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ธ สถติในดวงใจตราบนจินรินัดร์
ขอเป็นข้ารองบาททกุชาติไป

ข้าพระพทุธเจ้า มลูนธิิแพทย์วถิธีรรม 
จิตอาสาแพทย์วถิธีรรม 

และคณะทีมงานวารสารแพทย์วถิธีรรม

ในหลวงตรสัว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรมเพือ่ประโยชน์
สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” การเคารพรกัในหลวงอย่างแท้จรงิ คือ 
การช่วยกันปฏบิตัติามปณธิานของในหลวง ดงันัน้ การช่วยกนั
พากเพยีรสร้างประโยชน์สขุทีแ่ท้จริงให้กับตนเองและผูอ้ืน่ อย่าง
สดุความสามารถเท่าทีแ่ต่ละคนจะพึงท�าได้ คอืการเคารพรกัในหลวง
อย่างแท้จรงิ 

มลูนธิแิพทย์วถิธีรรมแห่งประเทศไทย น้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธคุิณหาท่ีสุดมไิด้ ต่อพ่อหลวง
ของแผ่นดนิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัพระปรมินทรมหาภมูพิล
อดยุเดช ด้วยการพากเพยีรปฏบิตัติามกิจกรรมพเิศษ ๖ ข้อ ถวาย
เป็นพระราชกศุลแด่พระองค์ท่าน

ด้วยการน้อมน�าปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงมาพากเพียรปฏิบติั
พึง่ตนและเกือ้กลูมวลมนษุยชาตอิย่างเป็นรปูธรรม ถวายเป็นพระราช
กศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุยเดช
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หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

และขอประสานแรงบญุจติอาสาแพทย์วถิี
ธรรมทั้งในและต่างประเทศ ให้พากเพียรปฏิบัติ
กิจกรรมพเิศษ ๖ ข้อ ตามองค์ประกอบของแต่ละ
ท่านแต่ละสถานทีท่ีเ่อือ้ให้สามารถด�าเนนิการได้ โดย
ให้พากเพียรปฏบิตัอิย่างเข้มข้นต่อเนือ่งยัง่ยนืสืบไป 
โดยให้พีน้่องจิตอาสาแพทย์วถิธีรรมเริม่ด�าเนินการ
นับตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป

๑. ส่งเสรมิช่วยเหลือชาวนาทีก่�าลงัเดือด
ร้อนจากราคาข้าวตกต�า่ในขณะนี้ในทกุมิต ิให้สามารถ
พึง่ตนได้ทัง้ในประเดน็การสีข้าวได้เอง การจ�าหน่าย
ได้เองโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และประเดน็อืน่ ๆ 
รวมทัง้อนญุาตให้ชาวนาสามารถน�าข้าวมาจ�าหน่าย
ในเครือข่ายแพทย์วถิธีรรมได้ เช่น ในตลาดวถิธีรรม 
เป็นต้น พร้อมกบัการพฒันาชาวนาให้มศีลี ให้ปลกู
ข้าวไร้สารพษิ รวมท้ังปลกูพชืชนดิต่าง ๆ  แบบไร้สาร
พษิต่อไป

๒. ประสานแรงบญุจติอาสาแพทย์วถีิธรรม
หมนุเวยีนมาบ�าเพญ็โรงบญุท่ีสนามหลวง แบ่งเป็น
เครอืข่ายภาคเหนอื ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ภาค
กลาง (รวมตะวนัออกและตะวนัตก) และภาคใต้ โดย
ให้แต่ละเครอืข่ายแจ้งประสานตารางบ�าเพญ็บญุกบั
ป้าแขกและเฉง ส�าหรับพ่ีน้องจิตอาสาแพทวถิธีรรม
ในต่างประเทศ กบ็�าเพญ็โรงบญุในประเทศทีจ่ติอาสา
อาศยัอยู ่ หรอืสนบัสนนุโรงบญุตามจดุต่างๆ เช่น 
ปลกูพืชไร้สารพษิมาสมทบ หรอื สนบัสนนุด้วยสิง่อืน่ ๆ  
ตามศักยภาพท่ีจะพงึท�าได้

๓. ให้จิตอาสาแพทย์วถีิธรรมปฏบิติัศลี ๔๓ 

ข่าย ตวัแทนแต่ละเครอืข่ายรวบรวมส่งสวนป่านาบญุ ๑ 
เดอืนละ ๑ ครัง้ ภายในวนัที ่๑๐ ของแต่ละเดอืน 

๓. ให้จติอาสาแพทย์วถิธีรรมปฏบิตัศิลี ๔๓ ใน
ข้อทีเ่หมาะสมกับฆราวาส ตามฐานจติของตนอย่างเข้ม
ข้น โดยให้รายงานสภาวธรรมทกุสปัดาห์

๔. ภายในเดอืนธนัวาคม ๒๕๕๙ จะต้องออก
วารสารวชิาการวชิชารามฉบบัแรก ขอให้นกัศกึษาสถาบนั
วชิชารามหรอืจิตอาสาแพทย์วถิธีรรมแต่ละท่านส่งบทความ
วชิาการเนือ้หาของการพ่ึงตนหรือเกือ้กลูผู้อืน่ด้วยหลักพทุธ
ธรรมและเศรษฐกจิพอเพยีงประมาณ ๑๐-๑๕ หน้า เพ่ือ
ลงตพิีมพ์ โดยส่งชดุแรกภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
(บทน�า เนือ้เรือ่ง บทสรปุ) และให้ส่งบทความวชิาการ
ต่อเนือ่งมาเป็นประมาณ ๑๐-๑๕ หน้า เพือ่ลงตีพิมพ์ 
โดยส่งชดุแรกภายในเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๙ (บทน�า 
เนือ้เรือ่ง บทสรปุ) และให้ส่งบทความวชิาการต่อเนือ่ง
มาเป็น

๕. ให้จติอาสาแพทย์วถิธีรรมบ�าเพ็ญอย่างเต็ม
ทีส่ดุความสามารถในการเกือ้กลูมวลมนุษยชาต ิ โดย
ด�าเนนิไปพร้อมกบัการพากเพยีรลดกเิลสตน ด้วยกจิกรรม
ค่ายสขุภาพแพทย์วถิธีรรมเพือ่การพึง่ตนตามแนวเศรษฐกจิ
พอเพยีง และค่ายพระไตรปิฎกตามรอยบาทพระศาสดา

๖. ให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมน�าภาชนะรับ
ประทานอาหารส่วนตวั แยกขยะ เพ่ือเป็นตัวอย่างท่ีดีใน
การประหยัดทรัพยากรโลกและลดปัญหาขยะ จะได้
สามารถแนะน�าผูอ้ืน่ให้ปฏบิตัติามได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
และเตม็ภาคภมูิ

              อนโุมทนาครบั
      ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขยีว)
          ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ร่วมกราบพระศพ ฯ
และเร่ิมแจกโรงบุญท้่ีท้องสนามหลวงร่วมกับ
กองทัพธรรม จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เดินจาริก
จากนางเล้ิง ถึงสนามหลวง
นำาโดยอาจารย์ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
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ยนิดีต้อนรบัพีน้่องผูร้กัสุขภาพ สูว่ารสารแพทย์
วถิธีรรม ฉบบัที ่๙ ครบรอบ ๓ ซึง่มีเป้าหมายสือ่สาร
สาระทีส่ง่เสรมิการด�ารงชวีติสูค่วามพอเพยีงเรยีบง่าย 
ร่างกายแข็งแรง จิตใจดงีาม และจติใจเป็นสขุ อนัเป็น
สิง่มีคุณค่าและผาสกุทีส่ดุต่อตนเองและผูอ่ื้นทีม่นษุย์ควร
ได้ โดยเน้นการแก้ไขปัญหาท่ีต้นเหต ุด้วยส่ิงทีป่ระหยัด
เรียบง่าย และแต่ละคนท�าเอาเองได้ ด้วยการปรบัสมดุล
ร้อนเย็นกายใจและสงัคมส่ิงแวดล้อม

ตราบท่ีชวีติยงัไม่ปรนิพิพาน ส่ิงเลวร้าย สิง่ที่
ไม่ชอบใจหรือไม่ถกูใจอย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่าง 
จะเข้ามาสูชี่วิตทกุชวีติเป็นระยะๆ อย่างแน่นอน มทีัง้ที่
ต้องเผชญิกบัตัวเอง และที่ได้พบเหน็ได้ฟังได้สมัผสัหรอื
ได้รบัทราบข้อมูลจากสือ่ต่างๆ เพราะในชาตทิีผ่่านๆมา
จนถึงปัจจบุนัน้ัน พระพทุธเจ้าและพระโพธสิตัว์ ยนืยนั
ว่า ทกุชีวิตไม่เว้นแม้แต่พระพทุธเจ้าทกุพระองค์ ในอดตี
ชาตทิีย่งัไม่รูจ้กัพทุธธรรมทีแ่ท้ กล้็วนเคยท�าดีมาก็มาก 
เคยท�าไม่ดมีาก็มาก 

จะสงัเกตได้ว่า ทกุชีวติจะมทีัง้สิง่ดแีละส่ิงร้าย
หมนุเวยีนเข้ามาในชวีติเป็นระยะๆ โดยทีท่รพัย์สมบตัเิงนิ
ทอง อ�านาจ ลาภ ยศ ชือ่เสยีง หรอืวธิกีารแก้ปัญหาใดๆ
ทางโลกน้ัน เม่ือท�าอย่างต่อเน่ืองกนัไปเร่ือยๆ จะพบว่า
ไม่มวีธิีใดทีส่ามารถป้องกนัหรอืแก้ไขหรอืต้านทานสิง่เลว
ร้ายน้ันได้เลย เพราะวธิแีก้ปัญหาของชวีติทีม่กีนัอยูท่ัว่ไป
ทุกวิธีที่ไม่มีการลดกิเลส จะมีประสิทธิภาพเพียงแค่
สามารถกดหรอืระงบัปัญหาได้ชัว่คราวเท่านัน้ จากนัน้
ปัญหาก็จะปะทุ บานปลายและรุนแรงยิง่ข้ึน ซึง่เป็นทาง
ตันของชวิีตในการเผชญิกบัมหนัตภัยร้าย เช่น

ประเดน็ปัญหาเศรษฐกจิ เมือ่มกิีเลสโลภ โกรธ 
หลง (หลงเสพสิง่ทีเ่ป็นภยัหรอืสิง่ทีเ่กินความจ�าเป็นท้ัง
วตัถแุละจติ) กท็�าให้ค่าใช้จ่ายสงูขึน้ เงนิและวตัถขุ้าวของ
ก็ไม่พอใช้ แต่ละชวีติกต้็องขึน้ค่าบรกิารของตนให้สงู เอา
เปรยีบ แก่งแย่ง หรอืคดโกงผูอ้ืน่ ท�าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมาทกุปัญหา ท�าให้แต่ละประเทศท่ีไม่ศกึษาการลด
กเิลส รัฐบาลและประชาชนต้องมค่ีาใช้จ่ายสูงมากจนไม่
พอใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทัง้เมือ่กิเลสครอบง�า
รฐับาลและประชาชนมากๆ รฐับาลกม็กัจะใช้นโยบาย
ประชานยิม คือเอาเงนิของรฐัมาหนนุธุรกจิทีก่�าลังจะล้ม
ละลายทีม่จี�านวนมากขึน้และเอาเงนิของรฐัมาหนุนมา
แจกของให้คนจนทีม่จี�านวนมากข้ึน อนัเกดิจากกเิลสเป็น
สาเหตุดงักล่าวข้างต้น เพือ่เอาใจกเิลสของนกัธรุกจิและ
กเิลสของประชาชน รวมท้ังแท้ทีจ่รงิกค็อืเอาใจกเิลสของ
ตนเอง คอืเพือ่รกัษาต�าแหน่งอ�านาจลาภยศสรรเสริญชือ่
เสยีงหน้าตาของตน อนัเป็นกเิลสทีต่นหลงเสพหลงติด
หลงยึดมัน่ถอืมัน่อยู ่รวมทัง้กเิลสรปูรสกล่ินเสยีงสมัผสั
ทีต่นหลงเสพตดิอยู่ ซ�า้ยงัพยายามท่ีจะครอบครองและ
เพิม่พูนการเสพกเิลสให้มากยิง่ขึน้ๆ อย่างไม่มวีนัอ่ิม ไม่
วนัเตม็ ไม่มวีนัพอ และไม่มีวนัสิน้สดุ  

