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“คําคมเพชรจากใจเพชร”และ “คําสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร”เป็น
สํานวนคาํสอนที�ผูว้ ิจยัได้ถ่ายทอดและสื�อให้กบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูเ้ขา้ค่ายสุขภาพ และ
ผูส้นใจทั�วไป ในการบรรยายอบรมในค่ายอบรมสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม การบรรยายเนื0อหา
สุขภาพเชิงลึกตามหลักพระไตรปิฎกในค่ายแฟนพันธุ์แท้พระไตรปิฎกแพทย์วิ ถีธรรม
ค่ายพระไตรปิฎกนักศึกษาแพทยว์ิถีธรรม การประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมการงานต่าง ๆ ของ
เครือข่ายแพทยว์ิถีธรรมในโอกาสและวาระต่าง ๆ กนัรวมถึงการประชุมเตรียมงานก่อนและหลงั
เสร็จการทาํกิจกรรมการงานของหมู่กลุ่มที�เรียกว่า“การประชุมเตวิชโช” การพูดคุยแลกเปลี�ยน
สนทนาธรรม การแสดงธรรม เพื�อทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม ที�ผา่นการสื�อสารในช่องทางแบบ
ปากต่อปาก หนังสือ วารสาร แผ่นพบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 รายการโทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูฟ 
เพสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ ตั0 งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 เพื�อใช้พฒันาจิตวิญญาณความเป็นพุทธะของ 
จิตอาสาแพทย์วิ ถีพุทธ ที� จิตอาสาแพทย์วิ ถีพุทธได้รวบรวมและบันทึกไว ้ในระหว่างปี
พ.ศ. 2538-2558 รวมจาํนวน 909 สาํนวน หรือคาํสอนดงันี0  

 
ส่วนที� 1. ตารางที� 45 “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที�ไดมี้การเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์

ในเฟสเพจชื�อ “คาํคมเพชรจากใจเพชร”เรียงลาํดบัตามยอดการเขา้ถึง รวมจาํนวน 60 สํานวน  
 (จากตารางที� 40 บทที� 8)  

ส่วนที� 2. ตารางภาคผนวกที� 46 “คาํสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร”ที�ได้มี 
การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ในเฟสเพจชื�อ “เพจถอดเทป-แยกหัวข้อบรรยายและบนัทึก 
การประชุม” เรียงลาํดบัตามยอดการเขา้ถึงรวมจาํนวน 18 คาํสอน 

ส่วนที� 3. คาํคมเพชรจากใจเพชร แยกตามรายปี ตั0งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558  
ตารางที� 47 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 119 สาํนวน  
ตารางที� 48 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 157 สาํนวน 

ตารางที� 49 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 23 สาํนวน 

ตารางที� 50 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2538-2555 จาํนวน 532 สาํนวน 
 
ส่วนที� 1. “คาํคมเพชรจากใจเพชร”และ “คาํสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร” 

ที�ไดมี้การเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ในเฟสเพจชื�อ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” เพื�อเป็นประโยชน์
กบัผองชน ไดมี้ผูที้�เห็นประโยชน์ที�ไดเ้ขา้มาติดตามและเขา้ถึงขอ้มูล ที�ไดน้าํมาเรียบเรียงนาํเสนอ
เป็นบางส่วนในงานวจิยันี0  60 สาํนวน โดยนาํเสนอเรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึง และไดแ้สดง
จาํนวนของความเห็นวา่ “ถูกใจ” พร้อมวิเคราะห์วา่เขา้กบัหลกัพุทธธรรมในหมวดใด ดงันี0  
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ตารางที� 45 “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที�ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ในเฟสเพจชื�อ  
“คาํคมเพชรจากใจเพชร”เรียงลาํดบัตามยอดการเขา้ถึงรวมจาํนวน 60 สาํนวน 

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

1 “คนไม่ซื�อสัตยต่์อคู่ครอง ไปมีผวันอ้ย 
เมียน้อยคุณว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดี  
คนไม่ดีใช่ไหม ? 
แลว้คุณจะเสียดายของไม่ดีทาํไม ? 
คุณไม่ตอ้งไปเสียดายหรอก..ของไม่ดี !! 
อยากไดเ้หรอ ? ของไม่ดี ? 
โธ่ ! ไปเสียดายทาํไม ? ของไม่ดี  
ไปก็ดีนกัหนาแลว้ มนัควรจะฉลอง  
7 วนั 7 คืน ที�ของไม่ดีไปจากเราเสียได ้
โอโ้ห..หลงเชื�ออยูต่ ั0งนาน  
หลงรับใชอ้ยูต่ ั0งนาน 
หลงช่วยเหลืออยูต่ ั0งนาน  
นบัวา่โชคดีสุด ๆ แลว้ ที�ของไม่ดีไปจากเรา
ได ้มนัดีนะ!! 
ไม่ตอ้งไปเสียดายหรอก ของไม่ดีเนี�ย 
พระพุทธเจา้บอก ไม่ตอ้งไปเสียดาย วา่งั0น 
 
จริง ๆ แลว้ ตอ้งขอบคุณ คนที�เขาเอาไปดว้ย
นะ 
เพราะถา้ไม่ใช่ฝีมือขนาดเขา ก็เอาของไม่ดีไป
จากเราไม่ไดม้นัตอ้งขอบคุณเขา ร้อยครั0 ง พนั
ครั0 ง แลว้เขาตอ้งไปอดทนอยูก่บัของไม่ดีแทน
เรา ขอบคุณมาก ๆ ๆ  
เราไม่ตอ้งไปอดทนอยู ่กบัของไม่ดีไง ? 
 

117,088 5,466 คุณสมบัติของพระ

โสดาบัน(พระไตรปิฎก 
เล่ม 19 ขอ้ 1461) “...
ผูใ้ดพึงถึงความ
ประพฤติ (ผดิ) ใน
ภริยาของเรา ขอ้นั0นไม่
เป็นที�รักที�ชอบใจของ
เรา อนึ�ง เราพึงถึง
ความประพฤติ (ผดิ) 
ในภริยาของคนอื�น 
 ขอ้นั0นก็ไม่เป็นที�รัก 
ที�ชอบใจแมข้องคนอื�น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�
รักที�ชอบใจของเรา 
ธรรมขอ้นั0น ก็ไม่เป็น
ที�รักที�ชอบใจแมข้อง
ผูอื้�น ธรรมขอ้ใด  
ไม่เป็นที�รักที�ชอบใจ
ของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้�นไวด้ว้ย
ธรรมขอ้นั0นอยา่งไร? 
อริยสาวกนั0นพิจารณา
เห็นดงันี0แลว้ ตนเอง
ยอ่มงดเวน้จาก
กาเมสุมิจฉาจารดว้ย 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

เขาไปอดทนแทนเรา มนัตอ้งขอบคุณเขานะ 
ไม่ตอ้งไปโกรธ ไปเกลียดนะ 
เมื�อของไม่ดีไปจากเรา แสดงวา่เราไดห้มดเวร
หมดกรรมแลว้ 
ไม่ตอ้งไปรับใชอ้ะไรเขาอีกแลว้ 
ไม่ตอ้งไปเจบ็ปวด ทุกขท์รมานกบัคนไม่ดี 
ไม่ตอ้งไปห่วงใยรับใชป้รนนิบติัคนไม่ดีอีก
ต่อไปแลว้ 
หมดเวรหมดกรรมแลว้ 
ทุกขท์าํไม? มนัตอ้งเป็นสุขสิถึงจะถูก ?” 
http://youtu.be/2SmW_anpaoY… 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 กุมภาพนัธ์ 2558  
 (หนงัสือไขรหสัลบัสุดขอบฟ้า)  

ชกัชวนผูอื้�นเพื�อให้ 
งดเวน้จาก
กาเมสุมิจฉาจารดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณ
แห่งการงดเวน้จาก
กาเมสุมิจฉาจารดว้ย
กายสมาจารของอริย
สาวกนั0น ยอ่มบริสุทธิb
โดยส่วนสามอยา่งนี0 ” 

2 ใครอยากไดอ้ะไรจากคนอื�นมาก ๆ จะไม่ได้
รับการเคารพจากคนนั0น 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยาย ณ เรือนจาํแดนหญิงภูเก็ต 
วนัที� 12 มีนาคม 2558 

33,249 2,046 มหาสติปัฏฐานสูตร 4“
หนทางนี0 เป็นที�ไปอนั
เอกเพื�อความบริสุทธิb
ของเหล่าสัตวเ์พื�อล่วง
ความโศกและปริเทวะ
เพื�อความดบัสูญแห่ง
ทุกขแ์ละโทมนสัเพื�อ
บรรลุธรรมที�ถูกตอ้ง
เพื�อทาํใหแ้จง้ซึ� งพระ
นิพพานหนทางนี0 คือ
สติปัฏฐาน 4 ประการ 
4 ประการเป็นไฉน
ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
ภิกษุในธรรมวนิยันี0
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

พิจารณาเห็นกาย 
ในกายอยูมี่ความเพียร
มีสัมปชญัญะมีสติ
กาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได ้
....” 

3 “อยากจะบอกคนวา่ “อยา่รอใหห้นกันะ  
มนัช่วยยากนะ มีความรู้สึกวา่อยา่รอ 
ใหห้นกัเลย รีบมาเถอะ ไม่งั0นควา้ไม่ทนั  
นรกก็เอาไปกินน่ะ  

มีความรู้สึกวา่ โอ ้มนุษยห์นอ ไปเพลินอะไรอยู ่
รีบมาเรียนแลว้ค่อยไปเพลินก็ได ้มาเรียน 
ใหท้าํเป็นก่อน เรียนแลว้จะไปไหนก็ไปเถอะ 
 รู้วธีิดูแลสุขภาพแลว้ รู้วธีิทาํใหต้วัเองแขง็แรง 
รู้วธีิทาํใหต้นเองปลอดภยั รู้วิธีดาํรงชีวติแลว้ 
จะลุยที�ไหนก็เชิญ ไม่มีปัญหาหรอก  
แต่ยงัไม่รู้นี� มาเรียนใหม้นัชดั ๆ ก่อน 
 อนัตราย มนัไม่ไหว ผมทาํการแพทยว์ถีิธรรม
มา 19 ปี หลายท่านผมเห็นแลว้เสียดายมาชา้
แต่ละท่าน ๆ มนักูย้ากมากเลย 
กูไ้ดเ้หมือนกนัแต่มนักูย้าก รู้วา่มนัยาก  
แต่ถา้มาเร็วหลายท่านรอด 
คนที�รับสิ�งนี0ไดก้็รีบมารับเถอะ  
ก่อนที�นรกจะไล่ล่า นรกนี�มนัไล่ล่าตลอดเวลา  

ถา้เขา้ใจเรื�องวบิากกรรม พระพุทธเจา้ตรัส
เอาไวว้า่วบิากกรรมจะไล่ล่า ภยัพิบติัต่าง ๆ  
จะไล่ล่ามนุษยต์ลอดเวลา พระพุทธเจา้ตรัส
เอาไวอ้ยา่งนั0น มนัไล่ล่าตลอดเวลาเลยนะ  

31,317 2,392 ความไม่ประมาท 
“ความไม่ประมาท 
เป็นทางเครื�องถึงอมต
นิพพานความประมาท
เป็นทางแห่งความตาย
ชนผูไ้ม่ประมาทยอ่ม
ไม่ตายชนเหล่าใด
ประมาทแลว้ยอ่มเป็น
เหมือนคนตายแลว้
บณัฑิตทั0งหลายตั0งอยู่
ในความไม่ประมาท
ทราบเหตุนั�นโดยความ
แปลกกนัแลว้ 
ยอ่มบนัเทิงในความไม่
ประมาทยนิดีแลว้ใน
ธรรมอนัเป็นโคจรของ
พระอริยเจา้ทั0งหลาย
ท่านเหล่านั0นเป็น
นกัปราชญ.์..” 
 (ข.ุธ.25/ 12)  
บาปบุญกศุล และ 

อกศุล 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

มนัไล่ล่ายิ�งกวา่หมาไล่เนื0อ มนัเร็วมาก  
แรงมาก ถา้ใครไม่ทนัแลว้ ตวัใครตวัมนัเลย 
ใครสร้างเกราะป้องกนั 
หรือเกราะทาํลายมนัได ้ 
สามารถป้องกนัไดท้าํลายได ้
มนัมีวธีิ ถา้ผูใ้ดรู้วธีิก็จะปลอดภยั 
 ก็จะอยูเ่ป็นสุข” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 ธนัวาคม 2557 

พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น
หลกักาลามสูตร 
“เมื�อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง 
วา่ธรรมเหล่าใดนั0น
เป็นอกุศลเป็นกุศล  
มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นตน้
แล้ว  จึงควรละหรือ
เขา้ถึงธรรมตามนั0น” 
 (องฺ.ติก.20/505)  
บณัฑิตยอ่มเวน้สิ�งที�ไม่
เป็นประโยชน์ ถึงเอา
แต่สิ�งที�เป็นประโยชน์  
 (องฺ.จตุกฺก.21/42)  
“บุคคลพึงรีบทาํความดี
พึงหา้มจิตจากบาป
เพราะเมื�อทาํบุญชา้ไป
ใจยอ่มยนิดีในบาป
(ข.ุธ.25/19)  
ขณะอยา่ล่วงท่าน
ทั0งหลายไปเสีย
เพราะวา่ผูที้�ล่วง 
ขณะเสียแลว้ 
เ ป็นผู ้ย ัด เยียดกัน  
ในนรกยอ่มเศร้าโศก 
(ข.ุธ.25/32)  
การไม่ทาํบาป นาํสุข
มาให ้(ข.ุธ.25/25)  
ความสั�งสมบุญ นาํสุข
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

มาให ้(ข.ุธ.25/19)  
กรรมและผลของกรรม 
“....เราไม่กล่าวความที�
กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา  
ที�บุคคลทาํแลว้  
สะสมแลว้จะสิ0นสุดไป 
เพราะมิไดเ้สวยผล  
แต่กรรมนั0นแล  
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
หรือในภพอื�นสืบ ๆ 
ไป 
 (อภิ.ก.37/1698)  

4 อยา่ไปจองเวร เวรจะเป็นของเรา  
ผูเ้ขา้ใจเรื�องกรรมไม่แจ่มแจง้ จะจองเวรตลอด  
ต่อใหไ้ม่อยากจองมนัก็จองอยูน่ั�นแหละ 
เพราะมนัอดไม่ไดที้�จะจอง จองเพราะมนัรู้สึก
ไม่ยติุธรรมใช่ไหม 
แต่ถา้เราเขา้ใจเรื�องกรรมอยา่งแจ่มแจง้  
มนัจะรู้สึกยติุธรรมมั0ย ยติุธรรม  
เพราะทุกอยา่งยติุธรรมเสมอ  
ไม่มีอะไรบงัเอิญ 
 
ถา้เกิดเรื�องเลวร้ายแปลวา่อะไร  
เพราะเราเคยทาํเช่นนั0นมามากกวา่นั0น  
รับแลว้ก็หมดไป  
เราก็โชคดียิ�งขึ0น กุศลออกฤทธิb ไดม้ากยิ�งขึ0น 

29,232 657 กรรมและผลของกรรม 
เวรในโลกนี0ยอ่มไม่
ระงบัเพราะเวรเลย 
แต่ยอ่มระงบัเพราะ
ความไม่จองเวร  
 (ข.ุธ. 25/11)  
พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสไวว้า่ ดูกรภิกษุ
ทั0งหลาย เราไม่กล่าว
ความที�กรรมอนั
เป็นไปดว้ยสัญเจตนา 
ที�บุคคลทาํแลว้ สะสม
แลว้จะสิ0นสุดไป 
เพราะมิไดเ้สวยผล 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

หมั�นทาํดีมาก ๆ สิ อยา่ไปทาํชั�ว อยา่ไปจอง
เวร 
ส่วนคนที�ทาํไม่ดีกบัเรา  
เขาทาํไม่ดีกบัเรา เวรกรรมนั0นเป็นของใคร 
ของเรา 
สิ�งที�เราไดรั้บเท่าไหร่สิ�งนั0นเป็นของเรา  
แลว้คนไม่ดีมาทาํกบัเรา ทาํไม่ดีกบัเรา
เท่าไหร่  
สิ�งนั0นเป็นของใคร ของเขาเอง  
ก็อนัเดียวกนันั�นแหละ เขา้ใจมั0ย 
สิ�งที�เราไดรั้บเป็นอนัเดียวกบัที�เขาไดรั้บ  
เขา้ใจมั0ย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ณ เรือนจาํนครพนม 
วนัที� 28 ตุลาคม 2557 

 แต่กรรมนั0นแล  
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
หรือในภพอื�นสืบ ๆ 
ไป  
 (อภิ.ก.37/1698)  
“กรรมชั�วอนับุคคลทาํ
ดว้ยตนเองแลว้ 
จกัเศร้าหมองดว้ย
ตนเอง กรรมชั�วอัน
บุคคลไม่ทาํดว้ยตนเอง
แลว้ ยอ่มบริสุทธิb ดว้ย
ตนเอง ความบริสุทธิb  
ความไม่บริสุทธิb  
เฉพาะตน ผูอื้�นจะช่วย
ชาํระผูอื้�นใหบ้ริสุทธิb
หาไดไ้ม่” (ข.ุจู.
30/219)  

5 อยากไดอ้ะไรจงเกลียดสิ�งนั0น 
เป็นคาํประชดใหส้ะดุดใจหนักลบัมาคิด
เจตนา คือ ใหแ้ปลวา่เราจะไดใ้นสิ�งที�เรา
เกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะไดสิ้�งนั0น ดงันั0น
อยา่รังเกียจสิ�งนั0น ถา้เราไม่อยากไดสิ้�งนั0น  
เราก็จะพน้จากสิ�งนั0นได ้ต่อใหไ้ดสิ้�งนั0นเราก็
จะไม่ทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 มีนาคม 2558 

27,548 1,547 ความสุข 
ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุข
ในที�ทั0งปวง  
 (ข.ุธ.25/59)  
ละทุกขท์ั0งปวงได ้ 
เป็นความสุข  
 (ข.ุธ.25/33)  
ไดสิ้�งใด  
พึงพอใจในสิ�งนั0น  
 (ว.ิภิกฺขนีุ. 3/96)  
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

6 ใครที�ถูกคนอื�นวา่ อยา่ไปโกรธเขานะ  
แปลวา่เราแสบมาก ขนาดพระพุทธเจา้ 
ท่านยงัถูกวา่เลย  
ทาํความดีมาก ๆ นะ มนัจะไปชิงออกฤทธิb
แทนวบิากบาปเอง  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

 

26,560 1,318 กรรมและผลของกรรม 
“... ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
เราไม่กล่าวความที�
กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที�บุคคลทาํแลว้ 
สะสมแลว้จะสิ0นสุดไป 
เพราะมิไดเ้สวยผล 
 แต่กรรมนั0นแล  
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
หรือในภพอื�นสืบ ๆ  ไป  
 (อภิ.ก.37/1698)  
“กรรมชั�วอนับุคคลทาํ
ดว้ยตนเองแลว้ 
จกัเศร้าหมองดว้ยตนเอง 
กรรมชั�วอนับุคคลไม่
ทาํดว้ยตนเองแลว้ 
 ยอ่มบริสุทธิb ดว้ย
ตนเอง ความบริสุทธิb  
ความไม่บริสุทธิb  
เฉพาะตน ผูอื้�นจะช่วย
ชาํระผูอื้�นใหบ้ริสุทธิb
หาไดไ้ม่” (ข.ุจู.
30/219)  
บาปบุญกศุล และ 

อกศุล 

การไม่ทาํบาป  
นาํสุขมาให ้ 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

 (ข.ุธ.25/25)  
ความสั�งสมบุญ  
นาํสุขมาให ้ 
 (ข.ุธ.25/19)  
 

ความสุข 
ผูป้ระพฤติธรรม  
อยูเ่ป็นสุข (ข.ุธ.25/ 37) 
อกุศลธรรมเจริญขึ0น 
กุศลธรรมเสื�อม อกุศล
ธรรมเสื�อม กุศลธรรม
เจริญขึ0น (ที.ม.10/258) 
เมื�อเขาเสพศีลพรต 
ชีวติพรหมจรรย ์ 
ซึ� งมีการบาํรุงดี  
อกุศลธรรมเสื�อมไป
กุศลธรรมเจริญมาก
ยิ�งขึ0น ศีล พรต ชีวติ
พรหมจรรย ์ 
ซึ� งมีการบาํรุงดี  
เห็นปานนั0นมีผล  
 (องฺ.ทุก.20 /518)  

 

7 “หากคุณไม่ป่วย คุณจะไม่รู้หรอกวา่  
มนัทุกขท์รมานแค่ไหน 
คนเจบ็ป่วยจะเป็นคนมีนํ0าใจ จะเขา้ใจ  
จะรู้สึกเห็นใจกนั  

25,936 637 ความสุข 
ความไม่เบียดเบียนกนั
เป็นสุขในโลก  
 (ว.ิม. 4/ 6)  
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

เวลาเราแขง็แรง ๆ บางทีเราไม่เห็นใจคนป่วย
หรอก คนเห็นใจจะมีนํ0าใจ “ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

ผูเ้จริญเมตตาดีแลว้ 
หลบัและตื�นยอ่มเป็นสุข 
(ธรรมสภา. 2540)  
ผูป้ระพฤติธรรม  
อยูเ่ป็นสุข (ข.ุธ.25/ 37)  

8 ถา้ไม่มีเหตุการณ์ร้ายนั0น ๆ  
มนัจะไม่เกิดสิ�งดี ๆ ในโลก  
ใหย้นิดี ที�เราจะไดเ้ป็นคนมีเมตตา  
ประโยชน์ของความผดิพลาดอนัหนึ�งในชีวติ
ของเรา ก็คือ ทาํใหเ้ราเป็นคนมีเมตตา 
ความผดิพลาดมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวติ  
มีคุณค่ายิ�งกวา่ความไม่ผดิพลาด 
การไม่ผดิพลาดคือความเลวร้ายสูงสุดในชีวติ  
คนที�ไม่เคยผดิพลาดเลย  
จะเป็นคนไม่ให้อภยัคน 
คนเก่ง ๆ ไม่พลาด ๆ จะไม่ค่อยใหอ้ภยัคน  
ยิ�งเก่งเท่าไหร่ ๆ จะไม่ใหอ้ภยัคนเท่านั0น ๆ  
ถา้เราเป็นคนผดิพลาดมาก่อน  
จะรู้วา่เราผดิพลาดกนัไดน้ะ  
โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิตย.์....... 
เราตอ้งพลาดมีขอ้บกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ 
ชีวติเราถา้ไดพ้ลาด เราจะยิ�งมีเมตตามากขึ0น 
แมแ้ต่กบัตวัเราเองเช่นเดียวกนั  
เมื�อมีเมตตาจะไดกุ้ศล  
ไม่งั0นจะไปตีทิ0งคน ใหต้ั0งหลกัใหม่  
อยา่ตีทิ0งคน เราก็ไม่ไดกุ้ศลเขาก็ไม่ไดกุ้ศล  
ใหมี้เมตตาต่อกนัจะไดกุ้ศลทั0งสองฝ่าย “ 

23,400 471 บาปบุญกุศล และ

อกุศล 

พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น
หลกักาลามสูตร 
“เมื�อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง 
วา่ธรรมเหล่าใดนั0น
เป็นอกุศล เป็นกุศล  
มีโทษ ไม่มีโทษ  
เป็นตน้แลว้ จึงควรละ
หรือเขา้ถึงธรรมตามนั0น” 
(องฺ.ติก.20/505)  
“บณัฑิตยอ่มเวน้สิ�งที�
ไม่เป็นประโยชน์  
ถึงเอาแต่สิ�งที�เป็น
ประโยชน์  
 (องฺ.จตุกฺก.21/42)  
“โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตย์
ไม่รู้จกัอิ�ม 
เป็นทาสแห่งตณัหา...” 
(พระไตรปิฎก เล่ม 13 
ขอ้ 450)  
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 8 กรกรฏาคม 2556 

9 อยา่คิดไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั�งสม
เป็นวบิากร้ายที�นาํผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ�งมา
ใหชี้วติอยา่งแน่นอน ผูที้�พากเพียรลดกิเลส
และทาํความดีมาก ๆ จะพบสภาวะนี0ไดเ้ร็ว 
ส่วนคนทั�วไปที�ไม่ไดพ้ากเพียรลดกิเลส 
ไม่ไดพ้ากเพียรทาํความดีนั0นจะพบเร็วหรือชา้
ก็ได ้(ส่วนใหญ่จะพบชา้) แต่จะรอสร้าง
ผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ�งให้ชีวติอยา่งแน่นอน 
ถา้จบัอาการจิตในขณะที�จิตคิดไม่ดีได ้ตอ้งรีบ
ลา้งออกทนัทีจึงจะไม่สั�งสมเป็นวบิากร้าย  
วธีิลา้งก็คือ ในขณะที�คิดไม่ดีใหพ้ิจารณา
ความไม่เที�ยงความไม่มีตวัตนแทข้องสุขลวง
ชั�วคราวแป๊บเดียวหมดไปเมื�อไดเ้สพกามหรือ
เสพการเกิดสิ�งที�ดีดั�งใจหมาย พิจารณาโทษ
ของการคิดไม่ดีนั0น วา่จะสั�งสมเป็นวบิากที�
สร้างผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ�งกบัตนอยา่ง
แน่นอน ไม่เร็วก็ชา้ เสียพลงัสร้างทุกขใ์ส่ตน
เสียสมรรถนะของตน ทาํให้ตนและผูอื้�นขาด
โอกาสไดป้ระโยชน์ที�ควรได ้ทาํใหปั้ญหาที�
ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยายผลร้าย 
นอกจากนี0ยงัเป็นแรงเหนี�ยวนาํใหค้นอื�นเป็น
เช่นนั0นตาม ตอ้งไดรั้บสิ�งร้ายตามเรา และ
เวยีนกลบัมาเป็นวบิากร้ายของเรา พิจารณาซํ0 า
ไปซํ0 ามาจนหมดความคิดร้ายนั0นอยา่งเตม็ใจ
อิ�มเอิบเบิกบานใจ จึงจะไม่สั�งสมเป็นวบิาก
ร้าย แต่จะสั�งสมเป็นวบิากดีเแทน 

22,800 747 กรรมและผลของกรรม

“..... ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
เราไม่กล่าวความที�
กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที�บุคคลทาํ
แลว้ สะสมแลว้จะ
สิ0นสุดไป เพราะมิได้
เสวยผล แต่กรรมนั0นแล 
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
หรือในภพอื�นสืบ ๆ 
ไป  
 (อภิ.ก.37/1698)  
“กรรมชั�วอนับุคคลทาํ
ดว้ยตนเองแลว้ จกั
เศร้าหมองดว้ยตนเอง 
กรรมชั�วอนับุคคลไม่
ทาํดว้ยตนเองแลว้ ยอ่ม
บริสุทธิb ดว้ยตนเอง 
ความบริสุทธิb  ความไม่
บริสุทธิb  เฉพาะตน 
ผูอื้�นจะช่วยชาํระผูอื้�น
ใหบ้ริสุทธิb หาไดไ้ม่” 
(ข.ุจู.30/219)  
บาปบุญกุศล และ 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 มีนาคม 2558 

อกุศล 

การไม่ทาํบาป  
นาํสุขมาให ้(ข.ุธ.25/25) 
ความสั�งสมบุญ  
นาํสุขมาให ้ 
 (ข.ุธ.25/19)  
 

ความสุข 
ผูป้ระพฤติธรรม  
อยูเ่ป็นสุข (ข.ุธ.25/ 37)  

10 คนเราชีวติมนัอยูที่�การฝึกนะ ชีวติคนนี�ฝึกได ้ 
อยา่ไปกลวัร้อนอยา่ไปกลวัหนาว  
ถา้กลวัหนาวมนัยิ�งหนาว  
ถา้กลวัร้อนมนัยิ�งร้อน  
ถา้กลวัโรคมนัยิ�งเป็นโรค  
ถา้กลวัตายมนัยิ�งจะตาย  
อยา่ไปกลวัความกลวัเป็นกิเลส  
กิเลสแปลวา่ทุกข ์พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข ์ 
ความกลวัเป็นเหตุแห่งทุกข ์
 แลว้เราจะทุกขท์าํไมล่ะ  

ชีวติมนัควรจะสุข มนัไม่ควรจะทุกข ์ 
อยา่ไปกลวั ฝึกได ้คนเราฝึกได ้ 
ทุกอยา่งมนัฝึกได ้

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยายค่าย อสม. เจ็ดเสมียน 
วนัที� 28 ธนัวาคม 2557 

22,548 775 มหาสติปัฏฐานสูตร 4 

“...หนทางนี0 เป็นที�ไป
อนัเอกเพื�อความ
บริสุทธิb ของเหล่าสัตว์
เพื�อล่วงความโศกและ
ปริเทวะเพื�อความดบั
สูญแห่งทุกขแ์ละ
โทมนสัเพื�อบรรลุ
ธรรมที�ถูกตอ้งเพื�อทาํ
ใหแ้จง้ซึ� งพระนิพพาน
หนทางนี0 คือ 
สติปัฏฐาน 4 ประการ...” 
 (ที.ม.10/273)  
อทิธิบาท 4 หมายถึง 
ธรรมอนัเป็นที�ตั0งแห่ง
ความสาํเร็จอิทธิบาท 4
เหล่านี0อนัพระผูมี้-พระ
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ภาคผูรู้้ผูเ้ห็นเป็นพระ
อรหนัตสัมมา-สัมพุทธ
เจา้พระองคน์ั0นทรง
บญัญติัไวแ้ลว้ 
เพื�อความทาํฤทธิb ใหม้าก
เพื�อความทาํฤทธิb ให้
วเิศษเพื�อแสดงฤทธิb
ได…้.” (ที.ม.10/200)  
อินทรี ย์  5   

“...อริยสาวกผูมี้ศรัทธา
พึงหวงัขอ้นี0ไดว้า่ 
จกัเป็นผูป้รารภความ
เพียรเพื�อละอกุศล
ธรรมเพื�อยงักุศลธรรม
ใหถึ้งพร้อมมีกาํลงั 
มีความบากบั�นมั�นคง 
ไม่ทอดธุระในกุศล
ธรรมทั0งหลาย....” 
 (ส.ํม.19/1,011– 
1,015)  

11 แพทยว์ถีิธรรมทาํงานไม่ตอ้งมีตวัตน  
ไม่มีคนเคารพเราไม่เป็นไร  
ขอใหเ้ราไดบ้อกไดช่้วยเหลือคน  
คนไดส้าระประโยชน์ก็พอ  
แก่นแพทยว์ถีิธรรมคือ  
เอาสาระใหค้นไดป้ระโยชน์  
ชื�อเสียงอะไรไม่สาํคญักบัเรา  
สาํคญัคนไดส้าระ ประโยชน์ก็พอ “ 

21,496 580 ไตรลักษณ์  
“....ภิกษุผูป้ฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ยอ่มมี
ธรรมอนัเหมาะสม คือ 
พึงเป็นผูพ้ิจารณาเห็น
อนตัตาในรูป  
ในเวทนา ในสัญญา 
ในสังขาร ในวิญญาณ
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 15 มกราคม 2558 
 

อยู ่เมื�อเธอพิจารณาเห็น
อนตัตาในรูป ในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร  
ในวิญญาณอยู ่ยอ่ม
กาํหนดรู้รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร 
วญิญาณ เมื�อเธอ
กาํหนดรู้รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร 
วญิญาณ ยอ่มหลุดพน้
จากรูป ยอ่มหลุดพน้
จากเวทนา ยอ่มหลุด
พน้จากสัญญา ยอ่ม
หลุดพน้จากสังขาร 
ยอ่มหลุดพน้จาก
วญิญาณ ยอ่มหลุดพน้
จากชาติ ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์
โทมนสั อุปายาส เรา
กล่าววา่ ยอ่มหลุดพน้
จากทุกข.์...” 
 (ส.ํข.17/ 84-86)  

12 ทาํดีไวใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 15 มกราคม 2558 
 

22,167 1,567 กรรมและผลของกรรม 
“....ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
เราไม่กล่าวความที�
กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที�บุคคลทาํ
แลว้ สะสมแลว้จะ
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

สิ0นสุดไป เพราะมิได้
เสวยผล แต่กรรมนั0น
แล จะใหผ้ลในทิฏฐ
ธรรมเทียว หรือในภพ
ถดัไป หรือในภพอื�น
สืบ ๆ ไป  
 (อภิ.ก.37/1698)  
 
 

13 อะไรที�ควรทาํแต่ไม่ทาํ  
อะไรที�ช่วยไดแ้ต่ไม่ช่วย  
คือวบิากร้าย  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25 มีนาคม 2558 
จงัหวดัภูเก็ต 

21,234 2,187 กรรมและผลของกรรม 

“... ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
เราไม่กล่าวความที�
กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที�บุคคลทาํ
แลว้ สะสมแลว้จะ
สิ0นสุดไป เพราะมิได้
เสวยผล แต่กรรมนั0นแล 
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
หรือในภพอื�นสืบ ๆ 
ไป  
 (อภิ.ก.37/1698)  
มหาปเทส 4คือ
หลกัการใหญ่ที�ใช้
อา้งอิงตรวจสอบแลว้
ตดัสินสิ�งใดไม่หา้มวา่ 
ไม่ควรแต่สิ�งนั0นเขา้กบั
สิ�งไม่ควร ขดักบัสิ�งควร  



2850 

 

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

สิ�งนั0นจึงไม่ควร 
สิ�งใดไม่หา้มวา่ไม่ควร 
แต่สิ�งนั0นเขา้กบัสิ�งควร 
ขดักบัสิ�งไม่ควร  
สิ�งนั0นจึงควร 
สิ�งใดไม่อนุญาตวา่ควร
แต่สิ�งนั0นเขา้กบั 
สิ�งไม่ควร ขดักบัสิ�งควร 
สิ�งนั0นจึงไม่ควร 
สิ�งใดไม่อนุญาตวา่ 
ควร แต่สิ�งนั�นเขา้กบั
สิ�งควร ขดักบัสิ�ง 
ไม่ควร สิ�งนั0นจึงควร 
 (วิ.ม.5/92)  

14 ทุกอยา่งลม้เหลวได ้แต่ “ใจ” ลม้เหลวไม่ได ้

ใจตอ้งไม่ทุกขใ์จตอ้งเป็นสุขตลอดเวลา 

คนที�จะเป็นตรงนี0ได ้คือคนที�รู้วา่ไม่มีอะไร ที� 

“ไม่พรากจากกนั” 

มีแต่คน “โง่” เท่านั0นที�หลงวา่เป็นของตนเอง 

ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  

วนัที� 18 ตุลาคม 2556 

 

20,926 2,198 จิต“ธรรมทั0งหลาย มี
จิตนาํหนา้”. (ข.ุธ. 25/11)  
ไตรลกัษณ์ 
หมายถึง ลกัษณะสาม 
อาการที�เป็นเครื�อง
กาํหนดหมายใหรู้้ถึง
ความจริงของ
สภาวธรรมทั0งหลาย  
ที�เป็นอยา่งนั0น ๆ  
3 ประการ ....เมื�อเธอ
กาํหนดรู้รูปเวทนา 
สัญญาสังขาร วิญญาณ 
ยอ่มหลุดพน้จากรูป 
ยอ่มหลุดพน้จากเวทนา
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ยอ่มหลุดพน้จากสัญญา
ยอ่มหลุดพน้จากสังขาร
ยอ่มหลุดพน้จากวญิญาณ 
ยอ่มหลุดพน้จากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั 
อุปายาส เรากล่าววา่ 
ยอ่มหลุดพน้จากทุกข”์ 
(ส.ํข.17/84)  
 

15 “เวลาไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะ 

เวลาเป็นคุณค่าและความผาสุก” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 

วนัที� 25 กนัยายน 2557 

20,876 852 ความสุข 

พอใจเท่าที�มี เป็น
ความสุข (ข.ุธ.25/33)  
ไดสิ้�งใด พึงพอใจใน
สิ�งนั0น (ว.ิภิกฺขนีุ.3/96)  
นิพพานเป็นสุขอยา่งยิ�ง
(ข.ุธ.25/ 59)  

16 “การแกไ้ขปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บที�แทจ้ริง 
ไม่ใช่การฟังขอ้มูล หรือไม่ใช่การพบหมอ
เพียงแค่ 5 นาทีนะ ขอยนืยนัการแกไ้ขปัญหา
โรคภยัไขเ้จบ็ ไม่ใช่พบผูรู้้เพียงแค่ 5 นาที  

เขา้ใจไหม ? 

พบ 5 นาทีไดข้อ้มูลนิดเดียว  
หากชีวติจริงไม่ตอ้งเรียนรู้ความจริงอยา่ง
ละเอียด ไม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ชีวติจริง  
ถา้ไม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ความจริงของชีวติที�
มากพอ ป่านนี0 ปัญหาทุกปัญหา  

20,392 359 บาปบุญกุศล และ 

อกุศล 

พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น
หลกักาลามสูตร 
“เมื�อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง 
วา่ธรรมเหล่าใดนั0น
เป็นอกุศล เป็นกุศล  
มีโทษ ไม่มีโทษ 
 เป็นตน้แลว้ จึงควรละ
หรือเขา้ถึงธรรมตามนั0น” 
(องฺ.ติก.20/505)  
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

มนัแกไ้ดง่้ายแลว้  
ถา้ชีวติเราไม่ตอ้งสละเวลาเรียนรู้ความจริง
ของชีวติที�มากพอ  
ไม่สละเวลาที�มากแลว้สามารถแกปั้ญหาได ้ 
ป่านนี0 ปัญหาทุกปัญหามนัแกไ้ปหมดแลว้ 

หมายความวา่ ใชเ้วลานอ้ย ๆ แลว้แกปั้ญหา
ได ้ 

ป่านนี0มนัแกไ้ปแลว้  
ใครจะไม่อยากใชเ้วลานอ้ยใช่ไหม  

ก็อยากใชเ้วลานอ้ยทั0งนั0นแหละ  
แต่ไดพ้ิสูจน์แลว้ไม่ใช่หรือ 
ร้อยกวา่ปี ร้อยกวา่ปีมนัเป็นการวจิยัที�ถือวา่
ชดัเจนแลว้นะ  
ร้อยกวา่ปี แลว้ใชเ้พียงแค่เวลาสั0น ๆ  
แลว้แกปั้ญหา มนัไม่ประสบความสาํเร็จ  
นี�มนัเป็นผลการวจิยัชดั ๆ เลยนะวา่  
ใชเ้วลาสั0น ๆ แกปั้ญหามนัไม่สาํเร็จ  
มนัชดัแลว้นะ  
งานวจิยัปริญญาเอกเขาทาํกนัแค่ 3 ปี 5 ปี 

นี� 100 กวา่ปีแลว้วา่ทดลองใชเ้วลาสั0น ๆ  
จะแกปั้ญหาไดไ้หม  
หรือพบหมอ 5 นาทีนี� โรคมนัหายไหมนี�  
โรคส่วนใหญ่มนัไม่หาย ชดัอยูแ่ลว้  
หายเพียงเล็กนอ้ย  
บางอนัก็ไม่หาย หายเหมือนกนัแต่มนันอ้ย  
ไม่หายมนัชดัแลว้ 

เพราะฉะนั0นเมื�อมนัชดัแลว้ ใชว้ธีิเดิมแลว้มนั

“บณัฑิตยอ่มเวน้สิ�งที�
ไม่เป็นประโยชน์  
ถึงเอาแต่สิ�งที�เป็น
ประโยชน์  
 (องฺ.จตุกฺก.21/42)  
นิยาม 5อยา่ง คือ  
อุตุนิยาม พีชนิยาม  
จิตนิยาม กรรมนิยาม 
และธรรมนิยาม (อรรถ
กถาแปล เล่ม 76 หนา้ 81)  
หลกัปฎจิจสมุปบาท 

(อนุโลม) 11คือ  
การอาศยักนัและกนั
เกิดขึ0น(ความเป็นเหตุ
ปัจจยัสืบเนื�องกนั
เป็นไปตามลาํดบั)  
กรรมและผลของกรรม 
พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสไวว้า่ ดูกรภิกษุ
ทั0งหลาย เราไม่กล่าว
ความที�กรรมอนัเป็นไป
ดว้ยสัญเจตนา ที�บุคคล
ทาํแลว้ สะสมแลว้จะ
สิ0นสุดไป เพราะมิได้
เสวยผล  
แต่กรรมนั0นแล  
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ไม่หาย อยา่งนั0นมนัจะหายไหมล่ะ 
 มนัก็ไม่หาย มนัชดัแลว้ 
แลว้พระพุทธเจา้ท่านก็ตรัสวา่ ไดฟั้งสัตธรรม
ที�บริบูรณ์ พระพุทธเจา้วา่งั0น จึงจะพน้ทุกข ์

ไดฟั้งความจริงที�บริบูรณ์  
แลว้ความจริงที�บริบูรณ์มนัจะพดูสั0น ๆ ได้
ยงัไง ??  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22 กนัยายน 2557 
รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 

 

หรือในภพอื�นสืบ ๆ 
ไป (อภิ.ก.37/1698)  
 

 

17 อยา่ดูแต่งาน อยา่จมอยูแ่ต่กบังาน  
แต่ไม่ปฏิบติัธรรม  

ทุกอยา่งจะละเอียดไปหมด ความละเอียดและ
ความสมบูรณ์ของงานไม่มีวนัสิ0นสุด 

เราตอ้งตดัรอบที�สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบติั
ธรรมดูเรา ดูคนอื�น ดูองคป์ระกอบทั0งหมด  
เหตุผล ประมาณกาลวา่กาละไหนเร่งด่วน 

ทาํหยาบทนักาลไดป้ระโยชน์จะตอ้งทาํ  
ถา้ละเอียด มีเวลาค่อยทาํ 
แต่ถา้ไม่ทนัการณ์ ก็ถอยมาทาํหยาบ  
หยาบก็คือเร็ว  
ละเอียด คือชา้  
ชีวติจริงยดึไม่ไดส้ักอยา่ง  
จะตอ้งทาํเป็นหมดทุกอยา่ง 
ตั0งแต่หยาบจนถึงละเอียดจะตอ้งเป็นหมดทุกคน  
เราตอ้งเป็นทุกอนั  

19,888 481 สัปปุริสธรรม7 

คือ ธรรมของสัตบุรุษ 
(คนที�มีความเห็น
ถูกตอ้ง) ธมัมญัiู  
 (เป็นผูรู้้ธรรม) 
อตัถญัiู (เป็นผูรู้้
สาระประโยชน์) 
อตัตญัiู (เป็นผูรู้้ตน) 
มตัตญัiู (เป็นผูรู้้
ประมาณ) กาลญัiู 
(เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) 
ปริสัญiู(เป็นผูรู้้หมู่คน) 
ปุคคลปโรปรัญiู 
(เป็นผูรู้้บุคคล)  
 (องฺ.สตฺตก.23/65)  
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

เป็นตั0งแต่หยาบจนถึงละเอียดไดห้มด 
แลว้เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักาละ  
นี�แหละเรียกวา่สัปปุริสธรรม 

นี�แหละเรียกวา่การทาํงาน 
คือ “ประโยชน์สูงสุดของศาสนาคือ 
การประมาณ พอ่ครูพดูอยา่งนี0นะ” 

เพราะฉะนั0น ในสัปปุริสธรรม 7 
จึงเป็น ธรรมของสัตบุรุษ  
ธรรมของผูมี้สัจจะแลว้ เป็นสัจจะสูงสุด  
พระพุทธเจา้ท่านประมาณเก่งที�สุดในโลก 

เพราะฉะนั0นการทาํงานโดยพุทธแท ้ๆ จึง
ไม่ใช่บล๊อคเดียวตลอด” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2558 

18  เป้าหมายคือ ลดกิเลสได ้ตายก็ช่างมนั  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ณ สวนป่านาบุญ 4 
วนัที� 25 ธนัวาคม 2557 

19,218 667 โอวาทปาฏิโมกข์ 
การไม่ทาํบาปทั0งปวง 
การทาํกุศลใหถึ้งพร้อม 
การชาํระจิตของตนให้
ผอ่งแผว้ธรรมทั0ง  
3 อยา่งนี0 เป็นคาํสอน
ของพระพุทธเจา้
ทั0งหลาย (ที.ม.10/ 54)  
จิต 
เมื�อจิตเศร้าหมองแลว้ 
ทุคติเป็นอนัตอ้งหวงั 
(ม.มู.12/ 64)  
ทุกขย์อ่มไม่ตกถึง 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ผูห้มดกงัวล 
 (ส.ํส.15/ 122)  

19 ถา้ชีวติของเรายงัมีทุกขอ์ยู ่ 
แสดงวา่สิ�งที�เราเรียนมามนัดบัทุกขไ์ดม้ั0ย?  

ไม่ไดใ้ช่มั0ย?  
ถา้เราฟังอยูเ่ท่าเดิม เรียนรู้อยูเ่ท่าเดิม 
 เราจะดบัทุกขไ์ดเ้ก่งเท่าเดิมมั0ย?  
เก่งกวา่เดิมมั0ย? ไม่เก่งกวา่เดิม !! 

ฟังดี ๆ นะ ถา้ชีวติใครยงัวนอยูใ่นทุกขอ์ยู ่
 ยงัมีความทุกขเ์รื�องนั0นเรื�องนี0  วุน่วายเรื�องนั0น 
ลาํบาก ทุกข ์สารพดัเรื�อง แสดงวา่  
ความรู้ที�เรียนมา ไม่พอที�จะดบัทุกข ์ 
ถา้ไม่ปรโตโฆสะ จะจมอยูแ่ค่นั0นแหละ 
 และไม่ใช่จมอยูแ่ค่นั0นธรรมดา 
จะทนทุกขไ์ปเรื�อย ๆ  

สังเกตดูนะวา่ มนัไม่เท่าเดิม 
 แต่จะหนกัไปเรื�อย ๆ สังเกตนะ 
“ผูใ้ดไม่เรียนรู้เพิ�ม ทุกขไ์ม่ไดอ้ยูเ่ท่าเดิม  
แต่จะมากขึ0นกวา่เดิม ๆ อยา่คิดวา่  
ทรัพยส์มบติัจะช่วยเราไดน้ะ 

ตอนเราเป็นเด็กกบัตอนเราเป็นผูใ้หญ่ 
ตอนไหนมีทรัพยส์มบติัมากกวา่กนั ? 
ตอนเป็นผูใ้หญ่ใช่ไหม ? อยากกินอะไรก็ได ้
มีเงินมีอะไรเป็นของตวัเองใช่มั0ย? 
ตอนเป็นเด็กกบัตอนเป็นผูใ้หญ่ อะไรมีทุกข์
มากกวา่กนั ? ตอนเป็นผูใ้หญ่ใช่ไหม ?  
สมบติัช่วยไดไ้หม ? ช่วยไม่ไดเ้ลย  

1,9166 902 ปัญญา 
แสงสวา่งเสมอดว้ย
ปัญญา ไม่มี 
 (ส.ํส.15/29)  
ไม่พึงละเลยการใช้
ปัญญา (ม.อุ.14 /683)  
คนยอ่มบริสุทธิb ดว้ย
ปัญญา (ข.ุธ.25/ 311)  
 

 

ความสุข 

ปราชญพ์ึงเห็น
ความสุขอนัไพบูลย์
เพราะสละความสุข
พอประมาณไซร้ 
 (ข.ุธ.25/31)  
พอใจเท่าที�มี เป็ความสุข 
(ข.ุธ.25/33)  
ไดสิ้�งใด พึงพอใจใน
สิ�งนั0น (ว.ิภิกฺขนีุ.3/96)  
จัตตาริสูตร 

“...ปัจจยันอ้ย  
หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 
4 อยา่งนี0  4 อยา่งเป็นไฉน 
ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
บรรดาจีวร ผา้บงัสุกุล 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

สมบติัมากกวา่เป็นเด็กนะแต่ช่วยอะไรไม่ไดเ้ลย  
อยา่โง่หาแต่สมบติันะ หาปัญญาดว้ยนะ  
ไม่งั0นจะไดส้มบติักบันรกเท่านั0น 

อยา่เอาแต่สมบติักบันรกนะ เกิดเป็นคนน่ะ  
เอาปัญญาดว้ย ปัญญาที�พาเราพน้ทุกขน์ะ 
 เอาดว้ย สมบติัก็หาเอาพอสมควร 
พอใชห้นี0 ใชสิ้น พอดาํรงชีวิตไป 
 แต่สิ�งสาํคญัที�กวา่นั0นคือ เอาดว้ย 
ปัญญาที�จะทาํใหเ้ราอยูเ่ยน็เป็นสุข  
ชีวติกินมื0อเดียวก็ไม่ตาย พระพุทธเจา้วา่งั0น 
นอนโคนไมก้็ไม่ตาย มีเสื0อผา้ไม่กี�ชุดก็ไม่ตาย 
ใชย้าที�ประหยดัเรียบง่าย ท่านบอกใชย้าที�อยู่
ใกลต้วั อยูใ่นตวัก็ไม่ตาย ท่านตรัสอยา่งนี0นะ 
อยูไ่ดไ้ม่ตาย 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาราช 
วนัที� 20 มีนาคม 2558 
 

นอ้ย หาไดง่้ายและไม่
มีโทษ บรรดาโภชนะ 
คาํขา้วที�ไดด้ว้ยปลีแขง้ 
นอ้ย หาไดง่้ายและ 
ไม่มีโทษ บรรดา
เสนาสนะ โคนไม ้นอ้ย 
หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 
บรรดาเภสัช มูตรเน่านอ้ย 
หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 
.... ผูส้ันโดษดว้ยปัจจยั
ที�นอ้ย หาไดง่้ายและ
ไม่มีโทษ วา่เป็นองค์
แห่งความเป็นสมณะฯ 
ความคบัแคน้แห่งจิต 
ยอ่มไม่มีแก่ภิกษุผู ้
สันโดษ ดว้ยปัจจยันอ้ย 
หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 
เพราะปรารภ
เสนาสนะ จีวรปานะ
และโภชนะ ทิศของ
เธอชื�อวา่ไม่
กระทบกระเทือน ภิกษุ
ผูส้ันโดษ ไม่ประมาท
ยดึเหนี�ยวเอาไวไ้ด ้
 (ข.ุสุ. 25/281)  

20 ผูใ้ดโทษคนอื�นวา่ผิด เขา้ขา้งตวัเองวา่ถูก 
ผูน้ั0นผดิสัจจะร้อยเปอร์เซ็นต ์
และผูใ้ดโทษตวัเองอยา่งเบิกบาน 

19,112 412 กรรมและผลของกรรม 
ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
ฐานะ 5 ประการนี0อนั
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ดว้ยปัญญาดว้ยสัจจะแห่งธรรมและไม่โทษผูอื้�น 

ผูอื้�นไม่ใช่คนผิดสาํหรับเรา 
 ผูน้ั0นเป็นผูเ้ขา้ถึงธรรม  
เป็นผูไ้ม่ทุกขอ์ยา่งแทจ้ริง 
ผูใ้ดโทษตวัเองดว้ยความหดหู่ ผูน้ั0นก็ยงัทาํผิดอยู ่ 
ผูใ้ดโทษคนอื�นวา่ผิด ผูน้ั0นยิ�งผดิใหญ่เลย  
ผดิสัจจะที�ถูกตรงแห่งการพน้ทุกข ์

เมื�อใดก็ตามที�เราเจอกบัสิ�งเลวร้ายหรือสิ�งที�
ไม่พอใจ ใหเ้รารีบระลึก รีบมีสติ พิจารณาวา่  

เพราะเราเคยทาํเช่นนั0นมามากกวา่นั0น สิบคาํ ๆ   
นี�คือคาํที�พาเราพน้ทุกข ์มนัเป็นสัจจะ  
โดยเฉพาะในขณะที�เราทาํความดี  
สิ�งนี0พิจารณาแบบนี0ไดใ้นขณะที�ชีวติเรา 
ผูก้าํลงัมุ่งมั�นทาํความดีเท่านั0น จึงจะทาํคาํนี0ได ้

ถา้เรากาํลงัมุ่งมั�นทาํความดีอยู ่แลว้เกิดเรื�อง
เลวร้ายในชีวติเรา หรือเราไดรั้บรู้สิ�งเลวร้ายใด 

 ๆให้เรารีบพิจารณาวา่ “เราทาํมามากกวา่นั0น” 
 เพราะมีดีที�เรากาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนัช่วยลดไว ้
 (ดีชิงออกฤทธิb แทนร้าย)  
มนัจึงเบากวา่ที�เราเคยทาํมา  
เราเคยทาํมาหนกักวา่นั0น นี�คือสัจจะแท ้
เพราะเราเคยทาํเช่นนั0นมามากกวา่นั0น  
เพราะมีดีที�เราที�เรากาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนัช่วย
ลดไว(้ดีชิงออกฤทธิb แทนร้าย)  
มนัจึงเบากวา่ที�เราทาํมา 
แต่จริง ๆ การกระทาํใดที�เราทาํมานี0   
เขาจะใหผ้ลในชาตินั0นส่วนหนึ�ง  

สตรี บุรุษ คฤหสัถ ์
หรือ บรรพชิตควร
พิจารณาเนือง ๆ 5 
ประการเป็นไฉน คือ 
สตรี บุรุษ คฤหสัถ ์
หรือบรรพชิต ควร
พิจารณาเนือง ๆ วา่ เรา
มีความแก่เป็นธรรมดา 
ไม่ล่วงพน้ความแก่ไป
ได ้1 เรามีความเจบ็ไข้
เป็นธรรมดา ไม่ล่วง
พน้ความเจบ็ไขไ้ปได ้
1 เรามีความตายเป็น
ธรรมดา ไม่ล่วงพน้
ความตายไปได ้1 เรา
จะตอ้งพลดัพรากจาก
ของรักของชอบใจ
ทั0งสิ0น 1 เรามีกรรม
เป็นของตน เป็น
ทายาทแห่งกรรม มี
กรรมเป็นกาํเนิด มี
กรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มี
กรรมเป็นที�พึ�ง จกัทาํ
กรรมใด ดีก็ตาม ชั�วก็
ตาม เราจะเป็นผูรั้บผล
ของกรรมนั0น 1 ฯ 
(องฺ.ปiฺจก.22/57)  
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จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ชาติต่อมาส่วนหนึ�ง เขาแบ่งส่วนให ้ 
ช่วยยอ่ยตั0งไม่รู้กี�ยอ่ย ที�เรารับมานั0น เขายอ่ย
มาแลว้ เขาแบ่งใหเ้รา แลว้คิดดูซิถา้มาชุดเดียว
จะเป็นยงัไง คิดเอาเอง เขามีดีมาลดลงอีกนะ  
มาทั0งหมดชุดเดียว ตาย เราทาํมามากกวา่นั0นอีก  
เขายอ่ยใหไ้ม่รู้ตั0งเท่าไหร่แลว้ เราไม่ตอ้งมาทาํ
เป็นโวย ๆ  เพราะเราเคยทาํเช่นนั0นมามากกวา่นั0น  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา วนัที� 22-26กนัยายน2557 
เครมองตรั์ฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

21 “ฝากทิศทางนโยบายไวก้บัพี�นอ้ง พวธ. 
เราครับวา่ 
อยา่เอาเงิน อยา่เอากาํไรที�มากมาล่อใคร ๆ  
ใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมการงาน  
ใครก็ตามที�เอาเงินเอากาํไรที�มากมาล่อ  
ผูน้ั0นกาํลงัพากนัไปสู่ความฉิบหาย  
เพราะจะมีคนปลอม ของปลอมแทรกเขา้มา  
แลว้ทั0งหมดก็จะกอดคอกนัพงั” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 4 มกราคม 2558 
 

18,658 684 ความสุข 

พอใจเท่าที�มี เป็น
ความสุข (ข.ุธ.25/33)  
ไดสิ้�งใด พึงพอใจใน
สิ�งนั0น (ว.ิภิกฺขนีุ.3/96)  
จัตตาริสูตร 

ความคบัแคน้แห่งจิต 
ยอ่มไม่มีแก่ภิกษุผู ้
สันโดษ ดว้ยปัจจยันอ้ย 
หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 
เพราะปรารภเสนาสนะ 
จีวรปานะและโภชนะ 
ทิศของเธอชื�อวา่ไม่
กระทบกระเทือน ภิกษุ
ผูส้ันโดษ ไม่ประมาท
ยดึเหนี�ยวเอาไวไ้ด ้
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 (ข.ุสุ. 25/281)  
22 ในชีวติจริง ๆ ถา้เราไม่ตาย 

ตราบใดที�ยงัมีชีวิตอยู ่ 
อยา่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้
ตราบใดที�ยงัมีชีวิตอยู ่ 
ชีวติยงัไม่ตายอยา่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้

คนอ่อนแอเท่านั0นที�จะจาํนนต่อความพา่ยแพ ้ 
คนที�แขง็แกร่งคนที�มีเลือดนกัสู้  
ก็จะไม่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้ 
นกัปราชญเ์ขาถึงบอกวา่  
ตายซะในการต่อสู้ ดีกวา่อยูอ่ยา่งผูแ้พ ้ๆ  
สู้จนมนัตายนั�นแหละ ตายแลว้ค่อยเลิก 

ถา้มนัไม่หาย ก็ตาย เกิดใหม่ค่อยสู้อีก  
เอาจนมนัหาย แมแ้ต่พระพุทธเจา้ 
ท่านยงัตรัสวา่โรคดบัได ้หายได ้ 
มนัไม่มีโรคใดไม่ดบัไม่หาย  

เราก็ดบัได ้หายได ้ 
ถา้เรารู้ตน้เหตุของมนัแลว้ดบัที�เหตุของมนัได้
ดงันั0นชีวิตเกิดมาเพื�อฝึกฝน 
เอาชนะทุกขท์ั0งปวง จาํไวน้ะ  
เกิดมาเพื�อต่อสู้กบัความทุกข ์
จนชนะทุกขท์ั0งปวงได ้ 
เอาชนะทุกขไ์ม่ไดไ้ม่ถือวา่เก่งจริง  
เก่งจริงตอ้งเอาชนะทุกขใ์หไ้ด ้ 
สุดยอดฝีมือตอ้งชนะทุกขทุ์กอยา่งได ้ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา เครมองตรั์ฐฟลอริดา้  

17,616 426 บาปบุญกุศล และ 

อกุศล 

พระพุทธเจา้ตรัสไว้
ในหลกักาลามสูตร 
“เมื�อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง 
วา่ธรรมเหล่าใดนั0น
เป็นอกุศล เป็นกุศล 
 มีโทษ ไม่มีโทษ 
 เป็นตน้แลว้ จึงควรละ
หรือเขา้ถึงธรรมตาม 
นั0น” (องฺ.ติก.20/505)  
ไตรลกัษณ์ 

ในอนุธมัมสูตรที� 3 
พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสวา่ ดูกรภิกษุ
ทั0งหลาย ภิกษุผูป้ฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม 
ยอ่มมีธรรมอนัเหมาะสม 
คือ พึงเป็นผูพ้ิจารณา
เห็นทุกขใ์นรูป ใน
เวทนา ในสัญญา ใน
สังขาร ในวญิญาณอยู่
เมื�อเธอพิจารณาเห็น
ทุกขใ์นรูป ในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร 
ในวญิญาณอยู ่ยอ่ม
กาํหนดรู้รูป เวทนา 
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ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วนัที�22-26 กนัยายน 2557 

สัญญา สังขาร 
วญิญาณ เมื�อกาํหนดรู้
รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ  
ยอ่มหลุดพน้จากรูป 
ยอ่มหลุดพน้จาก
เวทนายอ่มหลุดพน้
จากสัญญา ยอ่มหลุด
พน้จากสังขาร ยอ่ม
หลุดพน้จากวญิญาณ 
ยอ่มหลุดพน้จากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั 
อุปายาส เรากล่าววา่ 
ยอ่มหลุดพน้จากทุกข ์
(ส.ํข.17/85)  

23 หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่ายปัญญา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 ตุลาคม 2556 

17,144 1,861 พละ 5  

ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
อริยสาวกในธรรมวนิยันี0
เป็นผูมี้ปัญญา
ประกอบดว้ยปัญญาที�
หย ั�งถึงความเกิดและ
ความดบัเป็นอริยะชาํ
แรกกิเลสเป็นเครื�องให้
ถึงความสิ0นไปแห่ง
ทุกขโ์ดยชอบนี0 เรียกวา่
กาํลงัคือปัญญาดูกร
ภิกษุทั0งหลาย กาํลงั5
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ประการนี0แลฯ(องฺ.ปiฺ
จก.22/14)  

24 กินใหน้อ้ย  
ทาํงานใหม้าก  
ชีวติจะผาสุก  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

17,096 363 จัตตาริสูตร 

“.... ความคบัแคน้แห่ง
จิต ยอ่มไม่มีแก่ภิกษุผู ้
สันโดษ ดว้ยปัจจยั
นอ้ย หาไดง่้ายและไม่
มีโทษ....” 

25 ภารกิจของเรา คือ 
ทาํความดี คบคนดี สร้างคนดี 
ได ้3 อยา่งนี0   
เท่ากบัไดทุ้กอยา่งในมหาจกัรวาล 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ประชุมจิตอาสาภาคใต ้ณ จ.ภูเก็ต 
วนัที� 11 กุมภาพนัธ์ 2558 

16,043 743 โอวาทปาฏิโมกข์ 
….. การไม่ทาํบาปทั0ง
ปวงการทาํกุศลใหถึ้ง
พร้อมการชาํระจิตของ
ตนใหผ้อ่งแผว้ 
ธรรมทั0ง 3 อยา่งนี0 เป็น
คาํสอนของ
พระพุทธเจา้ทั0งหลาย 
(ที.ม.10/ 54)  

26 จงทาํดีอยา่งผาสุกดว้ยความขดัแยง้ 
แต่อยา่ทะเลาะเบาะแวง้ดว้ยหลงดี 
จงมีความสุขจากการเหนื�อยเพราะทาํดี 
แต่อยา่มีความทุกขจ์ากการเหนื�อย 
เพราะทะเลาะกนั 
เพราะหลงสุขจึงหลงทุกข ์
จงโชคดีเพราะทาํดีโดยไม่หลง  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

 

15,332 662 พรหมวิหาร 4 

ประกอบไปดว้ย  
1) เมตตา  
2) กรุณา  
3) มุทิตา  
4) อุเบกขา  
(ที.ปา.11/ 234)  

27 ตวัเราเองตอ้งมั�นคงในธรรมจริง ๆ  15,016 379 กรรมและผลของกรรม 
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เวลาเกิดเรื�องต่าง ๆ เนี�ย เราอยา่เอาสิ�งที�เห็น
สังเคราะห์นะมนัจะผิดอตัตาที�มนัร้ายที�สุดในโลก 
ความยดึมั�นถือมั�น  
อตัตาที�เลวร้าย ยากที�สุดในโลกคือ  
การเอาเหตุผลเฉพาะที�ตาเห็นหรือไดย้นิ  
เฉพาะที�เห็นรูปนั�นแหละ 
 มาวเิคราะห์สิ�งที�เห็น  
นี�คือสิ�งที�เลวร้ายที�สุดในโลก 

สิ�งที�เราเห็นนั0นมนัไม่ไดเ้กิดจากสิ�งที�มองเห็น
อยา่งเดียว 
สิ�งที�ไดย้นิไดฟั้งนั0น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที�มนั
เกิดขึ0น 
มนัเกิดจากสิ�งที�เห็นและสิ�งที�ไม่เห็น
สังเคราะห์กนั 

เคยไหม บางครั0 งเราประมวลเหตุการณ์  
เราเห็นเหตุการณ์อยา่งนี0   
เราคาดวา่มนัเป็นอยา่งนี0  ๆ  
หรือเราเก็บขอ้มูลต่าง ๆ  
เราคิดวา่เราทาํอนันั0นลงไป 
 มนัจะไดดี้เท่า ๆ กบัที�เราหมาย  
บางทีมนัไดเ้กินหมาย มีไหม เกินคาดก็มี  
พลิคล๊อคเลยก็มีนั�นแหละ พลิคล๊อคเลยก็มี  
แสดงวา่สิ�งที�เราเห็นมนัถูกตอ้งตลอดกาลนาน
ไหม ไม่ไดถู้กนะ 

ฟังดี ๆ นะ มนัไม่ไดถู้กนะ มนัมีสิ�งที�มองไม่
เห็นมาร่วมสังเคราะห์ดว้ย  
สิ�งที�มองไม่เห็นคืออะไร คือวบิากดีร้าย 
คือวบิากดีร้ายของแต่ละคนที�สัมพนัธ์กนั  

พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสไวว้า่ ดูกรภิกษุ
ทั0งหลาย เราไม่กล่าว
ความที�กรรมอนั
เป็นไปดว้ยสัญเจตนา 
ที�บุคคลทาํแลว้ 
สะสมแลว้จะสิ0นสุดไป 
เพราะมิไดเ้สวยผล 
 แต่กรรมนั0นแล  
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
หรือในภพอื�นสืบ ๆ 
ไป (อภิ.ก.37/1698)  
กรรมชั�วอนับุคคล 
ทาํดว้ยตนเองแลว้ จกั
เศร้าหมองดว้ยตนเอง 
กรรมชั�วอนับุคคลไม่
ทาํดว้ยตนเองแลว้  
ยอ่มบริสุทธิb ดว้ย
ตนเอง ความบริสุทธิb  
ความไม่บริสุทธิb  
เฉพาะตน ผูอื้�นจะช่วย
ชาํระผูอื้�นใหบ้ริสุทธิb
หาไดไ้ม่ (ข.ุจู.30/219)  
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กบัเหตุการณ์นั0นที�เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์นั0น
สังเคราะห์กนั  
เพราะฉะนั0นเหตุผลที�ถูกตอ้งที�สุดคือ  
สิ�งที�มองเห็นกบัสิ�งที�มองไม่เห็นสังเคราะห์กนั  
นี�คือเหตุผลที�ถูกตอ้งที�สุด 

ส่วนเหตุผลที�ผิด คือเหตุผลเฉพาะ 
 เอาสิ�งที�เห็นมาคาํนวณ อนันี0ผดิ  
เมื�อวบิากมนัมาถึง มนัเป็นอยา่งนี0   
มนัจะดลบนัดาลเขียนเรื�องเนียนที�สุดในโลก  
ถา้เราไม่ไดเ้อาสิ�งที�มองไม่เห็นมาคาํนวณดว้ย  
มนัจะพลาด มนัจะทะเลาะกนั  
รับรองเลยถูกด่ายบั 

ถา้เราไม่เอาเรื�องกรรมมาคาํนวณมาพิจารณา 
เราจะไม่เขา้ใจจริง ๆ  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา เครมองตรั์ฐฟลอริดา้ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

วนัที� 22-26 กนัยายน 2557 

28 ในโลกใบนี0จะซวยหน่อย ตรงที�วา่ 
คนที�จะมีตาํแหน่งหนา้ที�อะไรต่าง ๆ นา ๆ 
ตาํแหน่งที�สูง ที�โก ้ที�อะไรมกัจะเป็นคนเก่ง 
มนัจะซวยตรงนี0  พอเป็นคนเก่ง ก็เลยหลงวา่
ตวัเองเก่ง ก็เลยนึกวา่ตวัเองรู้มากกวา่เพื�อน  
ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ (ปรโตโฆสะ- 
การไดฟั้งสัจจะมุมอื�นจากผูรู้้อื�น ๆ หรือจาก
บณัฑิตอื�น จะไม่ติดยดึแต่ภูมิรู้เดิม ๆ ของตน)  
เก่งแลว้ทาํไมแกปั้ญหาไม่ไดล่้ะ เก่งก็

14,976 416 ปัจจัยเกดิสัมมาทฏิฐิ 2  
ปัจจยั 2 อยา่งที�ทาํให้
สัมมาทิฏฐิเกิดขึ0น 
1) ปรโตโฆสะ (การ

ตั0งใจรับฟังผูอื้�น)  

2) โยนิโสมนสิการ 

(การทาํในใจโดยแยบ

คายพิจารณาลงไปถึง
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แกปั้ญหาใหม้นัไดสิ้ ถา้เก่งแลว้คุณแกปั้ญหา
นั0นได ้คุณไม่ตอ้งฟังใครหรอก 
เพราะคุณแกปั้ญหาไดทุ้กปัญหาแลว้ คุณไม่
ตอ้งฟังใคร ๆ หรอกเพราะคุณแกปั้ญหาทุก
ปัญหาไดแ้ลว้นี� 
แต่จริง ๆ ก็ตอ้งฟังเลยวา่เขามีปัญหาอะไร  
จะไดช่้วยเขาแก ้ขนาดคนเก่ง แกปั้ญหาทุก
ปัญหา ยงัตอ้งฟังเลย เพื�ออะไร เพื�อที�จะช่วย
คนอื�นได ้ใช่ไหม ? 
วา่เขามีปัญหาอะไร กล่าวไปใย 
ถา้เรายงัไม่สามารถแกปั้ญหาทุกปัญหาได ้
เราตอ้งฟัง ฟังใหม้าก 
ตราบใดที�เรายงัแกปั้ญหาไม่ได ้เราตอ้งฟัง 
ใชปั้ญญาพิจารณาใหแ้ยบคาย 
ฟังเพื�อเลือก ไม่ใช่ฟังเพื�อเอาทุกอนั 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 13-15 กุมภาพนัธ์ 2558 

ที�เกิด)  (ม.มู.12/497)  

29 มอบความรักที�แทจ้ริงให้แก่กนัและกนั  
ดว้ยการช่วยเหลือเกื0อกลูกนัและกนัดว้ยความ
จริงใจ คือ ใจที�บริสุทธิb จากกิเลส 
 (บริสุทธิb จากความทุกข ์บริสุทธิb จาก
ความเห็นแก่ตวั แต่เตม็ไปดว้ยดีงามและความ
ผาสุกที�แทจ้ริง)  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 
วนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2558 

14,528 326 โพธิปักขิยธรรม 37 
โพธิปักขิยธรรม 
หมายถึง ธรรมอนัเป็น
แนวทางแห่งการตรัสรู้ 
“พระพุทธเจา้ตรัสไว้
วา่พรหมจรรยน์ั0นจะ
พึงเป็นไป เพื�อเกื0อกลู
แก่ชนเป็นอนัมาก เพื�อ
ความสุขแก่ชนเป็นอนั
มาก เพื�ออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพื�อ
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ประโยชน์ เพื�อเกื0อกลู 
เพื�อความสุขแก่เทพดา
และมนุษยท์ั0งหลาย คือ
อะไรบา้ง....” 
 (ที.ปา.11/108)  
พรหมวหิาร 4 
พรหมวหิาร 4 
ประกอบไปดว้ย  
1) เมตตา 2) กรุณา  
3) มุทิตา 4) อุเบกขา 
(ที.ปา.11/ 234)  

30 หลกัการทาํงานใหญ่ คือ 
1.เรื�องใหญ่เรื�องสาํคญัใหย้นืหยดั 
2.เรื�องเล็กใหย้ดืหยุน่ 
เวลาทาํงานใหญ่ให้แกลง้โง่บา้ง 
อยา่ฉลาดไปทุกเรื�อง 
ทาํเป็นฉลาดไปทุกเรื�องไม่ไดน้ะ 
เรื�องใหญ่ ๆ ทาํงานใหญ่ตอ้งแกลง้โง่เป็น 
แกลง้โง่ไม่เป็นฉลาดไม่เป็น 
ถา้ฉลาดเป็นตอ้งแกลง้โง่เป็น ในบางประเด็น 
ที�มนัจะตอ้งแกลง้โง่ ก็ตอ้งแกลง้โง่  
ฉลาดทุกเรื�องมนัเสีย 
ถา้จะทาํงานใหญ่ ตอ้งแกลง้โง่เป็น 
แกลง้โง่แปลวา่อ่อนนอ้มถ่อมตน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
พุทธสถานปฐมอโศก 
วนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2558 

14,368 471 พรหมวิหาร 4 

พรหมวหิาร 4 
ประกอบไปดว้ย  
1) เมตตา 2) กรุณา  
3) มุทิตา 4) อุเบกขา 
(ที.ปา.11/ 234)  
สัปปุริสธรรม7 

สัปปุริสธรรม 7 คือ 
ธรรมของสัตบุรุษ 
 (คนที�มีความเห็น
ถูกตอ้ง) ธมัมญัiู  
 (เป็นผูรู้้ธรรม) 
อตัถญัiู (เป็นผูรู้้
สาระประโยชน์) 
อตัตญัiู (เป็นผูรู้้ตน) 
มตัตญัiู (เป็นผูรู้้
ประมาณ) กาลญัiู 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

(เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) 
ปริสัญiู(เป็นผูรู้้หมู่
คน) ปุคคลปโรปรัญiู 
(เป็นผูรู้้บุคคล)  
 (องฺ.สตฺตก.23/65)  

31 จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม  
ไดรั้บการสร้างจิตวิญญาณ 
ใหเ้ป็นบุคคลที�มีหนา้ที�ฝึกฝนการพึ�งตน  
และช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์ 
ทาํตวัอยา่งที�ตน หรือความผาสุกที�ตน  
ช่วยคนที�ศรัทธา  
แพทยว์ถีิธรรม เพื�อมวลมนุษยชาติ..  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25ตุลาคม 2556 
วารสารแพทยว์ถีิธรรมฉบบัที�5 
จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม (ธรรมจาริก ครั0 งที� 2)  

14,242 980 อตัตวรรคที� 12 

การพึ�งตนเองและ

ช่วยเหลอืผู้อื�น 

“....บุคคลพึงยงัตนนั0น
แลใหต้ั0งอยูใ่นคุณอนั
สมควรเสียก่อน  
พึงพรํ�าสอนผูอื้�นใน
ภายหลงั  
บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง 
หากวา่ภิกษุพึงทาํตน
เหมือนอยา่งที�ตน 
พรํ�าสอนคนอื�นไซร้ 
ภิกษุนั0นมีตนอนัฝึกดี
แลว้หนอ พึงฝึก ไดย้นิ
วา่ตนแลฝึกไดย้าก  
ตนแลเป็นที�พึ�งของตน 
บุคคลอื�น 
ใครเล่าพึงเป็นที�พึ�งได ้
เพราะวา่บุคคลมีตน
ฝึกฝนดีแลว้ ยอ่มได ้
ที�พึ�งอนัไดโ้ดยยาก....” 

