
2131 
 

กนัมากเวลาประชุมกนัเยอะมาก เมื�อก่อนก็จะไม่ค่อยยอมนะครับ ถา้เราเหตุผลดีพอก็จะเถียงจนเรา
ชนะนะครับ หลงัจากที�ไดธ้รรมะแลว้หลกัการปล่อยวาง ก็คืออยา่งวา่อนัไหนที�เราเสนอ ขอ้ที�ดีแลว้ 
แต่เขาไม่ยอมรับก็ปล่อยวาง ทาํใจไดรู้้สึกมีความสุขมาก ๆ ยิ�ง ๆ ขึ0นนะครับ เพราะในระบบของ
ราชการมันจะมีการแข่งขันค่อนข้างสูงมาก หน้าที�มันต้องบางทีต้องทันกระแสก็เลยคิดว่า 
หลกัธรรมอนันี0 ช่วยไดเ้ยอะมากก็ใจเยน็ขึ0นและคิดวา่ในส่วนของกามนี�หลีกเลี�ยงอาหาร หลีกเลี�ยง
ได้มากในส่วนที�หลีกเลี�ยงคือขนม ในส่วนที�มนัก็แปลกครับ เราตั0 งจิตไวนี้�นะครับ บางทีผ่าน 
ร้านขนมเมื�อก่อนนี�ตอ้งแวะซื0อตอ้งไปตลาดแวะซื0อนะครับ ตอนนี0 มนัผ่านไปเลยนะ บางทีเรียน 
ไดก้ลิ�นมาเมื�อก่อนนี0 ไม่ไดเ้ลย ตอนนี0ลดไดเ้ยอะ คือวา่นี�เป็นหลกั ๆ ที�ได ้ความดีที�ทาํก็คิดวา่ติดตวั
ติดท่านมานี�ค่อนขา้งเยอะ แต่ผมจะเนน้เรื�องติดตน ผมเขา้ใจวา่ที�ไดรั้บธรรมะในค่ายชุดนี0  รู้วา่ติดตน
ก็คือเยอะเกินไป ในเรื�องของอตัตาผมวเิคราะห์น่าจะใช่ บางทีเราอาจจะ คิดวา่เราช่วยเหลือคนอื�นได้
เยอะกวา่ที�เราจะช่วย แต่ช่วยไม่ไดเ้พราะฉะนั0นก็ครับ สงสัยจะตอ้งไปลดเรื�องไร้สาระลงไป อะไรที�
เป็นติดตนให้มากยิ�งขึ0น และก็คิดว่านี�เป็นส่วนหนึ�งของสภาวะธรรม บางช่วงในเรื�องของศีลครับ 
ศีลนี�คิดว่า การตดักิเลส ขอ้ 1,2 เรื� องการแข่งขนัเอาชนะ มนัมีอยู่นะครับ เขา้ใจว่าเป็นเรื� องของ
ประมาทเลินเล่อนะครับ จริง ๆ เรื� องประมาทเลินเล่อนี�ตอนที�ออกค่ายพระไตรปิฎกครั0 งที�แล้ว  
กินมื0อเดียวหนึ�งเดือนเตม็แลว้ลองวเิคราะห์เรื�องนี0 นี� ยงัอาจจะติดประมาทนิดหนึ�งเพราะคิดวา่ตวัเอง
มีขอ้จาํกดั เหมือนกบัวา่กิเลสพยายามที�จะใหเ้หตุผลนะครับ วา่เอ๊ะ! เราสอนเยอะนะ เราทานไม่ตรง
เวลานะบางที สอนตั0งแต่ 8 โมงเชา้ ถึงเที�ยงทีนี0ก็เลยมาทดสอบดูวา่ กินอยา่งไรมนัจะอยูไ่ดท้ ั0งวนั ถา้
กินตั0งแต่เชา้จะอยูไ่ม่ได ้ก็เลยอดมา 2 มื0อ มนัก็เป็นสิ�งที�น่าแปลกมากนะครับ คือ 2 มื0อที�กินช่วง 11 
โมงนี� ตอนบ่ายจะไม่หิวอาจจะทานพวกผลไมอ้ยูไ่ดท้ ั0งวนั ตอนเยน็นี�ก็ไม่หิวอยูไ่ดอ้ดเลย แต่ผมเชื�อ
วา่สิ�งหนึ�งที�ระบบราชการ ก็คือวา่เราไปอยูใ่นส่วนที�เรียกวา่ไม่ใช่หมู่มิตรดี สหายดี มนัจะพาเราดึง
เราไปค่อนข้างเยอะมาก มีงานเลี0 ยงงานประชุมสัมมนาบ่อยมากก็เลยคิดว่านี�กลับไปก็ได ้
องค์ความรู้ที�ท่านอาจารย์ให้ครั0 งที�แล้ว ท่านอาจารย์ได้ร้อยเรื� องผูกหลักกิเลสของส่วนที�เป็น  
จาํไม่ได้แล้วอย่างเห็นได้ชัดเช่น ครั0 งที�แล้วอาจารย์จะร้อยให้เห็นได้ชัดภาพรวมครั0 งนี0 ผมมี 
ความเขา้ใจมากยิ�งขึ0น มากแบบตั0งใจวา่พอมานี� เรื�องของกิเลสท่านชี0 ให้เห็นชดั ชี0 ให้เห็นโทษเห็น
คุณชดัมากใหเ้ห็นโทษของกิเลสอยา่งนี�กลบัไปจะตอ้งตั0งใจ ตอนแรกเราเป็นนกัศึกษาเขา้ปี 55 ครับ 
เราคิดวา่ประเมินตวัเองนี�ปี 4 ไม่ไม่คิดวา่ไม่ผา่นการเลื�อนชั0น เพราะวา่ปีที�แลว้นี�ไปติดเรื�องของงาน 
ของส่วนรวมเยอะเกินไปก็ยงัไม่ไดม้าช่วยในกลุ่มนะครับและก็ตั0งใจวา่ ถา้ตวัเองยงัไม่สามารถกิเลส
ได ้50 % ก็จะไม่ขอจบแพทยว์ถีิธรรมครับ ขอบคุณครับ 
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กรณีศึกษาที� 
7.147 นางสุภารัตน์ องคพ์ฒันาวฒิุคุณ 
อาย ุ68 ปี เพศหญิง  
 

เรียนอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมธรรมสํานึกดีเพื�อนนกัศึกษาแพทยว์ิธีธรรมที�มานั�งที�นี�
ทุกท่านค่ะ ชื�อป้าเอี0 ยงนะคะ อายุไม่บอกเพราะห้ามถามสุภาพสตรี แต่เกิดปี พ.ศ.2491 ตอนนี0 อยู่
ยะลา อาํเภอเบตง เกิดที�อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม ที�มานั�งตรงนี0 วนันี0 ก็เพื�อมาเรียน 
สารภาพบาปพวกเราทุกท่านนะคะวา่สภาวธรรมที�ไดม้าเขา้ค่ายพระไตรปิฎกเป็นครั0 งที� 10 แลว้ใช่
ไหม ออ้! ลืมบอกเป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมปี 54 รุ่น 1 ขึ0นปี 5 รึเปล่าก็ไม่รู้ คือ สภาวธรรมของ
ตนเองวนันี0 ไดฟั้งอาจารยห์มอเขียวตั0งแต่เช้า คือ โชคดีและมีบุญที�ไม่หลบั ก็รู้ตวัเองว่าโง่มาก ๆ 
ความจริงก็รู้ตวัมาซักพกัหนึ� งแลว้นะว่าโง่แต่มนัมาแจ่มชดัวนันี0  เนื�องจากวา่ตวัเองนี�ก็ตกเป็นทาส
ของมารของกิเลสมาซะนานนมเน คือ ที�บอกว่านานนมเนเพราะวา่เมื�อหลงัจากอายุ 33 หลงัจาก 
ตกนํ0าตายนี�ก็วางแผนวา่มีชีวติอยูร่อดหรือเกษียณอายุก็เคยคิดวา่ตวัเองจะไปบวชที�วดัเขาสวนหลวง 
จังหวดัราชบุรี หลายคนคงจะได้ยินชื�อท่านตอกสวนหลวงนะคะ ก็ปรากฏว่ามาเจออาจารย ์
หมอเขียวก่อนไม่กี� เดือนเฉือนกันก็เลยไม่ต้องไปโกนผมจะเรียกว่ามีบุญจริง ๆ ก็มีบุญจริง ๆ 
เพราะว่าอะไรที�บอกว่าโง่ เอ่อ!แล้วก็โง่มาก ๆ นี�  คือ ว่าแค่มตัตญัJุตา รู้ปริมาณการบริโภคก็ทาํ
ไม่ไดซ้ะแลว้ หมอเขียวบอกมานานทุกวนั ทุกครั0 งที�ประชุมวา่ให้กินมื0อเดียว ตวัเองก็เริ�มจาก 3 มื0อ
มาจนเหลือ 2 มื0อ แต่มื0อเดียวนี�ไม่ได้ก็ได้ตอนที�เขา้ค่ายก็นับว่าโชคดีที�มาเขา้ค่ายถึง 7 วนันะคะ 
นับว่ามีข้อต่อไปก็คือบุญและข้อต่อไปจุลศีล ข้อแรกเพื�อนนะคะปาณาฯก็ค่อนข้าง ที�จริงก็ 
ทาํไดแ้ลว้พวกเนื0อสัตวใ์หญ่นะคะก็เลิกกินอยา่งเด็ดขาดคือเนื0อววั เนื0อสุกร เนื0อไก่ นี�ที�บอกว่าเลิก
อย่างเด็ดขาด คือ เพราะว่าเป็นคนทาํอาหารให้ที�บา้นรับประทาน อยู่บา้นก็เป็นแม่บา้นทาํอาหาร 
3 มื0อ แลว้ก็เขายงักินเนื0อสัตวอ์ยู่ที�บา้นและก็ตอ้งผดัเจเขี�ยบา้งหรือทาํอาหารแบ่งบา้ง เมื�อไหร่ที� 
เจเขี�ยไม่หมดพอแตะเนื0อเขา้ไปมนัจะรู้สึกผิดปกติก็ตอ้งรีบถ่ายออกแต่ว่ายงัไม่ดีพอหมายความว่า 
ยงัมีนํ0 าลายของกิเลสในพวกไข่และพวกเนื0อปลาก็แวง้ ๆไป คือ ตอนนี0 ถ้าทานไข่เมื�อไหร่จะ 
เหมน็คาวและฉี�ออกมาจะเหมน็คาวไข่อยา่งมาก ก็คิดวา่คงจะเลิกไดภ้ายในเร็ว ๆนี0  กิเลสนี�บอกวา่ป้า
เป็นคนตอ้งขึ0นเครื�องขึ0นรถเดินเรือบ่อยเดีLยวจะไม่มีอะไรกินไม่รู้ว่าเครื�องเขาจะเสริฟอะไร ก็เลย
บอกวา่มีแอลเอ คือ อะไรที�ยงัมีไก่อยูล่่ะนะ ซึ� งกิเลสมนัก็จะบอกอยา่งนั0นนะคะแต่วนันี0มารู้แลว้ว่า
กิเลสจะมาไดส้ารพดัพิษเลยเพราะฉะนั0นนี�ก็จะ เรื�องความชั�วไดบ้อกไปแลว้  

ทีนี0 เรื�องความดีวนันี0ตอ้งบอกนิดหน่อยวา่วนันี0 มีความภาคภูมิใจมากที�ไดม้าเขา้ค่ายในครั0 ง
นี0 เพราะวา่ไดไ้ปชวนคนทั�วโลกแลว้ที�จะให้มาเรียนวิชาของหมอเขียวซึ� งมีประโยชน์สูงสุดสําหรับ
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ชีวิตมนุษย์ แต่คนที�บา้นตอนนี0 อยู่อเมริกาก็เลยมาได้ ก็ไม่ได้ชวนก็เลยหันไปชวนน้องสาว กับ
นอ้งสาวนี�ทะเลาะกนัมาตลอดเคยด่ากนัจะตดัญาติตดัพี�นอ้ง ขอ้แรกที�อาจารยส์อนวนัแรกที�บอกวา่
เราอยา่ไปคิดเรื�องไร้สาระมาเป็นสาระเพราะงั0นก็คิดวา่นอ้งเราทั0งคนถา้เราชวนมาในทางที�ดีอยา่งนี0
นี� คือ เราก็ให้อภยัเขาไม่โกรธเขาปรากฏว่าเธอก็มีบุญนะพอโทรปุ๊บ ! ก็มาปัMบ! เรื�องปฏิบติัจะแค่
ไหนก็ตอ้งรอดูว่าน้องจะเขา้ถึงแบบของวิถีธรรมไดแ้ค่ไหน อีกเรื�องหนึ� งก็คือมีความยินดีที�ตวัเอง
วนันี0 หลงัจากฟังพระไตรปิฎกตอนเช้าแลว้ก็เลยจะขออาจารยว์่าให้จดัค่ายพระไตรปิฎกที�อเมริกา
อาจารยย์อมรับตรงนี0 มีความสุขมากขอขอบพระคุณอาจารยไ์วน้ะที�นี0ดว้ย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.148 นางสาวสุชนา ทิวถนอม 
อาย ุ46 ปี เพศหญิง 
 