ท�าให้ทรัพยากรและเงนิงบประมาณของชาตไิม่
พอใช้ ซ่ึงรัฐบาลบางประเทศได้ใช้วธิแีก้ไขปัญหาดงักล่าว
ด้วยการออกกฎหมายเก็บภาษทีกุรปูแบบแพงๆ บงัคับ
ให้ท�าประกันหลากหลายรปูแบบ บงัคบัให้เสยีค่าธรรมเนยีม
ใบอนญุาตในการประกอบอาชพีต่างๆแพงๆทกุปี และ
ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิทัง้ในและตา่งประเทศมาใช้ 
ซึง่ก็ต้องจ่ายทัง้เงินต้นและดอกเบีย้คืนเจ้าหน้ี รวมท้ังหา
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วธิเีอาเปรยีบกอบโกยทรพัยากรหรือผลประโยชน์
จากประเทศอ่ืนๆให้ได้มากทีส่ดุ 

การกระท�าดงักล่าวท�าให้ทกุอาชพีมค่ีาใช้จ่าย
ในการลงทุนท่ีสงู ส่งผลให้แต่ละคนแต่ละสถานประกอบ
การแต่ละหน่วยงานไม่มเีงนิซือ้สนิค้าและบรกิารของกนั
และกัน เกิดสภาพลงทนุสงูแต่ขายไม่ได้ จงึพากันทยอย
เจ๊งล้มละลาย รฐับาลบางประเทศตดัสนิใจแก้ปัญหาเงนิ
ไม่พอใช้ ด้วยการพิมพ์เงินมาใช้โดยไม่ต้องมีทองค�้า
ประกนั ซึง่เมือ่ถงึขดีหนึง่กจ็ะเผชิญกบัปัญหา คอื ประเทศ
ต่างๆไม่เชือ่ถอืเงินของประเทศดงักล่าว ถงึวันนัน้เงนิของ
ประเทศนัน้กจ็ะเป็นเพยีงกระดาษเปล่าที่ไม่มค่ีาอะไร ซ่ึง
ถ้าไม่พมิพ์เงนิเพ่ิม ก็จะไม่มเีงนิใช้ กเ็จ๊งกพ็งั แต่ถ้าพิมพ์
เงินเพิม่โดยไม่มทีองค�า้ประกนั ประเทศต่างๆกจ็ะไม่
รบัรองเงนิดงักล่าว ก็เจ๊งก็พงั จะเห็นได้ว่า การแก้ปัญหา
ท่ีไม่ลดกิเลสจะเจ๊งพงัท้ังขึน้ทัง้ล่อง

ประเด็นปัญหาอ่ืนๆ เช่น คนในสังคมทะเลาะ
เบาะแว้งกนั อาชญากรรม ลกัขโมย คดโกง สิง่แวดล้อม 
เป็นต้น ก็นัยยะเดยีวกนั ต่อให้ทุม่งบประมาณ รณรงค์ 
หรือถึงข้ันออกกฎระเบยีบกฎหมายมาควบคมุแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว กจ็ะกดหรอืระงบัปัญหาได้เพยีงชัว่คราวเท่าน้ัน 
ถ้าไม่มวีชิชาลดกเิลส กเิลสกจ็ะโตขึน้ทกุวันๆ เม่ือลด
กเิลสโตขึน้มาก ถงึวนัหนึง่คนทีเ่กีย่วข้องกบังบประมาณ
หรอืการรณรงค์หรือคนทีส่ร้างปัญหา กจ็ะท�าชัว่ ถ้าปล่อย
ให้กเิลสโตข้ึน วนัทีค่นมอี�านาจหน้าทีค่วบคมุกฎระเบยีบ
กฎหมายเผลอ คนทีกิ่เลสโตขึน้กจ็ะหาทางท�าชัว่ ยิง่คน
มอี�านาจกิเลสโตข้ึนเอง ก็จะร่วมมอืกบัคนสร้างปัญหาท่ี

มกีเิลสโตเช่นกนั ท�าชัว่ เมือ่ตัง้คนหรอืองค์กร
มาควบคมุคนทีม่อี�านาจหน้าทีน่ัน้ๆอกีทหีนึง่ แต่ถ้าคน
หรอืองค์กรนัน้กเิลสโตขึน้ สดุท้ายกจ็ะร่วมมือกับคนที่
คนมอี�านาจหน้าทีค่วบคมุกฎระเบยีบกฎหมายท่ีมกิีเลส
โตขึน้ ท�าชัว่ กเ็จ๊งกพ็งั จะเหน็ได้ว่า การแก้ปัญหาที่ไม่
ลดกเิลสจะเจ๊งพังทัง้ขึน้ทัง้ล่อง

ปัญหาทัง้หมดในโลกเกดิจากคนโง่กว่ากเิลส 
เพิม่กเิลสเพิม่ทกุข์ปัญหา ลดกเิลสลดทกุข์ปัญหา ดงันัน้ 
ทางออกทางเดยีวของทกุชวีติทกุปัญหา คอื ลดกเิลส 
การแพทย์วถิธีรรม จงึเน้นการผ่าตดักเิลสของตนเอง 
และช่วยให้แต่ละคนสามารถผ่าตัดกเิลสของตนเองได้
เป็นหลกั เพือ่ลดปัญหาสุขภาพและปัญหาอ่ืนๆทีต้่นเหตุ 
จงึจะสามารถจบปัญหาต่างๆได้อย่างเบด็เสร็จเด็ดขาด
มัน่คงยัง่ยนืและถาวร โดยไม่มีโทษภัยต่างๆแทรกซ้อน เป็นการ
ปฏบิตัติามรอยบาทพระศาสดาพระสมัมาสมัพุทธเจ้า

ดงัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๖ 
ข้อ ๓๙๐ พระเสลเถระเม่ือคร้ังยงัเป็นพราหมณ์ได้กล่าว
ชมเชยพระผูม้พีระภาคด้วยคาถา ๖  คาถา ความว่า ข้า
แต่พระผู้มพีระภาค พระองค์ผู้ทรงมีพระวริยิภาพ มพีระ
สรรีะกายสมบรูณ์ มพีระรศัมงีดงามชวนให้น่าดูยิง่นกั 
พระฉววีรรณกเ็ปล่งปล่ังดงัทองค�า พระเขีย้วแก้วทัง้ซ้าย
ขวาก็สกุใส ด้วยว่าลักษณะแห่งมหาบรุษุเหล่าใด ย่อมมี
ปรากฏแก่พระอรยิเจ้า หรอืพระบรมจกัรพรรด ิ ผูเ้ป็น
นระเกดิแล้วโดยชอบ ลกัษณะแห่งมหาบรุษุเหล่านัน้ ย่อม
มปีรากฏในพระกายของพระองค์ครบทกุส่ิง พระองค์มดี
วงพระเนตรแจ่มใส พระพักตร์ผดุผ่อง พระวรกายทัง้สงู
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ทัง้กว้างและต้ังตรง มพีระเดชรุ่งโรจน์อยู่ใน
ท่ามกลางแห่งหมูพ่ระสมณะ ปานดงัดวงอาทติย์ ฉะนัน้ 

พระองค์ทรงเป็นภกิษทุีม่คีณุสมบตังิดงามน่า
ชม มพีระฉววีรรณผดุผ่องงดงามดังทองค�า พระองค์ทรง
สมบรูณ์ด้วยพระวรรณะและพระลกัษณะอันอุดมถงึอย่าง
นี ้ จะมวัมาเป็นสมณะอยูท่�าไมกนั พระองค์ควรจะเป็น
พระราชาหรอืไม่กจ็กัรพรรดริาชนัย์ผูป้ระเสรฐิ ทรงปราบ
ปรามไพรชีนะแล้วเสดจ็ผ่านพภิพ เป็นบรมเอกราชใน
สากลชมพทูวีป มสีมทุรสาครสีเ่ป็นขอบเขต ข้าแต่พระ
โคดม ขอเชิญพระองค์เสดจ็ขึน้ผ่านราชสมบตั ิเป็นองค์
ราชาธริาชจอมมนษุย์นกิรทัง้หลาย ตามพระราชประเพณี
ของกษตัราธิราชโดยพระชาตท่ีิได้เสวยราชย์ อนัมหีมู่
เสวกามาตย์โดยเสดจ็ตามพระองค์มาเถิด

พระผูม้พีระภาคตรสัตอบว่า ดกูรเสลพราหมณ์ 
เราเป็นพระราชาอยูแ่ล้ว คอื เป็นธรรมราชายอดเยีย่ม 
เรายงัจกัรอันใครๆ ให้เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปโดยธรรม 

เสลพราหมณ์ได้กราบทลูด้วยคาถา ๒ คาถาว่า 
ข้าแต่พระโคดม พระองค์ทรงปฏญิาณว่า เป็นพระสมัมา
สมัพทุธเจ้าเป็นธรรมราชาผูย้อดเยีย่ม ทัง้ยงัได้ตรสัยนืยนั
ว่า จะทรงยงัจกัรให้เป็นไปโดยธรรม ใครหนอเป็นเสนาบดี
ของพระองค์ เป็นสาวกผู้ประพฤตติามพระองค์ผูเ้ป็น
ศาสดา ใครจะประกาศธรรมจกัรทีพ่ระองค์ทรงประกาศ
แล้วให้เป็นไปตามได้

 พระผู้มีพระภาคตรสัตอบว่า ดกูรเสล
พราหมณ์ สารีบุตรผูอ้นชุาตบตุรของตถาคต จะประกาศ
ธรรมจักรอันยอดเย่ียมทีเ่ราประกาศแล้ว 

 ดกูรพราหมณ์ เรารูย้ิง่ซึง่ธรรมทีค่วรรูย้ิง่

แล้ว เจรญิธรรมทีค่วรเจรญิแล้ว ละธรรมทีค่วรละแล้ว 
เหตนุัน้ เราจงึเป็นพระพุทธเจ้า 

 ดกูรพราหมณ์ ท่านจงน�าความเคลอืบ
แคลงในเราออกเสยี จงน้อมใจเชือ่เถดิ เพราะการเหน็
พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเนอืงๆทีป่รากฏขึน้ในโลก เป็นการ
หาได้ยาก 

 ดกูรพราหมณ์ เราเป็นพระพุทธเจ้าเป็น
หมอผ่าตดัลกูศรคือกเิลส ช้ันเยีย่ม เราเป็นผูป้ระเสรฐิ
ดงัพรหมไม่มผู้ีเสมอเหมอืน เป็นผู้ย�า่ยมีารและเสนามาร 
ท�าให้หมู่สตัว์ผูม้ใิช่มติรทกุๆ จ�าพวกไว้ในอ�านาจได้ เป็น
ผูม้ภัียแต่ที่ไหนๆ เบกิบานอยู(่ไม่หว่ันไหวต่อภยัใดๆ)

 เสลพราหมณ์กราบทลูว่า ข้าแต่พระองค์
ผูเ้จริญ ขอเชญิพระองค์ทรงสดบัค�าของข้าพระองค์น้ี
ก่อน พระตถาคตผูม้พีระจกัษเุป็นแพทย์ผ่าตดัลกูศร ทรง
มคีวามเพียรยิง่ใหญ่ ได้ตรสัพระวาจาเหมอืนราชสห์ีบนัลอื
สหีนาทในป่า ใครได้เหน็พระองค์ผูป้ระเสรฐิดงัพรหม 
ไม่มีใครเสมอเหมอืน ทรงย�า่ยมีารและเสนามารได้แล้ว 
จะไม่พงึเลือ่มใสเล่า แม้คนทีเ่กดิในเหล่ากอคนด�า กย่็อม
เลือ่มใส ผูใ้ดปรารถนาจะตามฉนัมา กเ็ชญิตามมา หรอื
ไม่ปรารถนากจ็งกลบัไปเถดิ แต่ตวัฉนัจะบวชในส�านกั
ของพระพทุธเจ้าผูม้พีระปัญญาอย่างประเสรฐินีล้ะ

 พอเสลพราหมณ์ผู้อาจารย์พดูจบลง ทนัใด
นัน้เอง มาณพอนัเตวาสกิ ๓๐๐ คน เป็นผูมุ้ง่จะบวช
เหมอืนกนั จึงกล่าวคาถาว่า ถ้าท่านอาจารย์ชอบใจค�า
สอน ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้าน้ี แม้ข้าพเจ้าท้ังหลายก็
จะพากนับวชในส�านกัของพระพทุธเจ้า ผูม้พีระปัญญา
อย่างประเสรฐิ

 เสลพราหมณ์กราบทลูพระผูม้พีระภาค
ว่า ข้าแต่พระผูมี้พระภาค พราหมณ์ ๓๐๐ คนนี ้พากนั
ประนมอญัชลทีลูขอบรรพชาว่า ข้าพระองค์ทัง้หลายจกั
ประพฤตพิรหมจรรย์ในส�านักของพระองค์ พระเจ้าข้า