32 ปัญญามนัมาดว้ยปัญหา  
ขอบคุณคนที�มาทาํไม่ดีกบัเรา  

14,240 372 กรรมและผลของกรรม 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ใหเ้ราไดห้ยดุสิ�งไม่ดี  
คนทาํบาปจะไม่ทุกขเ์ป็นไม่มี  
ไม่วนัใดก็วนัหนึ�ง  
เขาตอ้งไดรั้บทุกขอ์ยา่งแน่นอน  
วบิากบาปจะเขียนบทอยา่งที�เราคาดไม่ถึง  
จะเขา้มาโดยที�เราคาดไม่ถึง 
ยงัมีสิ�งที�เหนือกวา่เหตุผลอยูคื่อวบิากกรรม  

ใจเพชร กลา้จน หมอเขียว)  

 

กรรมชั�วอนับุคคล 
ทาํดว้ยตนเองแลว้  
จกัเศร้าหมองดว้ย
ตนเอง กรรมชั�วอนั
บุคคลไม่ทาํดว้ยตนเอง
แลว้ ยอ่มบริสุทธิb ดว้ย
ตนเอง ความบริสุทธิb  
ความไม่บริสุทธิb  
เฉพาะตน ผูอื้�นจะช่วย
ชาํระผูอื้�นใหบ้ริสุทธิb  
หาไดไ้ม่ (ข.ุจู.30/219)  
บาปบุญกุศล และ 

อกุศล 

ความสั�งสมบาป  
นาํทุกขม์าให ้ 
 (ข.ุธ.25/19)  
การไม่ทาํบาป  
นาํสุขมาให ้ 
 (ข.ุธ.25/25)  
ความสั�งสมบุญ  
นาํสุขมาให ้ 
 (ข.ุธ.25/19)  
อกุศลธรรมเจริญขึ0น 
กุศลธรรมเสื�อม  
อกุศลธรรมเสื�อม  
กุศลธรรมเจริญขึ0น  
 (ที.ม.10/258)  

33 ความสุขที�ซื0อไม่ได ้คือการแบ่งปัน เสียสละ”  14,008 398 มนาปทายสูีตร 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

คุณจะไม่มีความรู้สึกสุขแบบนี0ไดเ้ลย  
ถา้คุณไม่แบ่งปันคือแมคุ้ณจะมีเงินเป็นลา้น ๆ  
แต่คุณก็จะไม่มีความสุข หรือไดค้วามรู้สึกวา่
สุขที�สุดไดเ้ลย ถา้คุณไม่แบ่งปัน 

“ตอ้งให ้จนไม่มีอะไรจะเอา”จึงจะเกิดสภาพ  
“ให ้จนไม่มีอะไรจะทุกข”์  
“ชีวติที�มั�นคง คือ 
 ชีวติที�ใหแ้ละเสียสละอยา่งแทจ้ริง” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

ในมนาปทายสูีตร 
พระผูมี้พระภาค 
ไดต้รัสกะอุคคเทพบุตร
ดว้ยพระคาถาความวา่ 
ผูใ้หข้องที�พอใจ 
ยอ่มไดข้องที�พอใจ
ผูใ้หข้องที�เลิศ 
ยอ่มไดข้องที�เลิศ  
ผูใ้หข้องที�ดี  
ยอ่มไดข้องที�ดี 
และผูใ้หข้องที�ประเสริฐ
ยอ่มเขา้ถึงสถานที�
ประเสริฐ 
นรชนใดให้ของที�เลิศ
ใหข้องที�ดีและใหข้อง
ที�ประเสริฐ นรชนนั0น
จะบงัเกิดณที�ใด ๆ 
ยอ่มมีอายยุนืมียศดงันี0
ฯ (องฺ.ปiฺจก.22/44)  
 
พระพุทธเจา้ตรัส
ความสาํคญัของการ
แบ่งปัน  
“ที�พึ�งของสัตวท์ั0งปวง
ยิ�งไปกวา่ทานไม่มี” 
 (ข.ุชา.28/1,073)  
ความสุข 

ปราชญพ์ึงเห็น
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ความสุขอนัไพบูลย์
เพราะสละความสุข
พอประมาณไซร้ 
 (ข.ุธ.25/31)  
พอใจเท่าที�มี  
เป็นความสุข 
 (ข.ุธ.25/33)  
ไดสิ้�งใด พึงพอใจใน
สิ�งนั0น (ว.ิภิกฺขนีุ.3/96)  
นิพพานเป็นสุขอยา่งยิ�ง
(ข.ุธ.25/ 59)  
ผูเ้จริญเมตตาดีแลว้ 
หลบัและตื�นยอ่มเป็น
สุข (ธรรมสภา. 2540)  

34 คนที�ไดด้ั�งใจตลอด  
คือคนที�ซวยที�สุดในโลก  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี 

วนัที� 17 กนัยายน 2557 

13,240 308 กเิลส กาม 
กิเลส หมายถึง สิ�งที�ทาํ
ใหใ้จเศร้าหมอง  
ความชั�วที�แฝงอยูใ่น
ความรู้สึกนึกคิด 
ทาํใหจิ้ตใจขุ่นมวั 
ไม่บริสุทธิb   
และเป็นเครื�องปรุงแต่ง
ความคิดใหท้าํกรรม 
ซึ� งนาํไปสู่ปัญหา 
ความยุง่ยากเดือดร้อน
และความทุกข ์

35 วธีิที�คดัคนไม่ดีออกดีที�สุด คือการเพิ�มอธิศีล  
วธีิที�ดูดคนดีเขา้มาไดแ้รงที�สุดคือการเพิ�มอธิศีล  

12,208 417 ปัญญา 
ดูกรภิกษุทั0งหลาย ภพ 3 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

วธีิที�ดูดคนดีใหส้ามคัคีกนัได ้ 
ดูดคนดีเขา้มารวมกนัไดม้ากที�สุดคือเพิ�มอธิศีล  
วธีิที�ดนัคนไม่จริงออกไปไดดี้ที�สุดคือการเพิ�ม
อธิศีล  
และวธีิที�ช่วยคนขี0 เกียจใหข้ยนั ช่วยคนที�ไม่
เขา้ท่าใหเ้ขา้ท่า คือการเพิ�มอธิศีล 

การเพิ�มอธิศีลคือคาํตอบทั0งหมด  
ทาํที�เราคือคาํตอบทั0งหมด  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 มุกดาหาร 

วนัที� 5 พฤศจิกายน 2557 

นี0ควรละ ควรศึกษาใน
ไตรสิกขา ภพ 3 เป็น
ไฉน คือ กามภพ 
รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 
นี0ควรละ ไตรสิกขา
เป็นไฉน คือ อธิศีล
สิกขา อธิจิตสิกขา 
อธิปัญญาสิกขา ควร
ศึกษาในไตรสิกขานี0  
ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
เมื�อใดแล ภพ 3 นี0   
เป็นสภาพอนัภิกษุละ
ไดแ้ลว้ และเธอเป็นผูมี้
สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้
ในไตรสิกขานี0  เมื�อนั0น
ภิกษุนี0 เรากล่าววา่  
ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ 
คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ 
ไดท้าํที�สุดทุกข ์เพราะ
ละมานะไดโ้ดยชอบฯ 
(องฺ.ปiฺจก. 22/ 376)  
โพธิปักขิยธรรม 37 
โพธิปักขิยธรรม 
หมายถึง ธรรมอนัเป็น
แนวทางแห่งการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่
พรหมจรรยน์ั0นจะพึง
เป็นไป เพื�อเกื0อกลู 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

แก่ชนเป็นอนัมาก  
เพื�อความสุขแก่ชน
เป็นอนัมาก  
เพื�ออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพื�อประโยชน์
เพื�อเกื0อกลู เพื�อความสุข
แก่เทพดาและมนุษย์
ทั0งหลาย คืออะไรบา้ง 
คือ สติปัฏฐาน 4 
สัมมปัปธาน 4อิทธิ
บาท 4 อินทรีย ์5 พละ 
5 โพชฌงค ์7 
อริยมรรคมีองค ์8ดูกร
จุนทะ ธรรมทั0งหลาย
เหล่านี0แล  
อนัเราแสดงแลว้ 
ดว้ยความรู้ยิ�ง ซึ� งเป็น
ธรรมที�บริษทัทั0งหมด
เทียว พึงพร้อมเพรียง
กนัประชุม รวบรวม
ตรวจตราอรรถดว้ย
อรรถ พยญัชนะดว้ย
พยญัชนะ โดยวธีิที�
พรหมจรรยนี์0 จะพึง
ตั0งอยูต่ลอดกาลยดืยาว 
ตั0งมั�นอยูสิ่0นกาลนาน 
พรหมจรรยน์ั0นจะพึง
เป็นไป เพื�อเกื0อกลูแก่
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ชนเป็นอนัมาก  
เพื�อความสุขแก่ชน
เป็นอนัมาก  
เพื�ออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพื�อประโยชน์
เพื�อเกื0อกลู เพื�อความสุข
แก่เทพดา 
และมนุษยท์ั0งหลายฯ 
(ที.ปา.11/108)  

36 การโกหก ทาํใหมี้โรคมาก อายสุั0น  
บาปที�ไม่ไดด้ั�งใจหมาย จะทาํใหค้วามทุกข์
ซอ้นทุกขไ์ปอีก คนโกหกไม่เจริญรุ่งเรือง  
คนโบราณ พดูวา่ “คนซื�อกินไม่หมด  
คนคดกินไม่นาน  
การพดูจริง คือ การลดกาม ลดอตัตาไดจ้ริง “ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 18 กรกรฏาคม 2557 

12,124 392 บาปบุญกุศล และ 

อกุศล 

ผูท้าํบาป ยอ่มเศร้าโศก
ในโลกนี0  ละไปแลว้ก็
เศร้าโศก ชื�อวา่เศร้าโศก
ในโลกทั0งสองเขาเห็น
กรรมอนัเศร้าหมอง
ของตนจึงเศร้าโศก
และเดือดร้อน 
(ข.ุธ. 25/11)  
ความสั�งสมบาป  
นาํทุกขม์าให ้ 
 (ข.ุธ.25/19)  

37 ปีใหม่ไทยขอใหชี้วติไดชุ่้มเยน็ 
ดว้ยความผาสุกแห่งธรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 13 เมษายน 2558 

14,282 1,703 ความสุข 
ความสุข หมายถึง 
ความสบาย  
ความสาํราญ 
ความฉํ�าชื�นรื�นกายรื�นใจ 
มี 2 คือ 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

1) กายกิสุข สุขทากาย 
2) เจตสิกสุข สุขทางใจ 
ดงัคาํตรัสของ
พระพุทธเจา้ ดงันี0  
ผูเ้จริญเมตตาดีแลว้ 
หลบัและตื�นยอ่มเป็น
สุข (ธรรมสภา. 2540)  
ผูป้ระพฤติธรรม  
อยูเ่ป็นสุข (ข.ุธ.25/ 37)  

38 คุกที�แทจ้ริงคือกิเลส  

เป็นทุกขต์วัแทที้�คอยกกัขงั ความทุกข ์

และความชั�วในใจคน  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํภูเก็ต 
วนัที� 28 มีนาคม 2558 
 

11,620 1,307 กเิลส กาม 
กิเลส หมายถึง สิ�งที�ทาํ
ใหใ้จเศร้าหมอง  
ความชั�วที�แฝงอยูใ่น
ความรู้สึกนึกคิดทาํให้
จิตใจขุ่นมวัไม่บริสุทธิb  
และเป็นเครื�องปรุงแต่ง
ความคิดใหท้าํกรรม 
 ซึ� งนาํไปสู่ปัญหาความ
ยุง่ยากเดือดร้อน 
และความทุกข ์

39 ไม่มีอะไรเสียหาย ถา้ใจไม่เสียหาย  
ใจที�เสียหาย คือความเสียหายที�แทจ้ริง” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 
 

11,572 2,375 จิต 

ธรรมทั0งหลาย มีจิต
นาํหนา้  (ขุ.ธ. 25/11)  
เมื�อจิตไม่เศร้าหมอง
แลว้ สุคติเป็นอนัหวงั
ได(้ม.มู.12/ 64)  

40 อยา่ประมาทในชีวติ 11,105 
 

1,059 บาปบุญกุศล และ 

อกุศล 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

อยา่ปล่อยใหชี้วติสูญเปล่าไปวนั ๆ  
จงขวนขวายพากเพียรทาํความดี 
ดว้ยการพึ�งตนในสิ�งที�จาํเป็นต่อชีวิตและ
เกื0อกลูทาํประโยชน์สุขต่อผูอื้�นใหม้ากที�สุด
เท่าที�องคป์ระกอบเหตุปัจจยัจะทาํได ้
พร้อมกบัพากเพียรลา้งกิเลสความติดยดึในสิ�ง
ต่าง ๆ อนัเป็นเหตุใหชี้วิตเป็นทุกข ์ 
เพราะวนัที�วบิากร้ายสร้างปัญหาใหชี้วิต  
ซึ� งทุกชีวติจะตอ้งเผชิญในแต่ละช่วงเวลาของ
ชีวติอยา่งแน่นอนไม่ชา้ก็เร็ว  
เมื�อเผชิญสถานการณ์ดงักล่าว 
จะไดไ้ม่ทุกขใ์จ (จากการฝึกลดละลา้งกิเลส
ความติดยดึไวแ้ลว้) และมีเหตุปัจจยัอนัเกิด
จากพลงัความดีที�ไดท้าํมามาช่วย เพราะแมแ้ต่
พระพุทธเจา้ผูมี้ความดีมหาศาลก็หนีไม่พน้ 
วบิากร้ายที�เคยพลาดทาํมา 
ในปางที�ยงัไม่บาํเพญ็ธรรมมาเล่นงาน และ
ท่านก็มีพลงัความดีพลงัลา้งกิเลสที�ไดบ้าํเพญ็
ทั0งในปัจจุบนัและอดีตมาช่วย 

แต่ผูที้�ประมาทไม่ขวนขวายไม่พากเพียร
บาํเพญ็ความดีไม่ลดละลา้งกิเลส ปล่อยชีวติ
ใหเ้ปล่าดายไปวนั ๆ หรือพากเพียรทาํความชั�ว
ดว้ยซํ0 า วนัที�วบิากร้ายสร้างปัญหาใหก้บัชีวติ 
ก็จะเป็นทุกขแ์ละไม่มีองคป์ระกอบเหตุปัจจยั
มาช่วย หรือองคป์ระกอบเหตุปัจจยัที�มาช่วย
จะลดนอ้ยลงไปเรื�อย ๆ และหมดไปในที�สุด 
ชีวติก็จะจมอยูใ่นความทุกขท์รมานอยา่งรุนแรง
และยาวนาน 

พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น
หลกักาลามสูตร 
“เมื�อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง 
วา่ธรรมเหล่าใดนั0น
เป็นอกุศล เป็นกุศล 
มีโทษ ไม่มีโทษ  
เป็นตน้แลว้ จึงควรละ
หรือเขา้ถึงธรรม
ตามนั0น” 
 (องฺ.ติก.20/505)  
บณัฑิตยอ่มเวน้สิ�งที� 
ไม่เป็นประโยชน์  
ถึงเอาแต่สิ�งที�เป็น
ประโยชน์  
 (องฺ.จตุกฺก.21/42)  
ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
หมู่มหาชน 84,000 คน
เหล่านั0นไดบ้รรพชาได้
อุปสมบทในสาํนกั
ของพระผูมี้พระภาค
อรหนัตสัมมาสัมพุทธ
เจา้พระนามวา่วปัิสสี
แลว้พระผูมี้พระภาค
อรหนัตสัมมาสัมพุทธ
เจา้พระนามวา่วปัิสสี
ไดท้รงยงัภิกษุเหล่านั0น
ใหเ้ห็นแจง้ใหส้มาทาน 
ใหอ้าจหาญใหรื้�นเริง
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “วนัคืนล่วงไป ๆ บดันี0
ท่านทาํอะไรอยู ่จงยงัประโยชน์ตน 
 (การลดละลา้งกิเลส) และประโยชน์ท่าน 
(การช่วยเหลือผูอื้�น) ใหถึ้งพร้อมดว้ย 
ความไม่ประมาทเถิด” ดงันั0น  
จึงไม่ควรประมาทในชีวิต จงทาํทุกเสี0 ยววินาที
ใหเ้ป็นเสี0 ยววนิาทีแห่งความดีแห่งบุญกุศล
อยา่งรู้เพียรรู้พกั 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 3 กุมภาพนัธ์ 2557 

ดว้ยธรรมีกถาแลว้ทรง
ประกาศโทษของ
สังขารที�ต ํ�าชา้เศร้าหมอง
และอานิสงส์ใน 
พระนิพพาน 
จิตของภิกษุเหล่านั0น 
ผูอ้นัพระผูมี้พระภาค
อรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้
พระนามวา่วปัิสสีทรง
ใหเ้ห็นแจง้ 
ใหส้มาทานให้อาจหาญ
ใหรื้�นเริงดว้ยธรรมีกถา
ไม่นานนกัก็หลุดพน้
จากอาสวะเพราะไม่ยดึ
มั�นฯ (ที.ม.10/49)  
ผูท้าํบาป ยอ่มเศร้าโศก
ในโลกนี0  ละไปแลว้ก็
เศร้าโศก ชื�อวา่เศร้าโศก
ในโลกทั0งสองเขาเห็น
กรรมอนัเศร้าหมอง 
ของตนจึงเศร้าโศกและ
เดือดร้อน (ข.ุธ. 25/11)  

41 กิเลสกินพลงัชีวติคนเป็นอาหาร  
ธรรมะเติมพลงัชีวิตใหค้น 

ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 15 มกราคม 2558 

 

10,854 480 กเิลส กาม 
กิเลส หมายถึง สิ�งที�ทาํ
ใหใ้จเศร้าหมอง ความ
ชั�วที�แฝงอยูใ่น
ความรู้สึกนึกคิด. 
ทาํใหจิ้ตใจขุ่นมวั 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ไม่บริสุทธิb   
และเป็นเครื�องปรุงแต่ง
ความคิดใหท้าํกรรม 
ซึ� งนาํไปสู่ปัญหา 
ความยุง่ยากเดือดร้อน
และความทุกข ์

42 ทาํเรื�องขา้วกา้วไปสู่การกอบบา้นกูเ้มือง 
และ มนุษยชาติ  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 2 ธนัวาคม 2558 
 

10,072 296 โพธิปักขิยธรรม 37 
โพธิปักขิยธรรม 
หมายถึง ธรรมอนัเป็น
แนวทางแห่งการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่
พรหมจรรยน์ั0นจะพึง
เป็นไป เพื�อเกื0อกลูแก่
ชนเป็นอนัมาก  
เพื�อความสุขแก่ชน
เป็นอนัมาก  
เพื�ออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพื�อประโยชน์ 
เพื�อเกื0อกลู  
เพื�อความสุขแก่เทพดา
และมนุษยท์ั0งหลาย 

ปัจจัยที�เกี�ยวกบัการมี

โรคมาก โรคน้อย อายุ

สัAน และอายุยืน 

พระผูมี้พระภาคตรัส
วา่ “ดูกรมาณพ สัตว์
ทั0งหลายมีกรรมเป็น
ของตน เป็นทายาท
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

แห่งกรรม มีกรรมเป็น
กาํเนิด มีกรรมเป็น
เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็น 
ที�พึ�งอาศยั กรรมยอ่ม
จาํแนกสัตวใ์ห้เลว 
และประณีตไดฯ้” 

43 ทาํดีเตม็ที�ทุกวนัก็ลงตวัทุกวนั 
ความลงตวัอยูที่�ทาํดีเตม็ที�  
ความไม่ลงตวัอยูที่�ทาํดีไม่เต็มที�  
ความลงตวัหรือไม่  
ไม่ไดอ้ยูที่�ทาํดีเรื�องนั0น ๆ เสร็จหรือไม่เสร็จ  
มีคนช่วยหรือไม่มีคนช่วย 
แต่อยูที่�ทาํเตม็ที�หรือไม่  
ทาํเตม็ที�แลว้ลงตวัแลว้” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

สวนป่านาบุญ 1 

วนัที� 1 ธนัวาคม 2557 

9,812 241 ปัจจัยที�เกี�ยวกบัการมี

โรคมาก โรคน้อย อายุ

สัAน และอายุยืน 
พระผูมี้พระภาคตรัส
วา่ “ดูกรมาณพ สัตว์
ทั0งหลายมีกรรมเป็น
ของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็น
กาํเนิด มีกรรมเป็น
เผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นที�
พึ�งอาศยั กรรมยอ่ม
จาํแนกสัตวใ์ห้เลวและ
ประณีตไดฯ้” 

44 เราเขา้ใจคนอื�นเพื�อลา้งทุกขเ์รา  
เราเองก็พากเพียรแกไ้ขเท่าที�จะทาํได ้ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 27ธนัวาคม 2557 

 

9,592 312 อทิธิบาท 4 หมายถึง 
ธรรมอนัเป็นที�ตั0งแห่ง
ความสาํเร็จ 
พระสารีบุตรกราบทูลวา่
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ
อริยสาวกใด 
มีศรัทธามั�นเลื�อมใสยิ�ง
ในพระตถาคต 
อริยสาวกนั0น 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ไม่พึงเคลือบแคลง 
หรือสงสัย 
ในพระตถาคต  
หรือในศาสนาของ
พระตถาคตดว้ยวา่ 
อริยสาวกผูมี้ศรัทธาพึง
หวงัขอ้นี0ไดว้า่ 
จกัเป็นผูป้รารภความ
เพียรเพื�อละอกศุลธรรม
เพื�อยงักุศลธรรม 
ใหถึ้งพร้อมมีกาํลงั 
มีความบากบั�นมั�นคง  
ไม่ทอดธุระ 
ในกุศลธรรมทั0งหลาย 
ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ 
ก็วริิยะของอริยสาวก
นั0น เป็นวริิยนิทรีย ์
ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้
ศรัทธา ปรารภความ
เพียรแลว้ พึงหวงัขอ้นี0
ไดว้า่ จกัเป็นผูมี้สติ
ประกอบดว้ยสติเป็น
เครื�องรักษาตนอยา่งยิ�ง 
จกัระลึกถึง ตามระลึก
ถึง กิจที�ทาํและคาํพดู
แมน้านได ้

45 การแพทยว์ถีิธรรม เกิดจากแก่นแทอ้นัลึกซึ0 ง 
ที�พระพุทธเจา้ตรัสรู้ที�ยงัไม่เคยมีในระบบ

9,360 327 ปัญญา 
ดูกรภิกษุทั0งหลาย ภพ 3 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

สุขภาพเดิม  
วงการสุขภาพส่วนใหญ่จึงปรับตวัไม่ทนั  
ผูมี้ปัญญาแห่งธรรมจะเขา้ใจไดต้ามเหตุปัจจยั
อนัควรตามลาํดบัครับ  
ทุกชีวติจะเขา้ใจแพทยว์ถีิธรรมอยา่งแน่นอน
เมื�อเหตุปัจจยัอนัควรไม่เร็วก็ชา้  
ไม่ชาตินี0ก็ชาติหนา้ หรือชาติอื�น ๆ สืบไปครับ 
ในแต่ละชาติเราช่วยผูมี้ดวงตาเห็นธรรม 
อยา่งสุดฝีมือ สุดหวัใจเท่าที�จะทาํไดค้รับ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 20 ธนัวาคม 2557 
 

นี0ควรละ ควรศึกษาใน
ไตรสิกขา ภพ 3 เป็น
ไฉน คือ กามภพ 
รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 
นี0ควรละ ไตรสิกขา
เป็นไฉน คือ อธิศีล
สิกขา อธิจิตสิกขา 
อธิปัญญาสิกขา ควร
ศึกษาในไตรสิกขานี0  
ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
เมื�อใดแล ภพ 3 นี0   
เป็นสภาพอนัภิกษุละ
ไดแ้ลว้ และเธอเป็นผูมี้
สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้
ในไตรสิกขานี0  เมื�อนั0น
ภิกษุนี0 เรากล่าววา่  
ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ 
คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ 
ไดท้าํที�สุดทุกข ์เพราะ
ละมานะไดโ้ดยชอบฯ 
(องฺ.ปiฺจก. 22/ 376)  
ดูกรวจัฉะ ธรรมทั0งสอง
คือ สมถะ และวปัิสสนา
นี0  เธอเจริญใหย้ิ�งขึ0นไป
แลว้ จกัเป็นไปเพื�อแทง
ตลอดธาตุหลาย
ประการ” (ม.ม. 13/ 260)  

46 การตั0งจิต ตอ้งตั0งเป้าหมาย  
แต่ไปยดึไม่ไดว้างทาํวาง 

8,860 291 ไตรลกัษณ์ 
ในอนุธมัมสูตรที�  
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

วางใหไ้ดก่้อนวา่โลกนี0ไม่มีอะไรจะตอ้งเอา 
ชีวตินี0ไม่มีอะไรเป็นของใคร มีแต่กรรม 
และผลของกรรมเท่านั0นที�เกิดดบัตลอดเวลา 
วางที�จะไม่ทุกข ์

ตั0ง ตั0งเป้าหมาย ดว้ยฉนัทะ 
มีคุณค่ามีประโยชน์ให้โลกไดอ้าศยั 

ทาํ ทาํเตม็ที�สู้กบัความลาํบากยิ�งลาํบาก 
ยิ�งแขง็แรงไดท้ั0งกุศลและสิ�งดีงาม แลว้ก็วาง
ไม่ตอ้งทุกขอ์ะไร 

วางทาํวาง 
ตั0งตนอยูบ่นความลาํบาก 
อยา่งสุขใจสบายใจใหไ้ด ้

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม 2558 

พระผูมี้พระภาคไดต้รัส
วา่ ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
ภิกษุผูป้ฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ยอ่มมี
ธรรมอนัเหมาะสม คือ 
พึงเป็นผูพ้ิจารณาเห็น
อนตัตาในรูป ในเวทนา 
ในสัญญา ในสังขาร 
ในวญิญาณอยู ่เมื�อเธอ
พิจารณาเห็นอนตัตา
ในรูป ในเวทนาใน
สัญญา ในสังขาร ใน
วญิญาณอยูย่อ่ม
กาํหนดรู้รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร 
วญิญาณ เมื�อเธอ
กาํหนดรู้รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ
ยอ่มหลุดพน้จากรูป 
ยอ่มหลุดพน้จาก
เวทนา ยอ่มหลุดพน้
จากสัญญา ยอ่มหลุด
พน้จากสังขาร ยอ่ม
หลุดพน้จากวญิญาณ 
ยอ่มหลุดพน้จากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั 
อุปายาส เรากล่าววา่ 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ยอ่มหลุดพน้จากทุกข ์
(ส.ํข.17/ 84-86)  

47 พอ่ (พอ่ครู) มี 2 วชิาใหลู้ก คือ  
ทาํความดีและลดกิเลส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ประชุมจิตอาสาหลงัจบค่ายเรือนจาํภูเก็ต 
วนัที� 11 มีนาคม 2558 

8,716 727 โอวาทปาฏิโมกข์ 
การไม่ทาํบาปทั0งปวง 
การทาํกุศลใหถึ้งพร้อม 
การชาํระจิตของตนให้
ผอ่งแผว้ 
ธรรมทั0ง 3 อยา่งนี0 เป็น
คาํสอนของ
พระพุทธเจา้ทั0งหลาย 
(ที.ม.10/ 54)  

48 
 

การเห็นขอ้บกพร่องคนอื�นเป็นประโยชน์  
แต่จะไม่เป็นประโยชน์ถา้ 
1) ไม่มีศิลปะ 
2) วางใจไม่ได ้

อตัตาทาํให้ 
1) ทาํใหป้ระสิทธิภาพทาํงานลดลง 
2) ทาํใหค้วามผาสุกลดลง 
3) ทาํใหค้วามผาสุกของหมู่กลุ่มลดลง 

จงทุ่มโถมในการทาํดีแต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 ธนัวาคม 2557 

 

8,448 288 สัปปุริสธรรม7 

สัปปุริสธรรม 7 คือ 
ธรรมของสัตบุรุษ (คน
ที�มีความเห็นถูกตอ้ง) 
ธมัมญัiู (เป็นผูรู้้
ธรรม) อตัถญัiู (เป็น
ผูรู้้สาระประโยชน์) 
อตัตญัiู (เป็นผูรู้้ตน) 
มตัตญัiู (เป็นผูรู้้
ประมาณ) กาลญัiู 
(เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) 
ปริสัญiู(เป็นผูรู้้หมู่
คน) ปุคคลปโรปรัญiู 
(เป็นผูรู้้บุคคล)  
 (องฺ.สตฺตก.23/65)  

49 
 

ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติของเรา  
มีแต่ทุกขเ์ท่านั0นที�หมดไปจากใจของเรา 

7,452 
 

287 
 

ไตรลกัษณ์ 
ในอนุธมัมสูตรที� พระ
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

 ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10มกราคม 2558 

 
 

 
 

ผูมี้พระภาคไดต้รัสวา่ 
ดูกรภิกษุทั0งหลาย 
ภิกษุผูป้ฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ยอ่มมี
ธรรมอนัเหมาะสม คือ 
พึงเป็นผูพ้ิจารณาเห็น
อนตัตาในรูป  
ในเวทนา ในสัญญา 
ในสังขาร ในวญิญาณ
อยู ่เมื�อเธอพิจารณา
เห็นอนตัตาในรูป  
ในเวทนา ในสัญญา 
ในสังขาร ในวญิญาณ
อยู ่ยอ่มกาํหนดรู้รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร 
วญิญาณ เมื�อเธอ
กาํหนดรู้รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วิญญาณ
ยอ่มหลุดพน้จากรูป 
ยอ่มหลุดพน้จาก
เวทนา ยอ่มหลุดพน้
จากสัญญา ยอ่มหลุด
พน้จากสังขาร ยอ่ม
หลุดพน้จากวญิญาณ 
ยอ่มหลุดพน้จากชาติ 
ชรา มรณะ โสกะ 
ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั 
อุปายาส เรากล่าววา่ 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ยอ่มหลุดพน้จากทุกข ์
(ส.ํข.17/ 84-86)  

50 ของดีราคาถูก คือ ชนะ คือ อยูร่อด 

ของดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ราคาแพง คือ แพ ้ 
คือ พินาศ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 15 มกราคม 2558 

7,216 277 มนาปทายสูีตร 

ในมนาปทายสูีตร 
พระผูมี้พระภาคไดต้รัส
กะอุคคเทพบุตรดว้ย
พระคาถาความวา่ 
ผูใ้หข้องที�พอใจ 
ยอ่มไดข้องที�พอใจ
ผูใ้หข้องที�เลิศยอ่มได้
ของที�เลิศ ผูใ้หข้องที�ดี 
ยอ่มไดข้องที�ดี 
และผูใ้หข้องที�ประเสริฐ
ยอ่มเขา้ถึงสถานที�
ประเสริฐนรชนใดให้
ของที�เลิศใหข้องที�ดี
และใหข้องที�ประเสริฐ 
นรชนนั0นจะบงัเกิด 
ณที�ใด ๆ ยอ่มมีอายยุนื 
มียศดงันี0ฯ (องฺ.ปiฺจก.
22/44)  

51 ทุกกิจกรรมทุกสถานการณ์  
กาํไร คือเราลดกิเลสได ้ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 7 ธนัวาคม 2557 

6,888 195 เหตุแห่งการวมุิตติ 5  

ในวมุิตติสูตร
พระพุทธเจา้ตรัสถึง
เหตุแห่งการวมุิตติ 5 
เหตุที�ทาํใหบ้รรลุหลุด
พน้กิเลส (วมุิตติ) ได้
หลุดพน้ดว้ยการฟัง
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ธรรม หลุดพน้ดว้ยการ
แสดงธรรมหรือ
สนทนาธรรม หลุดพน้
ดว้ยการท่องทบทวน
ธรรม หลุดพน้ดว้ยการ
ตรึกตรองใคร่ครวญ
ธรรม หลุดพน้ดว้ยการ
ตั0งจิตมั�นในนิมิต 
(สมาธินิมิต)  (องฺ.ปiฺ
จก.22/26)  

52 สุขที�เราไดท้าํงานเตม็ที� แมค้นอื�นจะไม่เห็น 
เราไม่ไดรั้บคาํชม คือ “บุญ” 
ส่วนสุขที�งานสาํเร็จไดรั้บคาํชมแลว้ 
เราสุขใจ อวดดี เบ่ง นั�นคือ “บาป” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 1 มกราคม 2558 

6,644 215 บาปบุญกุศล และ 

อกุศล 

อกุศลธรรมเจริญขึ0น 
กุศลธรรมเสื�อม  
อกุศลธรรมเสื�อม  
กุศลธรรมเจริญขึ0น 
 (ที.ม.10/258)  
เมื�อเขาเสพศีลพรต 
ชีวติพรหมจรรย ์ซึ� งมี
การบาํรุงดี อกุศลธรรม
เสื�อมไป กุศลธรรม
เจริญมากยิ�งขึ0น ศีล พรต 
ชีวติพรหมจรรย ์ซึ� งมี
การบาํรุงดี เห็นปานนั0น
มีผล (องฺ.ทุก.20/518)  

53 เจริญธรรมสาํนึกดีปีใหม่ครับ  
ขอใหทุ้กท่านประสบความสําเร็จ 

6,146 541 ปัจจัยที�เกี�ยวกบัการมี

โรคมาก โรคน้อย อายุ
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ในการดาํรงชีวติที�พอเพียง ร่างกายที�แขง็แรง 
จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุขกนัทุกท่านครับ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 1 มกราคม 2558 

สัAน และอายุยืน 

พระพุทธเจา้ยงัตรัสถึง
ปัจจยัซึ� งเป็นตวัชี0 วดั
ของการมีสุขภาพที�ดี 5 
ขอ้ ดงันี0   
1) ความ เจบ็ป่วยนอ้ย 
2) ความลาํบากกายนอ้ย 
3) เบากาย 4) มีกาํลงั 
5) เป็นอยูผ่าสุก  
 (ม.มู.12/265)  
หลกัปฏิบติัที�เป็น
ตน้เหตุให้อายยุนื 7 
ประการ ในพุทธธรรม
ไดแ้ก่1) เป็นผูท้าํความ
สบายแก่ตนเอง 2) รู้จกั
ประมาณในสิ�งที�สบาย 
3) บริโภคสิ�งที�ยอ่ยง่าย 
4) เที�ยวในกาละอนั
สมควร 5) ประพฤติ
เพียงดงัพรหม (เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 
6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตร
ดีงาม(สาํหรับเหตุให้
อายสุั0น ก็ตรงกนัขา้ม)  
(องฺ.สตฺตก.22/125-126) 
  

54 ขอแสดงความยนิดีกบัพี�นอ้งเราที�ไดส้อบจบครับ
ขอใหก้าํลงัใจกบัพี�นอ้งเราที�กาํลงัพากเพียร 

6,106 450 อทิธิบาท 4 หมายถึง 
ธรรมอนัเป็นที�ตั0งแห่ง
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

จงทาํอยา่งรู้เพียรรู้พกั และติดต่อกบัอาจารย ์
ที�ปรึกษาเป็นคราว ๆ ในจงัหวะเวลาที�
เหมาะสมอยา่งต่อเนื�อง พร้อมปรับเปลี�ยนตาม
คาํแนะนาํของ อ.ที�ปรึกษา อาจตอ้งปรับ
กลบัไปกลบัมาจนเราหมดอตัตาเรื�องนั0น ๆ 
ไดด้ว้ยใจที�เป็นสุขอยา่งรู้เท่าทนักิเลส นี0 คือ  
การปฏิบติัธรรมกบัผสัสะการศึกษา ป.โท เอก
ครับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 4 ธนัวาคม 2557 

ความสาํเร็จอิทธิบาท 4 
เหล่านี0อนัพระผูมี้ 
พระภาคผูรู้้ผูเ้ห็นเป็น
พระอรหนัตสัมมา-
สัมพุทธเจา้พระองค์
นั0นทรงบญัญติัไวแ้ลว้
เพื�อความทาํฤทธิb ให้
มากเพื�อความทาํฤทธิb
ใหว้เิศษเพื�อแสดงฤทธิb
ไดอิ้ทธิบาท 4 เป็น
ไฉนท่านผูเ้จริญ
ทั0งหลาย ภิกษุในพระ
ธรรมวนิยันี0 เจริญอิทธิ
บาทประกอบดว้ย
ฉนัทสมาธิและปธาน
สังขารเจริญอิทธิบาท
ประกอบดว้ยวริิยสมาธิ
และปธานสังขาร 
เจริญอิทธิบาท
ประกอบดว้ย 
จิตตสมาธิ 
และปธานสังขาร 
เจริญอิทธิบาท
ประกอบดว้ย 
วมิงัสาสมาธิ 
(ที.ม.10/200)  

55 ปัญหาคือเครื�องมือฝึกใจที�ดีที�สุดในโลก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

6,064 613 หลกัปฎจิจสมุปบาท 

(อนุโลม) 11คือ  
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

วนัที� 10มกราคม 2558 การอาศยักนัและกนั
เกิดขึ0น 
(ความเป็นเหตุปัจจยั
สืบเนื�องกนัเป็นไป
ตามลาํดบั) ดงันี0  
เพราะอวชิชา เป็น
ปัจจยั(เหตุ)  
จึงมี สังขาร สังขาร  
จึงมี วญิญาณ วิญญาณ 
จึงมี นามรูป นามรูป 
จึงมี สฬายตนะ 
สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ 
ผสัสะ จึงมี เวทนา 
เวทนา จึงมี ตณัหา 
ตณัหา จึงมี อุปาทาน 
อุปาทาน จึงมี ภพ  
ภพ จึงมี ชาติ  
ชาติ จึงมี ชรา มรณะ 
โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์
โทมนสั อุปายาส  
กองทุกขท์ั0งมวลนั0น
ยอ่มเกิดดว้ยประการ
ฉะนี0 ” 
 (ว.ิม.4/1)  
 
 

56 ผเีสื0อแห่งธรรมจงขยบัปีกแห่งความดี  
ส่งสัญญาณเพื�อตามหาพี�นอ้งเรามาสานพลงั

5,736 547 โพธิปักขิยธรรม 37 
โพธิปักขิยธรรม 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ร่วมขยบัปีกแห่งความดี เพื�อความผาสุก 
ของเราและมวลมนุษยชาติ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 19 ธนัวาคม 2558 

หมายถึง ธรรมอนัเป็น
แนวทางแห่งการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่
พรหมจรรยน์ั0นจะพึง
เป็นไป เพื�อเกื0อกลูแก่
ชนเป็นอนัมาก เพื�อ
ความสุขแก่ชนเป็นอนั
มาก เพื�ออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพื�อประโยชน์
เพื�อเกื0อกลู เพื�อความสุข
แก่เทพดาและมนุษย์
ทั0งหลาย คืออะไรบา้ง 
คือ สติปัฏฐาน 4 
สัมมปัปธาน 4 
อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 
พละ 5 โพชฌงค ์7 
อริยมรรคมีองค ์8ดูกร
จุนทะ ธรรมทั0งหลาย
เหล่านี0แล  
อนัเราแสดงแลว้ดว้ย
ความรู้ยิ�ง ซึ� งเป็นธรรม
ที�บริษทัทั0งหมดเทียว 
พึงพร้อมเพรียงกนั
ประชุม รวบรวมตรวจ
ตราอรรถดว้ยอรรถ 
พยญัชนะดว้ย
พยญัชนะ โดยวธีิที�
พรหมจรรยนี์0 จะพึง
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ตั0งอยูต่ลอดกาลยดืยาว 
ตั0งมั�นอยูสิ่0นกาลนาน 
พรหมจรรยน์ั0นจะพึง
เป็นไป เพื�อเกื0อกลูแก่
ชนเป็นอนัมาก เพื�อ
ความสุขแก่ชนเป็นอนั
มาก เพื�ออนุเคราะห์แก่
ชาวโลกเพื�อประโยชน์ 
เพื�อเกื0อกลู เพื�อ
ความสุขแก่เทพดาและ
มนุษยท์ั0งหลายฯ (ที.
ปา.11/108)  

57 อยา่แปลกใจ..เมื�อเจอคนวนีแตก 
โดยปกติคนเรามีมารยาทสังคม ก็ตอ้งคุม 
แต่พอโดนกระทุง้กิเลสเขา้ไป ก็วนีแตก 

อยา่ไปผดิหวงักบัเพื�อนที�บางทีกายวาจาใจดี..
แลว้มีเหตุการณ์ ก็วนีแตก 
ใหเ้ราประมาณถา้เราเห็นอาการ  
หรือเขม็กระดิก ให้รีบถอย 
ใหเ้ราแววไว (อ.หมอย ํ0า)  
ต่อใหป้ะทะไปแรง..ก็จะมีวบิากที�แรงกวา่นั0น 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 23 มกราคม 2558 

5,502 145 กรรมและผลของ

กรรม 
พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสไวว้า่ ดูกรภิกษุ
ทั0งหลาย เราไม่กล่าว
ความที�กรรมอนั
เป็นไปดว้ยสัญเจตนา 
ที�บุคคลทาํแลว้ สะสม
แลว้จะสิ0นสุดไป 
เพราะมิไดเ้สวยผล  
แต่กรรมนั0นแล  
จะใหผ้ลในทิฏฐธรรม
เทียว หรือในภพถดัไป 
หรือในภพอื�นสืบ ๆ 
ไป (อภิ.ก.37/1698)  
กรรมชั�วอนับุคคลทาํ
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ดว้ยตนเองแลว้  
จกัเศร้าหมองดว้ยตนเอง 
กรรมชั�วอนับุคคล 
ไม่ทาํดว้ยตนเองแลว้ 
ยอ่มบริสุทธิb ดว้ยตนเอง 
ความบริสุทธิb  ความไม่
บริสุทธิb เฉพาะตน ผูอื้�น
จะช่วยชาํระผูอื้�นให้
บริสุทธิb หาไดไ้ม่ (ข.ุจู.
30/219)  

58 ผูบ้รรลุธรรม คือ  
ผูที้�มีความสุขในการพากเพียรลดละกิเลส 
(ฉนัทะในมรรค)  
และมีความสุขที�ลดละกิเลสได ้(ฉนัทะในผล)  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว )  
 วนัที� 4 ส.ค 57 

5,316 474 อริยมรรค อริยมรรค
ประกอบดว้ยองค ์ 8 
ประการ ซึ� งไดแ้ก่
สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกปัปะ สัมมาวาจา 
สัมมากมัมนัตะ 
สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
(ส.ํม. 19/1665)  
โพชฌงค์ 7 ในจกักวตั
ติสูตร พระพุทธเจา้
ตรัสเปรียบโพชฌงค ์ 7 
กบัรัตนะ 7 อยา่งคือ
องคแ์ห่งการตรัสรู้ คือ
เครื�องย ํ�ายมีาร (กิเลส) 
พระพุทธเจา้ปรากฏ 
โพชฌงค ์7 จึงปรากฏได ้
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

สติสัมโพชฌงค(์การ
ระลึกรู้แจง้กิเลส) 
เปรียบเสมือนจกัรแกว้ 
ธมัมวจิยสัมโพชฌงค ์
(พิจารณาแยกแยะ
กิเลส) เปรียบเสมือน
ชา้งแกว้ 
วริิยสัมโพชฌงค์

(พากเพยีรลดละกเิลส) 

เปรียบเสมือนม้าแก้ว

ปีติสัมโพชฌงค์ (อิ�มใจ

กาํจัดกเิลสได้) 

เปรียบเสมือนแก้ว

มณปัีสสัทธิ

สัมโพชฌงค์ (สงบใจ

จากกเิลส) 

เปรียบเสมือนนางแก้ว

สมาธิสัมโพชฌงค์ (ได้

สภาวะจิตตัAงมั�น) 

เปรียบเสมือนคหบดี

แก้ว อุเบกขาสัม

โพชฌงค์ (จิตเที�ยง

ธรรม เป็นกลาง) 
เปรียบเสมือนปรินายก
แกว้ (ส.ํม.19/505 - 
507)  
อทิธิบาท 4 หมายถึง 
ธรรมอนัเป็นที�ตั0งแห่ง
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ความสาํเร็จอิทธิบาท 4
เหล่านี0อนัพระผูมี้ 
พระภาคผูรู้้ผูเ้ห็นเป็น
พระอรหนัตสัมมา-
สัมพุทธเจา้พระองค์
นั0นทรงบญัญติัไวแ้ลว้
เพื�อความทาํฤทธิb ให้
มากเพื�อความทาํฤทธิb
ใหว้เิศษเพื�อแสดงฤทธิb
ไดอิ้ทธิบาท 4 เป็น
ไฉนท่านผูเ้จริญ
ทั0งหลาย ภิกษุในพระ
ธรรมวนิยันี0 เจริญอิทธิ
บาทประกอบดว้ย
ฉนัทสมาธิและปธาน
สังขารเจริญอิทธิบาท
ประกอบดว้ยวิริย
สมาธิและปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาท
ประกอบดว้ยจิตต
สมาธิและปธานสังขาร 
เจริญอิทธิบาท
ประกอบดว้ยวมิงัสา
สมาธิ (ที.ม.10/200)  

59 เกิดเป็นคน ตอ้งฝึกยิ0มรับสิ�งดีสิ�งร้ายใหไ้ด ้
ดว้ยใจที�เป็นสุข  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

5,234 576 ไตรลกัษณ์ 
ไตรลกัษณ์ หมายถึง 
ลกัษณะสาม อาการที�
เป็นเครื�องกาํหนด
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

หมายใหรู้้ถึงความจริง
ของสภาวธรรม
ทั0งหลาย ที�เป็นอยา่ง
นั0น ๆ 3 ประการ ดงัคาํ
ตรัสของพระพุทธเจา้
ไดแ้ก่ 

ในอนุธมัมสูตรที� 3 
พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสวา่ ดูกรภิกษุ
ทั0งหลาย ภิกษุผูป้ฏิบติั
ธรรมสมควรแก่ธรรม 
ยอ่มมีธรรมอนั
เหมาะสม คือ พึงเป็นผู ้
พิจารณาเห็นทุกขใ์น
รูป ในเวทนา ใน
สัญญา ในสังขาร ใน
วญิญาณอยูเ่มื�อเธอ
พิจารณาเห็นทุกขใ์น
รูป ในเวทนา ใน
สัญญา ในสังขาร ใน
วญิญาณอยู ่ยอ่ม
กาํหนดรู้รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร 
วญิญาณ เมื�อกาํหนดรู้
รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ ยอ่ม
หลุดพน้จากรูป ยอ่ม
หลุดพน้จากเวทนา
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ยอ่มหลุดพน้จาก
สัญญา ยอ่มหลุดพน้
จากสังขาร ยอ่มหลุด
พน้จากวญิญาณ ยอ่ม
หลุดพน้จากชาติ ชรา 
มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข ์โทมนสั อุปายาส 
เรากล่าววา่ ยอ่มหลุด
พน้จากทุกข ์(ส.ํข.
17/85) ........ 

60 “อบายมุขเป็นสิ�งที�เลวร้ายรุนแรงที�สุดในชีวิต
มนุษย ์การเอาชนะอบายมุขได ้เป็นพื0นฐาน
ของความผาสุกแห่งชีวิต  
การที�คนจะลดละเลิกอบายมุขได ้

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
ตอ้งไดพ้บผูที้�มีสัจจะคือผูที้�ปฏิบติัได ้ 
จึงจะไดฟั้งสัจจะนั0น  
แลว้พากเพียรปฏิบติัจนพน้ทุกขต์ามการศึกษา
ที�ถูกตอ้งที�จะพามนุษยมี์ความผาสุกนั0น  
ตอ้งสามารถพาผูเ้รียนลดละเลิกอบายมุขได ้

ถา้การศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนเก่ง
โดยไม่มีความดี การศึกษานั0นจะเป็นเครื�องมือ
ใหค้นมีศกัยภาพในการทาํให้ตนเองและผูอื้�น
ใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนทุกขท์รมานและ 
ฉิบหายเท่านั0น 

ขอขอบพระคุณครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน  
ที�ใหโ้อกาสกระผมไดม้าผสานพลงัแห่ง 

4,672 497 อวชิชาสูตร 

ดูกรภิกษุทั0งหลาย ดว้ย
ประการดงันี0  การไม่
คบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงัการไม่ฟัง
สัทธรรมใหบ้ริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมที�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัความ
ไม่มีศรัทธาใหบ้ริบูรณ์ 
ความไม่มีศรัทธาที�
บริบูรณ์  ยอ่มยงั
การทาํไวใ้นใจโดยไม่
แยบคายใหบ้ริบูรณ์ 
การทาํไวใ้นใจโดยไม่
แยบคายที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงัความไม่มี
สติสัมปชญัญะให้
บริบูรณ์ ความไม่มี
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

ความดีครับ” 

และกล่าวในการเสวนา “เป็นครูดว้ยหวัใจ”
ใจความวา่ 

“ดว้ยหวัใจที�อยากให้ตนเอง 
และมวลมนุษยชาติมีความผาสุกที�แทจ้ริง  
ดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายที�สุดแต่มี  
คุณค่าสูงสุด” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
กล่าวในงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครู
ดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข  

ที�คุรุสภา 

วนัที� 12 มกราคม 2558 

สติสัมปชญัญะที�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่
สาํรวมอินทรียใ์ห้
บริบูรณ์ การไม่สาํรวม
อินทรียที์�บริบูรณ์ ยอ่ม
ยงัทุจริต 3 ใหบ้ริบูรณ์ 
ทุจริต 3 ที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงันิวรณ์ 5 ให้
บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัอวชิชา 
ใหบ้ริบูรณ์ อวชิชานี0 มี
อาหารอยา่งนี0  และ
บริบูรณ์อยา่งนี0  ฯ 
ดูกรภิกษุทั0งหลาย  
ดว้ยประการดงันี0  การ
คบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงัการฟังสัทธรรม
ใหบ้ริบูรณ์ การฟัง
สัทธรรมที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงัศรัทธาให้
บริบูรณ์ ศรัทธาที�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัการทาํ
ไวใ้นใจโดยแยบคาย
ใหบ้ริบูรณ์ การทาํไว้
ในใจโดยแยบคายที�
บริบูรณ์ ยอ่มยงั
สติสัมปชญัญะให้
บริบูรณ์ 
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ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวน

คนเข้าถึง 

ถูกใจ ตรงกบัหลกั 

พุทธธรรมหมวด 

สติสัมปชญัญะที�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัการ
สาํรวมอินทรียใ์ห้
บริบูรณ์ การสาํรวม
อินทรียที์�บริบูรณ์ ยอ่ม
ยงัสุจริต 3 ใหบ้ริบูรณ์ 
สุจริต 3 ที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงัสติปัฏฐาน 4(
กาย เวทนา จิต ธรรม) 
ใหบ้ริบูรณ์ สติปัฏฐาน 
4 ที�บริบูรณ์ ยอ่มยงั
โพชฌงค ์7(สติ ธมัม
วจิยั วริิยะ ปีติ ปัสสัทธิ 
สมาธิ อุเบกขา) ให้
บริบูรณ์ โพชฌงค7์ ที�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัวชิชา
และวมุิตติใหบ้ริบูรณ์ 
วชิชาและวมุิตตินี0 มี
อาหารอยา่งนี0  และ
บริบูรณ์อยา่งนี0  ฯ
(องฺ.ทสก.24/61)  

 
ส่วนที� 2.“คาํสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร”ที�ไดมี้การเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ในเฟสเพจชื�อ “เพจถอดเทป-แยกหวัขอ้บรรยายและบนัทึกการประชุม”เพื�อเป็นประโยชน์
กบัผองชน ไดมี้ผูที้�เห็นประโยชน์ที�ไดเ้ขา้มาติดตามและเขา้ถึงขอ้มูล ที�ไดน้าํมาเรียบเรียงนาํเสนอ
เป็นบางส่วนในงานวิจยันี0  18 คาํสอน โดยนาํเสนอเรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึงณ เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558 และไดแ้สดงจาํนวนของความเห็นวา่ “ถูกใจ” ในบางหวัขอ้ ดงันี0  



2897 

 

ตารางที� 46  “คาํสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร”ที�ไดมี้การเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์
ในเฟสเพจชื�อ “เพจถอดเทป-แยกหวัขอ้บรรยายและบนัทึกการประชุม”เรียงลาํดบัตาม
ยอดการเขา้ถึงรวม 18 คาํสอน 

ลาํดับ คําสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร 

1 ผูเ้ขา้ถึง 12,388คน / 1,057 ถูกใจ / 46 คน แสดงความคิดเห็น /98 แชร์ 
 

“ความลาํบากสร้างความแข็งแกร่งไม่ใช่สร้างความอ่อนแอ” 

พากเพียรทําให้ได้ ผู ้ใดพากเพียรทําได้ก็จะมีความสุขที� สุดในโลก ทําได้มากเท่าไหร่  
สุขไดม้ากเท่านั0น นี�แหละความสุขที�แทจ้ริง ไม่ตอ้งไปงอ้ใคร ทาํที�ตวัเราเอง ๆ ไม่ตอ้งไปหวงั
พึ�งใคร พึ�งตวัเองเป็นหลกั ทาํสิ�งเหล่านี0 ใหก้บัชีวติเรา ทบทวนและทาํความเขา้ใจให้มากขึ0น ๆ 
ละเอียดขึ0น ชีวิตที�กินน้อยใช้น้อยที�สุด และทาํประโยชน์ให้กบัโลกมากที�สุด เป็นชีวิตที�มี
ความผาสุกที�สุด เป็นชีวิตที�มั�นคงที�สุด และมีคุณค่าที�สุดในโลก จงภูมิใจที�เราเป็นคนมีคุณค่า
และผาสุกที�สุดในโลก อยา่ไปภูมิใจที�เรา เอาเปรียบโลกไดม้าก ไอน้ั�นมนัภูมิใจในบาป มนัจะ
สั�งสมเป็นวบิากร้ายในชีวติเรา วบิากดีร้ายมีจริงในโลกใบนี0  

เมื�อเชา้นี0 ตื�นขึ0นมาก็เขียนธรรมะอยูส่องประโยค สองคาํ คาํหนึ�ง  

 

“ความลาํบากสร้างความแข็งแกร่ง ไม่ใช่สร้างความอ่อนแอ”  

อย่าเข้าใจผิด บางคนพอลาํบากจะรู้สึก โอ้ยตายแล้ว ฉันจะแย่อย่างนั0นอย่างนี0  มนัจะไป 
สะกดจิตตวัเอง กิเลสจะสะกดจิตเราให้เขา้ใจผิด อย่าเขา้ใจผิดนะ ความลาํบากไม่ได้สร้าง
ความอ่อนแอนะ ความลําบากสร้างความแข็งแกร่ง ลําบากเท่าไหร่ก็แข็งแกร่งเท่านั0 น 
พระพุทธเจา้จึงตรัสว่า ตั0งตนอยู่บนความลาํบากกุศลธรรมเจริญยิ�ง ตั0งตนอยู่บนความสบาย
อกุศลธรรมเจริญยิ�ง แต่เราก็ตอ้งลาํบากในขีดที�ไม่ทรมานตวัเองเกินไป มนัมีขีดของเราอยู ่
ที�สําคญัที�สุดเราจะตอ้งไม่กลวั อย่ากลวัในความลาํบาก บางคนลาํบากเล็กลาํบากน้อยก็กลวั 
กลวัลาํบากมากก็ตามถา้ยงัไม่ทรมานเกินไป อยา่ไปกลวั ถา้เรากลวัเท่าไหร่มนัจะกินพลงัเรา
เท่านั0น ๆ ความกลวัคือสิ�งที�กินพลงัคน กินชีวิตคน อย่ากลวั กลวัเท่าไหร่ พลงัหมดเท่านั0น  
กินพลงัชีวิตเราเท่านั0น ไม่กลวัเท่าไหร่ต่ออายุเราเท่านั0น ๆ เพิ�มพลงัให้กบัชีวิต ความไม่กลวั
เป็นพลงัเพิ�มชีวติและต่อชีวติ เท่านั0น ๆ นั�นแหละประด็นแรกที�สาํคญั 
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ลาํดับ คําสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร 

ส่วนประเด็นที� 2 “อยู่อย่างพอเพยีง เลีAยงชีพด้วยความดี” 

ชีวติที�เป็นสุขมนัง่ายอยา่งนี0  มนัไม่ไดล้าํบากอยา่งนี0  มนัไม่ลาํบากใจ แต่กายก็เสียสละให้กบัโลก 
ให้กับสังคม ชีวิตที�มีโอกาสเสียสละ เป็นชีวิตที�โชคดีที�สุด เรามีโอกาสที�จะทาํสิ� งที�เป็น
ประโยชน์แทใ้หก้บัโลก ไดเ้ท่าไหร่ ๆ รีบควา้เลย นั�นคือประโยชน์ของเรา เราทาํประโยชน์ให้
ใครเท่าไหร่ สิ�งนั0นก็เป็นประโยชน์ต่อเราเท่านั0น ๆ นั0นคือบุญกุศลของเรา นั�นคือพลงัที�จะ
ยอ้นกลบัมาหาเรา 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่การให้สิ�งที�เลิศ จะไดสิ้�งที�เลิศกว่า เพราะเราให้สิ�งที�เลิศกบัคน มีโอกาส 
จงใหสิ้�งที�เลิศสิ�งที�เป็นประโยชน์ต่อคน ตามเหตุปัจจยัที�ให้ได ้ให้เท่าที�เขาจะยอมรับได ้เท่าที�
เราจะมีสิ� งที�ให้ และเท่าที�มนัจะเป็นประโยชน์ที�สุด ณ เวลานั0น เขามีองค์ประกอบที�จะรับ
เท่าไหร่เราก็ให้ เท่าที�เขารับได้ ให้มากกว่านั0นเขาก็จะรับไม่ได้ ทั0งเขาและเราก็เกิดผลเสีย  
ให้น้อยกว่านั0นก็จะเกิดผลเสีย ตอ้งให้ตามที�เขารับได้และให้ตามที�แรงเรามีจะให้ เกินแรง 
เราก็เสีย นอ้ยไปก็เสีย ยิ�งใหย้ิ�งมีพลงันะคน 

นี�เป็นยารักษาโรคอนัหนึ� ง ยิ�งให้ยิ�งมีพลงั ยิ�งเอายิ�งหมดพลงั อยา่โง่ไปทาํลายชีวิตตวัเองดว้ย
การเอา นั�นมนัทาํลายพลงัชีวิตตวัเอง การเอาเป็นการทาํลายพลงัชีวิตตวัเอง การให้เพิ�มพลงั
ชีวติเพิ�มอาย ุเพิ�มพลงัชีวติ มีโอกาสให้เมื�อไหร่จงรีบให้ การให้ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นวตัถุ การให้
ที�มีค่ากว่าวตัถุคือ การให้เรี� ยวแรงให้กาํลงั ให้ปัญญาให้แรงกายแรงใจ แรงกายแรงปัญญา 
ที�ใหก้บัผูค้น เป็นการใหที้�ต่ออายเุราไดม้ากที�สุด สร้างความแขง็แรงไดม้ากที�สุด เพิ�มพลงัชีวิต
ไดม้ากที�สุด 

อย่าไปหลงทาง อย่าหลงทาง คนที�หลงทาง ที�ไม่ชัดในชีวิต คนที�ชัดในชีวิตคืออยู่อย่าง
พอเพียง เลี0ยงชีพดว้ยความดี  

 

https://www.youtube.com/watch?v=udm3au9jJmk&feature=youtu.be 

 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

สวนป่านาบุญ 1 

วนัที� 28 เมษายน 2558 
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ลาํดับ คําสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร 

2 ผูเ้ขา้ถึง11,024 คน / 932 ถูกใจ /42คน แสดงความคิดเห็น /132 แชร์ 
  

ตอนที� 1 มุขของกเิลส ตอนที� 2 คนว่ายากสอนยาก และตอนที� 3 สิ�งที�ควรทาํและสิ�งที�ไม่ควรทาํ 

ตอนที� 1 มุขของกเิลส  
กิเลสจะใช้ปัญญาทุกอย่างเพื�อจบัคนเป็นทาส ให้เขาไดเ้สพ และยดันรกใส่คน ชีวิตเขาเกิด 
มาเสพแต่เขาพกนรกมาดว้ย เขาจะหาเรื�องเสพทุกวิธี ไม่วา่มนุษยห์นา้ไหนจะไดน้รกมาก็ตาม 
เขาจะไม่ไวห้นา้มนุษย ์กิเลสจะเห็นแก่ตวัมาก เขาจะเห็นแก่ตวัสุด ๆ ขอให้กูไดเ้สพ มึงจะไดน้รก 
ก็ช่างหัวมึง นี�คือหน้าที�กิเลส แทจ้ริงเขาติดเสพ กิเลสเขาเกิดมา ติดเสพ กิเลสฝังอยู่ในใจเขาแลว้ 
หลงสร้างขึ0 นมาแล้วเขาติดเสพ ตัวแท้ของเขาคือตัวสร้างนรกทุกข์ ทุกอย่างสร้างความ
เดือดร้อน ทุกอย่างให้กบัทุกชีวิต แต่เขาไม่สนใจว่าจะสร้างความเดือดร้อนให้กบัมนุษยแ์ค่ไหน 
เขาสนใจแค่วา่เขาให้ไดเ้สพ แค่นั0น มนัยิ�งกวา่กินบนเรือนขี0บนหลงัคา กินบนเรือนเผามนัทั0งบา้น 
เผามนัทั0งบา้นทั0งพื0นที�เลย กิเลสมนัโครต ๆ กินเสร็จก็เผาเลย ๆ ทาํลาย มนัร้ายเพราะชีวิต
กิเลสเขาพกนรกมาดว้ย แต่วา่ความเห็นแก่ตวัของเขาเขาจะใชปั้ญญา ทุกวิถีทางที�จะให้มนุษย์
ได้เสพสิ� งนั0 น ไม่ใช่มนุษย์สิ ตัวเขากิเลสได้เสพสิ� งนั0 น หาทุกวิธีที�จะจับมนุษย์เป็นทาส 
เพื�อที�จะหาสิ�งที�เขาตอ้งการเสพมาให้เขาเสพ พอเขาไดเ้สพสมใจเขาก็ทิ0งนรกให้ นี�คือภารกิจ
ของกิเลส ทิ0งวบิากใหเ้รา แบกแอด๊ ๆ เห็นแก่ตวัโครต ๆ เลย แลว้เขาจะใชปั้ญญา ก็คือมุขของ
เขานั�นแหละ จริง ๆ ปฏิบติัธรรมไม่มีอะไรมากหรอก อ่านปัญญาของกิเลสให้ออก จบัปัญญา
ของกิเลสให้ได ้เวลามนัมีเสียงกระซิบขึ0นมา มีตวัปรุงขึ0นมา แยกให้ไดว้่า ธรรมะปรุง หรือ
กิเลสปรุง เท่านั0นแหละ นี�คือการจบัอาการ กิเลส ตอ้งจบัที�ปัญญาของมนั แยกให้ออกวา่มนั
เป็นกุศลหรืออกุศล เป็นกิเลสคิดหรือจิตแท ้ๆ ที�เป็นกุศลคิด แยกใหอ้อกนะ ถา้แยกมนัไม่ออก
ฆ่ามนัไม่ตาย พอแยกออกปุ๊บมนัเป็นกุศลเราปรุงต่อไป พอมนัเป็นอกุศล เป็นปัญญาของกิเลส 
เป็นมุขของกิเลส ไม่ตอ้งตามใจมนั ความจริงเราน่าจะรู้วา่อนัไหนมนัทาํให้เราแพ ้อนัไหนมนั
ปัญญาของกิเลส ที�มนัจะจบัเราเป็นทาส ให้พิจารณากรรม ความเป็นโทษของมนั ความเป็นโทษ 
ความไม่เที�ยง ไม่มีตวัตนของสุขลวง ความเป็นโทษของมนั แลว้ก็พิจารณากรรมและผลของ
กรรม ถ้าเราพิจารณาซํ0 า ๆ มุขไหนกิเลสก็แพเ้ราหมด ขอให้เรามีความซื�อสัตย์ต่อตนเอง  
มีความจริงใจตั0งใจในการทาํลายกิเลส และขอให้เรามีปัญญาชดัว่ามนัไม่ใช่เพื�อนเล่น ไม่ใช่
สิ�งที�เราจะเลี0ยงไว ้มนัอกตญัiูที�สุด มนัเป็นพลงัโหดเหี0 ยม มนัเป็นพลงัไม่สํานึก ไม่มีสํานึก
นะกิเลส จะเอาแต่เสพอยา่งเดียวอยา่งเดียวเลย มนัไม่มีสํานึกวา่เจา้ของทุกขแ์ค่ไหน มนัเป็น
พลงัเหลือบไรดูดกินอยา่งเดียว สร้างนรกให้ มนัถึงเวลาที�เราจะเลิกเชื�อกิเลสไดแ้ลว้ เลิกเชื�อ
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คนชั�วไดแ้ลว้ กิเลสคือคนชั�ว เลิกเชื�อคนชั�ว เลิกเชื�อคนเลว เลิกเชื�อคนตอแหลไดแ้ลว้ คนชั�ว 
คนเลว คนลวง คนตอแหล คนอาํมหิตโหดร้าย คนไร้นํ0 าใจ กิเลส นี�คือลักษณะของกิเลส  
เราเลิกเชื�อมนัไดแ้ลว้ มนัทาํอยา่งนี0กบัเรามานานแลว้นะ หลายชาติแลว้นะ หลายชาติแลว้นะ 
ที�มนัตอแหลอยู่อย่างนี0  มนัถึงเวลาปฏิวติัไดแ้ลว้นะ คสช. เขาปฏิวติัประเทศ เรากาํลงัปฏิวติั
กิเลสของเรานะ ลองไปคิดดูไดแ้ล้ว ลีลาของกิเลสมนัมีลกัษณะที�น่าเกลียด มนัเลวร้าย มนั
ตอแหลอะไรยงัไงบา้ง เราเกลียดสารพดัเกลียดกิเลสสิ�งไม่ดีในคนอื�น แต่กิเลสในตวัเรา ตวัเรา
ก็ยงัเลี0 ยงมนัอยูน่ั�นแหละ เราเกลียดคนชั�วคนไม่ดี (กิเลส) ที�มนัมีอยูใ่นคนอื�นเราล่ะเกลียด ๆ 
แต่ไอที้�อยูใ่นตวัเรา ๆ รักมนั มนัโผล่มาเมื�อไหร่เราลูบหวัลูบหาง ลูกจ๋า เอาอะไร ๆ ลูกจะเอา
อะไร ใหห้มดเทใหห้มด แต่พอกบัคนอื�น โอโ้ห เราเตะ (หวัเราะ) เราเขกกะบาล เราอยากทาํร้ายแต่
ไอต้วันั0น (กิเลส) มนัอยู่ในเรา ๆ เลี0 ยงมนัน่าดู ไม่คิดจะทาํลายมนัเลย นั�นแหละคือความหลงคือ
ความหลงตวัจริงเลย ชีวิตจึงตอ้งมาต่อสู้กบัความหลง ตอ้งชนะให้ได ้ผูช้นะไดคื้อผูช้นะสิบทิศ 
ชนะได้ได้อิสระ ชนะได้ได้ความสุข ชนะได้ได้ความดีที�แท้จริง ถ้าชนะกิเลสยงัไม่ได ้ 
ยงัไม่ไดค้วามดีที�แทจ้ริง ทาํดีไดแ้ค่ไหน ยงัไม่ใช่ความดีที�แทจ้ริงหรอก เอามาเลี0 ยงกิเลสอยู่
นั�นแหละ ทาํดีแค่ไหนก็เอาไปถวายชั�วอยูน่ั�นแหละ ถา้ยงัฆ่ากิเลสไม่ตาย ทาํดีแค่ไหนก็ยงัไม่
บริสุทธิb  เราตอ้งดีอย่างบริสุทธิb ให้ได ้ดีที�ดีแทใ้ห้ได ้จะไดค้วามผาสุกที�ย ั�งยืน ความบริสุทธิb ที�
ยิ�งใหญ่มาก ตอ้งฉลาดที�จะจบัมุขของมนั (กิเลส) แล้วใช้ปัญญาหักล้างทาํลายกิเลสให้ได ้ 
มาครั0 งนี0ไดธ้รรมะมาฝาก คือ มุขของกิเลส ปัญญาของกิเลสแยกใหไ้ด ้ทาํลายกิเลสใหไ้ด ้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 2 
วนัที� 21 มีนาคม 2558 
 
