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ตอนที ่๑ 
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ชีวิตคนเราดูแลว้หลากหลาย 

แตกต่างกันราวฟ้ากับดิน 

ชีวิตของ..... เด็กเล็กๆ อายุ 3 – 4 ขวบ 

ชีวิตของ..... คนเฒ่าคนแก่ อายุ 100 ปี 

ชีวิตของ..... คนยากจน ขอทานข้าง 

ถนน 

ชีวิตของ..... มหาเศรษฐี 

ชีวิตของ..... คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

ชีวิตของ..... คนจบปริญญาเอก 
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ชีวิตของ..... นักโทษประหาร 

ชีวิตของ..... ผู้ได้รับเกียรติเป็นบุคคล

ตัวอย่าง 

ชีวิตของ..... นักเลงการพนัน 

ชีวิตของ..... ผู้ดีในสังคม 
 

 

ต่ดูลึกๆ แล้ว ชีวิตของเราก็พอๆ กัน 

ในความรู้สึก สุข ทกุข์ ดีใจ พอใจ  

สุขใจ  โกรธ  น้อยใจ  เสียใจ  กลัว ฯลฯ 

 

ชีวิตคือทุกข์  ไม่มากก็น้อย.... 

แ 
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ทุกข์ร้อน  ทุกข์หนาว  

ทุกข์แบบไม่รู้ร้อนรูห้นาวก็มี 

แต่คนเราเกลียดทุกข์ กลัวทุกข์  

พยายามหนีจากทุกข์  แสวงหาความสุขกัน

ทั้งนั้น  ตามสติปัญญาและความสามารถ

ของแต่ละบุคคล  

หัวใจของมนุษย์ต่างก็เรียกร้อง 

“ความสุขๆ ๆ” กันทุกคน 

 

ต่ที่เราหนีไม่พ้นจากทุกข์ เพราะ

พวกเราอยู่ในท่ามกลางไฟกันทั้งนั้น 

แ 
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ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 

 

ไฟ..... คือ..... โทสะ 

ไฟ..... คือ..... โลภะ 

ไฟ..... คือ..... โมหะ 

 

เมื่อเราสามารถดับไฟได้  

เมื่อนั้นก็เย็นสงบสุข 

 

โทสะ หมายถึง ความโกรธ ความขัดเคอืง ความไม่พอใจ 

โลภะ หมายถึง ความโลภ ความอยากได ้

โมหะ หมายถึง ความหลง ความเขลา ความโง่ ความไม่รู้ตามที่เป็นจริง 



 

ไฟโทสะ  ร้ายกาจ เป็นข้าศึกต่อ

ความสุข 

 

ถอนโทสะเพียงสิ่งเดียวออกจากจิตใจ 

ก็จะไม่ต้องต่อสู้กับคนรอบตัว 

โลกทั้งหมดจะสงบเย็น 

มีแต่คนน่ารัก  

มีแต่คนน่าสงสาร 

ควรแก่การเมตตา กรุณา...  
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ตอนที ่๒ 

ไฟเสมอด้วยความโกรธไม่ม ี
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พระพุทธเจ้าเปรยีบเทียบความโกรธ 

ว่าเหมือน  ไฟ 

เช่น ไฟไหมป้่า เผาท าลายทุกส่ิง  

ทุกอย่างท่ีขวางหน้า 

ความโกรธ มพีลัง มีอ านาจท าลาย

ทุกส่ิงทุกอย่าง  ยิ่งกว่าไฟไหม้ป่าเสียอีก  

 

มีแต่โทษ ไม่มคีุณแม้แต่นิดเดียว.... 
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จะเห็นได้ว่าคนโบราณมีการอบรมส่ัง

สอนลูกหลานให้กลัว และระมัดระวังไฟ 

เพราะอันตรายมาก   

โดยเฉพาะ  ไฟไหมบ้้าน 
 

ไฟไหม้ป่า  ล้วนแตเ่ผาท าลาย พรึบ

เดียว ชั่วข้ามคนื ท าลายท้ังทรัพย์สมบัติ

จนหมดตัว  

 

และยังอาจท าลายชีวิตผูค้น 

บางครั้งเป็นพันๆ หมื่นๆ คนทีเดียว 
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แตค่วามโกรธ อันตรายย่ิงกว่าไฟ 

ไฟเสมอด้วยโกรธไม่ม…ี. 