 กราบนมสัการพระคุณเจา้แล้วก็สมณะนะคะ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรม
สํานึกดีพี�น้องจิตอาสาและผูเ้ขา้ค่ายทุกท่านค่ะ ชื�อสุชนา ทิวถนอม นะคะ เพศหญิงอายุ 46 ปี  
จบการศึกษาปริญญาตรีพยาบาล ปริญญาโทบริหารธุรกิจ อยู่จ ังหวดักรุงเทพมหานครนะคะ 
สภาวธรรมที�ได้มาที�นี0  ได้ฟังธรรมะของอาจารย ์ได้ยินมาอนัหนึ� งก็คือในเรื� องของความสงสาร 
นี�เป็นหนึ� งในลกัษณะของพระโพธิสัตว ์ตวัเองเป็นหนึ� งคนที�มีความสงสารมาก แต่ไม่ไดบ้อกว่า
ตวัเองจะสามารถเป็นพระโพธิสัตวน์ะคะยงัห่างไกลมากทีนี0 ในความสงสารที�ตวัเองมีนี�ทาํให้เกิด
นาํพาไปสู่เรียกวา่สภาวะที�เป็นสุขเป็นปิติไดแ้ละในขณะเดียวกนัความสงสารก็นาํพาเราไปสู่สภาวะ
ทุกขไ์ดน้ะคะ พูดถึงในเรื�องที�มนัทาํให้เราเป็นสุขไดก้็คืออยา่งการมาที�นี�รอบนี0 ที�ตวัเองมาตอ้งบอก
ว่าสุขภาพนี0 ไม่ได้เต็มร้อยเพราะว่ามีอาการของไฮเปอร์ไทรอยด์ ก็จะมีลักษณะว่าใจสั�น  
หิวง่าย กินแป๊บ! เดียวก็จะหิวแลว้ แลว้ก็ตาโปน เวลาใชส้ายตานี�ใช้คอมพิวเตอร์ใช้มือถืออะไรนี� 
ก็จะปวดตา แล้วก็จะเป็นร้อนมากจะอยู่โดยอากาศสมยัก่อนนี�ปกติสมัยก่อนตอนเป็นไฮเปอร์
ไทรอยดจ์ะไม่รู้สึกร้อนเท่าไหร่ แต่ตอนนี0 เวลาร้อนก็ร้อนมาก ๆ นะคะ ทีนี0ดว้ยลกัษณะของโรคแลว้
งานที�รับในฐานทะเบียนเป็นงานที�ตอ้งใชส้ายตาเยอะมาก ทาํไปก็ปวดตาไปคลื�นไส้อาเจียนไป แต่
เรามีความรู้สึกว่าถา้ตรงนี0 เราไม่ไดท้าํ แลว้พอดีพี�น้องในฐานทะเบียน พี�หลินก็ป่วยอยู่ระดบัหนึ� ง 
แล้วป้าหลอง แล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไดท้าํนี�อาจทาํให้กระบวนการเรื� องการลงทะเบียน
เหมือนกบัไม่สมบรูณ์ แลว้ทาํใหเ้พื�อนที�มาทาํอาจจะโหลดงาน  
 



2134 
 

กรณีศึกษาที� 
7.149 นางสุดากาญจน์ แกว้ดี 
เพศ หญิง 
 
 ขอนอบนอ้มแด่องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบระลึกและกราบ
ขอบพระคุณท่านอาจารย์หมอเขียว ทาํอย่างที�พูด พูดอย่างที�ทาํ เจริญธรรม สํานึกดีพี�น้องผูรั้ก
สุขภาพและใฝ่ธรรมทุกท่านค่ะ สัพพะปาปัสสะ อะกะระณงั กุสะลสัสูปะสัมปะทา สะจิตตะปะริโย
ทะปะนัง เอตงั พุทธานะสาสะนัง ชั�วทั0งหมดไม่ทาํ ทาํกุศลให้ถึงพร้อม และชาํระจิตของตนให้
บริสุทธิQ  ธรรม 3 อยา่งนี0 เป็นคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ทั0งหลาย สิ�งนี0 เป็นสิ�งที�ตวันิดเองกาํลงัฝึกฝน
อยูค่่ะถึงแมจ้ะเป็นน้องใหม่ในการเขา้สู่การปฏิบติัธรรม แต่ก็ยงัมีความภาคภูมิใจที�ชาติหนึ�งไดเ้กิด
มาเป็นมนุษยไ์ด้พบพระพุทธศาสนา จากที�หลุดจากการอยู่ทางโลกียะมาเห็นสภาวะว่ามนัทุกข ์
เกินทนแลว้อยากเขา้สู่ทางธรรมมีโอกาสโชคดีมากที�ไดม้าเจอธรรมะ ที�ท่านอาจารยห์มอเขียวไดส้ั�ง
สอนมาจากที�เมื�อก่อนที�เราหลุดจากตรงนั0นมา เราแสวงหาธรรมะตลอด ก็แค่ไดฟั้งมาก็แค่ไดคิ้ด
ตามแต่ก็ไม่เคยไดเ้ห็นจากปัญญาตวัเองแทที้�เกิดจากตวัเองจริง ๆ ก็เลยนาํสิ�งนี0 ไปฝึกปฏิบติั ถามว่า 
สู้กิเลสอะไรบา้งในระหวา่งปฏิบติั ก็พยายามละความชั�วนี�ค่ะ ฟังอาจารยแ์ลว้อือหือ! โคตรชาติชั�ว
เลยนะคะ เยอะมากถา้ไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกทุกคนก็ยงัตอ้ง เออ้ ! ถา้มีคนสอนมีคนบอกเราก็คง
ไม่ชั�วหรอก สู้กบัอะไรบา้ง ก็ลองฝึกดูนะคะ ตั0งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนา เป็นเวลา 3 เดือนของ 
ปี 58 ดว้ยจากว่าเราทาํงานทั0งทางโลกและทางธรรมมนัก็จะมีอะไรมากระทบ ทั0งทางโลกและ 
ทางธรรม ทั0งสู้กบัตวัเองสู้กบัผูอื้�นรอบดา้นถา้จิตเราไม่เขม้แข็งไม่บริสุทธิQ มากพอเราก็คงจะอ่อนแอ 
เราก็คงจะล้มพบัไปนานแล้ว แต่ที�ยืนหยดัมาได้ทุกวนันี0 เพราะมีครูบาอาจารย์คอยชี0 แนะ ที�เขา
เรียกวา่สัตบุรุษนะคะ นิดต่อสู้กบัการนั�งวปัิสสนากรรมฐาน ครั0 งแรกก็คือเคยเขา้คอร์สนั�งครั0 งหนึ�งก็
ประมาณ 12 ชั�วโมงค่ะ ต่อสู้กบัตวัเองผ่าตดักิเลสออกมา เห็นตวัเห็นตนของกิเลสค่อนขา้งชัด  
ซึ� งเมื�อก่อนมนัไม่ชัด แต่ตอนนี0 ชดั สู้นั�งพอหลงัจากออกจากตรงนี0 มาก็ไปปฏิบติัที�บา้น 1 ชม. 
ตอนเชา้กบัก่อนนอน 1 ชม. ทาํอยา่งนี0มา 3 เดือน แลว้กลางวนัก็คือไปทาํงานเพื�อพิสูจน์กบัตวัเองวา่
ตวัเองจะทาํไดไ้หม แลว้จะสู้ไดไ้หม มนัก็ลม้ลุกคลุกคลานไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้งแต่ก็ทาํต่อเนื�องไม่หยุด 
และตอ้งการพิสูจน์ความจริงในเรื�องยา 9 เม็ด เพราะเรารักษาคนไขรู้ปธรรมมาเยอะแลว้ เราอยาก
รักษาตวัเองนําเรื� องของนามธรรมนิดปวดขามากเป็นคนขี0 ปวดขาปวดเมื�อยกล้ามเนื0อเยอะมาก  
ก็เลยใช้การนั�งวิปัสสานากรรมฐานรักษาโรคตวัเอง ช่วงที�เราเกิดสภาวธรรมที�จิตมนัว่าง จิตมีพลงั 
เราก็นอ้มนาํความดีและมีพลงัตรงนั0นเขา้สู่องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ และแผส่่วนบุญส่วนกุศล ให้
สรรพสัตว์ทั0 งหลายรวมทั0 งตัวเราด้วย แผ่ผ่านความรู้สึกที�ดีตรงนั0 น ตั0 งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  
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ทาํให้หลงัจากที�เราออกจากวิปัสสนากรรมฐาน ตั0งแต่นั0นมานิดไม่เคยปวดขาอีกเลย มนัเป็นสิ� ง
มหัศจรรย์ที�เราทาํได้ มนัเป็นสัจจะ ก็รู้สึกดีใจนะคะ ส่วนเรื� องให้เวลาน้อยเนาะ ! ไม่เป็นไร 
เราจะต้องว่องไวนะคะ ก็เอาเป็นว่านิดก็ได้ฝึกตรงนี0 มาและก็ได้สภาวธรรมตรงนี0 มา ก็ได้เห็น 
การเกิดของทุกขใ์นสายปฏิบติัก็คือนิดก็ฝึกตรงนี0  ขอท่านพระอาจารยไ์ดเ้มตตาชี0แนะนิดหนึ�งนะคะ
วา่นิดก็จะตดัตรงขั0นตอนของสังขารไปเลยไม่ค่อยปรุงค่ะ แลว้ก็ไปดูที�ตวัอุปาทานว่าที�ขานิดหาย 
เพราะวา่นิดไปพิจารณาวา่ตวัเราไม่ใช่ของเรา เมื�อเราไม่ใช่ตวัเรา เราไม่ยึดมั�นถือมั�น อาการปวดขา
มนัหายไปเลยนะคะ นิดก็ตดัตรงที�สังขารแลว้ก็มาไม่ยึดมั�นถือมั�นตวัเราตวัเขาทุกอย่างมนัก็ดีขึ0น
เป็นไปตามเห็นไปตามความเป็นจริงอย่างนั0นเป็นตน้นะคะ ส่วนเรื�องความดีที�จะทาํ จริง ๆความดี
มนัมีเยอะทาํไม่ทนันิดก็เลยก่อนมานี� นิดตดัสินใจรื0 อห้องแผนไทยที�บ้านออก เพื�อที�จะรองรับ 
พี�นอ้งที�ไปขอความช่วยเหลือที�บา้น แต่ตอนรื0 อออกก็ยงัไม่คิดวา่จะทาํอะไร แต่ตอนนี0 คิดออกแลว้ 
คือทาํอะไรในที�นี0หมายความวา่นิดก็ยงัต่อยอดเดิมที�จะบาํเพญ็บุญที�บา้นให้พี�นอ้งไดม้าอาศยัไดม้า
พึ�งพาเราในฐานะที�เราได้แบ่งปันความรู้เผยแพร่ตรงนี0 ออกไป ตอนแรกก็ยงัไม่รู้ว่าจะทาํอะไร 
แต่ตอนนี0 รู้แล้วคือจะนํานโยบายอาจารยไ์ปปฏิบติัต่อที�บ้านนั�นคือเราจะจดัคอร์สพระไตรปิฎก 
ที�บา้นเป็นเวลา 3 สัปดาห์ที�บา้นนะคะทุกเสาร์-อาทิตยห์รืออะไรก็ได ้2วนัในสามสัปดาห์แลว้ก็อีก
สัปดาห์สุดทา้ยเราก็จะจดัค่ายสุขภาพจะรับนโยบายอาจารยห์มอไปทาํ เอ่อ ! ส่วนเรื�องความชั�ว เอา
ประเด็นใหญ่ ๆ เลยก็ไดค้่ะ เคยทาํกินขา้วมื0อเดียวไดแ้ลว้ สบายชิว ๆ แต่ก็คิดวา่ตวัเองประมาทแลว้
ล่ะก็กินได้สองมื0อบ้างสามมื0อได้สบาย แต่คิดว่ากลับไปนี0 ก็คงต้องพยายามสู้กับมื0อเดียวให้ได้
เหมือนเดิมและก็ที�สําคญัความชั�วอีกอย่างหนึ�งก็คือวา่ชั�วคนเดียวไม่พอ ผิดศีลคนเดียวไม่พอยงัไป
ชวนพี�นอ้งกินเนื0อกินปลา กินอะไรนี� กินปลาไข่อยูค่่ะก็ตอ้งพยายามลดละเลิกตรงนี0 ให้เร็วตอ้งกราบ
ขออโหสิกรรมเพื�อน ๆ พี�นอ้งที�นิดชวนกินเนื0อดว้ยนะ ขออโหสิกรรมดว้ยกบัที�พลาดพลั0งดว้ยกาย 
วาจา ใจ ทั0งที�ตั0งใจและไม่ไดต้ั0งใจนะคะ ก็ตอ้งกราบขออโหสิกรรมดว้ยค่ะสาธุค่ะ ก่อนจะจบวนันี0
ขอฝากกลอนไวนิ้ดหนึ� งนะคะ อนัไมจ้นัทน์แมจ้ะแห้งก็ไม่ทิ0งกลิ�นหสัดินแมจ้ะกา้วสู่สงครามก็ไม่
ทิ0งลีลา ออ้ยแมจ้ะเขา้หีบยนตก์็ไม่ทิ0งรสหวาน อนับณัฑิต(พวกเราจิตอาสา)แมจ้ะทุกขเ์จียนตายก็จะ
ไม่ทิ0งธรรม สาธุค่ะ 

 
กรณีศึกษาที� 
7.150 นางสุภาพร แสงสุวรรณโณ 
เพศหญิง 
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 ดิฉนันางสุภาพร แสงสุวรรณโณ อยูน่ครศรีธรรมราชนะคะ การศึกษาก็จบปริญญาตรีของ
เกษตรแม่โจค้่ะ อดีตก็เคยทาํงานอยู่บริษทัสวนส้มธนาธร จาํกดั ปัจจุบนัก็ทาํสวน ความชั�วของ
ตวัเองก็คิดว่าส่วนมากจะเกิดขึ0นที�บา้นขา้งนอกก็ไม่ เพราะว่าตวัเองก็อยู่กบัแม่และก็พี�สาว 4 คน  
ก็เหมือนกับว่าได้ไปกู้มาได้รางวลัที�  1 มา บางทีก็อยู่ในภาวะที�มีโทสะแต่ว่ามันก็แพ้บ่อยอยู่
เหมือนกันพยายามทําให้ได้เยอะ คิดว่าเป็นการสะสมแต้มไว้ มาคราวที�แล้ว คุณหมอบอก 
แต่บางครั0 งก็พลาด เสียดายของกบัขา้วราคาไม่กี�บาททาํให้เรามองเห็นอะไรเยอะ ประมาทไม่ได ้ 
เราจะจบัอะไรไม่ไดเ้ลย 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.151 นางสาวสุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ 
อาย ุ45 ปี เพศหญิง 
 