ตอนที� 2 คนว่ายากสอนยาก 
บางทีเนี�ย บางคนไมใ่ช่วา่เราเจอขอ้ผดิพลาดปุ๊บ แลว้เราจะบอกเขาไดเ้ลยนะ คนวา่ง่ายมีไมม่ากนะ 
คนที�วา่ง่ายคือคนที�สาํนึกง่าย ผดิพลาดนิดนึงปุ๊บ ครูบาอาจารยจ์ะรีบบอกทนัที เพราะสามารถ
บอกเขาได ้เตือนเขาได ้และมีปัญญาที�จะฟังได ้แต่คนที�วา่ยากจะตอ้งรอก่อน รอใหไ้ปไม่เป็นก่อน
แลว้ค่อยวา่ สรุปแลว้บางเรื�องตอ้งรีบแก ้ถา้คน  ๆนั0นน่ะ จะรับไดเ้ร็ว แต่บางเรื�องตอ้งใจเยน็หน่อย
อยา่รีบมากนกั รอก่อน รอให้สุขงอมก่อน รอใหน้รกสุกงอมก่อน แลว้ค่อยไปช่วยอยา่งนี0  เป็นตน้
เราตอ้งดูนิสัยคนนะ ที�วา่ยากอยา่เพิ�งไปสอนเขา ทาํใหดู้ไปเรื�อย ๆ แต่คนที�วา่ง่ายเราบอกไดเ้ลย  
ฟังดี ๆ นะ ส่วนคนวา่ยากอยา่เพิ�งสอนเขา  
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คนวา่ยากสอนยาก 16 อยา่ง คนอยา่งนี0อยา่เพิ�งไปสอนเขา ทิ0งไวใ้หทุ้กขน์าน ๆ ก่อนแลว้ค่อย
ไปสอนเขา ทุกขง์อมก่อนแลว้ค่อยสอน คนวา่ง่ายที�เขาจะพร้อมที�จะรับฟังคนอื�นอยา่งนั0น 
เราบอกเขาได ้ ถา้เราเห็นขอ้บกพร่องของเขาแลว้เราจะเจริญเร็ว แต่คนวา่ยากนี0 เขาจะเจริญชา้ 
พระไตรปิฏกเล่มที� 12 อนุมานสูตร ขอ้ที� 221 คนวา่ยากสอนยาก 16 คือคนที�ไม่อดทน ไม่
รับคาํสอนโดยเคารพ มีนิสัยดื0อดึง  
1.ลุอาํนาจ ปรารถนาชั�วชา้ ลามก  
2.ยกตนข่มผูอื้�น  
3.มกัโกรธ  
4.มกัผกูโกรธ (พวกโกรธไม่แรงหรอกแต่ผกูอยูอ่ยา่งนั0น ไม่วางสักที )  
5.มกัระแวงจดั ระแวงเกินไปมนัเป็นกิเลสนะ ระแวงเกินไปมนัเป็นอตัตา ประมาทเกินไปมนั
ก็มีอตัตา ไม่ระวงัเลยมนัก็เป็นอตัตา ระแวงเกินไปมนัก็เป็นอตัตา ระวงัพอสมควร มนัไม่ถึง 
กบัเครียด ระแวงเกินมนัก็ถึงกบัเครียด ส่วนประมาทเกินไปมนัจะออกเชิงไม่ระมดัระวงั 
ประมาทเกินไปมนัจะออกไปทางปล่อยปะละเลย มนัจะห่าม ๆ ไม่ระมดัระวงั ตอ้งประมาณ
สถานการณ์ อยา่ใหห่้ามเกินไป ห่ามเกินไปคือประมาท ระแวงเกินไปคือระวงัจนเครียด  
มนัคืออตัตา สองอนันี0 เป็นอตัตาเป็นกิเลสทั0งคู่ ตอ้งประมาณใหดี้ไม่ใหมี้ทั0งสองดา้น ตอ้งระวงั
พอสมควร ไม่ใหถึ้งกบัเคร่งเครียด ระวงัแค่พอเป็นสุข ระวงัพอสมควรแลว้ปล่อยวางพงัก็พงั
แค่พอเป็นสุข ระแวงมากมนัจะเพง่โทษ  
6.มกัพดูจาแรงใกลโ้กรธ เราตอ้งตรวจตวัเองแลว้นะวา่เราเป็นคนวา่ยากแลว้นะ ผอ่น ๆ ลง ฝึก
พดูที�มนันุ่มนวลลง เพิ�มความอ่อนโยนเขา้ไป ค่อย ๆ พฒันา อ่อนนอ้มอ่อนโยนแต่ 
ไม่อ่อนแอ ขา้งในเราแกร่งแต่เราอ่อนนอ้มอ่อนโยน แขง็แกร่งแต่ไม่แขง็กระดา้ง อ่อนนอ้ม
อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ กลา้แต่วา่ไม่บา้บิ�น คนเราตอ้งกลา้ ถา้กลา้เกินงามมนับา้บิ�น ไม่ได ้
ไม่ควรทาํ มนัเป็นอตัตา ระวงัไม่ถึงขั0นระแวง ระวงัแต่ไม่ระแวง กลา้แต่วา่ไม่บา้บิ�น คือ 
ไม่ประมาท นี�ชีวติคนตอ้งฝึกใหไ้ด ้ เราค่อย ๆ ดูไปตามสถานการณ์ อนันี0ไม่ใช่ตายตวันะ  
ตามสถานการณ์  
7.เวลาถูกฟ้องกลบัโตเ้ถียงโจทกผ์ูฟ้้อง ถูกฟ้องแปลวา่อะไร ถูกวา่นั�นแหละ เวลาถูกวา่กล่าว
ตาํหนิ เถียงทนัทีเลยนะ บอกไปปุ๊ปสวนปัzบ ๆ ชาวสวน พดูปุ๊บสวนปุ๊บ วธีิแกก้็คือ ใครวา่
อะไร อยา่เพิ�งรีบเถียง ใครวา่เราถูกหรือผดิอยา่เพิ�งรีบเถียง นิ�งฟังใหใ้จเยน็ก่อน แลว้ค่อย ๆ 
ถาม ค่อย ๆ เถียง จะถามก็ค่อย ๆ ถามเขา จะเถียงก็ค่อย ๆ เถียงเขา ไม่ตอ้งรีบ ถา้เราชา้ลงซกั
นิดนีงเนี�ย กิเลสตายลงไปทุก ๆ วนัที�เราชา้ลง ถา้เราเป็นคนที�สวนคาํพดูเร็วเราตอ้งพดูชา้ลง
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หน่อย เมื�อชา้ลงหน่อยเราไดฆ่้ากิเลส กิเลสตาย กิเลสมนัใจร้อน มนัรีบเลยนะขา้งใน โอโ้ห
ปัzบ ๆ เลยเลยนะ มนัรีบขา้งใน กายวาจาใจ จริง ๆ การหยดุกายวาจาคือการปฏิบติัจิตอยา่งหนึ�ง
คือไดอ้ดไดท้น 
8. ถูกฟ้องกลบัรุกรานโจทก ์ 
9. ถูกฟ้องกลบัปรักปรําโจทก์  
10. ถูกฟ้องกลบัเอาเรื�องอื�นมากลบเกลื�อน พดูนอกเรื�อง ทาํเป็นโกรธ มุ่งร้ายไม่เชื�อฟัง  
11. ถูกฟ้องก็ไม่พอใจ ตอบในความประพฤติของตน แปลวา่อะไรอนันี0 คือ ประชด ฉนัมนั 
ไม่ดี ๆ ๆ ใช่สิฉนัมนัเลว ๆ ๆ กระแทกแดกดนั แทนที�จะยอมรับผิดดว้ยใจที�เบิกบานนะ  
12. ทาํลบหลู่ตีเสมอ  
13. ริษยา ตะหนี�  
14. โออ้วดเจา้มายา  
15. กระดา้ง ดูหมิ�น ผูอื้�น  
16. เอาแต่ความเห็นของตน ดื0อรั0 น ถอนยาก  
จาํไวน้ะนี�คนสอนยากนะ จะไปนรก มีกิเลสทั0งหมด คนอยา่งนี0จะบรรลุธรรมชา้ ใครมีอาการ
เหล่านี0  เวลาเขาทาํผิด ตอ้งประมาณดี ๆ อยา่เพิ�งรีบบอกเขา ถา้เขาทาํไม่ดีไม่งามนะ แลว้เราไป
รีบบอกเขา ใหเ้ขาแกไ้ขนี�นะ คุณทาํสิ�งที�ไม่ควร คุณจะโดนสวนทนัทีเลย บอกเขาไปเขา 
ก็สวนเลย กิเลสเขาก็ขึ0นปุบปับ แลว้คุณก็เมื�อยปากเปล่า ๆ คุณก็จะมีวบิากทนัที คุณจะเมื�อย
ปากเปล่า ไม่เมื�อยธรรมดานะ ไดศ้ตัรูดว้ย คนมีกิเลสมาก ๆ จะตระหนี�เฉพาะคนไม่ถูกใจ  
จะไม่ใหใ้นคนที�ไม่ถูกใจ พวกเนีzย แต่ถา้คนที�ถูกใจใหห้มด แต่คนไม่ถูกใจไม่ให ้ นิดเดียว 
ก็ไม่ให ้คุณดียงัไงก็ไมใ่ห ้เวลาเราจะไปช่วยคนอยา่งนี0 ดูตามา้ตาเรือหน่อย ถา้เจอเราตอ้งรีบถอยนะ 
อยา่พยายามไปชี0แจงอะไรกบัคนเหล่านี0  ปล่อยลงนรกไปก่อน เราทาํตวัอยา่งที�ดีใหดู้ก่อน  
ทาํความผาสุกที�ตนช่วยคนที�ศรัทธาก่อน เพราะเขาจะไม่สํานึกง่าย ๆ หรอกคนนี0  ถา้ทุกขม์าก ๆ
ค่อยช่วย แต่ไม่ไดจ้ะปล่อยไปเลยนะ วนัที�เขาตกนรกหนกั ๆ ค่อยช่วย  
 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 2 
วนัที� 21 มีนาคม 2558 
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ตอนที� 3 สิ�งที�ควรทาํและสิ�งที�ไม่ควรทาํ 

การปฏิบติัธรรมจึงมีการควบคุมกายวาจา สังวรศีลสาํรวมอินทรีย ์ในจรณะ 15ขอ้ที� 
2 สาํรวมอินทรียคื์อ ตา หู จมูก ลิ0น กาย ใจควบคุมกายวาจาใจ แทจ้ริงคือการควบคุมใจผูใ้ด
ควบคุมกายวาจา ผูน้ั0นควบคุมใจแลว้แต่เป็นการควบคุมระดบัหนึ�งระดบัที�ใชท้ั�วไปมนัมี
ปัญญาอยูด่ว้ยใชท้ั0งปัญญาใชท้ั0งสมถะคุมไวอ้ยูม่นัไดร้ะดบัหนึ�ง แต่มนัจะไม่จบถา้ไม่ทาํถึง
ขั0นอธิจิต การควบคุมกายวาจา มนัถึงใจอยูแ่ต่ไม่ถึงอธิ มนัยงัไม่เกลี0ยง มนัตอ้งทาํถึงจิตไปจนถึง
อธิจิต สรุปแลว้เมื�อมีการควบคุมกายวาจาลงกิเลสก็จะอ่อนแรงลงถูกควบคุมไประดบัหนึ�งแลว้ 
ยิ�งถา้เราลา้งใหเ้กลี0ยงเลยดว้ยอธิศีลกบัอธิปัญญาอยา่งตั0งมั�นถูกตรงก็จะไดอ้ธิจิตตอ้งทาํใหถึ้ง
อธิจิตอนันี0 จะครบทั0งกาย วาจา ใจ ที�สมบูรณ์การใชอ้ธิศีลควบคุมกาย วาจา ใจ โดยไม่ใชอ้ธิ
ปัญญาลา้งกิเลส ใชแ้ต่จิตกดข่มมนัจะเก็บกด รอวนัระเบิด เราตอ้งทาํลึกมากกวา่นั0น 
ตอ้งลา้งกิเลสไปดว้ยแต่เบื0องตน้ตอ้งใชจิ้ตกดข่มไวก่้อนเก็บกายวาจาก่อนเพราะถา้ไม่เก็บกาย 
วาจา เราจะไม่เห็นกิเลสที�มนัดิ0นอยูข่า้งในไม่เห็นความขุ่นมวัที�มนัไม่ไดด้ั�งใจถา้เก็บอาการ
กายวาจาแลว้เห็นกิเลสมนัดิ0นมนัทุกข ์ จึงใชส้ติปัญญาลา้งกิเลสตวันั0น ดว้ยการพิจารณาโทษ
ของการมีกิเลส และประโยชน์ของการไม่มีกิเลสพิจารณากรรม พิจารณาซํ0 า ๆ จนกิเลสตาย ทาํ
อยา่งนั0นจึงจะประสบความสาํเร็จ 

ใครที�โดนผสัสะไม่วา่ทางกายวาจาแบบใด แลว้มีอาการสวนกลบัทนัที นั0นหมายถึง
กิเลสโตทนัที ไม่มีวนัเจริญ ขอยนืยนัไม่มีวนัเจริญ กิเลสโตทุกวนั ๆ ไม่มีทางที�จะเอาชนะ
กิเลสได ้ จึงตอ้งควบคุมกายวาจาก่อนแต่ใครที�ไม่ลา้งไปถึงใจก็จะไม่ชนะเหมือนกนัสุดทา้ยก็
จะระเบิด ถา้ลา้งใจดว้ยปัญญา ก็มีแต่ผอ่งใส มนัไม่ระเบิด มีแต่พลงัเบิกบานแจ่มใส 
ไม่ระเบิดร้ายออกมา มีแต่สิ�งดีออกมา ยิ�งถา้ไดเ้ขา้ใจเรื�องกรรมอยา่งแจ่มแจง้ดว้ยจะทาํใหไ้ดดี้
เพราะจะลา้งกิเลสไดม้ากที�สุดฉะนั0นถา้ใครรู้วา่ ตวัเองตอบโตก้ลบัสวนหมดัไดเ้ร็ว ฟังปุ๊บ
สวนปัzบ สวนปากเร็ว นั0นตอ้งนิ�งก่อน ฝึกนิ�งฝึกเยน็ฝึกพิจารณาทาํลายกิเลส  

การพูดที�ไม่เต็มรอบ แมใ้จบริสุทธิb แลว้ อยา่คิดวา่จะไม่มีวิบากการพูดที�สัปปุริสธรรม
ไม่ดีหรือสื�อขอ้มูลที�ไม่เหมาะขอยนืยนัวา่มีวบิากจึงตอ้งมีการฝึก และฝึกในมิตรสหายดีที� 
ไม่ทะเลาะเบาะแวง้กนั ถา้พดูไม่เหมาะมนัจะสะดุดลึกอยูใ่นใจ มนัมีญาณอนันี0อยูถ่า้เป็น
ขึ0นมาใหต้รวจเลยวา่เป็นที�ตรงไหน อยา่งกรณีของผูว้ิจยั พบวา่หากประมาณไม่เหมาะ 
พลงัพิเศษเขาจะเตือนเลย ซึ� งแต่ละท่านก็จะมีญาณนี0ได ้ ถา้ไดฝึ้กและสังเกต เมื�อมีการ
ประมาณที�ไม่เหมาะกบัเหตุการณ์ จะมีตวัเตือนอยู ่ เหมือนอยา่งกรณีที�ครึ0 มฟ้าครึ0 มฝนที�เป็น
การเตือนวา่ฝนจะตก ดงันั0นถา้มีปัญหาให้เห็นอยูใ่ห้ตรวจกายวาจาใจของตนและหมั�นฟังคนอื�น 
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(ปรโตโฆสะ) ผูน้ั0นจะไดป้รับปรุงตวัเอง หากฝึกไม่ฟังเสียงอื�น ก็จะไม่ไดป้รับปรุงตวัเอง  
การฟังเสียงนั0นตอ้งรวมทั0งสังเกตดว้ยหมั�นสังเกต ทาํอยา่งนี0 ทุกวนันี0  ก็จะเป็นอติัโนมติัได ้

การอยูเ่ฉย ๆ นั0นผิดไหม นี0 คือญาณปัญญาอนัหนึ�ง คือ อะไรที�ควรทาํแต่ไม่ทาํ นั0นผิด 
เป็นวบิากร้าย ส่วนอะไรที�ไม่ควรทาํแต่ทาํ ก็ผดิเป็นวบิากร้าย นี�คือสัจจะ ซึ� งสอดคลอ้งตรงกบั
ที�พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวใ้น“มหาปเทส 4”ควรทาํแลว้ไม่ทาํ มนัเสียหาย คือ สิ�งที�ควรทาํ และ
เราสามารถทาํไดแ้ต่เราไม่ทาํ เราจะไดรั้บวบิากร้าย แต่เราเห็นวา่ถา้ทาํอนันี0มนัจะดี แต่เราไม่มี
ความสามารถที�จะทาํ เพราะองคป์ระกอบในชีวิตเราไม่ไดเ้หมาะที�จะทาํอนันั0น พลงัชีวติ 
ไม่บนัทึกเป็นวบิากร้าย พลงัชีวติของทุกชีวิตของใครก็ของใครเขาซื�อสัตยม์ากเขาคาํนวณเลยวา่ 
คุณทาํไดห้รือไม่ได ้ ทาํไดแ้ลว้คุณไม่ทาํเป็นวบิากร้ายเลยมนัจะดึงเรื�องเลวร้ายมาสู่ชีวติ 
ตรงกบัมหาปเทส 4สิ�งไหนที�เขา้กบัสิ�งที�ควร สิ�งไหนที�เขา้กบัสิ�งไมค่วรขอยกตวัอยา่งเอาง่ายที�สุด 
เช่น คุณมีแรงเตม็ที� สดชื�นเตม็ที�คุณควรจะทาํกิจกรรมการงานแต่คุณไม่ทาํคุณกลบัไปนอน
คุณก็จะรู้วา่นรกจะถามหาคุณ มนัจะเพลีย ๆ ลา้ ๆ หดหู่บื0อ ๆ กระสับกระส่ายมีอาการเหมือน
เสือติดจั�นสิ�งเลวร้ายที�เกิดขึ0นนี0  คือวบิากร้ายของชีวติสิ�งที�มนัไม่สดชื�นมนัห่อเหี�ยวมนัคือ
วบิากทั0งหมดและสิ�งที�ไม่ควรทาํแต่ทาํนั0นก็เป็นวบิากร้าย 

มหาปเทส 4 (วิ.ม.5/92) คือ หลกัการใหญ่ที�ใช ้อา้งอิงตรวจสอบ แลว้ตดัสิน 
1.  สิ�งใดไม่หา้มวา่ไม่ควร แต่สิ�งนั0นเขา้กบัสิ�งไม่ควร ขดักบัสิ�งควร สิ�งนั0นจึงไม่ควร 
หมายความวา่พระพุทธเจา้ไม่ไดร้ะบุวา่สิ�งนั0นไม่ควร แลว้เราก็มาตรวจสอบดว้ย

หลกัการที�พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นสูตรต่าง ๆ กบัองคป์ระกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานั0น ดว้ย
ปัญญาอยา่งซื�อสัตย ์วา่สิ�งนั0นมนัไม่ควรจริง ๆ ก็เขา้กบัสิ�งที�ไม่ควร ขดักบัสิ�งควร ก็ไม่ตอ้งทาํ  

2. สิ�งใดไม่หา้มวา่ไม่ควรแต่สิ�งนั0นเขา้กบัสิ�งที�ควรขดักบัสิ�งไม่ควร สิ�งนั0นจึงควร 
หมายความวา่ พระพุทธเจา้ไม่ไดห้า้มวา่อยา่ไปทาํสิ�งนั0นและเมื�อเราตรวจสอบแลว้ 

สิ�งนั0นควรทาํ สิ�งนั0นเป็นสิ�งที�ดี ขดักบัสิ�งไม่ควร คือสิ�งนั0นควรทาํเราก็ทาํ 
3. สิ�งใดไม่อนุญาตวา่ควร แต่สิ�งนั0นเขา้กบัสิ�งไม่ควร ขดักบัสิ�งควร สิ�งนั0นจึงไม่ควร 
หมายความวา่ พระพุทธเจา้ไม่ไดร้ะบุไวว้า่สิ�งนั0นควรและเมื�อตรวจสอบแลว้สิ�งนั0น

เขา้กบัสิ�งไม่ควรขดักบัสิ�งที�ควร สิ�งนั0นจึงไม่ควรทาํ 
4. สิ�งใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิ�งนั0นเขา้กบัสิ�งควร ขดักบัสิ�งไม่ควร สิ�งนั0นจึงควร 
หมายความวา่ พระพุทธเจา้ไม่ไดร้ะบุไวว้า่สิ�งนั0นควรและเมื�อตรวจสอบแลว้สิ�งนั0น

เขา้กบัสิ�งควรขดักบัสิ�งที�ไม่ควร สิ�งนั0นจึงควรทาํ 
ดงันั0น แมพ้ระพุทธเจา้จะไม่ไดร้ะบุก็ตามก็ใหใ้ชปั้ญญาตรวจสอบวา่สิ�งนั0นควรทาํ
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หรือไม่ควรทาํอะไรควรทาํก็ทาํอะไรไม่ควรทาํก็ไม่ทาํนยัยะลึกอยูใ่นนี0ถา้ประมาณผดิจะเป็น
โทษเป็นวบิากร้าย ถา้ประมาณถูกก็เป็นวบิากดีมีประโยชน์ 
 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 2 
วนัที� 21 มีนาคม 2558 

3 ผูเ้ขา้ถึง 10,720 คน / 869 ถูกใจ / 31 คน แสดงความคิดเห็น / 91 แชร์ 

ชีวติพอเพยีงเลีAยงชีพด้วยความดี 

อีกอนัหนึ�ง อาจจะเป็นเพราะผมบรรยายไม่ดี หรืออยา่งไรนะ หรือเพราะกิเลสเขาก็ได ้
คือมีคนเขา้ใจผดิวา่เราส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ แมแ้ต่เอาแพทยว์ถีิธรรมเนี�ยไปที�จะเลี0ยงชีพบา้ง
เพื�อที�จะไปหาเงินเป็นหลกั ก็จะมีคนที�ยงัมิจฉาทิฐิ มีความคิดที�ผิด คือยงัไปหาเงินจาํนวนมากที�
จะมาเลี0ยงชีพ ทาํไปจาํนวนมากเลย แทนที�จะหาเงินเพียงเล็กนอ้ยพอเลี0ยงชีพแลว้แบ่งแวลา
บาํเพญ็ มนัไดบุ้ญกุศลมากกวา่ พอไดกุ้ศลมากกวา่มนัก็คุม้ตวัเองทั0งชาตินี0 และชาติอื�น ๆ 
สืบไป แต่พอมิจฉาทิฐิก็เลย เอาแต่เงินมาทาํบุญกุศล เนน้ไปหาเงินมาก ๆ ๆ ทาํให้รํ� าใหร้วย
แลว้ก็ เอาแต่เงินมา นาน ๆ เจา้ตวัมาที อนันั0นคิดผดินะ เงินจะคุม้ครองเราไม่ได ้ เงินจะ
คุม้ครองเรานอ้ยกวา่ เงินน่ะมนับุญกุศลนอ้ยกวา่ตวัและใจของเรา มาทั0งตวัทั0งใจจะไดบุ้ญ
มากกวา่ คุณไปหาใหไ้ดกี้�แสนลา้น แลว้เอามาบริจาค ก็ไม่มีค่าเท่ากบัเอาตวัคุณมาคนเดียวหรอก 
ไม่มีค่าเท่า ค่ามนันอ้ย มนัไม่แรงเท่า ตวัและใจนี0 มีบุญมากกวา่ อยา่หลงทาง 

พอพดูคุยกบับางคน บอกวา่โอย้ แต่ก่อนก็ทาํสุดโต่งแบบนี0แหละ เขาเคยทาํแต่มนั
ไม่ไดม้รรคไม่ไดผ้ล ๆ เพราะงั0นถา้ทาํเป็นตวัอยา่งแบบนั0นน่ะ ถา้คิดวา่แบบนั0นมนัคือคาํตอบ 
แลว้เขาก็ไปทาํ ก็มีลูกนอ้ง มีอะไร ๆ ก็วา่เหมือนกบัไดช่้วยลูกนอ้ง โอ ้ช่วยใหมี้อาชีพไม่ไดช่้วย
ใหมี้ค่าเท่ากบัช่วยลดกิเลสหรอก ก็หลงทางก็ไปดว้ยกนัออมลอม ๆ ไปอยา่งนั0น มนัก็ 
ไม่ต่างกบัอะไรกบัขา้งนอกที�เขามีลูกนอ้ง มนัก็อยูด่ว้ยกนัแบบ เพราะวา่เงินอามิส มนัมีตวัล่อ
กิเลสเฉย ๆ หรอกแลว้ตวัเองก็ไปหลงโลกธรรม ตวัเองนั0น ลูกนอ้งก็ตอ้งหงอสิ ใช่มั0ย?  
เป็นลูกนอ้งก็ตอ้งหงอหวัหนา้ ก็เป็นอยูอ่ยา่งนั0น ก็ไปหลงโลกธรรมอยูอ่ยา่งนั0น วนอยูอ่ยา่งนั0น 
อยา่งนั0นน่ะชา้ ๆ  

เรามาฝึกเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกที�จะเลี0ยงชีพตวัเองดว้ยความดี ๆ มีนอ้ย ๆ นั�นแหละ 
ถา้ตอ้งประกอบอาชีพก็ประกอบไป เรามีเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ก็พอเป็นพอไป พอคุณอยูไ่ด ้เรี�ยวแรง
และเวลาที�เหลือเอาชีวติมาทุ่มลดกิเลสมาทาํความดี แลว้เลี0ยงชีวติดว้ยความดีพิสูจน์วา่ 
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มนัอยูร่อดมั0ย? ไม่ใช่พิสูจน์วา่คุณหาเงินไดเ้งินเยอะ ๆ แลว้รอด ไม่ใช่ ถา้ชีวติพิสูจน์วา่  
เลี0ยงชีพดว้ยความดีไม่ได ้ เศรษฐกิจพอเพียงเกิดไม่ได ้ ๆ สัจจะแห่งพุทธะเกิดไม่ได ้ ถา้คุณ 
ไม่มั�นใจในความดีพอเนี�ย มนัไม่สามารถช่วยใครไดห้รอก เพราะความสุขที�แทจ้ริงคือการพอ 
แลว้พอนี� ไม่ใช่ขี0 เกียจ หาเท่าที�แค่พอใชแ้ลว้ที�เหลือน่ะ แบ่งปันผูค้น ที�เหลือใชเ้รี�ยวใชแ้รง
ชีวติ แบ่งปัน ช่วยเหลือเกื0อกูลผูค้นเลี0ยงชีพดว้ยความดี 

คนเราถา้พอก็เป็นสุขทนัที ถา้ไม่พอมนัจะตาลีตาเหลือก ไปหาอยา่งไม่รู้จบไม่รู้แลว้ 
แลว้คนในโลกเขาก็หลงทางแบบนั0นแหละ ก็หาไม่รู้จบไม่รู้แลว้ มนัไม่พอ มนัไม่พอแลว้ 
มนัจะไปสุขตอนไหน ไดเ้ยอะ ๆ ถึงจะพอ มนัไม่ใช่นะ มนัตอ้งพอกินพอใชที้�เหลือเอาเรี�ยว
เอาแรงมาลดกิเลสมาทาํความดีเลี0ยงชีพดว้ยความดี ใหค้วามดีเลี0ยงชีพเราไว ้ มนัคือคาํตอบอยู่
ตรงนี0  

ที�เราตอ้งทาํตวัเป็นแบบอยา่งใหก้บัสังคม เพราะสงัคมเขากห็ลงทางไง สงัคมนี�หลงทาง 
คนเราถา้หาไม่รู้จกัพอ มนัไม่เป็นสุขหรอก จะไปสุขเอาตอนไหน แลว้จะหาใหม้ากแข่งกบั
นายทุน มนัจะสู้กบันายทุนหรือ มนัไม่สู้นายทุนหรอก หายงัไงก็ไม่สู้หรอก ต่อใหสู้้คุณก ็
ไม่เป็นสุขจริงหรอก คนเราไม่ไดสุ้ขจริงเพราะไดเ้งินมาก คนที�สุขแทจ้ริงเนี�ยคือคนที�มีนอ้ย 
ทาํความดีมาก แลว้สามารถอยูร่อดได ้ตอ้งพิสูจน์สัจจะอนันี0  เราตอ้งช่วยกนัพิสูจน์สัจจะอนันี0  ๆ
วา่มีเงินนอ้ยแต่อยูร่อดได ้ อยูร่อดดว้ยความดี อยูร่อดดว้ยการแบ่งปันเกื0อกลูคน ช่วยเหลือคน 
ดว้ยบุญดว้ยกุศล ไม่ใช่ไปมีเงินมาก ๆ แลว้อยูร่อด 

บางคน หลงทางไป หาเงินหาทอง แลว้ก็เอาเงินนั�นน่ะมาบริจาค บริจาคไดม้ากกวา่
เพื�อนนะแต่มนัคุณค่าไม่เท่าเพื�อนที�เอาตวัมาหรอก เพื�อนไม่มีเงินบริจาคเท่าหรอก เพราะ
เพื�อนไม่มีเวลาไปหาเงิน แต่เพื�อนที�มาทุ่มชีวติ นั�นแหละคือไดบุ้ญกุศลมากกวา่ ตวัเองก็ไปจมอยู่
อยา่งนั0น ไปจมกบัสวรรคล์วงอยูอ่ยา่งนั0น อยา่งนั0นกิเลสมนัก็ไม่ลดนะคน อยา่งนั0นกิเลสไม่ลด 

นี�เล่าใหพ้วกเราฟัง เรามาพิสูจน์อะไรให้เราไดม้าเรียนรู้ความจริง วา่เรามาพิสูจน์
อะไร พิสูจน์เศรษฐกิจพอเพียงของจริง พิสูจน์พุทธของจริง 

คุณจะไปสงสัยอะไร ถ้ามีเงินแล้วมนัจะอยู่รอด จะไปสงสัยอะไร ถ้ามีเงินแล้ว 
มนัจะอยูร่อดน่ะ มนัจะไปงงอะไร มีเงินเยอะแลว้อยูร่อดน่ะ คนอื�นเขาก็ทาํมาอยูแ่ลว้ แบบนั0น
ทาํให้สังคมอยู่รอดไหม ทาํให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขไหม แล้วถ้าคุณไปตามอยู่อย่างนั0 น  
คุณไปตามอยา่งนั0น แลว้ทุกคนมนัจะมีเงินมากไดไ้หมล่ะ มีเงินมากถึงจะอยูร่อดน่ะ ทุกคนมนั
จะมีเงินมากแลว้อยู่รอดไดไ้หม มนัเป็นไปไม่ไดใ้ช่ไหม มนัหายงัไงถึงที�สุดมนัก็สู้นายทุน
ไม่ไดห้รอก มนัก็จะสู้ไดมี้เงินมากไดแ้ค่บางคนเท่านั0นน่ะ แต่ทางรอดของทุกคนคือมีเงินนอ้ย
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แล้วรอด คือทางรอดของทุกคน มีเงินน้อยแล้วรอด มีเงินน้อยแล้วทาํความดีทุกคนทาํได ้ 
ใช้แรงทาํความดีแลว้มนัรอด มีเงินมากแลว้อยู่รอดมนัไม่น่าพิสูจน์อะไรหรอก มนัก็พิสูจน์ 
กนัมาแล้ว แล้วมนัก็ฉิบหายกนัหมดแล้ว แล้วมนัช่วยสังคมได้ไหมล่ะ ช่วยสังคมหมู่มาก 
ได้ไหมล่ะมนัไม่ได้ แต่มีเงินน้อยแล้วอยู่รอดนี� มนัคือทางรอดของสังคมที�แทจ้ริง มนัเป็น 
สิ�งที�เราจะตอ้งพิสูจน์ 

มนัจะไปทา้ทายอะไร ถ้าคนเราอยู่ไดเ้พราะเงิน มนัจะทา้ทายอะไร แต่อยู่ได้ดว้ย
ความดีนี0ทา้ทายที�สุด ประเสริฐที�สุด ผมวา่มนัทา้ทาย แลว้ถา้สัจจะนี0 เป็นจริงเนี�ย โลกรอดไหม รอด 
ถ้าสัจจะนี0 เป็นจริงนะ คนอยู่ได้เพราะความดี ถ้าสัจจะนี0 เป็นความจริงโลกรอด ถ้าสัจจะนี0  
ไม่เป็นจริง ฉิบหายกันทั0งโลก จริงจริz ง ใครมนัจะไปหาเงินเก่งสู้นายทุน หาไปหามานะ  
ต่อให้คุณหาไดต้อนนี0  คอยดูนะ ใครที�ว่าหาเงินไดม้าก ๆ ตอนนี0  พอนายทุนเขามีอาํนาจมาก 
เขาตีคุณตายเลย เขาหาวิธีตีคุณได ้เอาคุณตายเลยนะ เขาจะโฆษณา คุณจะโฆษณาแข่งไม่เท่าเขา
หรอก สารพดัเรื�องแหละเขาตีคุณตายเลยนะ 

แต่ถา้เรามารวมกบักลุ่มแน่น ๆ อยา่งนี0  ความดีควบแน่นที�มากเขาตีไม่ตาย นอกจาก
เขาตีเราไม่ตายแลว้มีแต่เขาจะมาพึ�งเรา เพราะพลงัอนันี0 จะเป็นพลงัโอบอุม้เขา เขาเจ็บเขาปวด
พลงัแบบนั0นรักษาเขาไม่หายนะ พลงัเงินรักษาเขาไม่หายนะ แต่พลงัความดีรักษาเขาหาย  
พอเขาไดเ้ขา้มาในรังสีแห่งความดี เขาจะมีพลงัที�จะรักษาโรคเขาได ้เขาจะมีพลงัทาํความดีได ้
แต่เงินอย่างนั0นช่วยไม่ไดน้ะ แลว้เวลาเจ็บป่วยมาวิบากมา ช่วยไม่ไดเ้ลยนะ เวลาเจ็บป่วยมา 
วบิากมา โอโ้ห จะทุกขท์รมานมากเลย อยา่มวัไปหาเงิน ไปหามาแลว้ไม่ใช่เหรอ? 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
อาคารแก่นสุข สวนป่านาบุญ 1 
วนัที� 27 เมษายน 2558  

4 ผูเ้ขา้ถึง 7,617 คน / 480ถูกใจ / 25 คน แสดงความคิดเห็น /84แชร์ 
 

วเิคราะห์เหตุการตายของกิเลส  

1. เหตุกเิลสที�ไม่ยอมตาย 

เราไม่เคยเห็นกิเลสตวัไหนตายโดยที�เขาไม่ยอมตาย กิเลสจะตายเมื�อกิเลสยอมตาย
เท่านั0น เหตุที�กิเลสยอมตาย 

ถา้เราไปบงัคบัให้กิเลสตายกิเลสจะไม่ตาย เช่น ใชค้วามรุนแรง แต่ถา้เราให้ปัญญา
กบักิเลส กิเลสจะตาย 
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ลักษณะของกิเลส : จิตของเราเป็นจิตที�สมบูรณ์แบบ กิเลสเป็นจิตวิญญาณที� 
ไม่สมบูรณ์แบบ จิตแท ้ๆ ของเราเป็นจิตสมบูรณ์แบบ เมื�อกิเลสมนัไม่สมบูรณ์แบบ มนัดึง
พลงัของเราไปอยา่งมากมายมหาศาลแลว้ทาํไดแ้ค่สร้างสุขเพียงเล็กนอ้ยแค่แป๊บแลว้หมดไป 
เวลาไม่ไดก้็ดึงพลงัของเราไปอยา่งมากมายมหาศาลไปสร้างความรู้สึกทุกข ์มนัทาํไดแ้ค่นี0นะ 
และกิเลสมนัไม่สามารถหาเลี0 ยงตวัเองได้ มนัไม่สามารถพึ� งตวัเองได้ มนัต้องแฝงเราอยู ่ 
มาอาศยัอยู่ในเราและเอาพลงัเราไปกิน มนัเหมือนกบัตน้ไมที้�มีกาฝาก มนัเลี0 ยงตวัเองไม่ได ้ 
ถา้ไม่มีตน้ไมม้นัตาย มนัไม่มีความสามารถจะไปกอปรก่อร่างเองโดยที�ไม่มีจิตที�สมบูรณ์แบบ
ของเรา มนัทาํไม่ได้ ดูดดินนํ0 าลมไฟมาเสพของมนัเองไม่ได้ มันต้องอาศยัจิตของเราอยู ่ 
เราหลงสร้างมนัขึ0นมาในเมื�อความสามารถกิเลสมนัมีอยา่งนี0  ธรรมชาติของกิเลสกบัธรรมชาติจิตนี0  
มนัตรงกนัก็คือว่าตอ้งการความสุขเหมือนกนั กิเลสก็ตอ้งการความสุข จิตก็ตอ้งการความสุข 
และทั0งกิเลสและจิตของเราไม่ตอ้งการความทุกข ์นี�คือสัจจะนะ 

กิเลสไม่ตอ้งการความทุกข ์จิตก็ไม่ตอ้งการความทุกข์ เมื�อเป็นเช่นนี0 กิเลสก็เลยอาศยั
จิตของเราเอาพลงัจิตของเราไปสร้างความรู้สึกสุข สร้างเท่าที�กิเลสสร้างได้ แมส้ร้างได้เพียง
เล็กน้อยแค่นั0น จิตของเราจะภูมิใจ ที�กิเลสสร้างสุขให้เรา ก็เลยยอมเทพลงัให้กิเลสตลอด
ประเด็นก็คือว่า ตกลงกิเลสมนัตอ้งการความภูมิใจ ตอ้งการความสุข กิเลสของเรามนัโง่ มนัโง่
ตรงที�ไม่รู้ว่ามนัทุกข์ ทั0 ง ๆ ที�เขาไม่อยากได้ทุกข์นะ แต่เขาไม่รู้ว่าเขาน่ะเป็นทุกข์ เขาน่ะ 
เป็นตวัเหตุทุกข ์ชีวติของเขาเป็นเหตุแห่งทุกข ์เขาไม่รู้ เมื�อเขาไม่รู้วา่เขาเป็นเหตุแห่งทุกข ์และ
เขาก็หลงวา่ เขาคือผูส้ร้างความสุขที�แทจ้ริง ตวัเขาเองเขาก็หลงนะเมื�อเป็นแบบนี0 เขาจึงไม่ยอมตาย 

กิเลสจะหลงอยู ่3 อนัหลกั 
1.เขาหลงวา่เขาคือตวัสร้างความสุขที�แทจ้ริง เขาตอ้งการเสพสุข และเขามีสุขใหเ้สพจริง ๆ 
กิเลสชอบสุข เขาหลงวา่สร้างสุขขึ0นมาเสพได ้
2.กิเลสจะภูมิใจ เขาจะชอบคาํชื�นชม ถา้เขาไดส้ร้างความรู้สึกมาเสพ เขาไดค้วามรู้สึกอนัหนึ�ง
แลว้นะ เขาจะไดสุ้ขซอ้นคือสุขจากคาํชื�นชม คือจิตของเราจะชื�นชมกิเลส ชื�นชมวา่นี�เพราะ
กิเลสจึงทาํใหจิ้ตเป็นสุขไปดว้ย เพราะจิตหลงวา่กิเลสเป็นจิต จิตเป็นกิเลส หลงวา่นี�คือมิตรแท้
ของเรากิเลสพอไดรั้บคาํชื�นชมก็ฟูใจ ก็ไม่ยอมตาย ดีใจเราไม่ตายดีกวา่ จิตชมเรา ชมกิเลส 
กิเลสดีใจไม่ยอมตาย หนึ�งเป็นสุขก็ไม่ยอมตาย สองเป็นดีใจก็ไม่ยอมตาย สามภูมิใจ ภูมิใจวา่
สร้างใหจิ้ตมีความสุข สร้างใหค้นอื�นมีความสุข เขาจะภูมิใจ เพราะฉะนั0นคนที�มีความภูมิใจ 
คนที�มีความสุข คนที�มีคนชม มีความสุขจากการไดเ้สพเมื�อสร้างความรู้สึกเสพอยา่งนั0น 
ใหค้นไดเ้สพ หรือใหใ้คร ๆ ไดเ้สพ แลว้ก็มีความสุขจากการภูมิใจ ภูมิใจที�ทาํให้คนอื�นมี
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ความสุข เมื�อไดส้ามอยา่งนี0  ไม่มีใครยอมตาย กิเลสหลงดี นี0 คือ สามประเด็นที�กิเลสไม่ยอมตายที
นี0 เมื�อกิเลสไม่ยอมตาย มนัก็เลยสร้างทุกขใ์หเ้ราตลอด สุขลวงทุกขจ์ริงที�เราเคยมาทั0งหมดเกิด
จากกิเลสดูดพลงัเราไปตลอด นี0 คือเหตุที�กิเลสไม่ยอมตาย 
2.เหตุที�กเิลสยอมตาย 

เหตุที�กิเลสตายก็คือว่า เมื�อเราพิจารณาโทษของกิเลสมาก ๆ เราฟังธรรม แสดงธรรม 
สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรมต่าง ๆ เมื�อเราพิจารณาโทษของกิเลสมาก ๆ  

การพิจารณาแต่ละครั0 ง ๆ มนัเป็นพลงังาน เป็นพลงังานในการรู้โทษกิเลส พิจารณา 1 ชุด 
ก็เป็นหนึ�งชุด หลายครั0 งก็เป็นหลายชุด มนัเป็นพลงังานจริง พลงังานอนันี0 เป็นพลงังานในจิต
ของเรา เมื�อพลงังานอนันี0มากขึ0นไปเรื�อย ๆ เราพิจารณาเท่าไหร่ มนัก็มากขึ0นเท่านั0น พลงังาน
คลื�นแม่เหล็กทุกอยา่งตั0งแต่คลื�นแม่เหล็กธรรมดาที�ไม่มีชีวิต จนถึงคลื�นแม่เหล็กแห่งจิตวิญญาณ 
คลื�นแม่เหล็กแห่งจิตวิญญาณ มีหน้าที�เหนี�ยวนาํให้สิ�งอื�นเป็นตามเมื�อเราพิจารณาโทษของ
กิเลสมาก ๆ ฟังธรรม แสดงธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรมต่าง ๆ เมื�อเรา
พิจารณาโทษของกิเลสมาก ๆ มนักลายเป็นคลื�นแม่เหล็กแห่งความรู้วา่กิเลสเป็นทุกขอ์ยา่งไร
มากขึ0น เมื�อมากขึ0นเป็นแรงเหนี�ยวนาํให้กิเลสเชื�อตามมากขึ0น แรงเหนี�ยวนาํให้กิเลสเชื�อตาม 
ก็มีมากขึ0น แต่ในสมยัก่อนนั0น กิเลสมนัพิจารณาวา่มนัเป็นสุข ๆ แลว้เราก็เชื�อมนัคือให้มนัคิด
อยา่งนี0 อยา่งเดียว กิเลสตวันี0ก็โต พลงังานตวันี0ก็โต เพราะเขาคิดทีไร เขาก็โตขึ0นทุกที เพราะ
เขาดูดพลงัเรามาคิดมาโต มนัเลยเหนี�ยวนาํให้เราเชื�อตาม คราวนี0 เราจะเหนี�ยวนาํให้กิเลสเชื�อ
ตามคืน เอาคืน ๆ เราก็ตอ้งพิจารณาโทษให้มาก ๆ เพื�ออะไร แรงเหนี�ยวนาํให้กิเลสเชื�อตามไดม้าก 
เมื�อเราพิจารณาและเหนี�ยวนาํคืนมาก ๆ มนัก็จะไปเหนี�ยวนาํใหกิ้เลสเชื�อตาม 
3.พอกเิลสเชื�อตาม จะเกดิอะไรขึAน 

พอแรงเหนี�ยวนาํมากพอ กิเลสจะเชื�อตาม พอกิเลสเชื�อวา่ตวัเองเป็นทุกข ์ฟังดี ๆ นะ 
พอกิเลสเชื�อตามวา่ตวัเองเป็นทุกข ์กิเลสเขาไม่อยากไดทุ้กข ์เขาอยากไดสุ้ข เป็นความจริงของกิเลส
เพราะฉะนั0น เมื�อเขาเชื�อแลว้วา่เขาไดทุ้กข ์เขาเป็นตวัที�ทาํให้ทุกข ์และเขาไม่อยากทุกข ์มีวิธีเดียว
ที�เขาจะไม่ทุกขไ์ด ้คือ ตายซะ กิเลสฆ่าตวัตาย สลายตวัเอง สูญไปเลย เพราะฉะนั0น เขาจึงเต็มใจตาย
ประกอบกบัอนัที�สองจริง ๆ เมื�อพิจารณาทุกขอ์นัเดียว ก็จะเกิดการทาํลายเหตุแห่งการเกิดของ
กิเลสสามตัว เหตุแห่งการดํารงชีวิตอยู่ของกิเลสสามตัว การพิจารณาทุกข์อย่างเดียว  
ที�พระพุทธเจา้ตรัสวา่ การพิจารณาทุกขย์อ่มหลุดพน้จากทุกข ์ในพระไตรปิฏกเล่มที� 17 ขอ้ที� 
85 มนัเป็นกลไกอนันี0แหละ ทาํลายเหตุแห่งการมีชีวติอยูข่องกิเลสทั0งสามขอ้เลย 
1.ทาํใหกิ้เลสรู้วา่ ตวัเองคือตวัทุกข ์เพราะกิเลสคือธาตุรู้  
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2.ทาํให้กิเลสไม่ไดรั้บคาํชื�นชมจากจิตอีกต่อไป จิตไม่ชื�นชมแลว้ กิเลสทาํให้ขา้ทุกขแ์ต่ก่อน
หลงว่าทาํให้ขา้สุขอย่างเลิศยอด แต่ก่อนจิตจึงชื�นชมกิเลสแต่ตอนนี0 จิตไม่ชื�นชมกิเลสแล้ว  
จิตไม่ชื�นชมกิเลสแล้ว จิตรู้ชัดเจนแล้ว กิเลสเป็นทุกข์ กิเลสก็รู้แล้วว่าจิตไม่ชื�นชมเราแล้ว  
เมื�อไม่มีคาํชื�นชมกิเลสเขาไดรั้บความทุกข ์ดอ้ยค่า  
3.ไม่ภูมิใจ เพราะกิเลสรู้ว่าตวัเองเป็นคนทาํทุกข์ ไม่ไดท้าํความสุขอนัเลิศยอด ก็ไม่มีความ
ภูมิใจในตวัเอง คนอื�นก็ไม่ชื�นชมตวัเองไม่มีความภูมิใจ ทาํแต่ทุกขใ์ห้คนอื�น มนัเป็นพลงัจิตที�
หมดความภูมิใจในตวัเอง คนที�ไม่มีความภูมิใจในตวัเอง ดอ้ยค่า ฆ่าตวัตายมาเยอะแลว้นะ คน
ที�รู้สึกว่าตวัเองไม่มีคุณค่า มีแต่ทุกข ์นี�คือลกัษณะของคนที�ฆ่าตวัตาย เพราะฉะนั0น กิเลสเมื�อ
ได้ลักษณะอย่างนี0  เขาจึงฆ่าตัวตาย กิเลสจึงสลายตัวเอง แล้วจิตที� รู้ก็ไม่สนับสนุนแล้ว
เพราะฉะนั0 นจึงไม่มีกิเลสตวัใดที�ตายโดยไม่ยอม ไม่มีกิเลสตวัใดที�ตายโดยไม่ยอมตาย 
เพราะฉะนั0นการบรรลุธรรมที�แทจ้ริง กิเลสตอ้งยอมตาย ตายโดยการให้ปัญญา เราตอ้งให้
ปัญญากิเลสมากพอ จนกิเลสยอมตาย เตม็ใจตาย เราตอ้งเต็มใจให้กิเลสตาย กิเลสจึงจะยอมตายนี�
คือความคลาสสิค ถา้ยงัไม่เต็มใจตาย ยงัไม่ใช่ เขาจะดิ0นอยู่ ดูดพลงัเราไปอยู่ พ่อครูถึงบอกว่า 
สูงสุดแลว้ การรบนั0น ตอ้งรบดว้ยปัญญา ไม่เข่นฆ่ากนั รบกนัดว้ยปัญญาอยา่งเดียวเลย เรากบั
กิเลสนี0รบกนัดว้ยปัญญาอยา่งเดียว ใครจะให้ปัญญาเก่งกวา่กนัระหวา่งกิเลสให้ปัญญาเรา กบั
เราใหปั้ญญากิเลส ชิงไหวชิงพริบกนั รบกนัดว้ยปัญญาไม่มีเสียเลือดเนื0อแมนิ้ดเดียว กิเลสเขา
โง่ที�ไม่รู้เป็นทุกข ์แต่จิตเขารู้วา่มนัเป็นทุกข ์
การเกิดเป็นทุกข ์การอยูเ่ป็นทุกข ์กิเลสทาํอะไรไดไ้ม่มากมายนะ มนัไม่ใช่จิตที�สมบูรณ์ 
1.โง่ที�สุดเลยที�ไม่รู้ตวัเองเป็นทุกข์ เขาไม่รู้จริง ๆ นะ จนกว่าเราจะสอนเขา จนเรามีพลงัมากพอ 
ที�จะสอนเขาเท่านั0น เขาจึงจะรู้  
2.พึ�งตวัเองไม่ได ้ ตอ้งอาศยัพลงัจากเรา ตอ้งดูดจากร่างกายเรา อาศยัจิตใจเรา อาศยัร่างกาย 
เราแฝงคนอื�นอยู ่ ดูดพลงัมาสร้างความรู้สึกสุขมาเสพ จะสร้างร่างของตวัเองก็ไม่ได ้ แยกออก
จากจิตเราเขาจะตายเลย เหมือนเอาเชื0อเอดส์ออกไปจากเลือดตายเลยทนัที เป็นผสิีงตวัจริง 
กิเลสคือผสิีงกินอยูข่า้งใน เพราะเขาเลี0ยงตวัเองไม่ได ้

เพราะฉะนั0นหน้าที�เรา ตอ้งส่งเขาไปนิพพานก่อน เราถึงจะไปนิพพานได ้ส่งกิเลสไป
นิพพานก่อน วธีิส่งกิเลสไปนิพพานตอ้งใหปั้ญญากบัเขามาก ๆ เพราะฉะนั0นการสอนการพิจารณา
โทษภยัของกิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส จึงเป็นการสอนทั0งจิตของตวัเองและของกิเลส 
สอนสองชีวติไปพร้อมพร้อมกนั ชีวติเรากบัชีวติกิเลสสอนชีวติเราเราก็ไดค้วามรู้ที�มากขึ0น ได้
คลื�นแม่เหล็กตวันี0 ที�มากขึ0น ๆ สอนกิเลสเขาก็ไดต้วันี0 ที�มากขึ0น ๆ เหมือนกนั เพราะฉะนั0นจะ
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ได้สองอันนี0 ที� คู่กันไป เมื�อได้คู่สองอันนั0 น กิเลสถึงยอมตาย เมื�อกิเลสยอมตายจึงเหลือ 
จิตเพียว ๆ ของเรากบัปัญญาที�เป็นฌาน จิตเพียว ๆ กบัปัญญาที�เป็นฌานจึงไม่ใช่จิตที�หลงเกิด
มาใหม่ และยงัไม่มีภูมิตา้นทานอะไร  

อุตุที�หลงเกิดมาเป็นพืช เป็นสัตว ์เป็นคนน่ะ ที�อุตุสังเคราะห์กนั เป็นพืช เป็นสัตว ์
เป็นคนพอได้เป็นคนใหม่ ๆ มนัไม่มีภูมิตา้นทาน กิเลสมนัถึงเขา้ได้ เพราะมนัยงัไม่มีฌาน 
กิเลสมนัถึงเขา้ได้ พอเขา้ไดม้นัออกไม่ได้ ทาํลายมนัไม่เป็นเมื�อมาเจอธรรมะ มนัได้พบสัตบุรุษ  
ได้ฟังสัจธรรม ได้ฟังธรรมะ ได้พิจารณาจนเกิดฌาน จนปัญญามีฤทธิb จนไปสอนกิเลสได ้ 
จนกิเลสยอมเชื�อ และกิเลสตาย จึงเป็นจิตเพียว ๆ รวมกบัธรรมะปัญญาแห่งธรรม จึงเป็นจิตอนันี0  
เมื�อเป็นจิตอนันี0 เวลามาเกิดใหม่จึงมีตวัคุม้ครอง อาจจะหลงถูกมอมเมาไปชั�วคราว พอรู้ตวัปุ๊บ
จึงสลดัไดเ้ร็ว เมื�อมาเกิดใหม่จึงสลดัไดเ้ร็ว เพราะมีของเก่าอยูแ่ลว้ที�ไม่เปื0 อน และไม่ไดมี้
วญิญาณกิเลสไปสิงพอ่ครูใชค้าํวา่ ลิงลมอมขา้วพอง คลา้ย ๆ ตม นี�เราไม่ไดก้ลืนตม แต่มนัแค่
เปลือกนอก ถูกสาดตมใส่ ขา้งในจิตบริสุทธิb พอรู้ตวั ลา้งออกเลยแต่คนทั�วไปกินตมเขา้ไปดว้ยมนั
หลงกินเขา้ไปเป็นเนื0ออยูข่า้งในเลย เวลาลา้งมนัจึงใชเ้วลามากกวา่ เพราะกิเลสมนัแน่นกวา่ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25 ตุลาคม 2557 

5 ผูเ้ขา้ถึง 5,904คน /415 ถูกใจ / 23 คน แสดงความคิดเห็น / 58 แชร์ 
 

การสอนโดยไม่ต้องสอน (วธีิช่วยเพื�อน)  

ความพร่องกาํลงัคน สัปปุริสธรรม 
 

ที�สาํคญัจริง ๆ คนเรามาเสียสละขนาดนี0  ไม่ตอ้งไปเอาเป็นเอาตาย อะไรมากหรอก 
ใครอยากเจริญก็เจริญไป ไม่ตอ้งเอาเป็นเอาตายมากหรอก ใครอยากเจริญเขาจะแอคทีฟตวัเอง 
ใครไม่เจริญเขาก็จะชา้เองของเขา แต่ถา้เร่งแอคทีฟตวัเองขึ0นไป มนัจะจูงเพื�อนของเรา ไม่ใช่
ตวัไปจิ0มเพื�อนนะ แต่ตวัขึ0นของเราจะลากเพื�อนตามเอง มนัเหนี�ยวนาํ เป็นคลื�นแม่เหล็กจริง ๆ  
ถา้อยากช่วยเพื�อนไม่ตอ้งไปคิดอะไรมากกบัเพื�อนหรอก คนเขามาเสียสละขนาดนี0  โดยค่ารวมนะ  
ที�เรามาเสียสละกนัขนาดนี0  มาทาํงานฟรีกนัขนาดนี0  โดยค่ารวมเราคิดวา่ มนัหาง่ายหรือ เอาอยา่งนี0
ก็แลว้กนั เราคิดวา่ มนัหาง่ายหรือ มนัจะมีซกักี�คนในโลกใบนี0  แค่นี0มนัก็ควรจะยกให้กนัไดแ้ลว้ 
พูดกนัชดั ๆ นะ มนัยกให้กนัได้แลว้ ว่าเออ้ ทาํตามแรงของใครก็ของใครแต่เพียงแต่ว่าเออ้  
ถา้เราเห็นวา่อะไรที�มนัควรจะพฒันาขึ0นไป อะไรเหมาะควรอยา่งไรก็ซกัถามกนัแลกเปลี�ยนกนั 
พดูคุยกนั 
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ผมคิดวา่มนัจบไดแ้ลว้ในเรื�องของการที�จะเอาเรื�องกนั ไม่รู้นะโดยส่วนตวัของผม 
ถา้คิดว่าเพื�อน เอ มนัขี0 เกียจเกินไป อะไรเกินไปนี� ผมเห็นแต่ละคนมนัก็ตาเหลือก กนัทาํอยู่นะ 
ตาโหลแลว้นะ มาว่าใครขี0 เกียจแต่จริง ๆ ก็ทาํตามแรงของใคร ๆ นั�นแหละ ในส่วนตวัแต่ถา้
ใครขี0 เกียจจริง ๆ แอบแฝงจริง ๆ ก็บาปของเขาเอง ๆ จะขี0 เกียจก็ช่างเถอะ กินขา้วแค่มื0อ สองมื0อ
แลว้ขี0 เกียจมั�ง ก็ช่างเถอะนะ เขาถูบา้นก็เอาละ ทาํอะไร ๆ ให้บา้งก็เอาเถอะ จะเอาอะไรมาก 
จะจา้งก็ไม่ไดจ้า้งเท่าไหร่ อาหารก็ให้กินแค่มื0อสองมื0อ ให้กินขา้วกบัผกักบัเกลือ เลี0 ยงก็เลี0 ยง
ถูก ๆ คุม้จะตาย นอนก็ไม่ไดโ้กอ้ะไร นกัหนา 

คือถ้าเราเขา้ใจนะ ถา้เขา้ใจถึงขนาดนั0น พวกเรามาเสียสละ มาบาํเพ็ญถึงขนาดนี0   
มนัอบอุ่นมากแลว้ ในส่วนตวัผมนะ ที�เหลือ วิธีช่วยเพื�อนที�ดีที�สุด ในส่วนตวัของผมนะ แอคทีฟ
ตวัเองขึ0 นไป แต่ละคนแอคทีฟตัวเองขึ0 นไปเป็นหลักเลยนะ เราเพิ�มอธิศีลของเราขึ0 นไป  
ทั0งกามทั0งอตัตาเราให้ลดลง ๆ เพิ�มอธิศีลสูงขึ0น ๆ ทาํงานอย่าขี0 เกียจให้ขยนั ๆ เหนื�อยหนัก  
เราทาํงานแต่ละวนัเหนื�อยหนกั ๆ แต่ก็แข็งแรง ป่วยเป็นบางคราว โอเค ยกให้ป่วยเป็นบางคราว 
ค่ารวม ๆ เราแขง็แรง โอเค อยา่งนี0แหละมนัจะลากกนัขึ0นไปเอง ไม่ตอ้งห่วงหรอก 

นี�คือการสอนโดยไม่ตอ้งสอน นี�คือการสอนโดยไม่ตอ้งสอน โดยธรรมชาติของคน
จะมีอตัตา จะมีโลกธรรม บางทีบอกมากก็ไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่ แต่ทาํให้ดูนี� โอโ้ฮ ไม่ตอ้ง
สอนเลยนะ สอนแบบไม่ตอ้งเลย จะวิ�งตามกนัเองน่ะ แลว้จะศรัทธากนัเอง นี0 โดยหลกัใหญ่
เลยนะ แต่ไม่ไดห้มายความวา่จะไม่พูดนะ มนัเป็นเรื�องที�ดีในการแลกเปลี�ยนขอ้มูล หรือใคร
พดูแลกเปลี�ยนนี� นี0 เป็นเรื�องที�ดี ไม่งั0นจะไม่ไดเ้รียนรู้ความจริง ในหลายมุม 

การพดูคุยแลกเปลี�ยนดีกวา่การเดา เพราะมุมที�เราเห็นเนี�ยก็มุมหนึ�ง มุมที�เพื�อนเห็น
มนัก็อีกมุมหนึ�ง มนัคนละมุม บางทีดีทั0งคู่เลยนะ และประมาณไดถู้กสัปปุริสธรรมทั0งคู่เลยนะ 
แต่คนละมุม และทาํคนละเรื�องดว้ยนะ แต่จริง ๆ น่ะเหมาะสมทั0งคู่เลย อยา่งนี0ก็มีนะ บางครั0 ง
เราก็เห็นความพร่องวา่บางครั0 งมนัก็ไม่เหมาะนะ ฟังเพื�อนมาก็พบวา่ จริง ๆ มนัก็ไม่เหมาะนะ
ถา้ขอ้มูลอยา่งนี0มนัก็ไม่เหมาะก็มี จะมีมุมของมนั แลกเปลี�ยนอยา่งนี0แหละ ไดล้ดอตัตา ไม่ได้
อยูใ่นแต่ทฤษฎี แต่เราก็เอามาลงมือปฏิบติั 

แต่ขอให้พี�นอ้งไดเ้ขา้ใจ ประเด็นที�เราพูดถึงวา่ เรามาเสียสละกนัขนาดนี0 นี� ไม่ตอ้ง
ไปถือสากนัหรอก มนัเลิกถือสากนัไดแ้ลว้ ถา้ไม่ดีมนัจะหลุดเอง ไม่ตอ้งไปห่วงวา่เขาจะมาแฝง 
ถา้เราพฒันาขึ0นสูงเท่าไหร่ ๆ ถา้ใครไม่พฒันานะ มนัจะมีวบิากเอง จะหลุดเอง กระเด็นเองเลย 
ไม่ตอ้งไปห่วงหรอก 
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วิธีที�คดัคนออกดีที�สุดคือการเพิ�มอธิศีล วิธีที�ดูดคนดีเขา้มาไดแ้รงที�สุดคือการเพิ�ม
อธิศีล วิธีที�ดูดคนดีให้สามคัคีกนัได ้ดูดคนดีเขา้มารวมกนัไดม้ากที�สุดคือเพิ�มอธิศีล วิธีที�ดนั
คนไม่จริงออกไปได้ดีที� สุดคือการเพิ�มอธิศีล และวิธีที� ช่วยคนขี0 เกียจให้ขยนัช่วยคนที� 
ไม่เข้าท่าให้เขา้ท่า คือการเพิ�มอธิศีล การเพิ�มอธิศีลคือคาํตอบทั0งหมด ทาํที�เราคือคาํตอบ
ทั0งหมดในขณะเดียวกนั สื�อสารขอ้มูลกนั สัปปุริสธรรมนี�คือการสื�อสารขอ้มูลกนั เราสื�อสาร
ขอ้มูลกันแบบไม่เอาเป็นเอาตาย ไม่ได้หมายความว่า ต้องเอาตามความคิดของเรา แต่เรา
ตอ้งการรู้ขอ้มูล คืออะไร เราตอ้งการเรียนรู้ร่วมกนั อนันี0 เป็นความเจริญ ขอยืนยนัเลยนี�คือ
ความเจริญ 

เราก็สื�อสารกนั อ่านดูความเจริญในจิตของเรา เราให้อภยักนัไดไ้หม เราไม่ถือสา
กนัได้ไหม เราล้างใจกนัได้ดีแค่ไหน ก็สื�อสารกนั อย่าเดาใจกนั การเดาใจเป็นความเสื�อม  
การสนทนากันเป็นความเจริญอย่างยิ�ง มนัจะได้เหลี�ยมมุมของธรรมะต่าง ๆ ด้วย เราตอ้ง
พฒันาให้ดีขึ0น จะตอ้งใส่ใจให้ดี ฟังธรรมให้ดี สัปปุริสธรรมคือความเจริญที�แทจ้ริง คือการ
พฒันาที�แทจ้ริง ที�เราจะตอ้งใส่ใจใหดี้นะ 

ฝากเรื�องความพร่อง ฝากเรื�องกาํลงัคนของพวกเรา อยา่คิดวา่กาํลงัคนมากขึ0นแลว้
เราจะสบายมากขึ0นกว่านี0  ไม่ใช่ชีวิตเราลาํบากขนาดนี0  ไม่ลงตวัขนาดนี0  เจริญที�สุดแลว้ สิ�งที�
เป็นอยู่นี0 ทาํให้เราบรรลุธรรมได้เร็วที�สุดแลว้ ต่อให้คนมามากกว่านี0  ผมก็ตอ้งช่วยให้เราทาํ
อตัรานี0 แหละ ในอตัราลาํบากอย่างนี0 แหละ ถา้สบายไปผมก็ขยายงานออกไปอีกอยู่ดีอย่างนี0
เหมือนเดิมนั�นแหละ ใหท้าํใจไวเ้ลย อยา่ไปคิดวา่ คนมามากกวา่นี0 จะลงตวักวา่นี0  ไม่หรอกมนั
ก็จะเท่าเดิมนั�นแหละ พร่องเหมือนเดิมนั�นแหละ มนัจะพร่องมากกวา่นี0  แต่มนัจะลาํบากมาก
ขึ0นตรงที�ว่า กิเลสและวิบากของแต่ละคนจะมากขึ0น จริง ๆ ถ้าเราวางใจได้ มนัก็ไม่มีอะไร
ลาํบากหรอก มีแต่ความเจริญอยา่งดียว มนัจะดึงวบิากเรามาเซาะกิเลสเราเตม็ที� 

ความบกพร่องนี0แหละ มนัคือเครื�องมือสร้างความเจริญของชีวิต ไม่ตอ้งไปฝันหรอกวา่
มนัจะลงตวัไปมากกว่านี0  เราก็ทาํให้พร่องมากกว่านี0  ไม่เห็นยากอะไรเลย เพิ�มงานขึ0นไป
หน่อยเราก็ตาเหลือกแลว้ เรามีหนา้ที�ทาํความสุขท่ามกลางความตาเหลือกนี�แหละ เรามีหนา้ที�
ทาํความสุข ทาํความแข็งแรง ทาํความแกร่ง มนัจะมีประโยชน์อะไร ถ้าคุณทาํงานลงตวั  
ถามจริง ๆ มนัจะมีประโยชน์อะไร ถ้าคุณทาํงานลงตวั อยากทาํงานลงตวัคุณจะมาทาํไม 
ไม่ไดฝึ้กศกัยภาพเพิ�ม ศกัยภาพก็ไม่เพิ�ม แป๊กขั0นลงตวัแค่นั0นคุณก็ออมล่อม ๆ ไปตามกิเลส 
กิเลสก็โต 
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จะบอกความลบัใหน้ะ ที�ชา้เพราะลงตวั แต่ถา้เมื�อใดที�ไม่ลงตวักวา่นี0  จะเจริญกวา่นี0  
บอกความลบัให้นะฟังอนันี0 ให้เขา้ใจนะ ฟังพ่อครูเทศน์ไม่กี�วนันี0 เอง ฟังอนันี0 ให้เขา้ใจชดั ๆ นะ 
บางคนโดยค่ารวม พ่อครูบอกว่า บางคนโดยค่ารวม เขาตํ�ากว่าเรา แต่บางอนัเขาเด่นกว่าเรา  
จาํไวน้ะ บางคนโดยค่ารวมนี�เขาสูงกวา่เรา บางอนัเขาดอ้ยกวา่เรา มนัมีนะ มนัมีพวกนี0  พ่อครู
บอกว่า อย่าไปคิดว่า คนหรืออะไรมนัจะสมบูรณ์ไปทั0งหมดอย่างนั0นอย่างนี0  เพราะฉะนั0น 
ในส่วนใดของคนอื�นที�เขาเด่นกว่าเรา ๆ ก็เคารพ ในส่วนใดของคนอื�น เขาดอ้ยกว่าเราเราก็
ปรารถนาดี เมตตาต่อกนั ปรารถนาดีต่อกนั เมตตา อุเบกขา 

คนเรานี� ส่วนเด่นมนัก็มี ส่วนด้อยก็มี นี� คือสัจจะเพราะฉะนั0นเมื�อเรามาทาํงาน
ร่วมกนั บารมีของแต่ละคนมนัจะไม่เหมือนกนั บางคนก็เด่นในดา้นไดโ้ภคทรัพย ์บางคนก็เด่น
ในดา้นมุมนั0นมุมนี0  ดา้นเจโต ดา้นอะไร อะไรก็แลว้แต่ดา้นถนดัมุมนั0นมุมนี0  มนัไม่เหมือนกนั 

ความสามัคคีจะทําให้เกิดพลังรวม ที�จะทําให้เกิดความเป็นประโยชน์ที� สุด 
เพราะฉะนั0นก็ช่วยกนัคนละไม้ละมือโดยอาศยักันคนละไมค้นละมือ และก็จะได้เกิดการ
เรียนรู้ซึมซับซึ� งกนัและกนั เราก็จะไดเ้รียนรู้จุดเด่นคนอื�น เราอย่าไปคิดว่าเราสมบูรณ์แบบ
ทั0 งหมด อย่าคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบทั0 งหมดถ้าอยากเกิดความเจริญขึ0 น แต่ให้รู้ว่าเรา 
มีจุดเด่นบางเรื�อง เราก็รู้ว่าเรามีจุดเด่นเรื� องนี0  และเราก็รู้ว่าเรามีจุดด้อยขอ้นี0 นะ แต่ก็ให้รู้ว่า 
ที�เราด้อยน่ะ เพื�อนมีที�เก่งกว่าเรามนัมีเด่นมีด้อยแต่ละด้านในแต่ละคนแตกต่างกัน ที�เรา
ดอ้ยน่ะ มีเพื�อนที�เก่งกวา่เราอยู ่เราก็ฝึกตามเท่าที�จะทาํได ้ขนาดพระสารีบุตรนะ ท่านเป็นอคัรสาวก
เบื0องขวา ท่านยงัรู้วา่ท่านดอ้ย หลุดหลิก เพราะท่านเป็นลิงไม่รู้กี�ชาติ ท่านก็ดอ้ยเรื�องหลุดหลิก 
ท่านก็เคารพพระอสัสชิที�ท่านสงบ อยา่งนี0 เป็นตน้ 

แต่พระอสัสชิท่านก็เทศน์ไม่ค่อยเก่งนะ ธรรมเหล่าใดมีมาแต่เหตุ ตถาคตตรัสเหตุ
แห่งธรรมนั0นไว ้ถา้ดบัที�เหตุสิ�งนั0นก็จะดบั พูดจบแค่นี0  เป็นอยูแ่ค่นี0  พูดไม่กี�คาํ แต่พระสารีบุตร
ท่านอธิบายเก่ง อย่างนี0 เป็นต้น ให้เราเคารพในส่วนดีของกันและกัน มนัมีจริง แม้ค่ารวม  
บางทีเขาดอ้ยกวา่เรา บางอยา่งเขาเลิศกว่าเรา ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือว่าทางธรรม บางเรื�อง
ธรรมะบางคนเขาสูงไปเลยนะ บางคนกินมื0อเดียวไดดี้นะ แต่ขี0 โมโหจงั เอา้ กินมื0อเดียวแต่
เป็นจุดที�เขาเลิศกวา่เรานะ แต่ขี0โมโหนี�เออ้ เราใจเยน็กวา่เขา เราดีกวา่เขาก็ตรงนี0  ซึ� งเขาจะมา
เรียนรู้ความใจเยน็จากเรา เราก็เรียนรู้การกินมื0อเดียวจากเขา อยา่งนี0 เป็นตน้ 

ฟังดี ๆ นะ มนัจะแลกเปลี�ยนกนั มนัจะหนุนกนั จะช่วยกนั ให้เราเคารพตรงนี0  พ่อครู
บอกวา่ แต่ละคนดว้ยมีจุดเด่นเหล่านี0  แต่ละคนมีความสามารถในการใหค้าํแนะนาํมุมนั0นมุมนี0  
มนัก็ไม่เหมือนกนันะ บางคนทาํหลายอยา่งได ้บางคนทาํไดอ้ยา่งเดียวเท่านั0น อยา่งนี0 เป็นตน้ 
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แต่ละคนมีความถนัดที�แตกต่างกนัไป และเวลาที�เกิดปัญหาขึ0น พ่อครูบอกว่า แล้วก็มาหา
อาตมาคนเดียว อาตมาก็ตายพอดี ไม่ได้หรอก ถ้าเอาอาตมาคนเดียวไม่ได้นะ สมณะบ้าง  
สิกขมาตุบา้ง ฆราวาสบางคนก็ช่วยไดน้ะ ในการให้คาํแนะนาํต่าง ๆ ให้คาํช่วยเหลือเราก็ตอ้ง
รู้จกัคบ พอ่ครูใหเ้ราคบคนที�ช่วยเหลือเราได ้คนที�เขา้กบัเราได ้แต่คนที�เราเขา้เท่าไหร่ก็เขา้ไม่ติด 
เขา้แลว้มนัโอแ้ลว้วิบากเราวิบากเขาไม่เขา้กนัเลยเนี�ย ไม่ไดเ้ลย ที�เราเขา้ไม่ไดเ้ลยก็ไม่เป็นไร 
ก็ตอ้งเลือกที�เราพึ�งได ้ส่วนที�เราเขา้ไม่ไดเ้ราก็วางไป ส่วนเราเขา้ไดก้็เขา้ส่วนที�เขา้ได ้และถา้
จะมาถามแต่พอ่ครูอยา่งเดียวพ่อครูท่านก็ตายนะ มนัไม่ไหวน่ะ เรามารอถามพ่อครูอยา่งเดียว
ไม่ได ้เพราะฉะนั0นก็ตอ้งแบ่งเบากนั ให้คนนั0นคนนี0 ช่วยกนั ช่วยกนัคิด ช่วยกนัพูด มนัเกินแรง 
ก็ค่อยไปหาพ่อครู ก็แหมือนกนันั�นแหละ ของเราเองก็พอคุย พอแกก้นัได ้ถา้มนัลงตวัไปอยู ่
ก็คุยกนั ถ้ามนัจะตอ้งมาถึงผมก็มา มนัมาทุกเรื� องผมก็ตายกนัพอดี ผมก็ไม่รอดเหมือนกนั  
งานอะไรก็ไม่รู้เยอะไปหมดเลย 

เพราะฉะนั0นเราก็ดูให้เหมาะอยา่งนี0  มนัจะมีอย่างนี0 ว่า เราจะไปยึดมั�นถือมั�นบุคคล
อยา่งเดียวเลย ไม่ฟังหมู่นี�ไม่ไดน้ะ ไม่เจริญ พอ่ครูบอกวา่มายึดมั�นถือมั�นอาตมาอยา่งเดียวไม่เจริญ 
มนัก็พออยู่ได้ แต่มนัเจริญช้า ยึดมั�นถือมั�นพ่อครูก็ ยงัดีกว่าไม่ยึดมั�นถือมั�นใครเลย มีส่วน
เจริญอยูบ่า้งแต่มนัก็จะชา้ แต่เราเคารพหมู่ดว้ย เคารพจุดดีของหมู่นั�นแหละ เคารพส่วนดีของเขา
ที�เขาจะแบ่งเบาเราได ้จะเกื0อกูลกนัไดน้ั�นแหละ เราก็เคารพกนั อนันี0ก็จะเกิดความเจริญ มนัก็
ตอ้งเคารพทั0งสองส่วนแบบนี0  มนัจะเป็นเรื�องที�ดีนี�ก็เป็นเนื0อหาที� ให้เราไดเ้รียนรู้ ผมฟังพ่อครู
แลว้คิดนะว่า เออ้ บางคนมุมนี0 เขาเลิศนะ แต่ไม่เขา้ท่าเลยนะเรื�องนี0  แต่บางเรื�องเขาทาํเด่นไป
กวา่เพื�อนเลย แต่บางเรื�องทาํไมไม่ไดเ้รื�องไม่ไดร้าว เรื�องนี0ก็ไปดีเลย แต่เรื�องนี0 ไม่ไดเ้รื�องเลย 
อะไรอย่างนี0 เป็นตน้ กินขา้วมื0อเดียวก็เก่งอยู่นะ แต่เล่นเกมส์อยู่ง ั0นน่ะ เอ เป็นอะไร ติดเกมส์
อยูน่ั�นแหละ อะไรอยา่งนี0 เป็นตน้ เอ มนัแปลก ๆ อยู่นะอนันี0 ก็เป็นธรรมะที�พ่อครูให้ ไม่กี�วนั
มานี0  เพื�อที�จะใหเ้กิดความสามคัคี เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรก็  
ขอใหทุ้กคนตั0งใจปฏิบติัใหดี้ ขอใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสุขทุกท่านครับ  
สาธุ 
 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
วนัที� 5 พฤศจิกายน 2557 
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6 ผูเ้ขา้ถึง5,116คน /312 ถูกใจ /17คน แสดงความคิดเห็น /44 แชร์ 
 

ศีลข้อ 2 ขโมย  

การขโมย แต่เป็นขโมยที�ลึกซึ0 ง มันขโมยสิ� งที�ไม่ใช่ของเรา การที�เราไปชิงชัง
รังเกียจใครที�ทาํไม่ดีกบัเราหรือทาํไม่ดีกบัใคร ๆ เราไม่ถูกใจ มนัเป็นการขโมย ฟังแลว้บางคน
ก็เมาหมัด ขโมยอะไร มันเป็นการขโมยสมบัติของผูอื้�นมาเป็นของตัวเองมนัก็เลยทุกข ์
(หวัเราะ) โอย้ ฟังแลว้ก็เมาหมดั 
ขโมยยงัไง รู้มั0ย ? 

