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กราบนมสัการพระคุณเจา้นะคะ ขอคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญธรรมสํานึกดีนะคะ
ผูใ้ฝ่ในธรรมทุกท่าน ชื+อนางสาวรววิรรณ ปุณณาาภิรมย ์อายุ 48 ปีค่ะ จงัหวดักรุงเทพและนิวเจอร์ซี+ 
อาชีพแม่บ้านและก็อาชีพอิสระ วุติการศึกษาปริญญาตรี การบญัชีและก็กฎหมาย เพศหญิงค่ะ 
ก่อนที+จะเขา้เรื+อง ก็ขอเกริ+นนาํซกันิดหนึ+งนะคะ เคยรับราชการเป็นเจา้หนา้ที+ตรวจสอบภาษี 6 ของกรม 
สรรพากรนะคะ แลว้ก็ลาออกไปต่างประเทศไปแต่งงานสามีอยูต่่างประเทศเลยลาออกจากงาน แต่
วา่ก่อนที+จะไปนี+ก่อนแต่งงานสัญญาวา่เราจะขออยูเ่มืองไทย 6 เดือน เราจะขอดูแลพ่อแม่ค่ะ แลว้ก็
อีก 6 เดือน เราก็จะทาํหนา้ที+ภรรยาก็จะสัญญากนั พอลาออกจากงานแลว้ไปอยูที่+โน่นมนัไดเ้จอจริง 
ๆ เลยค่ะ มนัเหมือนจิตที+โดนแส้ฟาดค่ะ พูดไม่ออกเหมือนเกา้อี> ที+เราจะนั+งมนัก็ไม่มี คือ เราเคยมี
ตาํแหน่งแลว้ก็ไม่มีแลว้ เราไม่ไดอ้ยูที่+นี+นะ ไปอยูที่+โน่นเราหนัซา้ยหนัขวานี+มนัไม่มี ตอนนั>นเจอเจอ
ผสัสะมาก แลว้ก็จะทาํอะไรล่ะ ตอ้งอาศยัธรรมะและวดัเป็นที+พึ+ง จนวนัหนึ+งบุญถึงรอบในปี 56 ได้
บินกลบัมาประเทศไทยแลว้ก็ไดมี้โอกาสจากคุณนา้ไดแ้นะนาํบอกวา่ให้มาเขา้ค่ายหมอเขียว ก็งง ๆ 
ก็ตามใจคุณน้าไปแบบงง ๆ นะคะ แลว้ก็ไปเขา้ค่ายที+โพธารามพอไดฟั้งธรรมะของคุณหมอ คือ 
ปลุกจิตสํานึกของเรามนัเหมือนมนัมีความสุขฟังไปนํ> าตาไหลไป ก็ไม่เขา้ใจวา่ไหลทาํไม คือ ชอบ
มากแล้วก็พอจบจากค่ายนั>นก็ตามคุณหมอมาค่ายสุขภาพที+ดอนตาลอีก ยิ+งชอบใหญ่ คือ ชีวิตมนั
แตกต่างนะคะ จากเมืองนอกกบัที+นี+มนัหน้ามือกบัหลงัมือที+โน่นมนัศูนยร์วมกิเลสแต่ที+นี+สุดยอด
มนัดีอะไรขนาดที+ดอนตาลนี>อากาศก็ดี อะไรก็ดีหมด ติดใจก็ตามไปค่ายแฟนพนัธ์แทที้+นครพนม
แลว้ก็ไดเ้ดินจาริกตามอาจารยห์มอเขียว พยายามเลยวา่อาจารยห์มอเขียวเดินตรงไหนอยากจะเดิน
ไปเหยยีบย ํ+าตามกา้วของอาจารยเ์พราะวา่มนัคือจิตวิญญาณ มนับอกวา่นี+คือทางของเรา นี+เราคน้พบ
แล้ว นี+คือสัตบุรุษที+เราจะควรเดินตามก็ความคิดก็เป็นอย่างนั>นนะคะ คิดจริง ๆ ในใจอยากกลบั
ประเทศไทยจงัเลยอยากกลบัแลว้ ตอนนั>นก็ถึงวาระตอ้งบินไปอเมริกาแลว้นะคะ ไปอเมริกาก็ลด
เนื>อสัตวไ์ดเ้ดือนสองเดือนค่ะ พลงัหมู่มีพลงัจริง ๆ ค่ะ เป็นปี 57 เลยนะคะ ปี 57 ก็มาที+นี+มาเขา้ค่าย
พระไตรปิฎกก็ยิ+งเชื+อมั+นคุณหมอมากเลย วนันั>นรู้สึกมีบุญมากเลยคุณหมอจะไปเขา้ค่ายที+ฟอรีดา ก็
เลยบอกสามีวา่เธอตอ้งไปเขา้ค่ายที+ฟอรีดานะ แลว้ก็เลยเปลี+ยนตัBวไปเขา้ค่ายที+ฟอรีดาสามีไปดว้ย
แลว้ก็มนัเปลี+ยนชีวิตจริง ๆ เลยสามีไม่ทานเนื>อสัตวเ์ราจดัทานสมุนไพรฤทธิD เยน็สดสมุนไพรฤทธิD
เยน็สดหายากมากที+โน่นไม่เหมือนที+นี+แต่ล่ะใบมีค่ามากเลย เวลาที+เราขยี>มนัตอ้งหลายนํ> ามากมนั
ไม่เหมือนที+นี+  ที+นี+สมบูรณ์ มนัไม่เหมือนที+โน่นมนัคนละภาพกนั วนัจนัทร์ถึงเสาร์ เราไม่ทาน
เนื>อสัตวแ์ต่วนัอาทิตยเ์ราขอเขี+ยเพราะวา่เราไปทาํบุญที+วดัเราก็เลยไม่อยากจะเป็นคนที+เขา้กบัสังคม
ไม่ไดเ้ราก็สองสามีภรรยาจะรู้กนัว่าเขี+ย ที+มหัศจรรยที์+สุดในชีวิตและก็ดีใจที+สุดในชีวิต ไดคุ้ยกบั
สามีวา่เราถึงเวลาแลว้นะที+เราจะทาํอะไรเพื+อประโยชน์สังคม แฟนบอกวา่เวลาเป็นนายของเขามา
นานล่ะเขาอยากจะเป็นนายของเวลาบา้ง ก็ตดัสินใจลาออกแล้วก็จะบินกลบัมาประเทศไทยส่วน
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เรื+องความดีก็อยูที่+นู่นก็จะไปวดัตลอดไม่ไดไ้ปทาํบุญไปตกับาตรเฉย ๆ นะ เราก็ไปเตรียมการถูครัว
ถูอะไรทุกอยา่งดงันั>น คือ ที+โน่นไดฝึ้กมาดีทุกอยา่งก็จบแลว้นะคะ ก็แค่นี> ล่ะค่ะ ขอตั>งจิตเพื+อปัญหา
ต่าง ๆ จะหมดไปว่าจะขอทานอาหารหนึ+ งมื>อหนึ+ งครั> งในหนึ+ งอาทิตย์ และจะชวนสามีจดัค่าย
พระไตรปิฎกกนั 2 คน สนทนาธรรมกนัแลว้ขอ้ที+ 2 คือ จะเลิกกินเนื>อสัตวจ์ะกินมงัสวิรัติ ถา้ไดบิ้น
กลบัมาเมืองไทยขอพลงับุญจากทุกคนใหไ้ดก้ลบัมาเมืองไทยดว้ยนะคะ ผีเสื>อ ตวันี> จะไดก้ระพือปีก
ไดแ้รงยิ+งขึ>นสวสัดีค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.125 นายวรวฒัน์ ขาํเจริญ 
อาย ุ42 ปี เพศชาย 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมพี+นอ้งผูรั้กสุขภาพทุกท่านนะครับ ชื+อวรวฒัน์ 
ขาํเจริญนะครับ อายุ 42 ปี มาจากราชบุรีครับ จบการศึกษา ป. ตรี เศรษฐศาสตร์ รามคาํแหงครับ 
เป็นนกัศึกษา พวธ. ปี 55 และก็เป็นจิตอาสา เริ+มเป็นจิตอาสาปี 55 ก็มาช่วยงานของแพทยว์ิถีธรรม 
ทั+วไปจะหลกั ๆ ก็จะช่วยอยูใ่นโซนภาคตะวนัตกและภาคกลาง ส่วนมาที+สวนป่านาบุญ 1 ทุกครั> งก็
ไดฟั้งธรรมร่วมกบัพี+นอ้งก็จะเกิดสภาวะธรรม คือ มีอินทรียพ์ละ ที+แก่กลา้ขึ>นต่อสู้กิเลสไดม้ากขึ>น 
ก็ลดละกิเลสไปไดเ้รื+อย ๆ ตามลาํดบั คือ เริ+มจากก่อนจะมาเขา้ค่ายเป็นจิตอาสา ก็คือไดฟั้งธรรมจาก
พอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์ก็ไดล้ดกิเลส  คือ ไดล้ดอบายมุขต่าง ๆ ลดกาม ลดอตัตา เลิกเนื>อสัตว ์แต่เรา
ฟังธรรมจากทีวยีงัไม่ไดเ้ขา้ไปร่วมในหมู่กลุ่ม พอมาครั> งนี>อาจารยพ์ูดเรื+องของมิตรดี สหายดี สังคม
สิ+งแวดลอ้มดี เป็นทั>งหมดทั>งสิ>นของพรหมจรรย ์จึงเกิดสภาวะธรรม คือ เห็นความสําคญัของเรื+องนี>
มาก เมื+อก่อนเราฟังธรรมจากทีวี เราปฏิบติัก็จะไดป้ระมาณหนึ+ง เราก็คิดวา่เราดีแลว้ แต่เพียงแต่ว่า
เราไม่มีกิเลส คือ พอเราปฏิบติักบัเพื+อน คือ มีผูส้ละเพิ+มขึ>นจึงเห็นกิเลสของเราอีกเยอะแยะเลยที+ยงั
เหลืออยู่ ทั>ง กาม ทั>ง อตัตา มากมาย พออยูบ่า้นนี+เราไม่เห็นเพราะไม่มีการขดัเกลา พอมาอยูก่บัหมู่
กลุ่มนี+โห! เห็นกิเลสเราอีกตั>งเยอะตั>งแยะ เราก็เลยเห็นความสําคญัของสิ+งที+อาจารยบ์อกตรงนี>  เรื+อง
ของมิตรดี สหายดี พอปฏิบติัไปเรื+อย ๆ ก็จะมีการขดัเกลากนั ก็จะลดกิเลสไปไดเ้รื+อย ๆ ก็เพิ+มมาก็
คือ ปัจจุบนันี>ก็คือกินมื>อเดียวก็ทาํได ้ประมาณ 80-90 % แลว้ก็ลดกาม ลดอตัตาลงไป ส่วนขอ้ไม่ดี 
ความชั+วนี+ก็มีเหลืออยูบ่า้ง ก็คือเรื+องของการเพง่โทษ เห็นเพื+อนทาํไม่ดีแลว้รู้สึก เพ่งโทษเพื+อนในใจ
ก็ยงัมีอยูบ่า้งแต่พอมาค่ายนี+ก็ชดัขึ>นอีก อาจารยก์็ใหธ้รรมะ อินทรียพ์ละ เราแก่กลา้ขึ>น สติมีไวขึ>นมา
เร็วขึ>น เราก็ยบัย ั>งไดท้นัเวลาตอนอาการที+จะเกิดเวลาเห็นเพื+อนทาํไม่ดี เราก็ยบัย ั>งในใจไดท้นั ส่วน
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ความดีนี+หลกั ๆ เราก็ช่วยบาํเพญ็ในค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรม คือ ทั+วไปทุกภาคเนน้ที+ภาคตะวนัตก 
และภาคกลางเป็นหลกัเพราะจะอยูโ่ซนที+เราอยู ่ส่วนภาคอื+น ๆ เราก็ไปบา้งตามโอกาส จริง ๆ ก็ยงั
ไม่ไดดี้มากมายคิดวา่ ตอนนี>สภาพสภาวะตอนนี>ก็สุขกายสบายใจดีไม่มีทุกขใ์ด ๆ แต่ก็คิดวา่จิตที+สุข 
จิตที+บริสุทธิD กวา่นี>ยงัมีอยู ่ก็จะตั>งใจพากเพียรปฏิบติัต่อไป 

 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.126 นางวนิชชา จนัทร์จรัสวฒันา 
อาย ุ58 ปี เพศหญิง 
 

นมสัการพระคุณเจา้ เจริญธรรมคุณหมอเขียว และเจริญธรรมพี+นอ้งผูรั้กสุขภาพทุกท่าน 
ชื+อวนิชชา จนัทร์จรัสวฒันา ในค่ายจะเรียกว่า เล็กมหาชัย อายุก็ย่าง 58 ปี แล้วก็จบปริญญาตรี
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต เป็นจิตอาสาของแพทยว์ิถีธรรมมาประมาณ 5-6 ปี แล้วก็เป็นนักศึกษา
แพทยว์ิถีธรรมปี 54 จริง ๆ แลว้ก็ไดม้า เขา้มาไดรู้้จกัคุณหมอเขียวแพทยว์ิถีธรรมชีวิตนี> ก็เปลี+ยน 
แลว้เปลี+ยนทั>งอาชีพ เปลี+ยนทั>งตวัเอง บา้งในเรื+องการลด ละ กิเลส เรื+องของการเปลี+ยนอาชีพเดิม
ขายส่งพวกลีโอเบียร์สิงห์แต่เป็นสาขาตลาด ทาํมาประมาณเกือบ 20 ปี ถือว่าเป็นอาชีพที+เลี> ยง
ครอบครัว พอได้เข้ามาในแพทยว์ิถีธรรมด้วยโรคเบาหวาน ก็ปรากฎว่านอกจากเราจะหายจาก
โรคเบาหวานแลว้เราก็เปลี+ยนอาชีพของเราโดยไม่ทุกขเ์ลย ก็คือจากขายส่งลีโอเบียร์สิงห์ ก็มาเป็น
ขายของสุขภาพของคุณหมอเขียวและของสุขภาพแถวสันติอโศก ถามวา่ยากไหมกวา่จะเปลี+ยนได ้ก็
ใชเ้วลาเกือบ 2 ปี ดว้ยการเอาตวัเองเขา้มาเป็นจิตอาสาบาํเพญ็บุญก็สามารถดว้ยคาํสั+งสอนของคุณ
หมอ ก็ทาํใหเ้ราไดเ้ลิกอาชีพนี> โดยไม่ทุกขจ์ากที+ทาํอาชีพเคยไดรั้บเงินเยอะ ๆ มารับเดือนหนึ+ง สอง 
สามพนัแรก ๆ มนัก็เป็นอะไรที+ถ้าเราไม่มีธรรมเราก็จะทุกข์มาก เพราะว่าอาชีพรายไดม้นัก็เลี> ยง
ครอบครัว เพราะว่าเราทาํมาเราไม่ไดท้าํเก็บแต่เราทาํใช้ สิ+งหนึ+ งที+ไดจ้ากตรงนี> ในเรื+องของอาชีพ 
ส่วนในเรื+องของโรคภยัไขเ้จ็บแลว้นี+ก็หายจากเบาหวานน่าจะประมาณสองสามปี ซึ+ งถามวา่ทาํไมรู้
วา่หายสองสามปี จริง ๆ ก่อนหนา้นั>นไม่เคยวดัเพราะกลวัวา่จะเจอ แต่พอไดธ้รรมะจากคุณหมอวา่
ถา้เราวดัทุกวนัเราก็จะทุกขก์็เลยไม่วดัเลย ให้ดูโรคภยัไขเ้จ็บจากตวัเราวา่มนัมีไหม แลว้เราก็ปฏิบติั
ธรรมมนัก็จะทาํใหเ้ราหายจากโรคนี>ดว้ย ปัจจุบนันี>ก็ไม่ไดเ้ป็นแลว้ ส่วนเรื+องของสาวะธรรมเราก็ได้
ทาํให้เราเป็นคนใจเยน็ขึ>นจากคนที+ใจร้อน เป็นคนที+ในชีวิตครอบครัว คือ ตวัเองยงัมีวิบาก คือ มนั
เป็นชีวิตครอบครัวเวลาที+มาค่ายหลงั ๆ ก็จะอยูไ่ม่ค่อยครบ คือ ตอ้งดูวา่เรามาแลว้มากไปหรือเปล่า 
ถา้มากไปก็กลบัไปเติมเต็ม เขาเรียกวา่ต่อวีซ่า คือ ไปเติมเต็มหรือมจัชิมาสายกลางบา้งว่าให้เรามา
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บาํเพ็ญบุญบา้ง ทาํที+บา้นบา้ง ในเรื+องของชีวิตครอบครัวบางครั> งผสัสะที+เราเจอกบัคู่ครองของเรา
มนัก็ตอ้งมี แต่ทาํอยา่งไรวา่ผสัสะนั>นจะทาํให้เราไม่มีทุกขไ์ด ้เราก็ตอ้งมาเรียนรู้เติมเต็มมาฟังคาํสั+ง
สอนหรือวา่ฟังธรรมะจากคุณหมอ มนัก็ช่วยไดเ้ยอะเลย จากเมื+อก่อนก็จะเห็นว่ากลบับา้นไปก็จะ
เจอผสัสะเยอะแยะเลยเราก็จะทุกข ์แต่เดีBยวนี> เราใชธ้รรมะคาํวา่ เมตตา อุเบกขา เขา้มาไดแ้ลว้ชีวิตก็
เป็นสุขขึ>น หลาย ๆ อยา่งที+เราเจอในชีวิตปรจาํวนัของเราไม่วา่กิเลสหรืออะไร เราก็ใชห้ลกัของคุณ
หมอเขียววา่ไม่ใช่สิ+งที+บงัเอิญมนัยติุธรรมเสมอ เพราะฉะนั>นสิ+งที+เราเจอนั>นเป็นสิ+งที+เราทาํมาทั>งนั>น 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.127 นายวจิิตร ตนัเดชานุรักษ ์
เพศชาย 
 