 พระผูม้พีระภาคตรสัว่าท่านท้ังหลายจง
เป็นภิกษมุาเถิด พรหมจรรย์เรากล่าวดแีล้ว อนัผูบ้รรลุ
จะพงึเหน็เอง ไม่ประกอบด้วยกาล เพราะการบวชใน
ศาสนานี ้ไม่ไร้ผลแก่บคุคลผูไ้ม่ประมาทศกึษาอยู่

 คร้ันพระเสลเถระได้บรรลอุรหัตแล้ว จงึ
เข้าไปเฝ้าพระผูมี้พระภาค เม่ือจะประกาศอรหตัผลทีต่น
ได้บรรลุ จึงกล่าวคาถา ๔ คาถา ความว่า ข ้าแต ่
พระผูม้พีระภาคผูมี้พระจกัษ ุ นบัแต่วนัทีข้่าพระองค์ท้ัง
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หลายถึงสรณคมน์ล่วงไปแล้วได้ ๗ วนั ครบ ๘ วนัเข้า
วนันี ้ ข้าพระองค์ทัง้หลายเป็นผูม้อิีนทรย์ีอนัฝึกแล้วใน
ศาสนาของพระองค์ พระองค์เป็นผูต้ืน่แล้วและยงัทรง
ปลกุผูอ้ืน่ให้ตืน่ได้อีกด้วย พระองค์เป็นครูผูส่ั้งสอนแก่
ทวยเทพแลมนษุย์ท้ังหลาย เป็นจอมปราชญ์ ทรงครอบง�า
มารและเสนามาร ทรงตดัอนสุยัได้แล้ว ทรงข้ามห้วงแห่ง
สังสารวฏัได้แล้ว ทรงยงัหมูส่ตัว์น้ีให้ข้ามห้วงแห่งสงัสารวฏั
ได้ด้วย ทรงก้าวล่วงอุปธไิด้แล้ว ทรงท�าลายอาสวะทัง้

                                                                                                                                   

หลายได้แล้ว ทรงเป็นผูไ้ม่มคีวามยดึม่ัน ทรงละความ
ขลาดกลวัต่อภยัได้แล้ว เหมอืนสหีราชผูไ้ม่คร่ันคร้ามต่อ
หมูเ่นือ้ ฉะนัน้ ข้าแต่พระองค์ผูแ้กล้วกล้า ภกิษ ุ๓๐๐ รปู
เหล่านี้ พากันมายืนประนมอัญชลีอยู่พร้อมหน้า ขอ
พระองค์โปรดทรงเหยยีดฝ่าพระบาททัง้สองมาเถดิ ภิกษุ
ผูป้ระเสรฐิทัง้หลายจะขอถวายบงัคมพระองค์ผูเ้ป็นศาสดา

สาระเรือ่งราวต่างๆของเครอืข่ายแพทย์วถิธีรรม 
ทีป่ฏิบตัติามรอยบาทพระศาสดา ในการพึง่ตนและช่วย
คนให้แก้ปัญหาสขุภาพและปัญหาต่างๆของชวีติ ทัง้ใน
และต่างประเทศ ท่านสามารถติดตามได้ในวารสารแพทย์
วถิธีรรม ขอขอบพระคณุและอนโุมทนาบญุกับคนดทีกุ
ท่านในโลกใบนี ้ทีส่านพลังกนัท�าสิง่ทีด่คืีอความพ้นทกุข์
อนัคอืความผาสุกท่ีแท้จริงให้ตนและคนในโลกได้พึง่พา
อาศยัตลอดกาลนาน 

เราทัง้ผองพีน้่องกนั 

จรงิใจ ไมตร ีมีอภยั ไร้ทุกข์

หมอเขียว : ใจเพชร กล้าจน
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• เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม และจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมประมาณ ๒๐๐ กว่าคน น�าโดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ประธาน
มูลนิธิแพทย์วิธีธรรม ได้เข้ากราบพระบรมศพ ที่พระบรมมหาราชวัง เริ่ม
เดินเข้าประมาณสี่นาฬิกา มีประชาชนไปรอล่วงหน้าและเดินเข้าก่อนเป็น
จ�านวนมาก ทยอยกลับออกมาประมาณ ๖ นาฬิกากว่าๆ ช่วงเดินทางเข้า
มีฝนตกหนัก และเบาลงตลอดทาง หลังจากออกมาจากกราบพระศพ จิต
อาสาแพทยว์ถิธีรรมไดม้ารว่มประชมุกนั มขีอ้สรปุอา่นไดท้ีห่นา้ ๒ และหลงั
จากนั้นได้บ�าเพ็ญบุญแจกโรงบุญที่ท้องสนามหลวง ร่วมกับกองทัพธรรม
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หมอเขียว... บอกเล่าข่าวใหม่

๒ วารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับที่ ๘

หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง

๘     แพทย์วิถีธรรม เทคนิค ๙ ข้อ 
 หรือยา ๙ เม็ด ยาเม็ดที่ ๗       
  การรับประทานอาหารปรับสมดลุ
ร่างกาย ๒๐  การก่อตั้งสถาบันวิชชา
ราม
๒๗  โรงเรียนในฝัน 
        “ศนูย์การเรยีนสถาบนัวชิชาราม”
๓๐  การขับเคลื่อนเครือข่าย 
       การแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

บทความพิเศษ

๔๖ ตามรอยบาทพระศาสดา
 ค่ายพระไตรปิฎกฯ
 ครัง้ที่ ื๑๓ การก�าจดัขยะในจติวิญญาณ
๔๙  ครัง้ที่ ื๑๔ อนตุตรยิะมรรคมอีงค์ ๘
      ทางสายเดียวที่จะพาพ้นทุกข์ได้
๕๔ การศกึษาแพทย์วถิธีรรม อาศรมศลิป์
๕๖ วารสารก�าลงัใจ แพทย์วถิธีรรมใน 
  เรอืนจ�าโคกตาบัน จ.สรุนิทร์
๗๒ ตารางกิจกรรมแพทย์วิถีธรรม                  
จิตอาสา แบ่งปันประสบการณ์

๘๒ นายอิทธิชัย จันทชาติ (ตาล)
อาหารเป็นยา อาหารเป็นหนึ่งในโลก

๘๔ ย�าหัวปลี
ออกกำาลังกาย/ลมหายใจ/โยคะดัดตนและกดจุด

ลมปราณ

๘๖ เส้นลมปราณขา ๖ เส้นขา... 

สารบััญ 
ฉบบัที ่๘ ปีที ่๓ พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙

๘

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3  ประจำ�เดือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2558 โครงการกำาลังใจในพระดำาริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

• ศึกษ�โครงก�รกำ�ลังใจฯ 
ทัณฑสถานหญิงกลาง

• เปิด ‘เรือนจำ�ชั่วคร�ว โคกต�บัน’  
สู่เศรษฐกิจพอเพียง

• เรือนจำ�ฯ สนองรับ  
โครงการก�าลังใจฯ

• กำ�ลังใจ กับก้าวต่อไป
ของเศรษฐกิจพอเพียง

• ตล�ดแบ่งปัน

• ผู้ ใหญ่จอย : 
อบรมเศรษฐกิจพอเพียง

• ข้อกำ�หนดกรุงเทพฯ
กับการบริหารงานยุติธรรม

ในมิติสิทธิมนุษยชน

cover-issue3-6.indd   3 9/23/2558 BE   8:20 AM

๕๖
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คนจะแข็งแรงเป็นที่หนึ่งก็ด้วยอาหาร 
คนจะเจ็บป่วยเป็นที่หนึ่งก็ด้วยอาหาร  
เรื่องอาหารเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่สุดในชีวิต
ทีเ่ราจะต้องเรียนรูใ้ห้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
เพราะอาหารกินเข้าไปแล้ว
จะต้องไปเป็นเนื้อตัวเรา 
เป็นพลังชีวิตของเรา
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ในโลกคือ

ตัวคุณเอง

หมอที่ดีที่สุด

อาหารรสจืด
ท�าไมต้องจืด...
(ตั้งสมดุลรสชาติ
ของล้ินใหม่ใน ๓ วนั 
กินอาหารให้เป็นยา...

ติดตามวารสารฉบับที่ ๑๐)

ข้าวต้มปรับสมดุล มื้อเช้า
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Member No:......................(เจา้หนา้ท่ี่ก่รอก)
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วนัทีส่มคัร ……………………………………………

ชือ่-สกลุ (นาย/นาง/น.ส./อืน่ ๆ) : …………………………………………………………………………………………………………….

Name-Surname (MR./MRS./MISS/Other) ..……………………………………………………………………………………………

ทีอ่ยูท่ ีต่อ้งการใหส้ง่ไปรษณีย ์/ ขอ้มลูสว่นตวั
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แพทย์วิถีธรรม
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

ฉบับที่ ๗ ปีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘-มีนาคม ๒๕๕๙

ค่ายพระไตรปิฎก
รุ่นรวมญาติ พิฆาตมาร

การศึกษาอาศรมศิลป์

ข้าวโรยเกลือ ผักลวก
สูตรรักษาโรคหายเร็ว     

สาธารณสุขเพ่ือมวลมนุษยชาติ  
คร้ังท่ี ๒

แช่มือ แช่เท้า ในน�า้สมนุไพร

ตารางกจิกรรมแพทย์วถิธีรรม 
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ฉบบัที ่๗
วารสารวิชาการ 

แพทย์วิถีธรรม
มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ

ฉบับที่ ๙ ปีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ฉบบัที ่๙

 Line วารสารแพทย์วถิธีรรม
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แพทย์วิถีธรรม
เทคนิค ๙ ข้อ หรือ ยา ๙ เม็ด 

  หมอที่ดีที่สุดในโลกคือ ตัวคุณเอง

๑ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
๒ กัวซา ขูดพิษ 
๓ การสวนล้างล�าไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) 

๗ ๘ ๙๖

๕๔๓
๒๑

๔ การแช่มือแช่เท้าในน�้าสมุนไพร 
๕ การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ 
๖ การออกก�าลังกาย โยคะ กดจุดลมปราณ 
   กายบริหาร
๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย
๘ ใช้ธรรมะ ละบาป บ�าเพ็ญกุศล ท�าจิตใจ                 
   ให้ผ่องใส คบมิตรดี 
 ๙ รู้เพียร รู้พักให้พอดี

หลักการแพทย์วิถีธรรม รักษาได้ทุกโรคถ้าปฎิบัติได้ ทางกาย ๓๐% ทางใจ ๗๐% และตลอด
กาล ก็คือ โดยปรับสมดุลไปสู่จุดท่ีรู้สึก สุข สบาย เบากาย มีกำาลัง และปรับกลับไปกลับมา
ตามภาวะร้อนเย็นของผู้น้ัน ณ ส่ิงแวดล้อมปัจจุบันน้ันๆ แต่ละคนอาจเลือกทำาเพียงข้อใดข้อ
หนึ่ง หรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน ข้อใดที่ทำาแล้วรู้สึกสุขสบายเบา
กายมีกำาลัง แสดงว่าเหมาะสมกับผู้นั้น ณ เวลานั้น ควรทำาต่อไป ส่วนข้อใดที่ทำาแล้วรู้สึก        
ไม่สุขไม่สบาย หนักตัวอ่อนเพลีย แสดงว่าไม่เหมาะสมกับผู้นั้น ณ เวลานั้น ควรงดเสีย  
           www.morkeaw.net , morkeawtv Youtube ,www.facebook.com/morkeawfansclub1?ref=hl
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 การพิจารณาโทษหรือผลเสยีของสิง่ใด ซ�า้แลว้
ซ�้าอีกหลายครั้ง จนเชื่อมั่นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง ว่าสิ่ง
นั้นมีโทษมีผลเสีย จะท�าให้เราสัมผัสสิ่งนั้นด้วยความ
รูส้กึทีเ่ป็นทกุข์ (ในช่วงแรกท่ีสมัผัส) ไม่ว่าในความเป็น
จริงสิ่งนั้นจะมีโทษหรือมีประโยชน์ก็ตาม ส่วนการ
พิจารณาประโยชน์ของสิ่งใด ซ�้าแล้วซ�้าอีกหลายครั้ง 
จนเชือ่มัน่อย่างชดัเจนแจ่มแจ้ง ว่าสิง่นัน้มปีระโยชน์ จะ
ท�าให้เราสมัผสัส่ิงนัน้ได้ด้วยความรูส้กึทีเ่ป็นสขุ (ในช่วง
แรกทีส่มัผสั) ไม่ว่าในความเป็นจรงิส่ิงนัน้จะมโีทษหรอื
มีประโยชน์ก็ตาม ตัวอย่างเช่น 