คือจริง ๆ มนัไม่ใช่สมบติัของเรา ไอที้�เราขโมยคือเราอยากได้ดั�งใจเราพยายาม
บงัคบัมาเพื�อให้ไดด้ั�งใจเรา เรากรรโชกมา เราอยากให้เกิดดีไดด้ั�งใจเราหมาย ไม่อยากให้เกิด
สิ�งร้ายน่ะ แต่แทที้�จริงสิ�งดีสิ� งร้ายมนัเกิดตามวิบากของใครก็ของใคร เรารับเท่าไหร่ก็เป็น
วิบากของเรา คนอื�นทาํเท่าไหร่ก็เป็นวิบากของเขา หรือคนอื�นรับเท่าไหร่ก็เป็นวิบากของเขา 
แต่เรานี�จะไปขโมยมาให้ไดด้ั�งใจเรา ทั0ง ๆ ที�มนัไม่ใช่สัจจะ เพราะมนัของใครก็ของใคร เขา้
ใจมั0ยเวลาเราจะไปขโมย บางทีเนี�ย เราไม่อยากไดรั้บสิ�งที�เลวร้ายใช่ไหม เราพูดดี ๆ กบัเขา 
แลว้เขาพดูไม่ดีกบัเรา เราก็จะไปขโมยคาํพูดดี ๆ จากเขาน่ะมา เขาก็ไม่ยอมสิ มนัไม่ใช่สมบติั
เราเราไม่ไดท้าํ เราเคยทาํร้ายมาก่อน สมบติัเราคืออะไร คาํพูดร้าย ๆ แต่ปางไหน ๆ ไง อนันี0
มนัคือสมบติัเรา เขาก็เลยยดัสมบติันั0นน่ะใหเ้รา 

คุณเอาสิ�งที�ไม่ใช่ของคุณ คุณไปเอาแต่ของคนอื�น ก็เราพูดร้าย ๆ มาก่อน ปางไหน ๆ
แล้ววิบากร้ายชุดนั0นมา เราได้รับสิ� งร้ายแลว้เราจะไม่เอา จะไปเอาสิ�งดี มนัขี0 โกงชัด ๆ เลย 
แถมไปวา่เขาอีกต่างหากนะ โยนความผิดให้เขาต่างหากวา่ เขานี�ขโมย เออ แต่ไปวา่เขาอีกวา่
เขานี�ขโมย เขาขี0โกง อะไรวะเราพูดดีกบัเขา ๆ ไม่พูดดีกบัเรา ขี0โกงนี�หวา่ ไปหาวา่ ยงัไปโยน
ความผิดให้คนอื�นอีกว่าเขาขี0 โกง แทจ้ริงตวัเองขี0 โกง เอ๊ะ เราพูดดีกบัเขา ๆ ไม่พูดดีกบัเรา  
ขี0โกงนี�หวา่ ฟังแลว้เมาหมดัไหมเนี�ย เขา้ใจมั0ย ? เขา้ใจหรอ โอ ทาํไมเก่งอยา่งเนีzยะ เขา้ใจกี�คน
ล่ะเนี�ย ฮึเพราะสมบติัจริงของเรานี�คือวบิากดีร้ายของเราในอดีตส่วนหนึ�ง สังเคราะห์กบัวิบาก
ดีร้ายในปัจจุบันส่วนหนึ� งใช่ไหม พอมันมาปุ๊บ เราได้เท่ าไหร่ตามจริงนั0 นใช่ไหม  
ณ วนิาทีนั0นน่ะ เสร็จแลว้เนี�ย เราพูดดีไปก็ถูกด่า สมบติัจริงของเราคือถูกด่านั�นแหละ มนัเป็น
วบิากในอดีตและปัจจุบนัสังเคราะห์กนั ในปัจจุบนัเป็นไง ในปัจจุบนัเราพูดดีแสดงวา่มนัเป็น
ปัจจุบัน มันเป็นผลดีหรือเปล่า จริง ๆ มันก็ เป็นผลดีในปัจจุบันนั�นแหละ ผลดีอะไร  
ไอปั้จจุบนัวบิากดีไปออกฤทธิb แทนวิบากร้ายที�เราเคยทาํมาแต่ก่อนน่ะ เราไปวา่คนอื�นมาใช่ไหม
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ตั0งแต่ปางไหน เสร็จแลว้มนัก็มารวมกบัที�เรากาํลงัพดูดีอยูอ่ยา่งนี0  ถา้เราไม่พดูดีจะหนกัวา่นี0  
http://youtu.be/8OBMmOgcN9M 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํนครพนม 
วนัที�20 ตุลาคม 2557 

7 ผูเ้ขา้ถึง 4,962 คน / 403ถูกใจ / 16 คน แสดงความคิดเห็น /32แชร์ 

 

จิตไม่เสียหาย กไ็ม่มีอะไรเสียหาย  

เจริญอย่างเดียว วางทาํวาง วางด้วยความเบิกบาน วางตวัแรก คือ สัพพปาปัสสะ
อกรณัง บาปทั0งปวงไม่ทาํวางทาํวาง คือ หยุดชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจให้ผอ่งใสใชพ้ลงักุศลของทุกคน 
ของหมู่มิตรดีสหายดี มาคุม้ครองเรา ดีกว่าเอาความดีของเราคนเดียว คุม้ครองเราคนเดียว 
อยา่ใหว้บิากโทษของเราออกฤทธิb แรงเกินไป ถา้เราดื0อดึงดนั ตดัสินใจทาํไปผิดพลาด แลว้หมู่กลุ่ม
ก็ใหอ้ภยัดว้ย เราจะใหอ้ภยัตวัเองไดห้รือ ฉะนั0น อยา่ใหว้บิากโทษของเราออกฤทธิb แรงเกินไป  
การตดัสินใจโดยตวัเองคนเดียว ใช้อาํนาจ ถา้ไม่เห็นว่าไดผ้ลเกิน 70% พ่อครูท่านว่า ท่านก็ 

ไม่กลา้ตดัสินโดยคนเดียวหรอก ฉะนั0น การตดัสินอะไร ๆ ควรใชม้ติของหมู่กลุ่ม เพราะถา้

ตดัสินคนเดียว แลว้ตดัสินผดิไป วบิากจะแรงมาก เราจะใหว้บิากเกิดแรงกบัเราหรือ 

อตัตาคือไม่รู้เหตุผลที�แท้จริง เหตุผลที�แท้จริงคือสิ� งที�มองไม่เห็น (วิบากดี-ร้าย  
ในอดีตส่วนหนึ� งรวมกบัปัจจุบนัส่วนหนึ� ง เป็นผลที�เกิดขึ0นทุกเสี0 ยววินาที ณ ปัจจุบนันั0น ๆ  
รับผลแลว้ก็จบดบัไป) สิ�งต่าง ๆ ที�เกิดขึ0นทุกเสี0 ยววินาที ในแต่ละช่วงเวลาจึงไม่มีอะไรเที�ยง  
รู้เหตุแห่งความไม่เที�ยง เหตุผลที�แทจ้ริงคือความไม่เที�ยง ความไม่ยึดมั�นถือมั�น เมื�อไปยึดมั�น
ถือมั�นจึงทุกข์ การรู้แจง้ความจริงตามความเป็นจริง จึงจะหลุดพน้จากทุกข์ไดจึ้งจะช่วยงาน
ผูน้าํได ้

คนดีทาํอะไรไดม้ากกวา่คนอื�นคนไม่ดี เพราะมีพลงัมาก การใชว้ิบากร้ายพร้อมหมู่ 
จะมีความดีวิบากดีของหมู่มาร่วมคุม้ครองเราดว้ย วิบากร้ายจะเบากว่าทาํดีคนเดียวใช้วิบาก
ร้ายคนเดียวถา้เราทาํดีพร้อมพระโพธิสัตว ์เราสามารถเบิกบุญกุศลไดน้ะ ผมก็ใช ้มีบุญกุศลเบิกได ้
ประสบการณ์เบิกได้ประมาณ 80 %ผมไม่เก่งหรอกแต่เป็นคนซื�อ ๆ เป็นคนมีบุญกุศล  
บุญกุศล ก็ช่วยเราตลอด บางครั0 งก็ฉลาดสุด ๆ บุญกุศลคือความฉลาดร่วมเป็นร่วมตายกบัหมู่
กลุ่มคนดี เราจะไดรั้บวบิากเบาบางลงได ้แลว้เวลาไดรั้บกุศลก็จะไดรั้บมากกวา่เราทาํดีคนเดียว 
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พ่อครูเทศน์เมื�อเชา้วา่เป็นพระอรหนัตใ์นเพศฆราวาสมากกวา่เพศนกับวช นกับวช
เป็นทางโปร่ง มีไวเ้อื0อคนที�ไม่แข็งแรง คนที�มีภูมิอาริยะ แล้วแข็งแรงไม่ตอ้งมาบวชหรอก 
ทาํงานไปเลย มนัจะพลิ0ว ทาํได้หลายอย่างนายกนักบริหารถ้าเป็นอรหันต์ในระดบัต่าง ๆ  
จะช่วยทาํงานบริหารไดม้าก ใหต้ั0งใจปฏิบติัธรรม จะเจริญไดเ้ร็ว 

วิธีลดวิบากที�ดี คือ ใช้มติหมู่ แลว้ทาํร่วมกบัหมู่ พลงัดีจะออกฤทธิb แทนร้ายไดม้าก 
วิบากร้ายจึงออกฤทธิb ไดน้้อย และจะทาํให้บรรลุธรรมไดเ้ร็วเรื�องใดก็ตามถา้หมู่ไม่มีความรู้  
ก็ขอมติหมู่ให้ตั0งกรรมการขึ0นมา แลว้ถา้กรรมการกลุ่มยอ่ยประชุมพร้อมกนัไม่ไดก้็ให้ติดต่อ
โทรคุยกนัในหมู่เล็กได้ ถ้าจะให้หมู่ใหญ่ลงมติ ก็ให้หมู่ลงมติว่า มีขอ้พิจารณา 2 ประเด็น  
1. เป็นเรื�องสาํคญัจาํเป็นหรือไม่ 2. มีงบประมาณพอหรือไม่ อนุมติัหรือไม่(เหตุการณ์จากพี�ปุ๊
แจง้เรื�องกลอ้งที�จะซื0อสื�อ)  

ใจเสียหายคือความเสียหายที�แทจ้ริง ถา้ใจไม่เสียหายไม่มีอะไรเสียหาย เวลาเกิด
เหตุการณ์ใด ๆ เอามาพฒันาใจเราให้ได ้เพราะทุกอย่างก็เกิดดบั ๆ ตลอดเวลา จึงไม่มีอะไร
เป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของใครเอาทุกอยา่งมาปฏิบติัที�ใจให้ได ้ทาํมนัเขา้ไปอะไรที�หมู่ลง
มติแลว้ แลว้ก็ทาํดีอยา่งดีที�สุดดีที�เราทาํแมไ้ม่เกิด เราก็ตอ้งวางใหไ้ด ้ 
1. เราวางใหไ้ดก่้อน ก่อนที�จะทาํดี  

2. เมื�อวางได ้เราก็ลงมือเสนอทาํหนา้ที�ให้ดีที�สุด 

3. ทาํแลว้ก็วางไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละคน 

ชีวติที�ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�นอยา่งเป็นสุข คือ “วางทาํวาง” ซึ� งก็ไปตรงกบัที� 
พระพุทธเจา้ตรัส คือ โอวาทปาฏิโมกข ์
อ. หมอเขียว ฝากไว ้2 ประเด็น คือ “วางทาํวาง” และ “ไม่มีอะไรเสียหายถา้ใจไม่เสียหาย ใจที�

เสียหาย คือความเสียหายที�แทจ้ริง” 

สรุปการประชุมเตวชิโช ที�สวนป่านาบุญ 3 

วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 

8 ผูเ้ขา้ถึง 4,566คน /279 ถูกใจ /6 คน แสดงความคิดเห็น /32 แชร์ 
 

เร็วในสิ�งที�ควรเร็ว ช้าในสิ�งที�ควรช้า 

พระไตรปิฏกเล่มที� 67 ขอ้ที� 680 ในเวลาที�จะตอ้งทาํชา้ ๆ ผูใ้ดรีบด่วนทาํเร็ว มนัเสียเร็ว
ในเวลาที�จะตอ้งรีบด่วน กลบัทาํชา้ไป ผูน้ั0นยอ่มตดัรอนประโยชน์ของตนเอง เหมือนคนเหยียบ
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ใบตาลแหง้ แหลกละเอียดไปฉะนั0น ในเวลาที�ตอ้งทาํชา้ ๆ ในเวลาที�ตอ้งรีบด่วนก็รีบด่วนทาํเสีย 
ประโยชน์ของผูน้ั0นยอ่มบริบูรณ์เหมือนดวงจนัทร์ส่องแสงสวา่งในกลางคืนฉะนั0น จบคชกุมภ
ชาดกที� 5 

พวกเราบางทีเมื�อทาํงานไปจะดูแต่งาน ไม่ดูสัปปุริสธรรมองคป์ระกอบ อยา่ดูแต่งาน 
ทาํงานอยา่ทาํแต่งาน ตอ้งทาํใจตอ้งทาํปฏิบติัธรรมไปดว้ย พวกที�ทาํแต่งานไม่ปฏิบติัธรรมไป
ดว้ยมนัจะเสียหาย ทาํแต่งานก็จะเอาแต่ละเอียดในงาน ทาํไป ยิ�งเล็กยิ�งละเอียดไป ไม่ไปไหน
เลยนะจมอยูอ่ย่างนั0นน่ะระวงัเถอะจะไปจมแต่ละเอียดในงานไม่ไปไหน จมเล็กละเอียดแลว้ 
ทุกอย่างมนัจะไปหมดไปจบที�ไหนล่ะความละเอียดน่ะ ยิ�งดูก็ยิ�งเห็นความละเอียด ๆ โอ้ย  
จะกระดิกจะเพี0ยนไปแมแ้ต่เสี0 ยวเม็ดงาก็ไม่ได้งานมนัจะละเอียดไปเรื�อยแหละ มนัมีความ
ละเอียดอยูใ่นนั0นของมนั มนัมีความละเอียด มีความสมบูรณ์ อยูใ่นนั0นของมนัตามที� มนัมีน่ะ 
มนัไม่มีวนัสิ0นสุดหรอกความละเอียดและความสมบูรณ์ของงานไม่มีวนัสิ0นสุด มนัจะสมบูรณ์
แค่ไหนก็ได ้มนัจะละเอียดแค่ไหนก็ได ้มนัจะยิ�งใหญ่แค่ไหนก็ได ้ยอดเยี�ยมแค่ไหนก็ได ้มนัไม่มี
วนัสิ0นสุดหรอก ในสิ�งเหล่านี0 เราตอ้งตดัรอบที�สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบติัธรรม ทาํงานตอ้ง
มีสัปปุริสธรรม ต้องตัดรอบที�สัปปุริสธรรม สัปปุริสธรรมต้องดูองค์ประกอบทั0 งหมด  
ดูอตัถะดูธรรมะ ดูสัจจะสาระ ดูเขาดูเรา ดูองค์ประกอบสิ� งแวดล้อม สัปปุริสธรรมมนัคือ 
ดูองคป์ระกอบทั0งหมด เราตอ้งตดัรอบที�สัปปุริสธรรม 

อย่าจมแต่อยู่กับงานแต่ต้องเงยหน้าขึ0 นมาดูองค์ประกอบทั0งหมด ดูเราดูคนอื�น  
ดูสิ� งแวดล้อมทั0 งหมดน่ะ สรุปแล้วต้องดูองค์ประกอบทั0 งหมด สัปปุริสธรรม รู้เหตุรู้ผล  
รู้ประมาณรู้กาละ รู้บุคคล อย่างนี0 เ ป็นต้น รู้องค์ประกอบทั0 งหมดเกี� ยวข้องทั0 งหมด  
ว่า ณ ปัจจุบนัน่ะถา้มนัมีอะไรเร่งด่วนสําคญัที�สุดที�เราจะตอ้งทาํ องค์ประกอบนั0นมนัเป็น
อะไรที�เร่งด่วนสําคญัที�สุดก็ตอ้งสัปปุริสธรรม ก็เอาอนัที�มนัเร่งด่วนที�สําคญัที�สุดนั�นแหละ
ทาํงานไปก็ตอ้งว่าเฮย้ มนัทนักบัความเร่งด่วนมัzย มนัเหมาะสมกบัความเร่งด่วนมัzยถา้มนัไม่
เร่งด่วนเท่าไหร่เราก็ลงรายละเอียดลึกเข้าไปได้ ในงานเรา พอลงรายละเอียดลึกเข้าไป  
เนียนเขา้ไป ลึกเขา้ไป สมบูรณ์ เลิศยอดเขา้ไปได ้ละเอียดเขา้ไปได ้แม่นตรงเขา้ไปได ้ก็ตอ้ง
ใชค้วามแม่น ความตรงเขา้ไปเรื�อย ๆ ในงานได ้แต่ถา้เราเงยขึ0นมา ไดดู้องคป์ระกอบทั0งหมด 
เฮย้ ถา้เราไปมวัแม่นตรงนั0นไม่ทนั จะเสียหายมากกวา่ไดป้ระโยชน์ เราก็ตอ้งถอยออกมาทาํหยาบ 
ทาํหยาบแต่ทนัการณ์ ไดป้ระโยชน์มากกวา่ละเอียดแต่ไม่ทนัการณ์ เราก็ตอ้งถอยมาเอาหยาบ 
แต่บางอยา่งถา้ทาํหยาบแลว้เสีย ถา้เราดูแลว้เฮย้ตอนนี0  ถา้หยาบไปอยา่งนี0  มนัจะเสียมากกวา่
ละเอียดมนัยงัมีเวลาละเอียดได ้
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สมมติถ้าเรายงัมีเวลาละเอียดได้เราจะตอ้งละเอียดขึ0นไป พอละเอียดมนัจะตอ้ง
ดีกว่าแน่ ละเอียดสมบูรณ์ มนัดีกว่าแน่ เราก็ตอ้งละเอียดสมบูรณ์ขึ0นไปถา้มนัมีเวลาละเอียด
สมบูรณ์แต่ถา้มนัไม่เวลาแลว้ ถา้ละเอียดสมบูรณ์เนี�ย มนัจะไม่ทนัการณ์กบัความเดือดร้อน 
ของสังคมหรือว่าเหตุปัจจยัต่าง ๆ เราตอ้งถอยมาหยาบ ๆ อย่างนี0 เป็นตน้ มนัจะตอ้งรู้จกัว่า 
กาละไหนจะตอ้งหยาบ หยาบก็คือเร็ว กาละไหนจะตอ้งละเอียดมนัก็คือชา้ จริง ๆ มนัก็เนื0อหา
เดียวกนันั�นแหละ 

อยา่ไปยึดมั�นถือมั�น ยึดเร็วไม่ได ้ยึดช้าไม่ได ้จะไปยึดเร็ว คือยึดหยาบไม่ได ้จะไป
ยึดช้าคือยึดละเอียดไม่ได ้ชีวิตจริงยึดไม่ไดส้ักอยา่ง จะตอ้งทาํเป็นหมดทุกอย่าง ตั0งแต่หยาบ
จนถึงละเอียดจะตอ้งเป็นหมดเลยนะ ไม่ใช่ว่าเป็นแต่หยาบละเอียดไม่เป็น เป็นแต่ละเอียด
หยาบไม่เป็นไม่ไดน้ะ 

คนเราต้องเป็นทุกอัน เป็นตั0 งแต่หยาบจนถึงละเอียดได้หมด แล้วเลือกใช้ให้
เหมาะสมกบักาละ นี�แหละเรียกว่าสัปปุริสธรรม นี�แหละเรียกวา่การทาํงาน งานของเราเป็น
อยา่งนี0  คือประโยชน์สูงสุดที�พระพุทธเจา้ท่านตรัสรู้ จบกิจแลว้ก็มีแต่อนันี0 นี�แหละ สุงสุดของ
ศาสนานี�แหละคือการประมาณ พ่อครูพูดอย่างนี0 นะว่า สูงสุดของศาสนาคือการประมาณ 
เพราะฉะนั0นในสัปปุริสธรรม 7 จึงเป็นธรรมของสุตบุรุษ ธรรมของผูมี้สัจจะแลว้นะ สัจจะ
สูงสุดแลว้นะ พระพุทธเจา้ท่านประมาณเก่งที�สุดในโลกเพราะฉะนั0นการทาํงานโดยพุทธะแท ้ๆ
จึงไม่ใช่ บล็อคเดียวตลอด จึงไม่ใช่ละเอียดตลอด จึงไม่ใช่หยาบตลอด บางครั0 งหยาบ บางครั0 ง
ละเอียด แต่ไม่ใช่ว่าหยาบหรือละเอียดแบบมั�ว ๆ แต่หยาบหรือละเอียดแบบสัปปุริสธรรม  
ว่าประมาณแลว้ในกาละนี0  ควรหยาบ กาละนี0 ควรละเอียด กาละนี0 ควรกลาง ๆ กาละนี0 ควร
อยา่งไร 

9 ผูเ้ขา้ถึง2,003 คน/ 137 ถูกใจ / 4 คน แสดงความคิดเห็น / 39 แชร์ 
 

จะบรรลุธรรมต้องมีสัญชาติญาณแห่งคนตรง  

จะวิเคราะห์ตรงนี0 ให้ฟังนะมนัมีหลายประเด็น ตั0งแต่กลุ่มที�แลว้ที�พูดถึงว่าใครนะ
อดขนม 35 วนั พออดเสร็จใจมนัห่อเหี�ยวเลยนะ เห็นไหมวา่อดขนม 35 วนัเราทาํได ้แต่วา่ลา้ง
กิเลสไม่ได ้นี�เล่าให้ฟังว่าการตดัการหยุดสิ�งใดได ้ไม่ไดห้มายความว่าจะลา้งกิเลสตวันั0นได ้
เพราะฉะนั0นตอ้งตรวจสิ�งนั0นที�ใจจริง ๆ วา่ผอ่งใสไหม 

ถา้เราลา้งกิเลสไดจ้ริงที�ไม่ใช่การกดข่ม การอดหรือการตดัเอาเฉย ๆ จิตใจจะผอ่งใส 
จะไม่ใช่หมดแรง เพราะมีวมุิติเป็นกาํลงัไง เราจะมีกาํลงั เราจะเบิกบาน ไม่ใช่ห่อเหี�ยว แต่การ
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กดข่ม การอด หรือการตดั ก็เป็นสมถะเป็นพลงัเสริมในการควบคุมกิเลส การไดอ้ด ไดท้น  
ก็จะไดส้มถะ ไดค้วามสงบจากกิเลสชั�วคราว แต่ไม่สามารถทาํลายกิเลสได ้คนที�ไม่มีญาณ
ปัญญา ถา้ตวัเองกดข่มไดน้าน เป็นปี สองปี หลายปี หรือทั0งชีวิต ก็จะหลงวา่ตวัเองบรรลุธรรม 
ซึ� งแทที้�จริงยงัไม่ไดบ้รรลุ 

แต่ถ้าเรารู้จกัอ่านใจของเรา ว่ามนัมีความไม่เบิกบาน มนัมีความฝืด ๆ ฝืน ๆ อยู ่
หรือแมแ้ต่อ่านใจวา่จริง ๆ ยงัอยากกินอยู ่คุณจะอยากกิน ไม่วา่จะอยากแรง หรือไม่แรง คุณยงั
ไม่พน้ อยากกินอยูม่นัยงัไม่ใช่ ยงัจะมีเชื0อกิเลสอยู ่ถึงแมน้อยากนอ้ยก็เป็นเชื0อกิเลสอยู ่ถา้ไม่
ตามฆ่าใหม้นัหมด มนัจะกลบัมาโตใหม่ แมจ้ะเหลือแค่ตวัเล็ก ตวันอ้ย นี0 แหละอนันี0ขอให้เรา
อ่านจิตใหเ้ก่ง ๆ พยายามฝึกอ่าน ใหซื้�อสัตยต่์อตวัเอง เหมือนที�จิzบพดูนั�นแหละ จริง ๆ มนัตอ้ง
ซื�อสัตยต่์อตวัเอง กิเลสอยากก็บอกว่ากิเลสอยาก หิวก็บอกว่าหิว ทั0งกิเลสอยากและทั0งหิว 
ทั0งสองอนัก็บอกทั0งสองอนั บอกมาชดั ๆ เลย โดยเฉพาะบอกใจตวัเอง บอกใจตวัเองให้ชดั ๆ 
พดูกบัเพื�อนก็ได ้แต่อยา่งนอ้ยตอ้งบอกใจตวัเอง ตกลงเรามีอยา่งเดียวหรือสองอยา่ง มนัเมื�อย
เหนื�อยเพลียหิวจริง ๆ จากการโหลดงาน ประกอบกบักิเลสก็อยากกินด้วย มีสภาพทั0งสอง
อยา่งก็ตอ้งรู้ทั0งสองอยา่ง 

จะบรรลุธรรมตอ้งมีสัญชาติญาณแห่งคนตรงนะเพราะจิตวิญญาณเราจะบนัทึกทุกอยา่ง 
จิตวิญญาณจะบนัทึกทุกอยา่งเลยนะ คิดยงัไง คิดจริงเขาบนัทึกกุศลให้คุณ คุณคิดไม่จริงปุ๊บ 
แลว้คุณหลอกตวัเอง และหลอกคนอื�น จิตวิญญาณของคุณเขาบนัทึกเลยนะ บาปเลยนะ อนันี0
เราจะไม่บรรลุ ถา้เราไม่ซื�อสัตยต่์อตวัเอง แลว้ตอ้งชดัเจนให้ไดว้า่ถา้เป็นวิมุตติแท ้มนัจะเบิกบาน 
มนัจะเต็มใจ มนัจะไม่มีความอยากเสพสิ�งนั0นเลย อย่างเต็มใจ อย่างมีพลงั ที�ไม่อยากเสพ
เพราะใช้ปัญญาล้างสุขลวงได ้จิตใจจะผ่องใส เพราะไม่ใช่การกดข่ม อนันี0 ตอ้งอ่านให้ดี ๆ 
โดยเฉพาะถา้เราลา้งกิเลสตวันั0น ๆ ไปไดม้าก กิเลสจะลดลงเหลือขนาดเล็ก ๆ ที�เรามกัจะไม่ใส่ใจ 
เราจะมีความรู้สึกวา่เราลา้งไดแ้ลว้นี� 

นกัปฏิบติัธรรมส่วนใหญ่จะตกมา้ตายตรงนี0  ตรงนี0ระวงัใหดี้ เราจะรู้สึกวา่เราลา้งไดแ้ลว้ 
เราสู้ได้แลว้หละ เราลืมอ่านรายละเอียดว่ามนัมีความอยากไร ๆ อยู่ มนัมีความอยากเล็ก ๆ  
มาเป็นตวักาวเกาะอยู ่ถา้เราไม่จดัการกบัตวันี0นะ มนัจะกลบัมาโตใหม่ และกลบัมาเตะเราใหม่ 
ตวันี0 ร้ายมาก อนันี0 ทาํให้นกัปฏิบติัธรรมตกมา้ตายมาเยอะแลว้ หรือเราตดัเราผา่นอะไรมาได้
เราจะประมาท และมกัจะห่าม ๆ และไม่ละเอียดลออในการตรวจจบัอาการกิเลสตวัเล็ก ๆ  
ที�เหลืออยูถ่า้ไม่ละเอียดลออในการจบัอาการนี0แหละ จะทาํใหล้า้งยากมากเลยนะ เพราะมนัจะ
ไม่ยอมลา้ง มนัจะเนิ�นชา้แลว้ก็หลงวา่ตวัเองบรรลุ จริง ๆ มนัก็บรรลุมาเป็นลาํดบั ๆ อยูแ่ต่มนั
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ไม่เกลี0 ยง ไม่เกลี0 ยงแล้วพร้อมจะกลับมาโตใหม่ ระวงัให้ดีนะตัวนี0 จะมาเหมือนฟ้าแลบ  
แลบแล้วก็หายไป ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่รู้ไม่เห็นแล้วปล่อยให้มนัหายไปโดยไม่ถูกทาํลาย  
มนัอุตส่าห์แลบมาแลว้ ฟ้าแลบแลว้ยงัปล่อยมนัไปเฉยเลย ปล่อยไม่ไดน้ะ จบัอาการฟ้าแลบ 
คือกิเลสมนัแลบมา เอาไงดี มาเสร็จมนัหายไปเลย ถา้คุณไม่ตามล่ามนันะมนัจะแอบโตไปเรื�อย 
แอบแลบมาเรื�อย ๆ แลว้ก็ลากเราไปนรกเลย ระวงัเถอะตวันี0 จะทาํให้เราพลาดได ้อยา่พลาด
พวกนี0อยา่พลาดอ่านใจใหดี้ 

ถา้มนัยงัมีรูปรอยของความอาลยัอาวรณ์ในกิเลสตวัใดตวัใดอยู่ ล้างให้เกลี0 ยงมนั
ไม่ไดมี้ประโยชน์อะไร อยา่ประมาท บางทีเรารู้สึกวา่เราเหลือเล็กเหลือน้อยแลว้ พอไม่ละเอียด
คิดวา่เราพน้แลว้ เราจบแลว้ นั�นแหละมนัจะชา้ มนัจะกลบัมาเตะเรา อนันี0ตามให้ละเอียดให้ดี ๆ
อนันี0 หลายคนสู้กบับางอนัชนะมาแลว้แต่ไม่ไดเ้ก็บรายละเอียดจริง ๆ มนัเป็นลกัษณะของ
อนาคามีในเรื� องนั0น ๆ เป็นเรื� องเรื� องไป แต่ถ้าประมาท ๆ บางทีเล่นงานเราได้อนันี0 ระวงั  
อย่าประมาท มนักลบัมาโตได้ ตรวจดูตวันี0 ให้ดีแลบมาตามเก็บเลยแมอ้าการมนัจะหายไป  
เราก็ตามพิจารณาโทษของมนัดว้ยอิทธิบาทยนิดีเตม็ใจพอใจ 

ให้มีความยินดี อย่าลืมใช้อิทธิบาทในการสู้กับกิเลส อิทธิบาทเป็นหนึ� งใน 
โพธิปักขิยธรรม 37อิทธิบาท ฉันทะความยินดีเต็มใจพอใจ ใช้ฉนัทะในการสู้กิเลส ซึ� งจริง ๆ 
อิทธิบาทเองความพอใจเป็นขอ้หนึ�งในมูลสูตร พระพุทธเจา้ตรัสวา่ธรรมทั0งปวงมีฉนัทะเป็นมูล
คนจะบรรลุธรรมจะตอ้งมีฉนัทะเป็นมูล อยา่ลืมใชฉ้นัทะใหเ้ป็นประโยชน์ให้ได ้และในแสงเงิน 
แสงทอง พระพุทธเจา้ยนืก็ยนืยนัวา่ คนที�จะบรรลุธรรมจะเดินมรรคมีองค ์8 ไดดี้ตอ้งมีฉนัทะ 
จะเห็นวา่แต่ละสูตรนั0นพระพุทธเจา้เนน้ย ํ0าเรื�องฉนัทะ นกัปฏิบติัธรรมส่วนใหญ่มกัจะลืมเอา
ฉนัทะมาใช ้ถา้ลืมเอาฉนัทะมาใชพ้ลงัจะนอ้ย ถา้เอาฉนัทะมาใชพ้ลงัก็จะสูงสุด ความสุขก็จะ
สูงสุด พลงัและความสุขสูงสุดอยูที่�ฉนัทะ จาํไวน้ะอยูที่�ฉนัทะอยา่ทิ0งเด็ดขาด ฉนัทะในการฆ่า
กิเลส ในการทาํความดี 

จริง ๆ พวกเราส่วนใหญ่มีฉันทะในการหยุดชั�ว มีฉันทะในการทาํความดี อนันี0  
ส่วนใหญ่ทาํกนัไดดี้ แต่ฉนัทะในการลา้งกิเลสไม่ค่อยเอามาใช ้มนัก็จะลา้งไปดุน้ ๆ อยา่งนั0น 
พิจารณาโทษก็พิจารณาไปดุน้ ๆ อยา่งนั0น โดยไม่ใชฉ้ันทะร่วมน่ะ มนัชา้มนัไม่มีพลงัทาํลาย
กิเลส แต่ถา้เรามีฉนัทะยนิดีเตม็ใจพอใจสุขใจในการพิจารณาโทษของกิเลส พิจารณาความไม่เที�ยง 
ความไม่มีตวัตนของกิเลส ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการพิจารณาประโยชน์ในการไม่มีกิเลส 
เราสร้างความยินดีขึ0 นมาในการพิจารณาซ้อนขึ0 นไปเลย แม้กิเลสวิ�งหนีหายไปแล้วก็ตาม
ประจนัหน้าอยู่ก็ตาม ประจนัหน้าอยู่แล้วมนัอยากอยู่ เราสร้างความยินดีขึ0นมาซ้อน สร้าง
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ความยนิดีในการพิจารณาไตรลกัษณ์ (ความไม่เที�ยงความเป็นทุกขค์วามไม่มีตวัตนของกิเลส) 
และพิจารณาอานิสงส์ (ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส)  

การพิจารณาไตรลักษณ์และอานิสงส์จะเป็นหัวใจหลักในการทําลายกิเลส  
ไตรลกัษณ์ของกิเลสกบัอานิสงส์ของการไม่มีกิเลสนี�จะเป็นหลกัสําคญัที�เราตอ้งพิจารณาดว้ย
ฉนัทะความยินดีเต็มใจพอใจ อนันี0 จะมีค่ามากจะบรรลุธรรมเร็ว ไม่เช่นนั0นจะชา้ ผูที้�ตอ้งการ
ความเร็วสูงสุดและเป็นสายสุขาปฏิปทา (ปฏิบติัอย่างเป็นสุข) ในการฆ่ากิเลสแบบไม่ทุกข ์
หรือทุกขน์อ้ย ตอ้งใชฉ้นัทะ เราใชฉ้นัทะพิจารณาไตรลกัษณ์ของกิเลสและอานิสงส์ของการ
ไม่มีกิเลส ไม่วา่กิเลสจะประจนัหนา้อยูห่รือกิเลสที�มนัแวบมาปุ๊ปแลว้มนัหายไป เราตามไป
พิจารณาเลยเพื�อที�จะตามเขา้ไปลา้งในอนุสัย ถา้เราปล่อยไปเฉย ๆ มนัจะแอบโตกิเลสนี�น่ะ 
ถา้เราสู้มนัไม่ไดม้นัจะมาแลว้ออกอาการคา้งเติ�ง แต่ถา้เราสู้ไดน้ะ มนัจะฉลาดมาก โคตรฉลาดมนั
ฉลาด กิเลสเนี�ย ถ้ามนัรู้ว่ามนัสู้เราไม่ได้มนัแวบ ๆ แล้วรีบหนีไป สุดฉลาดเลยนะ กิเลส 
มีชีวติมนัไม่อยากตาย สุดวายร้าย วายร้ายสุดวายร้าย แต่ถา้มนัรู้วา่มนัสู้เราไดน้ะ มนัจะไม่ไปไหน
มนัจะอยากอยูน่ั�น อยากอยูน่ั�นแหละ ทรมานอยูน่ั�นแหละ แต่ถา้มนัรู้จะแพเ้รามนัมาแวบแลว้
รีบหนี แต่ถา้วนัที�มนัรีบหนีอยา่ปล่อยให้มนัหนีไปเฉย ๆ มนัหนีไปไหนก็ช่างตามเขา้ไปลา้ง
ในอนุสัยเลย พิจารณาโทษมนัเขา้ไป พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีมนั ถา้เราหมั�นพิจารณา
อย่างนี0 ซํ0 า ๆ จนเราเบิกบานที�ไม่เอากิเลส เราเต็มใจไม่เอากิเลส ตามเขา้ไปฆ่ากิเลสให้หมด  
ถา้เราพิจารณาอย่างนี0  มาคราวหนา้กิเลสจะเบากวา่เดิม แวบมาก็เบาเลย เราก็ไล่ตามพิจารณา
โทษของกิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส สุดทา้ยแลว้กิเลสมนัจะไม่มาหรือกิเลสมาแลว้ เรา
ยงัไม่ทนัทาํอะไร เราแค่มองดูกิเลส กิเลสก็หายไปอยา่งรวดเร็วโดยไม่มีรอยอาลยัก็ถือวา่เรา
จบกิจได ้แสดงวา่ เราไดฝึ้กรับรู้อาการและปัญญาของกิเลส แลว้ใช้ปัญญาแห่งธรรมหักลา้ง
ปั ญ ญา ข อง กิ เล ส  โ ดย พิ จา ร ณ า โ ท ษ ข อง กิ เ ล ส ว่ า จะ พ า เ ร า ทํา ทุ ก ข์ทํา ชั�ว ชั� วแ ล ะ 
ทาํเสียหายทั0งต่อตนเองและผูอื้�นอย่างไรบา้งและพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลส โดย
พิจารณาซํ0 า ๆ จนเกิดฌาณคือพลงัเพ่งเผากิเลสให้สลายตายไปเป็นส่วน ๆ มาเรื�อย ๆ เป็นลาํดบัจน
กิเลสหมดและเรามีพลงัฌาณนั0นคุม้ครองจิตวิญญาณของเราอยา่งอตัโนมติัตราบชั�วกาลนานแลว้ 
ก็จะเกิดสภาพดงักล่าวคือ กิเลสมนัจะไม่มาหรือกิเลสมาแล้ว เรายงัไม่ทนัทาํอะไร เราแค่
มองดูกิเลส กิเลสก็หายไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีรอยอาลยัก็ถือว่าเราจบกิจได ้เอาสภาพหมด
รอยอาลยัในจิตเป็นตวัวดัการจบกิจหรืออรหตัตผล บางครั0 งอาจมีสถานการณ์ที�จาํเป็นตอ้งให้
สัมผสักบัสิ� งที�เคยติดยึดบางอย่าง ซึ� งเราไดล้ดละเลิกจนหมดความอาลยัในความอยากเสพ 
มานานแลว้ เช่น จาํเป็นตอ้งกินอาหารชนิดนั0น ซึ� งกินเพื�อเอาธาตุอาหารไปเลี0ยงชีวิต ตอนกิน
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รู้สึกเหมือนมีรสอร่อย แต่เมื�อกินในปริมาณที�พอดีกบัความตอ้งการของร่างกายในการเลี0 ยง
ชีวิตแล้ว ก็ไม่ได้มีความอาลยัในการอยากกินอีก พ่อครูฯสอนว่า เราจบกิจนั0นแลว้ ทาํลาย
กิเลสตวันั0นหมดแลว้ ความรู้สึกเหมือนอร่อยดงักล่าวเป็นเพียงสัญญา (ความจาํ) เดิมว่าเคย
รู้สึกอร่อยที�ยงัไม่เลือนไปเท่านั0น ไม่ใช่กิเลส นานเขา้ก็จะเลือนไปเอง ดงันั0น การตดัสินว่า
หมดกิเลสหรือไม่ จึงใช้ปริเทวะ คือ ความรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์ เป็นตวัตดัสิน ถ้ามีอยู่
แสดงวา่ยงัมีกิเลส ถา้ไม่มีก็แสดงวา่หมดกิเลส 

เพราะฉะนั0นตวันี0อย่าเผิน อยา่เผินในการเก็บรายละเอียดของกิเลสแต่ละตวัแต่ละตวั 
เพราะตอนนี0 เราแต่ละคนก็สู้ได้ ตวันั0นตวันี0 มา แต่บางทีเก็บรายละเอียดพวกนี0 ยงัไม่เกลี0 ยง  
จงเก็บใหม้นัเกลี0ยงแลว้มนัจะเป็นพลงัใหล้า้งกิเลสตวัอื�น ๆ ต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพดี  
ถา้เราลา้งกิเลสไดห้ลายตวั แต่ไม่ฝึกเก็บลา้งตวัเล็ก ๆ ที�เหลือใหเ้กลี0ยง จะหลงตวัวา่เป็น
อรหนัตไ์ดง่้าย เพราะจะปล่อยวางความทุกขต่์าง ๆ ไดง่้ายไดม้าก ดูเผนิ ๆ เหมือนรู้สึกวา่ 
ไม่เอาอะไร เหมือนคิดวา่ไม่เอาอะไร แต่จริง ๆ มนัมีแวบ ๆ วบั ๆ อยู ่ตอ้งลา้งใหเ้กลี0ยง จึงจะ
ไดส้ภาพอรหตัผลที�สมบูรณ์ในแต่ละเรื�องหรือหลายเรื�องตามที�เราไดพ้ากเพียรละลา้งกิเลสจริง 
ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสถึงอานิสงส์ของศีล 9 ประการวา่ ศีลที�เป็นกุศล คือศีลที�ประกอบดว้ย
สมาธิและปัญญาที�ทาํลายกิเลสได ้ “สัจจะมีอยา่งเดียวเท่านั0น มิไดมี้สอง” (พระไตรปิฎกเล่ม 
29 ขอ้ 549) ยอ่มถึงอรหตัผล (การไม่มีตวัตนของทุกขอ์นัเกิดจากกิเลสในจิตวญิญาณ) โดย
ลาํดบั ดงันี0  
1. อวปิปฏิสาร คือ ไม่เดือดเนื0อร้อนใจจากกิเลสตวันั0น ๆ อีกต่อไปแลว้ 
2. ปามุชชะ คือ เบิกบานยนิดีที�ไม่มีกิเลสตวันั0น ๆ มา สร้างทุกขภ์ยัใหก้บัชีวติตนและผูอื้�นอีก
ต่อไป 
3. ปีติ คือ อิ�มใจ เพราะไม่ตอ้งสร้างทุกขภ์ยัใหก้บัตนเองและผูอื้�น และเป็นประโยชน์สุขที�แทจ้ริง
สูงสุดต่อตนเองละผูอื้�นเนื�องจากกิเลสตวันั0น ๆ ที�เคยมีในตนไดต้ายหมดไปแลว้อยา่งถาวร 
4. ปัสสัทธิ คือ สงบจากกิเลส อนัเกิดจากกิเลสตวันั0น ๆ ไดต้ายไปอยา่งถาวร 
5. สุข คือ ความสุขอนัเกิดจากกิเลสตวันั0น ๆ ตายไปอย่างถาวร เป็นสภาพมีพลงัยินดีเต็มใจ
เบิกบานผอ่งใสสุขสบายใจไร้ทุกข์ไร้กงัวลที�ไม่ตอ้งสร้างทุกขภ์ยัให้กบัตนเองและผูอื้�น และ
เป็นประโยชน์สุขที�แทจ้ริงสูงสุดต่อตนเองละผูอื้�น เป็นมงคลกุศลสูงสุดในชีวิต ในขณะที�เรา
ยงัมีชีวิตอยูพ่ลงัอรหตัผลดงักล่าวจะเป็นพลงัที�สามารถทาํให้วิบากอกุศลออกฤทธิb เบาบางได้
มากที�สุด เพราะพลังกุศลชิงออกฤทธิb แทนโดยดูดดึงสร้างสรรสิ� งที�ดีงามและสิ� งที� เป็น
ประโยชน์ต่าง ๆ ใหชี้วติไดม้ากที�สุดตามธรรม 
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6. สมาธิ คือ จิตตั0งมั�นในการปฏิบติัมรรคทั0ง 7 องค ์(พระไตรปิฎกเล่ม 10 ขอ้ 206 สมาธิปริขาร 7) 
จึงเกิดความตั0งมั�นในความผาสุกดงักล่าว 
7. ยถาภูตญาณทสัสนะ คือ รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริงวา่ กรรมและผลของกรรมมีจริง
โลกียสุขหรือสุขลวงนั0นใหค้วามสุขที�นอ้ย และสุขนั0นดบัไปอยา่งรวดเร็ว แต่นาํทุกขท์ั0งปวง
มาใหอ้ยา่งไม่มีวนัสิ0นสุด เมื�อดบัโลกียสุขหรือสุขลวงได ้ จะเกิดโลกุตรสุขซึ�งเป็นความสุขที�
ไม่มีทุกขเ์จือ (ยกเวน้ทุกขอ์นัเกิดจากวบิากอกุศลที�ไดท้าํมาก่อนแลว้ก็ตอ้งรับผล แต่จะไดรั้บ
นอ้ยกวา่ที�ทาํมาเพราะมีกุศลใหม่ไปชิงออกฤทธิb ทาํใหอ้กุศลเก่าเบาบาง) เป็นสุขอนัไพบูลย ์
เป็นสุขที�ดีที�สุดในโลก (พระไตรปิฎก เล่ม 4 ขอ้ 1, เล่ม 17 ขอ้ 242– 246, เล่ม 27 ขอ้ 
778,779,154,1549-1552, เล่ม10 ขอ้ 258, เล่ม 25 ขอ้ 8 และเล่ม 30 ขอ้ 659)  
8. นิพพิทาวริาคะ คือ เบื�อหน่ายคลายกาํหนดั เกิดสภาพคลายจากการอยากเสพ คือไม่อยาก
เสพโลกียสุขหรือสุขลวงอยา่งเตม็ใจพอใจสุขใจ 
9. วิมุตติญาณทสัสนะ คือ รู้แจง้เห็นจริงในความหลุดพน้ ไม่ว่าผสัสะ (สิ� งที�มากระทบแล้ว 
ทาํให้เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุขลวงนั0น ๆ) จะมากระทบกี�ครั0 งต่อกี�ครั0 ง หรือระลึกถึง
เหตุการณ์ที�เคยเสพหรือทาํให้อยากเสพกิเลสสุขลวงนั0น ๆ กี�ครั0 งต่อกี�ครั0 ง ก็ไม่เกิดอาการ 
อยากเสพกิเลสสุขลวงนั0น ๆ ดว้ยความเตม็ใจพอใจสุขใจ (พระไตรปิฎกเล่ม 24”กิมตัถิยสูตร”ขอ้ 1)  
ท่านที�ใส่ใจในการฟังธรรมบ่อย ๆ แสดงธรรมหรือสนทนาธรรมบ่อย ๆ ทบทวนธรรมบ่อย ๆ 
พิจารณาใคร่ครวญธรรมบ่อย ๆ และปฏิบติัสมาธินิมิต คือ จิตตั0งมั�นในการปฏิบติัมรรคทั0ง 7 องค์
ซึ� งก็คือการปฏิบติัมรรคมีองค ์8นั0นเอง พระพุทธเจา้ตรัสวา่ เป็นเหตุแห่งการวมุิติหลุดพน้จากทุกข์
อนัเกิดจากกิเลสในจิต (พระไตรปิฎกเล่ม 22”วมุิตติสูตร”ขอ้ 26) จิตใจก็จะมีแต่ความผาสุก 
ที�ย ั�งยนืตลอดกาลนาน (พระไตรปิฎกเล่ม 30 ขอ้ 659)  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 9 สิงหาคม 2557 

10 ผูเ้ขา้ถึง 48 คน/ 11 ถูกใจ / - คน แสดงความคิดเห็น - แชร์ 

 

ผู้ที�ทาํให้เกดิประโยชน์กบัชีวิตของเรา 2 ประการหลกั 
1. เขาเป็นผูที้�ทาํให้เวรกรรมอกุศลสิ�งที�ไม่ดีในชีวิตของเรานอ้ยลง เพราะเราเคยทาํไม่ดีกบัเขามา 
แลว้เขามาเอาคืน เราจึงตอ้งชดใชห้รือไดรั้บสิ�งไม่ดีนั0นตอบแทน เราหนีไม่พน้อยู่แลว้ ยิ�งเขา
เอาคืนมากเท่าไหร่ สิ�งที�ไม่ดีในชีวติเราก็ยิ�งลดนอ้ยลง ๆ ตามที�ไดช้ดใชไ้ปเท่านั0น ๆ ชีวิตเราก็
จะเหลือแต่สิ�งดี ๆ ที�เคยทาํมาหรือแมจ้ะเหลือความชั�วที�เคยหลงทาํมาแลว้ ความชั�วนั0นก็จะ 
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ไม่มากไปกวา่ที�เหลืออยูน่ั0น เพราะเราจะไม่ทาํความชั�วเพิ�ม แต่จะทาํความดีเพิ�ม ดงันั0น ความชั�ว
และผลชั�วก็ยิ�งจะนอ้ยลง ๆ ตามผลชั�วที�เราไดรั้บ และความดีหรือผลดีก็ยิ�งจะสะสมมากขึ0น ๆ 
ตามการกระทาํดีที�เราสร้างมากขึ0น ๆ  
2. ทาํให้กิเลสนรกจากความโง่หลงยึดดีของเรา อยากให้โลกทั0งโลกมีแต่ดีเท่านั0น หรืออยาก
ให้ส่วนนั0นส่วนนี0 สิ� งนั0นสิ� งนี0 คนนั0นคนนี0 ของโลกจะต้องเกิดดีอย่างถาวรหรือดีขนาดนั0น
ขนาดนี0  ซึ� งโดยสัจจะแล้วโลกกี�ลูกกี�ลูกเกิดขึ0นตั0งอยู่และแตกดบัไป ก็เป็นไปไม่ได ้อาการ
กิเลสโง่หลงดีดงักล่าวก็จะโผล่หน้าออกมาให้เราจบัได ้เราก็จะไดล้ะลา้งทาํลายนรกนั0นเสีย 
เพราะถ้าไม่มีเขามาเป็นเหตุปรากฏให้เราเห็น ให้เราได้สัมผสั ช่วยกระทุง้ให้นรกของเรา
ออกมา กิเลสร้ายมนัก็จะซ่อนฝังตวัอยูใ่นจิตของเรารอวนัทาํร้ายเราอยูอ่ยา่งนั0นตลอดกาลนาน 
เราจะไม่มีวนัสลายทาํลายมนัได ้เราจะไม่ไดป้ระโยชน์สูงสุดที�มนุษยค์วรได ้คือความผาสุก
อนัเกิดจากกาํจดัการทาํลายนรกทาํลายความเดือดร้อนโทษภยัในชีวิตเรา เพราะการจะสลายนรก
ได้นั0น เราตอ้งจบัเสือ จบันรก เห็นนรก ก็คืออาการทุกข์ทรมานไม่สบายในใจ ณ เวลานั0น  
ไดเ้ท่านั0น เราจึงจะสามารถวิปัสสนา พิจารณาทุกขโ์ทษภยัในการติดยึด เพื�อละลา้งพลงังานนรก
ดงักล่าวได ้

ดังนั0 น เมื�อเราไม่สบายใจจากพฤติกรรมของคนอื�น เราควรจะรีบฉวยโอกาส  
เอาประโยชน์ตน โดยการลา้งนรกของตนดีกวา่ ส่วนการพยายามกาํหนดคนอื�นนั0น เป็นการ
สร้างนรกให้ตนเองเปล่า ๆ ไม่ใช่กิจอนัควรทาํของมนุษยผ์ูฉ้ลาดในการใช้ชีวิตให้ผาสุกเลย 
จงดูตวัอยา่งผูมี้ปัญญาฉลาดในการใช้ชีวิตให้ผาสุก ดงัเช่นพระพุทธเจา้เถิด พระองค์ทรงทาํ
ความพน้ทุกขใ์นตนเป็นตวัอยา่งก่อน ซึ� งเป็นความสําเร็จที�สุด เป็นประโยชน์ที�สุด เป็นความ
ปลอดภยัที�สุด เป็นความสุขที�สุด ที�พระองคค์วรจะไดแ้ลว้ ผูใ้ดศรัทธา อยากฝึกอยากรู้วชิาพน้ทุกข์
ดงักล่าว พระองคท์่านก็ช่วยก็บอกก็สอน ส่วนผูใ้ดที�ไม่ศรัทธา ไม่อยากฝึกไม่อยากรู้ พระองค์
ท่านก็ไม่บอกไม่สอน พระองคท์่านทรงเป็นแบบอยา่งของประชาธิปไตย ของการไม่บีบบงัคบัของ
การใหอิ้สรเสรีกบัผูอื้�น ในการเลือกกาํหนดวถีิชีวติของตวัเขาเอง พระองคท์่านจึงไม่ตอ้งทุกขอ์นัมี
เหตุมาจากการกดดนับีบคั0นบีบบงัคบัผูอื้�น การไม่สมใจจากพฤติกรรมของผูอื้�น เพราะไม่คิด
จะเอาอะไรจากผูอื้�น ไม่เอาแมแ้ต่พฤติกรรมดี ๆ จากผูอื้�น ที�เรามุ่งหมายใหเ้กิดประโยชน์กบัเขา 
และผูอื้�นก็ไม่ทุกขอ์นัมีเหตุมาจากการกดดนับีบคั0นบีบบงัคบัของพระองคท์่าน 

ดงันั0นจะเห็นได้ว่า หน้าที�อนัประเสริฐที�สุดและสุขที�สุดของพระองค์ท่านก็คือ  
ทาํตวัอย่างของความพน้ทุกข์ในพระองค์ท่าน แล้วให้ขอ้มูลวิธีการปฏิบติัเพื�อการพน้ทุกข ์ 
ในคนที�ประสงคอ์ยากได ้ให้เขาไปปฏิบติัเอาเอง เพราะโดยสัจจะแลว้ความผาสุกหรือความ
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พน้ทุกขที์�แทจ้ริงนั0นไม่สามารถทาํแทนกนัได ้ผูรู้้กล่าวไวว้า่ “จิตที�คิดจะให้ สบายกวา่จิตที�คิด
จะเอา”ยงัเป็นสัจจะที�ไม่ผิดเพี0 ยนอยู่ตลอดกาลนาน จิตที�คิดจะเอาจะเสพในอะไรก็ตาม  
ลว้นแต่เป็นนรกต่อตนและต่อผูอื้�นทั0งนั0น พ่อท่านสมณะโพธิรักษ ์ให้โศลกธรรม ปี 2550 ว่า 
“คน”ผูมี้ความสุขที�สุด ก็คือผูที้�รู้ตวัว่ากาํลงัเป็นผู ้“ให้”หรือ “เสียสละ”แก่ผูอื้�นไดจ้ริงที�สุด 
ท่านผูอ่้านลองไตร่ตรองขอ้ความนี0ใหดี้เถิด เพราะนี0 คือ สุดยอดเคล็ดวิชา ที�ทาํให้เกิดความสุข
ที�สุด ประเสริฐที�สุด บริสุทธิb ที�สุด งดงามที�สุด ในจิตวญิญาณของมนุษยช์าติที�เจริญสูงสุด 
ผูที้�จะหายป่วยหรือมีความผาสุก จะพยายามตั0งสติสังวรระวงั ละลา้ง จิตใจที�เป็นพิษของตน 
โดยเฉพาะกิเลสตวัอตัตามานะชนิดอรูปอตัตา โดยพากเพียรพิจารณาไตร่ตรอง ทบทวน ทาํใจ
ในใจใหแ้ยบคาย ถึงสัจจะอนัเป็นความจริงของโลก ดงันี0  

พึงรู้ความจริงว่า ถ้าเราก้าวก่ายชีวิตของคนอื�น เราจะเป็นผูที้� น่ารังเกียจที�สุด  
น่ารําคาญที�สุด น่าเบื�อหน่ายที�สุด ผูเ้ป็นพุทธแท ้ๆ เป็นสุดยอดแห่งสุภาพชน เป็นผูมี้ความ
สุภาพ มีมารยาท เกรงใจ ให้เกียรติ ให้อิสระ ในขณะที�ผูอื้�นยงัไม่พร้อม ผูเ้ป็นพุทธแท ้ๆ จะ 
ไม่ยดัเยียดทั0งสิ� งเลวและสิ� งดีให้ผูอื้�น ไม่ล่วงละเมิด ในกิเลส (เหตุแห่งทุกข์) ขอ้บกพร่อง  
ขอ้ไม่ดีของผูอื้�น เพราะเขาก็รัก ก็ห่วง ก็หวงไว ้เพื�อเรียนรู้ทุกข์ของเขา เขายงัเรียนรู้ทุกขต์วันั0น
ไม่จบไม่ชดั ความไม่ดี ความทุกขท์รมานตวันั0นมนัเป็นสมบติัอนัลํ0าค่าของเขา เขายงัไม่อยากทิ0ง 
ยงัไม่อยากทาํลาย ยงัไม่อยากปรับเปลี�ยนพฤติกรรมนั0น ๆ หรือแมอ้ยาก แต่เขายงัอยูใ่นสภาพ
ที�ไม่พร้อมที�จะทาํลายเหตุแห่งทุกขต์วันั0น การที�เราล่วงละเมิด สัมผสั แตะตอ้ง วิพากษว์ิจารณ์ 
พดูถึง บอกกล่าวหรือมุ่งทาํลายสมบติัทุกขน์ั0น ๆ อนัเป็นที�รัก ที�หวงแหนของเขา โดยที�เขายงั
ไม่พร้อม มันเป็นการทาํร้ายจิตใจของเขา เป็นการเบียดเบียนเขา แม้เราจะเห็นว่าดีจริง 
บางอย่างก็เกินกาํลงั เกินความพร้อมที�เขาจะรับได้ จะทาํให้เขาไม่พอใจ ขุ่นเคือง ผูกโกรธ 
อาฆาตพยาบาท ต่อให้เรามีเหตุผล ข้อมูล หลักฐาน ความจริง สื�อแสดงให้เขารู้ว่าสิ� งนั0น  
ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ไม่ดีงาม เป็นทุกข์ เป็นโทษ เป็นภยั เป็นผลเสียกบัเขา ได้ชัดแจ้ง
ชดัเจนมากเพียงใดก็ตาม เขาก็จะไม่ศรัทธา ไม่เคารพ ไม่เชื�อฟังเรา เด็ดขาด เราก็จะทุกข ์เขา 
ก็จะทุกข์ เป็นผลเสียทั0งต่อมิตรภาพและต่อสุขภาพ ถ้าคนอื�นไม่อนุญาตให้เราแสดงความ
คิดเห็น อยา่แสดงความคิดเห็นกบัเขา ทั0งเราและเขาจะไดไ้ม่ทุกข ์อนัมีสาเหตุมาจากความหวงัดี
ของเรา ผูเ้ขียนเคยมีประสบการณ์เรื�องนี0มาแลว้ จึงหมดสงสัยในโทษภยัของการยดัเยียดความดี
ใหก้บัผูอื้�น 

คนบางคนในโลก เรายิ�งพดู ยิ�งอธิบาย ยิ�งยดัเยยีด เขายิ�งไม่จบ ไม่ยอม เราพึงชิงหยุด 
ชิงจบชิงสงบก่อนหรือนิ�งเสียตาํลึงทอง เราก็จะสบายก่อน ส่วนบางคนเขาชอบวิพากษว์ิจารณ์ 
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เสียดสี ต่อวา่ ดูถูก ตาํหนิ ติติงผูอื้�นเสมอหรือทาํพฤติกรรมดงักล่าวกบัเรา ถา้เขาไม่ไดอ้ยากให้
เราช่วย วธีิวางใจอยา่งหนึ�งก็คือ เราอยา่เสือก (เป็นถอ้ยคาํที�ผูเ้ขียน ใชเ้บรกตวัเอง เวลาที�เผลอ
จะไปกา้วก่ายชีวติผูอื้�น)  

อยากช่วยเหลืออยากเปลี�ยนแปลงแก้ไขในความคิดเห็น พฤติกรรม กิริยาท่าทาง
ของเขา เราอยา่เสือกความคิดของเขาเลย ถา้เราไดพ้ยายามหาวธีิลงมือช่วยเหลือเขาแลว้ แต่เขา
ไม่ยนิดีไม่เตม็ใจใหเ้ราช่วยเหลือในเรื�องนั0น ๆ แมเ้ราจะเห็นวา่สิ�งที�เขาทาํอยูน่ั0นจะเป็นภยัเป็น
ความเสียหายต่อเขาและต่อผูอื้�นก็ตาม ถา้เราห้ามเขาไม่ได ้เราก็ปล่อยให้เขาคิด ให้เขาทาํไปเถิด 
เดี�ยวเขาก็เรียนรู้ทุกข์จากสิ� งที� เขาทําเอง ข้อสําคัญอีกอย่างหนึ� งก็คือ สิ� งที� เขาว่ามานั0 น  
มีอะไรบา้งที�เป็นความจริง เป็นประโยชน์ เป็นความถูกตอ้ง เป็นความเหมาะสม ที�เราหมู่กลุ่ม
หรือองคก์รพอจะทาํได ้เราก็เลือกมาทาํ แต่อยา่หลงโง่เอามาทาํทั0งหมดแมจ้ะดีเลิศจริงทั0งหมด 
ถา้มนัเกินกาํลงัของตวัเองหมู่กลุ่มหรือองคก์ร เดี�ยวเราจะทุกขต์าย เพราะความคิดของคนนั0น 
จะคิดใหส้มบูรณ์ดีเลิศมากมายแค่ไหนก็ได ้แต่การทาํตามความคิดนั0น เป็นไปไดจ้ริงแค่กาํลงัจริง 
เวลาและโอกาสที�มีจริง ตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยัที�เป็นไปไดจ้ริง ณ เวลานั0นเท่านั0น จะให้
ไดดี้มากไปกวา่นั0นไม่ได ้