กราบคารวะท่าน อาจารยห์มอเขียวที+เคารพครับเจริญธรรม สํานึกดีเพื+อนจิตอาสา และ
นักเรียน นักศึกษา พวธ. ทุกท่านครับ ผมชื+อวิจิตร ตนัเดชานุรักษ์ ชื+อเล่นว่า วิจิตร นะครับ อยู ่
กรุงเทพมหานคร อยูแ่ถวถนนพระราม 2 เป็นนกัศึกษา พวธ ปีที+ 54 ลาํดบัที+ 74 ครับ วนันี>ก็มีโอกาส 
ธรรมะไดจ้ดัสรรมาใหไ้ดม้าร่วมสอบและไดม้าเขา้ค่ายพระไตรปิฎก ในวนันี>ก็ถือวา่ ธรรมะจดัสรร
มาจริง ๆ ปรกติหาโอกาสจะไปนอกบา้นนี+ค่อนขา้งจะยากมากเลยนะครับ เพราะวา่ที+บา้นนี+มีงาน
ตอ้งให้ช่วยเยอะเลยครับ สภาวะธรรมก็หลงัจากไดรั้บธรรมะจากท่านอาจารยไ์ปแลว้นี+ ก็ไดน้าํมา
ปฏิบติัใช้ในครอบครัวนี> ไดผ้ลดีมากเลยโดยเฉพาะในกรณีที+ครอบครัวทุกครอบครัว จะมีปัญหา
เรื+องความเขา้ใจผดิซึ+ งกนัและกนั และการไม่เขา้ใจกนันี+ ก็ส่วนใหญ่ครอบครัวผมก็ จะมีปัญหาเรื+อง
พวกนี> อยู่บ่อย ๆ แต่ว่าก็ไม่ไดเ้ป็นเรื+ องรุนแรง โดยเฉพาะกบัลูก 2 คนกบัภรรยา ก็จะเขา้ใจผิดกนั
เกี+ยวกบัเรื+ องทั>งการคา้ ทั>งการใช้ชิวิตที+บา้นอะไรอย่างนี>  ก่อนหน้านั>นที+ไม่ไดรั้บธรรมะจากท่าน
อาจารยก์็จะมีผสัสะแรงมากเลยครับ ก็จะไม่ค่อยยอม พอเราไม่ยอมแลว้นี+สิ+งที+เกิดมนัก็คือ จะไม่มี
ความสงบในบา้น จะเกิดการไม่ยอมกนัซึ+ งกนัและกนัและก็ตอ้งมีถึงขนาดขั>นอาจจะทะเลาะวิวาท
เล็ก ๆ น้อย ๆ ขึ>นมาเลยครับ แต่พอหลงัจากได้มาเรียนธรรมะกบัท่านอาจารยแ์ลว้ และได้นาํบท
ทบทวนธรรมที+ท่านอาจารยไ์ดส้อนนี>  นาํไปพิจารณาแลว้ก็ทาํให้เหตุการณ์ทุกสิ+งทุกอย่างในบา้น
ก็รู้สึกจะคลี+คลายไปในทางที+ดี ทาํให้เราเกิด ความที+เราวางใจไดแ้ละเราก็ไม่ถือสา ในเหตุการณ์ที+
เกิดขึ>น และเราก็พิจารณาวา่ สิ+งที+เราไดท้าํมาที+เขาไม่เขา้ใจเราหรือเราไม่เขา้ใจเขาน่ะ เป็นสิ+งที+เราทาํ
มา ตอ้งยอมรับวา่เรานี+เคยทาํมาก่อนหนา้นั>นแลว้ และมนัก็ยติุธรรมเสมอสาํหรับชีวติเรา ก็ทาํให้การ
ดาํเนินชีวิตของครอบครัวก็ดีขึ>นเรื+อย ๆ และเราก็ไดท้าํดีขึ>นเรื+อย ๆ ตามที+ท่านอาจารยส์อนว่า เรา
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อย่าถือสาและเราทาํดีขึ>นเรื+อย ๆ สักวนัหนึ+ งเถิด สิ+งที+ไม่เขา้ใจกนัหรือสิ+งที+ไม่ดีมนัก็ดีขึ>นมาเอง ก็
จริงอยา่งที+ท่านอาจารยไ์ดส้อนไวน้ะครับ ส่วนการทาํความดีนั>น ก็ไดมี้โอกาสจดัค่ายเล็ก ๆ ที+บา้น
เป็นประจาํอยู่ ก็ได้ช่วยเหลือคนที+มีอาการเจ็บป่วย ได้มาเรียนรู้วิชาแพทยว์ิถีธรรม แล้วก็นาํไป
ปฏิบติั ก็บางครั> งบางคนก็ไดผ้ล บางครั> งก็ไม่ไดผ้ล แต่เราให้เขาแลว้เราก็ไดเ้รียนธรรมะของท่าน
อาจารยแ์ลว้ก็สามารถวางใจไดว้า่ถึงแมจ้ะเป็นยงัไงเราก็ทาํดีแลว้เราก็วางเลยนะครับ ส่วนสิ+งที+ทาํ
ไม่ดีนั>นก็ตอนนี>ตั>งใจวา่จะไม่รับประทานอาหารมื>อเยน็นะ แต่บางวนับางทีตอ้งนอนดึก บางทีก็ตอ้ง
ไปส่งลูก เกิดอาการหิวขึ>นมาบางทีก็เผลอโดนกิเลสมนัหลอกให้กินเขา้ไปก็ถือวา่เราไดท้าํไม่ดีเขา้
ไปแลว้ แต่เราก็พยายามจะปรับปรุงแกไ้ข พยายามให้มนันอ้ยที+สุด แต่ตอนนี>ก็วนัที+มาค่ายนี>นะ ขึ>น
รถทวัร์มีอาหารให้กินเราก็สามารถไม่กินได ้ก็แสดงวา่เราสามารถสู้กิเลสมนัไดอ้ยู ่ส่วนกิเลสที+ผม
ไดท้าํไดส้าํเร็จ คือ งดเนื>อสัตว ์เรื+องนมเรื+องไข่ได ้100 % แลว้ครับ แค่นี>ละครับ ขอบคุณครับ  
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.128 วภิาพร ทองใหญ่ 
อาย ุ39 ปี เพศหญิง 
 

ชื+อวิภาพร ทองใหญ่ อายุ 39 ปี อยู่จงัหวดัสมุทรสาคร อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน 
แห่งหนึ+ง วฒิุการศึกษาปริญญาตรีมนุษยศาสตร์สื+อสารมวลชน เพศหญิง และเป็นนกัศึกษา พวธ. ปี 
57 จริง ๆ แล้วจะใช้คาํนี> ก็ไม่สมควรซักเท่าไหร่ เพราะว่าตั> งแต่สมัครมาเป็นนักศึกษาที+ขาด
คุณสมบติัมากเป็นคนที+ไม่เคยส่งการบา้นเลย มกัจะคิดเขา้ขา้งตวัเองอยู่เสมอดว้ยความเมตตาของ
อาจารย ์เพราะอาจารยจ์ะบอกว่าเรียนไปเถอะเรียนไปเรื+อย ๆ ถา้สอบไดก้็สอบ ถา้ส่งการบา้นไดก้็
ส่งเพราะยงัไงก็ตอ้งเรียนทั>งชีวิต ตรงนี>คะก็เลยทาํให้เรามกัจะหาขอ้อา้งกบัตวัเองวา่ โอเคก็ทาํตาม
วิธีของ พวธ. ไปแต่มีเวลาก็ค่อยส่งแล้วกนัจนสุดทา้ย ตั>งแต่สมคัรจนถึงวนันี> ยงัก็ยงัไม่ได้ส่งเลย
เพราะฉะนั>นเลยรู้สึกวา่ครั> งนี> เราจะมาสอบเลื+อนชั>นเราสมควรหรือเปล่าที+จะมานะตรงนี>  แต่เหมือน
ฟ้าจดัสรรดงันั>นก็มีโอกาสสามารถไดล้างานไดเ้จ็ดวนัถา้สามารถมาไดเ้ราก็ตอ้งมาตอ้งทาํในสิ+งนั>น 
ประกอบกบัที+ผา่นมาเราจะมีไลน์กลุ่ม พี+หลินจะเป็นคอยใหค้าํแนะนาํอยูเ่สมอ จริง ๆ เชื+อวา่ในกลุ่ม
จะมีหลากหลายมากเราก็เป็นคนที+มีความหลากหลายในกลุ่มนั>น เป็นอะไรที+เชื+อวา่พี+หลินก็คงรู้เป็น
นอ้งที+ไม่เคยส่งการบา้น แต่เวลาที+เรามีปัญหาเมื+อไหร่ไม่วา่เรื+องสุขภาพเราสุขภาพเพื+อนหรือใครก็
แลว้แต่ เราถามไปพี+ไม่เคยบิดเบือนเลยที+จะตอบและคอยตามเช็คอยูต่ลอดวา่อาการเป็นอยา่งไรบา้ง
หรือดีขึ>นหรือยงั ก็ยิ+งทาํให้เรารู้สึกละอายใจ ถา้เรารู้สึกวา่เราสํานึกตรงนี>แลว้การสํานึกจะสมบรูณ์
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แน่นอนถา้เราไดล้งมือแกไ้ขเพราะฉะนั>นกลบัไปตอ้ง จะตั>งใจไวว้่าจะทยอยส่งการบา้นที+ติดคา้ง
ทั>งหมดกบัมาให้เร็วที+สุด ในส่วนของสภาวะธรรมขอบอกตามตรงว่าจริง ๆ ยงัไม่เขา้ใจคาํนี> สัก
เท่าไหร่มาเขา้ใจจริง ๆ ตอนที+มาเขา้ค่ายพระไตรปิฎกรอบสอง ครั> งนี> ก่อนหนา้นั>นสิ+งที+เกิดขึ>นกบัเรา
คิดแค่เหมือนมีอะไรบางอยา่ง บอกเราวา่สิ+งนี>ควรทาํสิ+งนี>ไม่ควรทาํแต่พอเรามานี> เป็นการตรวจสอบ
ที+ชดัเจนมากยิ+งขึ>นค่ะ เพราะเราฟังแลว้เกิดความเขา้ใจมากยิ+งขึ>นดงันั>นหลาย ๆ ภาวะหลาย ๆ อาการ
เกิดขึ>นเราก็ไดคิ้ดยอ้นกลบัไปเกิดขึ>นกบัเราในตอนนั>น แลว้ยิ+งมาอยูใ่นค่ายจะมีโอกาสยอ้นกลบัมา
มองสภาวะตนของเราอยูเ่รื+อย ๆ อยา่งตอนที+เราไดไ้ปเขา้ฐานช่วยงาน พอเขา้ไปในครัว ครัวก็กวา้ง
แต่ปรากฏเราที+จะเลือกเขา้ไปมุมหนึ+ งและเราก็ไปนั+งร่วมทาํงานกบัเขาสิ+งที+เราไดย้ินก็คือคาํติฉิน
นินทาเพื+อนในกลุ่มหรือวา่ในนี>  เราก็รู้สึกวา่อะไรนี> เขามาบาํเพญ็ไม่ใช่หรือ ฉบัพลนัตรงนั>นหนูก็นึก
ได้ว่าจริง ๆ แล้วครัวก็กวา้งทาํไมเราตอ้งเลือกมาตรงนี>  บทพิจารณาใคร่ควรญธรรมของอาจารย ์
ตอนเช้า คือ วิบากของเรานะ เรานั+งฟังไปต่อไม่เปลี+ยนที+เราก็ไดย้ินปัญหาภายใน พวธ. นั>นโน้นนี>
เราก็รู้สึกวา่จริง ๆ แลว้เป็นผูใ้หญ่แลว้น่าจะคิดไดว้า่ ความในอยา่นาํออกความนอกอยา่นาํเขา้ เขาจะ
พูดเพื+อมนัก็คิดกลบัเขามาอีกว่านั>นเขากาํลงัสร้างวิบากเขาแลว้ เราจะไปเกี+ยวกบัวิบากเขาทาํไม 
เหมือนดึงกนัไปดึงกนัมาอยูเ่รื+อย ๆ เราจึงชอบที+ไดเ้ขา้ใจในสภาวะธรรมชดัเจนมากยิ+งขึ>น ในส่วน
ขอความดีที+ได้ทาํเป็นคนที+ชอบอ่านพระสูตรตั>งแต่เด็กเพราะฉะนั>นเจอพระสูตรหนึ+ งติดใจมาก 
คมัภีร์ร้อยกตญัOู กล่าวไวว้า่ “ความดีร้อยอยา่งความกตญัOูมาเป็นอนัดบัหนึ+ง” เพราะฉะนั>นเราก็ยึด
หลกันี>ทาํหลาย ๆ อยา่งใหพ้อ่กบัแม่ของเรา พอ่เป็นคนที+เปิดโอกาสใหเ้รารู้จกั พวธ. เพราะพ่อป่วยปี 
55 ก็เลยไดพ้าพอ่ไปเขา้ค่ายเมืองกาญหลงัจากนั>น 2 ปีพอ่เป็นคนที+ทาํให้เราอยากศึกษาต่อปี 57 เราก็
เลยไดม้าสมคัรเพราะฉะนั>นหลายสิ+งหลายอย่างที+เราอยากทาํให้เขาให้เขาดีขึ>นแต่เหรียญมนัมีสอง
ดา้นในขณะนั>นที+เรารู้สึก คือ ความดี แทจ้ริงความบกพร่องมนัก็จะมีอยูใ่นนั>นดว้ย ขอบอกวา่ไม่ใช่
ความชั+วแต่เป็นความที+ไม่สมบรูณ์มากกว่า เราก็มกัที+จะไม่ชอบใจเวลาที+พ่อเราแอบกินขนมเวลาที+
พอ่เราปฏิบติัอะไรที+ไม่ถูกตอ้งทาํให้สุขภาพเขาแบบทรุดโทรมเราจะบ่นพ่อเราเรื+อย ๆ ทุกครั> งที+เรา
บ่นจะรู้สึกแล้วจริง ๆ แล้วนี> เรากาํลงัทาํอะไร เรียกว่า “อกตญัOูก็ว่าได้” กล่าวว่าบุพการีของตน
เพราะฉะนั> นก็ลดละเลิกกิเลสจริง ๆ เป็นคนชอบการกินมาก ในส่วนของกาแฟและเบเกอรี+  
เพราะฉะนั>นตั>งแต่ตอนที+เขา้ค่ายรอบที+แลว้อาจารยบ์อกให้ตั>งใจในการลดละเลิกนะ เราตั>งใจวา่จบ
จากค่ายเราจะไม่กินกาแฟเราจะไม่กินเบเกอรี+ อีก แลว้เราก็ทาํมาต่อเนื+องในสามเดือน และสุดทา้ย
มนัก็มีเหตุใหเ้ราทดสอบจิตใจของตวัเองเราก็ไดท้านคาํแรกอร่อยดีและทานต่อไปเรื+อย ทานแค่สอง
สามคาํมนัจะออกร้อนที+ปลายมือปลายเทา้ แลว้ทาํไมมนัร้อนก็ยงัตามใจในกิเลสของตนเพราะวา่ยงั
ไม่ชดัเจนในการตรวจสอบสภาวะธรรม จากนั>นก็ดื+มกาแฟเขา้ไปอีก และก็แสบทอ้ง วา่จริงสิ+งนี> เรา
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รับไม่ไดแ้ลว้แต่เราก็ยงัดื>อดึงแต่หลงัจากนั>นมานอ้ยมากนอ้ยมากมากเลยเพราะฉะนั>น ตอ้งขอบคุณ
ค่ายนี>ขอบคุณทุก ๆ โอกาสที+ใหแ้ละขอบคุณทุก ๆ คน 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.129 นางวภิาวลัย ์ถนดัธรรมกุล 
อาย ุ49 ปี เพศ หญิง 
 

กราบคารวะนกับวชทุกสถานะ กราบบูชาธรรมของท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรม
สาํนึกดีพี+นอ้งจิตอาสาทุกท่านและผูรั้กสุขภาพทุกท่าน ชื+อวภิาวลัย ์ถนดัธรรมกุล หมวย นกัศึกษา ปี 
54 รหสั 060 สภาวะธรรมที+อาจารยส์อนกบัสภาวะธรรมซึ+ งหมวยไดเ้คยปฏิบติัมาตั>งแต่อายุ 16 ทุก
อยา่งมากระจ่างเมื+อไดม้าพบกบัอาจารยห์มอเขียว คาํวา่ “ศีล” หมวยเขา้ใจวา่ศีล 5 ขอ้ ไม่ปาณา แต่
ของอาจารยไ์ม่ใช่  ของอาจารยลึ์กซื>งเกินกวา่นั>น มาทั>งกายวาจาใจ แค่คิดก็ไปแลว้ แต่เดิมเขา้ใจว่า
ปาณา คือ เราฆ่าเขาแล้วทาํให้ทาํลายชีวิตเขาาให้ตกล่วง มนัแค่ผิวเผิน แต่ที+อาจารยส์อน ทาํให้
ละเอียดลึกซึ> งมากขึ>น ทาํให้สภาวะธรรมของจิตใจเปลี+ยนไป จากที+เคยคิดว่าทาํให้เขาตาย ทาํอะไร
ตายนิดหน่อย มนัเป็นสัตวเ์ล็กนอ้ย แต่พอไดพ้บกบัอาจารยห์มอเขียวทุกอยา่งเปลี+ยน ถึงเป็นมดตวั
นอ้ยเขาก็มีชีวติของเขา เขาก็ดาํเนินชีวติของเขาไปตามวบิากกรรมดีกรรมชั+วของเขา แต่เดิมไม่ใช่ค่ะ 
มดเยอะ ๆ ก็เอานํ>าราด เอายาฆ่าเเมลง แต่พอเจออาจารยทุ์กอยา่งเปลี+ยนไม่กลา้กระทาํหรือทาํลายให้
ชีวติเขาตกล่วงไป เพราะวา่เกรงกลวัและละอายต่อบาป และความดีที+ไดท้าํจากไดม้าอยูก่บัอาจารย์
หมอเขียวเป็นจิตอาสาใจเปลี+ยนไป คิดแต่วา่เราช่วยเหลือแนะนาํคนอื+นไดห้รือเราแนะนาํช่วยเหลือ
คนอื+นไดเ้ราควรช่วยเขา เมื+อมีโอกาสตามเวลาที+จะทาํได ้ลูกก็สอนให้ลูกทาํความดี อยากไดอ้ะไรก็
ทาํความดี พอทาํดีแลว้เมื+อความดีปรากฏสิ+งที+หวงัก็จะเกิดอย่างลูกอยากเป็นแอร์โฮสเตส ลูกตอ้ง
บาํเพ็ญเหมือนอาจารย์หมอเขียวสอนให้ช่วยคนให้สอนคนที+ศรัทธา ผลสุดท้ายก็ได้ติดเป็น
แอร์โฮสเตส ในความคิดของหมวยเพราะวา่เขาทาํดีให้ไดดี้ ความดีเลยส่งผลให้เขาไดด้งัใจปารถนา 
ส่วนความชั+ว ใน 7-8 เดือน ที+ผา่นมา ในความคิดของหมวยก็คือเมื+อตอนเรียนคอมพิวเตอร์ที+ศูนยฝึ์ก
อาชีพ กทม. ไดป้ระมาณปรากฏวา่แม่เฮียมาอยูด่ว้ยกบันอ้งชายขา้งบา้น อาม่าทานเจแต่ที+บา้นพี+นอ้ง
เฮียไม่มีใครทานเจ มีหมวยกะเฮียทานมงัสวรัิติก็เลยขอใหอ้าม่าทานมงัสวรัิติ แลว้เกิดความทุกขที์+วา่
ลูกพน้อกแลว้มาเจออาม่าอีกที+ตอ้งทาํแต่เมื+อไดคุ้ยสภาพจิตใจกบัท่านอาจารยห์มอเขียวแลว้อาจารย์
แนะนาํชี> แนะก็ได้เปลี+ยนพฤติกรรมเปลี+ยนล้างความคิด แต่สิ+ งที+คิดว่าเป็นความชั+วของหมวย คือ 
อาม่าทานเจและก็ทานมงัสวรัิต แต่วา่สูตรของอาจารยกิ์นไม่ได ้วนัหนึ+งหมวยตื+นทาํอาหารตี 4 แลว้
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อาหารเราเขากินไม่ได ้เขากินช้อนเดีย
บาปทรมานคนแก่ หมวยก็ทาํอาหารเ
แต่หมวยก็ตอ้งทาํเพราะว่าถา้หากไม
90 มีสุขภาพลานามยัอยูเ่ป็นร่มโพธ์ร
อาม่ากินมาจนถึงทุกวนันี> ลดละอะไ
หมวยรู้สึกว่าหมวยมีสติดีขึ>นที+จะเตือ
อะไรบงัเอิญ เป็นสิ+งที+เราเคยทาํมาใ
หมด หมวยก็รับมนัดว้ยความเตม็ใจแ
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.130 นายวริิยะ ลิ+มมั+น 
อาย ุ39 ปี เพศชาย 
 