 

เพราะความโกรธจะท าลายแม้แต่

น้ าใจของเรา 

คนที่เรารักสุดหัวใจก็ดี  

คนที่รักเราก็ด ี

ชื่อเสียง  คุณงามความดีที่สะสมไว้

ตั้งแต่อเนกชาต ิ
 

ถกูท าลายยอ่ยยบัไดด้ว้ยความ

โกรธ…. 
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ความโกรธ โมโห ครั้งเดียว 

สามารถท าลายได้ทุกส่ิงทุกอย่าง 

นา่กลวัยิ่งกวา่ไฟไหม ้!!!!! 

 

ความโกรธนี้ฆ่าผูม้ีพระคุณมาหลาย

ต่อหลายคนแล้ว 

ฆ่าคนที่เรารัก   

คนที่รักเรา  

คู่รักท่ีต่างรักใคร่ชอบพอกัน  

บางครั้งในท่ีสุด ความโกรธก็ท าให้ 

เลิกร้างกัน  
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ท าให้ชีวิตครอบครัวต้องแตกแยก 

    จนถึงท าให้ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าลูกก็มี 

 

ผู้ใหญ่ในระดับประเทศโกรธกัน  

     จนเป็นเหตุใหก้ลายเป็นสงคราม 

ฆ่ากันตาย เป็นพนัๆ หมื่นๆ แสนๆ 

ก็เคยเกิดขึ้นมาแลว้ 

 

พระพทุธเจา้ตรสัไวว้า่.… 

 

สัตว์ท้ังหลายท่ีเราเห็นกันด้วยตา 

นับแต่มด ยุง กบ เขียด แมว สุนัข 
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วัว ควาย มนษุย์  

อย่างน้อยชาติหนึง่เคยเป็นพ่อแม่พี่

น้องกันในวัฏสงสารท่ียืดยาว 

 

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเคยรักกัน   

เกลียดกันมาอย่างนี้ 

 

จนทุกวันนี้  

และตอ่ไปอีกหลายภพหลายชาติ 

ตราบเท่าท่ียังไม่บรรลุมรรคผล

นิพพาน.... 

วัฏสงสาร คือ ภพภูมิท่ีมนุษย์ทุกคนต้องเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาในตามหลักของ 

พุทธศาสนาซ่ึงบัญญัติไว้ว่ามีท้ังสิ้น 31 ภูมิ 

 



 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เราไม่ควรประมาท  

ท าใจให้สงบน้อมเข้ามาสู่ตน 

พิจารณาดูว่า 

มีใครบ้างท่ีเราอาฆาตพยาบาท  

ถ้ามีรีบให้อภัย  อโหสิกรรมเสียแต่

บัดนี้  

 

อย่างน้อย ก็ชาตนิี้ ก่อนตาย 

จะได้ไม่ต้องเป็นคู่เวรคู่กรรมกันอีก

ต่อไป.... 

 

นิพพาน หมายถึง สภาพท่ีดับกิเลสและกองทุกข์แล้ว ภาวะท่ีเป็นสุขสูงสุด เพราะไร้ 

ทุกข์ เป็นอิสรภาพสมบูรณ์ 



 

ย่าคิดว่า เราต่างคนต่างอยู่ไม่

เป็นไร 

แม้จะอยูค่นละจังหวัด              

คนละประเทศกต็าม   

ก็จะมีโอกาสพบกันในชาติหน้า 

และมีโอกาสมากดว้ย ถ้าหากมี

อุปาทานยึดมั่นถอืมั่น....  