ชื�อ สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ ชื�อเล่น ป้อม อายุ 45 ปี จบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ทาํความดี
อะไรมาบา้ง คือไดมี้โอกาสถ่ายทอดองคค์วามรู้ของยา 9 เม็ดให้กบัผูที้�มีความทุกขท์ั0งที�มาเขา้ค่าย
และอยู่นอกค่าย หลกั ๆ เลยให้เขารู้ว่าสาเหตุแห่งทุกข ์คือ อะไรและวิธีดบัทุกขคื์ออะไร เขาจะได้
เขา้ใจเหตุและผล อะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผล ดบัทุกขก์็ไปดบัที�ตน้เหตุไปแกไ้ขที�พฤติกรรม โดยที�
เราจะบอกใหเ้ขารู้แต่การตดัสินใจจะเป็นของเขา เราจะไม่ยดัเยียดและก็ไดพ้ยายามที�จะทาํ หลงัจาก
ที�เราเขา้ใจนิยามของคาํว่าความดี กบัคาํว่าบุญที�ชดัเจนขึ0นจากที�สมณะพ่อท่านไดอ้ธิบายวา่ความดี 
ก็คือกุศลที�เราทาํทั�ว ๆไป บุญคือการชาํระล้างกิเลสคือ โลภ โกรธ หลง ในตวัเรา และก็พยายาม
ถ่ายทอดอธิบายตรงนี0กบัคนที�เราไดพ้บแลว้เขามีความทุกขใ์ห้เขามีความชดัเจนขึ0น แลว้เขาจะได้
พบทางที�ถูกตอ้งและนาํไปปฏิบติัให้ถูกตอ้ง ไม่หลงผิดเหมือนเรานะคะที�แต่ก่อนเราไม่รู้คาํว่า 
“บุญคืออะไร” ที�แท้จริง เรานึกว่าบุญกบัความดีเป็นตวัเดียวกนัจริง ๆ แล้วมนัเป็นคนละตวักัน 
ความชั�วก็คือว่าหลงกินเนื0อสัตวม์านานตั0ง 41 ปี กว่าจะไดม้าพบอาจารยก์็เพิ�งเลิกชั�วได้ 3-4 ปี 
คือทานมงัสวรัิติแลว้ก็จบัไดว้า่ไม่ทุกข ์ไม่อาลยัแน่นอน รวมถึงเนื0อ นม ไข่ เนย ก็มีครั0 งหนึ�งสงสัยมี
โอกาสถามอาจารยว์า่ระหวา่งคนที�กินมื0อเดียวแต่กินเนื0อ นม ไข่ หรืออยา่งใดอยา่งหนึ�งกบัคนที�กิน
หลายมื0อ กินมากว่าหนึ� งมื0อ แต่เขาไม่กินเนื0อ นม ไข่เลย ถามยงัไม่จบอาจารยฟั์นธงเลยจุดตดัอยู่
ตรงที�ไม่เบียดเบียนค่ะ ฉะนั0นก็คือว่าถา้เราจะทาํอธิศีลจริง ๆ จุดตดัจริง ๆ คือ การไม่เบียดเบียน  
ถา้จบัจุดนี0ไดคุ้ณจะเลิกไดเ้อง ถา้จบัคาํ ๆ คาํนี0ไดว้า่ไม่เบียดเบียน เนื0อ นม ไข่ มนัเป็นการเบียดเบียน 
จบัไดไ้ม่ยากไม่ลาํบากและทุกวนันี0ก็มีความสุขดี ความชั�วอีกอนัหนึ�งคือตอนนี0ตกมื0อกินหลายมื0ออยู่
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ค่ะพยายามที�จะปรับปรุงพฒันาตรงนี0 เพราะจบัสภาวะวา่กินหลายมื0อเป็นการเสพความไดด้ั�งใจเป็น
เคหะสิตะเวทนาไม่ใช่เนกขมัมะสิตะเวทนา ก็จะเป็นการสะสมอตัตาสะสมกิเลสโตโดยที�เราอาจจะ
ไม่รู้ตวั จริง ๆ มนัมีความซบัซอ้นอยูใ่นนั0น คิดวา่มื0อเดียวก็คือกวฬิงกราหารเฉย ๆ จริง ๆ แลว้นยัยะ
มีมากกวา่นั0นอีกมนัซบัซอ้นอยูใ่นนั0น ก็รู้สึกจบัตวันี0 ไดอ้ยูก่็พยายามปรับปรุงค่ะ สภาวธรรมคือช่วง
ที�ผ่านมาเจ็บขาทาํให้เรายืนตวัตรงไม่ไดก้็จะหลงัค่อมเป็นยายตอ้งถือไมเ้ทา้ เพิ�งหายก่อนมีค่ายสัก  
4 วนัเอง ทาํใหรู้้วา่สังขารไม่เที�ยง ยามที�เรามีพละกาํลงัมีอวยัวะครบจงทาํดีอะไรที�เป็นความดีจงรีบ
ทาํอยา่มวัผลดัวนัประกนัพรุ่ง อนันี0 เขายงัใหโ้อกาสเราวา่รักษาไม่กี�อาทิตยก์็หาย แต่ครั0 งหนา้เขาอาจ
ไม่ใหโ้อกาสเราอีก ถา้ชีวติดบัไปมนัยงัไม่เกิดคุณค่าประโยชน์อะไรเลย เรากิน เราใชใ้นโลกนี0มาตั0ง
นานเท่าที�อายเุรามีอยูต่ายไปก็มีประโยชน์นอ้ยมากเลย ตน้ไมเ้ขาลม้ไปเขายงัเอาไปทาํฟืนได ้ของเรา
ตายไปก็เป็นเพียงซากศพเท่านั0นเองไม่มีประโยชน์อะไรกบัโลกเลย สาเหตุที�ทาํให้เกิดทุกขเ์ราตอ้ง 
รู้ก่อน คือผลนะคือสอบตกขอ้ 6 ไม่ไดอ้อกกาํลงักาย และขอ้9 ไม่ค่อยรู้พกั ก็กาํลงัปรับปรุงพฒันา
อยู่ หลงัจากที�อาจารยป์ระกาศลั�นกลองรบกบักิเลสก็คิดทาํที�อาจารยส์อน ๆ คิดไดว้่ากิเลสคือจอม
ขมงัเวทยที์�สะกดใหเ้ราทาํชั�ว อยา่แพเ้ขานะคะมาร่วมกนัสู้ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.152 นายสุเมธ พรมรักษา 
เพศชาย 
 

ขอโอกาสท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีพี�น้องทุกท่าน ชื�อ สุเมธ พรมรักษา 
คงเป็นที�รู้จกักนัในฐานะที�เคยผลกัดนังานอยูท่างภาคเหนือ ที�ไดม้ารู้จกักบัทาง พวธ. ก็ตอ้งขอบคุณ
แม่บา้นอาจารยศิ์ริบูรณ์ ซึ� งป่วยจะเรียกว่าเปลี�ยนจากวิกฤตตรงนั0นจากปัญหาตรงนั0น เราก็ได้มา
เรียนรู้เรื�องรายละเอียดทางดา้นธรรมะเพิ�มขึ0น ที�จริงไดเ้ป็นญาติธรรมมานานแลว้ ตั0งแต่ปี 2525 เรา
ก็เริ�มเปลี�ยนแปลงชีวิตศึกษาธรรมะกบัพี�น้องชาวอโศกมา และไดเ้ขา้ไปเป็นผูรั้บใช้ในกลุ่มของ  
“ภูผาฟ้านํ0 า” หรือกลุ่มของเชียงใหม่ในสมยันั0นโดยลกัษณะการทาํงานของตวัเองคือ ยงัไม่เหมาะ 
ที�จะอยูต่รงนั0น คือยงัชอบที�จะทาํงานมวลชน ที�จะเปลี�ยนแปลงชีวิต เริ�มมาปฎิบติัธรรมเมื�อปี 24-25 
ก็ไดเ้ริ�มเปลี�ยน เขาเรียกอะไร ปรับสัมมาอาชีวะของเรา การเรียนการสอนก็ปรับไปพานกัเรียนทาํ
กิจกรรมบาํเพญ็ประโยนช์ อบรมเขา้ค่าย ที�นี�พอเขา้ไปอยูใ่นแวดวงของวดั ก็ยงัติดนิสัยเชิงนี0 ไป แลว้
ก็มีเครือข่ายอยูใ่นภาคเหนือ แต่ว่าทางชุมชน “ภูผาฟ้านํ0 า” มุ่งไปที�ความสงบ เป็นวดัป่าเป็นงั0นไป  
ก็เลยตอ้งจดัสรรตวัเองใหม่ ออกจากหมู่กลุ่มตรงนั0นมาแต่ก็ไม่ได้ทิ0งการปฎิบติัธรรม ยงับาํเพ็ญ
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ต่อเนื�องมาทีนี0พอไดม้าเจอ แนวการปฎิบติัธรรมของหมอเขียว ก็มีความรู้สึกวา่ “อนันี0 ล่ะใช่”นี�คือ
แนวทางที�เราจะไดเ้พิ�มภูมิธรรมเพิ�มฐานในการปฎิบติัมากขึ0นในส่วนที�ตวัเองยงัพร่องอยู ่การปฎิบติั
ก็ดีก็ส่วนกิเลสผสมผสานไปดว้ยคือเราอา้งว่างาน คือเวลาเราไปกบัเพื�อน ๆนี� จะไม่ไดล้ะเอียดใน
เรื�องของการมาจบัสภาวะของตวัเอง โดยอนุโลม อยา่งเช่นที�ไปช่วยงานที�อมก๋อย ก็จะรู้ดีวา่เวลาเรา
เขา้หมู่บา้นเขา้ชุมชนนี� ยงัไงก็คือตอ้งเอาใจชาวบา้น ทาํนองนั0นคือเราตอ้งเขา้กบัเขาให้ได ้คือจะกิน 
จะอยู ่อะไรต่าง ๆ นี� บางทีเราก็ตอ้งเอื0อเขาเพราะฉะนั0นนี�ในการคุมมื0ออาหารเราจะไม่ไดร้ะมดัระวงั 
ส่วนใหญ่จะอยูป่ระมาณ 2 มื0อ เรื�องมงัสวิรัติเราก็จะยืนพื0นมาตลอดอยูแ่ลว้เนาะ ส่วนเรื�องสําคญั ๆ
ของตวัเอง ในเรื�องของการปฎิบติัทางจิตนี0ก็คือเมื�อเราไดม้าลดมาละ ไดม้าพากเพียรร่วม 10-20 ปี  
ที�ผ่านมานี�ก็รู้ว่าสิ�งไหนที�เราจะตอ้งเร่งทาํ คือให้ความสําคญักบัสิ�งที�สําคญันะครับ อยู่ในหมู่กลุ่ม
ของชาวอโศกก็รู้วา่การทาํตวัใหดี้เป็นสิ�งสาํคญัอนัดบั 1 การช่วยคนอื�นก็เป็นอนัดบัรองลงไป แต่พอ
ไดม้าร่วมงานกบัทีมของแพทยว์ถีิธรรมเราก็รู้วา่นี0 เราไดสิ้�งที�เป็นคุณสมบติั ในเรื�องของคุณธรรมใน
ระดับ 1 แล้วนี�  เราก็ต้องเร่งในการที�จะช่วยมวลมนุษย์ อย่างน้อย ๆ ในภาระที�เราอยู่ใกล้ ๆ 
พอสมควรไม่วา่จะเป็นญาติพี�น้อง เพื�อนฝงูทีมงาน แลว้ก็ขยบัไปถึงระดบัภาคเหนือนี� ผมก็อาสาที�
จะรับงานโดยที�ไม่มีใครแต่งตั0 งหรอกโดยเราสํานึก มีความรู้สึกยงังั0น ที�นี0 พอขยบัขึ0 นมาแล้วนี� 
ก็มองเห็นอีกแลว้วา่คุณหมอก็ไดใ้ห้โจทย ์ให้งานซึ� งพาเราทาํยากขึ0นไปอีก ดูอยา่งวนันี0 รับงานเรื�อง
การศึกษานี0  จริง ๆก็รู้ว่าหลาย ๆคนมีความถนัด มีความรู้เรื� องนี0 อยู่ก็อยากจะชวนให้มาช่วยกัน 
มารวมกนั จริง ๆ ผมเป็นคนไม่ติดยึดอะไรมากมาย ก็พร้อมที�จะเชิญให้ทุกคนไดมี้โอกาส มีส่วน
ร่วมทางด้านความคิด แล้วก็ลงมือปฎิบติัการ เราจะพากันไปในทิศทางของแพทยว์ิถีธรรมนี0 ล่ะ 
แต่ว่าเราจะต้องออกแบบร่วมกัน ไม่ใช่คนใดคนหนึ� งหรือแค่จะฟังคุณหมออย่างเดียว เพราะ 
คุณหมอก็คงไม่สามารถเก็บรายละเอียดไดท้ั0งหมด อยา่งเมื�อสักครู่ อ.ปลวก ไดม้าปรึกษาหารือเรื�อง
ตั0งวทิยาลยัเกษตรกรอะไรขึ0นมานี� อนันี0ก็ยินดีที�จะร่วมไมร่้วมมือกบัทุก ๆท่าน ขอให้แสดงตวัออก
มาแลว้เราจะร่วมมือกนั เพื�อภาระกิจอนัยิ�งใหญ่ของคุณหมอเขียวของเรา เจริญธรรมครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.153 นายสู่แสงสูญ มีมา 
เพศชาย อาย ุ36 ปี 
 