ขอคารวะท่านอาจารยห์มอ
และกราบนมสัการพระคุณเจา้นะครับ
จะมาสอบเลื+อนชั>น อายุ 39 จะ 40 
สะดวก จ.ราชบุรี ก็เนื+องดว้ยอาชีพนะ
เพราะฉะนั>นก็จะขอนาํเรียนในเรื+อง
ครับ และก็จบปริญญาตรีเริ+มทาํงาน
ภาพรวมของเจา้หนา้ที+สาธารณสุข ไ
มองว่าเขามีอตัตานะครับ มีความรูส
ไปใช้ที+ รพ.สต. หรือตามโรงพยา
เกี+ยวกบัเรื+องของสุขภาพนี+ เราก็คิดว
หวัหนา้งานหลาย ๆ ส่วนนะครับ งา
ใน 4 ปี เป็นหวัหนา้งานสามงานเลย
เคยตื+นมาแลว้พบว่าตวัเองนอนบนโ
ตั>งแต่เชา้ถึงตี 1 ตี 2 ตลอด ตอนนั>น
ครับ หนา้จะเด็กขึ>นอนันั>นคือสิ+งที+เร
ขอ้ 2 ขอ้ 3 ทาํความดีอะไรบา้ง ขอพดู

นเดียวต่อหนึ+ งมื>อ แลว้ทาํให้หมวยคิดวา่อายุ 90 เป็นการ
หารเจที+มีรสอร่อยทั>ง ๆ ที+รู้วา่มีภาวะร้อนเป็นอาหารพิษข
ากไม่ทาํอาม่าไม่กิน หมวยคิดว่ายอมทาํชั+วตรงนั>นเพื+อใ
พธ์ร่มไทรของลูกหลานดีกวา่ หมวยก็เลยติดสินใจทาํอา

ะอะไรได้บา้ง หมวยลดความโกรธได้ อย่างไปเห็นอะไ
ะเตือนตวัเองวา่ สิ+งที+เกิดขึ>น ที+อาจารยเ์คยสอนไม่มีอะไ

าํมาในอดีตทั>งนั>น ตั>งแต่ในอดีตชาติโน้นและชาตินัีเราย
ม็ใจและยนิดียอมรับกบัมนัทุกสภาวะ เจริญธรรมสาํนึกด

หมอเขียว ใจเพชร กลา้จนนะครับ ขอเจริญธรรมพี+นอ้งท
ะครับ ขออภยัครับ ชื+อวริิยะ ลิ+มมั+น เป็น นศ. พวธ.ปีที+แล
40 ปีแลว้ ตอนนี>อยูส่ถานีอนามยัหรือ รพ.สต. ต. ท่านทั
ีพนะครับ เราอยูใ่นแวดวงสุขภาพนะครับ ทางดา้นสาธา

เรื+องสภาวะธรรมก่อนเนื+องจากวา่เรียนจบทางดา้นสาธ
าํงานราชการมาตั>งแต่ 2539 เกือบ 20 ปี แลว้นะครับ ก
ุข ไม่แน่ใจจะเป็นตวัแทนหรือเปล่า แต่เท่าที+ผมเห็นนะค

ามรูสึกว่ามนัไม่มีอะไรที+มากมายไปกว่า การที+คนไข
ยาบาลทั+วไป เมื+อก่อนผมก็คิดเช่นนั>นนะครับ สิ+งแรกที+ค
็คิดว่าเราพร้อมแลว้ ช่วงนั>นเป็นคนบา้งาน ก็อยู่ทั>ง สธ
ับ งานส่งเสริมสุขภาพ งานควบคุมโรค งานภาคประชา
นเลยนะครับ ก็เรียกวา่เป็นคนบา้งาน ทาํงานไม่รู้วนัรู้เด
บนโต๊ะทาํงาน วนันั>นเป็นวนัเสาร์แลว้ก็สะดุง้ขึ>นมาเพ
นั>นใชใ้นเรื+องของสมาธิครับ เขาบอกนั+งสมาธิแลว้หนา้

ิ+งที+เราทาํนะครับ อนันั>นเป็นเรื+องสภาวะธรรมครับเล่าให
อพดูถึงความชั+วก่อนนะครับ มาปีนี>จะมาสอบเลื+อนชั>น 

การที+หมวยทาํ
พิษของพวกเรา 

เพื+อให้อาม่าอาย ุ 
ทาํอาหารพิษให้
นอะไรขา้งนอก 

ีอะไรฟลุ๊คไม่มี
ีั เรายงัรับมนัไม่

นึกดี 

อ้งทุกท่านครับ 
ี ที+แลว้ ปีนี>ตั>งใจ
่านทั อ. ดาํเนิน
าธารณสุขครับ 
สาธารณสุขนะ
รับ ก็จะบอกว่า
นะครับ คือ ผม

นไขม้าแลว้มียา
กที+คิดและรู้สึก
 สธ.อาํเภอ เป็น
ะชาชนนะครับ 

นัรู้เดือนนะครับ 
มาเพราะทาํงาน
หนา้จะอ่อนนะ

ล่าให้ฟังคร่าว ๆ 
ชั>น ขอสารภาพ



2111 
 

กบัอาจารย ์หมอเขียวและเพื+อน ๆ นะครับ ปี 1 ผมไม่ไดขึ้>นเวทีนะครับ นั>นคือความไม่ดีนะครับ 
วนันี>ขออนุญาตมาแกต้วันะครับ ทาํทั>งปี 1 และปี 2 พร้อมกนัไปเลยนะครับ อนันี> คือความไม่ดี อยา่
เอาเยี+ยงอย่างนะครับ เรื+ องของการลดละกิเลส และเรื+ องของการทาํคุณงามความดีผมขอพูดถึง
ภาพรวม เนื+องจากตวัเองไม่ไดเ้ป็นหัวหน้าองค์กร คือ เป็นแค่นกัวิชาการที+อยู่ประจาํอนามยัหรือ 
รพ.สต. ตอนนี>ก็ไดข้บัเคลื+อน เดินตามรอยอาจารย ์โดยการทาํในพื>นที+ บางทีก็มาบ่นให้อาจารยฟั์ง
บา้ง อาจารยก์็ให้กาํลงัใจดีมาก ๆ อาจารย ์พูดคาํเดียวว่าเป็นโจทยน์ักบาํเพ็ญ ตอนนี> ก็ทาํในพื>นที+ 
โดยเอาตน้แบบมาจาก “โรงพยาบาลโพธิธาราม” สร้างกลุ่มขึ>นมาภายใตแ้รงกดดนัหลาย ๆ อย่าง 
ชื+อกลุ่มวา่ “กลุ่มผูนิ้ยมการดูแลสุขภาพแบบพึ+งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ต. ท่านทั อ. ดาํเนิน
สะดวก ตอนนี> เราได้ของบในส่วน สปสช. ก็คงจะเล่าประมาณนี>  ส่วนในเรื+ องของลดละกิเลส 
ตอนนี> ก็หันมากินมงัสวิรัตินะครับ ล่าสุดมีนอกลู่เนื+องจากช่วงตรุษจีนที+ผ่านมามีการฉลองภายใน
ครอบครัว คือช่วยกันทาํอาหาร มีปลานึ+ งด้วย เรากินกันแค่ภายใน ก็ชวนกันกิน จะด้วยอะไรก็
แล้วแต่สรุปผมกินปลาไปหนึ+ งคาํ แล้วก็รู้สึกว่าปลานึ+ งหวาน ๆ อร่อยดี ก็ได้รู้รสชาติของปลาว่า
หวาน ๆ อร่อย ก็เลยรู้สึกวา่ มนัก็แค่นี>นะครับ 
 

 
 กรณีศึกษาที+ 
7.131 นางสาววนีา เหลืองอ่อน 
อาย ุ47 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้และนกับวชทุกฐานะ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว และ
เจริญธรรมสํานึกดีพี+นอ้งผูใ้ฝ่ในธรรมทุก ๆ ท่านคะ ดิฉนัชื+อวา่นางสาววีนา เหลืองอ่อน อายุ 47 ปี 
เป็นคนระยอง อาชีพเป็นจิตอาสาทาํงานฟรี วุฒิการศึกษาก็จบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เอกอาชีวะอนามยั และวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกพืชศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ตอนนี>กาํลงศึกษาต่อปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์มหาบณัฑิตค่ะ 
สถาบันราชภฏั ก็คิดว่าคงจะตามอาจารย์หมอไปเร็ว ๆ นี> ล่ะค่ะ เพราะคงจะจบตามหลังหมอ
ประมาณหนึ+งปี เห็นทีก็คงจะจบไดแ้ลว้ ก็ 24 นี>  อาจารยน์ดัที+จะดูบทที+สี+บทที+ห้าให้คะ ถา้ถามวา่มา
ที+นี+ทาํความดีอะไรมาบา้ง ที+ผา่นมาไม่รู้หรอกวา่ตวัเองมีสาระหรือประโยชน์อะไร เขา้ใจวา่ถูกสอน
ใหติ้ดสุข มีบา้นมีรถ มีฐานะมั+นคง ชีวติเราก็มีความสุขแลว้ แต่พอมาที+นี+ จริง ๆ มนัไม่ใช่ตอ้งเรียนรู้
ใหม่หมด ทาํความดีอะไรบา้ง ก็เป็นจิตอาสานี+ล่ะค่ะ ทาํความดี แลว้ก็มาลดละกิเลส ตอนนี>ก็เขา้ปีที+
หกแลว้มนัก็เป็นอะไรที+ทา้ทายนะคะว่า ศูนยบ์าทแลว้มาทาํงานฟรีอยูไ่ดย้งัไงทุกวนันี>ก็พิสูจน์แลว้
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วา่หกปีเราอยูไ่ด ้ถามวา่ความชั+วอะไรมาบา้ง ก็เป็นปุถุชนคนหนึ+งนะคะ ที+บอกวา่ไม่วา่จะเงินเดือน
ออกไม่วา่อะไรก็เลี> ยงฉลองกบัเพื+อนตลอด แลว้ก็จะถูกเรื+องเป็นมือวางอนัดบัหนึ+งในเรื+องของแชร์
ค่าใชจ่้าย ถา้เพื+อนไปกินเหลา้เมายาอะไรที+ไหน เป็นคนที+ไปถึงก่อนแลว้กลบัทีหลงั เพื+อนไปก็จะมี
หนา้ที+ถา้เพื+อนกลบับา้นไม่ไดเ้ป็นคนเมานะคะ หนา้สามหลงัสองก็ตอ้งแบกเขาขึ>นแลว้กลบับา้น ส่ง
ถึงบา้น แลว้ก็กินอาหารในเมื+อเขาแชร์กนัแลว้นี+ เราไม่ควรจะเสียสิทธ์นั>น เราก็เป็นเสือที+กินกบั ถา้
เพื+อนสั+งอาหารมาเราตอ้งไดกิ้นทุกเมนู แต่ทุกวนันี>พอมาอยูต่รงนี+ ไม่เคยคิดนะคะ ที+จะสู้กบักิเลสที+
อาจารยถ์ามวา่ใครเขากินมื>อเดียวกนับา้งนี+ ไม่เคยยกมือกบัเขาหรอก แปดสิบเปอร์เซ็นใครกินได ้ก็
ไม่ยก หกสิบเปอร์เซ็นกินไดไ้หมก็ไม่เคยยกหรอกค่ะ แต่ตั>งแต่มาตอ้งมารับหนา้ที+เป็นมาทาํครัวมนั
ชิมอาหารทุกเมนู โดยเฉพาะหลายภาคนี+มนัเบื+ออาหารไปเลย จนเดีBยวนี> อย่าว่าแต่มื>อเดียว มนัไม่
อยากเลยค่ะ ก็คงจะคุณงามความดีที+มิตรดีสหายดีทาํให้เราทาํได ้ถา้ถามวา่ลดละกิเลสอะไรบา้ง ก็
อย่างที+เห็นนะคะ เสื> อผา้หน้าผม ตอนนี> กางเกงขาดก็ไม่มีเวลาปะเลย ทาํงานตวัเป็นเกลียวหัว
เป็นน็อตที+เห็นค่ะ ก็คิดว่าเราเดินมาถูกทางแลว้ ที+ผ่านมาเราก็เสพสุขลวงมาตลอด ตอนนี> เราก็เจอ
ของจริงแลว้ ทุกวนิาทีก็คงเป็นวนิาทีแห่งบุญที+เราตอ้งบาํเพญ็กนัต่อไปค่ะ ก็อยากเป็นกาํลงัใจให้ทุก
คนค่ะ ว่ามื>อเดียวนี+วนันี> เราทาํได้ค่ะ ทาํได้ฟ้าช่วยนะคะ เพราะชิมอาหารจนมันไม่อยากแล้ว 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.132 นายวนัชยั เบญจพรชยั 
อาย ุ54 ปี เพศชาย 
 