 

ดูใจของตน ก็เห็นชัด  

 

อ 
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คิดถึงใครก็ดี  

คิดแค้นใจอาฆาตพยาบาทใครก็

ตาม 

 

นั่นแหละ !  ระวังใหด้ ี

 

ต่อไปจะเกดิมาพบกัน 

และท าความเดือดร้อนให้แก่กัน 

นับภพนับชาติไม่ถว้น 

 

ฉะนั้น ไม่ให้คดิมีเวรแก่กัน จงให้

อภัย และอโหสิกรรมแก่กัน 
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ไม่ให้คิดอาฆาตพยาบาท  

ไม่ให้คิดเบียดเบียนกัน 

มีแต่ปรารถนาดตีอ่กัน  

พยายามท าแต่กรรมดี  

ให้ทาน 

เอื้อเฟื้อกัน  

มีปิยวาจา พูดดี พูดไพเราะ 

ท าประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม วาง

ตนเหมาะสม 

เสมอต้นเสมอปลาย  
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การประพฤติปฏิบตัิต่อกันอย่างนี้ 

จะท าให้เราอยูด่้วยกันอย่างมี

ความสุขในปัจจุบนั 

 

และเป็นการสร้างกรรมที่ดีตอ่กัน 

 

อนาคตถ้าเกิดมาพบกันอีก 

ก็จะเปน็ พ่อแมพ่ีน่้อง เพื่อนฝูงท่ีดี

ต่อกัน 

เก้ือกูลสนับสนุนซ่ึงกันและกัน.... 
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     ตอนที ่๓ 

       ไฟไหม้บ้าน… 

       ดับไฟก่อน 
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มื่อเรากระทบอารมณ์ท่ีไม่พอใจ  

จะโกรธ   อยากโกรธ 

 

หยดุท า  หยดุพดู  หยดุคดิ 

  

หายใจเข้าลึกๆ ....  

หายใจออกยาวๆ .... 

จนกว่าใจจะสงบสบาย  

 

 

เ 
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เมื่อเราไมพ่อใจ 

ไม่ต้องคดิ.... 

 

อย่าคิดไปตามอารมณ์   

 

คิดว่า  

ท าไมเขาท าอย่างนี้ 

เขาไม่น่าท าเช่นนี้ 
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พิจารณาดู.....  

สมมติเมื่อเราก าลงักลับเข้าบ้าน 

มองเห็นควัน  มีไฟลุกขึ้น  

ไฟก าลงัไหม้บา้นของเรา 

ถึงแม้เรามองเห็นว่า มีใครวิ่งหนีไป

ก็ตาม 

เราไม่ต้องคดิสงสัยว่า  

เขาเป็นผูร้้ายหรือเปล่า? 
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ส่ิงท่ีต้องท าก่อนทุกอย่าง  

คือ  

 

วิง่เขา้ไปหาทางดบัไฟใหเ้ร็วทีส่ดุ 

  

หาน้ า หาเครื่องดบัไฟ ผ้าห่ม ฯลฯ 

ท าดีที่สุดเพื่อท่ีจะดับไฟให้ส าเร็จ 

 

เมือ่ดับไฟแลว้ จึงค่อยคดิหาสาเหตุ

ว่า ท าไมจึงเกิดไฟไหม ้

เหตุสมควรโกรธ.... ไม่มีในโลก  โดย  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก                            หน้าท่ี 23 



 

เช่น เป็นอุบัติเหต ุ 

หรือมีใครลอบวางเพลิง 

มีใครประสงค์ร้ายคิดท าลายทรัพย์

สมบัติของเราหรอืไม่.... 

 

มื่อเกิดอารมณ์ ไมพ่อใจ  

ไม่ต้องคดิหาเหตวุ่าใครผดิ ใครถูก 

 

ระงับความรอ้นใจของตวัเองให้ได้

เสยีกอ่น…. 