กราบคารวะอาจารย์ใจเพชร กล้าจน เจริญธรรมพี�น้องผูใ้ฝ่ในธรรมและบรรลุธรรม 
ทุกท่านครับ ผมสู่แสงสูญ มีมาครับ อาชีพจิตอาสาครับ เป็นจิตอาสาทาํงานฟรี อายุ 36 ปีครับ  
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จบการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก็มีโอกาสใช้บา้งนิด ๆ หน่อย ๆ เพราะว่ารู้ว่าพิษมนัเยอะ 
สภาวธรรมนะครับ ตั0งแต่มาอยู่ที�นี�ก็เปลี�ยนแปลงไปตามลาํดบัขั0นขึ0น จากการที�เราไม่ค่อยจะรู้ว่า
ธรรมะจริงนั�นคืออะไร เรียนรู้ไดค้าํสอนของอาจารยม์าก็นาํปฏิบติัใช้กบัตวัเอง จนถึงปัจจุบนันี0 ก็
สภาวะที�เขา้มากระทบกบัตวัเอง ก็สามารถที�จะแยกว่าเป็นกิเลสเป็นอตัตาไดแ้ทบทุกตวันะครับ  
ทุกตวัที�ตวัเองสามารถจบัไดน้ะครับ แต่การประหารการฆ่านี� ก็เป็นลาํดบัขั0นนะครับ ผมก็ยงัอยูช่ั0น
อนุบาลอยู่ สําหรับตัวใหม่นะครับ ตัวเก่า ๆ ที� เราผ่านได้ก็ไม่ได้ติดไม่ได้ยึดอะไรแล้ว ไม่มี
ผลกระทบอะไรแล้ว แต่ตวัใหม่ ๆ ทีมนัเขา้มานี�  มนัทาํให้เราตอ้งหมั�นพิจารณาหมั�นฆ่านะครับ 
ผมส่วนสักกายะตวัใหญ่ ๆ ของผมก็คือจะอตัตาแรง ตวัเองนี�ค่อนขา้งจะจบัได ้บางเรื�องที�ไปกระทบ
กบัพี�น้องหมู่มิตรดีสหายดีนี�  บางทีผมก็เสียใจนะ แต่มนัก็เหมือนเด็กฝึกใหม่ บางทีก็ไม่รู้หรอก 
แต่พอมนักระทบไปแลว้ มนัเกิดอาการของพี�นอ้งนี� บางทีผมก็เสียใจ เราก็นึกวา่มนัไม่มีแลว้ แต่ก็ยงั
มีอยู่นะครับผมมนัจะซ่อนอยู่แอบอยู่ ใครจิ0มมากมนัก็ไม่พอใจเหมือนกัน ก็พอรู้สึกตวันะครับ  
เราก็กล่าวขอขมาลาโทษนะครับผม อนันี0 ผมก็ทาํอยู่เป็นประจาํบ่อย ๆ แล้วก็ตอนนี0 ก็จะรู้สึกว่า  
ถา้เกิดเหตุการณ์อะไรผมก็ขอยอมจนเรื�องไม่ทนัจบผมก็ยอมล่ะ จนพี�นอ้งบอกวา่มนัไม่ใช่ฟังก่อน 
อะไรก่อน ผมก็ครับ ๆ บางทีนี�มนัอาจจะเป็นอตัตาที�ซ้อนอยู่หลงัจากจบเหตุการณ์นั0นผมก็จะเอา 
คาํที�ปรึกษาพูดคุยตรงนั0นมาพิจารณาอีกทีหนึ�ง ดูรายละเอียดของคาํพูดอะไรต่าง ๆ ระหวา่งเรากบั
เพื�อนสหธรรมมิตรว่าเป็นอย่างไร ถ้ามีคาํไหนที�มนัไม่เขา้รูปเขา้รอย เราก็จะปรับแต่งคาํพูดใหม่ 
แล้วก็กล่าวขอขมาลาโทษตรงนั0นเลย อนันี0 ก็เป็นสิ� งเป็นสภาวธรรมที�ปฏิบติัมาเรื� อย ๆ นะครับ  
แล้วก็ทาํความดีอะไรบ้าง ก็หยาบ ๆผมไม่มีแล้ว มีแต่ตวักลางกับตวัละเอียด ที�จาํเป็นต้องล้าง
จาํเป็นต้องหมั�นพิจารณานะครับผม ส่วนทาํความชั�วก็มีผสัสะกบัหมู่กลุ่มกับพี�น้องนะครับผม 
บางครั0 งก็ทาํให้พี�น้องต้องนํ0 าตาไหลนะครับ ผมก็ต้องขอขมาด้วย แล้วก็จริง ๆ แล้วมนัก็เป็น
เหตุการณ์เป็นผสัสะต่อกนัครับผม จริง ๆ แลว้มนัก็ไม่ดีนะ จิตของผมมนัชอบเช็ควา่มนัขึ0นเร็วไหม
อะไรไหม แลว้ก็เหมือนกบัว่าฐานมนัไม่แน่นพอนะครับผม มนัก็เหมือนเป็นผสัสะให้กนัและกนั 
แต่วา่ผลที�ไดก้็คือเราจะรู้วา่ตวัเองพลาดไปถึงขนาดไหน ตรงที�ดีคือเราสามารถขอขมาได ้เราก็อายุ
ยงันอ้ยคือว่าถา้มีรุ่นน้องที�พึ�งเขา้มาแลว้อายุมากกว่าเราก็ตอ้งเคารพ เคารพตามสมมติโลกนิดหนึ� ง 
ขอ้สุดทา้ย ลด ละ กิเลสอะไรไดบ้า้งก็เป็นขั0น ๆ นะครับ กิเลสจดัก็ไม่ค่อยมี จะมีก็อตัตาที�จะตอ้ง
พากเพียรลา้งมนัต่อไปนะครับผม ขอบคุณครับ 
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กรณีศึกษาที� 
7.154 นางสาวสาํรวย เดชดี 
อาย ุ59 ปี เพศ หญิง 
 

 
ขอกราบนมสัการพระคุณเจ้า กราบคารวะครูหมอคะ ดิฉันชื�อสํารวย เดชดี ชื�อเล่น 

ศรีเรือน และก็ชื�อทางธรรมขอพอ่ท่านไวว้า่เป็นกรรมฐานในการปฏิบติัธรรม พ่อให้ชื�อวา่รักศีล เดิม
เป็นคนที�สันติอโศกเดิมนี�คุณแม่บอกว่ารกพนัคอสองรอบจะเป็นหมอ ก็พอดีเรียน มศ.3 และไป
สอบ ร.พ.ราชวถีิไดแ้ต่ก็โอ!้ จะมาเป็นหมอแบบนี0  ก็ไม่ชอบคือแบบหยิบอะไรนิดอะไรหน่อยก็ตอ้ง
มาล้างมือ คือ มนัสํารวยเกินไปก็เลยลาออกไปเรียนแพทยแ์ผนไทย ผลสุดทา้ยที�เรียนมาก็เพื�อ
ช่วยเหลือคนแต่ก็ไม่ได้ทาํผลสุดท้ายเมื�อปี 2555 ครูหมอก็ได้เปิดรับสมคัรแพทย์วิธีธรรม 
แต่ก็คิดวา่พอแลว้ไม่คิดวา่จะมาสมคัรแต่เสียงพอ่ท่านกอ้งอยูใ่นหูบอกวา่ เรียนเพื�อช่วยคนเรียน เพื�อ
ช่วยคนเอายงัไงดีก็เลยไปสอบถามครูหมอวา่จะสมคัรไดไ้หมความรู้ดิฉนัก็แค่ มศ. 3 เรียนแพทย์
แผนไทยมาแลว้แต่ไม่มีคาํตอบจากครูหมอ แต่ก็ไดส้มคัรเป็นคนสุดทา้ย และก็หลงัจากนั0นก็เรียนมา
เรื�อยหลงัจากนั0นก็ประทบัใจนะคะเพราะวา่ดั0งเดิมขอทา้วความนิดหนึ�ง ก่อนเจอสันติอโศกก่อนเจอ
ครูหมอนี�ดิฉนัฝันเห็นพระพุทธเจา้สองครั0 งแต่ครั0 งแรกจาํไม่ไดว้า่ที�ไหนแต่ครั0 งสองนี�ไปทางใตข้อง
บา้นซึ�งในนั0นเป็นห้องและพอเปิดไปมีพระอยูใ่นนั0นและก็รัศมีออกมาเต็มเลยอยู ่ๆ มาสันติอโศกก็
เกิดแต่ครั0 งที�แรกนี�จาํไม่ไดว้า่ที�ไหน แต่พอมาแพทยว์ิธีธรรมนี�ดิฉนัก็ไม่สงสัยแลว้วา่ครั0 งแรกนี�คือที�
ไหนแลว้ต่อจากนั0นมาก็เรียนมาเรื�อย ๆ หลงัจากนั0นก็คุณแม่เสียเราก็ไดม้าเรียนต่อกบัคุณหมอ ดิฉนั
ประทบัใจมากไดม้าเรียนต่อกบัครูหมอแลว้คุณแม่เสียไปแลว้ก็เพื�อนๆ ญาติธรรมทุก ๆ พระองคค์น
ที�เราไดม้าอยู่กนันี�ก็ไดม้ารองรับชีวิตของดิฉนัไม่ให้ตกตํ�าไปกวา่ที�เป็นอยูคื่อขอบพระคุณคุณหมอ
ที�มารองรับไม่ให้ชีวิตดิฉันตกตํ�าไปในความชั�วเป็นบุญอย่างยิ�งตอ้งขอกราบขอบพระคุณครูหมอ
และเพื�อนญาติธรรมทุกคน อาชีพอิสระ วุฒิการศึกษา มศ. 3 เพศหญิง สภาวธรรมนี�ก็คือปกตินี�จะ
เป็นคนที�ศึกษาธรรมอยู่แลว้ แลว้ก็ไม่ไดคิ้ดว่าจะเป็นกิเลสหรือเป็นอะไรไม่ค่อยไดต้ามอนันี0แต่คิด
วา่จะทาํแลว้ก็ใหบ้างครั0 งจิตที�คิดจะใหก้็ไม่ไดคิ้ดวา่เขาจะรับไดไ้ม่ได ้ก็ตอ้งกราบขออภยัดว้ย ความ
ดีมีอะไรบา้งความดีก็ปกตินะคะ ก็คือตดัผมทาํแชมพูครีมนวดขายในส่วนขาย แจกในส่วนแจก 
ความชั�วนี�ยงัมีอีกเยอะมากโดยเฉพาะบางอยา่งยงัทาํไม่ถูกตอ้งในกาละบางกาละนี� บางทีอยากจะให้
อยากจะพดูจะถามอะไรนี�บางครั0 งยงัไม่ค่อยประมาณและอีกอยา่งหนึ�งบางทีพี�นอ้งเตือนนี�เราก็ยงัไม่
มีสติพอที�จะนิ�งอยู่บา้งแต่ก็ขอแกต้วัคะ และก็ลดละเลิกกิเลสอะไรไดบ้า้ง ก็ทานมงัสวิรัติตั0งแต่ 20
นะคะแลว้ก็ฝึกมีศีล กินมงัสวิรัติมาตั0งแต่นั0นนะคะ ที�ทาํนี�ก็จะฝึกให้ดีตามที�ครูหมอบอกนะคะ แลว้
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ก็งานนี0 คิดวา่ดิฉนัเองและเพื�อน ๆ ทุกคนโชคดีและมีบุญที�สุดที�ไดม้าฟังทบทวนธรรมและก็ไดอ่้าน
ลา้งกิเลสและก็คิดวา่งานนี0 ครบสมบูรณ์ที�สุดครูหมอนี�สรุปกิเลสให้เราไดช้ดัมากและก็จะกลบัไป
ปฏิบติัใหดี้ที�สุดตามกาํลงัค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.155 นางสาวเสาวรส วรประคอง 
เพศหญิง 
 