ระวงั อยา่คาดเดาความตอ้งการของคนอื�น บางทีอาจไม่เป็นดงัที�เราคาด เช่น เราคิด
ว่าเขาทาํดีกบัเรา เพราะศรัทธาเรา ตอ้งการฝึกคุณธรรมหรือสิ�งดี ๆ จากเรา บางทีมนัไม่ใช่  
เขาตอ้งการอย่างอื�นก็มี ระวงั เราจะหลงไปยดัเยียดคุณธรรมหรือสิ�งดี ๆ ให้เขา โดยที�เขา 
ไม่อยากได้ มันจะมีปัญหา จะช่วยเหลืออะไรแก่ใคร ถามสักนิดว่าเขาต้องการอะไร  
เขาตอ้งการใหเ้ราช่วยหรือไม่ แค่ไหน ไม่เช่นนั0น มนัอาจจะมีปัญหา 

เราจะช่วยเหลือเขา เมื�อเขาอนุญาตให้ช่วยเหลือเท่านั0น ไม่เสือก อยา่เสือก เรื�องของ
คนอื�น ถา้เขาไม่อนุญาต (ขออภยัที�ใชค้าํไม่สุภาพ ผูเ้ขียนเห็นวา่ มนัทาํให้เบรกตวัเองไดดี้และ
เขา้ใจชัดดี) ต่อให้เขาอนุญาตให้ช่วย เราก็ช่วยได้แค่บอกทางบอกวิธีเท่านั0น ไม่บงัคบัเขา  
แต่ให้เขามีอิสระเสรีในการบงัคบัตวัเขาเอง เพราะโดยสัจจะไม่มีใครบอกสอนตวัของเขาได้
เท่ากบัตวัของเขาเอง เราอย่าไดอ้วดดีไปสั�งสอนผูอื้�นเลย ตวัของเขาเองนั0นแหละบอกสอน
ตวัเองไดดี้ที�สุดในโลก ความจริงที�เกิดในตวัเขาจะเป็นสิ�งที�สอนเขาเอง ไม่มีใครเอาสัจจะ
ธรรมะใส่ใจใครไดน้อกจากตวัเขาเอง เราช่วยเหลือเขาไม่ไดห้รอกถา้เขาไม่ช่วยตวัเอง เราอยา่
อวดดีเลย ในโลกนี0 คนที�ไม่ยอมเรามีจริง คนที�ไม่ฟังเรามีจริง คนที�ไม่อยากรับสัจจะธรรมะมีจริง 
สุดทา้ยเราจะจาํนนต่อสัจจะวา่บุคคลเหล่านี0 มีจริงในโลก 
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ทุกขพ์อก็หยุดเอง ไม่มีใครทนทุกขไ์ดม้ากเกินขีดที�ตนเองทนไดห้รอก อยา่ห่วงคนอื�น
มากนกัเลย เขาทุกขม์ากพอเขาก็จะหยุดเอง ทาํการดบัทุกขข์องตวัเองไวร้อดีกว่า เวลาเขามา
ขอความช่วยเหลือ จะไดช่้วยเขาเป็น ช่วยเขาไดถู้กทาง 

การยึดมั�นถือมั�นปักมั�นในดี (หลงยึดดี) คือ การยินดีเต็มใจเคี�ยวเข็ญตนให้ทาํดี  
จนเกินพอดี จนเบียดเบียนตนให้เดือดร้อนหรือการยินดีเต็มใจมุ่งทาํดีกบัผูอื้�นให้ไดอ้ย่างที� 
ใจเรามุ่งหมาย โดยที�ผูอื้�นนั0นไม่เต็มใจหรือถูกเราบงัคบักดดนัผลกัดนันั0นเป็นสิ�งไม่ดี เพราะ
จะทาํให้ตวัเองและผูอื้�นเป็นทุกข์ ส่วนการยึดอาศยัดี (มุ่งหมายแต่ไม่ปักมั�น) คือ การเต็มใจ
เคี�ยวเขญ็ตนใหท้าํดี อยา่งพอดี ไม่เบียดเบียนตน ไม่เบียดเบียนท่านให้เดือดร้อน หรือยินดีเต็มใจ
มุ่งทาํดีกบัผูอื้�น ตามเหตุปัจจยัอนัสมควร โดยผูอื้�นนั0นเต็มใจ เราไม่บีบบงัคบัใคร ยินดีเต็มใจ
ที�จะใหเ้กิดผลดีที�สุดเท่าที�จะเป็นไปได ้ไดผ้ลจริงเท่าไหร่ก็พอใจเท่านั0น นั0นเป็นสิ�งที�ดี เพราะ
ทาํใหต้วัเองและผูอื้�นไม่ทุกข ์

ผูที้�อตัราการจดัการกบัความไม่ดีของผูอื้�นมากกว่าจดัการกบัความไม่ดีของตวัเอง 
เท่ากบั เพิ�มพิษ เพิ�มโรค 

ผูที้�อตัราการจดัการกบัความไม่ดีของตวัเองมากกว่าจดัการกบัความไม่ดีของผูอื้�น 
เท่ากบั ลดพิษ ลดโรค 

จบกิจการกา้วก่ายล่วงละเมิดความไม่ดีของผูอื้�น คือ จบกิจอตัตามานะของเรา (ที�มี
ต่อผูอื้�น) จะทาํให้เราไม่สูญเสียพลงัไปกบักิจดงักล่าว พลงังานที�ไม่สูญเสียกบักิจดงักล่าวนั0น
ก็จะกลบัมาซ่อมสร้างสุขภาพของเราใหแ้ขง็แรง 

การฝึกทาํกิจกรรมการงานและการฝึกช่วยเหลือผูอื้�น เป็นไปเพื�อการล่อกิเลส 
หลงโลกธรรม (หลงการยอมรับ หลงสรรเสริญ เกลียดการตาํหนิติเตียน) ของเราให้ออกมา  
ผูมี้กิเลสหลงโลกธรรม ขณะลงมือทาํกิจกรรมการงานต่าง ๆ รวมทั0งการช่วยเหลือผูอื้�น ก็จะ
กลัวความบกพร่อง กลัวคนติเตียนหรือถ้ามีคนตาํหนิติเตียนจริง ๆ ก็จะทุกข์ใจ เมื�อกลัว 
คาํตาํหนิติเตียนและหลงอยากได้สรรเสริญก็จะทํากิจกรรมการงานต่าง ๆ รวมทั0 งการ
ช่วยเหลือผูอื้�นมากเกินความพอดีจนเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผูอื้�น บางครั0 งอาจทาํสิ�งที�
ไม่ดีดว้ยซํ0 า เพื�อให้ไดม้าเสพซึ� งสรรเสริญนั0นและจะไดไ้ม่ตอ้งถูกตาํหนิติเตียน แต่ในความ
เป็นจริงบนโลก ไม่วา่เราจะทาํงานหรือไม่ทาํงาน จะทาํดีหรือทาํชั�ว เราก็จะไดรั้บคาํตาํหนิติเตียน
และคาํสรรเสริญอยูแ่ลว้ ไม่มีผูใ้ดหนีพน้ เราก็จะไดเ้ห็นกิเลสหลงโลกธรรมของเราและจะได้
ทาํการละลา้ง 
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การฝึกทาํกิจกรรมการงานและการฝึกช่วยเหลือผูอื้�น เป็นไปเพื�อการล่อกิเลสอตัตา
มานะ ชนิดอรูปอตัตา (ตวัหลงยึดดี) ของเราออกมา ไดแ้ก่ กิเลสหลงโลภในกิจกรรมการงาน 
คือ ถา้องคป์ระกอบเหตุปัจจยัเอื0อที�จะให้ทาํกิจกรรมการงานไดม้าก ก็จะทาํมากจนเกินพอดี 
จนเบียดเบียนทรมานตนเองและเบียดเบียนทรมานผูอื้�น และถา้องคป์ระกอบเหตุปัจจยัเอื0อที�
จะให้ทาํกิจกรรมการงานไดน้อ้ยหรือทาํให้ทาํกิจกรรมการงานไม่ไดเ้ลย ก็จะทุกขใ์จ ไม่ชอบใจ 
ไม่พอใจ ไม่สบายใจส่วนกิเลสหลงโลภในพฤติกรรมที�ดีของคนก็คือ ถา้องค์ประกอบเหตุ
ปัจจยัเอื0อให้ตนหรือผูอื้�นทาํพฤติกรรมที�ดีได้มาก ตนก็จะสนับสนุนผลกัดนัให้ทาํมากเกิน
ความพอดี จนเบียดเบียนทรมานตนเองและผูอื้�น และถา้องคป์ระกอบเหตุปัจจยัเอื0อให้ตนเอง
หรือผูอื้�นทาํพฤติกรรมที�ดีไดน้้อยหรือทาํให้ทาํไม่ได้เลยหรือทาํในสิ�งไม่ดีด้วยซํ0 า ตนก็จะ
ทุกขใ์จ ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ไม่สบายใจ เราจะไดเ้ห็นกิเลสโง่หลงยึดดีของเรา และจะไดล้ะลา้ง
พลงังานความโง่หลงสร้างทุกขใ์ห้ตนเองและผูอื้�นนั0นเสีย ดว้ยการหมั�นพิจารณาผลเสียของ
การหลงปักมั�นอยากได้ดีเกินสิ� งที�เป็นไปได้จริง ไม่รู้จกัพอในความพร่อง หลงอยากได้ดี
สมบูรณ์แบบตลอด ทั0ง ๆ ที�โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิจ และหมั�นพิจารณาประโยชน์ขอ้ดีของการ
ปล่อยวางการหลงยดึดี ปล่อยวางความสมบูรณ์แบบของการงานหรือของคน ปล่อยให้เป็นไป
ตามเหตุปัจจยัที�เป็นไปไดจ้ริง พอใจในสิ�งที�เป็นไปไดจ้ริง รู้จกัพอในความพร่อง เราก็จะได้
ความสมบูรณ์แบบในใจ เพราะใจที�รู้จกัพอ คือใจที�เตม็ ใจที�สมบูรณ์ 

การคิดอยากไดสิ้�งที�ไม่เป็นไปไดจ้ริง เป็นความโง่สุดโง่ของมนุษย ์เพราะจะทาํให้
ตนเองทุกข์ตลอดกาลนาน ใจไม่พอ ใจไม่อิ�ม ใจไม่เต็ม ใจไม่สมบูรณ์ ตลอดกาลนาน ส่วน
การยอมรับยนิดีพอใจในสิ�งที�เป็นไปไดจ้ริงและเป็นจริง ณ เวลานั0น เป็นความฉลาดสุดฉลาด
ของมนุษย ์เพราะจะทาํใหต้นไม่ทุกขต์ลอดกาลนาน ใจพอ ใจอิ�ม ใจเตม็ ใจสมบูรณ์ ตลอดกาลนาน 
การปล่อยวางอย่างนี0 จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผูอื้�นทนัที เพราะตนเองก็จะสุข
สบายใจทนัที ส่วนคนอื�นก็ไม่ทุกข์จากแรงกดดนัของเราและเขาก็ได้ทาํได้เรียนรู้ในสิ�งที�
ตอ้งการทาํตอ้งการเรียนรู้ หรือไดท้าํไดเ้รียนรู้ในสิ�งที�ควรทาํควรเรียนรู้ หรือไดท้าํไดเ้รียนรู้
ตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยัที�ธรรมะจดัสรรใหท้าํใหเ้รียนรู้ 

ในขณะที�เรากาํลงักระทาํกิจกรรมการงานหรือช่วยเหลือผูอื้�น ถา้เราตรวจสอบกิเลส
โลกธรรม (หลงสรรเสริญ เกลียดการติเตียน) ตรวจสอบกิเลสอตัตามานะ (หลงยึดดี) ในจิตใจ
ของเรา ดว้ยการตรวจสอบการเบียดเบียนทรมานตนเอง การเบียดเบียนทรมานผูอื้�น แลว้ทาํ
การละล้างกิเลสเหตุแห่งทุกข์นั0นด้วย จึงได้ชื�อว่า อาศยัการงานอาศยักุศลเพื�อเอาปรมตัถ์
(ประโยชน์อนัยิ�ง คือการดบัทุกข์) หรืออาศยัสมมติเพื�อเอาปรมตัถ์ (ประโยชน์อนัยิ�ง คือการดบั
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ทุกข)์เพราะทั0งดีและชั�วก็เป็นสมมติสัจจะ คือเป็นความจริงที�ไม่เที�ยงแทถ้าวร เราทาํสิ�งใดสิ�ง
นั0นก็เป็นของเราสิ� งนั0 นก็เกิดขึ0 น ตั0 งอยู่และเมื�อให้ผลตามกําลังแรงของเหตุก็จะดับไปเป็น
ธรรมดา แต่ชั�วเป็นสมมติสัจจะที�มนุษยผ์ูมี้ปัญญาฉลาดจะไม่ทาํไม่อาศยั เพราะทาํให้เดือดร้อน
ทั0 งต่อตนเองและผูอื้�น มนุษย์ผู ้มีปัญญาฉลาดจะอาศัยดีทาํดีเพราะเป็นสมมติสัจจะที� เป็น
ประโยชน์มีคุณค่ามีบทบาทที�น่าอาศยั แต่ในจิตที�เป็นกุศลนั0นก็มกัจะมีกิเลสเหตุแห่งทุกขป์นอยู ่

ถา้เราไม่ละลา้งไม่เจียระไนทุกข์นั0นออกจากจิตกุศล จิตกุศลนั0นก็ยงัจะเจือปนดว้ย
ทุกขอ์ยู ่จิตกุศลนั0นก็จะยงัไม่ผอ่งแผว้ไม่ผอ่งใสไม่ประเสริฐไม่งดงามไม่มีคุณค่าเท่าที�ควร  
ดงันั0น มนุษยผ์ูมี้ปัญญาฉลาด จึงอาศยัการทาํกิจกรรมการงานหรือการช่วยเหลือเกื0อกูลผูอื้�น 
เป็นเครื�องมือใหเ้ราไดเ้จียระไนจิตอนัเป็นกุศล คือเจียระไนกิเลส ความโง่ ความทุกขอ์อกจาก
จิตกุศล เหมือนเจียระไนหินที�หนกัที�ไม่ประโยชน์ไม่งามออกจากเพชร การทาํความดีทาํกุศล
ทาํหน้าที�ทาํกิจกรรมการงาน เปรียบเหมือนการขุดเพชร ที�จะไดท้ั0งเพชรไดท้ั0งหินปนมาดว้ย 
ส่วนการล้างพลังงานกิเลสเหตุแห่งทุกข์ออกจากจิตความดีจากจิตกุศลจากจิตที�ทาํหน้าที�
กิจกรรมการงาน ก็คือการเจียระไนเอาหินออกจากเพชร ดว้ยวิธีการพยายามทาํความดีทาํกุศล
ทาํหน้าที�กิจกรรมการงานอย่างพอเหมาะพอดี ซึ� งมีตวัชี0 วดัคือ ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน  
ไม่ เ บียดเ บียนไม่ทรมานท่าน เป็นประโยชน์ตนสูงสุด เ ป็นประโยชน์ท่านสูงสุด  
ตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยัที�เป็นไปไดจ้ริง ณ เวลานั0น อนัคือ มชัฌิมาปฏิปทา ณ เวลานั0น ซึ� ง
เป็นทางสายกลาง เป็นความสมดุล เป็นความพอดี ที�พระพุทธเจา้ตรัสวา่เป็นทางเอกทางเดียว
และเป็นวธีิเดียวเท่านั0นที�พาพน้ทุกข ์ไม่มีวธีิอื�นหรือทางอื�นที�จะพาพน้ทุกข ์

ถา้เราทาํไดถู้กตอ้งถูกตรง เราก็จะเป็นมนุษยที์�สมบูรณ์แบบที�สุด สุขที�สุด มีคุณค่า
ที�สุด ประเสริฐที�สุด เพราะเป็นผูที้�หยดุชั�วได ้เป็นผูที้�ทาํแต่ความดี อยา่งมีจิตใจที�ผอ่งแผว้ผอ่งใส
เป็นสุข มีจิตใจที�บริสุทธิb จากกิเลสเหตุแห่งทุกข์ ส่วนผูที้�ทาํกุศลทาํความดีทาํหนา้ที�กิจกรรม
การงานแล้วไม่เจียระไนทุกข์ (กิเลส ความไม่พอดี ความเบียดเบียนทรมานตน ความ
เบียดเบียนทรมานท่าน) ออกจากจิตกุศลจากจิตความดีจากจิตที�ทาํกิจกรรมการงาน ก็จะได้
กุศลความดีกิจกรรมการงานพร้อมกบัความหนกัและหนกัและหนกั ความทุกขแ์ละทุกขแ์ละ
ทุกข ์ในจิตวญิญาณตลอดกาลนาน 

ความเป็นจริงในโลกนี0  จะมีทั0งคนที�ยอมให้เราช่วยและไม่ยอมให้เราช่วย แมค้นที�
ให้โอกาสให้เราไดช่้วยเหลือ บางคนก็จะฝึกลดทุกข์ไดม้ากไดเ้ร็ว บางคนก็จะฝึกลดทุกข์ได้
นอ้ยไดช้า้ บางคนก็จะฝึกลดทุกขไ์ม่ไดเ้ลย  
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ผูที้�เต็มใจให้เราช่วยนั0นแหละคือผูที้�มีบุญคุณกบัเราและมีเหตุปัจจยัเต็มที�เราจะได้
เกื0อกลูตอบแทนบุญคุณ 

ทุกขเ์ราหมด คือความสาํเร็จ เราพึ�งตนเองได ้คือความสําเร็จ ที�เหลือใครจะไดอ้ะไร 
แค่ไหน คือกาํไรของโลก 

ความสําเร็จของงานเป็นกุศลเป็นประโยชน์ของโลกไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ของเรา
ไม่ใช่ความสําเร็จของเรา ความสําเร็จของการช่วยคนก็เป็นกุศลเป็นประโยชน์ของโลกไม่ใช่สุข
ไม่ใช่ทุกขข์องเราไม่ใช่ความสาํเร็จของเรา ความสําเร็จที�แทจ้ริงของเราก็คือเราไม่ทุกข ์เราอิ�ม 
เราเตม็ เราพอ เราปล่อย เราวาง เรายอม เราให ้เราจบ เราเบิกบานแจ่มใส เราสงบสบายใจ 
อุเบกขา (ปล่อยวาง) มชัฌิมา (เป็นกลาง) คือความผาสุกที�แทจ้ริง ไม่มีความทุกขใ์นใจเจือปน
อยูด่ว้ย เป็นสภาพปล่อยวาง เป็นกลาง ไม่ดูด ไม่ผลกั ไม่รัก ไม่เกลียด ในสิ�งใด ๆ ในโลก 
เพราะความไม่เป็นกลางดูดผลกัรักเกลียดเป็นตน้เหตุที�ทาํใหเ้กิดความทุกขใ์จทุกขก์าย และมี
ปัญญารู้วา่สิ�งใดเป็นโทษเป็นความเดือดร้อน ไม่ควรทาํ ไม่ควรส่งเสริม ควรต่อตา้น รู้วา่สิ�งใด
เป็นประโยชน์เป็นคุณค่า ควรทาํ ควรส่งเสริม ควรสนบัสนุน ดงันั0น อุเบกขา มชัฌิมา ที�เป็น
ความผาสุกที�แทจ้ริงนั0น จึงรู้บทบาทรู้ผลของความดีความชั�วของสิ�งต่าง ๆ ในโลกในจกัรวาลได ้
แต่หลงดูดหลงผลกัหลงรักหลงเกลียดไม่ได ้(รู้ไดแ้ต่หลงไม่ได)้  

กุศลนั0 นเป็นสิ� งที�ควรยินดีทาํให้โลกได้อาศัย ผูที้� ขี0 เกียจทาํกุศลก็คือคนชั�ว ผูที้�
รังเกียจกุศลก็คือคนชั�ว ผูที้�หลงทาํกุศลเกินพอดีจนทรมานตนก็คือคนโง่และผูที้�ทุกข์ใจ  
ไม่สบายใจ ไม่พอใจ เวลาที�กุศลไม่เกิดดั�งใจที�ตนหมายก็คือคนโง่ ส่วนความชั�วหรืออกุศล  
ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่ทุกข์ของเรา ความชั�วหรืออกุศลเป็นความเดือดร้อนในโลก ไม่ใช่สิ�งที�เรา
ควรเกลียด ไม่ใช่สิ�งที�เราควรรัก เพราะเกลียดก็เป็นทุกขใ์จ รักก็เป็นทุกขใ์จ แต่ความชั�วหรือ
อกุศล เป็นสิ�งที�ไม่ควรทาํ ไม่ควรสนบัสนุน เป็นสิ�งที�ควรต่อตา้น เป็นสิ�งที�ควรลงโทษ 
อย่าบา้ความสําเร็จในการงาน อย่าบา้ความสําเร็จในการช่วยคน สิ�งนั0นไม่ใช่ความผาสุกที�
แทจ้ริงของเรา ความผาสุกที�แท้จริงของเราก็คือ ไม่ว่าผลของงานหรือผลของการช่วยคน 
จะออกมาอยา่งไรก็ตาม เช่น ผลออกมาไดม้าก ไดน้อ้ย ไม่ไดเ้ลย ลม้เหลวหรือแยก่วา่เดิมดว้ยซํ0 า 
เมื�อเราไดย้ินดีเต็มใจพยายามทาํกุศลทาํสิ� งที�เป็นประโยชน์นั0นอย่างเต็มที�แล้ว เราก็มีความ
พอใจเตม็ใจผาสุกในใจเพราะผลที�เกิดขึ0นนั0นมนัดีที�สุดแลว้ที�เป็นไปไดจ้ริงตามองคป์ระกอบ
เหตุปัจจยั ณ เวลานั0น (ถา้เราไม่พอใจไม่สบายใจเพราะเราอยากไดเ้กินจริงที�เป็นไปไดจ้ริงก็
เป็นความโง่แท ้ๆ เป็นความทุกข์แท ้ๆ ของเรา) สิ�งที�เราทาํขึ0นมาไดน้ั0น ก็เป็นกาํไรเป็นบุญ
กุศลเป็นประโยชน์ของโลกเท่านั0น ๆ จะได้มาก ไดน้้อย ไม่ไดเ้ลย ล้มเหลวหรือแย่กว่าเดิม
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ดว้ยซํ0 า ก็เป็นบาปเป็นบุญของโลกเท่านั0น ๆ เป็นสิ�งที�หมุนวนอยูใ่นโลก ซึ� งผลที�เกิดขึ0นมนัก็ดี
ที�สุดแลว้ที�เป็นไปไดจ้ริงเพราะเราไดเ้พียรอย่างเต็มที�แลว้ เราควรปล่อยวางทิ0งยกให้โลกไป 
เพราะประโยชน์หรือความผาสุกที�แทจ้ริงของเรานั0นก็คือเรายินดีเต็มใจทาํและเราก็ยินดีเต็มใจทิ0ง
อยา่งสงบสบายใจที�ไม่ตอ้งอยากไดไ้ม่ตอ้งอยากเป็นไม่ตอ้งอยากมีอะไรตอบแทนและรู้ความจริง
ตามความเป็นจริงว่ากุศลหรือประโยชน์นั0น ๆ เกิดขึ0นตามฤทธิb แรงของการสร้างการกอบก่อ 
ตั0งอยูใ่หโ้ลกไดอ้าศยัตามฤทธิb แรงของการสร้างการกอบก่อและเสื�อมดบัไปเมื�อหมดฤทธิb แรง
ของการสร้างการกอบก่อ ครั0 งต่อไปในเวลาใหม่เราก็ยินดีเต็มใจเพียรพยายามทําให ้
ดีที�สุดเท่าที�จะเป็นไปไดจ้ริงตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยั ณ เวลาใหม่นั0น ดงันั0น ชีวิตที�ผาสุก
ที�สุดและประเสริฐที�สุดจึงเกิดมาเพื�อยินดีเต็มใจพอใจในการสร้างจดัสรรสังเคราะห์วตัถุ
สสารพลงังานทั0งในและนอกจิตวิญญาณให้อยูใ่นสภาพที�เป็นประโยชน์สูงสุดที�จะเป็นไปได้
จริง ณ เวลานั0นใหโ้ลกไดอ้าศยั แลว้ตนก็มีความอิ�มเตม็พอสงบสบาย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22 เมษายน 2557 

11 ผูเ้ขา้ถึง 52 คน/ 10 ถูกใจ /1 คน แสดงความคิดเห็น/2แชร์ 

 

การส่งผลของกรรม  
ไม่จาํเป็นตอ้งแบบที�เราทาํเท่านั0น แบบอื�นก็ไดเ้ช่น เราให้กลว้ยคนอื�น เราอาจจะ

ไดรั้บกลว้ย ผลไมอื้�น มิตรไมตรีก็ได ้วิบากดีจะเลือกเอง จะคิดให้วา่จะเอาประโยชน์อะไรให้
เรา หรือคนที�เราช่วยไป เคา้ก็ไม่ไดม้าช่วยเรา แต่เป็นคนอื�นมาช่วย เหมือนอยา่งเด็กหญิงวนัลี 
ลูกกตญัiูทาํดีกบัพ่อแม่คนที�มาช่วยวนัลีเป็นครูและชาวบา้น พลงัความดีดึงให้คนอื�นมาช่วย 
แมแ้ต่ทาํใหแ้ขง็แรง 

พระไตรปิฎกเล่ม 11 ขอ้ 136และขอ้ 156เพราะการหยุดการเบียดเบียนโดยประการ
ทั0งปวง ดว้ยวิบากดีนั0นทาํให้ท่านสมดุลร้อนเยน็ แข็งแรง เจ็บป่วยนอ้ย และอายุยืน เป็นเรื�อง
มหศัจรรย ์เป็นความจริงของชีวติที�น่าฉงน อยา่งชีวิตคนนี�น่าประหลาด ทาํไมคิดได ้พูดทาํได ้
ความคิดมาจากไหน มองไม่เห็น แต่เรื�องวบิากกรรมน่าฉงนยิ�งกวา่  

พระไตรปิฎกเล่ม 11 ขอ้ 146เพียงเราหยุดชั�ว ทาํดี ทาํจิตผอ่งใส จะเป็นคนมีปัญญา
มาก ปรีชามาก พระพุทธเจ้าตรัสไว ้ท่านอาจารย์ทาํตามมา 18 ปี ยงัเกิดรู้มากขึ0 น ๆ แล้ว
พระพุทธเจา้ท่านบาํเพ็ญมา 4 อสงไขยแสนกลัป์จะมีญาณปัญญามากมายขนาดไหนแมก้าร
บรรยายสุขภาพไม่มีใครบรรยายเหมือนอาจารยห์รอกในโลกใบนี0  สังเกตไดบ้รรยาย ถึงนามธรรม
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รูปธรรม ท่านอาจารยไ์ม่เคยคิดเช่นกนัว่าจะมาเป็นแบบนี0  บาํเพ็ญไป ๆ ฟังครูบาอาจารยไ์ป 
ก็รู้ชดัขึ0น ๆ ทาํตามพระพุทธเจา้ พระอริยะเจา้ไปเรื�อย ๆ จะรู้มากขึ0น ๆ จะมีความรู้ใหม่มาอีกแลว้
ใหม่มาอีกแลว้ มาจากการบาํเพญ็ ยิ�งช่วยเหลือคนจะยิ�งเพิ�ม แตกฉาน ละเอียดละออ เพิ�มขึ0นเรื�อย ๆ 
จะเห็นไดว้า่การทาํความดีไม่จาํเป็นตอ้งรับผลอยา่งที�เราทาํเท่านั0น พลงัความดีเป็นแบบนี0  

พลงัแห่งความชั�ว เราจะไดผ้ลชั�วอย่างไรก็ได ้วิบากบาปจะเลือกเองเช่น เราด่าเขา 
เขาอาจทาํร้ายเรา ฆ่าเรา ญาติเขาอาจมาซัดเราแทน หรือคนอื�น ๆ ทนไม่ไดม้าจดัการเราก็ได ้
เช่น เทวทตัทาํชั�วมากมายไม่มีใครทาํร้ายได ้สุดทา้ยคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งบาป แยกแผน่ดินออก 
สูบลงไป เพราะจิตวิญญาณเป็นตวั กาํหนดและไปไดไ้กล ใครไดดี้ไดช้ั�วจากเรา เขาจะดึงมา
เป็นสมบติัของเราทั0งหมด เรามีหนา้ที�ทาํดีเท่านั0น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 3 มีนาคม 2557 

12 ผูเ้ขา้ถึง53คน/10ถูกใจ / - คน แสดงความคิดเห็น/ -แชร์ 

 

กรรมส่งผลอย่างไร? 

ตวัอย่างชัด ๆ เช่น แม่เหล็กดูดลูกเหล็ก พลงัดูดมีจริงแต่มองไม่เห็น แม่เหล็กดูด 
ลูกเหล็กไดฉ้ันใด กรรมดีกรรมชั�วสามารถดูดสิ�งดีสิ�งร้ายมาให้เราไดฉ้ันนั0น เป็นพลงัที�มอง 
ไม่เห็นแต่มีพลงัดูดดึงเหมือนกนั ดูดสิ�งดีสิ�งร้ายมาใหเ้รา ผลกัเราไปใส่ก็ได ้กอบก่อมาให้เราก็
ไดต่้างกนัที�วา่แม่เหล็กไม่มีชีวติ คิดไม่ไดมี้เพียงพลงังานธรรมดา แต่พลงักรรม คิดไดว้า่จะเอา
สิ�งดีสิ�งร้ายมาใหเ้ราไม่มีใครขวาง 
วธีิพิสูจน์พลงัแม่เหล็กแห่งกรรมดีกรรมชั�ววา่มีจริง  

เคยหรือไม่ที�เราระวงัไม่ให้โดนอะไร แต่ก็โดน ตรงกลางเลย และโดนตั0งหลายที 
ทาํไมจึงแม่นอยา่งนั0น? ตอ้งมีไส้ศึกแน่ ๆ คือ กรรมเรามีแม่เหล็กแลว้ลูกเหล็กก็เคลื�อนเขา้มา ๆ
ถา้เราเอียงแม่เหล็กหลบ ลูกเหล็กก็ยงัคงตามมาอยูดี่ ถา้แรงผลกัจากขา้งนอกมนัตอ้งพลาดบา้ง 
เพราะเราเคลื�อนที�ถ้าแรงดูดจากข้างในจะไม่พลาด เหมือนแม่เหล็กเคลื�อนหนี ลูกเหล็ก 
ก็ตามมาดงันั0นถา้เป็นพลงักรรมชั�ว อยา่งไรก็ไม่พลาด แรงที�ดึงดูดมาใส่เราตอ้งมาจากขา้งใน 
นกัวทิยาศาสตร์ยืนยนัวา่ วตัถุจะไม่เคลื�อนไหวถา้ไม่มีแรงมากระทาํ แต่หิน ไม ้ ที�เคลื�อนมาหา 
โดนที�เราเจบ็พอดี ก็ตอ้งมีแรงมากระทาํ แต่ที�ไม่พลาดเพราะเป็นแรงดูดจากขา้งใน มนัมีจริง 
มองไม่เห็น เช่น กดัปากตวัเองที�เก่านะ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 3 มีนาคม 2557 
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13 ผูเ้ขา้ถึง53คน/10ถูกใจ / - คน แสดงความคิดเห็น/ -แชร์ 

 

กรรม สั�งสมอย่างไร? 

ชีวติของเราเกิดจากอุตุ (พลงังาน) ที�สังเคราะห์กนัขึ0นมา  
นกัวทิยาศาสตร์พบวา่วตัถุแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานและพลงังานมารวมกนัจะ

เป็นวตัถุ ตกลงมีแต่พลงังานคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าแลว้มารวมเป็นวตัถุ สังเคราะห์กนัเรื�อย ๆ จาก
พืชเป็นสัตวเ์ป็นคนดงันั0น ชีวติ คือ จิตวญิญาณเป็นพลงังานที�มีคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าที�มองไม่เห็น มี
ความรู้สึกนึกคิดจริง มีส่วนประกอบของสัญญาปรับสมดุลร้อนเย็น มีกรรมดีกรรมชั�วใน 
จิตวิญญาณ พอเราคิดดี คิดชั�วมนัจะ เกิดคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าความดีความชั�วทนัทีเลย และ
ส่งผลเกิดเป็นสมบติัของจิตทนัที รอเวลาส่งผล 

พระพุทธเจา้ย ํ0าวา่ กรรม (การกระทาํ) นั0นทุกอยา่งใหผ้ล กาย วาจา ใจ (ใจที�คิดแรงมาก ๆ 
เกิดการพดู การทาํ) แมแ้ต่จิตวญิญาณที�คิดขึ0นมา ยงัไม่ทนัพดูทนัทาํ ก็ส่งผล ส่งผลอยา่งไร?ถา้
เครียดวิตกกงัวลไม่พูด ไม่แสดงออกบอกใครเลย ก็ทาํให้เจ็บป่วยได ้ขณะที�คนมีความทุกข์
สารแอนดินาลีน หลั�งจากต่อมหมวกไต กระตุน้ใหเ้ซลล์ทาํงานอยา่งมากผิดปกติ เกิดของเสียคา้ง
เตม็ร่างกายทาํลายเซลลเ์สื�อมโทรมเสียพลงังาน  

ถ้าเราสุขไม่ได้บอกใครเลย ทาํให้แข็งแรงได้ การแพทย์พบแล้วว่าขณะที�คนมี
ความสุขสารเอ็นโดรฟินหลั�งจากต่อมพิทูอิตารีทาํให้เซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงคิดทุกข ์เป็น คิดชั�ว
อยา่งหนึ�ง เพราะเบียดเบียนตวัเอง เพราะเกิดผลร้ายต่อชีวิตเรา เมื�อเรา คิด พูด ทาํ จะเกิดคลื�น
แม่เหล็กไฟฟ้าแห่งความดีความชั�วขึ0นมา และเป็นสมบติัของผูน้ั0นทั0งหมดทนัที 

ตามคาํกล่าวที�วา่ เรามีกรรมเป็นของของตนเราเป็นทายาทของกรรม (คือเราจะรอ
รับผลกรรม เป็นมรดก) เรามีกรรมเป็นแดนเกิด (พลังกรรมนี0 จะพาไปเกิดที�ไหนสุขทุกข์
อย่างไร) เราจะมีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ (แบบไหนล่ะดีหรือชั�ว) เรามีกรรมเป็นที�พึ� งอาศยั (เรา
อาศยัผลการกระทาํของเราทั0งหมด ยืนยนัเลย) ทุกอย่างเกิดจากการกระทาํของเราทั0งหมด  
ดว้ยความเป็นคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าที�สร้างผลให้กบัชีวิต เป็นพลงัชีวิตระดบัพระเจา้ (พลงัดี- 
วบิากกรรมดี ) และซาตาน (พลงัชั�ว-วิบากกรรมชั�ว) เป็นสิ�งมีชีวิตที�คิดไดว้า่จะเอาสิ�งดีสิ�งร้าย
มาให้เรา จะส่งผลกรรมเมื�อไร อยา่งไร นอกจากคิดได ้ยงัทาํเองไม่มีใครขวางได ้โดยดึงเหตุ
ปัจจยัมาเกิดร่วม มีแต่กรรมดีกรรมชั�วของจิตเองที�จะขวางกนัเอง ชิงออกฤทธิb กนัเองได ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 3 มีนาคม 2557 
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14 ผูเ้ขา้ถึง 75คน/ 16 ถูกใจ / -คน แสดงความคิดเห็น/ -แชร์ 

 

พลงัแห่งความดี  

คนนั�งรถเกิดอุบติัเหตุ รถเสียหาย คนส่วนใหญ่ตาย แต่บางคนนี0ไม่เป็นอะไรเลยจะ
อธิบายอยา่งไรตามวทิยาศาสตร์ 

อธิบายไม่ออกนะ เพราะกระแทกขนาดนั0นไม่เหลือหรอกหรือตกเครื�องบินไม่ตาย 
คนอื�นตายหมด จะอธิบายอย่างไร ?วิทยาศาสตร์ธรรมดาอธิบายไม่ไดห้รอกแต่ระดบัพุทธศาสตร์
อธิบายได้ ชีวิตคือคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลงั ไอน์สไตน์ค้นพบว่า วตัถุทุกอย่างมีพลังงาน 
เกาะเกี�ยวกันทั0งหมด แยกย่อยวตัถุเรื� อย ๆ เล็กที�สุดเรียก อะตอม มีอิเลคตรอนรอบนอก  
มีโปรตอน (เป็นบวก) กบันิวตรอน (เป็นกลาง) เกาะกนัอยู่ขา้งในเรียกว่านิวเคลียส เกาะกนั
ด้ว ย พ ลัง ง า น ร ะ ดับ ป ร ม า ณู ทํา ล า ย โ ล ก ไ ด้  ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ไ ด้ใ น จิ ต วิ ญญาณเ ร า เ ป็ น 
คลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า จึงไม่แปลกที�เขาจะสามารถดนัสิ�งไม่ดีที�กาํลงัจะเกิดให้ออกไป ทาํให้ไม่
ตายในอุบติัเหตุ เราสามารถเจอพลงัอยา่งนี0 ในชีวติประจาํวนัได ้

ตวัอย่าง จดัค่ายที�วดัเลียบ ก่อนไปฝนตกนํ0 าท่วม พอวนัจดัค่ายฝนหยุดให้ 5 วนั  
แต่รอบ ๆ ตก มืดฟ้ามวัดิน นี�คือพลงัความดีของทุกคนดลใหส้าํเร็จ 

ตวัอยา่ง จดัค่ายที�ลาสเวกสั วนัสุดทา้ยบรรยายเยน็ถึงดึกยงัไม่เสร็จ ลมสงบอยู่ดี ๆ  
มีพายมุายกเตน้ท ์เราไม่กลวัแต่เราห่วงคนมาค่าย จึงยา้ยไปในโบสถ์แทน ยา้ยเสร็จลมสงบเลย 
บรรยายในโบสถก์็อุ่นสบายจนจบค่าย 4 ทุ่ม ทุกคนก็ไดป้ระโยชน์กนั ที�จริงเขาไม่อยากให้คนทาํดี
ทั0งหมด ทรมานกบัอากาศหนาว จึงไล่ให้ไปอยูใ่นที�ที�อบอุ่น จะไดต้ั0งใจฟัง เคา้คิดได ้เคา้ทาํเองได ้
ไม่มีใครขวางมีพลงังานแบบนี0อยูจ่ริง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 3 มีนาคม 2557 

15 ผูเ้ขา้ถึง 318คน/6ถูกใจ / คน แสดงความคิดเห็น/ 8แชร์ 

 

วธีิการออกจากนรกคนคู่ (ถ้าพลาดมีไปแล้ว) คือ ทาํ2 อย่าง 
1.ทาํความดีกบัคู่ครองและครอบครัวใหม้ากจดัสรรใหไ้ดป้ระโยชน์มากที�สุด ใหธ้รรมะดว้ย
ยิ�งดี มีหนา้ที�อะไรก็ทาํใหเ้ต็มที� อยูก่นัพอเหมาะจะไดห้มดวบิาก และบาํเพญ็กุศลในที�ต่าง ๆ 
ใหม้าก ๆ อยา่ออมมือ ยิ�งถา้ร่วมกบักลุ่มที�ดีแท ้ พลงักุศลจะไปออกฤทธิb แทนพลงัอกุศล  
หนี0บาปหนี0 บุญที�มดัเราไวก้บัภาระ 
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2.พยายามเพิ�มอธิศีล (ศีล8) เช่นงดการเสพคู่สมสู่ ใชป้ฏิภาณปัญญาเอาในการจะลด ละ เลิก 
เช่น ให้เหตุผลวนัพระ วนัโกน วนัเกิดจะบาํเพญ็บุญรักษาศีล8 หรือขอไปนอนวดั ค่อย ๆ หาวธีิ 
อยา่หกัหาญเราเรียนผกูก็เรียนแกเ้องบา้ง 

เมื�อวบิากหมด เขามาตายจากเราไป หรือฟ้าจดัสรรอยูด่ว้ยกนัแบบพรหมเกื0อกูลกนัไป 
มีความสัมพนัธ์แบบพี�น้องเป็นมิตรกัน หรือที�สุดมีคนมาเอาไปเลี0 ยงให้ ตอ้งฉลองเลยนะ 
ไม่ตอ้งเศร้าเสียใจเพราะนั0นหมายความวา่ หมดเวรหมดกรรมเราแลว้ ชีวิตคนแต่ละคน ก็เป็น
ตวัเวร ตวักรรม ตวัทุกข ์ถา้เราใชห้นี0หมดเขาจะไปเอง 

ไม่ตอ้งเสียใจหรอกคนนอกใจสามีภรรยาน่ะ เป็นคนไม่ดีแล้วเราจะเสียใจทาํไม 
ของไม่ดี ต้องฝีมือขนาดเขา จึงเอาของไม่ดีไปจากเราได้ ตอ้งแบกภาระของไม่ดีแทนเรา 
เป็นบุญของเราที�ไม่มีของไม่ดี ฉลอง7วนั7คืนเลย เราได้อิสระแล้ว เลี0 ยงลูกเลี0 ยงเต้าไป  
ไดโ้อกาสปฏิบติัธรรมจะไดพ้น้ทุกข ์พิจารณาประโยชน์ ของการเกิดสิ�งไม่ดี เช่น ไดเ้รียนรู้วา่
ชั�วทุกข์เป็นอย่างไร จะไดไ้ม่ทาํอีก คนทาํดีเราก็เมตตาอุเบกขาตามบุญบาปของเขาเราและ
โลก ชีวติเราตอ้งการความสุขในการทาํกุศลและลา้งความติดยดึทั0งปวง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 กุมภาพพนัธ์2557 

16 ผูเ้ขา้ถึง 128คน/ 4 ถูกใจ / คน แสดงความคิดเห็น/ 2 แชร์ 

 

หลงว่าได้พึ�งพากนัเป็นสุข 

คิดว่าได้มาอยู่เป็นครอบครัวช่วยกันจะเป็นสุข แต่ที�จริงเกิดทุกข์มากกว่าสุข  
คนแต่ละคนที�มาแต่งงานมีกิเลสทุกคน เมื�อมาอยู่ด้วยกันจะต้องตอบสนองไม่มีที�สิ0นสุด  
มีการแตกตัวเพิ�มด้วย จะอยากได้มากขึ0 น นั�นคือ ความต้องการอันไม่มีที� สิ0นสุด 2 คน 
มารวมกนั ชีวติจะทุกขจ์ากกิเลส ทุกขจ์ากวบิากกรรมเท่านั0น 

ทุกคนในโลกมีวบิากกรรมหมด เคยพลาดทาํไม่ดีมา จะตอ้งรับสิ�งไม่ดีนั0นในชาตินี0  
เราตอ้งมีเวลาในการทาํดีเพื�อชิงออกฤทธิb แทนวิบากไม่ดีนั0น ๆ ถึงกระนั0นยงัตอ้งรับผลวิบาก 
ที�เหลืออยูอี่ก แลว้เรายงัตอ้งไปรับวิบากคู่ชีวิตอีก มีภาระตอ้งดูแลคนอื�นดว้ย จะทาํกุศลไม่ไดม้าก
จุดที�เป็นสุขของชีวติคือ เราตอ้งมีเวลาทาํดีมาก ๆ เพื�อใหว้บิากดีชิงออกฤทธิb แทนวบิากไม่ดีของเรา 

หากเราแต่งงาน เราตอ้งดูแลสามี ลูก จนไม่เหลือเวลาทาํวบิากดีให้ชิงออกฤทธิb แทน
วบิากไม่ดีของเราไม่มีเวลาบาํเพญ็บุญ บางคน 7วนั ขอมาเขา้ค่ายสุขภาพ ชาตินี0 มีโอกาสไดห้น
เดียว โดนครัวครอบไวแ้ล้วไปไหนไม่ได้ บางคนคิดว่าแต่งงานแล้วจะมีคนดูแลยามเรา
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เจ็บป่วย ปรากฎว่าเขามาป่วยเป็นอมัพาต เลยไม่รู้ว่าใครดูแลใคร วิบากเราตามไล่ล่าเราสุด ๆ 
เหมือนหมาล่าเนื0อ แลว้ยงัมีวบิากคนในครอบครัวอีก 

ถา้เป็นคนอื�น ๆ เราช่วยเตม็แรงแลว้ก็เลิกได ้แต่ถา้คนในครอบครัวช่วยเต็มแรงแลว้
ยงัเลิกไม่ได้ ต้องช่วยเกินแรงเพราะครอบครัวเดียวกัน ปกติเรารู้เพียรรู้พกัได้ พอเป็น
ครอบครัวเดียวกันแบกสุด ๆ เลย โอกาสจะทาํกุศลก็น้อย ดังนั0 นเราฝึกดูและแก้ความ
เดือดร้อนให้สนุกก่อนแล้วค่อยจะไปแต่งงานนะ เพราะถึงเวลานั0 นเราต้องไปแก้ความ
เดือดร้อนอีกหลายลีลาของคนในครอบครัวของเราอีก 

เพราะเราเดินทางไปด้วยกัน ยิ�งหนักทรมาน การมีครอบครัวคือ ความอยากได ้
ไม่มีที�สิ0นสุดมารวมกนั แรก ๆ พยายามตอบสนองกนัเพื�อใหเ้กิดสุขที�ไดอ้ยูร่่วมกนั พอเขาช่วย
เราก็เหนื�อยมากขึ0น เราเองก็ตอ้งช่วยเขานะ ความอยากของเราเราก็เหนื�อยแสวงหามาเสพสุข การ
แต่งงานมีแต่เหนื� อยมากขึ0 นทั0 ง คู่  ยิ�งมี ลูกหลานจิตวิญญาณผีมาเกิด ช่วงนี0 ใกล้กลียุค 
จะมาเกิดเพื�อใช้เวรใช้กรรม ลูกหลานเองก็มีกิเลสความอยากไม่มีวนัสิ0นสุดตอบสนองได้
กิเลสยิ�งโต ตอบสนองไม่ไดย้ิ�งดิ0นหนกั โกรธหนกั เท่ากบัเราไดเ้ลี0ยงคนโกรธเอาไว ้

ยิ�งไม่ให้เขาเขาก็ไม่ชอบ เท่ากับคุณกําลังเลี0 ยงคนที�ไม่ชอบคุณไวแ้ล้ว ใครจะ
ตอบสนองใครได้ตลอด เพราะคนเรามีแรงจาํกดั เกินแรงก็ไม่ตอบสนอง เขาเริ�มไม่ชอบใจ 
เริ�มกินตบัคราวนี0  สะสมความไม่ชอบ อาฆาต พยาบาทกนัลึก ๆ แลว้ชงักนั คนอยูด่ว้ยกนัมีทั0ง
รักทั0งชงั มีทั0งขม ๆ หวาน ๆ เดี�ยวชงัเดี�ยวหวง แรก ๆ อยากเห็นหนา้เหมือนรักกนัชั�วนิรันดร์ 
ก็จริงนะ ชั�ว...นิรันดร์เลยนะ พอหลงั ๆ จะเริ�มชงัมากกวา่ อึดอดั รําคาญ ความรักโลกียะไม่เที�ยง 
ส่วนรักแบบโลกุตตระเที�ยงได ้เพราะเมตตา อุเบกขา 

โลกนีAพร่องอยู่เป็นนิจทุกคนคือส่วนประกอบพร่อง ๆ อนัหนึ�งของโลกไม่วา่จะเป็น
ลูก ภรรยา สามีของเราก็ตาม เพียงพร่องเราคนเดียวก็ตามแกไ้ม่ไหวแลว้ ยิ�งคนที�รักเป็นคนดี
การห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในวนัที�จากกนัยิ�งทุกข์มาก ไม่มีก็ไม่ตอ้งทุกข์ พอเรามีลูก ลูกเรามี
หลานก็เอามาให้เราเลี0 ยงอีก ไม่มีจบ กามนั0 นสุขน้อยทุกข์มากใครที�มีภาระแล้วก็ดูแล 
ใหเ้รียบร้อยก่อน คนมีคู่จะลาํบากพูดไม่ออก เหมือนการกินก๋วยเตี�ยวทุก ๆ วนัคุณจะรู้สึกสุข
เท่าเดิมหรือไม่? สักวนัก็เบื�อ ชินชา จะมกัมากไปเรื�อย ๆ อยากลองเสพเปลี�ยนไปเรื�อย ๆ หาก
ไม่ควบคุม ลด ละ  

ธรรมชาติของกิเลสจะปรุงเพิ�มขึ0 น เช่น พ่อบ้านมักนอกใจแม่บ้าน แต่ปัจจุบัน
แม่บา้นจะเริ�มนอกใจพอ่บา้นบา้ง ปัญหาเหล่านี0จะเกิดการติดโรค ติดเชื0อ เข่นฆ่ากนัในที�สุด 
ถา้เราเขา้ใจความจริงนี0  ตอ้งเร่งปฏิบติัธรรมลด ละกิเลสให้มาก เพียรลา้งกิเลสให้มาก ทาํดีใหม้าก 
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เมื�อเกิดวบิากจะไม่ทุกข ์ คนเป็นโสดฟังใหช้ดั ๆ นะ ขอใหเ้กาะคานเพชรคานทองใหดี้  
อยา่ร่วงลงมาเด็ดขาด นรกรออยู ่ ท่านอาจารยจ์ะนั�งไขวห้า้งเป็นเพื�อนเลย วา่เราสบายแลว้  
คนที�มีคู่ครองแลว้ก็ทาํดีกบัเขาใหม้าก ๆ ดูแลกนัไปคงมีหนี0บาป หนี0 บุญกนัที�ตอ้งมาชดใชก้นั 
พากเพียรลา้งเกื0อกลูกนัไป 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 กุมภาพพนัธ์ 2557 

17 ผูเ้ขา้ถึง 251คน/ 5ถูกใจ / คน แสดงความคิดเห็น/ 8 แชร์ 

 

วงการแพทย์เข้าใจผดิจึงส่งเสริมเรื�องเพศในทางธรรม การสมสู่เป็นทุกข์อย่างยิ�ง 

บณัฑิตผูฉ้ลาดพึงประพฤติตนเป็นโสด  
ส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในคู่ครองจะมีทุกข ์
กามมีสุขนอ้ย มีทุกขม์าก 
มีรัก1 มีทุกข ์1 ไม่มีรักไม่มีทุกข ์
มีสามี ภรรยา ลูก เหมือนมีบ่วงมดัเอาไว ้
พระพุทธเจา้สรรเสริญการอยูเ่ป็นโสด 
คนทางโลกจะสนบัสนุนการมีชีวติคู่ 2 เรื�อง คือ  
1. หลงเรื�องการสมสู่วา่เป็นสุข 
2. หลงวา่ไดพ้ึ�งพากนัเป็นสุข 
ประเด็นที�1 หลงเรื�องการสมสู่วา่เป็นสุข 

วงการแพทยเ์ข้าใจผิดส่งเสริมเรื� องเพศ ในทางธรรมการสมสู่เป็นทุกข์อย่างยิ�ง 
ตั0งแต่เริ�มมีอารมณ์อยากสมสู่ ก็ทุกข์แล้ว กิเลสในใจสร้างจิตวิญญาณว่า การสมสู่เป็นสุข  
พอสร้างจะเกิดความอยากขึ0น จิตจะไม่โปร่งไม่โล่งไม่สบาย จิตเป็นทุกข ์ตึงเครียด เศร้าหมอง 
อึดอดั กดดนั จิตวิญญาณสั�งให้ร่างกายผลิตพลงังานขึ0 นมาอย่างมากมาย เกินความพอดีเพื�อ 
ไปเสพใหไ้ดส้มใจ 

แมย้งัไม่เสพก็สร้างพลงักดดนัให้ไปเสพ จึงเกิดสารพิษตกคา้งเต็มไปหมด เพราะ
ขบวนการผลิตพลงังานของร่างกายในวฐัจกัรเครปไซเคิล จะเกิดกรดเกิดความร้อน และ
สัญญารู้ว่าเป็นพิษพยายามดนัออกทางอวยัวะเพศมากที�สุด เกิดการสังขารเพื�อระบายพิษนี0
ออกให้ร่างกายหลั�งฮีสตามีนออกมาให้คนั ตึง เหมือนผิวหนงัที�มีพิษ ดูดนํ0 ามาดบัความร้อน
พอคนัตึงคนจะรู้สึกไม่สบาย สัญญาจะสร้างความรู้สึกให้อยากเกา เสียดสี เพื�อขยายเส้นเลือด 
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ใหพ้ิษเคลื�อนออกไปได ้เพื�อลดความคนั ดงันั0นจึงเกิดการนวด (เพราะตึง) คลึง เสียดสี คนัจะเกา 
เพื�อให้พิษออกตามสัญชาติญาณ คือ ญาณหยั�งรู้การระบายพิษ ดงันั0นจึงเกิดการให้คู่หรือ
ตวัเองเสียดสี นวดคลึง แลว้แต่เพื�อให้สบาย เพื�อระบายพิษ พิษเคลื�อนออกไดนิ้ดหนึ�ง คนจะ
รู้สึกสบายขึ0นจึงชอบความรู้สึกสบายขึ0นนี0  จากนั0นสัญญาจะสังขารความรู้สึกว่า “แบบนี0 ดี 
ชอบทาํอีก”กิเลสจะหลอกวา่ทาํแบบนี0 คือเป็นความสุข 

เมื�อผลิตพลงังานมาก ๆ ส่วนเกินมากก็เกิด สารพิษตกคา้งตรงนั0น อาการคนัตึงมากขึ0น ๆ  
และพยายามลดสภาพ ความคนัตึง โดยเสียดสีมากขึ0น ๆ จะเห็นสภาพทุกข์ขึ0นเรื�อย ๆ คนจะ
รู้สึกเหมือนมนั ๆ หลงว่าเป็นสุขเหมือนมดกดัเกิดคนัตึงเหมือนกนั อาการมีเพียงแค่นี0 แหละ
คือ คนั ๆ ตึง ๆ เสียดสี ลูบคลาํ พิจารณาจะไม่เห็นสุขอะไร มนัหลอกกนัชดั ๆ มีญาณปัญญา
จะเห็นอาการเหล่านี0  พอพิษยิ�งมาก ๆ เขา้ ก็ยิ�งเร่งเสียดสีเพื�อลดอาการไม่สบาย แต่พิษก็ไม่หมด
เพราะสัญญาเร่งสร้างขึ0นมาอีก 

เมื�ออาการคันตึงมากขึ0 น ๆ จนถึงที� สุดสัญญาไม่เก็บความทรมานนี0 ไว้สั�งให้
กลา้มเนื0อเกร็งตวับีบเอาพิษออกเพราะมนัป็นอาการร้อนเยน็ไม่สมดุล ชีวติตอ้งการอยูร่อดจาก
สภาพนั0นจะดูดนํ0าของเหลวไปซบัพิษพวกนี0  กลา้มเนื0อก็เกร็งตวับีบเอาของเหลวนี0ออกมาเป็น
การขบัพิษแต่คนทั�วไปเรียกวา่จุดไคลแมกซ์ เกร็งตวัก็จุก ๆ เหมือนปวดปัสสาวะ ปวดอุจจาระ 
เมื�อเคลื�อนออกกลา้มเนื0อคลายก็สบาย ก็เท่านี0 เองแหละ คนลา้งจิตดีดี จะเห็นวา่เป็นการเคลื�อนออก 
มาเท่านั0น ผลต่อเนื�องของ คนั ตึง จุก คลาย ถา้พิจารณาให้ดีจะเห็น ส่วนคนทางโลกสอนกนั
หลงทุกขว์า่เป็นสุข 

ผลต่อเนื�องของการสมสู่ตนเองและผูอื้�น เมื�อเราใชพ้ลงังานอยา่งมากมายไปนั0นจะ
เกิดอาการหมดพลัง และของเสียที�ตกค้าง ทําให้เราต้องเอาอาหาร อากาศ พลังงานมา
ซ่อมแซมร่างกาย เกิดสภาพเศร้าหมองหลงัจากสุขนิดเดียว คนที�ตณัหาจดั ๆ จะทุกขอ์ยากได้
ความรู้สึกนั0นอีกทนัที เพราะหลงวา่มนัเป็นสุข 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ผูฝั้กใฝ่ในเมถุนจะเศร้าหมอง ดงันั0นจะเกิดอาการเพลียลา้หมอง 
ซึมเศร้า นี� คือบาปที�เกิดขึ0 นทางจิตใจ และโลกจะขาดแคลน เพราะเราเอาอาหาร อากาศ 
พลงังานมาสร้างลดภาวะนี0  จะเกิดวบิากบาป 

เมื�อเราหลงสิ�งนี0  จะเกิดคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าเหนี�ยวนาํให้คนในโลก (ที�พลงัจิตไม่แกร่ง 
ที�ยงัไม่บรรลุธรรม) อยากทาํตาม เกิดการแก่งแย่ง ลกัขโมย โกง วิบากบาปที�เกิดคนที�สมสู่
ตนเองตอ้งรับวิบากนั0นดว้ย (เด็ดดอกไมส้ะเทือนดวงดาว) อย่าคิดว่าจะไม่มีผลต่อคนอื�นนะ 
วบิากบาปเกิด อ่อนเพลีย เศร้าหมอง เกิดอปัมงคล ความเดือดร้อนจะสุมเขา้มาในชีวิต ภยัพิบติั
ธรรมชาติต่าง ๆ หนกัขึ0นเพราะสิ�งแวดลอ้มเสียหาย 



2941 

 

ลาํดับ คําสอนตามสถานการณ์ เพชรจากใจเพชร 

เราทดลองแบบวทิยาศาสตร์ ถา้ไม่สมสู่ สัปดาห์หนึ�ง แลว้สมสู่ สัปดาห์หนึ�ง สังเกต
วา่มีอะไรเกิดขึ0นบา้ง ช่วงไม่สมสู่ มีอะไรดี ๆ เขา้มาในชีวิต ถา้สมสู่จะมีความโชคร้ายเขา้มา
ในชีวิต เพราะมีคนขาดแคลนเดือดร้อน มีคนอยากแสวงหา ร่างกายอ่อนแอลง บางท่าน 
ติดเรื�องนี0  สมสู่จนตายคาอกก็มี 

ผูช้ายสมสู่ผูห้ญิง พิษที�ออกมา (อสุจิคือนํ0 าสกปรก) ไปกองในผูห้ญิง เกิดพิษสะสม 
เป็นอาหารเชื0อโรคมากินพิษ กรดและความร้อนจะทาํร้ายตนเองดว้ยคนแต่งงานจะเป็นมะเร็ง
ปากมดลูกไดม้ากกวา่ 

ถา้ติดกามมาก ๆ หากเกิดใหม่จะเป็นกระเทย ถา้ผิดผวัผิดเมียใครจะกลบัไปเกิดเป็น
ผูห้ญิงและโดนรังแก ผูช้ายจะติดเรื�องนี0มากกวา่ผูห้ญิง แต่จริง ๆ แลว้เรื�องพวกนี0 ทุกขท์รมาน 
แต่สื�อโฆษณาหลอกมาก ๆ เกิดอวิชชาหลงคิดว่าเป็นสุข การสมสู่ตนเองยงัมีเรื� องเลวร้าย 
เขา้มาในชีวติ 

หากไม่ทาํ จะเบิกบาน แจ่มใส พลังชีวิตเต็ม ผ่องใสมีราศี มีปัญญา มีศักย์ภาพ  
มีพลงั แม้ตอนเกิดว่าเป็นสุข (ไคลแมกซ์) ไม่ว่าเราจะเสพสมสู่ หรือ เสพอะไรก็ตาม เช่น 
อาหารอร่อย ทุกครั0 งที�เกิดสป๊าควา่เป็นสุขจะจ่ายพลงัมากเลย 

“สุขจากการเสพจะจ่ายพลงัมาก แต่สุขจริงจะไดพ้ลงั” เช่น จากการฆ่ากิเลส สุขจาก
การลา้งการติดเสพ การติดยึดได ้จะสุขสบาย จะไดพ้ลงัมหาศาลกลบัมา ท่านใดลดละเลิกไดก้็เลิก 
อย่าหมกหมุ่นมาก สังคมถูกหลอกว่าเป็นสุขในการเสพคู่ ไม่พอ เริ� มปรุงเสพคนนั0นคนนี0  
จะสุขแบบนั0นแบบนี0  ปัญหาจะยิ�งเกิดมากมายแก่งแยง่กนั เกิดนรก 

วงการแพทยไ์ม่รู้ยงัผลิตยากระตุ้นขึ0 นมาอีก หากเราลดละเลิกได้ พลังมหาศาล 
จะกลบัมาเป็นของเรา ทาํบุญกุศลสุขยิ�งกวา่ เป็นพลงัที�เบิกบานแจ่มใส ทาํอะไรก็คล่องแคล่ว
แววไว สิ�งที�ดีจะเขา้มาในชีวติ ผูใ้ดเขา้ใจสัจจะ คนมีบุญไดย้นิจะรอดเลย ไม่หลงนรกแลว้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 กุมภาพพนัธ์ 2557 

18 ผูเ้ขา้ถึง 210คน/10 ถูกใจ / คน แสดงความคิดเห็น/8แชร์ 

 

 ชีวติมีแค่นีA จะต้องไปเหนื�อยอะไรกบัสิ�งที�เราทาํไม่ได้ 
องคป์ระกอบของผล ที�จะเกิดขึ0น จากเหตุปัจจยั 5 ประการ 
1.ความพากเพียรของเรา  
2.ความพากเพียรของโลก  
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3.บาปบุญของเรา  
4.บาปบุญของโลก  
5.องคป์ระกอบสิ�งแวดลอ้ม 

5สิ�งนี0  สังเคราะห์กนัจนเกิดเป็นผล ลงตวัดีได้ผลดี ไม่ลงตวัก็ติดลบอย่าเอาความ
ผาสุกในชีวติเราไปแขวนกบัผล เพราะผลของการทาํงานไม่เที�ยงไม่ใช่ความผาสุกที�แท ้จงเอา
ความผาสุกของเรามาแขวนกบัใจที�ทาํเต็มที� นั�นแหละเที�ยง เราจะพน้ทุกขไ์ดเ้พราะเราเพียร 
ใจที�ทาํเต็มที�แล้วคือทาํดีที�สุดแล้วไม่มีอะไรคาใจทาํอย่างมีปัญญา ก็ไม่มีอะไรตอ้งเสียใจ 
เสียดาย ตอ้งทุกข ์ตอ้งคาใจ ใจก็สุขเตม็ที� 

ความสําเร็จของการทาํงาน การช่วยคน การดูแลสุขภาพของเรายงัไม่ใช่ความสําเร็จแท้
ของชีวติเรา 

ความสาํเร็จที�แทคื้อ เราไม่ทุกข ์เมื�อเราไดล้งมือทาํอยา่งเต็มที�แลว้ ความสุขที�แทจ้ริง
ของชีวิตเรานี� คือจุดสําคัญ คนส่วนใหญ่จะหลงทางว่าต้องทาํหน้าที�ให้สําเร็จจึงจะเป็น
ความสุข นั0นไม่ใช่ความสุขที�แทจ้ริงนะ ต้องไม่มีเงื�อนไขให้ใจเป็นทุกข์ อย่าไปมวัติดสุข
เฉพาะที�ประสบความสาํเร็จเท่านั0น แต่จงสร้างความสุขให้สําเร็จไม่วา่หนา้ที�กิจกรรมการงาน
จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ นี0 คือความสําเร็จที�แท้จริงของชีวิตเพราะเป็นสิ� งที�ดีที�สุดที�มนุษย ์
ควรไดอื้�นจากนี0ไม่มี 

เพราะฉะนั0น เราตอ้งสร้างความสุขใหส้าํเร็จในความรู้สึกนึกคิดของเรา ไม่วา่หนา้ที�
กิจกรรมการงานจะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จก็ตาม แมเ้ราทาํไม่สําเร็จแต่เราไดล้งมือทาํอยา่งเต็มที�แลว้ 
ไม่มีอะไรตอ้งคาใจทุกขใ์จหรอก ไม่มีอะไรตอ้งเสียใจ เพราะไม่วา่จะเกิดอะไรก็ตาม มนัเกิด
จากบาปบุญของเราของโลกสังเคราะห์กนัออกเป็นผลตามนั0น ทุกคนก็อาศยัตามบุญบาปของ
ตนเอง อาศยัไดเ้ท่าไรก็เท่านั0น 

เราทาํเต็มที�แลว้เป็นกุศลสูงสุดแลว้ในชีวิตเรา คนที�กินน้อย ใช้น้อย ทาํเต็มที�แล้ว  
มีแต่กาํไรทุกวนั เพราะสิ�งที�เราทาํมีคุณค่าเกินกินเกินใช้ เกินที�เราจะเอามากินมาใช้ทุกวนั  
มีกาํไร มีกุศลเหลือกิน เหลือใชทุ้กวนั สะสมกุศลเป็นกาํไรทุกวนั ทาํกุศลมากเกินกวา่ที�เรากิน
เราใช ้ไม่มีทุกข ์สุดทา้ยทุกอยา่งก็แค่ดบัไป 
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ส่วนที� 3. “คาํคมเพชรจากใจเพชร”เรียงลาํดบัตามปีที�บนัทึกจาก พ.ศ. 2558, 2557, 2556 

และ 2553-2555 ตามลาํดบัไดด้งันี0   

 

ตารางที� 47 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 119 สาํนวน  

ลาํดับ คําคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2558 

1 กฎกติกาของที�หนึ�ง อาจใชไ้ม่ไดก้บัอีกที�หนึ�ง เป็นกฎกติกาที�เหมาะควรกบัแต่ละสถานที�

เท่านั0น 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 18 มกราคม 2558 

2 การคิดดีคิดร้าย จะเกิดผลดีร้ายใน 5 ดา้น คือ 

1. ใจ คิดดี ใจดีเป็นสุข คิดร้าย ใจร้ายเป็นทุกข ์

2. กาย คิดดีสุขภาพกายแขง็แรง คิดร้ายเจบ็ป่วยไม่สบาย เป็นทุกข ์

3. ปัญญา คิดดี ปัญญาดี เพิ�มปัญญาในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองและผูอื้�นคิดไม่ดี 

ลดปัญญาในการแกไ้ขปัญหาและพฒันาตนเองและผูอื้�น 

4. ความน่าเชื�อถือ คิดดีมีคนเชื�อถือมากกว่าคิดไม่ดี การคิดไม่ดีทาํให้คนไม่เชื�อไม่เอา  

ดูถูกดูหมิ�นมากกวา่การคิดดี 

5. สิ�งดีสิ�งร้ายต่าง ๆ คิดดีทาํใหมี้สิ�งดี ๆ เขา้มาในชีวติ คิดไม่ดีทาํใหสิ้�งเลวร้ายต่าง ๆ เขา้มา

ในชีวติ  

อ.หมอเขียว ใจเพชร กลา้จน 

บนัทึกสาระธรรมจากการบรรยาย ค่ายพระไตรปิฎกฯสวนป่านาบุญ 1มุกดาหาร 

วนัที�17 เมษายน 2558 

3 การง่วงนอนหลงัทานอาหารที�ถูกกนั ถา้ไปนอนแลว้ ตื�นมาจะสดชื�น 
แต่ถา้ทานอาหารไม่ถูกกนั เมื�อไปนอนแลว้ ตื�นมาจะไม่รู้สึกสดชื�น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ตอบแหลกก่อนแหกค่ายค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมวดัธรรมธีราราม 
วนัที� 1 เมษายน 2558 
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4 การตั0งจิต ตอ้งตั0งเป้าหมาย แต่ไปยดึไม่ไดว้างทาํวาง 
วางใหไ้ดก่้อนวา่โลกนี0ไม่มีอะไรจะตอ้งเอา ชีวิตนี0ไม่มีอะไรเป็นของใคร 
มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั0นที�เกิดดบัตลอดเวลาวางที�จะไม่ทุกข ์
ตั0งเป้าหมาย ดว้ยฉนัทะมีคุณค่ามีประโยชน์ให้โลกไดอ้าศยั 
ทาํ ทาํเตม็ที�สู้กบัความลาํบากยิ�งลาํบากยิ�งแขง็แรงไดกุ้ศลสิ�งดีงาม  
แลว้ก็วางไม่ตอ้งทุกขอ์ะไร 
วางทาํวางตั0งตนอยูบ่นความลาํบากอยา่งสุขใจสบายใจใหไ้ด ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม 2558 

5 การตามใจกิเลสคือการส่งเสริมใหค้นทาํชั�ว 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

6 การเดินมรรค 8 องค ์ดว้ยหมวดธรรม 8 หมวดนี0  จะไดพ้ลงัประสิทธิภาพสูงสุด  
ศีล 43 วรรณะ 9 จตัตาริสูตร“ใชปั้จจยันอ้ย ที�หาไดง่้าย และไม่มีโทษ” อปริหานิยธรรม 7 
สาราณียธรรม 6 พุทธพจน์ 7 เหตุแห่งการวมุิติ 5 ทาํดว้ยสัปปุริสธรรม 7 
ปฏิบติั 8 หมวดธรรมนี0  จะเป็นแก่นแท ้เพิ�มพลงัสูงสุดใหก้บัพลงัชิวติตนเอง  
มีประสิทธิภาพและศกัยภาพสูงสุด ในการช่วยเหลือตนเองและผูอื้�น จะมีพลงัพิเศษ  
เมื�อสื�อสิ�งใดไปที�คน คนจะมีพลงัศรัทธาเชื�อถือเชื�อมั�นไดสู้งสุด  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 เมษายน 2558 