 

เ 
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หายใจเข้าลึกๆ .... 

หายใจออกยาวๆ ....  

 

เมื่อใจสงบแล้ว 

 

จึงคอ่ยคดิดว้ยสตปิัญญา ดว้ย

เหตผุล.... 
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     ตอนที ่๔ 

       สอนใจตัวเองก่อน 
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มื่อเราเป็นผู้ใหญ่  

เป็นครู   เป็นพ่อแม่ 

มีลูกน้อง มีลูกศษิย์ มีลูก 

 

สมมติว่าเราเป็นพ่อแม่ มีลูก 

 

เมื่อลูกท าผดิจริงๆ  แล้วเราโกรธ 

ใจร้อน 

  

อยา่เพิง่สอนลกู 

 

เ 
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สอนใจตัวเองให้ระงับอารมณ์ร้อน 

ให้ใจเย็น ใจดี 

มีเมตตาก่อน  

 

จนรู้สึกมั่นใจว่าใจเราพร้อมแล้ว 
 

และดวู่าลูกพรอ้มท่ีจะรับฟังไหม  

ถ้าเราพร้อม  แตล่กูยังไม่พร้อม  

ก็ยังไม่ต้องพูด  

เพราะไมเ่กดิประโยชน์…. 
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เราพร้อมทีจ่ะสอน  

เขาพร้อมทีจ่ะฟัง 

จึงจะเกิดประโยชน ์เป็นการสอน…. 

 

ถ้าเราสังเกตดู บางครั้ง ใจเรารู้สึก

เหมือนอยากจะสอน 

แต่ความจริงแล้ว  

เราเพยีงอยากระบายอารมณข์องเรา 
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ส่ิงท่ีเราพูด แม้เปน็เรื่องจริง  

แต่ก็แฝงด้วยความโกรธ 

เพราะยังเป็นความใจร้อน มีตัณหา 

 

ถ้าใจเราโกรธ พูดเหมือนกัน ค าพูด

เดียวกัน นั่นคือโกรธ 

 

ถ้าใจเราดี ใจเขาดี ค าพูดของเราเป็น

ประโยชน์ นั่นคือสอน 
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เมื่อเราอยู่ในสังคม  

ส่ิงท่ีต้องระวัง คอื  

 

หากเห็นใครท าผดิ 

อย่ายึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกและ

ความคดิของตน 

 

อย่ายินดี ยินร้าย ใจเย็นๆ ไว้ก่อน 

พยายาม อบรมใจตนเองว่า 
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ธรรมชาติของคนเรา  

มักจะมองข้ามความผิดของตนเอง 

ชอบจับผดิแตค่นอื่น 

 

มองเห็นความผิดคนอื่นเหมือน

ภูเขาใหญ ่

เห็นความผดิตนเท่ารูเข็ม 

 

ตดคนอื่นเหม็นเหลือทน 

ตดตนเองเหมน็ไม่เป็นไร 

เหตุสมควรโกรธ.... ไม่มีในโลก  โดย  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก                           หน้าท่ี 32 



 

ปากคนอื่นเหม็นเหลือทน 

ปากของตนเหม็นไม่รู้สึกอะไร 

 

เรามักทุ่มเทใจ 

ไปอยู่ท่ีความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 

 

อย่าเชื่อความรู้สึก  

อย่าเชื่ออารมณ์  

อย่ายินดียินร้าย 
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พยายามรักษาใจเย็น ใจดี ใจกลางๆ 

ปกติเราท าผิดเหมอืนกัน เท่ากัน

หรืออาจจะมากกวา่เขา 

 

แตค่วามรู้สึกของเรา  

มักจะรังเกียจเขา 

และไม่เหน็ความผดิของตวัเองเลย  

 

น่ากลัวจริงๆ …. 
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สังเกตดู....  