 กรณทีี ่๑ เม่ือเรารูสึ้กเช่ือม่ันชัดเจนว่าใครเปน็คน
ด ีเราจะอยากคบ เพราะคบคนดีไมมี่โทษมแีตป่ระโยชน ์
เวลาคบคนดจีะรูส้กึเปน็สขุ แตว่นัหนึง่ คน ๆ  เดยีวกนัที่
เราเคยรู้สกึวา่เป็นคนดีนัน้ ไมไ่ด้เป็นคนดีอยา่งทีเ่ราคิด 
เราได้มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดี เราก็จะไม่
อยากคบ ถา้คบจะรูส้กึเป็นทกุข์ เพราะคบคนท่ีไมด่ ีจะ
มีแตโ่ทษ ไม่มีประโยชน ์เราจะตัดการคบคนที่ไมด่ ีหรอื
ตดัการสนบัสนนุคนไมด่ดีว้ยความเตม็ใจสขุใจ ตรงกนั
ขา้มเมือ่เรารูส้กึเช่ือมัน่ชัดเจนวา่ใครเป็นคนไม่ด ีเราจะ
ไมอ่ยากคบ เพราะคบคนไมด่จีะมแีตโ่ทษไมม่ปีระโยชน ์
เวลาคบคนนั้น เราก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ แต่วันหนึ่ง คน 

ๆ เดียวกันที่เราเคยรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีน้ัน ไม่ได้เป็น
คนไม่ดีอย่างท่ีเราคิด เราได้มีข้อมูลชัดเจนแล้วว่าเขา
เป็นคนดี เรากจ็ะอยากคบเขา เพราะคบคนทีด่ ีจะมแีต่
ประโยชนไ์ม่มโีทษ เราจะคบคนนัน้ดว้ยความเตม็ใจสขุใจ

 กรณีที่ ๒ คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเป็นสุข สดชื่น 
อร่อย (รู้สึกรสดี) กับการรับประทานอาหารรสจัด ซึ่ง
ในปัจจุบันการแพทย์ทุกแผนยืนยันตรงกันว่าอาหาร
รสจัดเป็นโทษต่อสุขภาพ เพราะแต่เดิมคนส่วนใหญ่
ได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องซ้�า ๆ จากครอบครัวญาติพี่
น้องเพื่อนหรือสื่อต่าง ๆ ว่าการรับประทานอาหารรส
จัดมีประโยชน์ มีสารอาหารมาก มีแรง อร่อย สดชื่น 
เป็นต้น และคนส่วนใหญ่จะรู้สึกไม่เป็นสุข ไม่สดช่ืน 
ไม่อร่อย (รู้สึกรสไม่ดี) กับการรับประทานอาหารรส
จืด ซึ่งในปัจจุบันการแพทย์ทุกแผนยืนยันตรงกันว่า
อาหารรสจืดเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งแต่เดิมคน
สว่นใหญไ่ดร้บัขอ้มลูอยา่งตอ่เนือ่งซ้�า ๆ  จากครอบครวั
ญาติพี่น้องเพื่อนหรือสื่อต่าง ๆ ว่าการรับประทาน
อาหารรสจืดเป็นโทษ คือมีสารอาหารน้อย ไม่เพียง
พอต่อความต้องการของร่างกาย ไม่สดชื่น ไม่มีแรง 
ไม่อร่อย เป็นต้น ดังนั้น เมื่อมาเข้าค่ายสุขภาพ ในวัน
แรก ๆ นั้น ยังไม่ได้ข้อมูลใหม่ คนส่วนใหญ่จึงรับ 

แกงเขียวหวานปรับสมดุล
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อาหารรสจัดเป็นโทษต่อสุขภาพ 
อาหารรสจืดที่สมดุลร้อนเย็น
เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

และได้ลงมือฝึกรับประทาน
อาหารรสจืดที่สมดุลร้อนเย็น 

จนเกิดสภาพ
สบายเบากายมีกำาลังขึ้นกับตนเอง 
ทำาใหค้นสว่นใหญ่ทีม่าเขา้คา่ยสขุภาพ

แพทย์วิถีธรรม 
เริ่มรับประทานอาหารรสจืด

ที่สมดุลร้อนเย็น 
ด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข 
สดชื่น อร่อย (รู้สึกรสดี) 

ประทานอาหารรสจดืดว้ยความรูส้กึทีร่สไมด่ ีไมอ่รอ่ย 
ไมส่ดชืน่ แตเ่มือ่ไดข้้อมลูอยา่งตอ่เน่ืองจากอาจารยแ์ละ
คณะจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมว่า อาหารรสจัดเป็นโทษ
ตอ่สขุภาพ อาหารรสจดืทีส่มดลุรอ้นเยน็เปน็ประโยชน์
ต่อสุขภาพ และได้ลงมือฝึกรับประทานอาหารรสจืดที่
สมดุลร้อนเย็น จนเกิดสภาพสบายเบากายมีก�าลังข้ึน
กบัตนเอง ท�าให้คนสว่นใหญท่ีม่าเขา้ค่ายสขุภาพแพทย์
วิถีธรรม เร่ิมรับประทานอาหารรสจืดที่สมดุลร้อน
เย็น ด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข สดชื่น อร่อย (รู้สึกรสดี) 

 กรณีที่ ๓ ถ้ารู้สึกว่าการปรุงรสแบบใดอร่อย 
ก็รับประทานอาหารแบบนั้นซ้�า ๆ หลายมื้อ ก็จะรู้สึก
ไม่อร่อย เพราะกิเลสจะไม่ชอบซ้�า ๆ และอาหารชนิด
เดิมซ้�า ๆ จะไม่สมดุลร้อนเย็นกับสภาพร่างกายที่มี
การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา แสดงว่าความอร่อยไม่
ได้อยู่ที่การปรุงรส เพราะถ้าการปรุงรสท�าให้อร่อยได้
จริง การปรุงรสแบบเดิมซ้�า ๆ ก็ต้องรู้สึกอร่อยแบบ
เดิมทุกวัน เมื่อคนพิจารณาซ้�า ๆ จนเชื่อมั่นว่าการรับ
ประทานอาหารแบบเดิมซ้�า ๆ หลายมื้อนั้นไม่สดชื่น 
เวลารบัประทานจึงรู้สกึไมอ่รอ่ย ดังนั้น ความไมอ่รอ่ย
เกดิจากการพิจารณาโทษหรือผลเสยีของสิง่น้ัน จนเชือ่

ส้มต�าหมอเขียว หรือย�ามะละกอ ปรุงด้วย เกลือ มะเขือเทศ  น�้ามะขามเปียกปรุงรส
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มั่นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าสิ่งนั้นมีโทษ ส่วนความ
อร่อยเกิดขึ้นจากการพิจารณาประโยชน์ จน
เชื่อมั่นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์
 กรณีที่ ๔ ถ้ารู้สึกว่าการปรุงเครื่องแบบใด
อรอ่ย ก็ใส่เครือ่งปรงุนัน้มาก ๆ  กลับไมอ่รอ่ย แสดง
วา่เครือ่งปรงุชนดินัน้ ไมไ่ดท้�าใหเ้กดิความอรอ่ยทีแ่ท้
จรงิ เพราะถา้เครือ่งปรงุชนดินัน้ท�าใหอ้รอ่ยไดจ้รงิ 
เมือ่ใสเ่ครือ่งปรงุมากข้ึนไปเรือ่ย ๆ  กต็อ้งรูส้กึอรอ่ย
มากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ตรงกันข้ามกลับไม่อร่อย 
เพราะเครือ่งปรงุทีม่ากเกนิไป เปน็โทษต่อชีวิต ทีช่วิีต
สามารถรบัรูไ้ด้อยา่งชดัเจน ชวิีตจงึสรา้งความรูส้กึ 
ไม่เป็นสุข ไม่สดชื่น ไม่อร่อย (รู้สึกรสไม่ดี) ขึ้นมา
 กรณท่ีี ๕ ถา้รูส้กึวา่การปรงุรสแบบใดอรอ่ย
เมื่อปรุงรสแบบนั้นมารับประทานในวันที่เศร้าโศก
เสียใจมาก ๆ กลับไม่อร่อย ถ้าการปรุงแบบใด
ท�าให้อร่อยจริง เมื่อรับประทานก็ต้องรู้สึกอร่อย
ในทุกสถานการณ์ แต่สถานการณ์ดังกล่าว ชีวิต
ได้รับความเศร้าโศกซึ่งเป็นโทษเป็นผลเสีย เวลา
สัมผัสอะไรก็จะรู้สึกทุกข์ ในทางตรงกันข้ามในวัน
ที่สุขสบายใจ เช่น ในวันหยุดส�าคัญ ญาติพี่น้องไม่
ได้ไปเที่ยวให้เกิดความกังวลว่าจะเสี่ยงต่อการเกิด
อันตรายอะไรหรือไม่ แต่มารวมกันในบ้านอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตาไม่เส่ียงอันตราย ช่วยกันปรุง
อาหารแตไ่ม่ไดถ้กูสตูร กลบัรูส้กึอรอ่ยรสด ีสดชืน่ 

อาหารมื้อกลางวัน มื้อหนัก

ผัดผักฤทธิ์เย็นรวม ผ้ดด้วยน�้าและปรุงรสด้วยเกลือ
หวานจากธรรมชาติของผักแต่ละชนิด ใช้ไฟกลาง
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เป็นสุข เพราะการเกิดสภาพที่เป็นประโยชน์ในชีวิต 
จึงท�าให้สัมผัสสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข
 จะเห็นได้ว่า 
 ถ้าผู้ใดพิจารณาประโยชน์ในสิ่งท่ีเป็น
ประโยชน์จนเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นเป็น
ประโยชน์ จะท�าให้ผู้นั้นเข้าถึงหรือสัมผัสสิ่งท่ี
เป็นประโยชน์น้ัน ด้วยความรู้สึกท่ีเป็นสุข และ
เม่ือส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ออกฤทธิ์ก็จะรู้สึกเป็นสุข 
 ถ้าผู้ใดพิจารณาประโยชน์ในสิ่งที่เป็นโทษ จน
เชื่อมั่นว่าสิ่งที่เป็นโทษนั้นเป็นประโยชน์ จะท�าให้ผู้นั้น
เข้าถึงหรือสัมผัสสิ่งที่เป็นโทษด้วยความรู้สึกท่ีเป็นสุข 
แต่เมื่อสิ่งที่เป็นโทษออกฤทธิ์ก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ข้ึน 
ผู้ใดพิจารณาโทษในสิ่งที่เป็นโทษ จนเชื่อม่ันว่าส่ิงท่ี
เป็นโทษนั้นเป็นโทษ จะท�าให้ผู้นั้นเข้าถึงหรือสัมผัส
สิ่งท่ีเป็นโทษนั้นด้วยความรู้สึกที่เป็นทุกข์ และ
เมื่อสิ่งที่เป็นโทษออกฤทธ์ิก็จะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้น
 ถา้ผู้ใดพจิารณาโทษในสิง่ทีเ่ป็นประโยชนจ์นเชือ่
มัน่วา่สิง่ทีเ่ปน็ประโยชนน์ัน้เปน็โทษ จะท�าใหผู้น้ัน้เขา้ถงึ
หรือสมัผสัส่ิงทีเ่ปน็ประโยชน์นัน้ ดว้ยความรูสึ้กทีเ่ปน็ทกุข ์
แต่เม่ือสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นออกฤทธิ์ก็จะรู้สึกเป็นสุข
 ถ้ามั่นใจว่าจะได้รับประโยชน์จะรู้สึก
เป็นสุข มั่นใจว่าเราจะได้รับโทษ  จะรู้สึกเป็นทุกข์
 อาหารรสจืด และยิ่งไม่มีเน้ือสัตว์ คนเขาจะ
บอกว่ามันไม่อร่อย ไม่มีชีวิตชีวา มันไม่มีแรง กินแล้ว