กราบคารวะ ท่านอาจารยห์มอเขียว ที+เคารพอยา่งยิ+งครับ เจริญธรรมสํานึกดีพี+นอ้งผูใ้ฝ่ใน
ธรรมทุกท่านครับ ผมชื+อ วนัชยั เบญจพรชยั นะครับ ชื+อเล่น กิUง นะครับ อายุ 54 ปี นะครับ เป็น
พนกังานตอ้นรับบนเครื+องบิน เหมือนกบัน้อง ๆ ที+นั+งอยู่ตรงนี> นะครับ มาจากบริษทัการบินไทย
ดว้ยกนันะครับ ก็ในปีที+ผ่านมา ก็สุขภาพดีขึ>นค่อนขา้งมาก ๆ เลย หลกัจากที+ไดม้าเขา้ค่ายของคุณ
หมอ และก็เป็นลูกศิษยคุ์ณหมอนะครับ ตั>งแต่กรกฎา ปี 56 ผมเริ+มกินยาซลับลูกริดติมาซนัคลีน พอ
ปี 57 ผมก็ไปเช็คสุขภาพดู ผลยริูคลดลง มนัก็ดีนะครับ แต่ปีนี>  ผลสุขภาพเดือนกุมภาออกมาแลว้ ทั>ง
ยริูคและคลอเรสเตอรอลนี+เกิน 200 มา 20 ปี ปัจจุบนัเหลือ 133 อยากจะบอกวา่การกินอยูง่่าย แบบนี>
นะครับ มนัทาํให้สุขภาพเราแข็งแรง และเราไม่ตอ้งไปพึ+งยา เรามาเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ส่วน
สภาวะธรรม อยากจะบอกว่า ตนเป็นคนเกเร ก็ไม่นานมานี>  คือ พอดีลูกสาวจะพาแม่ไปเที+ยวผมก็
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บอกภรรยา อยา่ลืมพาสปอร์ตเตรียมเอกสารใหพ้ร้อม จะไปสนามบินเพราะวา่ตัBวเครื+องบินแพงและ
ไกล จะขบัไปกลบัก็ตั>ง 70 โล ไป 70 โล กลบั 70 โล แลว้มนัเหมือน ทุกอยา่งมนัลงตวัหมดเลยพอ
ไป พอไปถึงสนามบินปุ๊ป! โทรมาบอกว่าลืมพาสปอร์ตเล่มหนึ+ งไป แลว้ผมก็จะบินกลบัโอซ่าก้า 
แลว้จะไปนาโกยา่กนั ปกติเป็นคนปรีUดแตก! และก็โกรธมากเลย วา่จะไปหรือไม่ไป แต่เขาก็จะไป
ต่างประเทศ เขาก็จะไปใหไ้ด ้ก็ขบัไป 70 โลนี+ พอขบัไปดีกรีความโกรธมนัก็สงบลง ความโกรธมนั
ก็สงบลงนะ ฟังไปเรื+อย ๆ ก็รู้ว่าอารมณ์เยน็ ก็ขบัไปสนามบิน ก็เที+ยวให้สนุกนะ จนลืมไปว่าลืม
พาสปอร์ตไป มนัก็เป็นไปไดน้ะนี+ จริง ๆ เลย แลว้อยากจะบอกวา่การมนัไม่ไดแ้บบวา่เร่งบงัคบัดว้ย
นะ วา่เราจะตอ้งมาเรียนหรือวา่จะตอ้งมาฟังอะไรแบบนี>  ผมไม่ค่อยเก่งเรื+องธรรมะ ฟังไปก็เขา้หูซ้าย
ทะลุหูขวาไป ผมยงัไม่ค่อยจะรู้เรื+องเลย แต่จริง ๆ แลว้จิตวิญญาณเหล่านั>น มนัดึงเขา้มาเองโดยอติั
โนมติัวา่ เราสงบลงขึ>น โดยที+แต่ก่อนเราเอาแต่ใจตวัเองมาก แลว้ก็เราก็จะสงบ เราก็จะไดส้ติมากขึ>น
นะครับ วา่เราควรจะสงบ ทุกอยา่งก็ดีขึ>นเอง แค่เราสงบ ทุกอยา่งก็บวก ๆ อีกอยา่งหนึ+งก็คือเมื+อปีที+
แลว้ ผมพานอ้งชายมา นอ้งชายเป็นโรคตบัอกัเสบ จะเป็นคนที+เห็นวา่ไม่สบาย ป่วยง่าย ตวัจะดาํมาก
เลย เขาก็อาย ุ51 ปีแลว้ เรามีขอ้มูล แต่ก็จะ แต่ไม่ค่อยไดเ้จอกนั ที+นี>มาเจอกนัตอนเชง้เมง้ ตกใจมาก
เลยครับ ตวัเขาขาวจัUวเลย จากที+หนา้ดาํสุขภาพก็ดูดีมากเลยนะครับ ก็ถามครับวา่เขาไปทาํอะไรมา 
เขาก็บอกวา่เขาดีท็อกซ์ทุกวนัเลย โอ!้ ผมก็วา่ ไม่น่าเชื+อ แลว้ผมก็วา่ไปทาํอะไรมาอีก เขาก็บอกว่า 
เขาก็พอกหนา้แลว้กินฉี+ โห! แลว้เสร็จวนันั>นมีอากาศที+ร้อนมาก เขาทาํนํ> าคลอโรลฟิลล์มาแจกญาติ
พี+นอ้ง ซึ+ งผมก็วา่มนัก็ซึมเขา้ไป พามนัมาเขา้ค่ายและหลงัจากนั>นมนัก็ซึมเขา้จิตวิญญาณของเขา เขา
ก็ทาํทุก ๆ วนัเลย ทุกอยา่งก็ออกมาดี หลกัการง่าย ๆ อยา่งที+อาจารยส์อนน่ะครับ การเป็นอยูที่+เรียบ
ง่าย แล้วสุขภาพเราก็แข็งแรง โอเคนะครับ การที+เราทาํตวัอย่างนี> นะครับ เป็นหมอดูแลตวัเอง 
สุขภาพเราก็จะแข็งแรง ขอบคุณครับนกัการบินไทยไม่เหงาละทีนี>  เมื+อก่อนมาคนเดียว (หัวเราะ) 
เริ+มมีเพื+อนแลว้ แต่ก่อนมาคนเดียว นี+ล่ะพอเราปฏิบติัจะมีคลื+นแม่เหล็กของคนที+เราเคยเกื>อกูลกนั มา
เจอกนั เอา้! เชิญ เชิญ เชิญมา อยา่ปล่อยเวลาใหเ้นิ+นชา้ เหลืออีก หนึ+ง อา้ว เอาเลย 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.133 นางวนัมาฆะ ศรีเมือง 
อาย ุ35 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว และเจริญธรรมสํานึกดีพี+น้องผูก้ล้าไล่ล่าฆ่ากิเลส 
ทุกท่านค่ะ ดิฉันวนัมาฆะ ศรีเมือง อายุ 35 ปี มาจากจงัหวดัระนอง จบการศึกษาชั>นปริญญาตรี 
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วทิยาศาสตร์บณัฑิตสาธารณสุขชุมชนจากจงัหวดัยะลา ตอนนี>ทาํอาชีพรับราชการเป็นหมออนามยั
สิบเจด็ เมษายน รวมคนกลา้ นอ้มจิตมา ฆ่ากิเลส เหตุทุกขเ์ขญ็ รวมฟังธรรม สัจจะแท ้แผบ่าํเพญ็ ทาํ
ใหเ้ห็นจกัษุทิพย ์สู้นิพพาน ตวัเราเอง วิบากมาก ถูกลากมา เกิดศรัทธา สัตบุรุษ สุดตาํนาน ประกาศ
กอ้ง ลั+นกองรบสยบมาร ร่วมประหาร ปีศาจร้าย ตายดว้ยศีล สี+ สิบสามค่ะ สําหรับตวัเอง รู้วา่ตวัเอง
เป็นคนมีวิบากมาก อย่างที+พูดมาแลว้จริง ๆ แลว้ ครั> งแรกที+มาเขา้ค่ายนี+ ไม่ไดม้าด้วยจิตใจที+ยอม
จาํนนมาเองนะคะ แต่เห็นพี+เขาชักชวน แต่ก็ยงัมีอยู่นิด ๆ นะคะ ที+เห็นว่าพี+เขาพฒันามากขึ>นพอ
มาถึงที+นี+ มาที+นี+ทั>งหมดสามสี+ค่าย มีวิบากทุกครั> ง ครั> งแรกที+มาพาลูกอายุประมานปีเศษ ๆ มาดว้ยก็
ไม่ไดฟั้งธรรมอยา่งดีพอลูกจะหลบัลูกจะร้องก็ตอ้งเดินเขา้เดินออก แต่พยายามเงี+ยโสตฟังธรรมนะ
คะรอบที+สองที+มาก็เป็นค่ายพระไตรปิฎกคะ ที+มาสมคัร ก็ปรกตินี+ลูกจะทานนมตวัเองมาตลอด
จนถึงเกือบสองปีนะคะ ระหว่างที+มาไม่ได้เอาลูกมาค่ะ ถือโอกาสเลิกนมด้วย ปวดนมตลอด
ระยะเวลาที+มาอยูเ่ลยค่ะ ครั+นเนื>อครั+นตวั ปวดหวัเหมือนจะเป็นไข ้ก็พยายามใชย้า 9 เม็ด ก็ดีขึ>นนะ
คะ ครั> งที+สามที+มานี+ตั>งใจเต็มที+เพราะพี+เขาบอกว่าปฏิบติัตวัให้ดีนะ ค่ายแฟนพนัธ์ุแทนี้+ เราตอ้งมี
กาํลงั เพราะจะตอ้งเดินจาริก ระยะทางยี+สิบสามกิโล ถ้าเดินไม่ไหวนี+ ตอ้งใส่รองเทา้ ขึ>นรถไปก็
เดีBยวคนอื+นดูถูกเอานะ วา่ทาํไม่ได ้เราก็กลวัการวา่สบประมาท ก็ตั>งใจมาเต็มที+ ปรากฏวา่เตรียมขา้ว
ของทุกอยา่งนะคะ ตลอดระยะทางที+เดินทางมา รถเสียสามครั> ง เสียโดยไม่มีสาเหตุเราก็แวะให้ช่าง
เช็คที+นครปฐมวา่รถเป็นอะไร ช่างบอกไม่เป็นอะไรไปได ้เราก็มั+นใจ เดินทางมาถึงสระบุรีค่ะ กลบั
อีกแล้วครั> งที+สาม สงสัยไม่ไหวแล้ว ก็เลยตั>งจิตอธิษฐานถึงอาจารยค์่ะ ว่าถ้าหนูมีบุญขอให้ได้
มาร่วมค่าย จะมาร่วมเดินจาริกดว้ย ก็มีแลว้ค่ะ หนัไปเห็นโรงแรมที+รถมนัดบัพอดีค่ะ ก็เลยรออีกสัก
พกัหนึ+ง ลองเรียนดูดูวา่ ถา้เราถอดเครื+องควบคุมวงจรหมดนะคะ พอมนัเยน็เราสามารถเดินทางต่อ
ไดก้็แวะนอนที+โรงแรมเลยค่ะ อศัจรรยใ์จมากเช้าวนัรุ่งขึ>น สามารถขบัจากสระบุรีมาดอนตาลโดย
ไม่ดบัซักครั> งเดียว หลงัจากนั>นเราก็ไดบ้าํเพญ็เพียรอยูใ่นค่ายแฟนพนัแท ้อยา่งตั>งอกตั>งใจ ขากลบั
ทายสิคะว่ามนัดบัไหม มนัดบัยี+สิบกว่าครั> งค่ะ กว่าจะถึงระนอง แต่จิตใจเป็นไงบา้งครั> งแรกที+มา
กระวนกระวายมากเลยค่ะ ทาํไมรถตอ้งดบั หาสารพดัเหตุผล คือ กิเลสมนัขึ>นมาเล่นงานเราแลว้แต่
ขากลบัสองคนดบัตรงไหนนอนตรงนั>น พอดบัปุ๊บ! พี+ทาํหน้าที+ปิดกุญแจรถ เปิดประตูหนูลงอีก
ขา้งนึง พี+เปิดกระโปรงรถ หนูทาํหนา้ที+ในการปลดสวิทตต์วัควบคุมเพื+อให้มนัเยน็มานั+งมาหลบัฟัง
ธรรมฟังเทปในรถ หลงัจากนั>นพอมนัเยน็เดินทางต่อค่ะ เสียบปลัUกเขา้ไปที+สตาร์ทติดแลว้ไปต่อเป็น
อยา่งนี>ค่ะ ตลอดระยะทาง ขา้งทางรถสวนไปมาวบูวาบ ๆ นอนขา้งนาก็มีนะคะ แต่ความกลวัไม่มี
เคยค่ะเพราะเราถือว่าจิตใจเราก็สบาย เราก็ได้เห็นแล้วนะคะ ว่าธรรมะเรามีมากหลงัจากนั>นก็
พยายามปฏิบติัไดดี้ไปเรื+อย ๆ รู้สึกวา่มีสิ+งดีเขา้มาในชีวิตมากมายนะคะ ลูกก็เลี> ยงง่าย จะพูดจะคุย
อะไรกบัใครเขาก็เชื+อเขาก็ฟัง แลว้ก็พอมาปฏิบติัชั+วสําหรับการปฏิบติัชั+วปรกติแล้วไม่ใช่เทรนนี>
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ไม่ใช่สไตล์นี>ค่ะ เสื>อผา้ร้อยชุดรองเทา้ร้อยคู่กระเป๋าร้อยใบ อยา่งที+บอกนะคะ กระโปรงยาวแบบนี>
ไม่ใส่ค่ะร้อน กระโปรงใส่สั>น ใส่เสื>อกาวน์ทบั ชุดแซก อินเทรนเต็มที+ จนลูกสาวบอกวา่แม่ แต่งตวั
อยา่งนี> ระวงัรับวิบากนะ ก็ยงัไม่เชื+อลูกนะคะ พี+เขาก็ทกัระวงัวิบากมานะ เราก็อยากสวยนะคะ แต่ง
แบบนี>มานานแลว้พอไปปฏิบติัเริ+มเห็นความซวยเขา้มาในชีวิตเลยค่ะ ก็คือกบัพี+หวัหนา้ที+เรายา้ยไป
อยูด่ว้ยนะคะ ก็ไม่ทราบวา่เขาเขา้ใจผิดอะไรเรา คือ ไม่ชอบเราค่ะ เราจะมาปฏิบติัหมอเขียว จะมา
เขา้ค่ายก็ไม่ชอบเท่าไหร่ แต่ก็พยายามกดข่มเอาไวที้+เขา มาขึ>นไลน์นะคะ วา่ประมาณเรามีความผิด 
เราก็ดว้ยความที+คุมสติไม่อยู ่เป็นคนอตัตาสูงก็ตอบโตใ้นไลน์เลยค่ะ พอทาํไปแลว้นึกไดว้า่เราไม่น่า
ทาํเลยพยายามใชห้ลกัของอาจารย ์ใชพุ้ทธพจน์ 7 มาพูดคุยกนั ก็โอเคตกลงกนัได ้แต่ไม่พน้วิบาก
ค่ะ สาธารณสุขอาํเภอหัวหน้าโทรมาตอนสี+ ทุ่มค่ะ พรุ่งนี> น้องมาพบพี+ด้วย เป็นครั> งแรกในชีวิต
ขา้ราชการที+โดนนายเรียกพบค่ะ ขนาดทาํความดีขนาดนี>วิบากยงัตามไล่ล่าค่ะ ก็ไปพบแลว้ก็เล่าให้
ฟังนะคะ ดว้ยจิตใจที+เราไม่เดือดเนื>อร้อนใจตลอดระยะทางที+ขบัรถไป ไปคนเดียวนะคะ ทางก็เป็น
ภูเขาชนัคดงอเป็นเลขแปดเลยนะคะ แต่ขึ>นรถสตาร์ทปุ๊บ! ไดฟั้งเพลงคุณธรรมของอาจารย ์ในรถนี+
จะมีซีดีคุณธรรม ซื>อลูกชายกบัลูกสาวทั>งสองคนจะร้องไดทุ้กเพลงเลยค่ะ พอขึ>นไปอาจารยร้์อง
ประโยคหนึ+ งว่า หากวนัใดล้มลงคงพ่ายแพ ้คราวอ่อนแอซบหน้า อะไรประมาณนี> ค่ะเหมือนให้
กาํลงัใจเรา เราก็รู้สึกว่า เราไม่ได้เดือดเนื>อร้อนใจอะไรนะ ก็ไปอธิบายให้เขาฟังว่าเพราะอะไร 
หลงัจากนี>ปฏิบติัธรรมไดพ้ละกาํลงัแลว้ก็คิดวา่ จะไปปฏิบติัใหดี้ขึ>นนะคะ สาธุค่ะ  
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.134 นางศิริกานต ์รังคะวภิา 
เพศหญิง 
 
 กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และก็เจริญธรรมสํานึกดีพี+นอ้งผู ้
รักความผาสุขทุกท่านค่ะ ก่อนอื+นดิฉนัตอ้งบอกก่อนวา่เป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมปี 56 ที+เกเรนิด
หนึ+งนะคะ พอดีมาซ่อมปีกเป็นผเีสื>อที+หกั ก่อนหายจากที+ห่างจากที+นี+ไป 2 ปีเต็ม ๆ ไม่ไดม้าเท่าไหร่
และก็ตอ้งขอบคุณหมอเขียวที+เตือนสติการที+จาริกไปพระธาตุพนมไดไ้ปและที+ร้านก็ทาํให้ไดคิ้ดวา่
คงตอ้งมาที+นี+แลว้ล่ะ แต่ก็ยงัไม่ไดม้าจริงจงั จนเมื+อปลายปีที+แลว้คุณหมอก็แวะไปฟื> นขา้วก็เลยคุย
กบัคุณโจะ๊วา่ปีนี>ตอ้งมาใหไ้ด ้สองปีแรกนี+เป็นเขาเรียกวา่วิบากถีบมาแต่วา่ครั> งนี> บุญนาํพาทั>ง ๆ ที+มี
อุปสรรคหลาย ๆ อย่างแล้วก็ขอบคุณที+บุญนาํทางเราให้มาที+นี+ให้จนไดร้้านจะเป็นร้านขายกาแฟ
และเค๊ก คือ ไม่น่าเชื+อวา่ร้านกาแฟเล็ก ๆ จะเป็นร้านที+หนงัสือลอรี+ลงให้ว่าเป็นอาหารที+อร่อยที+สุด
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ในเมืองธาตุพนมแต่เราก็ไม่เขา้ใจตรงนั>นหรอกนะคะ เพราะวา่เราจะเลิกขายมนัไปแลว้ จนไดม้าเขา้
ค่ายเมื+อปี 56 พอดีคุณโจ๊ะไม่สบายแลว้อากิมก็ไดท้าํนํ> าผกัปั+นให้เราดื+มก็เกิดแรงบนัดาลใจวา่เราจะ
ทาํนํ>าผกัปั+นที+ร้านแข่งกาแฟ แล้วก็ลูกคา้บางส่วนก็รับได้ อีกส่วนหนึ+ งก็ไม่มาเลยลูกคา้จะเหลือ
ประมาณ 20 % ของทั>งหมด แต่เราก็พออยูไ่ดต้ามอตัภาพ แลว้ก็ตอ้งขอขอบคุณนอ้งอ๊ะ ที+เป็นแรงเชียร์
ในการเขียนสภาวะธรรม ก่อนที+จะมาที+นี+แลว้ลงในเฟสบุค แล้วก็ขอบพระคุณพี+กิ>งคะ ที+เตือนว่า
สถานะนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมยงัคงอยู่ เพราะไม่ว่าป่านนี> คุณหมอคงคดัชื+อออกไปแลว้ เพราะ
ไม่ไดม้าเรียนอะไรเลย ก่อนที+จะมาเป็นนํ> าผกัปั+นในวนันี> จากร้านกาแฟและขนมเคก้ที+ใคร ๆ หลาย
คนชื+นชอบกนั กลบัสร้างเหตุแห่งการทุกข์กายทุกข์ใจได้อย่างไม่คาดคิดมาก่อน ขออภยัที+เราได้
สร้างเงื+อนไขการผูกขาดในรสชาติ เป็นความยึดติดในตวัตน จนคบัโลกของคาํว่า “อร่อย” จนปี 
2555 กลางเดือนกรกฎาคม ณ สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร แพทยว์ิถีธรรม คือ
ทางออกและทางรอดดว้ยธรรมชาติบาํบดั ความเจบ็ไขจ้ากร่างกายที+ภารกิจเกินพอดี เป็นบททดสอบ
ที+ตอ้งเรียนรู้ความสมดุลของชีวิต ว่าควรจะอยู่ที+จุดใดแลว้จะไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้+น ก็แค่
อยากเรียนรู้การรักษาตนเองแบบธรรมชาติบาํบดั ซึ+ งมนัเกินคาดมากทีเดียวกับอาหารรสจืด ๆ 
ปราศจากเนื>อสัตว ์จะสามารถปรับเปลี+ยนร่างกายและจิตใจไปพร้อมกนั ความอยากมีอยากเป็น
ลดลงอยา่งเบิกบาน ความอาลยัอาวรณ์กบัรสชาติที+อร่อยแบบเดิม ๆ มนัค่อย ๆ จางหายไปทีละนิด 
อุปาทานของความสนุกสนานแบบโลก ๆ เหมือนถูกดึงออกมา เป็นผูดู้เท่านั>น เคยหลงโง่หลงผิดกบั
สิ+งที+คิดวา่เป็นความสุข เคยติดกบักบัดกัรูปและขาของสมมติ เคยออกไปหาความหมายของชีวิต แต่
ไดค้าํตอบจากขา้งใน เคยเป็นนกัโทษที+ชอบโทษสิ+งต่าง ๆ รอบตวั เคยผิดหวงัดว้ยความหวงัผิด ๆ 
และในที+นี>  ขอขอบคุณจิตวิญญาณทุกดวงที+เหนี+ยวนาํให้เห็นคุณค่าของจิตวิญญาณมากขึ>น ขอบคุณ
อาหารที+เป็นมากกว่ายารักษากายและใจไปด้วย ขอบคุณสิ+งแวดล้อมที+เกื>อให้เดินทางต่ออย่างมี
ความหมายเพราะอาหารอาหาร คือ ชีวิตและจิตวิญญาณ หมายเหตุเหตุแห่งทุกขข์องขา้พเจา้ คือ ขา
บวมเนื+องจากการยืนเป็นเวลานาน ๆ พกัผ่อนน้อยแล้วก็กินอาหารขยะ ปัจจุบนัสุขภาพดีขึ>นมาก 
อาการปวดบวมหายไป 70 % ตอ้งขอขอบคุณคุณหมอและจิตอาสาแพยว์ิถีพุทธทุกท่าน เจริญธรรม
สาํนึกดีคะ 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.135 นางสาวศิริภา กาญจนพนัธ์ 
อาย ุ26 ปี เพศหญิง 
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เจริญธรรมพี+น้องทุกท่านนะคะ ชื+อนางสาวศิริภา กาญจนพนัธ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช 
อาชีพก็เป็นทวัร์ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการจดัการทรัพยากรการท่องเที+ยว อายุ 26 ปี 
เพศหญิงคะ พ.ศ 2556 ค่ะ สําหรับสภาวะธรรมก็คือว่ารู้สึกวา่มนัมีบางสิ+งบางอยา่งที+ยงัติดอยู่ในใจ
เหมือนเรายงัหาคาํตอบไม่ได ้ก็คุยกบัพี+ พี+ก็บอกวา่ตอ้งถามอาจารยเ์พราะบางทีเราก็ไม่รู้ วา่สิ+งที+เรา
ตอ้งการคาํตอบคืออะไร ทาํความดีอะไรบา้ง ก็เลยว่ามาค่ายพระไตรปิกฎ ก็เลยชวนแม่มาดว้ย ก็
ตั>งใจวา่ คือ ค่ายของปีที+แลว้นะคะ พาพอ่มาแลว้พอ่ก็เลิกเนื>อสัตว ์ก็เลยรู้สึกวา่ถา้แม่ทาํกบัขา้วให้พ่อ
ได้ก็น่าจะเป็นบุญ ก็เลยพาแม่มาที+นี> ด้วยเพื+อให้แม่นี> ได้เรียนรู้ แล้วพอขึ> นรถมาค่ะ ขึ> นรถทวัร์ก็
เหมือนเจอวิบากทดสอบอย่างนี> ค่ะ พอนอนตอนกลางคืน ปรากฏว่าตื+นขึ>นมาตอนตี 3 ค่ะ อยู่ดี ๆ 
ฝรั+งขึ>นมาเต็มรถเลยค่ะ ว่าเราก็หนัไปมองวา่มนัเกิดอะไรขึ>น เขาก็บอกว่าฝรั+งมาจากภูเก็ต แลว้รถ
เสียขึ>นรถนี> เลยค่ะ แลว้ขา้งล่างเขาก็ทะเลาะกนั คนขบัรถก็โวยวายใส่ฝรั+ง ก็จะเรียกเงินคืนและใครก็
พดูกนัไม่รู้เรื+องวา่มนัเกิดอะไรขึ>น เดีBยวลงไปช่วยเขาหน่อย พอเขาใจเยน็ลงทุกคนก็ขึ>นมาอยูบ่นรถ
ปรากฏวา่ที+เดินทางเพียงคนไม่ก็คนที+โดยสารมาดว้ยค่ะ เต็มไปดว้ยฝรั+งมาจากภูเก็ตแลว้เราก็รู้สึกวา่ 
เอา ๆ ช่วยเขาหน่อยแลว้กนังั>นทุกคน เขาจะส่งเราที+สายใตร้ถคนันี>ค่ะ เขาก็บอกวา่ฝรั+งนะจะไปส่ง
ใหที้+ถนนขา้วสารช่วยกระจายไปให้อยา่งนี>ค่ะ เราก็มาถึงหมอชิตแม่ก็บอกวา่ไปเร็ว ๆ ไม่ตอ้งชา้อยู่
เดีBยวมนัจะคา้ง รถเขาก็บอกว่าไปเลยไปเที+ยวนี> ล่ะ อุบลแอร์ ไปที+ไหน ไปดอนตาล หมอเขียว ไป
เลย ๆ เดีBยวเชา้นี> ไม่มีรถแลว้ เดีBยวส่งถึงหนา้บา้นเลย โอเค ก็นั+งรถไปพอถึงยโสธรรถที+เราขึ>นนี+มนั
อุบลแอร์ เราก็ไม่เคยขึ>นรถนี> มาก่อนแลว้พอทีนี> มาถึงค่ะ เขาก็จอดรถแล้วก็ทิ>งเราไวที้+ร้อยเอ็ดจะ
ยงัไง เราก็โทรหาเขาก็บอกว่า น้องไม่ตอ้งเป็นห่วงเดียวส่งถึงบา้นเลย ถึงบา้นที+ไหน ก็เรารออยู่ที+
ร้อยเอ็ดเป็นชั+วโมงแลว้ เขาบอกว่าไม่ตอ้งห่วง เดี+ยวรถดอนตาลมารับไปเลย ตอนนั>นเรารู้สึกดีค่ะ 
เพราะเราไดช่้วยเขาก่อน เราค่อนขา้งที+จะนิ+ง เราควบคุมตวัเองอยู่ ไม่ตกใจมาก เขาก็คุยกบัเราดี ๆ 
ไม่ตอ้งเป็นห่วงจะมีคนมาซื>อตัBวให้ลงที+มุกดาหาร แลว้รุ่งเช้าก็โชคดีไดเ้จอพี+หมวย ไดเ้ดินทางมา
ดว้ยกนั อาจจะเป็นเพราะเราไดช่้วยคนอื+นไวต้อนนั>น เราก็แบบวา่มีสติ เรื+องความชั+วที+ทาํ ตายแลว้
มนัทุกขเ์กินทน เราจะลาออกไหม แต่วา่จะทาํยงัไงดี เพราะวา่ คือ ไม่จะทาํวิจยัเรื+องสมุนไพร จะไป
ที+หมู่บา้นศิริวงศ์ มายก็ชวนนกัท่องเที+ยวชาวเยอรมนั ว่าไปดว้ยไหม เขาก็บอกว่าไปพอกลบัมา
เจา้นายก็บอกวา่สิ+งที+คุณทาํนะมนัไม่ถูกตอ้ง สิ+งที+คุณทาํมนัเหมือนกบัทุจริตต่อหนา้ที+แลว้ก็โทรหา
อาจารยที์+ปรึกษา อาจารยก์็บอกวา่ในทางธุรกิจนะ สิ+งที+ไม่ทาํนะ ไม่ถูกตอ้งผิดมารยาททางธุรกิจ งั>น
โอเคมายจะขออภยั ตั>งใจอย่างดี ไปซื>อดอกไมใ้ส่พานเพื+อจะขอขมาหัวหน้า พอวนันั>นเราทาํพาน
อะไรเสร็จเขาก็โทรให้มายนี> เปิดเว็บไซต์ สิ+ งที+เธอทาํมนัเป็นเหมือน ไม่มีความรับผิดชอบ และ
ทุจริตต่อหนา้ที+ แลว้หลงัจากนั>นก็โทรหาลุง บอกวา่ ลุง ๆ หนูไม่ไหวแลว้นะ มนัเกินจะทนแลว้ หนู
จะลาออก ลุงบอกวา่ใหต้ั>งสติก่อนใจเยน็ ๆ ตกลงจะลาออกดีไหม พอมาที+นี> ก็ไดย้ินอาจารยห์มอ ถา้
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มนัอยูไ่ม่ไดก้็ตอ้งไปหาหนทางของตวัเอง รอดูวบิากมนัจะยงัไง ตอ้งสู้กบักิเลสอีกครั> งหนึ+งละอะไร
ได้บ้าง พยายามที+จะตั> งใจ ทานมื>อเดียวให้ได้ ตอนนี> ก็ดีใจว่าเราชนะได้แล้วค่ะ คือ กิเลสที+มา
ทดสอบวา่ตอนเยน็นี>ไปนอน แลว้ก็ชนะ ไดกิ้นมื>อเดี+ยวมาที+นี+ไม่ตอ้งแต่งตวัไม่ตอ้งใส่ถุงเทา้ ไดเ้ดิน
เทา้เปล่า สนุกมาก ขอบคุณค่ะ 
 