คนที่ขี้บ่น ขี้โมโห  

ว่าคนอื่นท าอะไรไม่ดี ไม่ถูก 

 

ตัวของเขาเอง คดิดี พูดดี ท าดี

ไหม…..  

 

กอ็าจจะไม ่

 

เราเองก็เหมือนกัน  
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เมื่อเราเกิดอารมณ์ไม่พอใจ 

อย่าเชื่อความรู้สึก ให้ระงับอารมณ์

เสีย ท าใจเป็นกลางๆ ไว้ 

 

อย่าเชื่อความรู้สึก 

อย่าเชื่ออารมณ ์

อย่ายินดียินร้าย 
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     ตอนที ่๕ 

       เรื่องเล็กกลายเป็น

เรื่องใหญ่ ก็เพราะโกรธ 
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รื่องนี้อาจเป็นประสบการณ์ของผู้ขับขี่

รถยนต์ หลายๆ คนก็เป็นได้  

 

แต่ที่ต้องมาเป็นข่าวในหน้า

หนังสือพิมพ์ ก็เพราะผู้ขับรถยนต์เป็น 

ดาราสาวที่มีชื่อเสียง 

 

คืนวันเกิดเหตุ  

เธอได้ขับรถไปบนถนนเส้นทางสาย

สุพรรณบุรี 

 

เ 
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เธอขับด้วยความเร็ว เนื่องจาก

ขณะนั้นดึกแล้ว 

ถนนว่างและสองข้างทางก็เปลี่ยว 

แต่ขณะขับอยู่ก็ได้มีรถกระบะคันหนึ่ง

เลี้ยวออกมา  จากข้างทางตัดหน้ารถ

เธอไปอย่างหวุดหวิด 

 

เธอโกรธจัด เลยพยายามเร่งเครื่อง

ตามจะแซง 
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และบีบแตรไล่หลังคดิว่า จะสั่งสอน 

ฝา่ยเจ้าของรถกระบะคงมองเห็นว่า

เป็นผู้หญิง 

ขับรถมาคนเดียว จึงแกล้งเหยียบ

เบรกอย่างกระทันหัน 

จนรถของดาราสาวเข้าไปชนท้าย  

 

แล้วเธอก็ต้องตกใจกลัวเป็นอย่าง

มาก เมื่อมองเห็นว่ารถกระบะคันหน้า

นั้นมีผู้ชายอยู่ในรถ 4–5 คนด้วยกัน  
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เธอนึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะ

เกิดขึ้น 

 

หากผู้ชายกลุ่มนี้หน้ามืดขึ้นมาหรือ

คิดจะแก้แค้น  

เธอจะท าอะไรได้… 

 

แต่ก็ยังโชคดีที่รถไม่เป็นอะไรมาก  

เธอจึงรีบออกรถแล้วขับหนีไป 

จนเจอสถานีต ารวจ และได้เข้าแจ้ง

ความ 
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เรื่องเลยกลายเป็น 

ข่าวหนังสือพิมพ์ให้ชาวบ้านได้ทราบไว้

เป็นบทเรียนว่า......... 

 

อารมณ์โกรธเพียงชั่ววูบที่ท าให้เราท า

อะไรลงไปอย่างขาดสติยั้งคิดนั้น  

 

อาจท าให้เกิดเรื่องรา้ยแรง 

ที่ต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้ 

โดยเฉพาะเรื่องการแก้แค้น  

หรือ 

หนังสือและบทความธรรมะแจกฟรี ในรูปแบบ E-Book                                          หน้าท่ี 42 



เอาชนะกันบนท้องถนน 

จุดจบของเรื่องมักไม่พ้นอุบัติเหตุที่

ต้องสูญเสียด้วยกันทั้งนั้น.... 

 

มีเรื่องจริงที่ขอยกมาเป็นตัวอย่างอีก

กรณีหนึ่ง  

คือ..... 