กราบเคารพอาจารยห์มอเขียวและก็เจริญธรรมเพื�อนๆ ทุกคนค่ะ ชื�อ เสาวรส วรประคอง 
นกัศึกษาปี 57 รหสั 027 ค่ะรายงานสภาวธรรมก็ตอนนี0 รักษาศีล 5อยูไ่ดถึ้ง 90 % แลว้ค่ะ จะมีมั�ง 
ก็ตรงชอบพูดจาลอ้เล่นทาํความดีอะไร ตอนนี0 ทาํความดีก็สิ�งที�ตวัเองทาํอย่างเขม้แข็งก็คือช่วยคน 
ไม่วา่จะเป็นป่วยเล็กป่วยนอ้ยหรืออะไรที�สามารถยื�นมือเขา้ไปช่วยไดก้็จะยื�นมือเขา้ไปช่วยมากที�สุด
ถ้าเขารับเราก็สานต่อ ถ้าเขาไม่รับเราก็ถอยออกมา ทาํความชั�วอะไร ตอนนี0 ทาํความชั�วที�ตวัเอง
ประสบ ก็คือตวัเองตั0งใจจะละเนื0อสัตวใ์หญ่แลว้มีอยูค่รั0 งหนึ�งเผลอกินเขา้ไปก็โดนโทษ ก็ไม่น่าเชื�อ
แค่ปกติเมื�อก่อนเราทานอยูเ่ป็นประจาํ พอเราตั0งใจแต่เราก็ยงัไม่ปฏิญาณออกมาเป็นคาํพูดว่าเราจะ
ละแต่ตั0งอยูใ่นใจวา่แลว้ว่าจะละดว้ยความพยายามก็ยงัพยายามทาํอยู่ ปรากฏวา่เผลอไปกินเนื0อเขา้ 
หนึ� งครั0 งแค่ 2-3 ชิ0นเองสิ� งที�ได้รับโทษก็คือต่อมนํ0 าเหลือง ตามรักแร้ ขาหนีบ มนัจะโตขึ0 นมา
ประมาณปลายนิ0วกอ้ยนี�เลยค่ะ ถามว่าปวดไหมก็ไม่ไดป้วดอะไร แต่รู้สึกแลว้วา่ นี�คือสิ�งปกติที�เรา
ไดรั้บจากผลที�เราผิดไม่ไดผ้ิดคาํพูดใคร ผิดคาํพูดสัญญาในใจเราเอง ลดละกิเลส กิเลสตวัที�ลดได้
แน่นอนเลย คือ ละความโกรธ โทสะลงไดเ้กือบ 90 % แลว้ จากคนที�เมื�อก่อนนี0จะเป็นคนที�ค่อนขา้ง
จะอารมณ์โมโหง่าย และก็จะสวนกลับทนัที เดีLยวก็เป็นคนนิ�งเฉยซะ ก็ดูเขาไปว่าเขาจะมีฤทธิQ  
แค่ไหนไดแ้ลว้ค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.156 นางสาวหมายขวญัพุทธ สุขโสต 
เพศ หญิง 
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นอ้มกราบสักการะองคส์ัมมาสัมพุทธเจา้ทุก ๆ พระองค ์พอ่ครูสมณะโพธิรักษพ์ระคุณเจา้
สมณะทุกรูป กราบเท้าอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน เจริญธรรมสํานึกดีนักศึกษาแพทย ์
วิถีธรรม ผูเ้ขา้ค่ายนกัรบผูก้ลา้หาญนกัล่าฆ่ากิเลสทุกท่านค่ะ ชื�อจริงฐิติพร สุขโสต คุณพ่อคุณแม่ 
ตั0 งให้แต่ก็ได้เปลี�ยนมาเป็น หมายขวญัพุทธ กล้าจนอนันี0 กล้าจนขอคุณหมอในนามเท่านั0นนะ  
ยงัไม่ไดอ้ะไรมาก ก็เป็นลูกอาหมอแลว้ขอกลา้จนดว้ยคนหนึ�ง พ่อครูท่านตั0งให้วา่ หมายขวญัพุทธ
สภาวธรรม คือ เมื�อเช้านี0 ที�คุณหมอคุยเรื�องเกี�ยวกบัการฆ่ากิเลสนะคะ รุ่นนี0ลั�นกลองรบใช่ไหมคะ 
ทาํให้หัวใจอิ�มเอิบมากเลย มนัเตน้ตึ0ก ๆ เราเป็นนกัรบนะคะ แต่ขณะที�เราจะรบอยู่ก็นึกถึงตอนที� 
คุณหมอ คือ คุณหมอพดูไปดว้ยแลว้ก็เหมือนไฮปาร์คเลยนะ พดูใหเ้ราสู้ใหก้ลา้หาญ อยา่ไปกลวั เรา
ก็นึกจินตนาการอาหมอเหมือนใส่หมวกแบบนกัรบ แลว้มีชุดเกราะกลา้หาญแลว้มีดาบ 2 ดาบดว้ย
นะแกวง่ไกวใหญ่เลยนะ แกวง่ไกว ขี�อยูบ่นมา้ดว้ย พวกเราสู้ลุย แลว้ก็หนักลบัมามอง พวกเราไม่มี
ใครตามสักคนเลย คุณหมอไปคนเดียว ตอนนั0นคิดอย่างนั0นจริง ๆ นะกราบขอโทษอาหมอคะ คือ 
ดว้ยความที�มนัฮึกเหิมนะ แต่เราก็ทะเลน้นิดหนึ�ง กราบขอโทษดว้ย จริง ๆ แลว้เราอยา่ไปกลวักิเลส
ตวันี0 นะ มองเขาให้เหมือนเหยื�อตวัหนึ� ง คือเหมือนเรามองให้เป็นแมวก็ได้คะ แมวเวลามนัจะจบั
เหยื�อตวัหนึ� ง มนัจะนิ�งอยู่เป็นวนั ๆ เลย ถ้าเขาเจอว่าเขามีเหยื�ออยู่ในซอกนี0 นะ เขาจะนิ�งไม่ขยบั
เขยื0อนไปไหนเลย จะคอยมองสอดสายตาดูวา่เหยื�อจะออกมาเมื�อไหร่ พอมนัเจอเหยื�อปุ๊บ! ตะครุบ
ปุ๊บ! นะ มนัตบซ้ายตบขวาตบหนา้ตบหลงัจนมนัน่วม เราตอ้งทาํตวัเหมือนแมวนะอยา่ให้กิเลสมา
อาศยัเราอยู่ มาเป็นเจา้ขา้วเจา้ของเรา เราตอ้งทาํตวัเป็นนกัล่านะ นกัล่ากิเลสคอยที�จะจบักิเลสดว้ย
ตวัเองทาํไปเรื�อย ๆ มนัก็ทาํไดน้ะคะเรื�องความดีที�มีอะไรบา้งนะคะ สิ�งที�เติ0ลเห็นในตวัเองก็คือเป็น
คนไม่ประมาทนะคะ เพียรไม่หยุดนะ เป็นคนมีความขยนันะคะ อนันี0 ทุกคนจะชมเติ0ลอยู่เสมอ  
ก็ไม่ไดห้ลงนะคะแต่ก็รู้ตวัวา่มีความขยนัมากเนื�องจากวา่สมองไม่ดีก็เลยตอ้งขยนัมาก ๆ เรียนรู้เยอะ 
ๆ เพราะว่าจะทําให้เราได้ปฏิบัติและได้รู้จักว่า อะไรที�มันควรจะเปลี�ยนแปลงตัวเองนะคะ  
ก็พากเพียรเรียนหนงัสือตอ้งมาเรียนปริญญาโท เห็นเพื�อน ๆ เขาเรียนก็อยากเรียนบา้ง ไม่ไดคิ้ดว่า 
จะใหป้ระโยชน์อะไรบา้งแต่พอเราเริ�มตน้เรียนปุ๊บ!แลว้นี�รู้วา่มนัยากมาก ๆ เลย แต่ดว้ยความเพียรนี�
ค่ะ ตวัเองยอมรับจริง ๆ เป็นคนขยนั อ่านหนงัสือเยอะ แลว้ก็ถามเพื�อน ๆ ที�เป็นพี� ๆ น้อง ๆ ที�เป็น
มิตรดีสหายดีนี�ละค่ะ คอยเกื0อหนุนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา เคยมีอยู่ครั0 งหนึ� งซึ� งตอนนั0นผา่น 3 บท
แลว้ ขอเล่าอีกครั0 งหนึ�งนะคะ คือผา่น 3 บทแลว้ซึ� งมนัยากมาก ๆ ทีนี0ดว้ยความที�มนัยากแลว้เราผา่น
แลว้นี�อาจารยน์ะคะ อยากให้เราสอบใหม่อีกที อะไรน่ะตกใจเลย อะไรสอบใหม่ทาํไม เราผา่นแลว้
นี�แลว้ใหส้อบใหม่ อายก็อาย โอโ้ห! ยากก็ยาก แลว้ยงัตอ้งเอาเงิน จ่ายเงินไปอีก เถียงเลยค่ะ รู้สึกตวั
เองปกติไม่เคยเป็นคนกา้วร้าวขนาดนั0น เถียงเลยนะ เถียงในใจนะ ไม่ไดเ้ถียงออกมาขา้งนอก แลว้ก็
พยายามจะแกต้วัเอง แต่แกไ้ม่ออก ก็ใหเ้พื�อนนะคะ เพื�อนที�เรียนปริญญาโทดว้ยกนัมานั�งประชุมกนั
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เลย ประมาณ 20 กวา่คน พูดกนัเลยวา่เติ0ลผิดตรงไหน วา่มีปัญหาอยา่งนี0  เติ0ลจะแกย้งัไง พูดกนัจน
สุดทา้ยมีคนบอกวา่เติ0ลนะผิด เท่านั0นล่ะเติ0ลนิ�งเลย จากพยศ ๆ นิ�งเลย เฮย้! เราผิดจริง ๆ แลว้ก็มอง
ไป เราผิดจริง ๆ เราตอ้งรู้ตวัก่อนวา่ อะไรเกิดณ ตอนนั0นเราตอ้งวางให้เป็น วางก่อนชนะ วางก่อน
นั0นได ้พอคิดไดปุ๊้บ! ตื�นเชา้มาคิดอีกนิดหนึ�งก็มานึกถึงเพื�อนที�มาขดัเกลาเรานะ ตอนนั0นบอกตรง ๆ 
ว่าใจเหมือนเพชรจริง ๆ มนัถูกขดัเกลามนัโปร่งโล่ง เบาตวัยงัไงบอกไม่ถูก คือเรายอม ยอมสอบ
ใหม่ ยอมที�จะเสียเวลา ยอมไปทําพรีเซนต์ ยอมทําเพาเวอร์พอยท์ใหม่ อะไรจะเกิดก็ เกิด  
ณ ตอนนั0นมนัคิดไดข้นาดนั0น เออ! มนัยอมจริง ๆ เรายอมจริงๆ พอเอาเขา้จริง ๆ ปุ๊บ! อาจารย ์
ก็ไม่ได้สอบอะไรเลย แค่ถามเฉย ๆ ทาํให้เราอื0อหือ ! กลวัได้ทั0งวนั ความยอมของเรานี�ละค่ะ 
(อาจารยห์มอเขียว : อนันี0 มนัจะเป็นเหมือนเราหากุญแจ หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ แลว้ก็เครียด ๆ นะล่ะ)
ในเรื�องความชั�วนะคะ ก็คือเป็นคนขี0นอัยใจเป็นมานานแลว้ตั0งแต่เด็ก คือ ไม่ใช่วา่ คือ เห็นคนอื�นเขา
เก่ง ทาํไมเราไม่เก่ง ทาํไมเราถึงอ่อน ทาํไมสมยัก่อนเราไม่ขยนั ไม่หมั�นเรียน คือ มนัไม่มีทกัษะ เป็น
คนไม่มีทกัษะ ใช้ความจิตใจมากกว่า มกัจะเป็นคนแบบว่ายอม เรายอม จะยอมเขา เราไม่หมั�น
เรียนรู้ เลยติดอุปกิเลส 2 ตวันี0มาก ๆ เลย ขี0นอ้ยใจ และก็อิจฉาเขา ก็เลยกลบัมาเปลี�ยนวา่ การที�เราจะ
อิจฉาเขานี� มนัไม่เจริญเลยนะ มนัหมองมากเลย มนัหมองแลว้มนัก็เศร้า ๆ ไงไม่รู้ ทั0งๆ ที�เราก็ลา้ง
กิเลสไปเยอะแลว้ ก็เลยตดัสินใจตั0งศีลทุกวนัเลย เอามนัทุกวนัเลย พอวนันี0 ไม่ไดต่้อวีซ่าไปเรื�อย ๆ 
ยงัไม่ได้ทาํอีก ยงัไม่ได้ทาํอีก ทาํอย่างนี0  ทาํอย่างนี0 ค่ะ จนรู้สึกปัจจุบนันี0 เบาบางลงไปเยอะเลย  
มีความเป็นอุเบกขา มีมุฑิตา ยินดีกบัเพื�อน ยินดีกบัความสําเร็จของคนอื�น อีกอยา่งหนึ�งในการลา้ง
กิเลส คือ เรื�องอาหาร อนันี0 เติ0ลรู้สึกพฒันา เมื�อก่อนนี0พอมากินอาหารมื0อเดียว ดว้ยความกลวั อาจจะ
กลวัตายหรือกลวัอดก็ไม่ทราบ ขา้วเยอะมาก แต่ทุกวนันี0 เติ0ลกินขา้วถือวา่ขา้วนอ้ยลงไปมาก แลว้กบั
ก็ประมาณหนึ�งนะ คิดวา่กินมื0อเดียวมาน่าจะมากกวา่ 90 % ขึ0นไป รู้สึกลม้ไดน้อ้ยมาก และอยูบ่า้น 
นี�ยิ�งไม่กงัวลเลย กินมื0อเดียวสบาย ๆ หิวเมื�อไหร่เอานํ0 าซุปที�เป็นนํ0 าตม้ผกัเปล่า ๆ กินคะหิวจริง ๆ  
ก็กินแค่นั0น ไม่ค่อยมีปัญหาเรื� องกินอาหารมื0อเดียว แต่ว่าอาหารที�ลดได้ก็คือความเยอะขึ0นนะคะ 
ความโลภนะคะ มนัจะนอ้ยลงไป รู้สึกตวัเองดา้นนี0จะดีขึ0น ยอมรับวา่ตวัเองดีขึ0นจะพฒันาไปเรื�อย ๆ 
เพราะการกินเยอะมนัก็ไม่ดีต่อสุขภาพ ก็เลยคิดวา่ตรงนี0สาํคญัดว้ย ทาํใหต้วัเองร่างกายแข็งแรง เวลา
เพื�อนมีปัญหาเรื� องสุขภาพก็ช่วยเพื�อนได้ด้วย สุดท้ายนี0 ก็ขอบอกว่าขอให้อยู่กับปัจจุบนันะคะ 
ปัจจุบนัมนัเป็นความจริงนะคะ อยา่มวัแต่เก็บคิดอยูใ่นใจ มนัเป็นเพียงแค่ความจาํเท่านั0นเอง สิ�งที�จะ
เกิดขึ0นมีฤทธิQ มีแรงก็คือปัจจุบนัที�เราเป็นอยูน่ะคะ สัมผสัต่าง ๆ อยูก่บัอานาปานสตินะคะ อยูก่บัตวั
รู้ตวัให้พร้อม จะทาํอะไรรู้คิดรู้ทาํนะคะ รู้ตวัแลว้สิ�งที�เกิดขึ0นมนัจะส่งผลดีแก่ตวัเองและผูอื้�นดว้ย  
ก็ขอเพียงเท่านี0 ก่อนละกนันะคะ ขอบคุณมากคะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.157 นางสาวอรวรรณ ปลื0มสามเณร 
เพศ หญิง 
 

กราบอาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญธรรมสํานึกดีพี�นอ้งผูรั้กสุขภาพทุกท่านค่ะ ชื�ออรวรรณ 
ปลื0มสามเณร ชื�อเล่นชื�อจอม จิตอาสาเครือข่ายภาคกลาง อยูก่รุงเทพ ทาํงานอยูโ่รงเรียนรุ่งอรุณเป็น
ผูป้ระสานงานของนกัศึกษาป.ตรี ผูป้ระกอบการสังคม สถาบนัอาศรมศิลป์นะคะ เผื�อพี�นอ้งท่านใด
ไม่รู้จกัจอมนะคะ สภาวะธรรของตวัเองนะคะ ก็ปฏิบติัอยู่ที�บา้น ไปค่ายก็คือในเรื�องของยา 9 เม็ด 
เราก็ยงัใชก้บัตวัเองและใช้กบัคนที�บา้นและก็ยงับอกคนขา้งเคียงแลว้ก็บอกกบัคนที�เขา้มาปรึกษา
โรคกบัเราแลว้ก็ปีนี0 ป็นปีที�น่าสังเกตของจอมว่า เป็นปีที� 5 ย่างเขา้ปีที� 6 ของตวัเองในการเป็น 
จิตอาสานี�ที�ผ่านมาไม่เคยมีคนไขม้ะเร็งเรียงหน้ามากเท่ากบัปีนี0 ก็เลยคิดว่าเป็นปีที�ตวัเองคงตอ้ง
บาํเพญ็ใหก้บัคนไขที้�เป็นโรคมะเร็งมากขึ0น เพราะวา่ในระยะเวลาไม่กี�เดือนนี�ก็พบคนไขไ้ปเกือบจะ 
10 ราย และคิดวา่พี�นอ้งท่านอื�นคงจะเจอมากกวา่นี0นะคะ เรื�องดีที�ทาํอยูแ่ลว้ก็ทาํงานประกอบอาชีพ 
เลี0 ยงชีพตนและก็เลี0 ยงครอบครัวก็คือยงัมีภาระที�จะตอ้งเลี0 ยงดูแม่นะคะ มาค่ายก็จะเป็นจิตอาสา
วนัหยดุและวนันกัขตัฤกษน์ะคะ ก็จะเห็นหนา้กนัสาํหรับเรื�องชั�วของตวัเองที�จะสารภาพกบัอาจารย์
และพี�นอ้งก็อาจจะไม่ตอ้งบอกเพราะวา่อาจารยแ์ละพี�นอ้งก็คงจะมองเห็น เรื�องชั�วและก็ไม่ค่อยช้า
ของตวัเองก็คือนํ0าหนกัตวัเองที�ขึ0นมา คือตอนนี0 สิ�งที�หลงก็คือหลงเสพกาม ก็คือมนัเป็นเรื�องของการ
กินค่ะ กินอาหารมากขึ0 นและที�สําคัญก็คือตัวเองกลับมากินนํ0 าตาล คือกินนํ0 าหวานมากขึ0 น 
ก็เลยทาํให้ความอว้นเขา้มาเยือน หลงัจากผ่าตดัไปแลว้ ใชว้ิบากไปแลว้ ใช้วิบากกบัคมมีดไปแลว้ 
นํ0 าหนกัแค่ 54 เอง ผ่านไปไดแ้ค่ปีเดียวนี�  นํ0 าหนกัตอนนี0 ขึ0นมาอยู่ที� 64 ก็สํานึกผิดอยู่นะคะรู้อยู ่
เพราะว่าเวลามาค่ายนี�พี�ๆ ก็จะทกัว่าเราอว้นกลมแลว้นะ อย่ากลมกว่านี0 นะ สุขภาพเราจะไม่ดีนะ
อะไรอย่างนี0  เราก็ไม่ก็ยอมก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้ติดขดัขอ้งใจอะไรนะเพราะว่าเราก็ยอมรับในสิ�งที� 
เราได้กระทาํลงไปแล้วก็เราก็จะตั0งใจกลับไปเพื�อที�จะลดนํ0 าหนักลงนะคะ อาจจะลงไม่ได้เท่า  
54 เท่าเดิมแต่ก็จะพยายามนํ0าหนกัลดใหล้งกวา่นี0แลว้ก็ แต่ถามวา่ ณ ตอนนี0 นี� ชั�วเออ ! ชา้ในเรื�องการ
กิน แต่ว่าถ้าสุขภาพใจในตอนนี0 แล้วนี�แข็งแรงดีอยู่นะคะ แต่ถามว่ามีเรื� องจรเข้ามาที�ท ําให ้
ไม่สบายใจไหมมีวบิากกรรมเขา้มาไหมมีค่ะ มีหลายเรื�องดว้ยมีเรื�องที�ไม่สบายใจอยูบ่า้ง ทั0งเรื�องการ
งานที� รับผิดชอบ ทั0 งเรื� องการเรียนของพี�น้องเรื� องของการประสานงานที� เราทําผิดทาํพลาด  
ก็ยอมรับสารภาพผิดกบัอ.หมอ แลว้ก็เราจะรู้สึกว่าจอมจะไม่คลอเคลียอยูก่บัความผิดนั0นนานมาก
แต่มนัยงัเป็นความรู้สึกที�จรมาจรไปแต่ว่าเราจะไม่ไดฝั้งอยู่กบัตรงนั0นนานจะไม่คลอเคลียอยู่กบั
อารมณ์นั0นนาน เราจะทาํใจให้สบายที�สุด เราก็รู้สึกว่าเราทาํไดเ้ต็มที� ดีที�สุดเท่าที�เราทาํไดแ้ต่เรายงั
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จะสามารถทาํได้ที�สุดกว่านี0 อีก เราก็จะบาํเพ็ญรับใช้พี�น้องต่อไป เพราะว่าตอนแรกตั0งใจแล้วว่า 
จะไม่ประสานงานแลว้ จะเลิกแลว้รู้สึกตวัเองประสานแบบไม่โอเค ไม่ดีจะถอยให้พี�นอ้งเขา้ไปทาํ
แทนแต่ก็พอมาวนันี0 จริง ๆ ไม่ใช่วนันี0 หรอกตดัสินใจมาหลายวนัแล้วค่ะยงัไงก็คงไม่ถอยหรอก  
ก็คงยงัจะทาํงานรับใชอ้าจารย ์แลว้ก็รับใชพ้ี�นอ้งเพราะวา่ตรงนั0นนี�คือเราไม่สามารถไปค่ายใหญ่ได้
ไปค่ายที�อื�นก็ไม่ค่อยไปไดจ้ะใช้ตรงส่วนที�เราสามารถทาํไดต้รงนั0น ให้มนัดีที�สุด ส่วนเรื�องของ
ความดีที�เราจะกระทาํไป เราก็ทาํดีมาอยู่อย่างต่อเนื�องอาจจะดีไม่มากดีเล็กดีน้อย ดีจิMบ ๆ จอ้ย ๆ  
แต่ก็สบายใจในการที�เราจะทาํสะสมไปเรื� อย ๆ แล้วต่อไปเออ! ปีนี0 นี�  ตั0งเป้าเอาไวว้่าหลงัจาก 
การชุมนุม ก็จะมีเรื� องของไปปฏิบติัธรรมบ้าง มาค่ายให้เยอะขึ0 นนะคะ แต่การมาค่ายให้เยอะ 
ขึ0นเสาร์-อาทิตยนี์�ก็คือตั0งไวว้่าจะตอ้งขอแบ่งวนัเสาร์สําหรับค่าย วนัอาทิตยส์ําหรับแม่เพราะว่า 
มาค่ายทุกอาทิตยแ์ม่พดูคาํเดียวเลยวา่ แม่เหงา ฉะนั0นชีวตินี0ตอ้งขอค่ายครึ� งหนึ�งแม่ครึ� งหนึ�ง ขอบคุณ
ค่ะ เจริญธรรมสาํนึกดีค่ะ  
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.158 อารีรัตน์ เอียประสิทธิQ  
เพศหญิง 
 

ชื�อ อารีรัตน์ เอียประสิทธิQ  อยูบ่า้นเฉย ๆ จบปริญญาตรีการบริหารการตลาด มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย เอาความชั�วก่อน คือเวลาแม่เรียกใชก้็จะบอกเดีLยว ๆ แต่เดีLยวนี0พฒันาขึ0นเวลาแม่ปวด
หลงัก็จะกวัซา ชอบเถียงก็ใจเยน็ลง ไม่ค่อยเถียงแม่เท่าไร สารภาพก่อนไปค่ายไปเที�ยวทะเลมาคือ
ไปกินอาหารทะเล แต่วนัพระไม่ทาน ก็รู้สึกกินเสร็จร่างกายเราปวดเมื�อยเหมือนไม่ไดกิ้นมานาน
แล้ว กินแล้วปวดร้าวไปทั0 งตัว ก็รู้สึกผิดค่ะเพราะว่าตั0 งแต่ปีใหม่มาปกติจะเดินจงกลมวนัละ  
2 ชม. ก็ขี0 เกียจและสวดมนต์อยู่ค่ะ คิดวา่สงสัยตอ้งตั0งตน้ใหม่คือตอ้งไปบาํเพ็ญเพียรใหม่อีกรอบ
หนึ� งค่ะ แล้วลดกิเลสได้คือลดกาแฟได้แต่ถ้าขนมเบเกอรี� ยงัลดไม่ได้ ความดีก็คือการเรียนรู้ 
ยา 9 เม็ด เวลาญาติพี�นอ้งใครป่วยเราก็จะบอกรักษา ถา้ไม่เขา้ใจก็จะ LINE เขา้มาในกลุ่มจิตอาสา 
ถามวา่รักษายงัไง อาการเป็นยงัไง เคยรักษาพี�สาวผิดพลาดไม่ไดผ้ิดพลาด คือเขาปวดหลงักม้ไม่ได ้
เรากวัซาเสร็จกวัซาไม่หมด กลายเป็นเขาหลงัแข็ง ก็ถามปลากะพง ก็บอกให้พอกเลยพิษมนัคา้ง
เรากวัซาเขาไม่หมดเป็นเคสที�เรารู้วา่ตอ้งแกไ้ขยงัไง เวลารักษาแลว้พิษเขาคา้งก็คือพอกใหเ้ขาค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.159นางสาวอิศรา อศัวภาค 
 อาย ุ50 ปี เพศ หญิง 
 

อิศรา อัศวภาค อายุ 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี เพศหญิง อาชีพพยาบาล
สภาวะธรรมที�เกิดในตวัเอง ตั0งแต่อดีตยอ้นไป 1 ปี นบัตั0งแต่วนันี0  เขา้มาเป็นนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรม
ปี 57ไดต้ั0งจิตไวว้่า จะรับประทานอาหารวนัละ 1 มื0อ ไม่รับประทานเนื0อสัตว ์และงดการดื�มชา 
กาแฟ หลงัจากที�ไดต้ั0งจิตไว ้ก็ไดป้ฏิบติัเพื�อให้เกิดอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาขึ0นเรื�อย ๆ หลงัจากที�ตั0ง
จิตไว ้ก็แอบคิดในใจวา่ จะทาํมากกวา่ที�ไดต้ั0งใจไว ้โดยเพิ�มจะไม่มีภาวะคนคู่ แต่แอบคิดในใจนะคะ 
ซึ� งพอเราปฏิบติัไปก็สามารถทาํได ้โดยที�สามีก็ใหค้วามร่วมมือโดยไม่มาทาํใหเ้รารู้สึกตอ้งถูกบงัคบั
จิตใจเราเมื�อเราบอกวา่ เราขออยูด่ว้ยกนัแบบเพื�อนไดไ้หม เขาบอกวา่ไม่เอา เพื�อนมีเยอะแลว้ อยาก
ให้มาทาํหนา้ที�ของภรรยา เราก็บอกวา่ก็ได ้แต่ขอทาํหนา้ที�แม่ที�ดีของลูกภรรยาที�ดีของสามี แต่เรา
ไม่ชอบเรื�องนี0  เราขอไดไ้หม สามีก็ไม่มากวนรับประทานอาหาร 1 มื0อ จากที�เคยทาน 3 มื0อ ก่อนที�
จะเป็นนกัเรียนแพทยว์ถีิธรรมทาน 2 มื0อ พอเรียนแพทยว์ิถีธรรมไดป้ฏิบติัก็ทาํไดแ้ต่ยงักินนํ0 าปานะ
อยู่แต่อาหารมื0อหลักได้ ก็ยอมแพกิ้เลสในเรื� องของแม้ไม่ทานเนื0อสัตว์ก็ยงักินอาหารที�ทาํจาก
ผลิตภณัฑ์จากสัตว ์เช่น ขนม ที�มี ไข่ เนยหรือมีเนื0อสัตวเ์ล็กน้อย เช่น ลูกชิ0น ไอศครีม แต่หลงัจาก
ไดฟั้งอาจารยห์มอเขียวแลว้ เขา้ใจว่า มีตวัชกัชวนให้เราทาํชั�ว ซึ� งถา้เราอยากพฒันา อธิศีล อธิจิต  
อธิปัญญาเราตอ้งเช็คปัญญาของเรา ในการต่อสู้กับกิเลส ให้มนัยอมแพ ้ให้มนัตายให้ได้ ก็เลย
ชดัเจนขึ0น คิดวา่หลงัจากนี0 ไป 1 ปี ที�จะมาเจอกนั การสอบนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรม คงจะพฒันาขึ0น
สาํหรับความดีที�ทาํ เมื�อมาเป็นนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรมแลว้ ก็คิดวา่เราจะทาํอยา่งไร คงจะตอบแทน
พระคุณอาจารยห์มอเขียว ที�ให้ความรู้ในเรื�องยา 9 เม็ด ก็เลยคิดว่า เมื�อมีโอกาสทาํความดีก็จะทาํ
เต็มที�และสิ�งที�ไม่ดี เราก็มีสติเราจะเลิกทาํทนัที เรียกว่า ทุกวินาทีจะพยายามบาํเพ็ญให้มีแต่บุญ  
ส่วนความชั�วที�ทาํผิดศีลในบางครั0 ง คือศีลขอ้หยาบ ๆ เช่น เวลาเป็นแม่บา้น ทาํความสะอาดบา้น  
ถา้พื0นบา้นไม่สะอาดเมื�อถูไปเจอมด เราก็ทาํให้มนัตาย แต่การฆ่าสัตวอื์�น ศีลทั0ง 5 ขอ้ก็อยูใ่นระดบั
ที�ใชไ้ดพ้อลูกเห็น แม่ก็เป็นตวัอยา่งที�ดี ในบา้นลูกไม่เคยฆ่าชีวิตสัตวเ์ลย ไม่วา่จะเป็น ยุง มด แมลง
ต่างๆ การลดกิเลส เริ�มที� ลด ละ เลิก รับประทานมงัสวิรัติแบบบริสุทธิQ  ไม่ทานไข่ นม เนย คิดวา่ทาํ
ไดค้่ะสิ0นสุดการสนทนา 
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กรณีศึกษาที� 
7.160 นางอุไรวรรณ วเิศษศกัดิQ สันติ 
อาย ุ50 ปี เพศ หญิง 
 

กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว และกราบขอบคุณงามความดีของท่านผูท้าํดีทุกท่าน 
เจริญธรรมสํานึกดีพี�น้องผูรั้กสุขภาพทุกท่าน ชื�อ อุไรวรรณ วิเศษศกัดิQ สันติ อายุ 50 ปี จงัหวดั
กรุงเทพฯ อาชีพทนัตแพทยจ์ดัฟัน การศึกษาปริญญาโททนัตกรรมจดัฟัน เซนต์หลุยส์ยูนิเวอร์ซิตี0  
อเมริกา แล้วก็เพศหญิงค่ะ ก็คือกราบเรียนอาจารย์ก่อนว่าไม่ได้รีบกลับแต่คือที�รีบขึ0 นมาพูด 
เพราะวา่ ยิ�งอยูห่ลายวนั ยิ�งเห็นความชั�วตวัเองเยอะค่ะ กลวัมนัจะมากกวา่ความดี ก็เลยรีบขึ0นมาเลย
ตดัสินใจกะทนัหันค่ะอาจารย ์ก็สภาวธรรมที�เห็นก็คือเห็นว่าแรงดึงดูดของใจเราต่ออาหารนี�มนั
นอ้ยลง แต่ก่อนเห็นอาหารใจมนัเหมือนทะยานเขา้ไปเสพ แต่ตอนนี0 รู้สึกวา่ผา่นมา ๆ แลว้ก็ผา่นไป 
อะไรประมาณนี0 นะคะ แต่วา่ก็ยงัเสพนํ0 าลายของกิเลสเยอะ คือมนัเห็นว่าคือผ่านแบบอาลยัอาวรณ์ 
อยากให้มนัวนกลบัมาอีก อะไรอยา่งนี0ค่ะอาจารย ์แลว้ก็เห็นถึงแรงผลกัสิ�งที�ไม่ชอบก็ลดลง ถา้พูด
ภาษานั�นก็คือถ้าเราเห็นสิ�งที�เราชอบ เราก็จะรู้สึกเหมือนเมฆผ่านมาก็เดีLยวลอยผ่านไป ไม่เป็นไร 
ไม่ตอ้งไปสนใจมาก แต่ถา้เห็นตวัที�เราไม่ชอบเราก็จะบอกวา่ หมามาเห่าแป๊บ! เดียวเดีLยวมนัก็ไป 
อย่างนี�ประมาณนี0  โหดนิดหนึ� ง อะไรอย่างนี�คะ ก็สภาวธรรมที�ประทบัใจมากก็คือหลงัไม่สบาย
แบบที� รู้สึกว่าตายแน่ที�ค่ายแฟนพันธ์ุแท้ เมื�อเดือนตุลา คือแล้วก็มีพี�น้องมาช่วยถอนพิษแล้ว 
ท่านอาจารยก์็มาช่วยจดักระดูกให้ค่ะ ก็กราบขอบพระคุณท่านอาจารยแ์ลว้ก็พี�นอ้งทุกท่านที�เมตตา 
คือ ตอนแรกก็ไม่คิดวา่มนัจะทาํให้เราเปลี�ยนแต่กลบัไปบา้นนี�คือ รู้สึกจิตใจเปลี�ยนไปเลย คือคิดวา่
จะกราบสามีนานแลว้ เพราะเขาก็ดีMดี นี�เขาก็มารับมาส่ง ขนาดวา่อยู่กนัแบบเป็นพรหม เป็นพี�น้อง
แล้วเขาก็ไม่เคยเปลี�ยนแปลงในการดูแลเราอะไรอย่างนี�คะ ก็คือกลับบ้านนี�กล้ากราบสามีค่ะ  
ก็กราบในความดีของเขาอะไรอยา่งนี0คะ แลว้ก็บอกเขาวา่ นี�ให้เขาเปลี�ยนดว้ยคืออยา่ตามใจเรามาก
เพราะยิ�งแต่งงานนานเรายิ�งนิสัยเสีย ก็กิเลสเยอะขึ0นอะไรอย่างนี0 เพราะฉะนั0นเขาตอ้งขดัใจเราบา้ง 
อะไรอยา่งนี0 ค่ะ ความดีที�ทาํก็พยายามแนะนาํ ยา 9 เม็ด พร้อมกบัพยายามเน้นธรรมะไปดว้ยในตวั  
ก็ซื0อของแจกคนรอบตวั แนะนาํคนไข ้อะไรเท่าที�ทาํได้ค่ะ ก็พาคุณพ่อมาเขา้ค่าย แล้วก็พี�ที�บา้น  
คนดูแลคุณพ่อคุณแม่ มีความชั�วที�ยงัทาํหลกั ๆ นี�จะเป็นเรื�องอาหารคือ เรียกวา่แทบไม่เคยทานมื0อ
เดียวได ้ก็แค่คือลดละจากที�เคย ทานทั0งวนั มาเหลือแค่ 4-5 มื0อ อะไรอยา่งนี0อะคะ แลว้ก็สําคญัก็คือ 
ยงัเลิกกินกาแฟเยน็ไม่ได ้ทั0งที�ใช้สารพดัเทคนิคที�อาจารยส์อน ทั0งพิจารณาโทษ ประโยชน์ แลว้ก็
พยายามทานของที�มีประโยชน์ก่อนทานผลไมก่้อนแลว้ก็ทานกาแฟ มนัขมก็ด่าตวัเองวา่แพงก็แพง 
อร่อยก็ไม่อร่อยไม่ดีต่อสุขภาพ แลว้ทาํไมยงักินอยู่ แต่วา่กิเลสมนั คือ บางทีนี�รู้สึกว่าเราก็ เราก็ใช้
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หลายกระบวนท่ามาทั0งวนั แต่วา่เราก็เผลอแว่บเดียว มนัมาดาบเดียวฟันแสกหน้าหงายทอ้งเลยค่ะ
อาจารยไ์ปกินทุกที อะไรอยา่งนี�คะ แลว้ก็นึกเห็นความเสียดายอยูม่ากคือ พอกินไม่อร่อยเป็นไปได้
ยงัไง มนัต้องกินให้อร่อยซิ อะไรอย่างนี�ค่ะอาจารย์ อาจารย์พูด ตรงนี0 ต้อง ต้องเถียงมนัให้ได ้ 
ตอ้งอ่านให้ได ้สมมติวา่ตอนนี0 เราแพอ้นันี0 ใช่ไหม เราไปกินนี� เราตอ้งจบัมนัให้ไดว้า่มนัใชเ้หตุผล
อะไร ตอ้งสืบให้ไดสื้บสวนสอบสวนให้ไดว้่ามนัใช้เหตุผลอะไร ที�ทาํให้เราแพ ้ตอ้งตามหาให้ได้
เพราะแต่ละคนเสพนี� เหตุผลไม่เหมือนกันนะ บางคนอร่อยบางคนเท่แล้วแต่ล่ะ มนัจะมีอะไร 
ก็แลว้แต่เหตุผลตวัไหน แล้วใช้ปัญญาหักล้างเหตุผลนั0นให้ได ้ตอ้งหาปัญญามาหักล้างให้ได้นะ  
ถ้าหาปัญญาที�มาหักล้างเหตุผลนั0นไม่ได้ ชนะมนัไม่ได้ นี� ล่ะการสู้กับกิเลส มนัลึกอยู่ตรงนี0 นะ  
มนัตอ้งตามให้ได ้ตรวจสอบให้ไดว้่า เหตุผลที�มนัทาํให้เราแพคื้อเหตุผลอะไร จะหนึ�งเหตุผลหรือ
หลายเหตุก็แลว้แต่ จบัใหไ้ด ้เสร็จแลว้ตอ้งหาตวัที�มนัมาหกัลา้งเหตุผลนั0นให้ได ้มนัจะกลบักนั เช่น 
ถ้ามันบอกว่าสุข เราต้องบอกว่ามันไม่ใช่สุขจริงหรอกมันทุกข์ มันทุกข์ มันทุกข์มากกว่าสุข  
สุขแป๊บเดียวแลว้ก็หมดไป มนัทุกขม์ากกวา่อะไรอยา่งนี0นะ บางทีเราตอ้งหาเหตุผลวา่ มนัทุกข ์หรือ
หาเหตุผลวา่มนัรสอยา่งนั0น มนัไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์อะไรสักอยา่ง ไล่เขา้ไปมนัเป็นเพียงดูดพลงัเรา
ไปแลว้มนัก็ไปรวม ๆ กนั กิเลสมนัเอาพลงัเราไปสังเคราะห์รวมเป็นวบิาก รวมเป็นสุขลวงแวบ๊หนึ�ง
แลว้มนัก็หมดไปอย่างนี� เราก็ตอ้งหาเหตุผลหักล้างมนัให้ไดน้ะ ถา้มนับอกว่าสุขอนัเลิศยอด เลิศ
ยอดบ้าไร นิดเดียวเอง อะไรอย่างนี� นะ คือ แล้วแต่เราต้องหาเหตุผลมาหักล้างมันให้ได ้ 
แลว้เหตุผลมนัตอ้งมีนํ0าหนกัมากกวา่ดว้ย ตอ้งมีนํ0 าหนกัมากกวา่มนั ถา้เหตุผลเรามีนํ0 าหนกันอ้ยกวา่ 
เราสู้มนัไม่ไดเ้ราแพ ้เหตุผลเราตอ้งมีนํ0 าหนกัมากกวา่นี�ก็บอกทุกคนนะ บอกเราดว้ยทุกคนดว้ยครับ
ว่าสู้กบักิเลสนี�ถา้ปัญญาเราไม่คมไม่ชนะ ปัญญาไม่คมไม่ชนะกราบขอบพระคุณท่านอาจารยค์่ะ  
ก็คือพยายามทาํอยา่งที�อาจารยบ์อก แต่วา่อยา่งที�เรียนอาจารย ์คือ บางทีพิจารณาทั0งวนั แต่วา่พอเขา
ดาบเดียวอะไรอย่างนี0  แบบว่าก็จะพยายามต่อไปให้ดีขึ0นค่ะอาจารย ์แต่ว่าคือในด้านจิตใจก็ ก็คือ
พอใจเท่าที�ทาํได ้ก็โอเค ก็คิดซะวา่ ทานแลว้สดชื�นเราก็เอาพลงัมาทาํความดี แต่วา่เราก็จะพยายามที�
จะสดชื�นไดด้้วยใจของเราเอง โดยที�ไม่อาศยักาแฟเยน็ ก็จะพยายามต่อไปค่ะ ลด ละ เลิก กิเลสก็  
ก็คืออตัตาไปเยอะ เพราะจากการมาเขา้หมู่กลุ่มนี�เราก็จะรู้เลย งานที�เราทาํเป็นก็คืองานเราอยา่งเดียว 
คืองานอื�นเราก็ทาํไม่ค่อยเป็น แลว้ก็ตอ้งเรียนรู้อะไรอีกเยอะอะไรอย่างนี�อะคะ แลว้ก็ที�เลิกไดก้็คือ 
เนื0อววัก็ไม่ทานมาหลายปีแลว้ ตอนนี0ก็เลิกหมูเลิกสัตวใ์หญ่ไปนานแลว้ ก็ไก่สัตวเ์ล็กนี�ก็ทานเฉพาะ
ต่อหน้าสามีหรือว่าพ่อแม่คนที�รักเราแลว้เขายงัรับเราไม่ได ้ถา้เราไม่ทานอะไรอยา่งนี�ค่ะ เพราะว่า
เราไม่อยากให้เขาเห็นว่าเราสุดโต่ง แลว้ก็มนัรู้สึกไม่ดีกบัวงการเราอะไรอย่างนี�เป็นกิเลสตวัหนึ� ง 
ใช่ไหมคะอาจารย ์แต่ก็ยงัทานไข่อยูแ่ต่วา่ตั0งใจจะลดละไปเรื�อย ๆ ค่ะ คือใจความอยากเรื�องเนื0อสัตว์
คิดว่าตัดได้สัก 95% แต่ก็ย ังมี เวลาที� เ ดินผ่านเมนูสวย ๆ ร้านอาหารที�ไม่ คุ ้นเคยที�นํ0 าลาย 
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มนัจะหกบา้งแต่ว่าถ้าอยู่บา้นมนัคุน้เคยก็เฉย ๆ อะไรอย่างนี0 ค่ะ บางทีก็จะมีเดินไปทดสอบบา้ง 
บางระยะอะไรอยา่งนี0ค่ะ ก็เท่านี0ค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะ (อาจารยห์มอเขียว พูด อา้ว ! พากเพียรไป 
กา้วหนา้มามากแลว้) 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.161 เอมอร แซ่ลิ0ม (ขวญัดินไพร) 
อาย ุ45 ปี เพศ หญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้นะคะกราบคารวะอาจารยห์มอเขียวนะคะ แล้วก็เจริญธรรม 
พี�น้องผูใ้ฝ่ในธรรมทุกท่านค่ะ ขอแนะนาํตวันะคะชื�อเอมนะคะ ชื�อทางธรรมที�พ่อท่านตั0งให้ก็คือ
ขวญัดินไพรนะคะ อายุ 45 ปี ปีนี0 ก็มารู้จกักบัอาจารยแ์ละก็ไดเ้ริ�มปฏิบติัธรรมโดยที�ไม่ไดต้ั0งใจ 
ก็ประมาณเขา้ปีที� 5 นะคะ และก็ไดเ้ห็นตอ้งบอกวา่ไดเ้ห็นถึงตวัสัตวใ์นตวัเองเยอะจริง ๆ แลว้เป็น
คนสายโทสะนะคะ จริง ๆ มนัมีทั0งหมดค่ะ มีทั0งกรรมทั0งอตัตาทั0งสองตวัแต่วา่ที�ศกัยะใหญ่ ๆ เลยก็
คือเป็นคนที� เอาแต่ใจตัวเองก็คือต้องทําอะไรให้ได้ดั�งใจตนเองเยอะ ซึ� งถามว่าในเรื� องของ 
การปฏิบติัธรรมมา 5 ปีนี0  ก็ทาํให้ไดล้ดค่อย ๆ ลดลงไม่ว่าทั0งเรื� องของกามการกินเรื�องของกาม 
ทุก ๆ ตวัที�เจอนะคะมนัก็จะลดลงที�เห็นได้ค่อนขา้งชัด แต่ตวัที�เห็นยงัเป็นอยู่ คือ เรื� องของอตัตา 
ที�เวลาบางทีมนัก็จะมีตวัเหมือนวา่แต่ตอนนี0ก็จะเหลือประมาณวา่เห็นแลว้มีอาการรําคาญหงุดหงิด
เวลาเห็นพฤติกรรมบางอยา่งที�เรารู้สึกเราไม่ชอบและเราเป็นสายพวกจดัการสมยัก่อนเจอปุ๊บ! สวน
เลย แต่เดีLยวนี0 ก็จะพยายามดูแล้วก็กลับมาดูตวัเองว่าเอ๊ะ! เราพฤติกรรมแบบนี0 ทาํไมเราถึง 
ไม่ชอบเพราะอะไรอย่างนี� ก็พยายามที�จะมาลา้งที�ตวัเองก่อนแต่บางทีก็แลว้แต่สภาวะบางสภาวะ
บางช่วงถา้สติดีหน่อยก็ไม่ค่อยถือสาก็จะวางไดแ้ต่ถา้เกิดช่วงไหนไม่ค่อยมีสติก็ซัดไปเหมือนกนั
บางทีก็ไปแบบแรง ๆ โตง้ ๆ แต่ถา้เกิดเดีLยวนี0ถา้เรามองเห็นแลว้เราเกิดมีความสงสัยเราจะใชว้ิธีการ
ถามตรง ๆ กบัเพื�อนวา่เอย้! เราเห็นพฤติกรรมแบบนี0มนัเป็นแบบนี0 หรือเปล่า และเราก็เชื�อในสิ�งที�
พูดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเชื�อทั0งหมดแต่คือก็ยงัมีตวัร้าย ๆ ที�เรามีติด ๆ อยู่ซึ� งเราก็ตอ้งล้าง
เหมือนกนัมนัก็คือความยึดติดของเราเองและก็ในเรื�องความชั�วของตวัเองนะคะ ก็เยอะเหมือนกนั
นะก็จริง ๆ อยา่งที�บอกเป็นคนที�ขี0หงุดหงิดรําคาญนะคะแลว้ก็สมยัก่อนก็เป็นคนทาํอะไรเร็ว ๆ ซึ� ง
อาจารยก์็จะบอกวา่เร็ว ๆ ล่ะเลว ก็ตอ้งมาฝึกให้มนัชา้ ๆ ซึ� งมนัก็ไดฝึ้กอะไรหลาย ๆ อยา่ง ไม่วา่ใน
เรื�องที�เจออะไรที�เริ�มแรกคือเรื�องของวตัถุอยา่งที�บอกเมื�อก่อนนี�ทาํอะไรตอ้งให้ไดด้ั�งใจตอ้งให้เสร็จ
ถา้ไม่เสร็จไม่ลุกแลว้มนัก็จะเจอผสัสะที�บอกว่าพอมนักระทบมาแล้วนี�  พอมนัไม่เสร็จแลว้ยงัไง
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สุดทา้ยคือจบที�การวางใจของเราถา้เราวางใจไดปุ๊้บ! มนัก็จะมีปฏิหาริยขึ์0นมาวา่สิ�งที�เราจะเอาคือถา้
เรายงัมีตวัที�จะเอาอยูม่นัก็จะไม่ไดแ้ต่พอเราวางใจไดปุ๊้บ! มนัก็ให้เห็นวา่โอเคมนัก็คือแค่นี0 เองใจเรา
ก็เบาแลว้งานมนัไม่จาํเป็นว่าจะตอ้งตอนนี0 ก็ได ้อะไรอย่างนี0 ค่ะ พอหลงัจากที�มาเจอวตัถุก็มาเจอ
เรื�องของคนก็คือตอ้งมาฝึกเรื�องการวางใจของคนเราเจอในหลากหลายของคนซึ� งมนัก็ไม่ไดถู้กทุก
คนจะให้เขาเป็นอยา่งที�เราตอ้งการก็ไม่ไดทุ้กคนอีกทีนี0 เราจะทาํไดม้ากนอ้ยแค่ไหนมนัก็คือการฝึก
เรื�องการประมาณดว้ยเรื�องการวาง วางให้ไดจ้ริง ๆ หรือวา่ถา้เกิดเราวางไดจ้ริง ๆ ปุ๊บ ! เราจะไม่มี
ผลกระทบในบางเรื�องนะคะไม่ใช่ว่าจะไดทุ้กเรื�องนะคะจะไดเ้ป็นสเต็ป ๆ เป็นบางเรื�องนี0 โอเคเรา
ผา่นไปแลว้แต่เราอาจจะเจอสิ�งที�เราไม่ชอบใจอีกซึ�งก็กลบัมาถามวา่และฉนัจะตอ้งไม่ชอบใจอยา่งนี0
อีกนานแลว้ยงัจะเอาอีกหรือเปล่า พอเราวางใจในตรงนั0นไดนี้�มนัก็จะไม่มานะคะแต่ถา้วางใจไม่ได้
ปุ๊บ ! เหมือนจะวางใจไดคื้อวางใจไดไ้ม่จริงนี�เดีLยวมนัจะส่งมาเทสอีกแลว้ แต่ก็จะเป็นรอบเฉพาะที�
ช่วงที�เราไดบ้าํเบ็ญเยอะๆ นี�มนัจะเห็นตวันี0 ค่อนขา้งเร็ว แต่ช่วงไหนที�มนันิ�งๆ บางทีมนัมาเงียบ ๆ 
สบาย ๆ เราคิดวา่โอย๊! เราไม่มีแลว้ไม่ใช่หรอกมนันอนเนื�องอยูข่า้งล่างในจิตของเรานะคะ แลว้ก็ยงั
มีตวัเรื� องของการกินที�รู้อยู่ว่าบางทีเรายงักินอาหารเร็ว คือ จิตบางทีมนัไม่ได้อยู่กบัการเคี0 ยวการ
ละเอียดในการดูตนเองมนัยงัหลุดออกนอกกรอบบา้งเหมือนกนั แต่วา่ก็ตอ้งพยายามฝึกตวันี0 คือตอ้ง
พยายามฝึกอยู่กบัตวัเองให้เยอะขึ0นคะและก็ถามว่ามีตวัขี0 เกียจไหมยงัรู้สึกว่าตวัเองมีตวัขี0 เกียจอยู่
เยอะนะ บางทีอย่างนี0  เช้าๆ ตื�นมาอยากจะนอนต่ออีกนิดหนึ� งและก็ตื�นมาสวดมนต์และรอบนี0 ก็
พยายามมาช่วย ทุกทีตอ้งสารภาพความชั�วของตวัเองก่อนว่าไม่ค่อยไดม้าช่วยเท่าไหร่ในช่วงเช้า
หรอกแต่ถา้ช่วงอื�นช่วยได ้แต่ถา้ช่วงเชา้ขอนอนหน่อยอะไรอยา่งนี0 รอบนี0 เขาบอกวา่ให้มาช่วยตรงนี0
ทาํยงัไงถา้ไปนอนตรงโนน้ไม่ตื�นแน่ๆ ก็เลยมานอนตรงนี0  อยา่งนอ้ย ๆ เพื�อนสะกิดยงัไงก็ตื�น ถา้ไม่
ตื�นก็อายครูบาอาจารยอ์ยูต่รงนี0  มนัก็เป็นการฝึกทาํให้เราไดแ้บบวา่โอเคจริง ๆ แลว้ถา้เราจะเอาจริง
เอาจงักบักิเลสของเราเราก็ทาํไดแ้ต่วา่โดยตวัเองมนัยงัมีหวงตวัหวงตนอยูไ่งคะยงัอาลยัอาวรณ์ยงัมี
ตวัที�แบบนิดหนึ�งนะกบักิเลส ซึ� งถา้เราตั0งมั�นนี�เราคิดวา่เราสามารถที�จะต่อสู้กบัเขาไดม้นัก็อยูที่�รอบ
ของอินทรียพ์ละในแต่ละครั0 งคะ แล้วในส่วนของสภาวะช่วงนี0 มนัก็จะมีตวัรําคาญอย่างที�บอก
เพราะวา่อาจจะแบบเนื�องจากบางทีทาํงานและมนัอยูก่บัภพตวัเองบางทีมนัก็มีตวัไม่ไดด้ั�งใจมนัก็ทาํ
ใหเ้ราเห็นเราก็ไดถู้กลา้งเพราะทุกครั0 งที�มนักระทบเขา้มาปุ๊บ ! เราจะจดัการกบัมนัยงัไงเราจะวางใจ
กบัมนัยงัไง มนัก็เป็นบททดสอบที�เราจะไดท้ดสอบนะคะซึ� งถามว่าสิ�งที�เราจะตอ้งทาํมากๆ ก็คือ
เรื�องของการสํารวมกาย วาจา นั�นล่ะเพราะว่าจริง ๆ เป็นคนที�ไม่ค่อยสํารวมมีอะไรจริง ๆ เป็นคน
พูดโผงผาง ก็พยายามฝึกวาจาและพยายามที�จะสํารวมและดูตวัเองมากขึ0นมนัก็จะช่วยไดป้ระมาณ
หนึ�งนะคะ ส่วนความดี ก็คือพยายามพากเพียรทาํงานไปอ่านกิเลสตวัเองไปแลว้ฆ่ามนัไดบ้า้งชนะ
บา้งแพบ้า้งตามอินทรียพ์ละเวลานั0นนะคะ ซึ� งก็พยายามอยูซึ่� งเราก็ไม่อยากจะหลุดออกไปจากวงจร
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ของการปฏิบติัธรรมเพราะวา่บางทีก็ยงัมี ก่อนหนา้นี0ก็มีตวัอยากสบาย ๆ ก็คือลูบ ๆ คลาํ ๆ นั�นล่ะ
อยา่งที�อาจารยบ์อกแต่พอถึงเวลาปุ๊บ ! ถา้เราทาํจริง ๆ ทาํไมเราไม่สู้กบัมนัสักตั0งหนึ�งอะไรอยา่งนี�
มนัก็ทาํให้เรารู้สึกว่าไม่ไดเ้ดีLยวเพื�อนไปนู่นแลว้นะเรายงัอยู่ตรงนี0 อยู่เลยอะไรอย่างนี�ก็ทาํให้เรามี
ความฮึดที�จะสู้ขึ0น แต่ถา้เกิดบางทีเราไม่ไหวเราก็หนัมาดูเพื�อนที�เพียรมากขึ0น มนัก็จะเป็นกาํลงัให้
เราไดต่้อสู้กบัมนัไดม้ากขึ0นนะคะ กิเลสที�ลดละไดก้็คือเรื�องของเนื0อสัตวที์�เลิกไดข้าดนานแลว้นะคะ
ไม่ได้อาลัยอาวรณ์แต่ในเรื� องของก่อนหน้านี0 ก็มีตวัหวง ๆ ในเรื� องกินไข่อยู่แต่คือไข่นี�ยงัแบบ
ประมาณวา่ ลูก ๆ ฉนัไม่กินแต่คือจริง ๆ แลว้ อยากจะกินพวกส่วนผสมอะไรอยู่ แต่รอบนี0ตั0งใจว่า
จะทาํอยา่งตั0งใจไม่ก็คือไม่กินเลยนะคะ และก็ความโกรธก็ยงัมีอยู่นั�นล่ะคืออยู่ขา้งในบางทีก็หลุด
บางทีก็ไม่หลุดก็แลว้แต่บางช่วงแต่ก็พยายามที�จะลดตวันี0ลงให้ไดเ้ยอะที�สุดนะคะ ก็เจริญธรรมทุก
คนค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.162 นายอาํนวย คลี�ใบ 
เพศชาย 
 