  
กรณีศึกษาที+ 
7.136 นางศิริพร จิระสถาวร 
อาย ุ44 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารย ์แลว้ก็เจริญธรรมเพื+อน ๆ นศ.พวธ. ทุก
ท่านค่ะ ชื+อศิริพร จิระสถาวร ชื+อเล่นชิค่ะ เป็นพยาบาลอยุ่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลวงัม่วง สระบุรี 
ลดละเลิกอะไรไดบ้า้ง อาจารยบ์อกวา่อาหารเป็นหนึ+งในโลกใช่มั>ยค่ะ จะบอกวา่ลดกิเลสเรื+องอาหาร
ไดกี้+เปอร์เซน ยงัพูดไม่ได้ เอาเป็นเรื+ องก่อนนะคะ อย่างเช่นเรื+องเขา้ค่ายมาครั> งแรกก็ลด ไม่ทาน
เนื>อสัตว ์แต่ก็ยงัเป็นมงัเขี+ยอยูน่ะคะ เมื+อตน้ปีทีแลว้ที+ราชดาํเนินพอ่ครูใหเ้ผากิเลส ตอนนั>นก็ตั>งวา่จะ
ลดละเลิกไข่ ตอนนี>ผา่นมาหนึ+งปีแลว้ลดไดค้่อนขา้งเยอะนะคะ เรื+องความโกรธ โมโห ปกติจะเป็น
คนทีขี>โมโหง่ายมาก ก็ลดไปไดค้่อนขา้งเยอะนะคะ อยา่งนอ้ยทีเราทาํไดก้็กายวาจา อยา่งใจนี>ก็มีบา้ง
นะคะทีจะตอ้งไปลดอาการโกรธหรือโมโห ในภายหลงั แต่วา่ คือ เมื+อก่อนน่ะ คือ ทนัที อะไรมาจะ
สวนทนัที ตอนนี> ก็โอเค จะสงบปากสงบคาํสงบอาการไดค้่อนขา้งเยอะนะคะ แค่นี> ค่ะ พูดไม่ถึง 5 
นาที (หวัเราะอาย ๆ) 

 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.137 นายศกัดิพฒัน์ เดชกาํเนิด 
อาย ุ31 ปี เพศชาย 

 
กราบนมสัการนกับวชทุกฐานะ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และเจริญธรรมสํานึกดีผู ้

พากเพียรหมั+นในธรรมนะครับ ผมชื+อนายศกัดิพฒัน์ เดชกาํเนิด ชื+อเล่น พจน์ นะครับ อายุ 31 ปี อยู่
จงัหวดัสมุทรสงคราม อาชีพมีกิจกรรมรถตูแ้ละเป็นเจา้ของกิจการตดัขนสุนขั และมีโควตา้
หวยล๊อตเตอรี+  เกี+ยวกบัเรื+องอะไรบาป ๆ นี>นะครับ แลว้ก็เกี+ยวกบัเงินกูเ้ราก็อยูท่างนี>ก็ปฏิเสธคนไม่
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เป็นเราก็อยากจะเลิก แต่เห็นเขาเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยอะไรอยา่งนี>นะครับ และก็เป็นจิตอาสา
เป็นแพทยว์ถีิธรรมรุ่นที+ 55 นะครับ ก็เรื+องสภาวะธรรมก็ เกี+ยวกบัเรื+อง ๆ อตัตา เราเป็นอยู ่ๆ เราเคย
ไดด้ั+งใจ อยู่ที+บา้นเราก็เป็นลูกคนเล็กนะครับ อะไรอย่างนี>ทาํอะไรก็ไดด้ั+งใจ มีคนตามใจตลอดนะ
ครับ เวลาเกิดอารมณ์เราก็จะโมโหไดง่้ายนะครับ และมา ๆ เรียนรู้กบัอาจารยไ์ด ้3 ปี เราก็ทาํใจเรา
ให้สบายขึ>นไม่เครียด และก็มีใครมาทาํอะไรให้เราโกรธหรือว่าอย่างนี> นะครับ เราก็จะนึกถึงคาํที+
อาจารยพ์ดูเลยวา่ เราเคยทาํเช่นนั>นมาเพราะอดีตที+เก่า ๆ คือ ชอบเป็นคน ชอบเป็นคนวา่คนแซวคน 
ทุกวนันี>ก็ยงัเป็นอยูน่ะครับ หึ ๆ แต่ก็พยามลดนะครับวา่ให้มนันอ้ยกว่าแต่เก่า แต่เก่านี> ไปเรื+อยเลย
อยา่งนี>  แซวคนทาํใหค้นอารมณ์หงุดหงิด แต่ปัจจุบนันี>มนัก็ไดย้อ้นมาหาเราแลว้วา่ มีคนมาทาํให้เรา 
ๆ ก็คิดทนัควนัเลย เราพยายามปรับตวันะครับก็เรื+อง ๆ สภาวะธรรม การวางใจอะไร เมื+อก่อนเวลา
จะทาํทีตอ้งคิดก่อนหลาย ๆ วนัเหมือนวา่ยึดดีครับ อยากจะทาํ ๆ ให้สิ+งนั>นออกมาดีเสมอ แต่ตอนนี>
เราก็เหมือนที+อาจารยบ์อกปล่อยใหม้นัเป็นไปตามธรรมนะครับ มนัให้เป็นไปตามเหตุปัจจยัที+ ๆ จะ
เขา้มาเป็นวิบากบุญของเขาวิบากบุญของโลกนะครับ เราจะไดไ้ม่เครียด แลว้ทาํอะไรแบบว่าเป็น
ผูใ้ห ้อยากจะทาํอะไรเป็นผูใ้ห้เป็นผูเ้สียสละนะครับ แลว้ทาํความชั+วก็พูดแลว้ครับก็การทาํเกี+ยวกบั
ออกเงินกูย้งัมีนิดหนึ+ง ขนาดนี>มาค่ายเยอะแลว้นะครับ เดือนหนึ+งนี>มา 10 กวา่วนั ๆ ก็พยายามลดละ 
แลว้ก็พดูเพอ้เจอ้ครับ แต่ไอเ้รื+องที+วา่อาจารยบ์อกวา่เรามาทางนี> เรา จะเหลือกิน เหลือใชย้งัขอยืนยนั
วา่ ทุกวนันี> เราก็เราก็ไม่ไดใ้ชเ้งินอะไรแลว้ เหมือนวา่ก็รู้สึกตวัเองวา่เราบาปหรือเปล่านี+ ทาํไมเงิน ๆ 
ที+เราฝากมนัเพิ+มขึ> น ๆ เราก็สึกไม่ค่อยดีแล้วว่ามนัเป็นการเบียดเบียนเพื+อนมนุษย์นะครับ เราก็
พยายามลดละมาค่ายใหม้ากขึ>นทาํอะไรพยายามช่วยเหลือ เหมือนวา่จิตอาสาอะไรก็ช่วยเหลือเพื+อน 
ๆ พี+น้องนะครับ แลว้ก็เรื+องความโลภนี> นะครับ เราคิดว่าเราก็ยงัติดอยู่นะครับว่างถึงขนาดนี> เราก็
พยายาม ยงัอยากมีอยูน่ะครับ และก็แต่ตวักิเลสเราคิดวา่เราก็มีไปก่อนแลว้สักวนัเราก็ทาํ เดีBยวพ่อแม่
เราเสีย เราก็มาอยูข่า้ง ๆ วดัเลยนะครับ มาเกาะตามขา้งวดัไปนะครับ แลว้ก็เรื+องความดีก็คงคิดวา่ที+
ไดม้าอยูใ่นหมู่กลุ่มที+ดี มิตรดี สหายดี สังคมดี สิ+งแวดลอ้มดีนะครับเป็นทั>งหมดทั>งสิ>นของการพน้
ทุกข ์ที+ ๆ พาเรามาเจอสิ+งทีดี และไดช่้วยเหลือ ๆ คนรอบขา้ง ถึงแมว้า่เราจะไปช่วยเหลือแต่เราก็ยงั
วางใจไม่ค่อยได ้ก็อยากให้เขาไดรั้บสิ+งที+เราบอกนะครับ ของเราก็ยงัมีพรหม 3 หนา้อยู ่แต่รู้สึกว่า 
อยูช่่วงหลงัก็พยายามอยูเ่ตวชิโชใหจ้บนะช่วงเวลามาค่ายหลงั ๆ ก็ทุกทีจะมาวนักลาง ๆ นะครับ แต่
ช่วงหลงัพยายามตั>งใจวา่ต่อไปนี>พยายามเหมือนไปคลองสาม วา่นี> เราก็รู้วา่หมู่กลุ่มเรานี>  คือ วนั ๆ ที+
เหนื+อยที+สุด คือ วนัเริ+มและกบัวนัเก็บหาง เหมือนอยา่งวนัที+ไปจดัค่ายที+วดัเสด็จที+อมัพวาอยา่งนี>  เรา
ตอ้งคอยทาํช่วยทุกอยา่ง เราก็ไดเ้รียนรู้ทุกอยา่ง เราเป็นผูช้ายคนหนึ+งนะครับที+จะช่วย พี+จิตอาสาให้
ไดม้ากยิ+งขี>น แลว้ก็ส่วนการลด ละ เลิก ก็คือตอนนี>พยายามตั>งตบะวา่จะไม่กินไข่ แต่ก็ยงัติดขนมปัง
อยู ่คราวนี>กลบัไปจะพยายามทาํให้มาก มากยิ+งกว่าเดิม พยายามตั>งตวัศีลที+อธิศีลนะครับ แต่บางที
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หมู่กลุ่มพาไปนะครับ ไม่รู้วา่กิเลสมนับอกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ (หวัเราะ) นะครับ วา่กิเลสพาไปบางที
หมู่กลุ่มพาไป เราก็ไปคนเดียว เราวา่จะไม่กินบางทีเราตั>งใจนะ เรากินมื>อเดียวนะ แต่พอดีหมู่กลุ่ม
ทาํกบัขา้วแลว้โวย้! แต่บางทีอยูบ่า้นเราก็กินอาหารไม่ค่อยอร่อยเหมือน เราก็ไม่เขา้ใจนะ ก็พยายาม
ก็มา ๆ เวลามาครั> งนี>ก็พยายามคิดวา่ เราตอ้งด่ากิเลสใหม้ากกวา่นี>นะครับ เราก็เหมือนอยา่งที+อาจารย์
บอกไว ้เรานะตอ้งคิดว่าเขาชั+วก่อนนะครับ เราจะคบคนชั+วอยู่เหรอเราก็ไม่รู้โอเคนะครับ และก็
ขอใหพ้ี+นอ้งเจริญในธรรมนะครับ สาธุครับ 

หมอเขียว: กิเลสมนัก็อา้งอยา่งนั>นล่ะ อา้งหมู่กลุ่มเลย 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.138 นางสมนึก 
เพศหญิง 
 