ธาตุไม่ครบ ก็ว่าไป เขาได้ข้อมูลด้านลบมาตลอด พอ
เรามากินมันเป็นไง จืด ทั้งชีวิตหรือเปล่าอาจารย์ ทั้ง
ชีวิตหรือเปล่าอาจารย์ ค�าแรกที่ถามขึ้นมาเลยนะ กิน
เข้าไปค�าที่สองก็ค�าถามเก่า ทั้งชีวิตหรือเปล่าอาจารย์ 
กินสิบค�าก็ค�าถามเดิม มันกลัวจะได้กินทั้งชีวิต มันไม่
อร่อย แล้วจะเอาลงตรงไหนของคอดี ทุกทีรูคอเราก็มี
อยู่ คราวน้ีรคูอมันหายไปไหน หาทีก่ลนืลงไมไ่ดเ้ลยนะ 
โอ้โหตาย ตาย มันกลืนไม่ลง กลืนไม่ลง แต่ก็ท�าอะไร
ได้ละ มันไม่มีอะไรกิน 5 วันมานี่ไม่มีอะไรกิน กินกัน
ตาย กินกันตาย กินกันหิว กินกันหิว เขาว่ากินเป็นยา 
เอากินเป็นยา พอพิจารณาอย่างนี้ก็พอกลืนได้บ้าง พอ
เอาลงไปไดบ้า้ง เพราะอะไร กพ็จิารณาแบบนีม้นักเ็ป็น
ประโยชน์ใช่ไหม นี่แหละเราก็เริ่มแก้ปัญหาชีวิตโดย
ไม่รู้ตัว เราก็เริ่มพิจารณาประโยชน์ เพราะประโยชน์
ท�าให้เรารับสิ่งนั้นได้อย่างมีความสุข มันท�าให้กลืนได้ 
เราก็บอกกินกันตาย ๆ กินกันหิว กินเป็นยา โรคจะ
ได้หาย จะได้แข็งแรง พอเราพิจารณาประโยชน์มากๆ 
เข้าก็พอกลืนได้เหมือนกัน พอมีรูลงได้เหมือนกัน พอ
กลืนลงไปมันก็อิ่มอยู่นี่ พอกลืนลงไปมันก็อิ่ม มันเบา
ท้อง นอกจากเบาท้อง เอ๊ะมันก็มีแรงอยู่นะ นอกจาก
เบาท้องมันก็มีแรงอยู่นะ นอกจากมีแรงมันก็สบายตัว
ด้วย หรือว่ามันจะเป็นตามอาจารย์ว่ามาเลย ตามจิต
อาสาว่ามาเลย ว่ามันจะเบา สบาย มีก�าลัง เบา สบาย 
มีก�าลัง เอ๊ะมันเริ่มเบาๆ ท้อง เอ๊ะมันเริ่มมีแรงอยู่ เอ๊ะ
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มันสบายตัวอยู่ ปวดๆ เมื่อยๆ ก็เบาเบา ๆ 
เอะ๊อาการไม่สบายอืน่มนักเ็บาเบา ๆ   มนัเปน็
ประโยชนน์ี ่ทีน่ีพ้อมัน่ใจวา่มนัเปน็ประโยชน ์
เป็นไงพอเริ่มมั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์ใช่
ไหม เอ๊ะหลังๆมา กินรสดีขึ้นบ้างไหม เออ 
รูส้กึวา่มนัรสดขีึน้ เออมันรู้สึกอร่อยข้ึน รู้สึก
รสดีขึ้น รู้สึกกินง่ายขึ้น ไหนท่านใดที่กินวัน
หลังๆ แล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างไหม ไหนยกมือขึ้น
สิ พอกลืนได้บ้าง เอ้อ เข้าท่านะนี่ โอ้โห 
ยกมือเกือบหมดเลยนะนี่ ๕๐๐ กว่าท่าน
นี่ ท่านใดถึงวันน้ียังกลืนไม่ลงอยู่เลย อาจ
จะมีไม่กล้ายกมือ โอ้ยเพื่อนเข้ากินได้หมด
เลย ดูสิ โอ้โห เรื่องมหัศจรรย์ ไหนยกมือ
ใหมอ่กีทสิี ทา่นใดกนิได้บา้ง วันหลังๆมากนิ
ได้ โอ้โห ความเจริญของมนุษยชาตินะ โอ้
โห คนสามารถกินอาหารที่เป็นประโยชน์ 
ด้วยใจที่เป็นสุขได้ ด้วยรสดีได้ มันรู้สึกรส
ดีขึ้น กลืนง่ายขึ้น มันกินง่ายขึ้นบ้าง มัน
อร่อยขึ้นบ้าง ผมจะบอกความลับให้ นี่
เป็นความมหศัจรรยน์ะ จะบอกความลบั
ให้ วันแรกเขาปรุง ๗๐% ปรุงอร่อยจาก 
๑๐๐% เขาเหลอื ๗๐% วนัทีส่องเขาปรงุ 

๕๐% วันที่สามเมื่อวานเขาปรุง ๓๐% เขาลดการปรุงลงมา
ให้เป็นประโยชน์มากขึ้น ให้ร่างกายมันแข็งแรงที่สุด ให้มัน
ขับพิษได้มากที่สุด เขาปรุง ๓๐ % เอ๊ทำาไมเราอร่อยขึ้นทุก
วัน มันเป็นอย่างนี้แหละ นั่นแหละถ้าเรามั่นใจว่าสิ่่งนั้นเป็น
ประโยชน์เราก็จะมั่นใจ มันมีความสุขขึ้นทุกวัน มันก็กินได้
รสดขีึน้ทกุวนั เดีย๋วคอยดนูะทา่นกนิอาหารรสจดื พอคุน้ชนิ
แล้วนะ พอท่านไปกินอาหารรสจัดนี้นะ มันจะ อ้อ อ้อ อุ้ย
ทำาไมมันเผ็ดสลบอย่างนี้ ทำาไม่เค็มปี่เลย ใส่เท่าเดิมนะ ใส่
หวานมันเค็มเผ็ดอะไรเท่าเดิม หวานก็หวานเลี่ยน มันก็มัน 
มนึหวัเลย มนัเปน็อย่างนัน้ รสมนัจะไมค่อ่ยดแีลว้ เพราะจิต
มันเริม่รูค้วามจรงิตามความเป็นจรงิ ชวีติเริม่รูค้วามจริงตาม
ความเป็นจริง เราไปกินอาหารที่เป็นพิษมันจะไม่ค่อยอร่อย
แล้ว มันลดความอร่ิอยลง เพราะมันเป็นพิษชัดเจน จิตเรา
มันดีแล้ว เราได้ล้างพิษ ล้างจิต เราได้ปัญญาแล้ว พอได้
ปัญญาแล้ว ความอยากในสิ่งที่เป็นพิษมันลดลง แล้วก็ไป
กินมันจะอร่อยน้อยลง แต่พอเรากินตัวที่มันเป็นประโยชน์
จะรู้สึกอร่อย รู้สึกเป็นสุข มันจะกลับกัน เพราะฉะนั้นท่าน
ไม่ต้องกลัวว่าจะกินอาหารสุขภาพไม่อร่อย ไม่ต้องกล้ว ดังน้ัน
เทคนิคการกินอาหารสุขภาพให้อร่อยคืออะไรรู็ไหม กินบ่อยๆ 
แลว้จะอรอ่ยไปเอง เทคนคิการกนิอาหารสขุภาพใหอ้รอ่ย คือ 
กินบ่อยๆ กินไปเรื่อยๆ เพราะเรากินมันเรื่อยๆ เราจะเห็น
ประโยชนม์นัเรือ่ยๆ กนิทีไรกเ็บากาย มกีำาลงัทกุท ีเบาทอ้ง
มแีรง โอ้ยกินทีไรก็มปีระโยชน์ทกุทมีันก็อร่อย มันจะอรอ่ย 
ถา้เราฝกึกนิบ่อยๆ มันจะอรอ่ยไปเอง เพราะเราจะมัน่ใจวา่มนั
เป็นประโยชน์ ถ้าเรามั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์ มันจะอร่อย มัน
เป็นธรรมชาติของเขา นี่เป็นสัจจะอยู่อย่างนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะ 
ทา่นยงัชอบอาหารทีป่รุงรสจดั ทีอ่ร่อยทีท่า่นชอบนัน้อยู ่ก็ไมต้่อง
ไปกังวล เราไม่ได้กินอาหารสุขภาพแบบนี้ตลอดเวลาหรอก เราก็
พยายามกินใหไ้ดม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้แตว่นัไหนมนัอดไมไ่ด ้มนั
เครยีดมาก อยากมาก อยากกนิของอรอ่ยทีเ่ราชอบนะ ท�าอยา่งไร 
เราก็ไปกินสิ  คิดอะไรมาก มันเครียดมาก อยากมาก เราก็ไป
กนิของอรอ่ยทีเ่ราชอบบา้งใหม้นัหายเครยีด หายอยาก เพราะถา้
เราไม่ไปกินอาหารอร่อยที่เราชอบนะ ถ้ามันเครียดมากนะ พิษที่
เกิดจากความเครียด จะเป็นพิษมากว่าของอร่อยที่เป็นพิษอีกนะ 
เพราะฉะนั้น ก็ไปกินของอร่อยบ้าง เขาเรียกว่า “อาหารล้างพิษ
เครยีด” คอืมนัอดไมไ่ดจ้รงิๆ ก็ไปกนิบา้ง ของอรอ่ยทีช่อบนะ พอ
ใหม้นัหายอยาก พอหายอยากกม็ากนิอาหารสขุภาพ พอกินอาหาร
สุขภาพไปวันไหนมันอยากมาก เครียดมาก ก็กินของอร่อยที่ชอบ
บา้ง กอ็ยา่งนี ้สลบัไปสลบัมา ฝกึแคน่ีเ้ราก็แขง็แรง ไปกนิไอ้ตวัที่

แกงจืดหมอเขียว กินหลังอาหาร 
หรือดื่มน�้าแกงก่อนอาหาร 
ปรับสมดุลร่างกาย มีฟัก ข้าวโพด
ผักหวานบ้าน ต้มไฟกลาง ไม่ใส่เกลือ



วารสารแพทย์วิถีธรรม  19 

ช่วงที่นอนดูขวดน�้าเกลือ มันได้มีโอกาสทบทวน และ
สิง่ส�าคญัท่ีอาตมาไดเ้หน็เปน็รปูธรรมอย่างชัดเจน ก็คอื 
อาตมาวา่อาตมายังไม่แก่นะ อาตมาปเีดยีวกบัหมอเขยีว 
แต่หมอเขียวหน้าเด็กกว่าอาตมาเยอะ น�าหน้าไปเยอะ
ชว่งทีอ่าตมาปว่ย พอ่ทา่นอาย ุ๘๐ กวา่ พอ่ทา่นไปเย่ียม
อาตมาบอ่ยมาก ซึง่เราเปน็คนอาย ุ๔๐ กวา่ แตค่นอาย ุ
๘๐ กว่ามาเยี่ยม เรารู้สึกเขินไง เราก็เลยถามตัวเอง
ทุกวันว่า ท�าไมคนอายุ ๘๐ กว่า ถึงแข็งแรงได้ขนาดนี้ 
หลังจากนั้นอาตมาก็รีเซทชีวิตตัวเองใหม่ โดยการ... 
เอาเถอะ พอ่ทา่นท�าอะไรเราจะท�าตามทัง้หมด พ่อทา่น
เทศน ์เราจะฟงัเทศน ์พ่อทา่นเขยีน เราจะอ่าน พ่อท่าน
ออกก�าลงักายเราจะออกดว้ย พอ่ทา่นนอนหวัค่�า เราก็
จะนอนหวัค่�าเหมอืนกนั พอ่ทา่นฉนัอาหารรสจดื จดืดว้ย 
ระยะเวลาเดือนกว่าๆ อาตมาฟื้น ฟื้นแบบก็งงตัวเอง
เหมอืนกนันะ ฟืน้แบบพรบึๆๆ ขึน้มาเลย ตอนนีอ้าตมา
แข็งแรงกว่าควาย ๓ ตัว อีกนะนี่ แข็งแรงมากตอนนี้
เมือ่วานนีเ้จออาเลก็นี ้ทีน่ี ่กบ็อกวา่ มเีวลาใหอ้าตมาคุย
กบัหมอเขียวสกัสามนาทีไหม คุยเลยแล้วกนัตอนน้ี คือ
อาตมาจะขอโทษหมอเขียวนะ ที่ผ่านมา อาตมาเพ่ง
โทษซุปสวรรค์กับส้มตำามากเลยนะ มันเป็นอาหารที่
ฝาหม้ออาตมายังไม่ดูเลย แต่ขออภัยเถอะ ทุกวันนี้
อย่างอื่นอาตมาไม่ไหว อาตมาจืดเท่านั้นเลยนะ ชีวิต
เรานี้ยังไง จะต้องเอาตะไบมาถูลิ้นเลยหรือเปล่านี่ 
คือ อาหารที่เป็นมันเป็นทอด หรืออาหารที่รสชาติจัด
จ้าน อาตมาสู้ไม่ไหวเลยตอนน้ี กินซุปสวรรค์ทีตอนน้ีเป็น
กาละมัง ๆ เขาเอาส้มตำามาตำาถวายอาตมา ถ้ารสชาติ
มันแรงเกินไป อาตมาต้องเอาไปล้างน้ำา แล้วมานั่งกิน 
มนังงชวีติเหมอืนกนั ทำาไมอาตมาเป็นอย่างน้ี ก็ขออภยั
ที่เคยเพ่งโทษส้มตำาและซุปสวรรค์หมอเขียวนะ ทุกวัน
น้ีมีชีวิตอยู่ได้ก็เพราะส้มตำาและซุปสวรรค์นี้แหละ...” 