นมสัการพระคุณเจา้ เรียนท่านอาจารยห์มอเขียว และขอเจริญธรรมท่านพี�น้องจิตอาสา
แพยว์ิถีพุทธทุกท่านครับ ผมอาํนวย คลี�ใบ มาจาก จ. แพร่ นะครับ อาชีพเป็นเกษตรกร และเป็น 
นกัปฏิบติัธรรม เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ การศึกษากาํลงัสําเร็จในระดบัปริญญาโท ส่วนเรื�อง
สภาวธรรมเป็นชาวอโศกมาตั0งนาน ตั0งแต่ปี 32 ไดรู้้จกัชาวอโศกก็หลายปีพอสมควร ก็มาอยู่กบั 
ชาวอโศก ก็ไดเ้ห็นความเปลี�ยนแปลงอะไรเยอะแยะมากมาย มนัเกิดการเปลี�ยนแปลงอะไรต่าง ๆ 
มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื�องของวตัถุขา้วของหรือเรื�องของคนอะไรก็ตามแต่มนัเกิดการเปลี�ยนแปลง
อะไรเยอะแยะฉะนั0นถา้เราไปติดยึดอะไรบางสิ�งบางอย่าง ว่าจะให้เป็นอยา่งนั0นอยา่งนี0  เราจะตอ้ง
เป็นอย่างนั0นจะตอ้งเลียนแบบของที�นั�นที�นี�เมื�อก่อนเคยเห็นนะ เคยเห็นว่าที�นั�นใหญ่ที�นี�ใหญ่ โอ!้  
เราอยากจะเป็นแบบนั0นจะเป็นอย่างนี0  ความอยากมนัมีนะเมื�อก่อนแต่เดีLยวนี0 เราเข้าใจว่า ทุกสิ� ง 
ทุกอย่างมนัไม่มีอะไรแน่นอนซักอย่าง ยิ�งถา้ใครที�เคยไปที�บา้นราชถา้ใครไปยึดโอย้ ! ทุกข์เลย 
ตอนนี0 เราเขา้ใจวา่ เรายงัไงก็ได ้ถา้เหตุปัจจยัมนัจะเกิด มนัก็ตอ้งเกิดจะถูกทิ0งหรือถูกละเลย หรือถูก
ไม่เอามาใช ้เราก็จะทาํใจไดง่้าย อะไรต่าง ๆ นี0  เรื�องของสภาวธรรม มนัทาํให้เราปรับจิตปรับใจได้
เยอะ ความทุกขที์�มีอะไรต่าง ๆ ก็จะลดนอ้ยลง สําหรับเรื�องการทาํความดีนี0ก็รู้สึกเรามีจุด ๆ ในนี0วา่
เรามีความเตม็ใจ เวลามีใครไปหาเราที�บา้นหรืออะไรก็ตามแต่ เต็มใจที�จะให้เวลาสําหรับหลายท่าน
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ที�ตอ้งการไปพบเราเกือบทุกคน บางครั0 งให้เวลาตั0งครึ� งวนัก็ยงัมี แต่ไม่สามารถเปลี�ยนจิตวิญญาณ
เขาได้ มนัก็คุม้นะสําหรับหนึ� งคน ก็ยงัคุม้ แต่สําหรับสิ�งที�ไม่ดีก็มีเหมือนกนับางครั0 ง เราเหนื0อย
เหนื�อย อยากไปนอนพกัสักแป็บ ไปนอนบนเปลในบ้าน มีเสียงรถเข้ามา เอ!วนันี0 มนัไม่อยาก
รับแขกก็เลยไม่รับแขก เขาก็ขบัรถวนไปวนมา แล้วเขาก็กลับตอนเย็นเขาก็โทรมาหา เอ! วนันี0  
ไปหาทาํไมไม่เจอเลย ไปที�ไหนเหรอ ที�จริงเราอยูบ่นบา้นนั�นล่ะ โอ!้ เรารู้สึกเสียใจมาก เขาวิ�งรถมา
ร้อยกว่ากิโล ที�จริงเราเดินไปหาเขาไม่กี�กา้ว ฉะนั0นรู้สึกสํานึกว่า โอโ้ห! มนั แต่เราก็เหนื�อยมาก  
แต่ตอนหลังก็พยายามตดัใจไปหาจะไม่ให้เสียโอกาสที�เขาอุตส่าห์วิ�งรถเป็นร้อย ๆ กิโลมาหา 
ตอ้งการมาพบเรา อนันี0 ล่ะคือสิ�งที�เราอาจจะทาํความไม่ดี มีบา้งสําหรับสิ�งที�เกิดขึ0น สําหรับเรื�องการ
ลดกิเลส ทั0 งในเรื� องของการลดอัตตาและเรื� องของกาม ก็พยายามที�จะทําทั0 งสองอย่างควบคู่ 
กนัไปทั0งสองดา้น ทางดา้นอตัตาก็ทาํให้เราไม่ถือตวัอะไรมากเกินไปเป็นคนที�ยงัไงก็ได ้เราเป็นคน
สวนเป็นอะไรก็ได ้เป็นผูน้าํจะเป็นอะไรก็ตามแต่ ขอเป็นคนธรรมดา ๆ ยอมรับฟังความคิดเห็นที�
แตกต่างสําหรับใครก็ได ้เป็นคนยอมคน ทั0งนี0 ทั0งนั0นเราก็ตอ้งรู้จกัประมาณตน รู้จกัไม่ยอมคนยงัก็
ไม่ดีเนาะสําหรับเรื�องกามมนัก็ลดลงไปไดเ้ยอะ เรื�องของรูป รส กลิ�น เสียง ทาํให้เราไดเ้ขา้ใจตาม
ความเป็นจริง เขา้ใจในสิ�งที�เป็นความไม่ย ั�งยืนของสิ�งต่าง ๆ นี� มนัก็จะทาํให้ลดลงในเรื�องของกาม 
เรื�องของอตัตาไปไดเ้ยอะครับสําหรับผมนี0ก็ ทางสภาวธรรมเรื�องของความดี ความไม่ดี และก็เรื�อง
กามก็พยายามพากเพียรอย่างไม่หยุดหยอ่น ก็พยายามพากเพียรไปเรื�อย ๆ สําหรับสิ�งที�ทาํไดดี้ก็คือ
การที�ไดม้าพบกลุ่ม ถา้ไม่มาพบกลุ่มมนัก็เป็นเรื�องที�เป็นการยาก มนัจะตอ้งอยู่กบัพวกกลุ่มตนเอง 
ฉะนั0นก็ตอ้งขอขอบคุณกลุ่ม ขอบคุณพี�นอ้งทุก ๆ คน ขอกราบขอบพระคุณคุณหมอเขียวที�มีโอกาส
ไดเ้ปิดโอกาสใหไ้ดม้าเรียนรู้ในสิ�งต่าง ๆ ครับขอบคุณมาก ๆ ครับ 
 

 
  


