกบัจิตอาสาทุกท่านที ร่วมบาํเพ็ญมาและที กาํลงัจะ
ปฏิบติัต่อไป สาธุค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.123 นายรวม เกตุกลม 
เพศชาย 
 

ขอกราบนมสัการพระคุณเจา้ ชื อรวม เกตุกลุ่ม เดิมเกิดที จงัหวดัเลย และไปสร้างสวนอยูที่  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เลิกทานเนื/อสัตว์ ที มาทานมงัสวิรัติเพราะอยากจะสุขภาพดี อ่านแล้ว กิน
มงัสวรัิติจะทาํใหสุ้ขภาพดี กินมงัสวรัิติเพื อรักษาสุขภาพ คนที กินมงัสวรัิติ ถือศีลห้าได ้ปฏิบติัธรรม
แบบไม่เอาจริงเอาจงั ที มาปฏิบติัธรรมจริง ๆ ก็มาเจอหมอเขียว ฟังธรรมง่วง ก่อนจะมาเขา้ค่ายแฟน
พนัธ์ุแท ้อยูบ่า้นกิน 2 มื/อ หยดุมื/อเยน็ กินไปกินมา รู้แลว้วา่กินเมื/อเดียวจะรอดยงัไง ยา 9 เม็ด สมดุล
ร้อนเยน็ ไม่ง่วง ๆ น้อยมาก รับธรรมะไดต้ลอด สมดุลร้อนเยน็เป็นหลกัการพูดเพอ้เจอ้ ขอบคุณ
แม่บา้น ชอบมาแซวเราทาํดีชอบช่วยเหลือคนอื น ขอ้เสียความชั วก็คือ เป็นประธานกองทุน ละกิเลส
อะไรไดบ้า้ง เป็นอาหารของกิเลสมนัมาซ้อมเรามื/อเดียว เบากายมีกาํลงั ถา้ยงัไม่เกิดตวันี/ก็ยงัไม่ใช่ 
สวสัดีครับ เจริญธรรม 
 

 
กรณีศึกษาที  
7.124 นางสาวรววิรรณ ปุณณาภิรมย ์
อาย ุ48 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้นะคะ กราบนมสัการอาจารยห์มอเขียวดว้ยนะคะ คารวะค่ะขอ
คารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะก็ เจริญธรรมสํานึกดีนะคะผูใ้ฝ่ในธรรมทุกท่าน ชื อนะคะ นางสาว 
รวิวรรณ ปุณณาาภิรมย ์อายุ 48 ปีค่ะ จงัหวดักรุงเทพและก็ นิวเจอร์ซี  อาชีพแม่บา้นและก็อาชีพ
อิสระ วติุการศึกษาปริญญาตรี การบญัชีนะคะ และก็กฎหมายค่ะ เพศหญิงค่ะ ก่อนที จะเขา้เรื องก็ขอ
เกริ นนําซักนิดนะคะ คราวก่อนนี/ เคยรับราชการนะคะเป็นเจา้หน้าที ตรวจสอบภาษี 6 ของ
กรมสรรพากรนะคะ แลว้ก็ลาออกไปต่างประเทศนะคะไปแต่งงานสามีอยูต่่างประเทศก็เลยลาออก 