เรื่องของ  หนุ่มเจ้าโทสะ  

ที่ขับรถมาตามทางในซอยแคบๆ แห่ง

หนึ่งในกรุงเทพ ซึ่งรถสวนกันไม่ได้  
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ระหว่างขับมาถึงทางแยก 

ก็มีรถอีกคันหนึ่งเลี้ยวออกมา ทั้งๆ ที่

ควรจอดรถชะลออยู่ก่อน 

จึงท าให้อีกคันหนึ่งขับผ่านไปไม่ได้ 

 

รถสองคันจอดเผชิญหน้ากันอยู่

สักครู่ ไม่มีใครยอมใครก่อน 

หนุ่มเจ้าโทสะเกิดฉุนเฉียวหยิบปืน

ขึ้นมาคิดว่าจะขู่ 
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แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็มีปืน เลยชักปืน

ขึ้นมายิงหนุ่มเจ้าโทสะ 

จนเสียชีวิตคารถไปเลย 

 

จริงๆ แล้วเรื่องร้ายแรงแบบนี้คงไม่

เกิดขึ้น  

 

ถ้าคนเรารู้จักระงับอารมณ์โทสะลงเสีย

บ้าง  ไม่ต้องคิดจะเอาชนะกัน 

และปล่อยวางเสียตั้งแต่แรก  
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การขับรถบนท้องถนน 

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการ

กระทบกระทั่ง 

ทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนา  

 

 

การที่เราจะใช้รถใช้ถนนให้มีความ

ปลอดภัยนั้น  

นอกจากจะไม่ประมาทแล้ว 
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เราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยแก่กัน 

รู้จักระงับโทสะ  

ไม่ท าเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ 

 

จะได้ไม่เกิดความเดือดร้อนเสียหาย

อย่างคาดไม่ถึงดังกล่าว..... 

 

 

เหตุสมควรโกรธ.... ไม่มีในโลก  โดย  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก                           หน้าท่ี 47 



 

 

 

 
 

      

 

ตอนที ่๖ 

       เวรย่อมระงับด้วยการ

ไม่จองเวร  
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ในสมัยโบราณ มหีนุ่มใหญค่นหนึ่ง

เกิดในตระกูลซามูไร 

มีนามว่า  เซน็ไก  

 

เมื่อเขาศึกษาวิชาการและจริยธรรม

ของซามูไรจบแล้ว ไปท างานเป็น

เจ้าหน้าท่ีอารักขาขุนนางผู้หนึ่ง 

 

เขาเป็นหนุ่มรูปงาม จึงเปน็ท่ีต้องตา

ต้องใจของภรรยาขุนนาง 
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เธอทอดสะพานให ้จนหนุ่มเซ็นไก

ลืมตัว ลืมหน้าท่ี 

ลักลอบเป็นชู้กับภรรยาขุนนาง  

 

ต่อมาขุนนางผูเ้ปน็สามีจับได ้

เซ็นไกจึงฆ่าขุนนางผู้นั้นเสีย  

แล้วพาภรรยาของเขาหนีไป 

 

เมื่ออยู่ด้วยกัน ความรักเริ่มจืดจาง 

เป็นเหตุให้แหนงหน่าย 
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และแยกทางกัน  

 

เซ็นไกต้องอยูอ่ย่างเดียวดาย 

และเริ่มมองเห็นความผิดของตนเอง 

ส านึกบาปของตน 

 

ร าพึงว่า  

ท าอยา่งไรหนอจงึจะลบลา้ง

บาปกรรมอนันีไ้ด.้.... 
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วันหนึ่งเซ็นไกผ่านมาท่ีภูเขาสูงชัน

ลูกหนึ่ง 

 

ประชาชนท่ีจ าเป็นต้องสัญจรผ่าน

ภูเขาลูกนีต้้องเส่ียงอันตรายปีน

ป่ายข้ามไป 

 

เขาจึงตกลงใจ 

เจาะภูเขาเพื่อเป็นทางสัญจร 
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เขาท าด้วยความเหนื่อยยาก  

ท าเพียงล าพังผู้เดยีว 

 

แตจ่ติใจเตม็ไปดว้ยความสขุ  

 

เพราะเขาเหน็ว่าส่ิงท่ีเขาท า 

แม้ยากล าบาก  

แต่ผลที่ไดค้ือประโยชน์ของคน

จ านวนมาก.... 