ชื+อพี+นึก จากอาํเภอแม่อาย มีสภาวะธรรมเรื+องของอารมณ์เพราะตวัเองมีอารมณ์ร้อนทาํ
อะไรเร็ว ตั>งแต่ 5 ปี ที+เรามาปฏิบติัจากในเรื+องของอาจารยห์มอในเรื+องยา 9 เม็ด ก็ทาํให้เรานิ+งลงได้
และทาํงานดีนะคะ สิ+งที+เราประทบัใจจากที+เราไดท้าํงานที+โรงพยาบาลแม่อายทุกวนันี>  เราไดช่้วยกบั
ผูป่้วยระยะสุดทา้ยอายุ 87 ท่านเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ ท่านให้คีโมมาหลายครั> งแล้ว 
เป็นคนสําคญัของโรงพยาบาลแม่อายเจา้หนา้ที+เขา้ไปดูแลคนป่วยระยะสุดทา้ย ผูป่้วยท่านนี>นะคะ
ไม่สามารถถ่ายเองไดป้ระมาณ 4-5 วนัจะถ่ายครั> งหนึ+ งเขาให้คีโมฉายแสงมา 20-30 ครั> ง แลว้คุณหมอ
บอกวา่ไม่หาย ตอ้งให้ยาถ่ายหรือไปสอดก็ไม่ออก หมออยากให้ทาํดีท็อกซ์ให้แต่เจา้หนา้ที+ไม่กลา้ไป
ทาํ คือ ที+โรงพยาบาลส่วนใหญ่หมอหรือพยาบาลส่วนใหญ่ถา้ผูป่้วยมีปัญหาเรื+องถ่ายแลว้ตอ้งทาํดีท็
อกค์เขาจะเขา้มาหานึกที+โรงครัวตลอดให้ไปช่วยผูป่้วยคนนี> ไดไ้หม เพราะในขณะนี> นึกจะเขา้ไป
ช่วยผูป่้วยที+ถ่ายไม่ออกตลอดผูป่้วยท่านนี> นึกก็ไปทาํให ้ไปทาํนึกก็ใส่นํ> าประมาณแค่นี>  นํ> าประมาณ 
500 มีเจา้หน้าที+พยาบาล 2 คนไปดว้ย ปล่อยนํ> าไปหมดมนัก็ไม่ออกนึกคิดในใจว่าท่านคงจะร้อน
มากอะไรประมาณนี>  นึกก็เลยทาํอีกขวดนึงประมาณ 500 เหมือนกนัก็ทาํอีกครั> งแลว้หยดนํ> ามนัเขียว
ไปหยดนึงนิดเดียว แต่นึกพอกใหเ้ขาก่อนนะคะ คือ ใชย้า 9 เมด็ พอกใหเ้ขาที+หนา้ทอ้งและแผน่หลงั 
เขาทรมารตอนกลางคืนมากเขาถ่ายไม่ออก ใส่นํ> ารอบที+ 2 เขา้ไปท่านก็ถ่ายในผา้ยางเต็มหมดเลย 
พอดีมีคนมาหานึกมารอที+หนา้ไม่ไกลนึกก็เดินออกไปไม่ไกลประมาณ 10 เมตร ปรากฏวา่ไม่รู้ว่า
พยาบาลนาํผูป่้วยที+ติดเตียงเขา้ไปในห้องนํ> า คือ เอาไปลา้งไปอาบนํ> าไม่ถึง 5 นาที นึกก็ไดย้ินเสียง
เจา้หนา้ที+เรียกพี+นึกคนไขต้าเหลือกแลว้ไม่ไหวแลว้ประมาณนี>  นึกก็วิ+งเขา้มาปรากฏวา่คุณตาหวัน่ะ
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ตาเหลือก มือเทา้เยน็ ๆ ไปตลอด นึกก็โทรหาที+หอ้งหวอดนะคะ ห้องหวอดก็ไม่มีใครมารับตอนนั>น
ก็ยุ่งกนัหมด นึกเลยตดัสินใจถามญาติผูป่้วยมียาหม่องฤทธิD ร้อนไหมอะไรประมาณนี>  เขาก็มียา
หม่องถว้ยทองนึกก็เอามาทาตามมือตามเทา้แลว้นึกก็ถามวา่ เอาผา้ห่มหลาย ๆ ผืนห่มให้คุณตา แลว้
ถามวา่มีขิงที+เป็นซองไหม นึกเอาละลายนํ> านึกป้อนคุณตาปรากฎวา่คุณตาดีขึ>นมาเรื+อย ๆ เจา้หนา้ที+
บอกวา่พี+นึกถา้พี+ไม่มาเขาก็ปล่อยตาย ตั>งแต่นั>นมาผูป่้วยในโรงพยาบาลที+เกี+ยวกบัระยะสุดทา้ยทาง
โรงพยาบาลเขาก็จะให้เขา้ไปทาํดีท็อกคใ์ห้หรือดูแลในดา้นการพอก นึกก็รู้สึกวา่นึกไดน้าํวิชายา 9 
เม็ด ของคุณหมอที+ เราได้เรียนมาของแพทย์วิถีธรรมไปใช้ในโรงพยาบาลแม่อาย เราก็รู้สึก
ประทบัใจในเรื+ องของอาหารในโรงพยาบาลนึกก็มีวิบากอยู่อย่างหนึ+ ง คือ ทุกวนันี> นึกก็ขอทาง
โรงพยาบาลไม่ขอทาํไดไ้หม คือ นึกยงัอยูใ่นห้องครัวก็ยงัตอ้งทาํบาปอยูเ่กี+ยวกบัเนื>อสัตว ์ผูบ้ริหาร
บอกวา่ขออีกสักระยะหนึ+ง นึกอยากจะลดอยา่งนี>ค่ะ นึกก็ขอ รู้สึกที+เราไปใชย้า 9 เม็ด ของอาจารย์
หมอในโรงพยาบาลก็รู้สึกเป็นสิ+งที+ว่าทางโรงพยาบาลเริ+มยอมรับเขา้มาเรื+ อย ๆ แลว้ค่ะ เพราะว่า
ในทางปัจจุบนัก็เริ+มตนัเขา้มาเรื+อย ๆ หมอแต่ละคนเริ+มยอมรับว่ายา 9 เม็ด นาํมาใชใ้นโรงพยาบาล
ไดค้่ะ ก็ขอสาธุค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.139 นายสมพงศ ์โขงรัมย ์
เพศชาย 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ นกับวชทุกฐานะ กราบอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดี 
พอ่แม่พี+นอ้งผูฝั้กใฝ่ในธรรม กระผมนายสมพงศ ์โขงลาํ จบการศึกษา ปวส. บา้นอยูบุ่รีรัมย ์ครั> งแรก
มาค่ายนี> เป็นค่ายบุญหนกัศกัดิD ใหญ่ ปี 56 มารักษาตวักบัอาจารยห์มอเขียวแลว้สุขภาพดีขึ>น และได้
ฟังธรรมกบัอาจารยห์มอเขียว แลว้ทาํไมอาจารยเ์ป็นคนธรรมดาพูดแต่ธรรม ก็เลยลองพิสูจน์ดูว่า
เป็นดงัพระพุทธเจา้วา่ลองทา้ใหม้าพิสูจน์ เลยพิสูจน์อยูปี่นี> เป็นปีที+ 3 ยงัไม่ออกไปหาเงิน แต่ออกไป
อยูบ่า้นบา้งเป็นบางครั> ง ก็ไดม้าศึกษาธรรมกบัอาจารย ์กิเสสก็เยอะ เมื+อก่อนกินขา้วอยู ่5 มื>อ ตอนนี>
ลดลงเหลืออยู่ 2 มื>อ สําหรับผมถือว่าดีขึ>น ตอนนี> ก็ยงัเยอะอยู่ ความชั+วก็ยงัมี เรื+องกินนี> หนกัยงัติด
ขนมอยูแ่ต่ก็โชคดีที+อาจารยใ์หค้าํแนะนาํอยูเ่รื+อย ๆ หมู่กลุ่มก็บอก ชี>ขุมทรัพยอ์ยูเ่รื+อยก็เลยปฏิบติัตวั
พยายามจะใหดี้ขึ>น สวสัดีครับ 
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กรณีศึกษาที+ 
7.140 สมพิศ พรพิศวรกุล 
อาย ุ57 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมเพื+อนแพทยว์ิถีธรรม
ทุกท่านค่ะ ชื+อสมพิศ พรพิศวรกุล จากกรุงเทพ วฒิุการศึกษาก็ ปริญญาตรีสุโขทยัธรรมมาธิราช อาย ุ
57 ปีค่ะ พูดถึงสภาวะธรรมสมยัก่อนเป็นคนที+ขี>หงุดหงิด รําคาญง่าย และก็ถา้เกิดมีอะไรไม่พอใจก็
ทนัทีเลยค่ะ พูดเลย ว่าเลย หรือต่อว่าบางทีก็ คิดบ่นในใจ แต่ว่าหลงัจากที+ไดม้าศึกษาไดม้าปฏิบติั
ธรรมะซึ+ งเป็นภาษาอะไรที+เขา้ใจง่าย ๆ มาก ๆ เลยค่ะ ก็ทาํให้เรามีความเขา้ใจในสภาวะธรรมมาก
ขึ>น มีสติเห็นตวัเอง ยบัย ั>งชั+งใจเเละก็เตือนตวัเองไดเ้ร็วค่ะ ก็เวลาที+เรา รู้สึกไม่พอใจปุ๊บ เราก็จะ เอย้ 
ๆ นี+เธอแมแ้ต่คิดนะคะ แมคิ้ดก็ยงัจะบอกวา่นี+เธอคิดอะไรนี+มนัไม่ไดน่้ะ เราเคยทาํมาทั>งนั>นเลยอยา่
ไปวา่ใครเลยอยา่คิดอะไรเลย ทาํอยา่งสมมติวา่เรานี+กวาดบา้นแลว้เขามาเดินย ํ+าค่ะ แลว้เราก็จะรู้สึก
ฉันกาํลงักวาดอยู่เธอมาย ํ+าก็จะรู้สึกไม่พอใจ ก็จะคิดในใจทาํไมมาเดินเกะกะ แต่พอเราตั>งใจรู้ตวั
ทนัที ไปว่าเขาไดไ้งเราเคยทาํมาเราเคยทาํมา ส่วนเรื+องดี ความดี ก็จะเป็นเคยชี> แนะนาํทางให้กบั
เพื+อน เรียกว่าเพื+อนแลว้กนันะคะ เขาเคยเป็นแม่บา้นที+ทาํงานของเราเก่านะคะ แต่เราก็ถือว่าเป็น
เพื+อนมนุษยด์ว้ยกนั อะไรอยา่งนี>  เขาเคยมีปัญหาเรื+องครอบครัว ตอนนี> เขาก็เลยมาเล่าให้เราฟัง เราก็
เลยชี>แนะเขาวา่ทางที+ดี การที+คุณหนีปัญหามนัเป็นทางที+ไม่ถูกตอ้ง ฉะนั>นเมื+อเขามีเรื+องกบัสามี สามี
มีแฟนใหม่เขาก็เลยหนีมาอยู่ กทม. พอเขามาอยู่ กทม. สามีเขาก็ตามโทรศพัท์มาตามหาเขา เขาก็
บอกวา่เขาไม่อยากไปเลย แต่วา่สามีเขาก็โทรมาตาม ๆ เขาก็เลยจะทาํยงัไงดี ไม่อยากไป และก็มนั
ยงัมีเรื+องหนึ+งสามีจะพาภรรยามาอยู่ร่วมบา้นกนั  เขาบอกเขารับไม่ไดก้็เลยจะทาํไงดี เราก็เลยบอก
ว่าก็ไม่เป็นไรเมื+อเรารับไม่ไดนี้>  เราก็เขา้ไปเลยไปคุยกบัเขาให้รู้เรื+ องเลยว่าอย่าทาํอะไรล่ะ ก็คือก็
บอกเขาไปสิวา่เรารับไม่ได ้เราก็จะมาอยูก่รุงเทพฯ คุณจะอยูข่องคุณก็อยูไ่ป และก็เราสวดมนตไ์หว้
พระปฏิบติัธรรมสิมนัจะไดดี้ขึ>น เราก็สอนเขาตรงนี> วา่เราลองมาปฏิบติัธรรมดู และก็เขาเคยเล่าว่า
ลูกเขา เขาก็เคยเล่าใหลู้กเขาฟังทาํใหลู้กเหมือนกบัชี> ใหลู้กเขาไม่พอใจพอ่เขาไปดว้ย เราก็จะบอกเขา
ไปวา่ อยา่ทาํนะ สิ+งนี>มนัไม่ดี เราทาํใหลู้กเกลียดพอ่มนัไม่ใช่สิ+งที+ถูกตอ้ง ก็ชี>แนะเขาพอหลงัจากนั>น
เขาก็หายไปเลย หายไปสักพกัหนึ+งนะคะ ลาอกจากงานไปเลยและก็กลบัมาอีกทีหนึ+งเขาก็จะเป็นอีก
คนหนึ+ งไปเลย สดใสร่าเริงและก็เปลี+ยนงานเปลี+ยนอาชีพ เขาไปเรียนหมอนวดกลบัมาเขาบอก
ตอนนี> เขาไปเรียนนวดแผนไทยน่ะ แลว้ก็มากราบขอบคุณที+เราชี> แนะเขาให้เขาเดินในทางที+ถูกเคลีย
ปัญหาอะไรเรียบร้อยหมดแลว้ตอนนี> ลูกเขาก็ดีมีงานทาํนะคะ ส่วนเรื+องที+ไม่ดีตอนนี> ที+ตวัเองรู้สึก
มาก ๆ เลย คือ เรื+องที+เคยทานเนื>อสัตวเ์ลิกไดห้มดแลว้นะคะ แต่กลบัมาทานใหม่ในเรื+องของปลา
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และไข่ แต่อนันั>น ส่วนหนึ+ งก็คือสุขภาพเราไม่ดี เราก็เลยตอ้งยอ้นกลบัมาทาน เพื+อเราขาดโปรตีน
คิดเองหรือเปล่าไม่ทราบเสร็จแลว้ก็รู้สึกมนัผิดค่ะ ก็จะพยายามเมื+อร่างกายเราแข็งแรงดีแลว้เราก็จะ
กลบัไปตั>งตน้ไหมว่าเราจะหยุดแมแ้ต่ปลาและไข่นะคะ ตอนนี>ก็คือทานปลากบัไข่ก็รู้สึกผิดนะคะ 
เวลาทานเขาก็รู้สึกขอโทษเขานะคะ ส่วนเรื+องลด ล่ะ เลิกอะไรไดบ้า้ง เคยชอบซื>อเสื>อผา้ รองเทา้
กระเป๋า แต่งตวั ตอ้งซื>อของในห้างดี ๆ ทุกสิ+งทุกอย่างตอ้งใช้ของดี ๆ ตอนหลงันี+ก็คือจะซื>อน้อย
ที+สุดและก็เสื>อผา้นี+ไม่ตอ้งรีดเลยก็ใส่ไดน้ะคะ และก็สิ+งที+ปฏิบติัมาแลว้สิ+งที+ไดฟั้งจากอาจารยก์็จะ
นาํไปปฏิบติัใหดี้ยิ+ง ๆ ขึ>นไปค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.141 นางสาวสมฤทยั รุจิราวโรดม 
อาย ุ41 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะพระคุณเจ้า กราบนมัสการหมอเขียว และเจริญธรรมพี+น้องทุกท่านค่ะ 
นางสาวสมฤทยั รุจิราวโรดม ค่ะ ชื+อเล่นชื+อ รุ่งนะคะ อายุ ปีนี> ก็ 41 ปี เกิดที+จดัหวดัชลบุรี แลว้ก็ไป
เรียนหนงัสือแลว้ก็ทาํงานอยูที่+กรุงเทพฯ แลว้ก็สองปีนี>ไปอยูที่+ระยอง อาชีพเป็นคาํถามที+สับสนมาก
เลยพอดีพึ+งลาออกจากงานมา 2 ปี แลว้ก็ไปซื>อบา้นแลว้ก็ทาํสวนอยูแ่ต่ก็ไม่ค่อยไดท้าํอะไรมากมาย 
ส่วนใหญ่ก็ยงัร่อนเร่อยู ่ส่วนวฒิุการศึกษาจบปริญญาโท การศึกษามหาบณัฑิต การมธัยมศึกษาจาก 
มศว. ปราสานมิตรนะคะ ขอพูดเรื+องความชั+วก่อนแลว้กนัรู้สึกมนัเยอะเหลือเกินนะคะ ความชั+วนี+ก็ 
อย่างแรกเลยก็คือเรารู้สึกว่าสิ+ งที+เราคิดว่ามนัดีมนัเป็นความดีที+ยงัไม่บริสุทธิD เราเห็นว่ามนัยงัมี
ตะกอนนอนนิ+งอยู่มนัยงัมีอนุสัย ยงัมีอะไรที+ยงัไม่เกลี> ยงนะคะ ก็เห็นในจุดนั>นก็เลยรู้สึกว่าตวัเอง
ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ แต่ความชั+วที+เห็นที+เยอะ ๆ มาก ๆ ก็คือน่าจะเป็นเรื+องของการหลง คือ วน
คิดซํ> าคิดทบทวนอยู่นั+นล่ะ อย่างตอนนี> ก็ยงัสับสน เราลาออกมาเวลาเจอหน้าใครทางบา้นหรือคน
รอบขา้งเขาก็จะถาม แลว้ลาออกมาทาํไม ยงัอายุนอ้ยอยูเ่ลย ความรู้ความสามารถก็มีหรืออะไรอยา่ง
นี>  เราก็ยงัดี พอดีที+ลาออกเหตุผลที+ทางบา้นยอมรับหมดเลยนะคะ เพราะว่าพอดีป่วยนะคะ แต่ป่วย
เป็นโรคที+ยงัไม่ส่งผล ณ วนันี>  แต่จะส่งผลในอนาคต เป็นโรคเกี+ยวกบัสมองนะคะ แลว้คุณหมอ
วินิจฉัยว่าคนที+เป็นโรคนี>นะ 0.01 เปอร์เซ็นต์ คือ ในลา้นคนเป็นสักสิบหกคนอย่างนี>นะคะ แลว้ก็
เป็นโรคที+รักษาไม่ไดน้ะคะ ถา้ใครเคยดูซีรี+ญี+ปุ่นนะคะ นํ>าตาลหนึ+งลิตรนะคะ เป็นโรคเดียวกบัอายะ๊
นะคะ เสเปโนสไปร่าสไปเรชั+น มนัก็ยงัไม่ส่งผลแต่ก็ไม่ไดก้งัวลอะไรนะคะ ทุกวนันี> ก็ยงัใช้ชีวิต
เป็นปกติอยูน่ะคะ ก็เลยเป็นเหตุผลที+ว่าก็ดีใจที+ หนึ+ งรักษาไม่ได ้สองเขาบอกวา่โรคนี> ก่อนตายเราก็
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จะยงัมีสติสัมปชญัญะครบถว้นแน่นอน เราไม่หลงลืมสติแน่นอนก่อนตายนี+ค่ะ แต่วา่ร่างกายเราก็จะ
เคลื+อนไหวไม่ไดน้ะคะ ดงันั>นก็เลยคิดวา่ โห ! เราจะเหลือเวลาในชีวติอีกสักกี+ปี ก็ตอ้งเร่งความเพียร
แลว้ก็เลยคิดวา่จะออกมาใชชี้วิตที+เหลือนะคะให้มีคุณค่าต่อตวัเอง ก่อนจะออกก็คิดว่าลาออกจาก
งาน เราก็ตอบแทนโลกมาเยอะแลว้ ตอบแทนคนอื+นมาเยอะแลว้ ขอตอบแทนตวัเองบา้งนะคะ นี+ก็
คือเรื+องของการคิดวน ก็คิดไปคิดมาคิดอยูนี่+ล่ะซํ> าซากอะไรอย่างนี> ก็แกปั้ญหาโดยการไปทาํจิตให้
นิ+งก็จะไปปฏิบติัธรรมตามวดัตามไรอยา่งนี>บา้ง ก็คิดวา่จะทาํที+บา้นนะคะ อยูบ่า้นก็อยูค่นเดียวแลว้ก็
ในเนื>อที+ 20 ไร่ ก็คืออยู่คนเดียวไม่มีเพื+อนบา้นเลยนะคะ มีหมาอยู ่3 ตวัจริง ๆ แลว้วิเวกมาก็ทาํ แต่
วา่ไม่สามารถชนะกิเลสได ้เราก็ประมาณตนวา่ อินทรียพ์ละเราแก่กลา้ก็มีอาหารกายอีกตวันึ+ งที+เป็น
ตวัร้าย ๆ เลยที+พบกบัตวัเองนะคะ ปรากฏวา่เราก็แพเ้ขา ปรากฏว่าแพก้็แพก้็ไม่เป็นไรนะคะก็ต่อสู้
กนัไป ก็หยุดดูตวัเอง แลว้ก็สู้กนัไป ก็พยายามทาํจิตให้นิ+ง ๆ เพราะอีกอย่างนึ+ งขอ้เสียของตวัเองที+
เป็นเยอะก็คือเป็นไฮเปอร์ คือ อยู่นิ+งไม่ค่อยไดค้่ะ ตอ้งหางานทาํ เดีBยวทาํโน่นทาํนี+ทาํนั+น ขยนัเกิน
เหตุอยา่งนี>ค่ะ ก็เลยคิดวา่ตอ้งฝึกตรงนี>นะคะ ส่วนความดีที+พบก็คิดวา่ตวัเองเป็นคนที+ให้อภยัคนอื+น
ได้ง่าย คือ ครั> งแรกอาจจะรู้สึกทุกข์ใจแต่คงไม่ใช่โกรธนะคะ โกรธมนัก็ไม่ไดโ้กรธมานานแล้ว
ส่วนใหญ่มนัจะเป็นลักษณะตะกอนของความโกรธ โทสะ น้อยใจ เสียใจ ไม่สบายใจ รําคาญ 
หงุดหงิดอะไรอย่างนี> นะคะ เป็นลกัษณะนี> เราก็จะเห็นมนั พอเราเห็นเราก็จะใช้มรณานุสสติเป็น
หลกั ก็คือคนเราก็อยกูนัไม่ถึงร้อยปีหรอกเดีBยวก็ตายจากกนัแลว้ ก็ช่างหวัมนัเถอะ ก็ผ่อน ๆ กนัไป
อะไรอย่างนี>  ก็จะใช้วิธีการนี> นะคะ ก็ผ่อน ๆ ไปส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นความดีก็น่าจะเป็นเรื+องของ
ความใจดีนะคะ แลว้เรื+องของสภาวะธรรมปีนี>ก็อยา่งที+บอกไป เล่าไปทั>งหมดแลว้นะคะ ก็น่าจะเป็น
สภาวะธรรมนะคะ ก็คือจะวนจะศึกษาให้มากขึ>น แลว้ก็พากเพียรให้มากขึ>นนะคะ ส่วนจะลดละ
กิเลสอะไรก็ตั>งใจว่าออกไปก็จะพยายามงดเนื>อสัตวใ์ห้ไดจ้ะพยายามนะคะ ก็เหลือตอนนี> ที+ยงั
เหลืออยู่ก็เป็นปลาตวัเล็กตวันอ้ยนะคะ แต่ก็ทานนอ้ยลงนะคะ ขนมไข่ก็นอ้ยลงนะคะ ก็จะพยายาม
ลดนะคะ ขอบคุณค่ะ 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.142 นางสาวสมศรี วณิชาสกุลบุษ 
อาย ุ53 ปี เพศหญิง 
 