7 การทาํอปริหานิยธรรม จะทาํให้เกิดความศรัทธากนั จะเกิดพุทธพจน์ 7 โดยพวกเราจะมี
การระลึกถึงกนั จนเกิดความสามคัคี มีนํ0 าหนึ� งใจเดียวกนั อภิปปโมทยงัจิตตงั ได้ความ 
เบิกบานแจ่มใส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18มกราคม 2558 

8 การที�ชีวติมาอยูร่วมกนัจะทาํประโยชน์ไดม้ากที�สุด.. 
ตวัเราอาศยันอ้ยแค่พอดี ที�เหลือเสียสละใหผู้อื้�นอยา่งมีศิลปะ 
เคารพสิ�งที�ควรเคารพเช่น การมาเสียสละขดัหอ้งนํ0า 
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เรามาทาํตวัอยา่งที�ดีมาเป็นหมอดูแลตวัเอง 
ทาํความดีท่ามกลางการมาใชป้ระโยชน์ของคนส่วนใหญ่ก็เป็นกุศลที�มาก 
ไม่เสียสละตอนนี0  แลว้จะเสียสละตอนไหน ยิ�งยากลาํบากเท่าไหร่ยิ�งตอ้งควรเสียสละ 
จงสร้างโอกาสใหต้วัเองแขง็แรง คือตั0งตนอยูบ่นความลาํบากในขีดที�ไม่ทรมานตนเกินไป 
ไม่ทาํก็โง่ตาย ดงันั0น ถา้มีแรงอยา่ทาํใหต้วัเองอ่อนแอดว้ยการตั0งตนบนความสบาย 
แต่ละวนิาทีจงทาํประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาท 
ตั0งตนอยูบ่นความลาํบากกุศลธรรมเจริญขึ0น 
ชีวติเราถา้ฝึกมากขึ0นจะแกร่งขึ0นเซลลเ์ราจะแขง็แรงขึ0นเกิดมาตอ้งฝึกเอาทนเอา” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25 เมษายน 2558 

9 การฝึกฝืน ไม่ตามใจกิเลส มนัจะยากช่วงแรก จะสบายทีหลงั  
แต่ถา้ตามใจกิเลส จะสบายช่วงแรก ลาํบากทีหลงั 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 17 เมษายน 2558 

10 การไม่ทานเนื0อสัตว ์เป็นมหาทาน  
เสพรสคือเสพการฆ่าเห็นแก่ตวั ไม่สงสารชีวติผูอื้�น 
อยา่ทาํบาปเพราะเห็นแก่กินเราทาํใหเ้ขารู้สึกทุกขอ์ยา่งไร  
เราก็จะไดรั้บทุกขอ์ยา่งนั0นนี�คือนรกเป็นการสร้างวบิากร้ายใหม่เพิ�มทาํใหทุ้กขท์รมาน 
เจบ็ป่วยสารพดัสร้างความเจ็บปวดใหต้วัเองและผูอื้�น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22 เมษายน 2558 

11 การลงมือแนะนาํและสอนเทคนิค 9 ขอ้หรือยา 9 เม็ด โดยละเลยไม่สอนให้เขาพึ�งตน และ
เขา้ใจในเรื�องกรรมจะเป็นการทาํบาปและมีวบิากร้ายโดยไม่รู้ตวั 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
เตวชิโช ณ ค่ายบุรีรัมย ์ 
วนัที� 1 เมษายน 2558  

12 1.การส่งข่าวใหก้นัถือเป็นกรรมดี  
2.งานสําคญั ๆ เช่น ค่ายพระไตรปิฎกควรไปร่วมกิจกรรม แมจ้ะไปไดไ้ม่เต็ม ก็ควรไดไ้ป 
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เป็นการไปร่วมร้อยวิญญาณ หลอมรวมพลงัความดีในหมู่ มิตรดีสหายดี เป็นการสร้าง
ความเจริญของจิตวญิญาณที�ดีและเร็ว 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เตวชิโช ณ ค่ายบุรีรัมย ์ 
วนัที� 1 เมยายน 2558 

13 การเสียสละทาํความดีคือยารักษาโรค  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 8 กุมภาพนัธ์ 2558 

14 การเอาแต่ใจตนเอง คือ การทาํชั�วที�ชั�วชา้ที�สุด  
ใหช้นะตวัทาํลายศกัยภาพในชีวติ 
ยอมไดจ้ะสร้างศกัยภาพสูงสุด ประโยชน์สูงสุด ศกัยภาพสูงสุด 
ใครไม่ยอมหมู่คนดี คนนั0นโง่ที�สุดในโลก  
ไม่ยอมหมู่คนดี คือทาํลายศกัยภาพตวัเอง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 17 เมษายน 2558 

15 กาํจดัชาติชั�วกิเลส 
ถา้ไม่มีปัญญาแห่งธรรมเหนือกิเลส กิเลสมนัจะไม่ตาย  
เราตอ้งสร้างญาณปัญญาแห่งธรรม เหนือกิเลส กิเลสมนัจึงจะตาย  
เราตอ้งสร้างวชิาลดกิเลส เอาเวลามาสร้างการลดกิเลส คือมรรคมีองคแ์ปด 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  

16 กิเลส เป็นตวัอกตญัiู  
ทาํไมถึงปล่อยกิเลสในใจตวัเองทาํร้ายเราอยูต่ลอดเวลาทั0ง ๆ ที�รู้วา่ “มนัอกตญัiู” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6เมษายน2558 

17 กิเลส...มนัจะใชมุ้กที�เราแพม้นัจะใชมุ้กเดิมมนัสอนเราตวัไหนถา้เราเชื�อมนั มนัจะครอบงาํเรา
เราอยา่เชื�อกิเลส เราตอ้งใชปั้ญญาหกัลา้งมนัใหไ้ด ้เราตอ้งเอาจนกิเลสหมดเราจะไม่แพม้นั” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มีนาคม 2558 



2947 

 

ลาํดับ คําคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2558 

18 กิเลสจะตายไดต้อ้งอาศยัหมู่มิตรดีสหายดีเท่านั0นจึงจะหนุนใหเ้รามีพลงัในการไดฆ่้ากิเลส 
กิเลสจะไม่ตาย ถา้ไม่มีพลงัของหมู่มิตรดีมาช่วย 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

19 กิเลสเป็นพลงัชีวติที�สะกดจิตเราทุก ๆ วนั 
เป็นไสยศาสตร์เป็นมนตด์าํ จะสู้ดว้ยตวัเองไม่ได ้จะตอ้งอาศยัพลงัหมู่ 
พระอาริยะมาส่องแสงสวา่งช่วยจึงจะพน้ทุกขห์รือออกจากนรกได ้
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 14 เมษายน 2558 

20 กิเลส เป็นวญิญาณที�ไม่สมบูรณ์ที�เราหลงสร้างมนัขึ0นมา แลว้เราจะเลี0ยงมนัอีกหรือ แลว้ยงั
แพร่เชื0อโรคให้คนอื�นเป็นตามอีก ใครตามใจกิเลส แสดงว่าคนนั0นกาํลงัเลี0 ยงคนชั�วอยู ่ 
และคนชั�วคนนี0 ที�ทาํร้ายคุณและคนอื�นได ้มนัไม่สนใจวา่คนอื�นจะเดือดร้อนจะพงัแค่ไหน 
มันเห็นแก่ตัวโคตร ๆ จะเลี0 ยงคนชั�วไปถึงไหน ทีคนอื�น ๆ ทําชั�ว เรายงัไม่อยากได ้ 
ไม่อยากให้คนอื�นทาํชั�ว เกลียดมากเลยวิญญาณแบบนั0น เราเคยรู้ไหมว่าวิญญาณแบบนั0น 
ก็มีอยู่ในตวัเราดว้ย ยิ�งคุณเกลียดชั�วเท่าไร ๆ ก็หนัมาด่าตวัเองดว้ย เรามกัจะพูดว่า “ทาํไม
เขาไม่รู้ตวัสักที คาํคาํนี0  เราก็ควรตอ้งหนัมาด่าตวัเราดว้ย” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 17 เมษายน 2558 

21 กิเลสแปลวา่ เครื�องบั�นทอนความสุขและบั�นทอนจิตใจสูงสุด  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 มกราคม 2558 

22 กิเลสไม่ไดใ้หอ้ะไรกบัเราเลยมีแต่เอาจากเราเท่านั0น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม2558 

23 เกิดมาเป็นคนเนี�ย..เกิดมาไม่ทุกข.์.ไม่ชั�ว.. 
เลิกชั�วได ้เลิกทุกขไ์ดเ้ป็นสิ�งที�ยอดเลิศและประเสริฐที�สุด 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 เมษายน 2558 
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24 ขบวนการอาหารที�แปรรูปทั0งหมดจะทาํใหอ้าหารอยูใ่นสภาพที�เป็นพิษต่อชีวิต 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที�25 เมษายน 2558  

25 ขอใหช่้วยคนไปใหถึ้งใจ ให้อยา่งไม่เอาอะไรเลย ทาํอะไรอยา่หวงัสิ�งตอบแทน ให้อยา่งไม่เอา
อะไรเลย ไม่กลวัตาย ตายเป็นตาย จะเป็นพลงัเปิดช่องใหสิ้�งดี ๆ เขา้มาในชีวิต ขอใหดี้จริง  
ดีบริสุทธิb จากการเอาใหไ้ด ้ให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน แมก้ระทั�งรอยยิ0มและคาํขอบคุณ  
พลงัความดี ไม่เคยละเลยที�จะใหผ้ลดี ใหค้นดีไดรั้บความสุข 
พลงัความชั�ว ไม่เคยละเลยที�จะใหผ้ลชั�วและสิ�งเลวร้ายกบัคนที�ทาํชั�ว 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เตวชิโช ค่ายบุรีรัมย ์
วนัที� 1 เมษายน 2558 

26 คนที�มีศีลธรรม ตดักิเลสไดจ้ริง จะเสียสละและแบ่งปันไดจ้ริง ตามจริง จะช่วยมวลมนุษยชาติ
และพาประเทศชาติรอดไปไดจ้ริง เป็นศกัยภาพสูงสุดในการแกปั้ญหาสังคม  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 12 มกราคม 2558 

27 คนมีกิเลสเห็นคนอื�นมี คนอื�นได ้ก็อยากมีอยากไดเ้หมือนคนอื�น ไม่รู้จกัอิ�ม ไม่รู้จกัพอ 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 23 เมษายน 2558 

28 คนเราเกิดมา ถ้าอยากพน้ทุกข์ ตอ้งฝึกด่ากิเลสของตนให้เก่ง ๆ และตอ้งหาคนด่าเก่ง ๆ  
หาเพื�อนมาช่วยด่าจึงจะพน้ทุกข ์เพราะกิเลสมนัชอบคาํชมจึงตอ้งหาคนมาช่วยด่ากิเลส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 14เมษายน 2558 

29 คนเราถ้ากล้าหาญ กล้ายอมรับทุกสิ� งที� เกิดขึ0 นกับเราบนโลกนี0 ว่าเกิดขึ0 นจากเราทาํมา
ทั0งหมด คนที�ยุติธรรม อยา่งมีปัญญาเต็มรอบ จะไม่ทุกขเ์รื�องกรรมเป็นทั0งพื0นฐานและสุด
ยอดในการปฏิบติัธรรมอะไรที�ควรทาํ แต่เราไม่ทาํนั�น คือวิบากร้ายสิ�งเลวร้ายที�เกิดขึ0นกบั
ชีวติเรานั�น คือวบิากร้ายที�เราทาํมา 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 21 มีนาคม 2558 
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30 ความดี มิตรดี ผลพลอยไดจ้ากการทาํดี มิไดเ้กิดดว้ยการอยูเ่ฉย ๆ มิตรดีเป็นผลพลอยได้
จากการทาํดี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เตวชิโช ณ ค่ายบุรีรัมย ์ 
วนัที� 1เมษายน 2558  

31 ความลาํบากสร้างความแขง็แกร่ง ไม่ใช่สร้างความอ่อนแอ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 เมษายน 2559 

32 ความสามคัคี คือ ความสุข 
ยอมให้เขาเขา้ใจผิดให้ได้ ยอมออกจากหมู่ก็ได้ หมดวิบากเราก็กลบัมาใหม่ได้หมู่กลุ่ม
ไหนที�ทาํไดคื้อ ความเลิศยอดในชีวติ 
ความขดัแยง้อนัพอเหมาะ คือ ความสามคัคี เห็นต่างกนัได ้ 
กุศลโลกุตระ ตอ้งไดสู้งสุด คือ ไม่มีอตัตา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 17 เมษายน 2558 

33 ความหิวเป็นวคัซีนทาํใหอ้ายุยนืคือตั0งตนอยูบ่นความลาํบากกุศลธรรมเจริญยิ�ง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม2558 

34 คุกที�แทจ้ริงคือกิเลสเป็นทุกขต์วัแทที้�คอยกกัขงัความชั�ว และความทุกขใ์นใจคน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํภูเก็ต 
วนัที� 27มีนาคม2558 

35 คุณค่าและความผาสุกของการเป็นคน คือ การพึ�งตนและช่วยเหลือคนใหพ้น้ทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 13มีนาคม2558 

36 ใครจริงจะเจริญใครไม่จริงจะเสื�อม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 
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37 ใครอยากไดอ้ะไรจากคนอื�น ๆ มาก จะไม่ไดรั้บการเคารพจากคนนั0น  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํภูเก็ต 
วนัที� 12 มีนาคม 2558 

38 งานเป็นเครื�องมือในการปฏิบติักายวาจาใจ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม2558 

39 งานเรามนังานขดัเกลาความทุกขค์วามชั�ว การช่วยคนดว้ยเงิน โดยผูรั้บเงินนั0นไม่มีวชิาลด
กิเลส เป็นการเสริมกิเลสคนใหท้าํชั�วไดทุ้กชนิด 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 14 เมษายน 2558 

40 จงเหนื�อยดว้ยใจที�เป็นสุข แมจ้ะยิ0มไม่ออกก็ตาม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22กุมภาพนัธ์ 2558 

41 จริง ๆ ผมไม่ใช่คนเก่งหรอกผมเป็นคนโง่ผมถึงรู้มาก ถา้ผมเป็นคนฉลาด ผมจะไม่ฟังใครเลย
และคนที�ไม่ฟังใครเลยจะทาํให้ไม่รู้มาก คนฉลาดถึงรู้นอ้ยเพราะไม่ปรโตฆสะ ไม่เปิดใจ
รับฟังผูอื้�นหรือสิ�งอื�น ผมมีองค์ความรู้อย่างนี0 ไดเ้พราะผมโง่ ผมไม่ได้เป็นคนฉลาดเลย 
เพราะผมเป็นคนโง่ ผมก็เลยฟังเสียงอื�นมากไง ฟังมาก ๆ ผมก็เลยรู้มาก ถา้ผมฉลาดผมจะ
ไม่ฟังใคร แลว้ถา้ผมไม่ฟังใครเลย ผมจะไม่รู้มาก 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
โรงพยาบาลมหาราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
วนัที� 19 มีนาคม 2558 

42 จะทาํอะไรก็ตามตอ้งสุขก่อนจบ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 มีนาคม 2558 

43 จองรถไดร้ถ จองบา้นไดบ้า้น จองเวรไดเ้วร 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 11 มีนาคม 2558 
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44 ชีวติที�ผาสุก คือ ชีวติที�พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที�ผาสุก จิตใจที�แขง็แรง จิตใจที�เป็นสุข 
สิ�งของหรือวตัถุที�เราไดใ้ชใ้นชาตินี0  เราไดใ้ชนิ้ดเดียว แต่สิ�งที�ไดใ้ชต้ลอดเวลาคือ พลงัความดี
และนาํขา้มภพขา้มชาติไปไดด้ว้ย มีแต่ความดีและความไม่ทุกขที์�เป็นที�พึ�งแท ้ทุกภพทุกชาติ 
วตัถุใชเ้พียงนิดเดียว 
ที�พึ�งแท ้คือ บุญกุศล ทุกชีวติจึงตอ้งมีที�พึ�งแท ้2 อยา่ง คือ บุญ และกุศล 
ปัญญาและความสามารถ นาํมาใชไ้ด ้ทุกภพทุกชาติ เป็นสมบติัแททุ้กภพทุกชาติ ที�ทุกคน
แย่งไม่ได ้และนาํขา้มชาติได ้คนเรามวัแต่เสียเวลาไปสั�งสมสมบติัปลอม ที�ก็นาํขา้มภพ
ขา้มชาติไม่ได ้เราจึงไม่ควรไปเสียเวลาสั�งสมสมบติัปลอม แต่มาสั�งสมสมบติัแท ้คือ บุญ
และกุศล 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เตวชิโช ค่ายบุรีรัมย ์
วนัที� 1 เมษายน 2558 

45 ชีวิต สุดท้ายไม่มีอะไรเป็นของเราเราควรเพียรพยายามทาํความดีเสียสละ แบ่งปัน  
ให้เป็นประโยชน์ เพื�อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติก่อนที�จะจากโลกไป เป็นสิ� งที�ยิ�งใหญ่ 
ในชีวิต คือ คุณค่าสูงสุดของผูป้ฏิบัติธรรม สมบัติแท้ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม คือ  
พี�น้อง พวธ. ที�ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน จะเป็นกาํลังสําคญั ในการทาํ”ตลาดวิถีธรรม” 
จะสามารถพลิกวกิฤติกูป้ระเทศชาติและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ 
 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 13 มกราคม 2558 

46 ดีที�สูงสุด คือ ความไม่เบียดเบียน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม 2558 

47 ตอ้งยอมให้งานพร่องลงบา้งลดประสิทธิภาพบางอย่างเป็นความจาํเป็นถา้องค์ประกอบ
เหตุปัจจยัไม่สามารถทาํใหดี้กวา่นั0นได ้
 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 28 มกราคม2558 
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48 ต้องวางดีที�มันสร้างความเสียหายต่อจิตวิญญาณแล้วมาเอาดีที�มันไม่ เสียหายต่อ 
จิตวญิญาณ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม2558 

49 ต่อใหดี้เลิศแค่ไหนถา้เป็นไปไม่ไดก้็ตอ้งปล่อยวางใหไ้ด ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 มีนาคม 2558 

50 ตามใจกิเลสง่ายช่วงแรกยากช่วงหลงัขดัเกลากิเลสยากช่วงแรก ง่ายช่วงหลงั  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

51 ถา้ฆ่ากิเลสไม่ตายก็ตอ้งทรมานก่อนตายและหลงัตาย ชั�วกปัชั�วกลัป์ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

52 ถา้เราซื0อขา้วแพงกวา่ตลาด 

1. เราไดค้นปลอม  
2. เราจะไดข้า้วปลอม อื�น ๆ ก็เหมือนกนั  

ถา้เราขายของแพง มนัจะมีวิบากร้าย ธุรกิจมนัจะพงั แต่ถา้เราขายของถูก มนัจะ
มีวิบากดีเขา้มาหนุนให้ไปตลอด ย ั�งยืนยาวนาน ไม่เชื�อลองทาํดูได้เลย ลองช่วยกนัทาํดู
ช่วยกนัทาํสิ�งที�มีคุณค่า ราคาถูก เราทาํสิ� งที�มีคุณค่า เราไม่ไดท้าํสิ�งที�มีราคา จงทาํสิ� งที�มี
คุณค่า อย่าทาํสิ� งที�มีราคา เราทาํสิ� งที�มีคุณค่า ให้ราคาถูก แล้วพลังบุญกุศล วิบากดีจะ
คุม้ครอง จะทาํใหเ้รานั0น ทาํงานไดอ้ยา่งอยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ั�งยนื 
 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ณ สวนธรรมร่วมใจวดัป่าติ0วงานมหกรรม20ปีเกษตรอินทรีย ์
วนัที� 6 มกราคม 2558 

53 ถา้เราตามใจกิเลส เท่ากบัไดรั้บขอ้หาสมรู้ร่วมคิดกบักิเลสเป็นโทษประหาร 7 ชั�วโคตร 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 20 เมษายน 2558 
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54 ถา้เราไม่ช่วยกนักาํจดัคนชั�วให้โลกแลว้ใครจะทาํเราตอ้งช่วยกนักาํจดัคนชั�วให้กบัโลก 
คนชั�วคนแรกที�เราตอ้งกาํจดัคือกิเลสเราเอง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 17 เมษายน 2558 

55 ถา้เราไม่เด็ดขาดเราก็ไม่มีโอกาสนะชีวิต...ถา้ใครจะอา้งงานยงัอา้งไดอี้กหลายชาติ แลว้จะ
มาเมื�อไหร่ มาไดต้อนไหนนะชีวติ...ที�จะมาเรียนวชิาพน้ทุกขใ์หก้บัชีวติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 เมษายน 2559 

56 ถา้เราเห็นเวลาเป็นคุณค่าก็จะทาํในสิ�งที�เป็นสาระและประโยชน์ ในช่วงเวลาของชีวิตไดสู้งสุด 
เท่าที�เป็นไปไดจ้ริง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2558 

57 ถึงจะเรียนมาเก่งแค่ไหน ฆ่ากิเลส ล้างกิเลสไม่เป็น โลกก็เดือดร้อนอยู่ดีเรียนไม่เก่ง  
แต่ฆ่ากิเลส ลา้งกิเลสเป็นโลกยอ่มอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

58 ทาํดีใหดี้ที�สุดแต่ดีที�สุด ๆ คือ ฆ่ากิเลสใหไ้ด ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

59 ทิ0งดีส่วนนอ้ยเพื�อเอาดีที�มากกวา่ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม2558 

60 ทุกสถานการณ์ตอ้งฆ่ากิเลสใหไ้ด ้ทุกสถานการณ์ตอ้งทาํดีใหไ้ด ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

61 นาบุญตวัจริงคือสร้างคนให้มีจิตวิญญาณที�ดีงามและผาสุก 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 มกราคม2558 
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62 ในโลกใบนี0 จะซวยหน่อย ตรงที�ว่า คนที�จะมีตาํแหน่งหน้าที�อะไรต่าง ๆ นานา
ตาํแหน่งที�สูง ที�โก ้ที�อะไรมกัจะเป็นคนเก่ง มนัจะซวยตรงนี0  พอเป็นคนเก่ง ก็เลยหลงว่า
ตวัเองเก่ง ก็เลยนึกว่าตวัเองรู้มากกว่าเพื�อน ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ (ปรโตโฆโส-การไดฟั้ง
สัจจะมุมอื�นจากผูรู้้อื�น ๆ หรือจากบณัฑิตอื�น จะไม่ติดยึดแต่ภูมิรู้เดิม ๆ ของตน) เก่งแลว้
ทาํไมแกปั้ญหาไม่ไดล่้ะ เก่งก็แกปั้ญหาให้มนัไดสิ้ ถา้เก่งแลว้คุณแกปั้ญหานั0นได ้คุณไม่
ตอ้งฟังใครหรอก เพราะคุณแกปั้ญหาไดทุ้กปัญหาแลว้ คุณไม่ตอ้งฟังใคร ๆ หรอกเพราะ
คุณแกปั้ญหาทุกปัญหาไดแ้ลว้นี�แต่จริง ๆ ก็ตอ้งฟังเลยวา่เขามีปัญหาอะไร จะไดช่้วยเขาแก ้
ขนาดคนเก่ง แกปั้ญหาทุกปัญหา ยงัตอ้งฟังเลย เพื�ออะไร เพื�อที�จะช่วยคนอื�นได ้ใช่ไหม ?
วา่เขามีปัญหาอะไร 

กล่าวไปใย ถ้าเรายงัไม่สามารถแก้ปัญหาทุกปัญหาได้ เราตอ้งฟัง ฟังให้มาก
ตราบใดที�เรายงัแก้ปัญหาไม่ได้ เราตอ้งฟัง ใช้ปัญญาพิจารณาให้แยบคาย ฟังเพื�อเลือก 
ไม่ใช่ฟังเพื�อเอาทุกอนั 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 13-15 กุมภาพนัธ์ 2558 

63 ในโอกาสวนัครูแห่งชาติขอน้อมคารวะพระบรมครูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
พระโพธิสัตวเ์จา้ พระอริยเจา้ทุกพระองค์ ขอส่งพลงัใจให้ศิษยแ์ละพี�น้องทุกท่านเจริญ 
ในธรรมอนัเป็นพลงัและความผาสุกที�แทจ้ริงของชีวติ 
“กิเลสกินพลงัชีวติคนเป็นอาหาร ธรรมะเติมพลงัชีวิตใหค้น” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 มกราคม 2558 

64 บารมีกลุ่ม คือ บารมีสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด 
พระพุทธองค ์ตรัสวา่ อยา่พรากประโยชน์ตน เพื�อประโยชน์ผูอื้�นแมม้าก 
ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติของเรา มีแต่ทุกขเ์ท่านั0นที�หมดไปจากใจของเรา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 มกราคม 2558 

65 ปฎิบติัธรรมไม่มีผสัสะผดิหมดไม่มีประโยชน์ ไม่พน้ทุกข ์ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 20 เมษายน 2558 
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66 ปฏิบติัการ บาํเพญ็ช่วยกาํจดัสารพิษในร่างกายของประชาชนในครั0 งนี0  ให้พี�นอ้งจิต
อาสาแพทยว์ิถีธรรมทุกท่าน ปฏิบติัธรรมเพิ�มอธิศีลตามอินทรียพ์ละของตนอย่างเขม้ขน้ เพื�อ
เป็นพลงัในการคุม้ครองตวัเองและช่วยเหลือผูอื้�น (ให้รวมกนัอยูก่บัหมู่กลุ่ม ห้ามไปเที�ยวเล่น
ตามที�ต่าง ๆ เด็ดขาด เพราะเสี�ยงต่ออนัตรายจากผูไ้ม่หวงัดีหรืออนัตรายอื�น ๆ ถา้มีใครมุ่งมา
ทะเลาะกบัเราใหเ้รานั�งประนมมือสงบหรือสวดมนตห์รือหลบเลี�ยงอยา่ปะทะเด็ดขาด ปล่อยให้
เป็นหนา้ที�ของตาํรวจทหาร เราไปเป็นมิตรเพื�อทาํประโยชน์สุขให้กบัทุกฝ่าย) อนุโมทนาบุญ
กบัพี�นอ้งทุกท่านที�มาร่วมกนับาํเพญ็ช่วยเหลือพี�นอ้งประชาชนที�เดือดร้อนในครั0 งนี0ครับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 12 กุมภาพนัธ์ 2558 

67 ปัญหาคือเครื�องมือฝึกใจที�ดีที�สุดในโลก 

ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 10 มกราคม 2558  

68 ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติเรามีแต่ทุกขเ์ท่านั0น ที�หมดไปจากใจเรา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 มกราคม 2558 

69 ปีใหม่ไทย ขอใหชี้วติไดชุ่้มเยน็ดว้ยความผาสุกแห่งธรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 13เมษายน 2558 

70 เป็นการทาํมรรคมีองค์แปด มีทั0 งงานมีทั0งใจอยู่ในนั0 นตัวคนเดียวไม่มีทางอพัเดททัน  
หาคนเดียวมาขอ้มูลเหตุการณ์ก็เปลี�ยนแลว้ จะไดข้อ้มูลจริงตามเวลาจริงตอ้งทาํอปริหานิยธรรม 
ในหมู่มิตรดีสหายดี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18มกราคม 2558 

71 พลงัชีวติของละคน เป็นพลงัศกัดิb สิทธิb  ที�ตีค่าและบนัทึกสิ�งดีหรือไม่ดีที�บุคคลนั0นกระทาํ
ทางกายหรือวาจาหรือใจแลว้สร้างผลทุกอยา่งใหชี้วิต ตามนํ0าหนกัค่าของสิ�งดีหรือร้ายนั0น ๆ
ในชาติที�ทาํนั0น หรือในชาติอื�น ๆ สืบไป 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 เมษายน 2558 
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72 พึงรบมารดว้ยอาวธุคือปัญญาจิตที�ตั0งไวผ้ิด (จิตที�ชื�นชมกิเลส) นั0นเลวยิ�งกวา่ความฉิบหาย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 เมษายน 2558 

73 ฟ้าไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 

74 ภารกิจของเรา คือ การเรียนรู้มุกกิเลส หลายเหลี�ยม หลายมุม  
หนกั เบา แตกต่างกนัตอ้งฆ่าหรือสลายกิเลส อยา่เลี0ยงไว ้ 
พุทธแท ้  ๆนี0  จบดว้ยการประมาณประมาณใหดี้ ประมาณผดิก็เป็นวบิากตอ้งมีสัปปุริสธรรม 7 
คือการประมาณของสัตตบุรุษ  
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 27 มีนาคม2558 

75 มอบความรักที�แท้จริงให้แก่กนัและกนั ด้วยการช่วยเหลือเกื0อกูลกนัและกนัด้วยความ
จริงใจ คือ ใจที�บริสุทธิb จากกิเลส 
(บริสุทธิb จากความทุกข ์บริสุทธิb จากความเห็นแก่ตวั แต่เต็มไปดว้ยดีงามและความผาสุกที�
แทจ้ริง) 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 ดอนตาล มุกดาหาร 
วนัที� 14 กุมภาพนัธ์ 2558 

6 มิตรมีค่ามากกวา่ขา้วของที�เสียหาย มิตรมีค่ามากกวา่ชื�อเสียงที�เสียหายมิตรมีค่ามากกวา่ทุก
สิ�งทุกอยา่งในโลกนี0อยา่เอาความบกพร่องเพียงเล็กนอ้ย มาทาํลายมิตรภาพที�ยิ�งใหญ่ 
ถา้อยากไดมิ้ตรแท ้จงลดกาม ลดอตัตา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 มีนาคม 2558 

77 มีโอกาสเสียสละแลว้ไม่เสียสละ นั�นแหละคนโง่ 
มีโอกาสเสียสละแลว้รีบเสียสละ นั�นแหละคนฉลาด 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 11 เมษายน 2558 
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78 เมื�อชั�ว ก็ทาํชั�วได้ทุกอย่าง มนัก็ขี0 เกียจทาํงาน เท่ากบัเป็นการสั�งสมวิบากให้กบัตวัเอง  

ไม่อยากไดว้บิาก จงอยา่เสพชั�วอยา่ทาํชั�ว“เราคือคนที�เรารักที�สุด แต่เราก็สามารถทาํร้ายตวั

เราเองได ้กล่าวไปใยที�ทาํร้ายคนอื�นใหต้วัเองเสพสมใจ”“ความน่ากลวัของกิเลส คือ ดิ0นได้

แรง และทาํชั�วไดแ้รง”“ถา้เราไม่ช่วยกาํจดัคนชั�ว แลว้ใครจะทาํ คนชั�วคนแรกที�เราควรจะ

กาํจดัให้ไดคื้อกิเลสในตวัเรา ถา้เรายงักาํจดัคนชั�วความชั�วในตวัไม่ได ้อยา่หวงัว่าจะช่วย

คนชั�วคนอื�นได ้ฉะนั0น ถา้ไม่ไดฟั้งสัตบุรุษไม่มีทางพน้ทุกข”์ 

กลวัทั0งชั�วทั0งทุกข ์คือมนุษยที์�ประเสริฐที�สุดในโลก เกิดมาเพื�อปราบความชั�วชา้ความสารเลว 

ความหยิ�งยโสโอหัง ปราบคนทรยศที�ชั�วช้า ที�สุดในโลกคือกิเลสในตวัเราให้ได้ก่อน  

ในโลกไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจที�สุด ที�ปราบคนที�ทรยศขี0 เกียจขี0โกง ไม่ทาํประโยชน์อะไรเลย 

นั�งกินนอนกิน คือกิเลสในตวัเรา 

“กิเลสมนัเหลือมากเท่าไร มนัสะกดจิตเรามากเท่านั0น เราตอ้งสังวรศีล กายวาจาไปก่อน 

แลว้ใจก็ตามไปดว้ย เรากลายเป็นคนไม่เอาภาระสังคม ไม่เอาภาระตวัเองไม่เอาภาระผูอื้�น 

เสพตวัเองเท่ากบัไม่เอาภาระตวัเอง คนที�เสพกิเลสเป็นคนที�ไม่เอาภาระตวัเองไม่เอาภาระ

ผูอื้�น แต่เป็นคนสร้างภาระใหก้บัตวัเองและผูอื้�น เกิดมาจะเอาแค่นี0หรือ จะเอาแค่นี0หรือ

ก่อนตาย มาเสพกิเลสสร้างภาระใหก้บัตวัเองและผูอื้�น” 

ถ้าเรารู้จกักิเลสเราจะไม่เทพลังให้มนั เมื�อเรารู้ว่ากิเลสเป็นทุกข์ เราไม่ตอ้งไปส่งพลัง 

ใหม้นัเลย ทาํลายกิเลสในตวัเราเป็นบุญวชิาที�ขาดแคลนที�สุดในโลกคือ วชิาที�ฆ่ากิเลสได ้

บุคลากรที�ขาดแคลนที�สุดในโลกคือ บุคคลที�ฆ่ากิเลสได ้เป็นบุคคลที�นาํสันติสุขมาสู่โลก 

สร้างสันติสุขใหก้บัโลก 

เกิดมาแลว้ฆ่ากิเลสไม่ได ้ฆ่ากิเลสไม่เป็น ขาดทุนที�สุดในโลกพอฆ่ามนัได ้พลงัของเราก็

ไม่ตอ้งไปเลี0ยงชีวติกิเลสมนัอีกต่อไป มีแต่อิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส ไม่ตอ้งไปชั�ว ก็จะดึงดูด

พลงัมาใหเ้ราสมดุลร้อนเยน็สุขภาพกายแขง็แรงที�สุดใจเป็นสุขที�สุด 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

ค่ายพระไตรปิฎก และปฐมนิเทศนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรม ครั0 งที� 5สวนป่านาบุญ 1 มุกดาหาร 

วนัที� 17 เมษายน 2558 
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79 แมแ้ต่การยดึมั�นถือมั�นใหเ้กิดสิ�งดีดั�งใจหมายจึงจะเป็นสุขใจ ถา้ไม่เกิดดีดั�งใจหมาย
จะเป็นทุกข์ใจ ก็สั�งสมเป็นวิบากร้าย ที�ถูกตอ้งคือทาํเต็มที�ให้ที�สุดตามเหตุปัจจยัที�ทาํได ้ 
ในขีดที�ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น ไม่ทะเลาะวิวาทกนั แลว้วางให้เป็นไปตามวิบากดีร้าย
ของแต่ละคน รับผลแลว้ก็จบดบัไป มีกาํลงัมีโอกาสอีกก็ทาํดีอีก แลว้วางอีก ทาํสลบัไปมา
ตราบปรินิพาน ทาํใหเ้กิดจริงในจิตจะไม่สั�งสมเป็นวบิากร้าย แต่เป็นวบิากดีตลอดกาลนาน 
มีความสุขสบายใจตลอดกาลนาน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 มีนาคม 2558 

80 ยากที�สุดคือพฒันาคนให้ดีงามและผาสุกดีที�สุดคือพฒันาคนใหดี้งามและผาสุก 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 กุมภาพนัธ์ 2558 

81 รอยอาลยัคือเศษนํ0าลายของปีศาจ อยา่ไปเสพมนั เพราะมนัเป็นพิษ  
ใจเพชรกลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 20 เมษายน 2558 

82 รู้ความจริงชา้ซวยนานรู้ความจริงเร็วโชคดี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6 เมษายน 2558 

83 รู้สัจจะแทข้องชีวติจะไม่ทุกขที์�ทุกขเ์พราะไม่รู้สัจจะแทข้องชีวติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 มกราคม2558 

84 เราจะมีปัญญา มากขึ0นมากขึ0นทุกวนัทุกวนัจากการทบทวนธรรม 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 23 เมษายน 2558 

85 เรื� องการเข้าใจผิดของเรากับผูอื้�น เราต้องระลึกรู้ว่า มันคือ วิบากกรรมเขา  
วบิากกรรมเรา เราตอ้งรู้จกัประมาณ เพราะแต่ละคนจะมีฐานจิตแตกต่างกนั จึงควรดูที�เรา 
“คิดดี ทาํดีไวก่้อน”ดีที�สุด 

การกระทาํเดียวกนั มีเป็นล้านเหตุผล ตอ้งระวงั “อคติ”ของเราสิ� งที�เราไดรั้บคือ 
สิ�งที�เราทาํมาไม่มีสิ� งใดที�เราได้รับโดยที�เราไม่เคยทาํมาไม่มีอะไรบงัเอิญโลกนี0 ยุติธรรม
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เสมอเพราะเราเคยทาํเช่นนั0นมามากกว่านั0นเมื�อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ0 น 
โลกนี0 ไม่มีใครผิดเราเท่านั0นที�ผิดแต่ถ้าเรายงัเห็นว่าคนอื�นผิด แสดงว่าเรานั�นแหละผิด 
ถา้เราไม่เขา้ใจคนอื�น แสดงว่าเรายงัไม่เขา้ใจตนเองอย่าโทษใครในโลกใบนี0  ผูใ้ดที�โทษ
ผูอื้�นว่าผิด จะไม่มีทางบรรลุธรรมนี�คือคนที�ไม่ยอมรับความจริง เพราะไม่เข้าใจเรื� อง 
“กรรม”อยา่งแจ่มแจง้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 11 มกราคม 2558 

86 เรื�องการกินเนื0อสัตวว์่า ถา้เราไปกินเขา หรือมีคนมากินเรา เราจะทุกข์ขนาดไหน 
ทุกขจ์นหาที�เปรียบไม่ได ้เขามีสิทธิb  มีอาํนาจจะกินเราแต่เขาไม่ฆ่าไม่กินเรา เราก็สุขไม่มีที�
เปรียบ การไม่ฆ่า ไม่กินเป็นสุขที�ประมาณมิไดเ้ช่นเดียวกนั บางคนกินแต่ไม่ไดฆ่้าเอง ให้
คนอื�นเขาฆ่าให้แทนแลว้เอามากิน คนหรือสัตวที์�ถูกฆ่าก็ทุกขจ์นหาที�เปรียบไม่ไดเ้ช่นกนั 
บางคนกลบัใจ ไม่กินเราหรือสัตว ์เลยไม่ตอ้งมีใครมาฆ่าเราหรือสัตว ์เราก็สุขประมาณ
มิได้ ซึ� งเข้ากับหลักมหาทาน เอาสภาวะจิตมาว่ากันเลย คุณจะฆ่าเองหรือให้คนอื�นฆ่าก็
เหมือนกันแหละ ไม่ต่างกัน เพราะการฆ่าไม่ได้ระบุว่าต้องฆ่าแบบไหน แต่ไม่ว่าจะ 
ลงมือเองหรือสั�งคนอื�น อาจจะไม่ไดส้ั�งดว้ยปากแต่สั�งดว้ยเงิน การจ่ายเงินเพื�อซื0อ คือการ
จ้างวานฆ่า ผิดกฏหมายนะครับถ้าเป็นการฆ่าคน แต่ไม่ว่าจะฆ่าคนหรือสัตว์ก็ผิดศีล 
เป็นบาป ใครไม่กินเนื0อสัตวเ์ป็นมหาทาน  

ถา้เราเป็นสัตวจ์ะดีใจมากเลยที�ไม่โดนฆ่า การกินเป็นการสั�งฆ่าอย่างหนึ� ง ถ้า 
ไม่มีคนฆ่าก็กินไม่ได้ สูตรนี0 เป็นการชาํระศาสนาให้บริสุทธิb  ท่านตรัสไวเ้พื�อให้ศาสนา
เป็นประโยชน์กบัผองชน เป็นพหุชนะหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกรรมปายะ จะให้เกิด
ประโยชน์เกื0อกลูมนุษยชาติยิ�งขึ0น จะทาํใหสุ้ขขึ0น ศาสนาแกลว้กลา้ บริสุทธิb  หากคุณยงักิน
อยู่ก็ยงัเป็นเหตุแห่งการฆ่าอยู่ ยงัไงก็ไม่โปร่ง มันคา ๆ ไม่ลงในทุกสูตร เหมือนที�
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ ธรรมใดที�ตถาคตไดต้รัสไวม้นัตอ้งลงกนัในทุกสูตร ถา้ยงักินอยูม่นั
ไม่ลงทุกสูตร ถา้ไม่กินมนัก็ลงไดทุ้กสูตร 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22 เมษายน 2558 

87 เรื�องใหญ่ตอ้งยนืหยดัเรื�องเล็กตอ้งยดืหยุน่ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2558 
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88 โรคเป็นเรื�องที�ปลายเหตุ ลดกิเลสก็ลดทุกโรค 
ใจเพชรกลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน 2558 

89 ลดการเสพ ก็ลดทุกขทุ์กขเ์พราะเสพ ทุกขเ์พราะยดึ 
หมอเขียว ใจเพชร กลา้จน 
วนัที� 28 เมษายน 2558 

90 ลา้งอตัตาดว้ยการไม่ชิงชงัในขอ้ไม่ดีของผูอื้�น โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิจ ผูมี้อตัตาที�ไม่รู้จกัลา้ง
สุดทา้ยจะกลายเป็นคนเก่งที�โดดเดี�ยวอตัตาชั0นลึกจะลา้งไดด้ว้ยการอยูใ่นกลุ่มคนดีเท่านั0น 
อตัตาหยาบ ๆ จะอยูใ่นกลุ่มคนชั�วก็ลา้งไดถึ้ง 
ตอนนี0ตอ้งใชท้ฤษฎีเคออสผีเสื0อขยบัปีก เพราะ  
1. ประชาชนเดือดร้อน 
2. คนทั�วไปเขายงัไม่รู้วา่เรามีฤทธิb รักษาโรคไดทุ้กโรค  
อาจารยจึ์งตอ้งทาํทั0งวชิาการและมวลชน 
ขอใหช่้วยคนไปใหถึ้งใจ ทาํอะไรอยา่หวงัสิ�งตอบแทน ใหอ้ยา่งไม่เอาอะไรเลย ไม่กลวัตาย 
ตายเป็นตาย จะเป็นพลงัเปิดช่องใหสิ้�งดี ๆ เขา้มาในชีวิตเรา ขอให้ดีจริง ดีบริสุทธิb จากการ
เอาใหไ้ด ้ให้โดยไม่หวงัผลตอบแทน แมก้ระทั�งรอยยิ0มและคาํขอบคุณ  
พลงัความดี ไม่เคยละเลยที�จะใหผ้ลดี ใหค้นดีไดรั้บความสุข 
พลงัความชั�ว ไม่เคยละเลยที�จะใหผ้ลชั�ว หรือสิ�งเลวร้ายกบัคนที�ทาํชั�ว 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เตวชิโช ณ ค่ายบุรีรัมย ์
วนัที� 1 เมษายน 2558 

91 วางดีที�นอ้ยกวา่ไปเอาดีที�มากกวา่วางดีที�ปราณีต ประหยดั ไปเอาดีที�มากกวา่คือความ
แขง็แรง ตอ้งวางดีที�สร้างความเสียหาย ไปเอาดีที�ไม่สร้างความเสียหาย  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม 2558 

92 วางแผนยาวเสียหายวางแผนสั0นไดป้ระโยชน์กวา่ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน2558 
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93 เวลาหาทางออกไม่ได ้ใหล้ดกามกบัอตัตา กินขา้วกบัเกลือเลย วางทุกอยา่งใหห้มด ทิ0งให้
ถึงที�สุด ลา้งกามใหห้มด ลา้งอตัตาใหห้มด 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม 2558 

94 ศีลนี0 เป็นเรื�องใหญ่ของเราถา้ทาํผิดจากตนประกาศ สัจจะจะบนัทึกวิบากร้ายทนัที เพราะ
เท่ากบัผดิสัจจะในชีวติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 14 เมษายน 2558 

95 “สมบติัที�ล ํ0าค่าที�สุดของชีวติคือ ทาํความดี กบัคนดี หมู่มิตรสหายดี คือ ทาํความดี คบคนดี 
สร้างความดี” 
“จุดที�ดีที�สุดในชีวิต คือ กินนอ้ยใชน้อ้ย เสียสละ แบ่งปัน ทาํดว้ย อิทธิบาท ดว้ยใจที�เป็นสุข 
ทาํดว้ยความเตม็ใจ ทาํดว้ยความรู้สาระ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 12 มกราคม 2558 

96 สาระในโลกคือการทาํลายสิ�งไร้สาระเราเป็นโรงเรียนสอนใหไ้ม่ชั�วไม่ทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18เมษายน 2558 

97 สิ�งใดไม่ใช่อุปสรรค สิ�งนั0นไม่ใช่สัจจะสิ�งใดไม่มีอุปสรรค สิ�งนั0นไม่ไดฝึ้กฝนจิตวิญญาณ
จิตวญิญาณ ที�เราทาํมาก็คือ วบิากที�เราทาํมา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6 มกราคม 2558 

98 สิ�งที�ยากที�สุดคือวชิาการแพทย ์เพราะมนัมีสิ�งที�มองไม่เห็นเขา้มาเกี�ยวขอ้งและไม่มีวธีิการ
ตายตวั ตวัแปรสาํคญัคือวบิากกรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6 มีนาคม 2558 

99 สิ�งที�เราทาํอยูนี่0 มนัเป็นการสืบสานศาสนาให้อยูเ่ยน็เป็นสุข ผูใ้ดทาํเหลาะแหละจะพินาศ 
ผูใ้ดทาํดว้ยความตั0งใจก็จะมีอานิสงส์สูง เป็นดาบสองคม ถา้ตั0งใจจะเติมพลงัมหาศาลใน
ชีวติ เล่น ๆ ไม่ไดไ้ม่ใช่เรื�องเล่นนะ ยิ�งเรื�องลดกิเลส ทาํความดี การทาํความดีจะไม่มีค่าเลย 
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ถ้าลดกิเลสไม่ได้เพราะมันจะตีกลับเป็นชั�วถ้าลดกิเลสไม่ได้ จะเอาความสะดวก 
ไปสนองกิเลส ทาํความชั�ว กิเลสโตไม่มีทางสั�งให้เราทาํดีไดถ้า้ทาํความดีธรรมดามีค่าบา้ง 
แต่มีทุกข์ ยงัมีซ้อนจะมาทาํดีเฉย ๆ ทาํงานเฉย ๆ ไม่ลดกิเลสไม่เอาพุทธ เคารพการทาํดี
และลดกิเลสเป็นแก่นหลกั คู่ขนานไปดว้ย ไม่ใช่การทาํดีเป็นหลกันะเหลาะแหละ เล่น ๆ 
ดูถูกไม่ได ้เป็นสิ�งที�เทิดทูนบูชา ใหส้าํนึก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 30 เมษายน 2558 

100 สุขที�งานสาํเร็จสมใจ โดยเราทาํแต่คนอื�นไม่เห็นไม่ไดรั้บคาํชม คือ “บุญ” ส่วนสุขที�งาน
สาํเร็จไดรั้บคาํชมแลว้เราสุขใจ อวดดี เบ่ง นั�นคือ “บาป” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 17 มกราคม2558 

101 หนา้ที�ของกิเลสคือกดไม่ให้เรามีปัญญา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 มกราคม2558 

102 หลกัการทาํงานใหญ่ คือ 
1.เรื�องใหญ่เรื�องสาํคญัใหย้นืหยดั 
2.เรื�องเล็กใหย้ดืหยุน่ 
เวลาทาํงานใหญ่ใหแ้กลง้โง่บา้งอยา่ฉลาดไปทุกเรื�องทาํเป็นฉลาดไปทุกเรื�องไม่ไดน้ะเรื�อง
ใหญ่ ๆ ทาํงานใหญ่ตอ้งแกลง้โง่เป็นแกลง้โง่ไม่เป็นฉลาดไม่เป็นถา้ฉลาดเป็นตอ้งแกลง้โง่
เป็น ในบางประเด็นที�มนัจะตอ้งแกลง้โง่ ก็ตอ้งแกลง้โง่ ฉลาดทุกเรื�องมนัเสีย 
ถา้จะทาํงานใหญ่ ตอ้งแกลง้โง่เป็นแกลง้โง่แปลวา่อ่อนนอ้มถ่อมตน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
พุทธสถานปฐมอโศก 
วนัที� 6 กุมภาพนัธ์ 2558 

103 อบายมุขเป็นสื�งที�เลวร้ายรุนแรงที�สุดในชีวติมนุษย ์การเอาชนะอบายมุขได ้เป็นพื0นฐาน
ของความผาสุกแห่งชีวิต การที�คนจะลดละเลิกอบายมุขไดพ้ระพุทธเจา้ตรัสวา่ตอ้งไดพ้บผู ้
ที�มีสัจจะคือผูที้�ปฏิบติัได ้จึงจะไดฟั้งสัจจะนั0น แลว้พากเพียรปฏิบติัจนพน้ทุกขต์าม 
การศึกษาที�ถูกตอ้งที�จะพามนุษยมี์ความผาสุกนั0น ตอ้งสามารถพาผูเ้รียนลดละเลิกอบายมุข
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ไดถ้า้การศึกษาเพียงแค่สอนใหค้นเป็นคนเก่งโดยไม่มีความดี การศึกษานั0นจะเป็น
เครื�องมือใหค้นมีศกัยภาพในการทาํใหต้นเองและผูอื้�นให้ไดรั้บความเดือดร้อนทุกข์
ทรมานและฉิบหายเท่านั0น 
ขอขอบพระคุณครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที�ใหโ้อกาสกระผมไดม้าผสานพลงัแห่งความดี
ครับ “และกล่าวในการเสวนา “เป็นครูดว้ยหวัใจ”ใจความวา่ 
“ดว้ยหวัใจที�อยากให้ตนเองและมวลมนุษยชาติมีความผาสุกที�แทจ้ริง ดว้ยสิ�งที�ประหยดั
เรียบง่ายที�สุดแต่มีคุณค่าสูงสุด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
กล่าวในงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข  
ที�คุรุสภา 
วนัที� 12 มกราคม 2558 

104 “อยากได้อะไรจงเกลียดสิ�งนั0น” เป็นคาํประชดให้สะดุดใจหันกลบัมาคิด เจตนาคือให้
แปลวา่เราจะไดใ้นสิ�งที�เราเกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะไดสิ้�งนั0น ดงันั0นอย่ารังเกียจสิ�งนั0น 
ถา้เราไม่อยากไดสิ้�งนั0น เราก็จะพน้จากสิ�งนั0นได ้ต่อใหไ้ดสิ้�งนั0นเราก็จะไม่ทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 มีนาคม 2558 

105 อยา่กลวั อยา่นอ้ยใจในความลาํบาก เพราะความลาํบากนาํความเจริญทุกมิติมาใหก้บัชีวิต 
ไดแ้ก่ ความแขง็แรง ความแข็งแกร่งทนทาน ปัญญา และศกัยภาพทุกมิติ พระพุทธเจา้จึง
ตรัสวา่ “ตั0งตนอยูบ่นความลาํบากกุศลธรรมเจริญยิ�ง”“ตั0งตนอยูบ่นความสบายอกุศลธรรม
เจริญยิ�ง” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 เมษายน 2559 

106 อยา่คิดไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั�งสมเป็นวิบากร้ายที�นาํผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ�งมา
ให้ชีวิตอย่างแน่นอน ผูที้�พากเพียรลดกิเลสและทาํความดีมาก ๆ จะพบสภาวะนี0 ได้เร็ว 
ส่วนคนทั�วไปที�ไม่ไดพ้ากเพียรลดกิเลส ไม่ไดพ้ากเพียรทาํความดีนั0นจะพบเร็วหรือชา้ก็ได ้
(ส่วนใหญ่จะพบชา้) แต่จะรอสร้างผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ�งใหชี้วติอยา่งแน่นอน 
ถา้จบัอาการจิตในขณะที�จิตคิดไม่ดีได ้ตอ้งรีบลา้งออกทนัทีจึงจะไม่สั�งสมเป็นวิบากร้าย 
วิธีล้างก็คือ ในขณะที�คิดไม่ดีให้พิจารณาความไม่เที�ยงความไม่มีตวัตนแท้ของสุขลวง
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ชั�วคราวแป๊บเดียวหมดไปเมื�อไดเ้สพสิ�งไม่ดีดั�งใจหมาย พิจารณาโทษของการคิดไม่ดีนั0น 
ว่าจะสั�งสมเป็นวิบากที�สร้างผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ� งกับตนอย่างแน่นอน ไม่เร็วก็ช้า  
เสียพลงัสร้างทุกขใ์ส่ตนเสียสมรรถนะของตน ทาํให้ตนและผูอื้�นขาดโอกาสไดป้ระโยชน์
ที�ควรได ้ทาํให้ปัญหาที�ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยู่และขยายผลร้าย นอกจากนี0 ยงัเป็นแรงเหนี�ยวนาํ
ให้คนอื�นเป็นเช่นนั0นตาม ตอ้งไดรั้บสิ�งร้ายตามเรา และเวียนกลบัมาเป็นวิบากร้ายของเรา 
พิจารณาซํ0 าไปซํ0 ามาจนหมดความคิดร้ายนั0นอยา่งเต็มใจอิ�มเอิบเบิกบานใจ จึงจะไม่สั�งสม
เป็นวบิากร้าย แต่จะสั�งสมเป็นวบิากดีเแทน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 มีนาคม 2558 

107 อยา่จมอยูก่บัความละเอียด เพราะความละเอียดและความสมบูรณ์ไม่มีวนัสิ0นสุด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 12 กุมภาพนัธ์2558 

108 อย่าดูแต่งาน อย่าจมอยู่แต่กับงาน แต่ไม่ปฏิบัติธรรม ทุกอย่างจะละเอียดไปหมด  
ความละเอียดและความสมบูรณ์ของงานไม่มีวนัสิ0นสุดเราตอ้งตดัรอบที�สัปปุริสธรรม  
เวลาปฏิบติัธรรม ดูเรา ดูคนอื�น ดูองคป์ระกอบทั0งหมดเหตุผล ประมาณกาลวา่กาละไหน
เร่งด่วนทาํหยาบทนักาลไดป้ระโยชน์จะตอ้งทาํ ถา้ละเอียด มีเวลาค่อยทาํ แต่ถา้ไม่ทนัการณ์ ก็
ถอยมาทาํหยาบ หยาบก็คือเร็ว ละเอียด คือช้า ชีวิตจริงยึดไม่ไดส้ักอย่าง จะตอ้งทาํเป็น
หมดทุกอย่าง ตั0 งแต่หยาบจนถึงละเอียดจะต้องเป็นหมดทุกคน เราต้องเป็นทุกอัน  
เป็นตั0 งแต่หยาบจนถึงละเอียดได้หมด แล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกาละ นี�แหละ
เรียกวา่สัปปุริสธรรม นี�แหละเรียกวา่การทาํงานคือ 
“ประโยชน์สูงสุดของศาสนาคือการประมาณ พอ่ครูพดูอยา่งนี0นะ” 
เพราะฉะนั0 นในสัปปุริสธรรม 7 จึงเป็น ธรรมของสัตบุรุษธรรมของผู ้มีสัจจะแล้ว  
เป็นสัจจะสูงสุด พระพุทธเจา้ท่านประมาณเก่งที�สุดในโลกเพราะฉะนั0นการทาํงานโดย
พุทธแท ้ๆ จึงไม่ใช่บล็อคเดียวตลอด  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 
12 กุมภาพนัธ์ 2558 
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109 อยา่เผนิการเติมพลงัใหต้นเอง ดว้ยการเติมพลงัใหผู้อื้�น  
ใหโ้ดยไม่อยากไดอ้ะไร จะไดท้ั0งบุญทั0งกุศล 
ใจเพชร กลา้จน 
ประชุมงาน ค่ายสุขภาพ สวนป่านาบุญ 1 
วนัที� 27 เมษายน 2558 

110 อย่าเสียดายกิเลสให้รีบทาํลายมันซะถ้าใครยงัเสียดายกิเลสไม่ยอมทิ0งผมจะแบ่งให ้ 
ใครจะเอาบา้ง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 20 เมษายน 2558 

111 อยา่ใหกิ้เลสสะกดจิตวา่ความลาํบากทาํใหอ่้อนแอย ํ�าแย ่ตอ้งใชปั้ญญาแห่งสัจจะหกัลา้ง
ความลวงของกิเลสใหไ้ดว้า่ ความลาํบากนาํความเจริญทุกมิติมาใหก้บัชีวติ จิตวญิญาณ 
มีพลงัอาํนาจมหาศาล ถา้ทาํตามกิเลสไปนรกมหาศาล ทาํตามธรรมะไปสวรรคม์หาศาล 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 เมษายน 2558 

112 อยา่ใหค้วามสาํคญักบัสิ�งที�มีความสาํคญันอ้ยจงใหค้วามสําคญักบัสิ�งที�มีความสาํคญัมาก
จงเหนื�อยดว้ยใจที�เป็นสุข แมจ้ะยิ0มไม่ออกก็ตาม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22กุมภาพนัธ์ 2558 

113 อยา่เอาเรื�องไร้สาระ (พดูเล่น พดูหวั) มาทาํลายสาระของชีวติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 มีนาคม 2558 

114 อยูก่็ทุกขต์ายก็ทุกขถ์า้ไม่ทาํลายกิเลสเหตุแห่งทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 เมษายน 2558 

115 อยูอ่ยา่งพอเพียง เลี0ยงชีพดว้ยความดี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 เมษายน 2559 
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116 อตัตาคือตวักินกาํลงัมากที�สุดเร็วที�สุด 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 มกราคม2558 

117 อา้วส่งกาํลงัใจใหต้าลนะทาํใจใหส้บายไม่ตอ้งกงัวลอะไรตอนนี0ไดบ้อกวิธีทาํยาไปแลว้ ที�
จะช่วยหยุดเลือด ที�มนัยงัไหลไม่หยุดอยูน่ะให้กินยาตวันั0นไป ทายาตวันั0น ประคบยาตวันั0นก็
จะดีขึ0นนะ สิ�งที�เราตอ้งทาํใจคือ ทาํใจให้สบายไม่ตอ้งกงัวลอะไรนะ อะไรจะเป็นก็ให้มนั
เป็น อะไรจะเกิดก็ให้มนัเกิด เราไดท้าํหน้าที�ที�ดีที�สุด ในสนามแห่งความดี เป็นบุญกุศล
สูงสุดแลว้ในชีวติเราก็ขอใหเ้ราภาคภูมิใจในการบาํเพญ็ของเรา นกัรบจะมีความสุขเมื�อได้
บาํเพ็ญ ท่ามกลางสนามรบของเรา คือสนามแห่งความดีเราควรจะมีความสุขนะที�เราได้
บาํเพ็ญในสนามแห่งความดี บาดเจ็บในสนามรบ ตายในสนามรบก็เป็นความภาคภูมิใจ
ที�สุดของการทาํหนา้ที�ของทหารนะ แมค้นเรามีการบาดเจ็บก็เป็นบุญกุศลสูงสุดในชีวิตเรา
แลว้ ขอให้เราภาคภูมิใจสุขใจ และก็ปล่อยวางใจให้สบาย ปล่อยให้ร่างกายมนัซ่อมแซม
ของมนัไป ปล่อยให้บุญกุศลที�เราทาํมาให้มนัซ่อมแซมร่างกายไปทาํจิตใจของเรานั0นให้
สุขสบายเขา้ไว ้ปล่อยวางไม่ตอ้งกงัวลอะไร ปล่อยใหพ้ลงัแห่งความดีที�เราไดบ้าํเพญ็มาได้
ออกฤทธิb ให้เรานั0นสุขสบาย ให้ซ่อมสร้างร่างกายของเราให้แข็งแรง ที�เหลือเราก็ใช้ดา้น
วตัถุ ใช้หยกูใชย้าต่าง ๆ ช่วยเหลือไปผมบอกให้เขาให้ทาํยาให้ตาลรับประทานแลว้ ที�จะ
ช่วยร่างกายใหฟื้0 นไดเ้ร็ว ใหห้ยุดเลือด ให้เลือดลมไหลเวียนไดเ้ร็วให้ร่างกายมนัซ่อมแซม
ฟื0 นฟูได้เร็วได้บอกไปแล้วทั0งยากินและตัวที�จะเอาไปประคบนะทาํไปตามนั0นแหละ  
ตวัเราก็ตอ้งทาํใจให้ สบายนั�นแหละเป็นหลกัทาํใจให้สบายไม่ตอ้งกงัวลอะไร เรียนรู้บุญ
กุศลที�เราไดท้าํมา ใหบุ้ญกุศลเขาออกฤทธิb แลว้ 
ชีวติของเราก็จะอยูเ่ยน็เป็นสุขจะฟื0 นไดเ้ร็วปล่อยวางใจให้ดี ไม่ตอ้งกงัวลอะไรทั0งสิ0นนะ 
อะไรจะเป็นก็ใหม้นัเป็น เราทาํหนา้ที�ที�ดีที�สุดของเรา เราไดเ้กิดการบาดเจบ็ หรือไม่สบาย
ต่าง ๆ ในขณะที�ทาํหนา้ที�เป็นบุญกุศลสูงสุดแลว้ ในชีวติของเรานะ เป็นสิ�งที�น่าภาคภูมิใจ
ที�สุดแลว้จงปล่อยวางใหกุ้ศลทาํหนา้ที�ของเขา ทาํใจใหส้บายไม่ตอ้งกงัวล อะไร 
เจริญธรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2558 
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118 อาหารที�ถูกกนั เช่น  
1. อาหารมงัสวิรัติ ไม่มีเนื0อสัตว ์
2. อาหารมงัสวิรัติ ไม่มีเนื0อสัตว ์รสไม่จดั (ลดรสเปรี0 ยวหวานมนัเผด็เคม็) หรืออาหาร
มงัสวรัิติรสจืด  
3. อาหารสูตรลา้งพิษร้อน ถอนพิษเยน็ สูตรหมอเขียว 
4. อาหารปรับสมดุลสูตรหมอเขียว เป็นตน้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เตวชิโช ณ ค่ายบุรีรัมย ์ 
วนัที� 1 เมยายน 2558 

119 อะไรที�ควรทาํแต่ไม่ทาํอะไรที�ไม่ควรทาํแต่ทาํอะไรที�ช่วยไดแ้ต่ไม่ช่วยคือ วบิากร้าย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25 มีนาคม 2558 
 

ตารางที� 48 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 157 สาํนวน 

ลาํดับ คําคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2557 

1 “การนึกถึงสังคม คือ อย่าลืมตวัถ้าเรายงัเห็นว่าเขาร้ายแล้วชิงชังแปลว่า เรายงัดีไม่พอ 
ถา้เราพากเพียร ทาํดีตลอดเวลาสิ�งเลวร้ายที�เกิดขึ0นในชีวิตเราก็เป็นเพียงสิ�งที�ให้เรากา้วผ่าน
เพื�อไปสู่สิ�งที�ดีกวา่เท่านั0น” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

2 “จงทาํดีอยา่งผาสุกดว้ยความขดัแยง้แต่อยา่ทะเลาะเบาะแวง้ดว้ยหลงดีจงมีความสุขจาก
การเหนื�อยเพราะทาํดีแต่อยา่มีความทุกขแ์ละเหนื�อยจากการทะเลาะกนัเพราะหลงสุขจึง
หลงทุกขจ์งโชคดีเพราะทาํดีโดยไม่หลง” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

3 “ทาํเรื�องขา้วกา้วไปสู่การกอบบา้นกูเ้มืองและมนุษยชาติ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 2 ธนัวาคม 2557 

4 “วิธีที�คดัคนออกดีที�สุด คือการเพิ�มอธิศีล วิธีที�ดูดคนดีเขา้มาไดแ้รงที�สุดคือการเพิ�มอธิศีล  
วิธีที�ดูดคนดีให้สามคัคีกนัได ้ดูดคนดีเขา้มารวมกนัไดม้ากที�สุดคือเพิ�มอธิศีล วิธีที�ดนัคน
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ไม่จริงออกไปได้ดีที�สุดคือการเพิ�มอธิศีล และวิธีที�ช่วยคนขี0 เกียจ ให้ขยนัช่วยคนที� 
ไม่เขา้ท่าให้เขา้ท่า คือการเพิ�มอธิศีลการเพิ�มอธิศีลคือคาํตอบทั0งหมด ทาํที�เราคือคาํตอบ
ทั0งหมด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 พฤศจิกายน 2557 

5 “กฎทุกกฎมีไวเ้พื�อปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดแต่กฎทุกกฎยอ่มมีขอ้ยกเวน้เสมอ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 4นครพนม 
วนัที� 28 สิงหาคม 2557 

6 “กฎแห่งสัจจะมีจริงทะลวงทุกอยา่งได”้ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 4นครพนม 
วนัที� 28 สิงหาคม 2557 

7 “กรรมใหม่สาํคญัที�สุดกรรมทุกวนิาทีปัจจุบนัสาํคญัที�สุดเพราะกรรมที�ทาํแลว้แกไ้ขไม่ได้
แลว้ตอ้งรอรับวบิากไปกรรมปัจจุบนั (ที�ถูกตอ้งสมดุลร้อนเยน็) สามารถเปลี�ยนแปลงอดีต
ปัจจุบนัและอนาคตได”้ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว) 
วนัที� 26 สิงหาคม 2557 

8 “กายตอ้งลาํบากใจตอ้งเป็นสุขใหผ้าสุกใหไ้ด”้ 
“ความสุขที�แทจ้ริงคือกายลาํบาก” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 สิงหาคม 2557 

9 “การกินที�อิ�มและเป็นสุขกวา่การกินอาหารมื0อส่วนเกิน คือการกินอิทธิบาทกินปีติ” 
หมายความว่า กินความยินดีพอใจที�ไม่กินอาหารส่วนเกิน แทนการกินอาหารส่วนเกิน  
อนัเนื�องจากการยนิดีพอใจในการพิจารณาโทษภยัของอาหารส่วนเกิน และการยินดีพอใจ
ในการพิจารณาประโยชน์ของการไม่กินอาหารส่วนเกิน 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 27 เมษายน 2557 
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10 การตอ้งการ “เอา”จากกนัและกนัเป็น“อตัตา” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

11 “การปวารณาตวั ให้บอก ข้อประทบัใจข้อควรแก้ไขข้อเสนออื�น ๆ ต้องปรโตโฆษะ 
ฟังผูอื้�นฟังเสียงอื�นบา้งวา่มาถูกตอ้งก็เอาไปปรับปรุงวา่มาไม่ถูกก็เอามาลา้งใจดงันั0นเพื�อน
บอกผดิบอกถูกเราตอ้งมีความสุขใหไ้ด”้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

12 การยอมรับความจริงการยอมรับความผดิการวางคือกรรมดีอนัใหม่เป็นการสร้างวบิากใหม่ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

13 “การรู้จกัวางดีทาํใหส้ามคัคีทาํใหไ้ม่ทุกข”์ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

14 “การลดกิเลสกบัการประมาณยากที�สุดในโลก แต่มีค่าที�สุดในโลก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2527 

15 “การเห็นข้อบกพร่องคนอื�นเป็นประโยชน์ แต่จะไม่เป็นประโยชน์ถ้าไม่มีศิลปะและ 
วางใจไม่ไดอ้ตัตา ทาํให้ประสิทธิภาพในการทาํงานลดลงความผาสุกของตนลดลงความ
ผาสุกของหมู่กลุ่มลดลงจงทุ่มโถมในการทาํดี แต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

16 “กุศลคือสิ�งที�จะนาํประโยชน์มาสู่ชีวติ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 สิงหาคม 2557 

17 กุศลทะลวงทุกอยา่งที�จะใหป้ระโยชน์กบัคนที�ทาํกุศลเพื�อเอาประโยชน์ไปยื�นใหก้บัคนที�ทาํกุศล 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 4นครพนม 
วนัที� 28 สิงหาคม 2557 
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18 “เกิดมาเพื�อลา้งทุกขล์า้งชั�วไปพร้อม ๆ กบัการทาํความดี” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

19 “แก่นของชีวิตคือตอ้งลดกิเลสเป็น 
ความเจริญอยูที่�เราลดกิเลสไดเ้ป้าหมายคือลดกิเลสได”้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

20 “ขอใหมี้ความสุขกบัความเหน็ดเหนื�อย 
ความสุขที�สุดอยูที่�เหน็ดเหนื�อยที�สุด (ในขีดที�ไม่ทรมานเกินไป)  
อยา่งรู้คุณค่าของสิ�งที�ตนทาํ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 14 กนัยายน 2557 

21 “คนที�จนที�สุดกินนอ้ยใชน้อ้ยที�สุดแต่ทาํประโยชน์ให้กบัผูอื้�นมากที�สุดคือคนที�มีความสุข
ที�สุด” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 28 สิงหาคม 2557 

22 “ความง่ายความลงตวัไม่มีความเจริญความยากความมีอุปสรรคคือความเจริญ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 14 กนัยายน 2557 

23 “ความจนไม่ไดข้วางความสุขความโง่ต่างหากที�ขวางความสุข” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 28 สิงหาคม 2557 

24 “ความดีของเราจะคุม้ครองตวัเราและคนอื�นไดม้ากที�สุดพลงัที�ดลใจคนใหท้าํดีตวัจริงคือ
ความดีของเราทาํดีมาก ๆ จะดลใจคนใหท้าํดีได”้ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6กุมภาพนัธ์ 2557 

25 “ความลงตวัคือความเสื�อมความไม่ไดด้ั�งใจคือความเจริญ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 
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26 “ความสุขคือการใชชี้วติอยา่งมีคุณค่าและผาสุก คือการทาํประโยชน์ที�แทจ้ริงให้กบัตนเอง
และผูอื้�น” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 สิงหาคม 2557 

27 “ความสุขมนัอยูที่�คุณค่าและความผาสุก” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํนครพนมนครพนม 
วนัที� 27 สิงหาคม 2557 

28 “คุณค่าของการรวมกบัหมู่แต่ละคนมีความสามารถต่างกนัองคค์วามรู้ของแต่ละคนต่างกนั
เป็นการหลอมบุญบารมีเขา้ดว้ยกนัเป็นประโยชน์มหาศาลขณะเดียวกนัก็นาํวบิากร้าย
มาร่วมเช่นกนัแต่มนัก็จะหมดเร็วเช่นกนัเพราะกุศลเกิดไดม้ากบุญของแต่ละคนมารวมกนั
จะมีพลงังานในการทาํลายกิเลสมีทั0งเจโตและปัญญาที�จะช่วยกนัมีองคป์ระกอบของกุศล
ในการหนุนใหล้ะลายบาป (กิเลส) และทาํใหว้บิากดีชิงออกฤทธิb แทนร้ายไดม้าก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