 

 

หนังสือและบทความธรรมะแจกฟรี ในรูปแบบ E-Book                                          หน้าท่ี 53 



 

บุตรของขุนนางท่ีถูกฆ่า  

บัดนี้เป็นหนุ่มใหญ่และเป็นซามูไร 

เท่ียวตามหาเซ็นไก เพื่อแก้แค้นแทน

บิดา  

 

เมื่อมาพบเขาท่ีนี่  จึงลงมอืจะแก้

แค้น  

 

เซ็นไกขอร้องวิงวอนว่า 

อย่าเพิ่งท าลายทางแห่งบุญโดยเอา

ชีวิตเขาในตอนนีเ้ลย 
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ขอเวลาอีก 2 ปี เมื่อเจาะภูเขาเสรจ็

แล้วก็จะขอชดใช้ดว้ยชีวิต 

 

ซามูไรหนุม่เห็นวา่ ค าขอร้องมี

เหตผุล และเหน็ว่าเซ็นไก 

ไม่มีทางหนีรอดไปได้  

จึงตกลงรอคอย  

 

ขณะที่รอก็ดูการท างาน 

เจาะภูเขาของเซ็นไก 
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จนเกิดความเห็นใจ และในบางครั้ง 

ซามูไรหนุ่มก็ลงมอืช่วยท างานด้วย  

 

เมื่องานเจาะภูเขาลุลว่ง 

ต่อไปก็เหลือแต่งานแก้แค้น  

 

เซ็นไกนั่งขัดสมาธิก้มหน้า 

ก้มคอลงเพื่อให้ซามูไรหนุ่มใช้ดาบ

ฟัน  
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แต่แล้วซามูไรหนุม่ 

ก็กลับเก็บดาบเข้าฝัก  

ทรุดตัวลงเบื้องหน้าเซ็นไก 

 

กล่าวว่า  

“ขา้พเจา้จะฆา่ครขูองขา้พเจา้ได้

อยา่งไร” 

เพราะในช่วงเวลา 2 ปี ที่เฝ้าด ู

ซามูไรหนุ่มได้บทเรียน 
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แห่งการใช้ชีวิตว่า  

คนที่เคยชัว่เมื่อเขาส านึกชั่วแล้ว 

มิใช่ว่าจะกลับมาเป็นคนดีไม่ได้  

 

ควรให้โอกาสแก่ผู้ซึ่งกลับตัวเป็น

คนดี  

 

ไฟพยาบาทท่ีอยู่ในจิตใจ 

ของซามูไรหนุ่มมานานจึงดับมอด

ลง  
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ใจของเขาสว่าง 

เมื่อรูจ้ักให้อภัย  

 

และเข้าใจว่า 

 

เวรยอ่มระงับดว้ยการไมจ่องเวร…. 

หนังสือและบทความธรรมะแจกฟรี ในรูปแบบ E-Book                                          หน้าท่ี 59 



 

 

 

 
 

      

 

ตอนที ่๗ 

แม่ขี้บ่น..... ลกูต้องไม่ขี้

โกรธ  
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ให้เราพจิารณาดูวา่....  