 กราบนมสัการพระคุณเจา้ ขอคารวะอาจารยห์มอเขียวนะคะ และเจริญธรรมสาํนึกดีพี+นอ้งผู ้
ใฝ่ในสุขภาพทุกท่านค่ะ สมศรี วณิชาสกุลบุษนะคะ ชื+อเล่นว่า จิง ค่ะ อายุ 53 ปีค่ะ เป็นนกัศึกษา
แพทยว์ิถีธรรมปี 56 อาชีพเป็นที+ปรึกษาอิสระครึ+ งหนึ+ง และก็ทาํสวนอีกครึ+ งหนึ+ง เพศหญิงแน่นอน
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ค่ะ วุฒิการศึกษาปริญญาตรีเคมีนะคะ ปริญญาโทดา้นบริหาร สภาวะธรรมที+เกิดขึ>นใน 2 ปี ที+ผา่น
มาก็จะเป็นอาการฟูกบัแฟบนะคะ ปีที+ผา่นมาถา้จะเป็นอาการฟูนี+ก็มีสติเร็วขึ>นจะไม่ให้มนัฟูมากนกั
แต่อาการแฟบนี+ถ้าเป็นที+บ้านก็ไม่หนักก็ดีขึ> นแต่ถ้าเป็นที+ทาํงานก็จะหนักกว่าเดิม หนักนี+ตามที+
อาจารยห์มอเขียววา่ก็คือวา่ขยนัแต่ความขยนันี>มนักลายเป็นอตัตานะคะ ดว้ยความที+เทคโนโลยีของ
หอ้งแล็ปนี+ทนัสมยัขึ>นและเป็นที+ปรึกษาทางดา้นระบบการบริหารจดัการคุณภาพและความปลอดภยั
อาหารนะคะ ก็อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะ และก็ปีที+ผ่านมานี+ก็ต้องบอกว่าในอดีตนี+
สารพิษจากเชื>อรานี+เราจะเช็คไดใ้นห้องแล็ปปะมาณ 18 ชนิด แต่ปีที+ผ่านมานี+เทคโนโลยีสมยัใหม่
เช็คไดที้+เดียวในโลกนะคะ ที+ประเทศออสเตรเลียมากกวา่ 380 ชนิด ใน 1 ตวัอยา่งนี+จะใชค้่าใชจ่้าย 
15,000 บาท ถา้เช็คที+เมืองไทยเมืองไทยเราจะเช็คไดแ้ค่ 6 ชนิด และก็ตวัอยา่งละ 12,00 บาท ต่อ 1 
ตวัอยา่ง แต่อนันั>นคือฉีดเขา้ไปทีเดียวเลยนะคะ 15,000 และก็ไม่รับบริการขา้งนอกดว้ยนะคะ ทีนี>
พอไปเช็คมาก็ยิ+งกลวัความติดดีเวลาเราเขา้โรงงานอาหารสัตวไ์ปเป็นที+ปรึกษาแลว้เห็นวตัถุดิบมี
ความเสี+ยงที+จะขึ>นราหรือว่าตวัอาหารสัตวที์+ดูชื>นและขึ>นราเราจะสติหายเลยค่ะ เราจะปรี> ดแตก! 
ทนัทีเลย คือ ดว้ยความที+เราติดดีเราจะห่วงกงัวลว่าคนที+มนัมีโอกาสน้อย ๆ อย่างเช่นแรงงานพม่า 
แรงงานเขมร แรงงานไทยที+เป็นกรรมกรอยูใ่นโรงงานเป็นผูที้+ตอ้งสัมผสัวตัถุดิบหรืออาหารที+ขึ>นรา
เหล่านี> จริง ๆ ที+พูดนี+ เป็นการให้ข้อมูลก็ไม่อยากให้เผยแพร่ในสื+อมากนักเหมือนเรากาํลงัโจมตี
อุตสาหกรรมที+เราทาํมาหากินมาตลอดชีวติกวา่ 30 ปี แต่วา่ก็เป็นเคสที+อยากให้ผูที้+มีความรักสุขภาพ
มีความมั+นใจว่าการปลูกผกักินเองทาํเองมนัปลอดภยัที+สุดแลว้นะคะยิ+งอยู่ในวงการอุตสาหกรรม
อาหารมาก็ยิ+งรู้สึกวา่อาหารจากอุตสาหกรรมมนัไม่ปลอดภยันะคะอยา่งกากถั+วเหลืองนี+กวา่เราจะได้
เลี> ยงสัตวนี์+ก็ผลิตมาแลว้ตั>งเกือบ 1 ปีนะคะ แลว้ก็อยากจะบอกวา่ใน 380 รายการ มากกว่า 1 ใน 3 
อยูใ่นระดบัที+ถือวา่อยูใ่นอนัตราย ฉะนั>นกรรมกรที+จะตอ้งจบัตอ้งวตัถุดิบเหล่านี>นะคะ ก็จะติดเชื>อ
ราที+มือนะคะ แลว้ก็เชื>อราที+มือเป็นจุลินทรียที์+ก่อโรคที+หายารักษายากที+สุดมีตวัยาน้อยที+สุดนะคะ 
และตอ้งใช้เวลารักษายาวนานที+สุดคนจนที+จะเข้าถึงยาเชื>อราจะน้อยตอ้งคนมีเงินจริง ๆ นะคะ 
เพราะฉะนั>นอยา่งเช่นเป็นเชื>อราที+เล็บนี+ค่ะ หกเดือนก็ยงัรักษาไม่หายตอ้งใชย้ากินยาทาและก็ยาจุ่ม
นะคะ ฉะนั>นกรรมกรที+จะจบัตอ้งวตัถุดิบที+มีเชื>อราเหล่านี>นะคะ ก็จะติดแลว้ก็สปอร์ของเชื>อรานี+ค่ะ 
ก็จะเขา้ไปในทางเดินหายใจก็จะมีคนที+เป็นวณัโรคหรือวา่เชื>อราเขา้กระแสเลือดมากขึ>นนะคะ อนันี>
ก็เป็นอะไรที+น่ากลวัแลว้ก็เราก็พยายามต่อสู้ในเรื+องของวตัถุดิบที+มีเชื>อราเหล่านี> ที+พยายามไม่ให้เขา้
สู่วงจรสัตวอี์กนะคะ ในอดีตนี+ก็จะเขา้ไปสู่วงจรที+เลี> ยงพวกปลานิลเราก็เป็นคนที+เลี+ยงที+จะไม่กิน
ปลาดิบนะคะ จริง ๆ แลว้ก็หลุดเขา้ไปสู่วงจรอาหารสัตวแ์ละอาจเขา้ไปสู่อาหารคนไดส่้วนใหญ่เชื>อ
ราจะทนความร้อนได้มากทาํการปรุงเดือด 290 องศา ก็ยงัอยู่ได้นะคะ ฉะนั>นก็อาจจะเป็นอะไร
อย่างหนึ+งที+พอเราไปงานศพจะชอบถามวา่ตายเพราะอะไรกนั หลงั ๆ ระยะ 2 ปี ที+ผา่นมา พบวา่ถา้
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ไปงานศพเพื+อนร่วมงานนะคะ ประมาณ 1 ใน 3 จะเป็นมะเร็ง ที+บา้นเราตรวจไม่เจอนะคะอนันี>  คือ 
เป็นสภาวะธรรมก็รู้สึกว่ายงัติดดีตรงนี> อยู่ยงัเลือกไม่ได ้เพราะฉะนั>นเวลาทาํงานพยายามจะไม่ยดั
เยยีดนะคะ แต่วา่อดไม่ไดปี้นี> เมื+อเชา้ เมื+อวานนี> ปีนี> ก็จะปวารณาวา่จะเลิกเป็นพรหม 3 หนา้ ซะทีนะ
คะ ความดีที+ทาํหลกั ๆ คือ วา่ใหเ้วลากบัคุณพอ่มากขึ>น กวัซาใหคุ้ณพอ่คุณพอ่ก็หลบัสบายขึ>นแต่คุณ
พอ่ไม่ยอมดื+มนํ>าสมุนไพรฤทธิD เยน็สด ก็ยอมลงทุนซื>อหมอ้กลั+นยา่นางเลยเพื+อให้คุณพ่อกินนํ> ากลั+น
ใบย่านางแต่อาจจะกินเยอะไปคุณพ่อก็เลยไม่สบายนอ้งสาวก็เลยฝากมาถามคุณหมอวา่นํ> ากลั+นใบ
ยา่นางกินแลว้ร้อนมั>ยนะคะ ถดัมาก็ คือ วา่แจกจ่ายพนัธ์พืชสมุนไพรฤทธิD เยน็นะคะ และก็สนบัสนุน
ศูนยก์ารเรียนรู้หมู่บา้นเด็กปกากะญอที+แม่ฮ่องสอน ปีนี>ก็จะไปทาํมากขึ>นและก็ปลูกป่านะคะ ส่วน
ความชั+วที+ลดไดน้ะคะ แต่ยงัมีบา้งนะคะก็คือกาแฟก็ลดได ้90% ค่ะ ส่วนอาหารสจดัอาหารมื>อเชา้ก็
ไม่กินแลว้ค่ะ กินเป็นนํ> าผลไมปั้+นและเลิกการเบียดเบียนผูอื้+นนะคะ แต่เห็นผลต่างนะคะ ปีนี> เมื+อ
เทียบกบัตน้ปีที+แลว้นี+นะคะก่อนที+จะเขา้ค่ายพระไตรปิฎกเมื+อเดือนกรกฎาจาํไดว้า่เดือนกรกฎาถึง
ตุลา 2 ครั> ง ที+ผา่นมาไดดี้อยา่งหนึ+งรู้สึกวา่เมื+อก่อนนี>จะเป็นการกดข่มที+จะตอ้งแพ่งโทษเยอะ ๆ แต่
เดีBยวนี>ไม่ไดแ้พง่โทษนะคะ มนัรู้สึกวา่ความอยากมนัหายไปนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.143 นายสรณะ ลีลาสันติธรรม 
อาย ุ64 ปี เพศ ชาย 
 
 กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวครับ แลว้ก็เจริญธรรมสํานึกดีทุก ๆ ท่าน ผมชื+อสรณะลีลา
สันติธรรม ชื+อยิ>มครับ แต่บา้นเกิดผมอยู่ที+เบตง แลว้ก็อายุตอนนี>  64 แล้ว อยู่ที+นี+ปีที+ห้าแลว้ครับ 
เพราะวา่ทาํตั+งแต่ตอนแรก จนถึงตรงนี>ผมก็ตามทุกค่าย แลว้ก็ธรรมะ แต่จริง ๆ แลว้ ผมเป็นคนจีน 
มาที+นี+ พ.ศ. 2554 วนัที+ 6 พฤษภาคม จึงจะไดรู้้วา่ธรรมะคืออะไร ผมเรียนจบรามคาํแหง ปี 25 แต่ก็
ไม่ไดน้บัถือศาสนาอะไรเลย เพราะวา่อยูต่ามรอบโลกก็เพราะวา่ธรรมะอยูข่า้งนอกนี> รู้สึกวา่ และจะ
ไม่ค่อยเหมาะสมกบัของที+เราตอ้งการ มาที+นี+แลว้ไดธ้รรมะเยอะ ตั>งแต่วนัแรกวิชชาจรณสัมปันโนนี>
ผมไม่รู้จะแปลยงัไง ก็เลยไดรู้้จากอาเล็กครั> งแรก ก็เลยเขา้ใจวา่เป็นอยา่งนี> เอง ตั>งแต่นั>นก็เขา้ค่ายครั> ง
ที+ 2 ที+ลพบุรี แลว้ผมก็เป็นจิตอาสาเลยจนกระทั+งถึงวนันี>  แลว้ทุกวนัก็ตื+นเชา้ไดป้ระมาณตีสามครึ+ ง 
แลว้นอนประมาณไม่เกินสี+ ทุ่ม แลว้ก็ทาํให้ร่างกายดี เพราะก่อนที+จะมาผมกินยาความดนัสิบสี+ ปี 
หมอบอกว่าไม่มีทางแกต้อ้งกินตลอดชีวิต ก็ลองดูว่ามาที+นี+จะไม่กินยาตั>งแต่ก่อนมาหนึ+ งอาทิตย์
ไม่ตายก็เลยไดอ้ยูถึ่งทุกวนันี>  ทาํใหผ้มไดรู้้สึกวา่ชีวตินี> ดีแลว้กินมื>อเดียวนี>แทบไม่มีปัญหาเลย สบาย
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มากครับ เพราะวา่ผมก็อด ๆ ทน ๆ อยูแ่ลว้ มีกินบา้งไม่มีกินบา้งก็มีนะครับ ตอนเรียนหนงัสือก็เลย
ทาํให้ผมสบายมากธรรมะทาํให้ผมสมาธิแข็งแกร่งขึ>น ใครจะมาด่าอะไรแต่ก่อนไม่ไดค้รับ ใครจะ
มาอะไรรู้สึกว่าจะตอ้งหลบทางแน่ แต่ตอนนี> ใครมาเชิญเลยครับ ได้เลยจะทาํอะไรทาํไป ก็ถือว่า
ธรรมะทาํใหรู้้จกัที+ถูกตอ้งแลว้ก็ทาํดีไดดี้ทาํชั+วไดช้ั+ว ทาํให้ผมจาํตั>งแต่เด็ก ๆ แลว้ เพียงแต่วา่ตอนนี>
มาทาํที+นี+แลว้ แลว้ลดละนี> ก็ได ้ส่วนใหญ่ที+เขาทาํไม่ไดผ้มทาํได ้เพราะว่าผมชินมนัแลว้ กินกาแฟ
ที+ว่าติดไม่มีติดเลยครับ จะเลิกก็เลิกเลย ไม่จาํเป็นที+จะตอ้งกิน เพราะว่ากบัสุขภาพทั>งนั>น ทุกวนันี>
ไม่เคยปวดหวัไม่เคยอะไรเลยตั>งแต่มาที+นี+ นี+ล่ะคือวา่ทาํความดีไว ้ทาํงานจนเหนื+อย ทาํงานเต็มที+ ทาํ
ใหชี้วติดี แค่นี> ล่ะครับ 
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.144 นางสวนฟ้า พุม่จีน 
อาย ุ67 ปี เพศหญิง 
 