29 “งานทาํใหเ้ห็นปัญหาปัญหาทาํใหเ้กิดปัญญาที�ประเสริฐที�สุด (สาํหรับคนที�รู้จกัพฒันาจิต
วญิญาณดว้ยปัญญาแห่งธรรม)” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

30 “งานของแพทยว์ถีิธรรมคือสร้างจิตวญิญาณของผองชนใหมี้ความผาสุกอยา่งย ั�งยนื” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํนครพนมนครพนม 
วนัที� 27 สิงหาคม 2557 

31 “จิตวิญญาณที�จริงใจตีค่าไม่ไดแ้ต่มีคุณค่ามากมนัคือนํ0าใจคือความจริงใจ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

32 “จิตวิญญาณเป็นคลื�นแม่เหล็กแห่งชีวติ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 3พฤศจิกายน 2557 
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33 “โจทยทุ์กโจทยเ์หตุการณ์ทุกเหตุการณ์ เป็นเครื�องมือฝึกจิตของเราให้เป็นสุขอยา่งถูกตอ้ง
ตามธรรม” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2527 

34 “ชงั” ในสิ�งที�เป็นพิษ “ชอบ” ในสิ�งที�ไม่ถูกใจ (ที�จาํเป็นตอ้งรับอยา่งเลี�ยงไม่ออก)  
นี�แหละคือการบรรลุธรรม คือความผาสุก ความสามคัคี  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 พฤศจิกายน 2557 

35 “ชีวติก็คืองานที�ไม่ลงตวั” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 สิงหาคม 2557 

36 “ชีวติตอ้งสร้างความสุขสร้างกุศลในทุกปัญหาใหไ้ด ้
ชีวติจะไม่มีความทุกข”์ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

37 “ชีวติที�เจริญคืออยูก่บังานที�ไม่ลงตวัอยา่งเป็นสุขใหไ้ด”้ 
“ตอ้งปฏิบติัธรรมสร้างจิตใจใหผ้าสุกท่ามกลางความไม่เที�ยง 
ท่ามกลางปัญหาโลกนี0 เป็นปัญหา” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 สิงหาคม 2557 

38 “ดีที�ยงัไม่ถึงดีที�สุดคือดีที�ยงัไม่ถึงการใหอ้ภยั” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 สิงหาคม 2557 

39 “ดีที�สุดคือไม่ทุกขดี์ที�ไม่มีทุกขเ์จือเป็นดีที�ดีที�สุด” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

40 “ตอ้งลดกิเลสใหไ้ดจึ้งจะแกปั้ญหาได”้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2527 
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41 “ตอ้งสร้างความสุขในความเหนื�อยลา้นั0น” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 14 กนัยายน 2557 

42 “ถา้เราถูกเขา้ใจผิดแต่เราไม่ชั�วเราไม่ทุกขไ์ม่อาลยัอาวรณ์เป็นสภาพจิตและความคิดที�มนัดี
ที�สุดในโลก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

43 “ถา้เรามีความสุขไดท้่ามกลางความบกพร่องมนัจะลงตวัลงตวัที�จิตวญิญาณ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

44 “ถา้สร้างความสุขในขณะที�มีความทุกขไ์ม่ไดซ้วยที�สุด” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 3พฤศจิกายน 2557 

45 “ทาํงานใหห้นกั ๆ มาก ๆ เขา้ไวไ้ม่ไหวค่อยถอยลุยไป...จะไดรู้้กาํลงัจริง” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 13 กนัยายน 2557 

46 “ทาํงานใหเ้หนื�อย ๆ จะไดใ้หกิ้เลสออกมาเหนื�อยตอนที�อตัตายงัไม่โตมาก...ดีแลว้จะได้
กระทุง้ออกมาและฆ่าได”้ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 13 กนัยายน 2557 

47 “ทาํดีเตม็ที�ทุกวนัก็ลงตวัทุกวนั”  
“ความลงตวัอยูที่�ทาํดีเตม็ที� ความไม่ลงตวัอยูที่�ทาํดีไม่เต็มที� ความลงตวัหรือไม่ ไม่ไดอ้ยูที่�
ทาํดีเรื� องนั0น ๆ เสร็จหรือไม่เสร็จ มีคนช่วยหรือไม่มีคนช่วย แต่อยู่ที�ทาํเต็มที�หรือไม่  
ทาํเตม็ที�แลว้ลงตวัแลว้” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 1 ธนัวาคม 2557 

48 “ทาํเตม็ที�ก็เป็นบุญเตม็ที�เป็นกุศลเตม็ที�” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 



2974 

 

ลาํดับ คําคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2557 

49 “โทษเขาคืออตัตาเรา” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

50 “นกับริหารที�แทจ้ริงไม่ใช่บริหารงาน 
แต่คือบริหารคน 
แลว้คนจะสร้างงาน 
งานที�ออกมาจะมีคุณค่า” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

51 “นกับริหารที�สุดยอดคือนกับริหารที�ทาํใหค้นลดกิเลสได”้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

52 “ปฏิบติัไม่ใหจิ้ตมีความทุกข ์ไม่ใหมี้ความชั�ว” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

53 “ปัญญาแทคื้อความจริงที�มนัปรากฎ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 4นครพนม 
วนัที� 28 สิงหาคม 2557 

54 “ฝึกทิ0งทุกอยา่งก่อนจะไดไ้ม่ตอ้งทุกขไ์ม่พรากวนัใดก็วนัหนึ�งเรามีหนา้ที�ทาํให้อยูใ่น
สภาพที�ดีที�สุดก่อนที�มนัหรือเราจะดบัไปเท่านั0น” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6กุมภาพนัธ์ 2557 

55 “พลงัรักษาสุขภาพที�ดีที�สุดคือลดกิเลส” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

56 “มีกามหรือไม่มีกามตดัรอบที�ไม่ทุกขไ์ม่ห่วงหาอาลยัอาวรณ์” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 
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57 “มีความยนิดีผอ่งใสซื�อสัตยต่์อกรรม” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 26 สิงหาคม 2557 

58 “มีความสุขในการทาํลายทุกขที์�ตน้เหตุ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
25-27 ธนัวาคม 2557 

59 “มีนอ้ยที�สุดแลว้เป็นสุขที�สุด” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

60 “เมื�อใดโทษคนอื�นเมื�อนั0นคือกิเลสเมื�อใดโทษคนอื�นคือกิเลสสั�งการผดิทนัทีเมื�อใดโทษ
ตนเองคือธรรมสั�งการ” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 2พฤศจิกายน 2557 

61 “ยิ�งเหนื�อยยิ�งหนกัอตัตายิ�งออกอาการ ถา้ยงัมีอตัตาอยู”่ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 14 กนัยายน 2557 

62 “ยนิดีในการทาํดี 
แต่อยา่ทุกขใ์นการทาํดี  
จงทุ่มโถมในการทาํดี 
แต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

63 “เราเขา้ใจคนอื�นเพื�อลา้งทุกขเ์รา เราเองก็แกไ้ขพากเพียรเท่าที�จะทาํได”้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 27 ธนัวาคม 2557 

64 “เราตอ้งเคารพความจริงใจเคารพความมีนํ0าใจเราตอ้งเขา้ถึงความจริงใจของหมู่เพื�อนดีให้
ไดจ้ะหล่อหลอมสร้างความอ่อนโยนความเมตตา” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 
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65 “สภาพจิตและความคิดที�มนัดีที�สุดในโลกคือไม่ยินดีในโลกียะไม่ยนิร้ายในทุกสิ�งที�เขา้มา
กระทบใหย้นิดีธรรม” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

66 “ปุริสภาวะคือจิตที�เขม้แขง็ที�อยูเ่หนือวบิากและทาํลายกิเลสได”้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

67 “สิ�งที�มองเห็นไม่ใช่สิ�งที�มองเห็นสิ�งที�เห็นเกิดจากสิ�งที�เห็นบวกสิ�งที�มองไม่เห็นในอดีต
และปัจจุบนัสังเคราะห์กนั” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 29สิงหาคม 2557 

68 “สิ�งที�มีค่าที�สุดคือการลา้งกิเลส” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํนครพนมนครพนม 
วนัที� 27 สิงหาคม 2557 

69 “สิ�งที�มีค่าที�สุดในชีวติเราที�ตอ้งสะสมคือบุญกุศลไม่วา่เราจะอยูที่�ไหนก็ตามสิ�งที�มีค่าที�สุด
ไม่วา่จะอยูที่�ไหน ๆ คือบุญ (การชาํระกิเลส) กบักุศล (การทาํความดี)” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
เรือนจาํนครพนมนครพนม 
วนัที� 27 สิงหาคม 2557 

70 “อยา่ไปหลงติดความเที�ยงอยา่ไปหลงติดความลงตวัตอ้งฝึกอยูก่บัความไม่ลงตวัให้เป็นสุข
ใหไ้ด”้ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 สิงหาคม 2557 

71 “อยา่สัมพนัธ์กบัเขาเพราะเราอยาก “ได”้ อะไรจากเขา 
แต่สัมพนัธ์กบัเขาเพราะเราอยาก “ให”้ อะไรกบัเขา 
ทาํใหค้นรู้ชดัวา่เราเป็นผูใ้หไ้ม่ใช่ผูเ้อา” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 
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72 “อตัตาทาํใหป้ระสิทธิภาพของเราลดลงความผาสุกลดลงหมู่คณะแตกสามคัคี” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

73 “การใช้วิบากร้ายพร้อมหมู่ ใช้พลงักุศลของหมู่มิตรดีสหายดีมาคุม้ครองเราจะมีวิบากดี
มาร่วมคุม้ครองเราดว้ยวิบากจะเบากวา่เราใชว้ิบากคนเดียวร่วมเป็นร่วมตายกบัหมู่กลุ่มคนดี
เราจะไดรั้บวบิากเบาบางลงไดแ้ลว้เวลาไดรั้บกุศลก็จะไดรับมากกวา่เราทาํดีคนเดียว” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 

74 “การตดัสินอะไร ๆ ควรใชม้ติของหมู่กลุ่ม เพราะถา้ตดัสินคนเดียว แลว้ตดัสินไปผิด 
วบิากจะแรงมาก เราจะใหว้บิากเกิดแรงกบัเราหรือ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 

75 “กิเลสจะมีพลงัเหนี�ยวนาํใหค้นทาํตามจะเหนี�ยวนาํไดเ้ฉพาะคนที�ยงัไม่พน้กิเลสยงัไม่พน้ทุกข์
เท่านั0นแต่ผูใ้ดที�มีฌานทาํลายกิเลสจนพน้ทุกข์แล้ว พลงักิเลสของใครก็เหนี�ยวนาํกิเลส 
ผูน้ั0นไม่ได ้ผูน้ั0นอยู่เหนือแลว้มีแต่ผูน้ั0นจะเหนี�ยวนาํให้ผูอื้�นทาํตาม มีแต่จะเหนี�ยวนาํให้
ผูอื้�นใหล้ดกิเลสตามเท่านั0น…ผูที้�ลา้งกิเลสไดจ้ะเป็นผูน้าํเหนี�ยวนาํใหผู้อื้�นลดกิเลสตาม” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22 ตุลาคม 2557  

76 “กิเลสมีหนา้ที�ดลบนัดาลใหเ้ราลืมธรรมะทาํใหเ้ราลืมวา่ทุกอยา่งเกิดจากเราทั0งหมดไม่ได้
เกิดจากคนอื�น” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2557 

77 “กิเลสไม่ใช่จิตวญิญาณที�สมบูรณ์แบบ 
กิเลสเป็นชีวติที�เลี0ยงตวัเองไม่ได ้พึ�งตวัเองไม่ได ้
สร้างสุขที�แทจ้ริงไม่ได ้สร้างแต่สุขปลอม  
ทุกครั0 งที�สร้างสุขปลอม เขาจะสร้างทุกขจ์ริง” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 4 พฤศจิกายน 2557 
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78 “คนอื�นเป็นเพียงเครื� องมือที�จิตวิญญาณของเราดูดดึงมาให้เราได้สัมผสัได้รับรู้เท่านั0น 
ทาํกรรมดีก็ไดส้ัมผสักระทบที�ดีทาํกรรมไม่ดีก็ไดส้ัมผสักระทบที�ไม่ดี” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2557 

79 “ความบกพร่องความไม่สมบูรณ์แบบความลม้เหลวอุปสรรค 
เป็นเครื�องมือที�มีค่าที�สุดทาํใหม้นุษยบ์รรลุความผาสุกที�สุด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2557 

80 “ความสุขที�ซื0อไม่ได ้คือการแบ่งปัน เสียสละ”  

คุณจะไม่มีความรู้สึกสุขแบบนี0ไดเ้ลย ถา้คุณไม่แบ่งปัน คือแมคุ้ณจะมีเงินเป็นลา้น ๆ แต่
คุณก็จะไม่มีความสุข หรือไดค้วามรู้สึกวา่สุขที�สุดไดเ้ลย ถา้คุณไม่แบ่งปัน“ตอ้งให ้จนไม่
มีอะไรจะเอา”จึงจะเกิดสภาพ“ให ้จนไม่มีอะไรจะทุกข”์ “ชีวติที�มั�นคง คือ ชีวติที�ให้และ
เสียสละอยา่งแทจ้ริง” 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

81 “คิดเกินจริงเป็นทุกข ์
คิดดี คิดจริง เป็นสุข  
คิดจริงคือ ตามความเป็นจริง  
คิดดี คิดตามความเป็นจริงเป็นสุข 
แต่คิดเกินความเป็นจริงนั0นเป็นทุกข”์ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

82 “ใครยงัโกรธคนอื�นอยูคื่อคนขี0โกงทั0งหมด 
คนไม่ยติุธรรม คนไม่ซื�อสัตย ์คนขี0กลวั คนไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง  
นี�คือลกัษณะของคนขี0โกง... 
คุณยงัโกรธคนอื�นอยู ่คนที�ซื�อสัตยย์ติุธรรม ไม่กลวั และรู้ความจริง จะเป็นคนที�ไม่โกรธ
ใครเลยในโลกใบนี0   
พระพุทธเจา้ไม่โกรธใครเลย มีแต่ท่านพดูวา่ท่านทาํมา ท่านทาํมามากกวา่นั0น” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 5 พฤศจิกายน 2557 
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83 “จงรีบทาํลายเชื0อทุกข ์หรือปีศาจร้ายแห่งชีวติอนัคือกิเลสใหเ้ร็วที�สุดเท่าที�จะทาํได ้เราดบัทุกข์
ไดช้า้เท่าไหร่ก็เป็นทุกขโ์ทษภยัผลเสียต่อตนเองและผูอื้�นเท่านั0น ๆ เราดบัทุกขเ์ร็วเท่าไหร่
เป็นประโยชน์สุขอนัเลิศยอดสูงสุดต่อเราและมนุษยชาติเร็วมากเท่านั0น ๆ เพราะทุกขโ์ทษ
ภยัหายนะจากกิเลสและวบิากอนัเลวร้ายแสนสาหสักาํลงัไล่ล่าทุก ๆ ชีวติอยู ่นรกมนัมาแน่
รีบใส่เกียร์แปด (มรรคมีองคแ์ปด) ไปใหพ้น้นรกเสีย อยา่ชา้” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 1 พฤศจิกายน 2557 

84 “ตั0งตนอยูบ่นความลาํบากกุศลธรรมเจริญยิ�ง 
จิตวิญญาณเป็นคาํตอบของการฝึก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2557 

85 “ถา้ไม่ปฏิบติัธรรม ก็มีสองอยา่ง คือ ทุกข ์กบั ชั�ว” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 ตุลาคม 2557 

86 “บุญกุศลคือความฉลาด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 

87 “ลดกิเลสทาํกุศลทาํใหจิ้ตมีพลงั” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2557 

88 “วปัิสสนาคือการลา้งทุกขล์า้งชั�ว 
ทาํใหเ้กิดความไม่กลวัไม่หว ั�นไหวความเบิกบานความผาสุก  
สมถะ คือความอึด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2557  

89 “สภาพที�มองเห็นคือกรรมดี ร้ายปัจจุบนั 
สภาพที�มองไม่เห็นคือวบิากดี ร้ายในอดีต “ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 ตุลาคม 2557 
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90 “หนึ�งชีวติมีความสุขมากขึ0น ความทุกขล์ดลง มีค่าที�สุดในชีวติ แมห้นึ�งชีวติก็คุม้แลว้
สุขภาพเสีย หาความสุขไม่ไดเ้ลย สุขภาพดีคือความสุขของชีวติ มีศกัยภาพทาํความผาสุก
ใหก้บัชีวติ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
 (Forest Hill,Alexandria-USA)  
วนัที� 17 กนัยายน 2557 

91 “ใหเ้พื�อไม่มีอะไรใหจ้นไม่มีอะไรทุกข ์“ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2557  

92 “อตัตาคือไม่รู้เหตุผลที�แทจ้ริง คือสิ�งที�มองไม่เห็นและสิ�งที�มองเห็นเป็นตวัสร้างสิ�งต่าง ๆ 
จึงไม่มีอะไรเที�ยง การรู้แจง้ความจริงตามความเป็นจริง จึงจะหลุดพน้จากทุกขไ์ด”้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 

93 กรรมดีกรรมชั�วเป็นตวัเขียนบทใหก้บัชีวติของเรากรรมเป็นที�พึ�งแทข้องทุกคนเมื�อเหตุ
ทั0งหมดเกิดจากกรรมการแกก้็ตอ้งแกที้�กรรมคือการกระทาํวบิากบาปที�คา้งอยูท่าํกาํแพง
กั0นมนัดว้ยการทาํความดี” 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6กุมภาพนัธ์ 2557 

94 การไดมี้โอกาสทาํดี คือรางวลัอนัลํ0าค่าของชีวิต 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 11 มีนาคม 2557 

95 การตดัอะไรเฉย ๆ โดยไม่ใชญ้าณปัญญาไม่ใช่การลดกิเลสแต่การลดกิเลสเกิดจากการใช้
ญาณปัญญาจบัอาการและปัญญาของกิเลส แลว้พิจารณาโทษของกิเลสวา่จะพาเราชั�วทุกข์
เสียหายอยา่งไร ถา้เราใหปั้ญญาแห่งธรรมกบักิเลส หมั�นสอนกิเลส กิเลสเขาจะตายเอง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

96 การทาํความดีเป็นการทนหนกั (ทาํดว้ยความสุข หนกัเพียงการงานหรือสิ�งที�ตอ้งทาํเพียงหนกั 
กายหนกัในการฝ่าฝันอุปสรรค) จะมีพลงั และแววไวแต่ถา้ทาํแบบทนทุกข ์(ทาํดว้ยความ
ไม่เต็มใจ ทาํความดีแต่เกินแรง เพราะไม่เขา้ใจในการทาํความดี) จะไม่มีพลงั หดหู่มวัหมอง
ไม่ผอ่งใส (เพชรแห่งสัจจะธรรมอ.หมอเขียว)  
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ใครลดกิเลสไดเ้ท่าไหร่จะทาํใหมี้บารมีในการช่วยคน จะมีธรรมมญัญารังสี การมาทาํ
กิจกรรมกบัหมู่มิตรดีคือการมาเติมพลงัในการลดกิเลสถา้ปฏิบติัในการลดกิเลส จะช่วยคน
ไดม้าก ถา้มีโอกาสมาเติมบารมีจากหมู่กลุ่ม นี�คือการศกัยภาพในการช่วยคนจงทาํดีอยา่งมี
ความสุข โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิจ เมื�อทาํดีที�สุดแลว้ พร่องบา้งก็ไม่เป็นไร 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 7 มิถุนายน 2557 

97 การทาํเพื�อคนอื�นคือความสุขที�แทจ้ริง  
การทาํเพื�อตนเองคือความทุกขที์�แทจ้ริง 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 10กุมภาพนัธ์ 2557 

98 การที�คนดีสามารถมาทาํงานร่วมกนัได้คือพลงับุญกุศลที�สูงที�สุดสามารถมีพลงัในการ 
ออกฤทธิb แทนวิบากร้ายได้มากที�สุดในเวลาที�สั0 นที�สุดแต่เกิดบุญกุศลสูงสุดเป็นสิ� งที�มี
คุณค่าสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

99 การบริหารที�แทจ้ริงคือการบริหารจิตวิญญาณ” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

100 การปล่อยวางของพุทธที�แทจ้ริง คือ วางความชั�วและความทุกขใ์นตน แลว้พากเพียรทาํแต่
ความดีดว้ยจิตใจที�เป็นสุขอยา่งรู้เพียรรู้พกัเท่านั0น เมื�อทาํดีอยา่งเตม็ที�แลว้ ก็วางความยดึมั�น
ทั0งปวง อะไรจะเกิดขึ0นกบัใครแค่ไหนอยา่งไร ก็เป็นไปตามบาปบุญของเขา รับแลว้ก็หมดไป
ไม่ยดึมั�นถือมั�นวา่อะไรเป็นตวัเราของเราหรือตวัใครของใครอยา่งย ั�งยืน เรามีหนา้ที�ทาํทุกสิ�ง
ทุกอยา่ง ใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดีที�สุดเท่าที�จะทาํไดแ้ละเป็นไปไดจ้ริง เพื�อให้โลกใหเ้ราไดอ้าศยั
ก่อนที�ทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั0น นั�นคือ ความสุขที�แทจ้ริง 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 6 มีนาคม 2557 

101 กิเลสแทคื้อความเศร้า ธรรมคือความสุข 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 7 เมษายน 2557 
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102 กิเลสแปลวา่เหตุผลที�น่าเชื�อถือแต่ทาํตามแลว้มีทุกขต์ามมา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25 -26 ธนัวาคม 2557 

103 คนกลา้อยา่งมีปัญญาคือคนที�ผา่ทางตนัไดจ้ริง 

ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 27มกราคม2557 

104 คนที�มีศีลธรรม ตดักิเลสไดจ้ริง จะเสียสละและแบ่งปันไดจ้ริง ตามจริง จะช่วยมวลมนุษยชาติ
และพาประเทศชาติรอดไปไดจ้ริง เป็นศกัยภาพสูงสุดในการแกปั้ญหาสังคม 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 12 มกราคม 2558 

105 ความคิดที�แตกต่างกนัแต่มีจุดร่วมอนัเดียวกนัมีคุณค่ามหาศาลจะเกิดขึ0นไดต้อ้งลดกามลดอตัตา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

106 ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่นาํสุขมาใหค้วามพร้อมเพรียงของผูพ้ร้อมเพรียงทาํใหเ้กิดสุขใจ
เพชร กลา้จน (หมอเขียว) นาํพุทธพจน์มากล่าว 
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

107 ความสุขสูงสุดคือการฆ่ากิเลสได ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

108 คุณค่าอยูที่� ความจริงใจความมีนํ0าใจมีค่ามากในโลกใจที�มั�นใจใจที�มีความจริงใจสิ�งที�มีค่าคือ
...ใจคุณค่ามากกวา่นั0นคืออนตัตาไม่ติดไม่ยดึ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

109 คุณไดผ้ลของงานแต่คุณไดศ้ตัรู  
คุณไดอ้ะไรเป็นที�พึ�ง ศตัรูไม่ใช่ที�พึ�งของคุณ 
อยา่เอางานเป็นหลกั จงเอาผลของความสามคัคีเป็นหลกั  
อยา่เอางานเป็นหลกั จงเอาผลของความเป็นมิตรเป็นหลกั  
ถา้เอางานจะอตัตาขึ0น ไม่เอามิตร เอาศตัรู ไม่เอาความสามคัคี 
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ถา้เอางานจะหลงไปเรื�อย ๆ  
สิ�งที�เป็นประโยชน์ คือความเป็นมิตร 
คุณไดผ้ลของงานตามใจคุณ แต่คุณไดศ้ตัรูเป็นเพื�อน  
เพราะฉะนั0นสิ�งที�จะช่วยตวัเองและผูอื้�นไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
คือสิ�งที�เป็นบุญกุศล  
 
ความพน้ทุกขเ์ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้�นที�แทจ้ริง  
สิ�งนั0นคือความเป็นมิตรกนั ไม่ใช่ความเป็นศตัรูกนั  
ศตัรูไม่ใช่ที�พึ�งของคุณ..ขอใหทุ้กคนจดจาํไว ้ 
เพราะเราตอ้งทาํงานอีกยาวไกล เพื�อผองชนและเพื�อตวัเรา 
 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 20 มิถุนายน 2557 

110 คุณสุขทุกขจ์ากอะไรคนอื�นก็สุขทุกขจ์ากอนันั0นเช่นกนั เช่นคุณสุขทุกขจ์ากกิเลสจากกาม
จากอตัตาคนอื�นก็สุขทุกขจ์ากกิเลสจากกาม จากอตัตา เช่นกนัคุณรู้สึกอยา่งไรก็หนี�ยวนาํให้
คนอื�นเป็นต่อ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

วนัที� 24 มิถุนายน 2557 

111 งานเป็นเครื�องมือในการพาลดกิเลส 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

112 เงินกบัความสุข 

เงินเป็นเครื�องมือที�ใชแ้ลกเปลี�ยนวตัถุขา้วของและบริการต่าง ๆ ความสุขที�แทจ้ริงจะเกิดขึ0น
ได้ เมื�อเราได้พยายามทาํกิจกรรมการงานอย่างเต็มที�แลว้ เราได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน  
เราก็ใชจ่้ายเงินเพื�ออุปโภคบริโภคในสิ�งที�เป็นประโยชน์ส่วนตวั โดยอุปโภคบริโภคให้นอ้ย
ที�สุดเท่าที�จะแข็งแรงที�สุด เก็บไวใ้ห้น้อยที�สุดเท่าที�จะดูแลครอบครัวและดาํเนินกิจกรรม
การงานไปไดโ้ดยไม่ฝืดเคืองเกินไป ที�เหลือสละออกไปช่วยเหลือเกื0อกูลผองชน ดว้ยปัญญา
ว่า จะสละเงินนั0น แปลเป็นขา้วของหรือกิจกรรมการงานอะไร เพื�อใคร ที�ไหน เมื�อไหร่ 
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อยา่งไร ที�จะไม่เสริมความโลภโกรธหลงให้แก่เขาหรือใคร ๆ แต่ให้เขาสามารถพึ�งตนได้
และให้มีนํ0 าใจช่วยเหลือเกื0อกูลผูอื้�นต่อไป การกระทาํดงักล่าวจะสั�งสมเป็นพลงักุศลในชีวิต
ของผูก้ระทาํนั0น พลงักุศลดงักล่าวจะออกฤทธิb สร้างความรู้สึกเป็นสุข ออกฤทธิb แทนสิ�ง
เลวร้าย และดูดดึงสิ�งที�ดีมาสร้างประโยชน์ให้กบัชีวิตผูน้ั0น ในชาตินี0 และชาติอื�น ๆ สืบไป  
นี0 คือ ความถูกตอ้งในการใชเ้งินใหเ้กิดคุณค่าและความผาสุกที�แทจ้ริง 
แต่ถา้ใช้เงินอย่างไม่ถูกตอ้งก็จะทาํให้เกิดทุกข์อยา่งแทจ้ริง เช่นการทาํชั�วเพราะตอ้งการเงิน 
การใช้เงินทาํความชั�ว การใช้เงินอุปโภคบริโภคสิ�งที�เป็นพิษต่อชีวิต ต่อให้สิ� งนั0นเป็น
ประโยชน์แต่อุปโภคบริโภคมากเกินไปก็จะเป็นพิษต่อชีวิต รวมทั0งการกกัตุนเงินหรือ
ทรัพย์สมบัติไวม้ากเกินความจาํเป็น ในส่วนที�เกินความจาํเป็นนั0 นจะทาํให้คนอื�น ๆ  
เกิดความขาดแคลน ตน้เหตุทั0งหมดขา้งตน้ดงักล่าวจะสั�งสมเป็นพลงัอกุศลในชีวิตของ
ผูก้ระทาํพฤติกรรมดังกล่าวนั0 น พลังอกุศลดังกล่าวจะออกฤทธิb สร้างความรู้สึกทุกข ์ 
ออกฤทธิb ร้ายแทนประโยชน์ และดูดดึงสิ�งที�ไม่ดีมาสร้างโทษภยัให้กบัผูที้�มีพลงัอกุศลนั0น 
นี0 คือการใชเ้งินเพื�อใหเ้กิดทุกขที์�แทจ้ริง 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที 9พฤษภาคม 2557 

113 จงทาํดีดว้ยใจที�ผาสุกกนัต่อไปเหนื�อยไม่ใช่ทุกขใ์จ พกัก็หายเหนื�อย และเราสามารถฝึกใจ
ใหเ้ป็นสุขท่ามกลางความเหนื�อยยากลาํบากได ้ถา้กิจกรรมการงานนั0นเป็นสิ�งที�ดีงาม 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 7 มกราคม 2557 

114 จงพยายามทาํสิ�งที�ดีให้ดีที�สุด ตามความคิดของเราที�เห็นว่าถูกตอ้ง ในขีดที�ไม่วิวาทกนั 
แลว้จงยดึความถูกตอ้งยติุธรรมตามกรรมใหม่และเก่าของแต่ละคน แต่อยา่ยึดความถูกตอ้ง
ตามความคิดของเราว่าควรจะเป็นอย่างนั0นอย่างนี0  เพราะสิ�งที�เกิดขึ0นกบัชีวิตของเราหรือ
กบัใคร ๆ แต่ละเสี0 ยววินาทีนั0นไม่เที�ยง บางเวลาเกิดสิ�งที�ดี บางเวลาเกิดสิ�งที�ร้าย อนัเกิด
จากทุกชีวิตลว้นเคยทาํทั0งสิ�งที�ดีและสิ�งที�ร้ายในชาตินี0 หรือชาติก่อนทั0งนั0น ซึ� งจากกิเลส
และวบิากร้ายของแต่ละคน สิ�งที�เกิดขึ0นจึงมกัเด่นไปทาง “โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิจ” (พุทธพจน์) 
 
สิ� งที�แต่ละคนรับอยู่เป็นอยู่แต่ละเสี0 ยววินาทีนั0นล้วนเกิดจากวิบากกรรมใหม่บางส่วน
สังเคราะห์ร่วมกบัวิบากกรรมเก่าบางส่วน ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั0งหลาย  
เราไม่กล่าวความที�กรรม(การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา(ความจงใจ)ที�
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บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ0นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล(รับผล) แต่กรรม(การกระทาํ) นั0น
แล จะใหผ้ลในภพนี0  หรือในภพถดัไป หรือในภพอื�นสืบ ๆ ไป” (พระไตรปิฎก เล่ม 37 ขอ้ 
1698) ในส่วนที�รับผล รับเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั0น แล้ววิบากกรรมใหม่บางส่วนก็จะ
สังเคราะห์ร่วมกบัวิบากกรรมเก่าบางส่วน เป็นผลที�เกิดขึ0น ณ ปัจจุบนันั0น ๆ เกิดและดบั 
อยูอ่ยา่งนี0 สืบต่อไป 
 
ดงันั0น เมื�อได้พยายามทาํสิ� งที�ดีให้ดีที�สุดแล้ว ถ้าเกิดสิ� งดีก็เป็นเพราะกุศลของทุกฝ่าย  
จะเกิดจากกุศลมากหรือน้อยก็ตามที�แต่ละฝ่ายได้รับจริง ถ้าเกิดสิ� งที�ไม่ดีดั�งใจเราหมาย 
แสดงวา่เป็นวิบากไม่ดีของผูที้�ทาํหรือไดรั้บสิ�งที�ไม่ดีนั0น ส่วนเราที�ไม่ไดดี้ดั�งใจเราหมาย  
ก็เป็นวิบากไม่ดีที�เราทาํมาก่อนในชาตินี0 หรือชาติก่อน ที�มีคนที�ดีช่วยเสนอสิ�งดีที�เหมาะ
ควรใหเ้รา แต่เราก็ไม่เอาดีที�เหมาะควรนั0น ในชาติที�เราเป็นคนดีนี0  วิบากของเราก็จะดูดดึง
หรือสร้างผลให้เราไดพ้บเหตุการณ์ที�คนไม่เอาดีตามที�เรามุ่งหมาย คนที�ทาํให้เราไม่ได้
ดั�งใจมุ่งหมายนั0นจึงเป็นคนช่วยให้เราได้รับและหมดวิบากนั0น เมื�อวิบากที�ไม่ดีหมดไป 
วิบากดีก็จะส่งผลได้มาก เราจะโชคดียิ�งขึ0น เพราะเราทาํแต่กุศลอย่างเต็มที�แลว้ตามเหตุ
ปัจจยัที�เป็นไปไดจ้ริงโดยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อึดอดัไม่ขดัเคืองไม่วิวาทกบัใคร ไม่ว่าจะ
เกิดสิ�งดีมากน้อยหรือลม้เหลวแค่ไหนก็ตาม จิตวิญญาณของเราก็จะบนัทึกเป็นกุศลเต็มที�
ตามแรงของกายวาจาใจที�เราทุ่มเท เราจึงควรจะสุขสบายใจเตม็ที�ไดแ้ลว้  
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 5 พฤษภาคม 2557 

115 จงพากเพียรทาํดีพร้อมกบัลดกิเลสดว้ยอิทธิบาท  
เป็นกุศลที�มีคุณค่าผาสุกที�แทจ้ริงต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 23 มีนาคม 2557 

116 จงอยา่กลวัปัญหา เพราะมนัมาแน่ตราบใดยงัมีชีวติ ตราบนั0นยงัมีปัญหา ผูมี้ปัญญาแทจ้ะ
เตรียมตวัต่อสู้ปัญหาดว้ยใจที�ผาสุก เพราะปัญหาคือเครื�องมือสร้างปัญญาและความผาสุก
ที�แทจ้ริงใหชี้วิต 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 16 กุมภาพนัธ์2557 
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117 จิตวิญญาณที�วางทาํวางเป็นการหลอมบารมีให้ร่วมรวมกนั เป็นยุทธศาสตร์หลอมวิญญาณ
บารมีใหร่้วมรวมกนัเกิดบารมี-บุญกุศลสูงสุด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

118 ชีวติที�ดีงาม คือความงดงามที�แทจ้ริง  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 7 มกราคม 2557 

119 ชีวติทุกชีวติตอ้งผา่นบทเรียนทุกคนทุกคนตอ้งผา่นโจทยนี์0 ใหไ้ด ้คือ...การพลดัพรากไม่มี
ใครจะไม่ตอ้งพลดัพรากจากอะไรทั0งสิ0นทุกคนตอ้งพรากหมดเพราะมนัเกิดขึ0นตั0งอยูด่บัไป
เป็นธรรมดาไม่มีอะไรเป็นของใครแมแ้ต่ชีวิตเราก็ตอ้งพรากไป “ 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 6กุมภาพนัธ์ 2557 

120 ดีมากเก่งมากแลว้ยดึเอาแต่ใจตวัเองมากคือโครตพอ่แม่ของอตัตาติดดีน่ะชั�วสงสารพวกเราที�
ตามไม่ทนัอตัตาติดไม่ได ้ตอ้งปล่อยใหส้ังเคราะห์ตามวบิากของแต่ละคนในโลก 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

121 ตะเพิดกิเลสเขาเตม็ใจถา้เรามีอตัตาคือบาปบงัคบัใครไดด้ว้ยอตัตาคุณก็บาปจิตวิญาณของ
คนคือเชื0อโรคเชื0อดีร้ายติดต่อกนัไดเ้ป็นคลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าคือเชื0อกระจาย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

122 ถา้เราถูกเขา้ใจผดิแต่1.เราไม่ชั�ว2.เราไม่ทุกข3์.ไม่อาลยัอาวรณ์เป็นสภาพจิตและความคิดที�
มนัดีที�สุดในโลก 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

123 ถา้เรายงัหลงเสพอยูแ่ลว้ไม่เห็นทุกข ์จะมาปฏิบติัธรรมไหม ?เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม 
พระพุทธเจา้ท่านไม่สอนหรอกคนเห็นสุขถา้เราเป็นสุขอยู ่เราจะไม่เปลี�ยนแปลงชีวติเรา
เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
เครมองตรั์ฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา  
วนัที� 25 ตุลาคม 2557 
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124 ทฤษฎีผเีสื0อขยบัปีก(เคออส) ทาํให้เกิดพลงัพายุ ที�ผา่นการพิสูจน์มาแลว้วา่เป็นจริง แต่ของเรา
เป็นเคออสแห่งธรรม เมื�อผีเสื0 อแห่งธรรมหนึ� งตวั เริ�มขยบัปีกส่งสัญญาณ ผีเสื0 อที�มีพลงั
แห่งธรรมจะรับสัญญาณได ้แลว้ขยบัปีกส่งสัญญาณต่อเนื�องกนัไป จนเกิดเป็นพลงัพายุ
แห่งความดี ที�พดัความทุกขโ์ศกความ เดือดร้อนสิ�งเลวร้ายให้ลดน้อยลงหรือหมดไปจาก
ชีวติมนุษย ์
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 19 ธนัวาคม 2557 

125 ทาํงานใหบ้รรลุธรรม คือ ทาํงานใหบ้รรลุสัปปุริสธรรม (ทาํงานไดง้านสูงสุด ในขีดที�ลด
กิเลสไดสู้งสุด)  
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 13 มิถุนายน 2557 

126 ทําดีทุกวนัก็ช่วยออกฤทธิb แทนสิ� งเลวร้ายในตนและในโลกทุกวนั สร้าง
ประโยชน์สุขให้ตนและโลกทุกวนั ทุกครั0 งที� ทาํดีเต็มที�อย่างรู้เพียรรู้พกั สิ� งที�เกิดขึ0น ณ 
เวลานั0น ก็ดีที�สุดแลว้ที�เป็นไปไดจ้ริง สมบูรณ์แบบที�สุดแลว้ที�เป็นไดจ้ริงพลงัแห่งความดี
ที�ลงไปจะส่งผลในปัจจุบนัส่วนหนึ�ง ส่วนที�เหลือจะส่งผลในอนาคตในชาตินี0หรือชาติอื�น ๆ
สืบไป (พระไตรปิฎกเล่ม 37 ขอ้ 1698) ดงันั0น ถา้เราทาํอยา่งนี0 ทุกภพทุกชาติ ผลดีงามก็จะ
เจริญกา้วหน้ามากยิ�งขึ0นเรื�อย ๆ ทุกภพทุกชาติ เกิดความเจริญกา้วหน้าในสิ�งที�ดีงามที�สุด 
สมบูรณ์แบบที�สุด ที�เป็นไปไดจ้ริงทุกภพทุกชาติ 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2557 

127 ทาํดีไม่มีถือสาเป็นการลา้งอตัตาและลา้งกรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2527 

128 ทาํดีไม่มีเสียไม่มีแพ ้(ไม่แพช้ั�ว ไม่แพว้บิากบาปในตน) เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผองชน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 9มกราคม 2557 

129 ทาํดีใหดี้ที�สุด แลว้วางความยึดมั�นถือมั�นใหถึ้งที�สุด จิตใจก็จะเป็นสุขที�สุด 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 7 กุมภาพนัธ์2557 
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130 นกัสาธารณสุข คือ ผูที้�สามารถพฒันาตนใหมี้พฤติกรรมสุขภาพของตนดีได ้และมีศิลปะ
ในการช่วยผูอื้�นใหมี้สุขภาพที�ดีได ้

นกัสาธารณสุขที�เก่งที�สุดในโลกคือ พระพุทธเจา้รองลงมาคือ พระโพธิสัตวผ์ูบ้รรลุธรรม
ที�แทจ้ริงคือ นกัสาธารณสุขผูที้�ลดกิเลสเป็น จึงเป็นนกัสาธารณสุข 

ผูที้�ลดกิเลสไม่เป็นจึงไม่ใช่นกัสาธารณสุข 

นกัสาธารณสุข คือผูที้�สร้างความสุขใหผู้อื้�น 

นกัสาธารณสุขที�แทจ้ริง คือบุคคลที�มีค่าที�สุดในโลก 

ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  

วนัที� 29 มิถุนายน 2557 

131 บาปของเรา เมื�อเราทาํดีที�สุดแลว้ เราไม่สามารถทาํใหไ้ดดี้กวา่บาปที�เหลือได ้
ความไม่ชอบใจที�เกิดคือกระจกส่องอตัตาเราไดรั้บความไม่สบายใจคือเราทาํมายอมรับ
ดว้ยปัญญาไม่ใช่ท่องเอาไม่มีปัญญาไม่จบ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

132 บุญคือชาํระกิเลสเหตุแห่งทุกขไ์ดจึ้งเบิกบานแจ่มใส” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

133 ผเีสื0อแห่งธรรม จงขยบัปีกแห่งความดีส่งสัญญาณเพื�อตามหาพี�นอ้งเรา มาสานพลงัร่วม
ขยบัปีกแห่งความดี เพื�อความผาสุกของเรา และมวลมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 ธนัวาคม 2557 

134 ผูใ้ดถูกกดดนั ถูกตดัรอน ถูกแกลง้ ถูกรังเกียจ ถูกไม่เห็นดว้ยจากผูที้�มีอาํนาจหรือจากบุคคล
ใด ๆ จงล้างทุกข์ล้างวิบาก ด้วยการไม่ยึดมั�นถือมั�นว่าตอ้งโดนหรือไม่โดนสภาพดงักล่าว  
ถา้โดนแสดงวา่เราเคยทาํอยา่งนั0นมาไม่ชาตินี0ก็ชาติก่อน รับแลว้ววิบากร้ายก็หมดไป กุศลของ
เราก็จะส่งผลดีไดม้ากยิ�งขึ0น เราจะโชคดีมีประโยชน์สุขมากยิ�งขึ0น ยิ�งเราพากเพียรทาํดีและลา้ง
ทุกข์จากไม่ยึดมั�นถือมั�นไดม้ากเท่าไหร่ ยิ�งออกฤทธิb แทนวิบากร้ายไดม้ากเท่านั0น ๆ อยา่โทษ
อยา่โกรธใคร เพราะสิ�งที�เรารับแทจ้ริงแลว้เกิดจากเราทาํมาทั0งนั0น จงทาํดีต่อไปดว้ยใจที�เป็นสุข 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 7 เมษายน 2557 
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135 ผูใ้ดเห็นทุกขแ์ลว้แปลเป็นสุขอยา่งเป็นกุศลไดผู้น้ั0นจะเป็นผูมี้ความสุขตลอดกาลนาน  
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 20 มิถุนายน 2557  

136 ผูบ้รรลุธรรมตามลาํดบั คือผูที้�มีความสุขในการพากเพียรลดละกิเลส(ฉนัทะในมรรค) และ
มีความสุขที�ลดละกิเลสได(้ฉนัทะในผล)  
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 4 สิงหาคม 2557 

137 พลงัแห่งความดีทาํใหค้นดีมีพลงั เป็นพลงัแห่งความสุข เป็นพลงัแห่งศกัยภาพอนัมหศัจรรย ์
ที�มนุษยค์วรได ้ลดกิเลสไป ทาํความดีไป ก็จะสัมผสัรู้เห็นสภาพนั0นในตนเองดว้ยตนเอง 
และเขา้ใจผูอื้�นที�มีสภาพดงักล่าว” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 9 กุมภาพนัธ์2557 

138 มนุษยใ์นโลกโง่ตอ้งการความพร้อมแต่แทจ้ริงแลว้โลกนี0มนัไม่เที�ยงเพราะโลกนี0ยอ่ม
พร่องอยูเ่ป็นนิจ 
ใจเพชรกลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 18 สิงหาคม 2557 

139 เมตตา คือ ปรารถนาดีต่อตนเองและผูอื้�น อุเบกขา คือ เมื�อเราไดพ้ยายามลงมือทาํสิ�งที�ดี
อยา่งเตม็ที�แลว้ในขีดที�ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น แลว้ปล่อยวางผลให้เป็นไปตามวิบาก
ดีร้ายของแต่ละคนในอดีตและปัจจุบนัอยา่งละหนึ�งส่วนสังเคราะห์กนั รับผลแลว้ผลนั0นก็
จบดบัไป การทาํเมตตาอุเบกขาดว้ยความอิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส คือ ความผาสุกที�แทจ้ริง
ของชีวติ“ทาํดีใหดี้ที�สุดวางความยดึมั�นถือมั�นใหถึ้งที�สุด จิตใจก็จะเป็นสุขที�สุด” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 28 พฤศจิกายน 2557 

140 ระมดัระวงัคาํพูดในการสื�อถา้เราไม่มีอตัตา จะไม่ใชค้าํพูดจาข่มเหงคนจะเป็นคาํพูดที�ให้
เกียรติคนจะเป็นการให้เกียรติกนัเป็นศิลปะที�ไม่เบียดเบียนจิตวิญญาณคนคาํพูดข่ม ๆ คือ
การเบียดเบียนจิตวิญญาณคน..ไม่ควรเป็นบุคลิกหลกัในตวัเราต่อให้เขาศรัทธาเราก็ตามเรา
ตอ้งไม่พดูจาข่มเหงคนเจตนานั0นเพื�อใหเ้ขาไดกุ้ศลและเกื0อกลูกนัดว้ยความจริงใจ 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 7 มิถุนายน 2557 
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141 ลดอตัตา สามคัคี มีนํ0าใจ คือ พลงัหลอมรวมบุญบารมี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 ธนัวาคม 2557 

142 ลา้งกิเลสไดคื้อลา้งวบิากวาจาเพอ้เจอ้ วบิากของคนพดูเล่นพดูหวั  
ใหร้ะมดัระวงัอยา่เผนิจะเป็นผลเสีย 
คนเขา้ใจผดิง่ายคนถือสาไดง่้ายคนไม่เชื�อถือ 
พดูสาระเป็นหลกัคือสาระของชีวติ 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 1 พฤษภาคม 2557 

143 วางดีใหเ้ร็วใหมี้สติในการวาง ทาํ วาง” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

144 วธีิกาํจดักิเลสคือการเคี0ยวนาน ๆ ทาํลายกิเลสไดด้ว้ยไดป้ระโยชน์สูงสุดดว้ยทาํลายกิเลส
ทุกคาํขา้ว 
ใจเพชรกลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 28มกราคม2557 

145 วธีิลดวบิากที�ดี คือ ใชม้ติหมู่ แลว้ทาํร่วมกบัหมู่ จะบรรลุธรรมเร็ว” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 พฤศจิกายน 2557 

146 เวรกรรมจากกิเลสไม่มีวนัใชห้มดการรู้วา่กิเลสพาทุกขพ์าชั�วอยา่งไรคือการไม่ใหอ้าหาร
กิเลสกิเลสไม่ใช่กุศลภารกิจของเราคือสอนกิเลสและสอนตวัเราสันติอหิงสาคือสงบจริง ๆนี�
คือเจรจาลดกิเลสสคือการสู้กิเลส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

147 เวลาพบกบัสิ� งที�ไม่ดีหรือไม่ถูกใจ ให้รีบมีสติพิจารณาว่า “เพราะเราเคยทาํเช่นนั0นมา
มากกว่านั0น” จงยอมรับผิดดว้ยใจที�เบิกบาน ส่วนคนอื�นที�ทาํไม่ดีนั0น เป็นเพียงผูมี้วิบากร้าย 
ที�เราควรช่วยแกไ้ขเท่าที�จะทาํได ้ตามวบิากดีร้ายของเขา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 10 ตุลาคม 2557 
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148 ศูนยบ์าท เป็นยุทธศาสตร์เป็นแรงบนัดาลใจที�ฉุดชีวิตคนให้รู้สึกเป็นสุขในการดาํรงชีวิต
อยากใหโ้ลกมีความสุขมากเท่าไหร่ ๆ จงมาช่วยกนัทาํงานศูนยบ์าทใหม้าก ๆ เท่านั0น ๆ  
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 4 กรกฏาคม 2557 

149 สร้างความรู้สึกทุกขด์นัความรู้สึกนั0นออกการใชพ้ลงัทาํใหข้องเสียออกมามาก 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

150 สามคัคีคือพลงัแห่งพุทธะเป็นพลงังานที�เลิศยอดที�สุดในโลก 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25-27 ธนัวาคม 2557 

151 สิ�งใดเป็นประโยชน์แท ้(บุญกุศล) โทษ(บาปอกุศล) สูงสุดต่อเรา ก็เป็นประโยชน์แท ้(บุญ
กุศล)โทษ(บาปอกุศล) สูงสุดต่อผูอื้�นเช่นกนัเราก็ไม่มีบาปอกุศลผูอื้�นก็ไดป้ระโยชน์แท ้
(บุญกุศล) สูงสุด ภายใตส้ัปปุริสธรรม 

ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  

วนัที� 24 มิถุนายน 2557 

152 สิ�งที�ยากที�สุดในโลกคือการลดกิเลส สิ�งที�มีค่าที�สุดในโลกคือการลดกิเลสเรากาํลงัพยายาม
พึ�งตนและช่วยคนใหท้าํสิ�งที�ยากที�สุดและมีค่าที�สุดในโลก คือการลดกิเลส 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 28 มิถุนายน 2557 

153 อยากไดเ้กินบุญบาป 
คนที�ไม่อยูก่บัความจริงคือคนโง่ 
ไม่โกหกตวัเองและผูอื้�น 
เมื�อคิดผิดทาํผดิความหมองจะเกิดทนัที 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

154 อยา่ไปหลงค่ายกลการงาน วา่มนัตอ้งทาํใหม้ากจนพอกบัความตอ้งการของคน แค่คิดก็โง่แลว้ 
โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิจ โลกนี0คนมีกิเลส มีอยูเ่ป็นนิจ คุณจะทาํเท่าไหร่ถึงจะพอกบัความ
ตอ้งการของคน 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 12 มิถุนายน 2557 
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155 อะไรน่ากลวัที�สุดเดือดร้อนที�สุดทรมานที�สุด เลวร้ายที�สุดที�สุดของความเลวร้าย ที�สุดของ
ความทุกขท์รมานที�สุดของความเดือดร้อนที�สุดของสิ�งที�น่ากลวัที�สุด คือ กิเลส ส่วนที�สุด
ของสิ�งที�ดีที�สุดน่าไดน่้าเป็นน่ามีที�สุดคือ อะไร ?คือนิพพานสุขที�สุด ดีที�สุดย ั�งยืนที�สุดน่า
ไดน่้าเป็นที�สุดคือ นิพพาน  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

156 อตัตาเขาอยากไดดี้มากกวา่นั0นคือความซวยของมนุษยก์ุศลมีไม่มากพอ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

157 โอกาสและศกัยภาพเกิดจากการบาํเพญ็บุญอยา่ปล่อยโอกาสใหสู้ญเสียไปเปล่าควรทาํ
ความดีช่วยเหลือผูอื้�นทุกโอกาส พลงับารมีจะเจริญขึ0นไปเรื�อย ๆ  
ปล่อยวางไม่ไดเ้ป็นวิบากใหม่ที�จะขดัขวางสิ�งดี ๆ ที�ควรไดแ้ละเป็นอกุศลทาํใหใ้จเป็นทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 8 เมษายน 2557 
 

ตารางที� 49 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 23 รายการ 

ลาํดับ คําคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2556 

 1 การไดเ้กิดมาเป็น “มนุษย”์ ที�ประเสริฐ มีคุณค่า และผาสุกก็คือชีวติที�เกิดมาเพื�อพึ�งตน และ
ช่วยคนใหพ้น้ทุกขนี์�คือคุณค่าแทข้องชีวิต 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 20 ตุลาคม 2556 

2 การบริโภคนิยมเป็นการสร้างอาชญากรรมใหก้บัสังคมเพราะไปกระตุน้ให้คนเสพมากขึ0น
กามสุขลัลิกะ คือ รากเหงา้ของปัญหาในโลกสุขลวง คือ “ทุกขจ์ริง” 
ใจเพชร กลา้จน(หมอเขียว)  
วนัที� 18 ตุลาคม 2556 

3 การลดวิบากที�แทจ้ริง คือ อย่าถือสา เพ่งโทษให้ได้ทุกเรื� อง คือการเมตตา และอุเบกขา 
อยา่งแทจ้ริงจึงมีแต่ดี ไม่มีวิบากร้ายเพิ�ม ดีที�ทาํมาก ๆ จะชิงออกฤทธิb แทนร้าย ร้ายจึงออก
ฤทธิb ไดน้อ้ย รับแลว้ก็หมดไป 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2556 
 



2993 

 

ลาํดับ คําคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2556 

4 เกิดเป็นคน ตอ้งฝึกยิ0มรับสิ�งดีสิ�งร้ายใหไ้ด ้ดว้ยใจที�เป็นสุข  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 31ตุลาคม 2556 

5 เกิดมาเพื�อปฏิบติัธรรม หยดุชั�วทาํดี ทาํจิตใจผอ่งใส และเผยแพร่ธรรมทุกโอกาส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

6 ความกลา้ ความเสียสละ ทาํใหเ้ป็นไท (อิสระ)  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 16 พฤศจิกายน 2556 

7 ความเร่งรีบเร่งรัดรีบร้อนใหเ้กิดผลสาํเร็จเร็ว ๆ เป็นเหตุแห่ง “ทุกข”์เป็นเหตุใหป้ระสบ
ความสาํเร็จชา้พึงทาํใจใหผ้าสุกกบัการพากเพียรทาํเหตุที�ดีอยา่งเตม็ที�ตามองคป์ระกอบ
เหตุปัจจยัแต่อยา่เร่งผลการเร่งผลจะเกิดผลเสียร้ายแรงที�สุดต่อร่างกายและจิตใจความสําเร็จ
นั0นเกิดขึ0นทุก ๆ วนิาทีที�เราไดพ้ากเพียรอยา่งเตม็ที� 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 ตุลาคม 2556 

8 “จงทาํดีและอดทนต่อความทุกขท์รมานเพื�อกา้วผา่นสู่ความผาสุก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 ตุลาคม 2556 

9 จงมีความสุขใจเบิกบานแจ่มใสกบัชยัชนะสูงสุดที�เป็นไปไดจ้ริงตามรายทาง เมื�อไดสู้้สิ�ง
เลวร้ายอย่างสุดหัวใจแล้ว ทาํกุศลทาํสิ� งที�ดีงามเต็มที�แล้ว อย่างรู้เพียรรู้พกั ด้วยสันติ 
อหิงสา อโหสิ เมตตา อุเบกขา มีความสุขเบิกบานแจ่มใจกบัการชนะความยึดมั�นถือมั�น 
ดว้ยการไม่ยดึมั�นถือมั�นวา่จะไดช้ยัชนะมากนอ้ยแค่ไหนในเวลาใด เพราะมีปัญญารู้วา่ เมื�อ
ไดท้าํสิ�งที�ดีอย่างเต็มที�แลว้ ผลที�เกิดขึ0นทุกปัจจุบนันั0น ๆ เป็นสภาพหรือชยัชนะที�ดีที�สุด
แลว้ที�เป็นไปไดจ้ริง และพลงัแห่งกุศลนั0นยงัส่งผลดีงามอนัเป็นประโยชน์สุขต่อตนเอง
และผูอื้�นสืบเนื�องในอนาคตทั0งชาตินี0 และชาติอื�น ๆ ต่อไป (พระไตรปิฎก เล่ม 37 ข้อ 
1698) ดงันั0น การมุ่งมั�นทาํดีดว้ยความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจ อย่างรู้เพียรรู้พกัรู้บุกรู้ถอย 
ยอ่มสะสมชยัชนะรายทางทุกปัจจุบนัและสะสมรอสร้างผลดี (ชยัชนะ) ในอนาคตดว้ย เมื�อ
ชีวติใดที�มุ่งมั�นทาํดีตามยุทธศาสตร์บุญญาวุธดงักล่าวอยา่งไม่ทอ้แททุ้กเสี0 ยวลมหายใจทั0ง
ในชาตินี0และชาติต่อไปทุกภพทุกชาติ ดว้ยความกลา้หาญ เสียสละ อยา่งผาสุกในจิตวิญญาณ
ดว้ยปัญญาแทแ้ห่งธรรม ยอ่มนาํมาซึ� งชยัชนะรายทางซึ� งเป็นชยัชนะที�สมบูรณ์แบบอยา่ง
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แทจ้ริงที�เป็นไปไดจ้ริงทุกปัจจุบนัขณะนั0น ๆ และเมื�อบาํเพ็ญต่อเนื�องทุกภพทุกชาติชยัชนะ
ดงักล่าวก็จะยิ�งมีปริมาณและคุณภาพที�มากยิ�งขึ0น ๆ ทุกภพทุกชาติไม่มีอื�นจากนี0  อนัเป็น
ประโยชน์สุขให้เราและโลกไดอ้าศยัก่อนที�ทุกอย่างจะดบัไป พระพุทธเจา้พบวา่ ยุทธศาสตร์
ดงักล่าวเป็นบุญญาวธุที�มีแสนยานุภาพสูงสุดอยา่งไร้เทียมทานตลอดกาลนาน  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25 ธนัวาคม 2556 

10 ถามวา่เกิดมาทาํไม  
ตอบ เกิดมาเพื�อฝึกฝนการสร้างความผาสุกที�แทจ้ริงใหก้บัตนเองและผูอื้�น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 25 ธนัวาคม 2556 

11 ทาํดี ถูกแกลง้ใหไ้ดท้าํดี ถูกดูถูกใหไ้ดโ้ดนด่า โดนวา่ เท่าไหร่ วบิากก็หมดไม่มีอะไรที�เรา
ไดรั้บ โดยที�เราไม่ไดท้าํมาใครที�เชื�อเรื�องกรรม จะพน้ทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 19 ตุลาคม 2556 

12 ทาํดีเตม็ที�ดว้ยใจที�ไร้ทุกข ์คือ ดีแท ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 ธนัวาคม 2556 

13 ทาํดีทุกครั0 ง “ชนะทุกครั0 ง” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ตุลาคม 2556 

14 ทุกวินาที ทุกอย่าง ยุติธรรมเสมอตลอดกาล ทุกอย่างเกิดขึ0นกบัเรา เหมาะสมแล้วกบัเรา  
ทุกอยา่งเกิดขึ0นกบัใคร เหมาะสมแลว้กบัคนนั0น สิ�งที�เรารับนั0นเป็นการรับจากปัจจุบนัและอดีต 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 22 ตุลาคม 2556 

15 ปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลก  
ปัญหาหมดไดที้�ใจเราเท่านั0น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 18 ธนัวาคม 2556 
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16 พยายามทาํสิ�งที�ไดรั้บมอบหมายใหดี้ที�สุด ผลออกมาเป็นเช่นไรก็ยอมรับมนัใหไ้ด ้ถา้ผล
ออกมาดี เราก็ยนิดีไดแ้ต่อยา่ไปยดึดี ถา้ผลออกมาลม้เหลว ถา้แกไ้ขไดก้็พยายามแกไ้ขใหดี้ขึ0น 
ถา้แกไ้ม่ไดก้็ไม่ตอ้งไปทุกขอ์ยูก่บัสิ�งนั0นนาน เอาเวลาไปทาํสิ�งอื�นที�เป็นประโยชน์จะดีกวา่ 
เราตอ้งทาํงานดว้ยใจที�เป็นสุข ใจที�เบิกบานแจ่มใส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

17 พยายามทาํสิ�งที�ไดรั้บมอบหมายให้ดีที�สุด ผลออกมาเป็นเช่นไรก็ยอมรับมนัให้ได ้ถา้ผล
ออกมาดี เราก็ยนิดีไดแ้ต่อยา่ไปยดึดี ถา้ผลออกมาลม้เหลว ถา้แกไ้ขไดก้็พยายามแกไ้ขให้ดี
ขึ0น ถา้แกไ้ม่ไดก้็ไม่ตอ้งไปทุกขอ์ยูก่บัสิ�งนั0นนาน เอาเวลาไปทาํสิ�งอื�นที�เป็นประโยชน์จะ
ดีกวา่ เราตอ้งทาํงานดว้ยใจที�เป็นสุข ใจที�เบิกบานแจ่มใส 
คนชั�วยิ�งทาํชั�วยิ�งทาํความรุนแรงโหดร้าย ยิ�งเพิ�มความพ่ายแพใ้ห้ตนเองทุกครั0 ง ๆ เพราะ 
คนยิ�งไม่เห็นดว้ย ไม่เอาดว้ย ไม่สนบัสนุน คนจะมารวมกบักลุ่มคนดี มากยิ�งขึ0น ๆ เพราะ
คนดีนั0น ไม่ใชค้วามรุนแรง ทาํให้ปลอดภยั พึ�งตนเองได ้มีนํ0 าใจแบ่งปันเกื0อกูล ดว้ยความ
เสียสละและซื�อสัตย ์เป็นคุณค่าประโยชน์แทต่้อชีวิต กลุ่มคนดีก็จะมีปริมาณและคุณภาพ
มากกวา่คนชั�ว ประชาธิปไตยนั0นชนะกนัดว้ยเสียงขา้งมาก ดงันั0น ในที�สุดชยัชนะก็จะเป็น
ของกลุ่มคนดี  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 28 ธนัวาคม 2556 

18 พระพุทธเจา้ตรัสในฐานสูตรสัมมาทิฐฐิ 10 และพระไตรปิฎก เล่ม 37 ขอ้ 1698 ว่า มีแต่
กุศลและอกุศลอนัเกิดจากการกระทาํทางกายวาจาใจของผูน้ั0น ๆ เท่านั0นที�ส่งผลตลอดเวลา
กบัชีวติของผูน้ั0น ๆ ในปัจจุบนั และชาติอื�น ๆ สืบไป (พระพุทธเจา้เรียกพลงัที�สร้างผลให้
ชีวิตดงักล่าวนั0นวา่ “วิบากกรรม” ดงันั0น เมื�อเราทาํสิ�งที�ดีอยา่งดีที�สุดแลว้ ตามเหตุปัจจยัที�
ทาํไดจ้ริง ผลหรือสิ�งที�เกิดขึ0นก็ดีที�สุดแล้วที�เป็นไปไดจ้ริง ณ เวลานั0น และยงัจะส่งผลดี
ต่อเนื�องในอนาคตทั0งในชาตินี0 และชาติต่อไป ถา้ ณ ปัจจุบนั ผลที�เกิดขึ0นเป็นสิ�งที�ดี ก็เกิด
จากกุศลส่งผล แมเ้กิดสิ�งที�ไม่ดี ก็เกิดจากอกุศลที�เคยทาํมาในชาตินี0หรือชาติก่อน ๆ ส่งผล 
แต่ก็เกิดนอ้ยกว่าอกุศลที�ผูน้ั0นเคยทาํมา เพราะมีกุศลที�พากเพียรทาํอยูน่ั0นมาช่วยออกฤทธิb
แทนอกุศลไว ้จึงเป็นสิ�งที�ดีที�สุดที�เป็นไปไดจ้ริง ณ เวลานั0น ที�คน ๆ นั0นจะไดอ้าศยั เมื�อรับ
อกุศลแลว้ อกุศลก็หมดไป เมื�อทาํกุศลไม่หยดุ กุศลยอ่มส่งผลใหไ้ดรั้บประโยชน์สุขทั0งต่อ
ตนเองและผูอื้�นมากยิ�งขึ0น ๆ ทั0งในปัจจุบนั และอนาคต ทั0งในชาตินี0 และชาติอื�น ๆ สืบไป 
ดงันั0นทุกเสี0 ยววนิาที สิ�งที�ดีที�สุด คือ การทาํกุศลดว้ยใจที�ไร้กงัวล 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21 ธนัวาคม 2556 
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19 เราทาํความดีแทด้ว้ยความสุขใจไปเรื�อย ๆ เมื�อเรามั�นคงคนอื�นเขาก็จะมั�นใจ  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 29 ธนัวาคม 2556 

20 เรามาฝึกตนเพื�อใหเ้กิด “ความผาสุก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 21ตุลาคม 2556 

21 โกหกตวัเองเป็นบาปตอ้งดูฐานตวัเอง พากเพียรทาํ ไม่ตึงหรือหยอ่นเกินไปตรวจสอบวา่
เรามีกาํลงัสู้ลุกขึ0นสู้เลยอยา่ทาํซ่า ศีลพอดีใจใสกา้วหนา้ดีที�สุด 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

22 ศกัยภาพสูงสุดของการต่อสู้คือ สู้ใหสุ้ดหวัใจ จะไดไ้ม่มีอะไรคาใจ  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 20 ธนัวาคม 2556 

23 อุปสรรคยิ�งมาก ยิ�งยากลาํบากเท่าไหร่ ยิ�งเป็นเครื�องมือที�สร้างความอดทน แข็งแกร่ง และ
ปัญญาให้เรามากเท่านั0น ๆ ทาํให้สิ� งนั0นมีคุณค่ามากเท่านั0น ๆ รวมทั0ง ยิ�งทาํให้เกิดการ
ถนอมรักษาและภาคภูมิใจมากเท่านั0น ๆ  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที� 20 ธนัวาคม 2556 

 

ตารางที� 50 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2538-2555 จาํนวน 532 สาํนวน 

ลาํดบั คาํคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538 - 2555 

1 กวา้งแลว้จะลึกยาก กิเลสมนัไม่ยอมเลิก 

2 กลัยาณชน ยอ่มหลงดี หลงโลกธรรม 

3 กามติดรูปที�ไม่ดี (เป็นภยั)  

4 กามราคะ สุขนอ้ย ทุกขม์าก สุขหายไปเหลือทุกข ์

5 กายเป็นตวัเรื�องราว เมื�อผสัสะกระทบกาย แลว้เกิดความรู้สึกในตน คือกายในกาย 

6 การกดข่ม ทาํใหจิ้ตมีพลงัแต่รอวนัระเบิด การลา้งจิตทาํใหมี้พลงัย ั�งยนื ไม่ระเบิด  

การใชค้วบคู่กนัทาํใหบ้รรลุธรรมเร็ว 
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7 การตรวจงานคงส่วนดีไวแ้กไ้ขส่วนบกพร่อง 

8 การตั0งศีล ตั0งใหเ้หมาะกบัตนเอง ปฏิบติัธรรม ใหส้มควรแก่ธรรม ศีลจะเป็นตวัจบัผ ี

(สแกนกิเลสได)้  

9 การทาํดีไม่มีใครขาดทุน โลกก็ไดอ้าศยั เราก็ไดอ้าศยั 

10 การที�จะมีความผาสุกได ้ตอ้งเอาประโยชน์จากทุกสถานการณ์ ผูมี้ปัญญาจะผาสุกได ้

ทุกเหตุการณ์ 

11 การแนะนาํดว้ยความเมตา อาจใชค้าํวลีเหล่านี0ถามนาํวา่  

“จะดีไหม จะเหมาะไหม จะเห็นอยา่งไรจะลองดูบา้งไหมเอาก็ไดไ้ม่เอาก็ไดน้ะ” 

12 การเบียดเบียน คือ การก่อโรค 

13 การแบ่งปัน คือ หลกัประกนัของชีวติ 

14 การแบ่งปันคือหลกัประกนัที�มั�นคงที�สุดเก็บไวเ้ป็นภยั สละออกไปเป็นบุญ 

15 การปฏิบติัใจที�ถูกตอ้ง ตอ้งเริ�มที�สาํรวม กาย วาจาแลว้พฒันาใหถึ้งจิตใจ 

16 การปฏิบติัธรรมคือการทาํหนา้ที�การงานอยา่งสัมมา (เพียรพกัพอดี) อยา่งผาสุก 

ทุกวนิาที ตั0งแต่เกิดจนตาย 

17 การปฏิบติัธรรม คือใชปั้ญญาปรับจิตใหไ้ม่มีทุกขแ์มเ้สี0 ยววนิาที 

18 การปฏิบติัธรรม คือ หาทางใหชี้วติมีความสุขตลอดเวลา 

19 การลงมือทาํกสิกรรมใหดี้ที�สุด ตอ้งปล่อยวางความยึดมั�นถือมั�นทุกมิติ ยึดอาศยัในส่วน

ที�เป็นประโยชน์ที�ทาํได้จริง ในขีดที�สามคัคีกนั ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�นเท่านั0น 

เป็นกสิกรรมที�ดีที�สุด 

20 การปล่อยวางเป็นการปล่อยโรคที�แรงที�สุด 

21 การพึ�งตน และช่วยคนใหพ้น้ทุกขน์ั�นคือการลดกิเลส 

22 การเพง่โทษ จะทาํให้เสื�อม 

23 การฟังธรรม เป็นงานชิ0นหนึ�งที�สาํคญัที�สุดของชีวิต 

24 การไม่หลงโลกียสุข เป็นการกา้วสู่โลกที�ไม่ทุกข ์ถา้เราหลงโลกียสุข จะออกจากทุกขไ์ม่ได ้
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25 การยอมใหอ้ะไรเกิดก็ได ้เมื�อเราทาํดีที�สุดแลว้เราจะไม่ทุกข ์

26 การรังเกียจความไม่ดีที�เลิกรามากไดแ้ลว้ รังเกียจคนที�ยงัทาํไม่ดีอยู ่นี�คือสภาพ “อตัตา

ซอ้นอตัตา”นี�คือ “นรกของคนดี” 

27 การรู้เหตุของผล คือการรู้กรรม 

28 การลา้งความโกรธทาํไดด้ว้ยการพิจารณากรรม 

29 การสร้างทุกขท์บัถมตนนั0น กินพลงัอยา่งมาก 

30 การสวนลา้งสาํไส้ใหญ่เป็นศาสตร์ที�ใชปั้ญญาอนัแหลมคมมาก เพราะลาํไส้ใหญ่จะ

กระจายสารและพลงังานไปทุกส่วนของร่างกายและระบายพิษออกจากทุกส่วนของร่างกาย 

31 การหลงโลกียสุขทาํใหเ้กิดทุกข ์

32 การให ้ใหจ้นไม่มีอะไรจะเอา ใหใ้หห้มดใจ ใหจ้นหมดกิเลส แลว้จะพบกบัความผาสุก

ที�ย ั�งยนื 

33 การเอานิสัยดีจากผูอื้�น (ยดึมั�นถือมั�นวา่ผูอื้�นตอ้งทาํดีดั�งใจเราหมาย) ก็ทุกข ์