สรุปสาระธรรม ท�าวัตรเช้าและแสดงธรรมโดยคณะ
สมณะและสิกขมาตุ 
ค่ายพระไตรปิฎก คร้ังท่ี ๑๗ รุ่น “อภินิหารแห่งพุทธะ” 
เช้าวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ณ สวนป่านาบุญ ๑ อ�าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร

ท่านถักบุญ
“กราบขอโอกาสพ่อท่าน ภัณเต เพื่อนสมณะทุกรูป
ครับ เจริญธรรมสิกขมาตุ ญาติธรรมทุก ๆ คน 
อาตมาไม่ได้ท�าวัตรเช้ามา ๑๐ กว่าปีนะ วันนี้เป็นวัน
แรก พูดกันตรงๆ นี้แหละ ชีวิต..
อาตมาเป็นคนท่ีไม่สนใจเรือ่งสุขภาพ อาตมาไม่ฟังเรือ่ง
คอร์สสุขภาพทั้งหลาย อาตมาไม่สนใจอาหารสุขภาพ 
เป็นสิ่งที่น่าเบื่ออย่างยิ่ง นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้า
นี ้พรรษานีท้�าให้อาตมาต้องกลบัมาทบทวนตวัเอง หลงั
จากได้นอนพกัฟ้ืน ๔๙ คนื นอนดขูวดน�า้เกลอื ๒๙ ขวด 
แหม... หมดสภาพเลย มันรู้สึกว่าเราเดินผิดมาตลอด 

เปน็พิษบา้งเพ่ือคลายเครยีด เพ่ือเปน็วคัซนี ใหร่้างกาย
ได้ฝึกอดทนต่อพิษ ฝึกสลายพิษ ฝึกขับพิษ มันก็ท�าให้
รา่งกายแขง็แรง ผมเกบ็ข้อมลูจากงานวจิยัของผม พบ
วา่คนเราในหนึง่สัปดาห ์พยายามกนิอาหารสขุภาพใหไ้ด ้
๕ วัน พยายามให้ได้ ๕ วัน แรกๆ ไม่ได้ก็พยายามไม่
เป็นไรวันเดียวก็เอาแล้วเพิ่มไปเรื่อยๆ  พยายามกินให้
ได้ ๕ วัน อาหารที่ดีต่อสุขภาพ สมดุลอีกสองวันฉลอง
อยากกินอะไรก็กิน แบบนี้คบอาจารย์ได้หน่อยไหม จะ
คบอาจารย์ได้ก็วันนี้ละนะ วันที่ให้กินของอร่อยได้ มัน
อดไม่ได้ก็ไปกินบ้าง สัปดาห์ละวันสองวัน กินพอเป็น
วัคซีน พอหายอยาก อย่ากินจนเป็นวัคซวยละ กินมาก
ไปก็เป็นวัคซวย กินเล็กน้อยก็เป็นวัคซีน เพราะฉะนั้น
อย่าเอาถึงขั้นวัคซวย เอาวัคซีนก็พอ เอาพอหายอยาก
ก็มากินอาหารสุขภาพ พอมันอยากมากๆ ก็ไปกินบ้าง 
นี่แหละกินอาหารที่เราชอบที่มันเป็นพิษ สัปดาห์ละวัน
สองวัน นี่ได้ ท�าไปทั้งชีวิตเลย ไม่มีปัญหา ก็จะท�าให้
แข็งแรงอายุยืนได้ หายโรคได้ ก็เป็นอย่างนี้ในเรื่อง
อาหาร หรือเรื่องอ่ืนๆในชีวิต ให้เราหมั่นพิจารณา
ประโยชน์อย่างถูกบุญกุศล พอเจอสถานการณ์ไหนก็
แลว้แต ่ถ้าเราพจิารณาประโยชนท์ีเ่ราจะไดร้บั ถกูบญุ
กุศลจะท�าให้เรารู้สึกเป็นสุข 
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 การศึกษาสถาบันวิชชาราม ท่ีมุ่งจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือให้ชีวิตได้รับธรรมะอันเป็นความผาสุกท่ีแท้จริงของ
ชีวิตตามหลักปรัชญาการศึกษาและวิสัยทัศน์ข้างต้น ด้วย
การปฏิบัติ “อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา” ตามหลักทฤษฎี
พระพุทธเจ้า มรรคมีองค์แปด ทางเอกสายเดียวท่ีจะพา
พ้นทุกข์ โดยด�าเนินไปพร้อมกับการพ่ึงตนและเก้ือกูลผู้
อ่ืน ด้วยการท�ากิจกรรมการงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต 
ซ่ึงด�าเนินการร่วมกับหมู่มิตรดีสหายดีในสภาพสังคมส่ิง
แวดล้อมท่ีดี แล้วน�าธรรมะ กิจกรรมการงาน และองค์
ประกอบดังกล่าว มาท�าการศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการ ซ่ึง
สถาบันวิชชาราม ได้เปิดท�าการเรียนการสอนอย่างเป็น
ทางการในภาคการศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ โดยทางสถาบัน
วิชชาราม ได้รับความเมตตาจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ 
ท่านกรุณามาแสดงธรรม ปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาค
การศึกษาท่ี ๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๕ รุ่น “สมาธิพุทธ สุด
ยอดศิลปะแห่งอุดมมงคล” (หลักสูตร ๗ วัน) ที่จัดขึ้น

“... มเีปา้หมายการศกึษาที่ใหเ้กดิสภาพ ๔ อย่างนี ้คอื “ชีวติพอเพยีงเรยีบงา่ย รา่งกาย
แข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข” ซึ่งเชื่อว่า การศึกษาทั่วไป ยังขาด ๔ อย่างนี้ ...”

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว)
๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สวนป่า
นาบุญ ๓ ต�าบลคลองสาม อ�าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี
 ปัจจุบัน สถาบันวิชชาราม มีนักศึกษาเฉพาะ
เครือข่ายในประเทศไทย รวมจ�านวนประมาณ ๒๗๙ 
คน เป็นนกัศึกษาทีโ่อนเทยีบมาจากการศกึษาหลกัสตูร 
“แพทย์วิถีธรรม ๗ ปี” รุ่นที่ ๑-๕ จ�านวนประมาณ 
๑๗๔ คน และเป็นนักศึกษาที่สมัครและสอบเข้าใหม่
ของสถาบนัวชิชารามในปีการศกึษา ๒๕๕๙ น้ีเป็นปีแรก 
โดยมีการรับสมัครและสอบสัมภาษณ์รวม ๓ ครั้ง ใน
ค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๔ รุ่น “เลิศล�้าอนุตตริยะ” 
ครั้งที่ ๑๕ รุ่น “สมาธิพุทธ สุดยอดศิลปะแห่งอุดม
มงคล”  รุ่น ๑๖ “ฝึกฝนมรรคมีองค์ ๘ ทางเอกสาย
เดียวสู่ความพ้นทุกข์” จ�านวนรวมประมาณ ๑๐๕ คน  
แต่ด้วยยังมีประชาชนที่เคยผ่านค่ายสุขภาพแพทย์วิถี
ธรรมหลักสูตร ๕ วัน ขึ้นไป อย่างน้อย ๑ ครั้ง และ
ผ่านการเข้าค่ายพระไตรปิฎกจัดโดยมูลนิธิแพทย์วิถี

สถาบันวิชชาราม 
เปดิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตาม
อัธยาศัย ระดับอุดมศึกษา ปัญญาตรี โท 
เอก หลกัสตูร “จติอาสาวถิธีรรม” สาขา... 
(ตามความสนใจทีเ่ปน็ประโยชนต่์อสงัคม)

ปรัชญาการศึกษาของสถาบันวิชชาราม
“ธรรมะเด่น เน้นฐานงาน ชาญวิชา”

วิสัยทัศน์ “ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม จิตใจเป็นสุข”
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ธรรมแห่งประเทศไทย หลกัสตูร ๕ วนัขึน้ไป อย่างน้อย 
๑ ครั้ง ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสมัครเรียนเป็น
นักศึกษาสถาบันวิชชารามในค่ายพระไตรปิฎก คร้ังที่ 
๑๗ รุ่น “อภินิหารแห่งพุทธ” ในค่ายพระไตรปิฎกครั้ง
ที่ ๑๗ นี้ จึงได้มีการรับนักศึกษาให้สอบสัมภาษณ์ เป็น
นักศึกษาสมทบ ที่สามารถเรียนไปพร้อมกับนักศึกษา
ในรุ่นปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้ แต่จะได้และรับรหัสการ
เป็นนกัศึกษาใหม่ในรุน่ปีการศกึษา ๒๕๖๐ มจี�านวน .... คน
 ในสว่นของวชิชาจารย ์ทีม่ารวมพลงัสานท�าความด ี
รว่มท�าการศกึษาสถาบันวิชชาราม และมาร่วมงานการ
ปฐมนิเทศและเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙ ใน
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีจ�านวนรวม ๒๔ ท่านจาก
วิชชาจารย์ทั้งหมด ๔๐ ท่าน ด้วยบางท่านติดภารกิจ 
ไม่สามารถจัดสรรเวลามาร่วมได้
 การศึกษาสถาบันวิชชาราม อ�านวยการสอนโดย
วิชชาธิการบดี ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ด้วยการ
สอนในภาคทฤษฎีตามหลักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าในพระ
ไตรปิฎก และในภาคปฏิบัติด้วยการร่วมท�ากิจกรรมฐาน
งานต่าง ๆ ในค่ายพระไตรปิฎก หลักสูตร ๗ วัน ข้ึนไป 
 ในทุกค่ายของพระไตรปิฎก ๗ วันที่อยู่ในค่าย 
จะมีการสอบเก็บคะแนนนักศึกษา ด้วยการสอบแลก
เปลี่ยนสภาวธรรม คนละ ๕ นาที โดยนักศึกษาทุกคน 
จะต้องขึ้นมาเล่าถึงสภาวธรรมของตนว่า 
๑. ลดละเลิกกิเลสอะไรได้บ้าง 
๒. การปฏิบัติศีล/การต่อสู้กับกิเลส ท�าได้ดีเพียงใด 
๓. ความดีที่ท�า มีอะไรบ้าง และร่วมบ�าเพ็ญบุญกุศล
ที่ไหนบ้าง 
 ในสว่นของการบา้นทีน่กัศกึษาวชิชาราม จะตอ้ง
จัดท�าส่งเป็นข้อเขียนการบ้าน มีดังนี้ 
• สรปุประโยชนท์ี่ไดจ้ากการฟังธรรมในค่ายพระไตรปิฎก 
ตั้งแต่ ครั้งที่ ๑๔ เป็นต้นไป
• บทความประวัติจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
• กรณีศึกษาการดูแลสุขภาพกาย ใจ สังคมและสิ่ง
แวดล้อม อย่างน้อยปีละ ๑๐ ราย
• สรุปสภาวธรรมรายสัปดาห์
• การบ�าเพ็ญบุญกุศล (ที่เป็นการเข้าร่วมค่ายสุขภาพ
ที่จัดโดยจิตอาสา อย่างน้อย ๖ ครั้ง และค่ายสุขภาพ
ที่จัดโดยส่วนกลางอย่างน้อย ๓ ครั้ง ต่อปี)
• รายงานผลการทานอาหารมื้อเดียว ละเลิกเนื้อสัตว์ 
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง

นักศึกษาสถาบันวิชชาราม สามารถเข้าดู
ข้อมูลทะเบียนและการส่งการบ้านของท่าน
ได้ที่ 
ลิงค์https://docs.google.com/document/
d/1rZASLlZ9sWReyDEoOeAr75I7oi_DWp-
Kq00wQtb09p-k/edit