 ดิฉนันางสวนฟ้า พุ่มจีน อายุ 67 ปี อยากจะกล่าวชื+นชมตวัเองที+มีบุญไดม้า ณ ที+นี>นะคะ ไม่เคย
คิดเคยฝันเลยนะคะ ว่าเราจะมีชีวิตรอดอยู่ไดเ้พราะว่าเคยเจ็บป่วยมามาก เคยไปเขา้ค่ายสุขภาพซึ+ ง
ค่ายนั>นเป็นค่ายอบรมแพทยว์ถีิธรรมซึ+ งเราไม่รู้นะคะ เราก็เห็นมีป้ายยินดีตอ้นรับ เราก็รีบเขา้ไปเลย 
อาจารยห์มอนอ้มบูชาที+อยูป่ฐมอโศกท่านบอกวา่เป็นค่ายของแพทยไ์ม่ใช่ค่ายคนไข ้เราก็ผิดหวงั แต่
พอท่านมองหนา้เราจอ้งหนา้ ท่านก็ไม่ถามเรื+องสุขภาพนะคะ ไม่ถามเรื+องสุขภาพสักคาํ ถามบอกวา่
มีลูกกี+คน ดิฉนัก็บอกวา่ มีลูก 3 คนค่ะ ท่านอาจารยห์มอนอ้มบูชาก็หนัไปทางที+อาจารยห์มอเขียวรับ
เป็นคนไขพ้ิเศษคนหนึ+ งนะ ถา้ปล่อยเขาไปเขาก็จะตอ้งไปเขียนพินยักรรมให้ลูกเขาน่ะ คือ จะตอ้ง
ตายนะคะ มีโรคหลายโรคมาก ไทรอยด์ หัวใจ แลว้ก็เป็นไมเกรน มีอาการขั>นประสาท และก็เป็น
กระเพาะ เป็นลาํไส้ แล้วช่วงนั+นยงัไม่ได้ผ่าตดัมดลูกนะคะ เป็นเนื>องอกในมดลูกค่ะ แล้วก็เป็น
ริดสีดวงทวาร แลว้ก็เป็นภูมิแพ ้แพทุ้กอยา่งค่ะ แพก้ลิ+น แพด้อกไม ้แพเ้กสร แพฝุ้่ น แพอ้ากาศ แพ้
อาหาร อาหารทะเล พอกินอะไรเขา้ไป ก็จะมีอาการค่ะ แต่เราก็ไม่รู้นะคะ มนัคนัมาก ๆ ตามเนื>อตวั 
ก็ไปหาหมอแทบทุกหมอนะคะ แมก้ระทั+งสัตวแพทย ์คิดวา่ตวัเองเป็นขี> เรื>อน เพราะวา่มีหมามานอน
บนโต๊ะทาํงาน แลว้สุนขันั>นเป็นขี> เรื> อนนะคะ เราคิดวา่เราคงติดโรคเรื>อนแลว้ พอไปหาหมอ หมอ
บอกวา่โรคเรื> อนในสุนขัไม่ติดในคน รู้สึกวา่ ชีวิตนี>นะคะ โอ๊ย! คือ ทุกขม์าก ถึงขนาดจะฆ่าตวัตาย
ถึง 3 ครั> งแลว้ พอไดม้าพบอาจารยท์่านหมอเขียว ท่านก็ดูแลตั>งแต่ป๋าก๊วน กวัซา จดักระดูก ฝังเข็ม 
วนัละอยา่ง ๆ นะคะ จนหายในที+สุด แลว้เราก็ประมาทจนกลบัไปดูแลตวัเอง เพราะคิดวา่ เราไดว้ิชา
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ไปแลว้ คงจะไม่เจบ็ไม่ป่วยอีกแลว้นะคะ แต่ต่อมาอีก 10 ปี กวา่เกือบ 20 ปีค่ะ ก็ป่วยอีก ป่วยมานาน
เหมือนกนั 3-4 ปี จนมาปี 55 จึงไดต้ดัสินใจ มาพบอาจารยห์มอเขียวอีกครั> งหนึ+ง มาเป็นรุ่นวาเลนไทน์ 
คือ เขา้ค่ายวนัที+ 9 ถึงวนัที+ 14 ค่ะ แลว้ก็สมคัรไปจิตอาสา ณ ตอนนั>น เหตุผลก็คือไดฟั้งท่านแลว้ 
เหตุที+เราป่วยครั> งที+ 2 นั>น เพราะวา่เราเป็นโรคขี> เครียด โรคยึดดีติดดี โรคพรหมวิหาร 3 แมก้ระทั+ง
เป็นคนดี มีกรุณา มีเมตตา แล้วก็ยินดีที+คนอื+นไดดี้ แต่ว่าวางอุเบกขาไม่เป็น ก็สามารถป่วยไดค้่ะ 
โดยเฉพาะเรามีอาชีพเป็นครู อยากจะให้คนอื+นไดดี้ แลว้ตวัเองก็ลุน้ตวัเองอยากเป็นคนดี คือจะตอ้ง
ดีมาก ๆ ใหเ้ป็นตวัอยา่งของคนอื+น เพราะวา่เป็นครูนี+ แค่บอกแค่สอนไม่ได ้ตอ้งเป็นตวัอยา่งที+ดีดว้ย 
ตวัอยา่งที+ดีมีค่ากวา่คาํสอน ตวัเองก็ยึดเอาตรงนั>น ก็ลุน้ตวัเอง อยากให้เป็นคนดี ๆ ก็เลยป่วยอีกครั> ง 
ก็มาพบท่านแล้วก็ได้ปฏิบติัตวั จากตรงนั>นเราก็หายเจ็บหายป่วยเลยค่ะ จนสมคัรเป็นนักศึกษา
ปริญญาโท เพื+อที+จะมาช่วยท่านอาจารย ์ดว้ยความกตญัOูของเรา วา่ท่านให้ชีวิตเรามาแลว้ ชีวิตนี> เรา
ก็จะอุทิศให้ทางดา้นนี>  เพื+อเป็นมวลมนุษยชาติ แลว้ก็เราก็จะไดไ้ม่เจ็บไม่ป่วยนะคะ แลว้ความไม่ดี
ของตวัเองนะคะ ทั>ง ๆ ที+ตวัเองวา่ตวัเองทาํดี ก็เกิดหลงกิเลสนี+นะคะ เขาจะทาํให้เห็นตวัเขาได ้เห็น
โจร 500 ที+ถือมีดดาบมา ฉนัจะฆ่าแก ฉนัจะฆ่าแกนี+ เราก็เห็นง่าย ๆ แตถ้า้โจรในสูท โจรในคราบผูดี้ 
เราไม่เห็นง่าย  ๆ เลย ให้การที+ยึดดีคิดดีเรานี+ล่ะ คือ ตวักิเลสในคราบผูเ้ป็นโจรในคราบผูดี้นะคะ 
ดิฉนัมองไม่เห็นค่ะ จนถึงวนัสุดทา้ยวนัสงกรานตก์็นี+ค่ะ ดิฉนัตอ้งการของขวญัที+จะเอาไปให้ผูป่้วย 
ดิฉนัทาํวิจยัการใช้เวลาและการนนัทนาการของผูป่้วยผูสู้งอายุ ตามหลกัสัปปุริสธรรม 7 ก็เป็นการ
เตือนสติเราให้เรานาํ วิชานี>มาใช ้ถา้เราไม่รู้จกัประมาณ ไม่รู้จกัหลกัสัปปุริสธรรม 7 แลว้ นอกจาก
จะมีเมตตาอยา่งที+อาจารยว์า่นะคะ แลว้ก็เมตตา ในส่วนดี แลว้อะไร ในส่วนดอ้ยนะคะ นั+นยงัไม่พอ
นะคะ ตอ้งมีหลกัสัปปุริสธรรม 7 ดิฉนัไปผิดศีลขอ้ 2 ในงานสงกรานตนี์>นะคะ กบัอากิม เพราะไป
บอกอากิมวา่ ดิฉนัขอซื>อเอกสารและก็นํ> ามนัเขียว อะไรต่าง ๆ ไปให้คนไขอ้ยา่งละ 50 แต่แลว้เอา
ไปเอามา เอาไปเกินจาํนวนค่ะ โลภมากเกินไป ตั>งใจจะทาํกุศลแต่ลืมไปที+จะลดกิเลสตวัเองค่ะ หลง
ตวัเองวา่ตวัเองเป็นคนดี ทาํกุศลเพื+อชาติบา้นเมืองแต่ที+จริงแลว้ เราผิดศีล คือ โลภมาก อยากจะได้
ของเอาไปแจกคนอื+น ผดิศีลขอ้ 2 แลว้ก็ขอ้ 4 คือ โกหก บอกวา่จะเอาแค่เท่านี>  แต่วา่เอาไปมากกวา่นี>  
เพราะว่า เรามีเงิน 500 บาท แลว้พอนบัจาํนวนตามที+ตอ้งการ บอกอากิมไว ้จาํนวนนั>น ไม่พอกบั 
500 เราก็เลยแถมให้มนัเต็ม 500 ถา้อากิมไม่ชี>  ถา้เราไม่อยูใ่นมิตรดี สหายดี หมู่กลุ่มดี เราจะไม่เห็น
กิเลสตวัเองเลยค่ะ ก็ขอกราบขอบพระคุณอากิม แลว้ก็พี+ ๆ น้อง ๆ ที+อยู่ในนี+ถา้มีโอกาส มีอะไรที+
ดิฉันบกพร่อง มองไม่เห็นตวัเองเพราะกิเลสของดิฉันมนัอยู่ในสูทนะคะ ท่านช่วยชี> แนะด้วยค่ะ 
กราบขอบพระคุณค่ะ 
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กรณีศึกษาที+ 
7.145 นางสาวสิริรัตน์ ธนพรไพศาล 
อาย ุ60 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมพี+น้องผูรั้กในธรรม
ทุกท่านค่ะ วนันี>  (หัวเราะ) คือ ปีที+แลว้นะคะ ไม่ไดม้าค่ะไม่ไดม้าค่ายพระไตรปิฎก ความชั+วเยอะ
มากเลยค่ะ ตลอดปี 57 นะคะ ก็คือเขา้ค่ายครั> งแรกเมื+อปี 54 ปลายปีนะคะ แลว้ก็ประทบัใจธรรมะ
อาจารยม์ากนะคะ  แลว้ก็ตั>งใจลดสัตวใ์หญ่ขอกินสัตวเ์ล็กก่อน แลว้ก็ทาํไดปี้หนึ+ง ก็จด ๆ จอ้ง ๆ ค่ะ 
วา่จะมาเรียนดีไหม เพราะตอนนั>นโอโ้ห! คุณสมบติัเยอะมากเลยจะมาเรียนนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรม 
ตอนนั>นก็อายหุา้สิบกวา่แลว้ ออ้! ใช่ลืมแนะนาํตวัเอง (หวัเราะ) แนะนาํตวัเองก่อนนะคะ ชื+อสิริรัตน์ 
ธนพรไพศาลนะคะ อาย ุ60 ปีแลว้ค่ะถา้มิถุนานี>  แลว้ก็อาชีพทนัตแพทยค์่ะ มาค่ายครั> งแรกเนื+องจาก
นํ> าท่วมกรุงเทพค่ะ มนัท่วมบา้นค่ะ จริง ๆ ใจลึก ๆ เคยอ่านหนงัสืออาจารยแ์ลว้อยากมา ปรากฏว่า
นํ> ามนัถีบมานะคะ ก็เลยเขา้ค่ายทีนี> เขา้ค่ายเสร็จก็มีความรู้สึกวา่ธรรมะอนันี> ล่ะที+เราตอ้งการ เพราะ
ตวัเองศึกษาธรรมะหลายที+ก็ยงัไม่มีครูบาอาจารยเ์หมือนคนอื+นเขา คนอื+นเขายงัมีครูบาอาจารยค์น
นั>นคนนี>  เรายงัไม่เคยมีไงคะ เขา้ค่ายครั> งนี>ก็เลยนี+ล่ะครูบาอาจารยเ์ราแลว้ก็ปฎิบติัตามอาจารยส์อน
นะคะ จากค่ายเที+ยวนั>นนี+ฟังซีดีตลอดทั>งอยูบ่า้นทั>งในรถไม่เคยขาดนะคะ ธรรมะแน่นมากฟังทุกวนั
นะคะขบัรถก็ไปนะคะ ไปเรื+อย ๆ ซะนี> ก็มาค่ายพระไตรปิฎกครั> งแรกเมื+อเดือนตุลาปี 55 อาจารย์
สอนทานมื>อเดียว เขาบอกตอ้งทานมื>อเดียวนะ เราก็ฝึกทานก่อนเขา้ค่ายประมาณ 5 วนัเราก็ทาํได้
แลว้หลงัจากนั>นเราก็ทาน ยืนไดเ้ป็นปีค่ะ ปีกวา่ 55 แลว้ก็ 56 นะคะ มาพร่องตอนปี 57 นี+ล่ะค่ะ ทีนี>
เราก็ จากค่ายนั>นเราก็อยากเป็นจิตอาสา ก็มาสมคัรนะคะ มาสมคัรเราก็เริ+มไปบาํเพ็ญบุญที+คลอง 3 
นะคะ ไปใหม่ ๆ งงมากเลยค่ะ เราทานมื>อเดียวปรากฏวา่ทั>งค่ายไม่มีคนทานมื>อเดียวเลยในรอบนั>น 
มีนอ้ยมากนะคะ มีท่านสองท่านนะคะ เราก็เลยงง ฮุย้! ตายแลว้ ถามคนนั>นคนนี> ยงักินเนื>อสัตวไ์หม 
เอา้ยงักินอยู ่เราก็เอ่อ! ดีดีดี เรามีเพื+อนอะไรอยา่งงี>ค่ะ คือ นางมารร้ายนี+อ่ะมนัคอยบอกตลอดเลยนะ
คะ เดีBยวจะเล่าใหฟั้งนางมารร้ายหลายจงัหวะเลยค่ะ นางมารร้ายมนัก็ เอ๊ย! เขาอยูก่นัตั>งห้าปีเขาก็ยงั
กินอยูเ่ลย แลว้เราเพิ+งมาเราจะเลิกขาดไดย้งัไงเราก็กินบา้ง 

อย่างเราบอกเลิกสัตว์ใหญ่นะคะไก่ก็ตั> งปณิทานขอกินเฉพาะไก่ตรุษจีนกับสารทจีน 
(หวัเราะ) นะคะ แลว้ปีนี> ปีนี> ตรุษจีน ก็ชวนนอ้ง ๆ อย่าไหวไ้ก่เลยนะปีนี> ไหวผ้ลไมแ้ลว้กนั ตอนถึง
วนัใกล ้ๆ นอ้งชายมาบอกว่ามนัไม่สวยนะพี+ที+ไหวม้นัไม่สวยยงัไงก็ตอ้งมีบา้งจะซื>อไก่สักตวัหนึ+ ง 
เราก็เลยบอกวา่ยงัไงรู้เปล่า เอาเป็ดแลว้กนั (หวัเราะ) เอา้! พูดความชั+วตวัเองต่อที+บอกเอาเป็ดมนัมี
เหตุผลค่ะ เพราะวา่เริ+มห่างธรรมะอาจารยน์ะคะ เนื+องจากมีความเคลื+อนไหวทางการเมือง เราก็คิวบู ๊ 
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อยู่แลว้ ASTV ทั>งวนัตอนนั>นหน้าจอมานานแลว้ไงคะ ก็ฟังข่าวเช้าเยน็ ๆ นะคะ (เสียงระฆงัดงั)
แทรกเตือนอีกหนึ+งนาทีหมดเวลา โห ! ยงัไม่ไปไหนเลย (หวัเราะ) เอา้ ! สรุปนะคะนางมารร้ายมนั
ใหม้ากินเนื>อสัตวอี์กเพราะวา่ไปรักษาแผนไทยเนื+องจากมีผื+นคนัช่วงนั>นจิตตกมากเลยค่ะ จะลาออก 
จากแพทยว์ิถีธรรมก็ไปบอกที+ผา่นฟ้า ไม่เอาแลว้ทาํของอาจารยแ์ลว้ผื+นยิ+งขึ>นไม่เห็นหายเลย ไปหา
หมอแผนปัจจุบนัหมอแผนปัจจุบนัใหกิ้นสเตียรอยดเ์ป็นเดือนค่ะชุดหนึ+งประมาณเดือนกวา่ ๆ มนัก็
ยุบไปสองเดือนแลว้มนัก็ขึ>นมาใหม่อีก ก็ยงัไม่เข็ดนะคะก็เอากินอีกทีก็กินไปเดือนแลว้ก็ขึ>นอีกก็
เป็นอยู่ แล้วระหว่างที+กินก็รู้สึก โอ๊ย! กินยาแผนปัจจุบนัแล้วกินเนื>อสัตวก์็ได้ ไม่ตอ้งกินอย่าง
อาจารยไ์ม่ตอ้งกินสูตรอาจารยแ์ลว้ สบายใช่ไหมคะก็แบบออกนอกทาง นางมารร้ายมนัชี>ทางตลอด
เลยค่ะ ไปกินยาแผนไทย แผนไทยจ้าวแรกบอกว่าอย่ากินอาหารทะเลนะ เราบอกเหรอ 
แลว้หมูไก่กินไดใ้ช่ไหม เอา้ ! กลบัไปกินหมูอีกนะคะก็อยา่งนี+ค่ะ นางมารร้ายความชั+วนี+ทั>งปีเลยค่ะ
ปี 57 ปีแห่งความชั+วร้ายนะคะ แลว้ก็สําหรับความดีที+พอเหลือนิดหนึ+งนะคะ ก็คือไดแ้นะนาํคนไข้
ที+มาทาํฟันนะคะแล้วก็เป็นคนไม่ฟุ่มเฟือยค่ะ แล้วก็กินมื>อเดียวได้เป็นบางวนัอยู่ ๆ ก็เดินลงมา 
ก็ปอกผลไมกิ้น (หวัเราะ) แลว้ก็มาช่วยค่ายนี>หลุดตลอดเลยค่ะ ไม่เคยกินมื>อเดียวไดเ้ลย มนัอยูค่่ายนี+
อาหารมนัอร่อยมากนะคะ ทีนี> การลดละกิเลสนะคะ ก็มีอยู่เรื+องชอบเสียบแทงคนค่ะ จะไวนะคะ 
วนันี> ก็ทาํไปหน่อยหนึ+ งนะคะ เขาจะมาขอปั+นนํ> าผกัผลไมใ้ช่ไหมคะ เราปั+นสมุนไพรฤทธิD เยน็สด 
เราก็บอกว่าขอร้องเถอะขอฉันทาํเสร็จก่อนละกนันะตา เสร็จแลว้ก็มานั+งคิดเรานี+ จิตอาสาดว้ยกนั 
ก็บอกวา่หอกปากพี+น่ะแรงมากตอ้งขออภยัดว้ยนะคะ แลว้ก็จะเคร่งศีลมากขึ>นค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
กรณีศึกษาที+ 
7.146 นายสุทธิศกัดิD  แกว้แกมจนัทร์ 
เพศชาย 
 

กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียวที+เคารพอยา่งสูงนะครับ และเจริญธรรมมวลหมู่มิตรดี
สหายดีทุกท่านนะครับ ผมชื+อ สิทธิศกัดิD  แก้วแกมจนัทร์ ชื+อเล่นชื+อ อูม ครับ ที+มาในที+นี> เป็นคน
อีสาน บา้นเกิดที+จงัหวดัสุรินทร์ ขอบอกว่าบางสิ+งที+เกิดขึ>นนะครับ ผมคิดว่าโชคดีที+ได้มาเรียนรู้  
ที+ค่ายพระไตรปิฎกนะครับยิ+งเรียนก็เป็นค่ายที+ไม่เคยขาด ก็คิดวา่เป็นค่ายที+สูงที+สุด ยิ+งไดก้ราบไหวที้+
โรงเรียนนะครับ ส่วนหลกัธรรมที+ไดจ้ากค่ายพระไตรปิฎก ไดเ้อาไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่งดี
ยิ+ง จุดหลกัที+ใช ้2 หลกัก็คือเรื+องของการลดอตัตานะครับ ทุกท่านทราบดีในระบบการศึกษาครับ อยู่
ในแวดวงอาจารยจ์ะมีอตัตาค่อนขา้งสูง ตวัผมเองก็มีอตัตา เรื+องของการชนะดว้ยเหตุผลก็จะถกเถียง 