34 กาํไรของเรา คือ การวางความติดยดึในความคิดของตนใหไ้ด ้

35 กาํไรคือวางใจได ้

36 กาํไรแท ้คือลา้งทุกขไ์ด ้

37 กาํลงัทาํอะไรอยูใ่หนึ้กวา่สิ�งอื�นนอกเหนือจากการลา้งกิเลส เป็นสิ�งไร้สาระ 

38 กิเลสดึงพลงังานจากจิต สร้างพลงัตณัหาขึ0นมา เป็นเหตุใหเ้กิดโรค 

39 กิเลสมาก เราฆ่ายงัไม่ไดไ้ม่เป็นไรอยา่ตีตนเองซํ0 า อยา่ทาํความทุกขใ์หต้วัเอง 

ใหพ้ากเพียรลดละไป ลดไดที้ละนอ้ยก็เอา 

40 กิเลสมาก ปัญหามากกิเลสหมด ปัญหาหมดปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลก แต่ปัญหา

สามารถหมดไปจากใจเราได ้

41 กิเลสมีแต่จะใหทุ้กขเ์สพกิเลสไปเรื�อย ๆ จะพบทุกขเ์อง 

42 บุญกุศลของเรา เท่ากบัวบิากดีของเรา 
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43 บุญกุศลของเราคือ “บอดี0การ์ด”คุม้ครองเรา 

44 บุญกุศลจะเจริญไปเรื�อย ๆ ตอ้งเหนื�อยเพื�อเพิ�มศกัยภาพ 

45 เก่งแค่ไหนก็แพใ้จที�ร้อนเสมอ 

46 แกทุ้กขก์าย ทุกขใ์จได ้เป็นมหากุศลไม่มีใดเทียบเท่า ชีวิตจะมีความเลวร้ายเสมอตราบ

ปรินิพพาน แต่จิตที�ฝึกฝนไวจ้ะไม่ทุกข ์พุทธจะฝึกใจให้ผาสุกท่ามกลางความเลวร้ายที�

โหมกระหนํ�าเขา้มา โจทยจ์ะมาแบบคาดไม่ถึง และถา้วางใจได ้เราจะมีความสุขมากกบั

โจทยที์�มาแบบคาดไม่ถึง 

47 แกปั้ญหาทุกขข์องชีวติเราได ้ก็จะสามารถช่วยแกทุ้กขข์องผูอื้�นได ้

48 แกลว้กลา้ อาจหาญ แต่อ่อนนอ้มถ่อมตน “เพื�อฆ่าอตัตาและโลกธรรม” 

49 ขณะทาํ กาํใหม้ั�น ทาํเสร็จแลว้ แบใหเ้กลี0ยง 

50 ขยนั คือ พากเพียรเตม็ที� พกัพอดี ไม่เบียดเบียนตน 

51 ขยนั แต่เพิ�มกิเลสเตม็ตวั แสดงวา่พิษเตม็ตวั 

52 ขยนัเกิน เท่ากบับา้ 

53 ขยนัทบทวนธรรม พิจารณาเห็นทุกขซ์ํ0 า ๆ เขา้ไปเป็นการกา้วไปสู่ความพน้ทุกข ์

54 ขดัเกลา ผอ่นปรน ยดืหยุน่ แต่ตอ้งประมาณใหดี้ 

55 คนเก่งมากก็สร้างความเสียหายมาก ถา้ไม่มีธรรมะ 

56 คนจะลา้งทุกขไ์ดเ้พราะความเพียรที�ถูกตรง 

57 คนฉลาด จะหยดุเจา้กรรมนายเวร โดยการหยดุทาํร้ายคนอื�น 

58 คนชั�ว คือ คนที�เพิ�มกิเลสขึ0นเรื�อย ๆ คนดี คือ คนที�ลดกิเลสลงเรื�อย 

59 คนดูถูกเรา เท่ากบัเราไดก้าํไรเนาะ ๆ  

60 คนไดด้ั�งใจตลอด ทาํงานสาํเร็จตลอด ซวยที�สุดในโลก 

61 คนที�จะไดป้ระโยชน์จากธรรม คือคนที�เขา้ถึงธรรม และดีที�สุดกวา่นั0น คือเมื�อสามารถ

เขา้ถึงธรรมแลว้ สามารถสื�อออกไปเพื�อช่วยผูอื้�นได ้

62 คนที�จะพาทาํเตวชิโชไดจ้ะตอ้งมีบารมีสั�งสมพลงัเมตตาขา้มภพขา้มชาติ 
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63 คนที�ทาํงานลงตวัตลอดไม่มีปัญหาใด ๆ คือคนที�ซวยที�สุดในโลก 

64 คนที�ทาํไดด้ั�งใจไปเรื�อย ๆ ก็จะยิ�งสั�งสมความติดยดึไปเรื�อย ๆ  

65 คนที�พร้อมที�จะจากทุกสิ�งไป ไม่วา่จะดีหรือชั�ว ผูน้ั0นจะไม่ทุกขอ์ะไรเลย เพราะลา้งทุกข์

จากการพลดัพรากได ้

66 คนที�มีความสุขจากการให ้คนที�มีความสุขจากการไม่เอาอะไรตอบแทน คือคนที�มีความ

ผาสุกที�สุด 

67 คนที�มีความสุขที�สุด คือ มีความสุขจากการให ้และมีความสุขจากการไม่เอาอะไรตอบแทน 

68 คนที�มีความสุขในโลก คือ คนที�ตดัความกงัวลไดห้มดที�สุด 

69 คนที�มีธรรมะ จะพึ�งตนจนพน้ทุกขไ์ดค้นเก่งมาก ก็ยงัเสียหายมาก ถา้ไม่มีธรรมะ 

70 คนที�ไม่ “ชงั”อะไร จะเอาประโยชน์ไดทุ้กเหตุการณ์ 

71 คนที�ไม่มีอะไรจะเอามาเพื�อตน จะไม่ทุกขใ์จ 

72 คนที�ลด “อตัตา”ไดม้าก จะมีมิตรมาก งานก็ไดม้าก 

73 คนทุกข ์เท่ากบั คนซวย 

74 คนในโลกมีบุญคุณกบัเราทั0งหมดอยา่งนอ้ยที�สุดก็เป็นครูของเราวา่ทาํอะไรเกิดผลอยา่งไร 

75 คนบรรลุธรรมจะแยกประโยชน์และโทษทุกวนิาที เป็นสติปกติ 

76 คนผูจ้ะบรรลุธรรมตอ้งมีญาณ รู้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆที์�แทจ้ริง 

77 คนผูมี้ปัญญาจะชอบใจคนที�สอนใหค้นพึ�งตน 

78 คนมีธรรม เป็นที�พึ�งแทข้องมวลมนุษยชาติ 

79 คนมีปัญญาแทย้อ่มเอาประโยชน์ไดเ้สมอในทุกเหตุการณ์ 

80 คนมีปัญญาแมต้กทุกขก์็ยงัหาสุขพบ (พุทธพจน์)  

81 คนไม่มีธรรมะ เกิดมาเพื�อสร้างปัญหา ปัญหาทุกอยา่งเกิดจากกิเลส กิเลสมาก ก็ปัญหามาก 

กิเลสหมด ก็ปัญหาหมด คนที�มีธรรมะจะพึ�งตน จะพน้ทุกขไ์ด ้

82 คนไม่มีปัญญา ไม่ชอบสอนใหค้นพึ�งตน 



3001 

 

ลาํดบั คาํคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538 - 2555 

83 คนยอ่มบริสุทธิb ดว้ยปัญญา (พุทธพจน์)  

84 คนเราจะคลายใจได ้เพราะยอมรับความจริง 

85 คนเราตอ้งดีก่อนเก่งอยา่เก่งก่อนดี (พอ่ครูสมณะโพธิรักษ)์  

86 ความกลวัคือศตัรูที�จะทาํใหโ้รคที�เป็นอยูท่รุดหนกั 

87 ความกลวัจะกินพลงัมาก 

88 ความกลวัจะทาํใหรั้บวบิากกรรมเตม็ ๆ  

89 ความกลวัจะสร้างทุกขท์บัถมตน 

90 ความกงัวลจะรัดพิษเอาไว ้ตอ้งฝึกวางใจใหไ้ด ้จึงจะหายป่วย 

91 ความกา้วหนา้การปฏิบติัธรรม คือจบัทุกขไ์ดรู้้วา่ทุกขเ์กิดจากเราและลดทุกขที์�เหตุได ้

92 ความชอบเสพแทจ้ริงของคนคือความทุกข ์คนทุกขไ์ม่อ่านทุกข ์คือ คนซวย 

93 ความซวยแทข้องคน คือความทุกข ์

94 ความซวยของคนรวย 

1.เหน็ดเหนื�อยเสาะหาสะสม 

2.เป็นภาระดูแล 

3.มีภยัจากคนรอบขา้ง ดึงดูดคนเลวเขา้มา 

4.ทาํใหค้นในโลกขาดแคลนลาํบากเดือดร้อน ยิ�งรวยจึงยิ�งเลว 

 95 ความตายไม่ใช่เรื�องใหญ่ และไม่ใช่เรื�องสาํคญัในชีวติ เรื�องใหญ่คือสุขทุกขใ์นชีวติ 

96 ความเที�ยงคือ เพียรเตม็ที� พกัพอดี 

97 ความบกพร่องคือสิ�งที�มีค่าในชีวติคนความบกพร่องทาํใหบ้รรลุธรรมไดค้วามสมบูรณ์

แบบทาํใหบ้รรลุธรรมไม่ได ้

98 ความป่วยเป็นทุกขอ์ยา่งยิ�ง ความแขง็แรงเป็นสุขอยา่งยิ�ง 

99 ความไม่กลวั จะทาํใหเ้ราไดป้ระโยชน์สูงสุด 

100 ความไม่กลวัเป็นวบิากดีที�ออกฤทธิb แทนวบิากร้าย 

101 ความยนิดีในธรรม ชนะความยนิดีทั0งปวง (พุทธพจน์)  
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102 ความโลภเกิดจากเราหลงวา่สิ�งนั0นเป็นสุขความโกรธเกิดจากเราหลงวา่สิ�งนั0นเป็นทุกขที์�

ไม่ควรเกิด ไม่ยติุธรรม 

103 ความสาํเร็จเกิดทุกครั0 งที�เราสู้แมเ้ราจะแพ ้

104 ความสาํเร็จของการทาํงาน ไม่ใช่ประโยชน์ของเรา เป็นประโยชน์ของโลก ประโยชน์ที�

แทจ้ริงของเรา คือ เราไม่ทุกข ์ไม่วา่งานจะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ เมื�อเราไดท้าํอยา่งเตม็ที�แลว้ 

105 ความสาํเร็จแทคื้อความไม่ทุกข ์

106 ความสาํเร็จแทคื้อการปล่อยวางได ้

107 ความสุขแท ้คือ ไม่ทุกข ์ไม่วา่จะเกิดเหตุอะไร ในสถานการณ์ใด 

108 ความสุขในโลก คือ ความพอใจ 

109 คาํชม คือนํ0าหวานที�แสนขม ส่วนคาํต่อวา่มีคุณค่ามากกวา่คาํชม 

110 คาํตาํหนิคาํตกัเตือนคาํเขา้ใจผดิคาํดูถูกดูแคลนเหยยีดหยาม ซึ� งมาแบบรู้ตวัหรือไม่รู้ตวัก็

ตาม เป็นคาํที�ดีที�สุดในโลกต่อการปฏิบติัธรรมเพื�อลา้งทุกขใ์นใจเรา 

111 คิดดี พดูดี ทาํดี วางดี จะเกิดอารมณ์ที�เป็นสุขที�สุด 

112 เมื�อมีสิ�งเลวร้ายเกิดขึ0นกบัเรา ใหคิ้ดพิจารณาวา่ ที�เราเคยทาํมาในอดีตชาติ หนกั (แสบ) กวา่นี0  

113 แค่ไดสู้้ก็เป็นสุขแลว้ (พากเพียร)  

114 แค่มีโอกาสทาํบุญกุศล ก็เป็นความโชคดีที�สุดในชีวติแลว้ 

115 ใครทาํงานถา้ตนยงัมีกิเลสอยู ่แต่ไม่เห็นกิเลสเลย คือ ขาดทุน 

116 ใครที�เชื�อเรื�องกรรมจะพน้ทุกข ์

117 ใครอยากเจริญในธรรม ระวงัอตัตามานะใหดี้ 

118 งานทุกงาน สามารถทาํใหอ้ตัตา และโลกธรรมโตไดร้ะวงั อยา่หลง 

119 งานทุกงานอาศยัไปสู่การบรรลุธรรมไดห้มด 

120 งานนอกทาํใหดี้ที�สุดให้โลกไดอ้าศยัเท่าที�ทาํไดส่้วนงานใน (จิต) ตอ้งทาํให้ดีอยา่งเดียว

และตอ้งดีถึงที�สุดใหไ้ด ้คือ ดบัทุกขด์บัชั�ว มีแต่ดีและสุขที�แทจ้ริงเท่านั0น 

121 งานลม้เหลวได ้แต่อยา่ใหใ้จลม้เหลว 



3003 

 

ลาํดบั คาํคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538 - 2555 

122 จงโชคดี เพราะการทาํดี โดยไม่หลงดี 

123 จงทาํงานดว้ยความขาดแคลนเพื�อบรรลุมรรคผล 

124 จงทาํดีอยา่งผาสุกดว้ยความขดัแยง้ แต่อยา่ทะเลาะเบาะแวง้ดว้ยความหลงดี 

125 จงมีความสุข เพราะการทาํงาน 

126 จงมีความสุขจากการไม่ติดยึดใด ๆ  

127 จงมีความสุขจากการเหนื�อย เพราะการทาํการงานดี อยา่มีความทุกขจ์ากการเหนื�อย 

เพราะทะเลาะกนั 

128 จงยนิดีในการแยกโทษแยกประโยชน์ได ้เขา้ถึงประโยชน์ได ้และละโทษได ้

129 จงยนิดีในความไม่ยนิดีในกิเลส เมื�อลา้งความยนิดีในสิ�งที�เป็นพิษไดแ้ลว้ พฒันาตน

ไปสู่สภาพไม่ยนิร้ายในสิ�งใด ๆ  

130 จงยิ0มรับความทุกขด์ว้ยใจที�เป็นสุข 

131 จงเห็นคุณค่าแมใ้นลีลาที�เราไม่ชอบใจ เก็บเกี�ยวใจที�อภยัใหไ้ด ้

132 จงเอาประโยชน์จากคาํติเป็นสุขจากการโดนติใหไ้ด ้

133 จริงใจ ต่อความดีงาม 

134 จริงใจ ต่อสัจจะ และจริงใจ ต่อการลา้งใจ 

135 จะตดัเชื0อสิ�งที�เป็นภยัไดด้ว้ยไตรสิกขาคือ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 

136 จะทาํลาย “สุขลวง”ตอ้งลา้ง “ภพ 3 ภพ”คือ “กามภพ รูปภพ อรูปภพ” 

137 จะไม่ติดอะไรจะไม่ทุกขอ์ยา่มีติ�งของการเอาแมแ้ต่นอ้ย 

138 จบัความไม่ไดด้ั�งใจ ให้เห็นทุกข ์เพื�อลา้งทุกข ์เป็นเรื�องใหญ่ (ประเด็นหลกั)  

139 จิตตั0งอยูใ่นกุศล ไม่มีอะไรขาดทุน 

140 จิตทาํดี ไม่อยากได ้ไม่อยากเป็น มาเพื�อตวัเราของเรา 

141 จิตที�คิดจะใหเ้ป็นความงดงาม 

142 จิตที�ช่างดูถูกคน “รังสีอาํมหิต”จะออก จะกร่าง จะหยิ�ง และมีวบิาก 
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143 จิตที�ไม่ดีมีผลต่อตนเองและผูอื้�น 

144 จิตที�สุขที�สุดอยา่งย ั�งยนื คือวิมุต นิพพาน 

145 จิตในจิต ดูกิเลส เหตุที�ทาํใหเ้ป็นทุกขใ์นปัจจุบนัแลว้แยกใหอ้อกวา่เป็นกิเลสตวัไหน 

146 จิตพระโพธิสัตว ์:กตญัiูต่อศาสนาทาํชีวติใหมี้คุณค่า เมตตาผองชน ฝึกฝนโลกวทิู 

147 จะเจบ็แรงลา้งยากและเนิ�นชา้ เหตุเพราะมวัเสพสะสมอยู ่

148 เจอผสัสะไดโ้ชค3ชั0น คือ เห็นทุกข ์ลา้งทุกข ์และไดใ้ชว้บิากกรรม 

149 เจออะไรใหคิ้ดดีมีเมตตา และอุเบกขา 

150 ใจดีสู้เสือได ้ใจไม่ดี (กลวั) สู้หมาไม่ได ้(หมา = มาร)  

151 ใจที�ซื�อสัตย ์บริสุทธิb  มั�นคงต่อความดีงาม จะเคลียร์ทุกอยา่งเอง 

152 ใจที�พน้ทุกขช์า้ไม่ได ้

153 ใจที�ไม่ทุกข ์คือ ใจที�สมบูรณ์แบบ 

154 ใจที�ไม่ยติุธรรมเท่านั0นที�เป็นทุกข ์

155 ใจเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียน 

156 ใจเราไม่สุขไม่ได ้

157 “ใจ”ที�เตม็คือ “บุญ”ที�เตม็ 

158 “ใจเตม็”“ใจพอ”คือ บุญที�เห็น ๆ  

159 ชนะกามยากที�สุดในโลก 

160 ชนะความยดึดี คือชนะทุกขใ์นใจเรา และจะพาพี�นอ้งพน้ทุกขไ์ปดว้ย 

161 ช่วยไดก้็ช่วย ช่วยไม่ไดก้็วาง 

162 ชอบเสพอะไรที�เป็นภยัคือกามชอบอะไรที�ดี แต่เกิดดีไม่ไดแ้ลว้ทุกข ์คืออตัตา 

163 ชั�วไม่ใช่สุขชั�วไม่ใช่ทุกขใ์นใจเราชั�วเป็นสิ�งที�ไม่ควรอาศยั 

164 ในหมู่คนดีเราชิงยอมก่อนแมเ้ราถูก ใครจะวา่อยา่งไรก็ช่าง ใหเ้ราทาํความจริงแห่ง 

การยอมที�เรา  
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165 ชี0บอกปรมตัถ์-ประโยชน์ตน ป้องกนัการเพง่โทษ 

166 ใชพ้ลงัหมู่ แมเ้รามีแรงนอ้ย ก็ฆ่ากิเลสไดม้าก 

167 ดบัภพ คือ ดบัทุกข ์

168 ดีใดที�เราติด เรายดึ มนัจะไม่ยอม ตอ้งอ่านใจให้ออก 

169 ดีมากแค่ไหนก็ตาม ถา้เป็นไปไม่ไดแ้ลว้ ปล่อยวางดีนั0นไดน้ั�นคือดีที�สุด 

170 ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขใ์นใจเรา ชั�วไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกขใ์นใจเราดีชั�วเป็นเพียงเครื�องอาศยั

เท่านั0น 

171 ดูกาย ดูใจ พิจารณาโทษของกิเลส เป็นการลา้งทุกข ์ดว้ยวิปัสสนา  

172 เดินไปดว้ยการกระทาํความดี 

173 ตรวจสอบการดูด การผลกั ปรับใหอ้ยูที่�อุเบกขา 

174 ตอ้งมีผสัสะ จึงจะเห็นทุกข ์จึงจะลา้งทุกขไ์ด ้

175 ตอ้งมีเมตตา มีอนตัตาใหไ้ดทุ้กงาน 

176 ตอ้งลงลึกเพื�อเก็บพลงั 

177 ตอ้งอภยัใหไ้ดทุ้กลีลาตอ้งสงบจิตกิเลสใหไ้ดทุ้กเวลา 

178 ตั0งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิ�ง (พุทธพจน์)  

179 ตั0งตบะเพื�อใหเ้ห็นทุกขแ์ละมีปัญญาในการลา้งทุกข ์

180 ตั0งศีล แลว้จะเห็นทุกข ์พิจารณาทุกข ์ลา้งทุกข ์จะเห็น “ไตรลกัษณ์” ยอ่มหลุดพน้จากทุกข์

“สุขลวง”จะถูกทาํลายดว้ยการพิจารณาใหเ้ห็นทุกข ์

181 ตดัความกงัวลทุกอยา่งได ้คือ ตดัทุกขไ์ดทุ้กอยา่ง 

182 ตดัสิ�งที�เป็นภยั ดว้ยใจที�เป็นสุข 

183 ต่างคนต่างเป็นครูใหแ้ก่กนั 

184 ต่างคนต่างอยากให้เกิดดี แต่ใชว้ธีิการไปคนละอยา่ง นั�นเป็นดีทั�วไป ส่วนดีที�เป็นปรมตัถ์

มีวธีิเดียวคือ มรรคมีองคแ์ปด 

185 ติในส่วนที�ควรติชมในส่วนที�ควรชม (พุทธพจน์)  
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186 ตื�นแต่เชา้ กินขา้ววนัละมื0อทาํงานที�ดีเตม็ที� พกัพอดี ทาํชีวใีหผ้าสุก เป็นสุดยอดแห่งบุญ

กุศล 

187 ตื�นรู้แลว้เอาประโยชน์ใหไ้ด ้(แกไ้ขปรับปรุงตวัเอง)  

188 ไตร่ตรองผลดีของการไม่โกรธไตร่ตรองผลเสียของการโกรธ พิจารณากรรม ทาํใหพ้น้ทุกข ์

189 ถา้เขา้ใจ “กรรม”อยา่งถ่องแท ้จะลา้ง “ความโกรธ”ไดข้อบคุณเขา แลว้ลา้งใจเรา 

190 ถา้ควบคุมกิเลสไม่ได ้ก็ควบคุมพิษต่าง ๆ ที�จะเขา้สู่ร่างกายไม่ได ้

191 ถา้ชนะความ “กลวัตาย”“กลวัโรค”“เร่งผล”“กงัวล”ได ้อยา่งอื�นง่ายหมด 

192 ถา้ทาํลายกิเลสได ้จะมีพลงัวมุิตมหาศาล 

193 ถา้ไม่ใชสิ้�งประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกัก็ไม่สามารถพอเพียงได ้

194 ถา้ไม่ติดดี จะไม่มีพลงัทาํดี เมื�อทาํดีจงชนะความยดึดี ชนะทุกขใ์นใจเรา จะพาพี�นอ้งเรา

พน้ทุกขไ์ปดว้ย 

195 ถา้ไม่ติดดีจะไม่มีพลงัทาํดี แต่เมื�อดีเกิดไม่ไดแ้ลว้ ใครวางก่อน คนนั0นชนะกิเลสชนะทุกข์

ในตน 

196 ถา้ไม่ติดดี จะไม่ทุกข ์จะไม่ฉะกบัใคร 

197 ถา้ไม่รู้จกั พระพุทธ พระธรรม พระสงฆที์�แทจ้ริง ก็ไม่รู้จกัโลกุตระ 

198 ถา้ไม่ไดส้มอยาก ก็โกรธ เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ  

199 ถา้เราทาํดี สิ�งเลวร้ายที�เราโดนยงันอ้ยกวา่สิ�งที�ทาํมาอยูแ่ลว้ เพราะดีตะ๊ไว ้

200 ถา้ลา้งกิเลสได ้ใจจะลา้งกายใหบ้ริสุทธิb เอง 

201 ถา้เสียสละทาํดีแลว้ยงัไม่มีใครเลี0 ยง แสดงว่าบุญกุศลยงัไม่มากพอ ให้ทาํดีไปเรื�อย ๆ 

โดยไม่ตอ้งอยากไดอ้ะไร ไม่มีใครเลี0ยงก็จงปล่อยใหม้นัตายไปซะ อยูท่าํไมกบัคนใจดาํ 

202 ถา้เหนื�อยและทุกขใ์จดว้ย คือ อตัตกิลมถะ 

203 ถา้อยากเสพ “ไม่ลา้ง”จะเกิดทุกข ์จะป่วย แค่ “เสพ”ก็เป็น “โรค” 

204 ทาํกุศลเพิ�ม ละบาป บาํเพญ็บุญ เพิ�มพนูใจไร้กงัวล 

205 ทาํความ “ผาสุกที�ตน”จะเพิ�ม “บารมี”ใหต้วัเอง 
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206 ทาํความดีไป ลา้งทุกข ์ลา้งอตัตาไปเป็นประโยชน์ที�สุดทั0งต่อตนเองและผูอื้�น 

207 ทาํความดีใหม้าก ๆ เพื�อชิงออกฤทธิb แทนร้าย ทาํให้เจา้กรรมนายเวรใหมี้ฤทธิb นอ้ยทาํให้

อกุศลเบาบางลง 

208 ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา 

209 ทาํความพน้ทุกขที์�ตนชี0ทางพน้ทุกขใ์หค้น 

210 ทาํงานไป ทาํความดีไป อ่านใจไป มีทุกขป์นก็อ่านทุกขไ์ป ลา้งทุกขไ์ป นี�คือมรรคองค ์8 

(เดินมรรค)  

211 ทาํงานไป สร้างนิพพานไปการดาํเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า และผาสุก ดูกาย ดูใจ ลา้งใจ  

นี�คือการปฏิบติัธรรม 

212 ทาํงานไป อ่านใจไปดว้ย ถา้ใจเรายงัสุขอยูก่็โอเค 

213 ทาํงานเพื�อลา้งกิเลส งานในจิตสาํเร็จไม่ใช่กิเลสสาํเร็จ 

214 ทาํงานเพื�อให้เกิดการเห็นความพร่อง ไดเ้ห็นทุกข ์ลา้งทุกข ์เพื�อตรวจสอบวา่เรายงัติดหลง

อะไร 

215 ทาํงานแลว้ เป็นสุขขึ0นเรื�อย ๆ คือความเจริญ แมเ้หนื�อยก็หายเร็ว จิตที�เจริญจะคุม้ครอง

ไดม้าก 

216 ทาํงานแลว้เกิดความผิดพลาดบกพร่อง คือคนที�ไดก้าํไรที�สุดในโลก 

217 ทาํงานแลว้เห็นทุกขแ์สดงวา่ไดเ้ห็นกิเลส จะไดล้า้งกิเลส 

218 ทาํใจใหเ้ป็นสุขไดทุ้กวนิาที เอาประโยชน์ใหไ้ดทุ้กเหตุการณ์ 

219 ทาํใจใหสุ้ขตลอดเวลาไม่วา่อะไรจะลม้เหลว 

220 ทาํดี เพื�อ อาศยัวางดี เพื�อ ลา้งกิเลส สู่ ปรมตัถ ์

221 ทาํดีถูกด่าใหไ้ดถู้กแกลง้ใหไ้ดถู้กนินทาใหไ้ดถู้กวา่ใหไ้ดเ้พราะเราทาํมาทั0งนั0น 

222 ทาํดีที�สุด ก็สุขที�สุดไดแ้ลว้ 

223 ทาํดีที�สุด แต่อยา่ติดยึด เอาประโยชน์ตนใหไ้ดแ้ละพร้อมที�จะปรับเปลี�ยน เพราะทุกอยา่ง

ไม่เที�ยง พร้อมปรับเปลี�ยนตลอดเวลา ปรับแลว้ สงบสันติ สามคัคี คือ ความสาํเร็จ 
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224 ทาํดีที�สุดแต่อยา่ติดยดึ จงพร้อมที�จะปรับเปลี�ยน เพราะมนัไม่เที�ยง พร้อมปรับเปลี�ยน

ตลอดเวลา ปรับแลว้เกิดสิ�งดีขึ0นหรือไม่ก็ได ้แต่ใจไม่ทุกข ์เท่ากบัสาํเร็จ 

225 ทาํดีที�สุดแลว้ก็สุขที�สุดแลว้ทาํงานเตม็ที�แลว้ ก็สุขเตม็ที�แลว้ 

226 ทาํดีไม่มีถือสา สร้างเมตตา อุเบกขา ไปสู่ความเบิกบาน แจ่มใส 

227 ทาํดีรับผลดีก็จบกนัทาํชั�วรับผลชั�วก็จบกนั 

228 ทาํดีแลว้ ถูกสิ�งที�ไม่ดีทั0งหลายกระทบใหไ้ด ้

229 ทาํดีแลว้ ยงัถูกวบิากบาปเล่นงานหนกั แสดงวา่ชาติก่อนเราทาํบาปมาก (เราแสบมาก)  

230 ทาํดีแลว้ยงัโดนมาก แสดงวา่เมื�อก่อน “เราแสบมาก” 

231 ทาํดีแลว้ อ่อนนอ้มไดไ้หม (ลดความใหญ่)  

232 ทาํดีใหไ้ดก่้อน จึงค่อยวางดี 

233 ทาํดีอยา่งติดดีเตม็ที� แต่ถา้ทาํท่าจะไม่ดี แตกร้าวใหว้างดีทนัที 

234 ทาํดีอยา่งมีความสุข คือ ทาํดีถูกคนเขา้ใจผดิใหไ้ด ้ทาํดีถูกคนดูถูกใหไ้ด ้ทาํดีถูกคน

แกลง้ใหไ้ด ้แลว้คุณจะดีจริง ๆ  

235 ทาํดีอยา่งมีสุข จริงใจ ลา้งใจ 

236 ทาํเตม็ที� เตม็ใจ เตม็แรง ส่วนผลจะพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ก็ไม่เป็นไร เพราะสาระแทคื้อ

ความผาสุกที�ย ั�งยนื วางดี ใหไ้ด ้

237 ทาํเตม็ที� แลว้วางใหถึ้งที�สุด 

238 ทาํเตม็ที�เท่าที�เราสดชื�นที�สุด 

239 ทาํบาปแลว้รีบเปิดเผย (ปลงอาบติั)  

240 ทาํแลว้ทิ0ง (วาง) ไม่ใช่ไม่ทาํแลว้ทิ0ง 

241 ทาํศีลดว้ยปัญญาที�ตั0งมั�น (สมาธิ) เขา้ถึงสิ�งที�เป็นประโยชน์ ดว้ยใจที�เป็นสุข 

242 ทาํหนา้ที� ที�พึงกระทาํใหดี้ที�สุด 

243 ทาํให้เกิด ธรรมมญัญารังสี ผูค้นจะศรัทธา จะสะดุด และจะไดช้่วยหาคนมีธรรมะ

เป็นที�พึ�งของมวลมนุษยช์าติ 



3009 

 

ลาํดบั คาํคมเพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538 - 2555 

244 “ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา”สามารถลา้ง ความยดึมั�นที�จะอยากใหผู้อื้�นไดดี้

ดั�งใจเรา 

245 ทาํใหดี้ที�สุดแลว้ยอมใหเ้กิดสิ�งเลวร้ายทุกเรื�องใหไ้ด ้

246 ทาํใหดี้ที�สุด วางดีใหถึ้งที�สุดจึงจะถึงนิพพาน 

247 ทาํดีอะไรก็ไดที้�ไม่ติดยดึ 

248 สุขที�เกิดจากการไดส้รรเสริญ ถา้ไดรั้บคาํติจะทุกขม์าก 

249 ทุกขเ์กิดจากการหลงโลกียสุขจนเป็นทุกข ์

250 ทุกขเ์กิดจากการเอาสุขเกิดจากการให ้

251 ทุกขย์อ่มไม่ตกแก่ผูห้มดกงัวลทุกขย์อ่มไม่มีในผูไ้ร้กงัวล 

252 ทุกวนิาที ทาํความดีใหมี้พลงั เป็นประโยชน์แท ้

253 ทุกสิ�งไม่ใช่ทุกขสุ์ขในใจเราเกิดดบัอยูอ่ยา่งนั0น อยา่หลงรังเกียจ หลงชอบหลงรัก 

254 ทุกอยา่งที�เกิดขึ0นยติุธรรมแลว้ยติุธรรมที�สุดแลว้ ไม่มีอะไรไม่ยติุธรรมในโลกใบนี0  

255 ทุกอยา่งเป็นบุญหมด ถา้เก็บบุญเป็น 

256 เทคนิคที�สาํคญั ความสุดโต่ง 2 ดา้น คือ กามและอตัตา ทาํใหม้ชัฌิมาปฏิปทา ดว้ยการ

ลา้งกาม และวางความยดึดีทาํดีแลว้วางดี  

257 แทจ้ริงคนตอ้งการสลายแรงกดดนัทั0งหมดในใจ ไม่วา่จะเผชิญกบัอะไรก็ตาม 

258 นรกที�ซ่อนอยูใ่นดีคือ “อตัตามานะ” 

259 นิพพาน คือความ “ผอ่งใสอยา่งยิ�ง” 

260 นิพพานแขง็แรงที�สุดปลูกนิพพานดีที�สุด 

261 นิพพานดีที�สุด คือเป้าหมาย 

262 ในโลกนี0ไม่มีใครชนะความเร่งได ้

263 บทเรียนการบริหารใจจะหาเรียนที�ไหนก็ไม่ไดน้อกจากไดพ้บผูรู้้แท ้

264 บาํเพญ็แบบไม่เห็นฝั�งจงวา่ยแบบไม่ตอ้งคิดถึงฝั�ง 

265 บุญ เท่ากบั ลดกิเลส (ชาํระกิเลส)  
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266 บุญแท ้คือ ความไม่ทุกข ์

267 บุญแทคื้อทาํดีแลว้ไม่มีทุกข ์

268 กุศลโลกียะไดเ้ตม็ ๆ แลว้ตอ้งเอาบุญโลกุตตระดว้ย 

269 เบียดเบียนผูอื้�นเท่าไรจะทาํใหต้นเองทรมานเท่านั0น 

270 แบ่งปันผูที้�ควรแบ่งปัน 

271 แบ่งปันสิ�งดี ๆ ใหค้นอื�นโดยไม่หวงัอะไรตอบแทนแมแ้ต่ “รอยยิ0ม” และ “คาํขอบคุณ” 

272 ประเด็นหลกัคือตนลา้งกิเลส ประเด็นรองคืองานหรือคนอื�นพฒันา 

273 ประโยชน์ของเรา คือ การทาํดีที�สุด ก็สุขที�สุดแลว้ 

274 จงทาํประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ตลอดเวลา (เพง่เล็งกลา้ในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 

เลื�อนฐาน เพิ�มฐานของตน ตลอดเวลา คือ ประโยชน์ตน ส่วนประโยชน์ท่าน คือ คนอื�น

ไดป้ระโยชน์)  

275 ประโยชน์ในโลกนี0 คือใจเราเป็นสุขย ั�งยนื 

276 ประโยชน์สูงสุดคือตอ้งตรวจสอบปรมตัถใ์นจิต ถา้ใจยงัผาสุกอยูไ่ดก้็คือกาํไร 

277 ประหยดั คือ กินนอ้ยใชน้อ้ยอยา่งสมบูรณ์ 

278 ปลูกธรรมะในจิตดีที�สุด ปลูกอนตัตาในใจ 

279 ปัญญาแทเ้กิดจากกาํจดับาป (กิเลส) ที�สั�งสม 

280 ปัญหาคือสิ�งที�ควรแกไ้ขใหดี้ที�สุดเท่าที�จะทาํได ้

281 ปัญหาทุกอยา่งเกิดจากกิเลส 

282 ปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลก แต่ปัญหาสามารถหมดไปจากใจเรา 

283 ปีติ แมเ้ล็กนอ้ย ช่วยเสริมพลงั 

284 ปีติแมน้อ้ยก็ทาํใหสุ้ขใจและเพิ�มพลงั 

285 ความงดงามยิ�งใหญ่ของมนุษยที์�ควรฝึกฝน คือ ลดกิเลส 

286 ผูใ้ดที�ทาํใหเ้ราพบวธีิแกค้วามไม่สบายใจดว้ยการแกที้�เหตุได ้คือผูใ้หท้างสวรรคก์บัเรา 

ลา้งทุกขใ์หไ้ด ้
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287 ผูใ้ดที�ละเอียดในเรื�องใดเรื�องใดก็ตาม เมื�อไม่สามารถทาํใหล้ะเอียดได ้อยา่ลืมปล่อยวาง

ความละเอียดนั0น ๆ  

288 ผูใ้ดแสวงหาความสุขเพื�อตนยอ่มไม่เบียดเบียนสัตวท์ั0งหลาย (พุทธพจน์)  

289 ผูที้�จะไดป้ระโยชน์จากธรรมะคือคนที�เขา้ถึงธรรมะ และผูน้ั0นจะสื�อออกไปสู่มวลมนุษย์

ไดถู้กตอ้ง 

290 ผูที้�เบียดเบียนคนอื�นคือผูที้�เบียดเบียนตวัเอง 

291 ผูที้�พร้อมที�จะผดิหวงั จะไม่มีความผดิหวงัในชีวติ 

292 ผูที้�มวัเสพ สะสมอยู ่จะเจบ็หนกั เจบ็แรง ลา้งยากและเนิ�นชา้ 

293 ผูที้�ไม่เอาอะไรมาเสพเพื�อตน คือผูที้�สุขที�สุดในโลก 

294 ผูแ้บ่งปันไม่มีวนัตกงานทาํงานฟรี 

1.จะพอกินพอใช ้

2.ไม่ตกงาน 

3.เหลือกินเหลือใช ้

4.มีมิตรมาก 

295 ผูมี้ปัญญา จะเอาประโยชน์ในทุกสถานการณ์ 

296 ผูมี้ปัญญาแมป้ระสบกบัสิ�งทุกขจ์ะไม่ทุกข ์

297 ฝึกไม่เก่งบา้งก็ได ้(อตัตา) ตอ้งลดละ 

298 ฝึกใหมี้ความสุขท่ามกลางความเลวร้าย 

299 พร้อมที�จะพลิกจิตตลอดเวลา 

300 พร้อมเผชิญกบัความไม่เที�ยง ถา้ทุกคนวางไดก้็ไดป้ระโยชน์หมดถว้นหนา้ 

301 พระอริยะ ยอ่มมีศรัทธา อนัไม่หว ั�นไหวในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆที์�แทจ้ริง 

302 พลงักุศลคือ พลงัปีติในโลก จะเป็นพลงัเสริมในการลา้งทุกขไ์ดม้าก แต่ถา้เอามาเสพมาติด 

จะเป็นนรกที�ลึกมาก 

303 พลงักุศลจะเคลียร์ใหเ้อง ความจริงใจและการลา้งใจจะเป็นพลงัคุม้ครองเราได ้
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304 พลงัจากการ “ฆ่ากิเลส”ยิ�งกวา่ “ปรมาณู” 

305 พลงัตณัหา อยาก อยากได ้เมื�อไม่ไดก้็ทุกข ์เครียด 

306 พลงัทั0งหมดน่าจะทุ่มโถมเอามาทาํลายทุกขใ์นจิตวญิญาณ 

307 พอใจในสิ�งที�มี ยนิดีในสิ�งที�เป็น แลว้กินใชใ้หน้อ้ยที�สุดเท่าที�จะไม่ทรมานตน เก็บไว้

เท่าที�จะดาํเนินกิจกรรมการงานไปได ้ที�เหลือใชเ้กื0อกลูสังคม 

308 คนมีกาม อตัตามาก เมื�อไม่ไดด้ั�งใจ ก็จะเกิดผิดหวงัอยา่งแรง 

309 พฒันาใหดี้ที�สุดแต่ไม่ติดดีที�สุดทาํใหดี้ที�สุดจะไดง้านที�ดีที�สุดคืองานดีที�สุดเท่าที�

เป็นไปได ้

310 พิจารณาใหเ้ห็นทุกขย์อ่มหลุดพน้จากทุกข ์(พุทธพจน์)  

311 พึ�งตน เรียบง่าย ประหยดั ขยนั แบ่งปันจริงใจ ลา้งใจ ไร้ทุกข ์

312 พึงตั0งตนอยูใ่นความผาสุกก่อน ก่อนไปช่วยผูอื้�น 

313 พุทธแท ้ๆ จบที�การประมาณ (พอ่ครูสมณะโพธิรักษ)์  

314 พุทธะ รู้ประมาณอยา่งฉลาด 

315 เพราะหลงสุขลวงจึงหลงทุกขจ์ริง 

316 เพียงไดเ้สพความรู้สึก “สุขลวง”นิดเดียว แต่จะเหลือความทุกขอี์กยาวนาน คือความติด 

ความอยาก ความเจบ็ป่วยและสิ�งเลวร้ายต่าง ๆ  

317 เพียรก่อนแลว้พกัเมตตาก่อนแลว้อุเบกขา 

318 เพียรเตม็ที� พกัพอดี แขง็แรงที�สุดนั�นแหละพน้ทุกข ์

319 เพียรเตม็ที� พกัพอดี คือ มชัฌิมา 

320 เพียรแลว้สาํเร็จแลว้ ไม่สาํเร็จที�ผล แต่สาํเร็จที�เพียร 

321 แพกิ้เลสคือเพิ�มกามเพิ�มอตัตาชนะกิเลสคือลดกามลดอตัตา 

322 ฟ้าไม่เคยใจดาํกบัคนใจดีคือ ความดีไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี 

323 ภพ คือ สภาพสุขลวง ลา้งภพคือลา้งเงื�อนไขที�จะทาํใหใ้จเป็นทุกข ์

324 มองแง่ลบ ไม่ดี มีแต่หมอง 
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325 มีเมตตา อุเบกขา วางอตัตา ไม่ดูดาย(เอาภาระ) ทาํเตม็ที�แลว้วาง 

326 มีแรงก็ลา้งกิเลสหมดแรงก็พกั 

327 มุ่งหมาย แต่อยา่ปักมั�นวา่ “ดี”ตอ้งเกิด เพราะมนัไม่เที�ยง 

328 เมตตาก่อนอุเบกขาเสมอ ให้และตดัรอบ 

329 เมตตาจะกวา้งแผไ่พศาล อุเบกขาจะลงลึกมั�นคง 

330 เมตตาในส่วนดอ้ยส่วนบกพร่อง ศรัทธาในส่วนดี แต่อยา่ไปยดึมั�นถือมั�น ใหป้ล่อย 

331 เมื�อตั0งจิตอยูใ่นบุญกุศล ยอ่มไดป้ระโยชน์ในทุกสถานการณ์ และนี�เป็นประโยชน์ที�แทจ้ริง 

332 เมื�อจะทาํงานอยา่หยบิยกเอาความขาดแคลนเขา้มาเป็นขอ้อา้งจงทาํงานท่ามกลางความ

ขาดแคลนใหบ้รรลุผล (พระราชดาํรัสในหลวง)  

333 เมื�อทาํดีที�สุดแลว้ เราก็ไดอ้าศยัสิ�งที�ดีที�สุดแลว้ จะเศร้าหมองไปทาํไม 

334 เมื�อทาํดีแลว้ ถูกสิ�งไม่ดี สารพดัมากระทบใหไ้ดจึ้งจะเป็นคนดีที�แทจ้ริง 

335 เมื�อทาํเตม็ที�แลว้ อยา่สร้างเงื�อนไขใหใ้จเป็นทุกข ์

336 มีอตัตาจดั เมื�อไม่ไดด้ั�งใจจะเจบ็ใจมาก 

337 เมื�อไม่มี “ความอยาก”จะสุขยิ�งกวา่การเสพ 

338 เมื�อเห็นเหตุ ก็หาขอ้ธรรมที�จะมาฆ่ากิเลสตวันั0น ดูให้ออกวา่กิเลสตวัไหน เพื�อสะสมฌาน 

339 เมื�อไหร่ทุกขเ์กิด แสดงวา่กิเลสทาํงาน 

340 แมแ้กไ้ขไม่ไดก้็เป็นสุขได ้เพราะไดรู้้วา่ ทาํอะไร เกิดผลอะไร 

341 แมเ้ขาไม่ดีจริง ก็ไม่ถือสา อยา่ดูถูกแมเ้ดรัจฉาน ให้รู้ความจริง ตามความเป็นจริง 

342 แมชี้วิตจะเดือดร้อนก็ไม่ขาดทุน (ไม่ทุกข)์ เพราะมองเห็นความเลวร้ายหมดไปอยา่งเดียว 

(วบิากกรรมหมดไป) ชีวิตก็ไดอ้าศยัสิ�งดี ๆ อยา่งเดียว 

343 แมพ้ร่องไป ก็ใจเตม็ ใจผาสุก 

344 “ไม่กลวั” อยา่งเดียว ชนะทุกข ์ทุกอนั (= ใจที�ดีงาม)  

345 “ไม่กลวั”อยา่งเดียวชนะทุกขไ์ดทุ้กเรื�อง คือไดจิ้ตใจที�ดีงาม 

346 ไม่ติดไม่ยดึ พึ�งตนใหพ้น้ทุกข ์
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347 ไม่ติดไม่ยดึในเหตุแห่งทุกข ์

348 ไม่ติดสงบ ไม่ติดวุน่วาย แต่รู้วา่จงัหวะไหนควรทาํอะไร 

349 ไม่ทอ้แทเ้สียอยา่งเดียว ความสาํเร็จเป็นอนัหวงัได ้จิตวิญญาณที�ฝึกมาอยา่งดีจะตาม

คุม้ครองเรา 

350 ไม่มีงานใดสมบูรณ์แบบได ้

351 ไม่มีโลกียสุขใด ๆ ที�ไม่นาํทุกขใ์หญ่มาใหเ้รา 

352 ไม่มีสิ�งใดจะไม่พรากจากกนั 

353 ไม่มีอะไรคือสาระที�แทข้องชีวติสาระแทคื้อการไม่เอาอะไรมาเสพเพื�อตน 

354 ไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกนัอะไรที�ไปจากเราแลว้เราไม่ทุกขน์ั�นคือกาํไรของเรา 

355 ไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกนั ทุกอยา่งไม่ใช่สมบติัของเรา 

356 ไม่มีอะไรที�เราไม่ไดรั้บ โดยที�เราไม่ไดท้าํมา 

357 ไม่ยดึมั�นถือมั�นการงานในขณะพกั 

358 ไม่ละเลย พยายาม แกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเป็นหลกั 

359 ไม่วา่จะเกิดอะไรขึ0น ก็ไม่ทุกข ์

360 ไม่วา่อะไรจะลม้เหลวแต่ใจตอ้งเป็นสุขใหไ้ด ้

361 ไม่หลงวา่ดีเป็นสุขแต่รู้คุณค่าของการทาํดี 

362 ยอมดว้ยความผาสุก คือ ความเจริญแท(้เมื�อไดพ้ยายามใหดี้ที�สุดแลว้)  

363 ยอมไดห้มด คือ หมดทุกขย์อมใหอ้ะไรเกิดกบัใครก็ได ้(เมื�อไดพ้ยายามใหดี้ที�สุดแลว้)  

364 ยอมใหง้านลม้เหลวได ้ใจลม้เหลวไม่ได(้เมื�อไดพ้ยายามใหดี้ที�สุดแลว้)  

365 ยอมใหอ้ะไรเกิดก็ได ้ยอมไดห้มด คือหมดทุกข(์เมื�อไดพ้ยายามใหดี้ที�สุดแลว้)  

366 ยาเมด็ที� 1 -7 จะนาํไปสู่ความผาสุกทางกายยาเมด็ที� 8 - 9 ทาํใจไร้กงัวล จะเกื0อกลู

ร่างกายใหแ้กร่ง 

367 ยารักษาโรคที�แรงที�สุด คือ จิตที�เป็นสุข ยาพิษที�ร้ายแรงที�สุด คือ จิตที�เป็นทุกข ์

368 ยิ�งถูกติก็ยิ�งมีกาํไร ลดวบิากลงเป็นกอง โดยเฉพาะไดล้า้งอตัตาและโลกธรรม 
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369 ยิ�งแบ่งปันยิ�งได ้

370 ยนิดีเตม็ใจพอใจสุขใจที�ไดท้าํและทิ0งกุศลใหโ้ลกไป 

371 ยนิดีเตม็ใจพอใจสุขใจ ในการทาํดี ณ ขณะนั0นเรามีความสุขโลกไดป้ระโยชน์ 

372 ยนิดี เตม็ใจพอใจ สุขใจ ในการรับผลนั0น เมื�อไดท้าํใหดี้ที�สุดแลว้ พอใจในผลอยา่ง 

ไม่ติดยดึคือประโยชน์ตนส่วนผลที�ออกมาเป็นประโยชน์โลก 

373 ทาํความยนิดี กบัการรู้ความไม่ดีที�ตวัเองและยนิดีแกไ้ข 

374 เมื�อเราทาํแต่ดี ไม่มีชั�ว จงยนิดีกบัทุกเรื�องที�เกิดขึ0น แต่ไม่ติดในทุกเรื�องที�เกิดขึ0น 

375 แยกโทษ แยกประโยชน์ อยา่งชดัเจน แลว้จะเขา้ถึงธรรมได ้

376 รสสุข คือ ตรวจจิตที�ละเอียด ไม่ทุกข ์

377 รสสุขที�แทจ้ริงคือการรู้ค่า  

378 รับคาํติ ใชค้าํติใหเ้กิดความเจริญใหไ้ด ้

379 รากเหงา้ของความทุกข ์คือ มนัจะเอาใหไ้ดด้ั�งใจ 

380 รากเหงา้ของทุกขคื์อหลงสุขลวง 

381 รากเหงา้ปัญหาทุกอยา่งในโลกคือ สุขลวงหรืออสัสาทะ (พอ่ครูสมณะโพธิรักษ)์  

382 รางวลัอนัลํ0าค่าที�แทจ้ริง ของคนทาํดี คือ ไดรั้บคาํติแลว้ลา้งทุกขไ์ด ้

383 ร่าเริงในธรรม เบิกบานเสมอ 

384 รู้จกัปริยฏุฐานกิเลส พึ�งตนและใชพ้ลงัหมู่กลุ่มเพิ�มอธิศีลอธิจิต อธิปัญญา กาํจดั 

385 รู้ไดแ้ต่ยดึมั�นถือมั�นไม่ได ้

386 รูปธรรม คือความติดยดึสิ�งต่าง ๆ ความอยากไดใ้คร่เสพ บาปมาก เป็นอนัตรายมาก 

387 รู้เหตุจะไม่ทุกข ์

388 เรากระทบกบัอะไรหรือสิ�งใดกระทบเรา ไม่ใช่เรื�องสาํคญั ใหเ้ราไม่ทุกขไ์ด ้นั�นคือ สําเร็จ 

389 เราจะเดินไปสู่ความไม่เอาอะไร 

390 เราตอ้งทาํใจให้เบิกบาน มีความสุขที�สุด นี�คือสาระของชีวิต 
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391 เราตอ้งอโหสิกรรมให้ตวัเองดว้ยการทาํกรรมดีใหม้ากขึ0นดว้ยความยนิดี 

392 เรามีบทบาทหนา้ที�อะไรเราก็ทาํหนา้ที�นั0นให้ดีที�สุด อยา่อยากไดดี้หรืออยากใหเ้กิดดี 

เกินกวา่ฤทธิb แรงที�ทาํไดจ้ริง 

393 เรามีหนา้ที�ไม่ทุกข ์

394 เราไม่มีอะไรที�จะเอาอยูแ่ลว้ ทาํดีใหเ้หนื�อยอยา่งเป็นสุขได ้คือปรมตัถแ์ท ้

395 เราไม่เอาชนะใครเราจึงชนะทุกคนในโลก 

396 เราสามารถแกทุ้กขข์องเราเองได ้

397 เรียนรู้ต้นเหตุแห่งทุกข์ จากนิยาม 5 อย่าง ที�พฒันาขึ0 นไปจนกลายเป็นความติดยึด  

เป็นกิเลสที�ฝังอยูใ่นจิตวญิญาณ 

398 เรียนรู้ทุกขใ์นจิตวญิญาณ แลว้พึ�งตนและมีนํ0าใจช่วยกนัแก ้

399 เรี�ยวแรงและเวลาของเรามีจาํกดั ตอ้งฉลาดทาํแต่เรื�องที�ดีที�สุด  

400 เรื�องของการพฒันาจิตวิญญาณ ชา้และยากที�สุดในโลก แต่ถา้ทาํไดคุ้ม้ที�สุดในโลก  

เป็นกิจที�ควรทาํ เป็นตวัจบ 

401 โรคจะลดลงทุกวนิาทีที�ใจเป็นสุข  

402 ลด “อตัตา”จะเพิ�มทั0ง “ประโยชน์ตน” และ”ประโยชน์ท่าน”ที�มาก 

403 ลดกิเลสวนัละนิดจิตแจ่มใสลดกิเลสวนัละมากไดก้็เอา 

404 ลดอตัตา เพิ�มเมตตาเพิ�มอุเบกขา 

405 ลม้แลว้ลุกเรื�อย ๆ คือ ความเจริญ 

406 ลา้งใจใหไ้ดใ้นทุก ๆ เหตุการณ์ 

407 ลา้งวบิาก ลา้งใจ ไดก้าํไรอยา่งเดียว 

408 ลาภยศที�แทจ้ริง คือ กินนอ้ยใชน้อ้ย แบ่งปันสิ�งดี 

409 ลาภยศที�แทจ้ริง คือ คุณงามความดีของเรา 

410 ลึกเพื�อเก็บพลงัตอ้งมีพลงัสั�งสม พลงัเมตตา สร้างบารมีขา้มภพขา้มชาติ 

411 อตัตามานะ เป็นอรูป ที�สร้างความทุกข ์ความแตกร้าว 
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412 โลกธรรมจะรู้ตอนที�มีคนติเรา 

413 โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิตยจ์งทาํใจใหเ้ตม็ สมบูรณ์ดว้ยสุข 

414 โลกนี0พร่องอยูเ่ป็นนิตย ์มีที�ที�สมบูรณ์อยูที่�เดียวคือใจของเรา 

415 โลกุตระ ไม่มีใคร “ผดิ”“ถูก”แต่เอาสัจจะในตวัเองบ่งชี0  

416 วตัถุจะเจริญหรือไม่ไม่สาํคญัขอใหจิ้ตเป็นสุข 

417 วตัถุเป็นเพียงเครื�องอาศยัชั�วคราว ร่างกายของเราไม่ตอ้งการมาก นิดเดียวก็พอ แต่คน

โมหะชอบสะสม เป็นภาระหนกัเกิน ตอ้งดูแลรักษา ทุ่มเทในการดูแลรักษาสิ�งไร้สาระ 

ที�สุดก็เอาอะไรไปไม่ได ้นอกจากวบิากบาปและจิตวญิญาณที�ติดยดึ 

418 วนัที�ไม่ไดด้ั�งใจคือวนัที�โชคดีที�สุดในชีวติ 

419 วางดีใหไ้ด ้จะไดผ้าสุกอยา่งย ั�งยนืเมื�อไดท้าํใหดี้ที�สุดแลว้ 

420 วางโดยไม่ทาํ นั0นทุกข ์ทาํแลว้วาง นั0นสุข 

421 วญิญาณนกัสู้ แค่ไดสู้้ก็เป็นสุขแลว้ 

422 วบิากของบาป หรือ อานิสงส์ของดี จะไม่มีใครหรือสิ�งใดขวางได ้นอกจากทาํสิ�งที�

ตรงกนัขา้มใหม้าก ๆ  

423 ถา้เราทาํดี วบิากบาปที�เราไดรั้บ นอ้ยกวา่สิ�งที�ทาํมาอยูแ่ลว้ เพราะกุศลวบิากที�บาํเพญ็

ช่วยไว ้ดว้ยการชิงออกฤทธิb แทน 

424 วมิงัสาที�เป็นปรมตัถ ์คือ ตรวจจิตที�ละเอียด ทุกขแ์มน้อ้ยนิดก็อยา่ใหมี้ในจิต 

425 วมิงัสา คือ ตรวจสอบทั0งทางวตัถุและจิต เพื�อรู้สภาพปัจจุบนัและปรับใหเ้ป็นประโยชน์ที�สุด 

426 วมิงัสา ตรวจสอบทั0งสมมติและปรมตัถ ์

427 เวทนาในกาย สุขหรือทุกข ์โลกียะ หรือโลกุตระ 

428 ศรัทธาที�แทจ้ริง เกิดจากปัญญาที�เห็นความจริงแท ้ 

429 ศรัทธาแท ้เกิดจากการปฏิบติัจนรู้คุณค่า ไดคุ้ณค่าที�ย ั�งยนื 

430 ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนดอ้ย สอดร้อยดว้ยอุเบกขา ไปสู่ความเบิกบานแจ่มใส 

431 ศีล คือ การละเวน้สิ�งที�เป็นโทษ เขา้ถึงสิ�งที�เป็นประโยชน์ ดว้ยใจที�เป็นสุข 
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432 ศีล คือ ขอ้กาํหนด หยดุสิ�งที�ชั�วร้ายดว้ยใจที�เป็นสุข 

433 ศีลเป็นตวัเดิน ใชศี้ลตั0ง เพื�อรู้เวทนาในเวทนา 

434 “กิเลสสุขลวง”นี�แหละคือพลงันิวเคลียร์ตวัจริงในจิตวญิญาณของแต่ละคนที�ทาํร้าย

ทาํลายตนเองและผูอื้�น แต่ถา้เราลา้งได ้พลงัทั0งหมดไม่ตอ้งไปเลี0ยงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป 

แต่จะกลบัมาเลี0ยงชีวติเรา เป็น “สุขอนัไพบูลย”์ และพละกาํลงั “อนัเหลือเฟือ”นี�คือ 

“นตัถิ อุปมา”คือสุขกวา่นี0ไม่มี 

435 สติปัฏฐาน 4 ปฏิบติัคู่กบัฌาน 

436 สนทนาธรรมสาํคญัมาก จะพาบรรลุธรรม 

437 สมใจหรือไม่สมใจก็สั�งสมนรก ถา้ไม่ลา้งอตัตา 

438 สมบติัแทข้องทุกคน คือ ความไม่ได ้ไม่เป็น ไม่มีอะไร 

439 สมมติโลก กบั ปรมตัถ ์พฒันาไปพร้อม ๆ กนั 

440 สร้างทุกข ์ลดทุกข ์(บาํบดัความอยาก) ชั�วคราว แต่เพิ�มทุกขก์บัภาระที�เพิ�มขึ0นเรื�อย ๆ 

คือ กิเลส 

441 สละความสุขนอ้ยเพื�อสุขที�ยิ�งใหญ่ 

442 “สอน หรือช่วยคนที�ศรัทธา”จะทาํใจในใจแยบคาย รู้คุณค่าและไดรั้บประโยชน์ 

443 สังวรกาย วาจา เพื�อความคุมและปฏิบติัที�ใจใหถู้กตรงสู่ความพน้ทุกข ์

444 สัตบุรุษมีอชัฌาสัยทนไม่ไดต่้อความมีเมตตากรุณา 

445 สาระแทคื้อใจที�ไม่ทุกข ์

446 สาระในโลกคือความผาสุกของจิต 

447 สาํเร็จก็วาง ไม่สาํเร็จก็วาง “ให”้จนไม่มีอะไรจะเอา แมแ้ต่ “ดี” จะเป็นสุขที�สุด สุขที�ย ั�งยนื 

448 สิ�งที�คนทั�วไปในโลกทาํไม่เป็นคือ ลดกิเลส เรามาช่วยกนัทาํสิ�งที�โลกตอ้งการ ทาํสิ�งที�

ประเสริฐที�สุดที�มนุษยพ์ึงจะทาํ คือ ลดกิเลส 

449 สิ�งที�ดีที�สุดที�มนุษยค์วรได ้คือ ความสุขที�ย ั�งยนื 

450 สิ�งที�มีค่าแท ้คือ ความสุขแท ้สิ�งที�เลวค่า คือ ความทุกข ์
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451 สิ�งที�เราควรได ้คือ จิตใจผาสุกที�แทจ้ริง และย ั�งยนื 

452 สุข คือ ใหจ้นไม่มีอะไรจะเอา 

453 สุขทุกขเ์ป็นกลาง ๆ ใหต้ามรู้ชั�วควรหยดุดีควรทาํ 

454 สุขแทคื้อ ไม่ทุกข ์ไม่วา่จะเกิดเหตุในสถานการณ์แบบใด 

455 สู้ทุกทุกขภ์ยัดว้ยใจที�เป็นสุข 

456 สู้ภยัร้ายดว้ยการแบ่งปัน 

457 เสพติดแลว้เป็นภยั กามกบัอบายมุข เป็นตวัเดียวกนั 

458 หลกั 5 ขอ้ สู่สุขภาพพึ�งตน 

1. พึ�งตน2. เรียบง่าย3. ประหยดั4. ขยนั 5. แบ่งปัน 

459 หลกัการทาํดีอยา่งมีสุข 6ประการ ดงันี0   

1. รู้วา่อะไรดีที�สุด 
2. ปรารถนาให้เกิดสิ�งที�ดีที�สุด 
3. ลงมือทาํใหดี้ที�สุด 
4. ยนิดีเมื�อไดท้าํใหดี้ที�สุดแลว้ 
5. ไม่ติดไม่ยดึมั�นในสิ�งที�ดีที�สุด 
6. นั�นแหล่ะคือสิ�งที�ดีที�สุด 

460 หมอเก่งแค่ไหนก็แพ ้ถา้ไม่แกที้�ตน้เหตุ 

461 หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่าย “ปัญญา” 

462 หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง 

463 หมั�นพิจารณาการทาํดีตอ้งไม่มีทุกขเ์จือ 

464 หลงสุขลวงมากเท่าไรก็เป็นทุกขม์ากเท่านั0น 

465 หลกัประกนัของชีวติคือพึ�งตน ขยนั แบ่งปัน ในสิ�งที�ดี 

466 เหตุการณ์พลิกล็อค แปรเปลี�ยน แต่ใจอยา่ล็อค วางทนัที 

467 เหตุขา้งนอก แกไ้ม่แกก้็ได ้แต่ “ใจ”ไม่แก ้ไม่ได ้

468 เหตุผล คือความบา้ อตัตา คือปัญหาของจริง 
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469 เหตุผลไม่สาํคญัเท่ามรรคผล 

470 เหตุผลที�แทจ้ริง (เมื�อเหตุปัจจยัเตม็รอบ) วบิากร้ายคือเหตุที�จะทาํใหเ้กิดการปฏิบติัธรรม

สู่ความพน้ทุกข ์ 

471 เหตุผลที�แทจ้ริงคือเหตุผลที�จะนาํไปสู่มรรคผล 

472 เหตุแห่งทุกข ์คือ หลงสุขลวงวา่เป็นสุขจริง 

473 เห็นทุกข ์อยา่ทอ้ นั�นคือ องคป์ระกอบในการสร้างกาํไร 

474 เหนื�อยอยา่งเป็นสุข จะมีพลงัลา้งกิเลส พลงัที�เป็นสุขจากความเหนื�อย ถา้ใชอ้ยา่งถูกตรง 

จะช่วยลา้งความติดยดึ 

475 “ให”้จนหมด “เอา”จะมีสุขสูงสุด (ไม่มีทุกขเ์จือ)  

476 “ให”้ ใหห้มดตวัหมดตน 

477 ใหจ้นไม่มีอะไรจะเอา แมแ้ต่ดีใหจ้นไม่มีอะไรจะทุกข ์

478 ใหบ้รรลุมรรคผล ผาสุกใหไ้ด ้ไม่ทุกข ์

479 ใหเ้วลากบัชีวติเราบา้ง ชีวติจะใหเ้วลากบัเรา 

480 ใหจ้นหมดใจ ใหจ้นหมดกิเลส แลว้จะพบความสุขที�ย ั�งยนื 

481 ใหอ้ภยัคนอื�นเพื�อหยดุการเพิ�มเจา้กรรมนายเวร 

482 องคป์ระกอบภายนอก เกิดก็ได ้ไม่เกิดก็ไดแ้ต่ภายในตอ้งเป็นสุข 

483 อนุญาตให้คนอื�นพูดดีกบัเราก็ได้ ไม่ดีก็ได้ถ้าเขาพูดไม่ดีแสดงว่าเราได้ใช้เวรกรรม 

ใชห้นี0กรรมของเรา 

484 อภยั คือไม่มีภยั ไม่มีกิเลส เก็บเกี�ยวใจที�อภยัใหไ้ด ้

485 อยา่กลวัจนเกินกาลอยา่กลา้จนเกินเหมาะ 

486 อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรคอยา่เร่งผลอยา่กงัวล 

487 อยา่กลวัโรคอยา่กลวัตายจะอาการทรุดและเป็นหนกัขึ0น 

488 อยา่กินตบักนัเพราะงานอยา่หลงผลของงาน 

489 อยา่ขาดทุน อยา่เสียโอกาสที�จะสร้างความสุขที�ย ั�งยนื 
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490 อยา่โง่ตั0งความเสื�อมให้ตนใหต้ั0งความเจริญใหต้น 

491 อยา่ดูถูกคนที�ตกตํ�า ย ํ�าแย ่ช่วยเขาไม่ไดก้็อุเบกขา 

492 อยา่เดา – อยา่สรุป อยา่ตดัสิน โดยไม่ถามกนั ถามดูใหดี้ก่อน ใหเ้ก็บขอ้มูล ซกัถามกนั

ในที�ประชุม 

493 อยา่ติดความคิดความเห็นของตนเอง อยา่เอาการเสพนิสัยดี ๆ จากเพื�อน 

494 อยา่ทะเลาะกนัเพราะความบกพร่อง อยา่เสียเวลาเสียแรงมารบกนัเอง 

495 อยา่ทาํทุกขท์บัถมตน อยา่ตีตวัเองซํ0 า 

496 อยา่ทาํร้ายกนัดว้ยการเอาใจ 

497 อยา่ทาํร้ายตวัเองและสังคม 

498 อย่าทิ0งความดี อยา่ทิ0งการลา้งใจ ใจที�ซื�อสัตย ์บริสุทธิb  มั�นคงต่อความดีงาม จะเคลียร์

ทุกอยา่งเอง 

499 อยา่ทิ0งความละเอียดแต่อยา่ติดความละเอียด 

500 อยา่ปล่อยใหกิ้เลสลอยนวล การงานจะเซาะมนัออกมา 

501 อยา่พรากประโยชน์ตนเพื�อประโยชน์ผูอื้�น แมม้ากก็ตาม (พุทธพจน์)  

502 อยา่ยดึดีหลงดีติดดี แต่ตอ้งทาํดีดว้ยใจที�เป็นสุข ทาํอยา่งเต็มที�เท่าที�จะทาํไดแ้ลว้วาง 

ใหเ้กลี0ยง 

503 อยา่รังเกียจทั0งคาํติหรือคาํชม 

504 อยา่เลี0ยงจิตที�เป็นทุกขใ์หล้า้งจิตที�ทุกข ์

505 อยา่สร้างความสุขใหก้บัตนดว้ยการสร้างความทุกขใ์หก้บัผูอื้�น 

506 อยา่สร้างเงื�อนไขใหใ้จเป็นทุกข ์ลา้งภพทุกข ์

507 อยา่สร้างชุมชนดว้ยคาํชม 

508 อยา่สร้างทุกขท์บัถมตน (ซึ� งมีทุกขม์ากอยูแ่ลว้)  

509 อยา่ใหเ้นิ�นชา้ การเพียรอยา่งถูกตรงจะเป็นหนทางบรรลุธรรม 
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510 อยา่อยากไดดี้เกินกวา่ฤทธิb แรงที�ทาํไดจ้ริง 

511 อยา่อา้งชั�ว เพื�อที�จะทาํชั�ว (พ่อครูสมณะโพธิรักษ)์  

512 อยา่เอาความผาสุกไปแขวนกบัความไม่เที�ยง 

513 อยูก่็ใหผ้าสุก ตายก็ใหผ้าสุก 

514 อรูป คือสภาพยงัตดัไม่ขาด ความอยากเบาบางลง บาปอกุศลนอ้ยลง 

515 อวชิชา ลวงใหห้า ลวงใหห้วง 

516 อะไร ๆ ก็ลม้เหลวไดแ้ต่ใจลม้เหลวไม่ไดท้าํใจใหสุ้ขตลอดเวลาแลว้จะไม่ทุกข ์

517 อตัตา เสพที�ใจ กามเสพที�วตัถุหรือกาย 

518 อาชีพ ใหอ้าชีพทาํงานฟรี คืออาชีพที�มั�นคงที�สุด และเป็นสุขที�สุดในโลก 

519 อาศยัประโยชน์ท่าน เพื�อประโยชน์ตน อาศยัสมมติสู่ปรมตัถ ์เรามาฝึกเพื�อที�จะไม่ไดอ้ะไร 

520 อาศยัพลงัหมู่ แมจ้ะมีแรงนอ้ย ก็ฆ่ากิเลสไดม้าก 

521 อาศยัเรื�องไม่ดีที�กระทบเขา้มา เป็นเครื�องมือสร้างความเจริญ 

522 อาหารของจิตวิญญาณ คือ สัจจะที�ลา้งทุกขไ์ด ้

523 อาหารที�รสจดัมาก ๆ เป็นอบายมุข 

524 อิทธิบาทจะทาํใหมี้พลงั 

525 เอาชีวิตไปแขวนกบัความผาสุกของเรา อยา่เอาชีวิตไปแขวนกบัความไม่เที�ยง 

526 เอาบุญที�เพิ�มพนูนั0นมาสร้างความไร้กงัวล 

527 เอาปีติในธรรมมาลา้งกิเลส 

528 เอาพลงักุศลมาหนุนกบับุญเพื�อลา้งความติด ความยดึ 

529 “อุเบกขา”คือความ “ผอ่งใส” 

530 “อยา่เอาความชั�วของคนใจชั�วมาทาํใหใ้จเราเป็นทุกข”์ 

531 “อยา่เอาความโลภโกรธหลงของผูอื้�นมาทาํใหเ้ราเป็นทุกข”์ 

532 “การกินอาหารวนัละมื0อเป็นสิ�งที�พอดีที�สุดในโลกคือความสมดุลความพอดีความเป็น
กลางเป็นทางเดียวที�จะดบัทุกขเ์ป็นการให้ตลอดเวลา เป็นขอ้ที� 9 ของจุลศีล” 