 ในส่วนของการศึกษาเชิงวิชาการ ในค่ายพระ
ไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๔ และ ๑๕ ได้มีการน�าเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยต่อวิชชาจาร
ย์ โดยนักศึกษาที่เรียนระดับปัญญาตรี จะรวมกลุ่ม
กันท�างานวิจัยและจัดท�าเป็นวิทยานิพนธ์ ๑ ฉบับ ร่วม
กัน โดยในแต่ละกลุ่ม มีนักศึกษาที่จะได้ช่วยกันท�างาน 
หรือท�างานร่วมกันประมาณ ๕-๑๐ คนต่อกลุ่ม ส่วน
ในระดับปัญญาโท และปัญญาเอก จะเป็นการจัด
ท�างานวิจัยแบบเดี่ยว นักศึกษาทุกคนจะต้องท�างาน
วิจัยเชิงวิชาการคนละ ๑ เรื่อง เพื่อน�าเสนอต่อวิชชา
จารย์ ก่อนจบการศึกษาในแต่ละระดับ 
 นอกจากการอบรมการท�าวิจัย โดยคณาวิชชา
รจารย์ในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑๕ และ ครั้งที่ 
๑๗ แล้วคณาจารย์สถาบันวิชชารามได้มีการประสาน
ขอความร่วมมือในการท�าวิจัยจากทีมคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยวิชชาราม ที่มาเก็บข้อมูลจากนักศึกษา
สถาบันวิชชาราม ในเรื่อง “ภูมิธรรมสมณะ ...” ซึ่งถือ
เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�าวิจัยที่ได้ทั้งประโยชน์
และสาระด้วยกันทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ศึกษาและทบทวน
การศึกษาการท�าวิจัยเชิงวิชาการ ที่ได้สอนในค่ายพระ
ไตรปิฎก ย้อนหลังบางส่วน ได้ดังนี้ 
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- 590613.6 การทำาวิจัยของสถาบันวิชชา
ราม https://www.youtube.com/watch?v=5Vg_
Bb81iXY&list=PLbzpGbAUyJqlXVBaF_SZULOTn45A-
LzVK&index=21
- 590614.2 ตวัอยา่งงานวจิยั บรรยายโดยหมอเขยีว ค่าย
พระไตรปิฎก ครั้งที่ 15 สวนป่านาบุญ 3
https://www.youtube.com/watch?v=GNTh7o20RV0&in
dex=23&list=PLbzpGbAUyJqlXVBaF_SZULOTn45A-LzVK
- 590615.3 การทำาการวจิยัจากวชิชาจารย ์รศ.ดร.ศรดุา 
สมพอง ค่ายพระไตรปิฎก สวนป่านาบุญ3 ปทุมธานี
https://www.youtube.com/watch?v=pjqCtcKQFsY&in
dex=30&list=PLbzpGbAUyJqlXVBaF_SZULOTn45A-LzVK
- 590616.3 สอนการทำางานวิจัย โดย ดร.พิทยา สิทธิ
โชติและดร.อภิสิน ศิวยาธร ค่ายพระไตรปิฎก สวนป่านาบุญ 3
https://www.youtube.com/watch?v=0WGO_iKMORw&i
ndex=36&list=PLbzpGbAUyJqlXVBaF_SZULOTn45A-LzVK
- 590616.5 สอนทำางานวิจัย โดย ดร.พิทยา สิทธิโชติ 
และ ดร.อภิสิน ศิวยาธร ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 15 (ต่อ)
https://www.youtube.com/watch?v=R_eX9_PK7ow&in
dex=38&list=PLbzpGbAUyJqlXVBaF_SZULOTn45A-LzVK
- 591023.4 นำาเสนองานวิจัย โดยวิชชาจารย์ มหาวิชชา
ราม ณ สวนป่านาบุญ ๑
https://www.youtube.com/watch?v=dEi--td0dS4
- 591023.5 นำาเสนอกลุม่ตอ่วชิชาจารย ์ค่ายพระไตรปฎิก 
ครั้งที่ ๑๗
https://www.youtube.com/watch?v=uV6QtjpfEXM
- 590612.6 แนะนำาคณะวิชชาจารย์ สถาบันวิชชาราม 
ค่ายพระไตรปิฏกครั้งที่ ๑๕ สวนป่านาบุญ ๓
https://www.youtube.com/watch?v=nkj8DIqVRqY

โศลกธรรมพ่อครูสมณะโพธิรักษ์

“การศึกษาที่ไม่ลดกิเลส 
กู้ประเทศไม่ได้”

“ความบริสุทธิ์เท่านั้น ที่จะชนะทุก
สิ่งทั้งโลกในที่สุด” 

หมายเหตุ : 
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ได้แสดงธรรมในรายการเอื้อไอ
อุ่นแพทย์วิถีธรรม ในเย็นวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
อ่านเนื้อหาธรรมเทศนาทั้งหมดได้ที่ 

590611_เอื้อไออุ่น แพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ ๓ 
คลอง ๓ http://www.boonniyom.net/81178/  
และรบัชมและฟงัได้ที ่ยทูปู บญุนยิม ทวีี “590611 999 
1 พ่อครู เอื้อไออุ่น แพทย์วิถีธรรม คลอง 3” https://
www.youtube.com/watch?v=lkv4KaGQdqM 

“590612_รายการวิถีอาริยธรรม สวนป่านาบุญ ๓” 
อ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ที่ 
http://www.boonniyom.net/590612_รายการวิถี
อาริยธรรม-สว/ 
และรับชมและฟังได้ที่ https://www.youtube.com/
watch?v=s_7kjs2SpBg 590612 999 0 วถิอีารยิธรรม 
คลองสาม MASTER (ยูทูป บุญนิยมทีวี)

ส�าหรับท่านที่สนใจการศึกษาของสถาบันวิชชา
ราม ท่านสามารถ *สอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ที่**
สถาบันวิชชาราม 
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
๑๑๔ หมู่ ๑๑ ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล 
จ.มุกดาหาร ๔๙๑๒๐ โทร.๐๘๘-๕๕๖๐๗๑๑, 
๐๘๑-๙๒๔๒๔๓๙, ๐๘๙-๔๕๒๐๕๕๙, ๐๘๘-
๐๓๐๔๘๑๒, ๐๘๗-๙๗๐๘๖๒๔
www.morkeaw.net, 
Facebook : สถาบันวิชชาราม, มูลนิธิแพทย์วิถี
ธรรมแห่งประเทศไทย 
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 ศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามเป็นการจัดการ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ
ประถมศึกษา  จัดการเรียนการสอนเป็น ๒ ส่วน คือ 
ประถมศึกษาตอนต้นระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓  
และประถมศึกษาตอนปลายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๔ -๖ เปิดท�าการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  ๒๕๕๙  
จดัการสอนมาแลว้เปน็ระยะเวลา ๑ ภาคเรยีน   จดัการ
สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  มีจ�านวนนักเรียน
จ�านวน  ๓ คน  และประถมศึกษาปีท่ี  ๓  จ�านวน ๑ คน  
 เปิดทำาการสอนครั้งนี้มีข้อจำากัดดังนี้
 ๑. ผู้ปกครองนักเรียนต้องเป็นสมาชิกจิตอาสา
หรือผ่านการอบรมค่ายสุขภาพและค่าย  พระไตรปิฏก
มาแล้วไม่น้อยกว่าอย่างละ ๑ ครั้ง  

เด็กได้อะไร
จากการเรียน		 	 	
ในศูนย์
การเรียน			 	 	 			
สถาบัน
วิชชาราม 

 

๒. ผู้ปกครองต้องมาร่วมเรียนกับนักเรียนทุกคร้ังที่มี
การจดัการเรยีนการสอน  (นอกจากนีย้งัม ี การเคลือ่น
ย้ายไปตามการจัดค่ายที่มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม
จัดอย่างต่อเนื่อง)  รวมทั้งต้องมาเรียนก่อน  ค่ายเปิด
อบรมและหลังปิดค่ายแล้วอย่างละ ๑ วัน   เพื่อให้
เวลาท�าการสอนเพยีงพอตามนโยบายทีก่ระทรวงศกึษา
ก�าหนด   สว่นเวลาทีเ่หลอืผูป้กครองตอ้งรบังานเพือ่น�า
ไปสอนให้กับผู้เรียนที่บ้าน
 เด็กได้อะไรจากการมาโรงเรียนของศูนย์การ
เรียนสถาบันวิชชาราม
  การจัดการเรียนการสอนเน้นปรัชญา “ธรรมะ
เด่น  เน้นฐานงาน ชาญวิชา” และสร้างวิสัยทัศน์ให้
กับผู้เรียนในเรื่อง ด�าเนินชีวิตแบบพอเพียงเรียบง่าย
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ร่างกายแข็งแรง จติใจดีงาม จิตใจเป็นสขุ  ดงันัน้ การ
จดัการเรยีนการสอนจงึตัง้เป้าหมายทีส่อนให้ผูเ้รยีนมี
ชวีติทีเ่ป็นสขุโดยปฏบิตัติามหลักธรรมะและด�ารงชวิีต
แบบเรยีบง่ายแบบพ่ึงตนเองได้และเรยีนรูท้ีจ่ะเก้ือกลูผู้
อืน่   รูจ้กัการแบ่งปันเพ่ือให้สงัคม อยูร่่วมกนัได้อย่าง
ผาสกุทีย่ัง่ยนื  การจดัการเรียนการสอนสิง่ส�าคญัทีสุ่ด
คือ ครตู้องเข้าใจก่อนว่า “เดก็ทกุคนเรียนรู้ได้และอยาก
เรยีน” ไม่ว่าเดก็ผูน้ัน้จะยากจนหรอืร�า่รวย  เป็นหญิง
หรอืชาย  และผลการเรียนรู้มใิช่วดัได้จากคะแนนเฉลีย่
ในชัน้เรยีน แต่วดัได้จากพฒันาการทีเ่ดก็แสดงให้เราเหน็  
ยกตวัอย่างเดก็หญิงแตมแตม เป็นเดก็ทีม่วียัต�า่กว่าระดบั
ชัน้เรยีนท�าให้ขาดความพร้อมและยงัไม่รูจ้กัตวัอกัษรและ  
การออกเสยีงทีถ่กูต้อง  ในขณะทีเ่ดก็คนอืน่เร่ิมอ่านออก
และนบัตวัเลขได้แล้ว  นัน่คอืพฒันาการทีเ่ดก็หญงิแตมแต
มอาจเทยีบไม่ได้กบัเดก็คนอืน่  แต่เดก็หญงิแตมแตมก็
มคีวามก้าวหน้า  จากเดมิที่ไม่ยอมเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน
พร้อมเพือ่น ๆ  กค่็อยๆยอมรับและยอมมาเรยีนรูใ้นชัน้
เรียนเพิม่มากข้ึนเป็นล�าดับ  สิง่น้ีจงึแสดงให้เหน็ว่าเดก็
ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละยากเรยีนในชัน้กบัครูผูส้อนที่
มีความเข้าใจในพฒันาการ  ของเดก็อย่างถกูต้อง  ต้อง
ขอบคณุแนวคดิการจัดการสอนของแรนด้ี  สโตน ที่
ข้าพเจ้าน�ามาปรบัใช้ 
 สิ่งส�าคัญอีกข้อหนึ่งส�าหรับการเป็นครูผู้สอน
นักเรียน คือ ต้องท�าให้แน่ใจให้ได้ว่าตนเองก�าลังใช้
กลวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้าถึงเด็กแต่ละคน  
เพื่อท่ีว่าเด็กนั้นจะประสบความส�าเร็จได้บ้าง  ดังนั้น
ครจูงึตอ้งไมห่ยดุการเรียนรู้ของตนเองท่ีวา่ “เดก็เคา้มี

วิธีการเรียนรู้ และเราจะช่วยเด็กให้กลายเป็นผู้เรียนที่              
ดีขึ้นให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้  และสร้างแนวคิดให้
เด็กเกิดความมั่นใจว่าเขาสามารถเปล่ียนเป็นผู้เรียน              
ที่พึ่งพาตนเองได้  นั่นคือ เด็กรู้สึกดีต่อตนเองมีความ
ภาคภมูใิจในตนเองในฐานะนกัเรยีน  เมือ่เดก็เกดิความ
ภมูใิจในตนเอง  จึงจะหนัมามุง่พัฒนาตนเองใหม้ากกวา่
เดิมเพื่อให้ประสบความส�าเร็จมากขึ้น   ดังที่คณะครู
ผูส้อนของศนูยก์ารเรยีนฯเริม่มองเหน็พฒันาการดา้นนี้
ของผูเ้รยีนทกุคนบา้งแลว้  การสรา้งความเชือ่มัน่ทีด่ีให้
กบัเดก็โดยการตัง้ค�าถามกบัเดก็เพือ่สรา้งแนวทางการ
สืบค้นข้อมูลหรือความคิดอย่างลึกซึ้งเช่น เมื่อเด็กวาด
รูปและน�าผลงานมาส่งครูอย่าเพียงแต่รับงานมาและ
เก็บไว้    แต่ควรถามเด็กว่านักเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ
ภาพที่วาดนี้ได้อย่างไร  หรือท�าไมจึงคิดอย่างนั้น  แต่
ถ้าเด็กบอกไม่ได้ครูต้องไม่ปล่อยเรื่องนี้ไปเฉย ๆ  แต่
ควรชว่ยเด็กคดิหาค�าตอบ หรอือาจส่งเสรมิให้นกัเรยีน
คนอื่นมีส่วนร่วมด้วย  สิ่งนี้จะช่วยให้เด็กกลายเป็นนัก
คิดที่ดีกว่าเดิม และเกิดความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น   
นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เด็กขจัดความเข้าใจผิดใน
บางสิ่งซึ่งเด็กอาจมีได้  สิ่งนี้เราพบว่าเด็กของเราทั้ง 4 
คน   มีพัฒนาการที่ต่างกันตรงตามนักจิตวิทยาการ
ศกึษากลา่วไวว้า่เดก็ทกุคนมทีกัษะและพัฒนาการตาม    
ความถนัดและความสนใจดังที่เด็กชายแมมมอสชอบ
วาดภาพและระบายสีให้สวยงาม  เด็กชายเฟิร์สชอบ               
วาดภาพและลงรายละเอียดของภาพแตไ่มช่อบระบาย
ส ี  เดก็หญงิแตมแตมชอบวาดภาพตามจนิตนาการและ
บอกเรือ่งราวตามจนิตนาการได ้ ส่วนเดก็ชายแอลชอบ
วาดภาพและน�าเสนอผลงาน นีคื่อพฒันาการทีแ่ตกตา่ง
ระหว่างบุคคลแต่ทุกคนมีพัฒนาการเชิงบวก
 หากต้องการให้เดก็เตบิโตอย่างรูค้ณุค่าของตน
และเชื่อมั่นในตนเอง  พ่อแม่ต้องเล้ียงดูด้วย                     
สิง่ท้าทายและมีความหลากหลาย  มกีารเรยีนรูใ้นสภาพ
แวดล้อมทีม่กีารรบัรูเ้ป็นธรรมชาต ิ  จากการเล่น และ
การเชื่อมโยงกับสิ่งท้าทายต่าง ๆที่ครูและผู้ปกครอง
สอดแทรกให้เป็นระยะ  ด้วยการแสดงให้เหน็ว่าโรงเรียน
เป็นสถานทีม่คีวามเกือ้กลูและเป็นมติรกบันกัเรยีนและ
พ่อแม่นกัเรยีน  เพือ่ให้เดก็มคีวามต้องการมาเรยีนทกุ
ครัง้ทีเ่ปิดท�าการสอนเป็นการสร้างความอยากทีจ่ะเรียน
รู้ในตัวผู้เรียน   สิ่งนี้เราพบว่าเมื่อนักเรียนมาเรียนกับ
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เราผ่านไปหนึง่ภาคเรยีนนัน้เดก็เริม่ค้นพบความสขุของ
ตนเองแต่ละคนเริม่มปีฏสัิมพนัธ์ทีด่เีป็นส่วนหนึง่ของ
สงัคมแห่งการเรียนรู้มากข้ึน   นอกจากนีท้างศนูย์การ
เรียนฯยงัน�าความรู้เร่ือง การรับประทานอาหารทีถ่กูวธีิ
มีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยอาหารสขุภาพสตูรหมอเขียว
ทกุครัง้ทีม่าเรยีนเพือ่สร้างสุขภาวะทางกายและใจกบัเดก็   
ยิง่ไปกว่านัน้นกัเรยีนยงัสามารถน�าความรูน้ี้ไปขยายผล
ต่อคนในครอบครวัในเร่ืองการเรียงล�าดับการรบัประทาน
อาหาร  และน�า้ปรับสมดลุ (น�า้คลอโรฟิลล์) เป็นต้น   
 เด็กนักเรียนของเรามีความอยากรู้อยากเห็น
ดังน้ันคณะครูผู้สอนจึงส่งเสริมทักษะการคิดจาก                  
การรู้จักตัวอักษร การออกเสียงและการแปลความ
หมายของศัพท์ การแต่งเรื่องจากรูปภาพ หรือวาดขึ้น
เอง ดังนั้นเราจึงสนับสนุนการวาดภาพต่าง ๆ  และเล่า
เรื่องจากสิ่งที่ตนเองวาดหรือจินตนาการ  เพื่อน�าสู่นัก
อ่านทีด่ีในอนาคตดว้ยการสรา้งหอ้งสมดุเพือ่การสบืค้น
แสวงหาข้อมูล (องคค์วามรู้ต่าง ๆ ) ที่เอื้อประโยชน์ต่อ
การเรยีนรูม้คีรคูอยสนบัสนนุชีแ้นะใหก้�าลงัใจ   โดยมุง่
หวังให้นักเรียนกลายเป็นนักอ่านและเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และสามารถบรูณาการความคดิตา่ง ๆ ดว้ยตนเองอย่าง
มีเสรีภาพและเปน็ผูส้ามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองอยา่ง
มีเหตุมีผล น�าสู่ปรัชญาของสถาบันที่ว่า “ชาญวิชา “
เด็กๆของเราทุกคนและผู้ปกครองตลอดจนครูผู้สอน
ต่างมีความต้องการขุมปัญญาเพื่อใช้เป็นต้นแบบแห่ง
มาตรฐานทางจริยธรรมและช่วยตรวจสอบชีวิตของ
ตนได้   สิ่งนี้ศูนย์การเรียนสถาบันวิชชารามใช้วิธีการ 
“เช็คศีล”  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�าประจ�าทุกเช้าหลังสวด
มนต์และออกก�าลังกาย  โดยมีตัวชี้วัดที่ดีคือศีลห้า  ใชเ้

ปรยีบเทยีบกบัพฤตกิรรมที่ไดก้ระท�ากบัการรับรู้ไดข้อง
จติของนกัเรยีนวา่มคีวามรูส้กึเชน่ใด  มตีวัชีว้ดัทีค่วาม
รู้สึก “สบาย เบากาย  มีกำาลัง”  ซึ่งเป็นพลังแห่งชีวิต
ของแตล่ะคน  ซึง่ค�าตอบของทกุคนจะสามารถบอกได้
ถึงผลดีผลเสียที่เกิดกับตนเอง   และเสนอวิธีแก้ไขข้อ
บกพร่องของตนเองไดด้ว้ย นบัเปน็พฒันาการเริม่ตน้ท่ี
ดีน�าสู่ปรัชญาของสถาบันที่ว่า “ธรรมะเด่น“
 คณะครูตระหนักดีว่าระยะการเรียนของเด็ก
ปฐมศึกษาตอนต้นเป็นช่วงที่มีความเปราะบางเพราะ
ก�าลังเริ่มสู่วัยแห่งการพัฒนา  ดังนั้นเราจึงสร้างความ
รู้สึกของความเป็นชุมชนเดียวกันด้วยการช่วยเหลือ
เกือ้กลูซึง่กนัและกนัในการเรยีนรูไ้ปทัง้คร/ู เดก็และผู้
ปกครอง   โดยเด็กจ�าเป็นต้องเรียนรู้วิธีการมีส่วนร่วม 
อยา่งสรา้งสรรค ์และเปิดโอกาสใหผู้อ้ืน่มสีว่นรว่มด้วย 
เพ่ือให้สามารถอยู่ในสงัคมอยา่งมีความสุข   โดยใชก้าร
อ่านนทิานทีม่สีาระและเนือ้หาทีด่มีคุีณคา่ทางจรยิธรรม
ใหเ้ดก็ฟงั  ซึง่สิง่นีจ้ะชว่ยพฒันาบคุลกิภาพและความเปน็
พลเมอืงทีด่ีใหเ้ดก็ๆได ้ซึง่นทิานทีด่ชีว่ยในการเชือ่มตอ่
ระหวา่งความจรงิและความเปน็ไปได ้ และความกลา้ที่
จะฝนัถงึสภาวะของเราในอนาคตได ้และยงัแฝงปญัญา
อยู่ในนทิาน  สามารถเตอืนสตผิูฟ้งัทีค่ดิตาม  นทิานจงึ
เป็นวถีิแห่งการคดิและการด�ารงชวีติอยา่งมสีตปิญัญา  
เราจะพบว่านักเรียนของ   ศูนย์การเรียนสถาบันวิชชา
รามมพัีฒนาการดา้นต่าง ๆ ในทางสร้างสรรคแ์ละเตบิโต
ทางทีด่ขึีน้เป็นล�าดบัและพัฒนาการทากายและทางจติใจ
อยา่งชดัเจนถงึแมว้า่จะเริม่เปิดท�าการสอนได้เพยีงภาค
เรยีนเดยีว  กต็ามและน่ีคอืพืน้ฐานทีส่อดคล้องปรชัญา
ของศูนย์การเรียน ที่ว่า “เน้นฐานงาน”
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                            การขับเคลื่อนเครือข่าย 
                     การแพทย์วิถีธรรมทั่วประเทศ

สวนป่านาบุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

• ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ -เดือนเมษายน ๒๕๕๙ มีค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม (หลักสูตร ๕ วัน) จัด ณ สวนป่า
นาบุญ ๑ รวม ๔ ครั้ง ผู้เข้าค่ายรวม ๑,๗๓๓ คน โดยทั้งสี่ค่ายนี้ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วม
เข้าค่ายเรียนรู้ด้วย รวม ๕๕๔ คน ด้วยทางสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ มีนโยบายที่จะนำาหลักการดูแลสุขภาพแพทย์
วิถีธรรมไปขับเคลื่อนให้ประชาชนในจังหวัดตนให้มีสุขภาพดีด้วยหลักการแพทย์วิถีธรรม จึงมีนโยบายให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข มาร่วมเข้าค่ายเรียนรู้หลักการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่
จะขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพอย่างเต็มตัวต่อไป โดย ดร.สม นาสอ้าน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาตร์ สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้นำาทีมบุคลากรสาธารณสุขมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมทีมนำาองค์ความ
รู้แพทย์วิถีธรรมมาขับเคลื่อน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และในวันที่ ๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ได้จัดทำาโครงการชาวกาฬสินธ์ุไร้พุง ไร้โรค ณ หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และลานศาลากลางจังหวัดกาฬสินธ์ุ ใช้หลักกการแพทย์วิถีธรรม เป็นแม่แบบของงานมี
อาจารย์หมอเขียว ดร.ใจเเพชร กล้าจน บรรยายให้กับเจ้าหน้าที่ และอสม.จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประมาณ ๑,๐๐๐ คนและ
ทีมงานแพทย์วิถีธรรมได้ร่่วมออกบูธและทำาตลาดวิถีธรรม  ท่านรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์
เป็นประธานเปิดงาน
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• ส่วนค่ายอีกหนึ่งค่ายที่ได้มีการรวมพลจิตอาสาภาคอีสานให้ไปร่วมช่วยกันบำาเพ็ญบุญกุศล คือ ค่ายสุขภาพ ณ จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือ โดยทีมงานเครือข่าย
จังหวัดอุดรธานีทีมงานโรงพยาบาลเพ็ญ นำาโดยคุณหมอหมี ชัยรัตน์ เจริญสุข ได้จัดให้มีการบรรยายใน ๒ วันแรก คือ
วันที่ ๒๖-๒๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี มีผู้ร่วมเข้าค่ายรวม ใน ๒ วันแรก ถึง ๔๘๘ คน และอีก ๓ วันหลัง
เพิ่มอีก ๑๓๕ คน รวมผู้เข้าค่ายทั้ง ๕ วัน เป็น ๖๒๓ คน 

กิจกรรมแพทย์วิถีธรรมเที่จ.ขอนแก่น ช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๕๘-กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
• จัดกิจกรรมค่ายสุขภาพ ๑ วัน ๒ ตำาบล (ค.บึงเนียมและต.สาวะถี) ค่าย ๒ วัน ๒ ตำาบล (ต.โคกสีและต.ดอนหัน) รับ

เชิญจากเทศบาลนครขอนแก่นผสมผสานแพทย์วิถีธรรมในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คนพันธ์เฮลท์ ต.ในเมือง ๓ รุ่น 
และขยายพื้นที่ต่างอำาเภอ อ.อุบลรัตน์ ค่ายสุขภาพ ๒ วัน รวมผู้เข้าอบรมจำานวนทั้งหมด ๕๒๐ คน
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สวนป่านาบุญ ๓ อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี และ เครือข่ายภาคกลาง

สถานที่ จำานวนคนเข้า
ค่าย

จำานวนครั้งที่
จัดค่าย

จำานวนวันจัดค่าย รูปแบบค่าย

คลองสาม ๑,๔๗๙ ๑๒ ๒๗ ๑,๒,๕

อาศรมศิลป์ ๒๐๐ ๕ ๕ ๑

บ้านแสงธรรม ๓๔ ๓ ๓ ๑

วัดเสด็จ 
จ.สมุทรสาคร

๒๘๘ ๑ ๕ ๕

วัดท่าพงษ์ จ.สระบุรี ๕๓๐ ๑ ๒ ๒

วัดป้อมโชติการาม 
จ.สมุทรสาคร

๔๗๖ ๑ ๓ ๓

วิทยาลัยพยาบาล
ทหารอากาศ  
รพ.ภูมิพล

๖๖ ๑ ๑ ๑

รร.ผู้นำา  
จ.กาญจนบุรี

๔๔๙ ๑ ๕ ๕

คลองสาม 
(ค่ายพระไตรปิฎก)

๔๒๑ ๑ ๗ ๗

รวม ๔,๐๔๓ ๒๕ ๕๘