นิสัยขี้บ่นของแมน่ั้น 

เราจะช่วยท าใหล้ดลงได้ไหม  

 

ปกติกจ็ะเปลี่ยนได้ยาก 

หรือเปลี่ยนไม่ได้ เราคงต้องปล่อย

ให้เป็นอย่างนั้น 

 

ไมต่้องคดิจะให้เปลี่ยน  

มองให้เห็นว่า อารมณ์ของแม ่
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เหมือนลมฟ้าอากาศ มีท้ังหนาว 

เย็น  ร้อน  

ฝนตก  แห้งแล้ง  

มีลม  ไม่มลีม  

ลมแรง  และพาย ุ

 

อารมณ์ของแม่ที่ไม่ถูกใจเรา เปรียบ

เหมือนสภาวะอากาศที่เราไม่ชอบ 

เช่น หนาวไป  ร้อนไป  
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ส่ิงท่ีเราต้องท าก็คือ 

ปอ้งกนัรกัษาตัวไมใ่หท้กุข ์ 

 

จิตใจก็เหมอืนกัน 

เราต้องป้องกันด้วยใจดีมีเมตตา 

ใช้สติปัญญารักษาใจไม่ให้ทุกข์ คือ

หน้าท่ีของเรา 

 

หายใจเข้าลึกๆ …. 

หายใจออกยาวๆ .... 

ให้มีความรู้สึกตัวท่ัวพร้อม 
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มีสติมั่นคง  

ใจเราก็ไม่ยินดียินร้าย 

 

ถึงอย่างไรก็ส ารวมกาย วาจา  

การแสดงออกทางกายให้เป็นปกต ิ

ทางวาจาให้พูดดีๆ ไพเราะน่าฟัง ใจก็

คิดด ีมีเมตตา 

 

เห็นอกเห็นใจแม่ พยายามรักษา

ความรู้สึกท่ีไม่ยึดมั่นถือมั่น 

ถึงแม้ว่าไม่ชอบ ก็อดทน อดกลั้นไว ้
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หายใจเข้าลึกๆ .... 

หายใจออกยาวๆ .... 

 

พจิารณาดูว่า  

อารมณ์ขี้บ่นเปน็เหมือนอาการ

ท้องผูก 

 

ของเสียเก็บไว้ในร่างกายนานๆ ท า

ให้ไม่สบาย เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ  

 

เมื่อกินยาระบายเข้าไป 
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ระบายของเสียออกมาได้ ก็รู้สึก

สบายกาย 

 

ส าหรับคนขี้บน่ อารมณ์หงุดหงดิ 

เป็นของเสียท่ีสะสมไว้ในใจ 

ถ้าเก็บกดไว้จะเครยีด เป็นโรค

ประสาทได ้

 

เมื่อได้ระบายออกมาทางวาจา  

เขาก็ค่อยสบายใจขึ้น 
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ตามรายงานของจิตแพทย์  

พบว่า 

ผู้หญิงอเมริกันวัยกลางคน 

มีความรู้สึกปฏิเสธ หรือไมพ่อใจ 

มากถึงประมาณ 30,000 

ครั้งต่อวัน หรือทกุ 3 วินาที  

 

ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบนี ้

เกิดจากการรับรู้ทาง ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ 
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แต่ถ้าเรามีสตปิัญญา  

เราจะจัดการกับความรู้สึกได้ถูกต้อง 

โดยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่น เก็บเอามา

คิดปรุงแต่ง 

 

ตรงกันข้าม ถ้าไม่ฉลาด ก็จะยึดถือ 

น ามาคิดปรุงแต่ง 

 

แสดงออกทางวาจา  

เป็นคนขี้บ่น 
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ประสบการณ์ภายในใจของมนุษย์

เรา  จริงๆ แล้วมีพอๆ กัน 

 

แต่บางคนเกบ็สะสม  

เหมอืนอาการทอ้งผกู 

 

ค าพดูที่ไม่พอใจคอื บ่น ไม่มีใคร

อยากฟัง 

 

แต่เมื่อแม่ของเราบ่น  

ให้เข้าใจว่าท่านก าลังทุกข์ไม่สบายใจ 
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เราควรเสียสละ ใจดีพอทีจ่ะรับเป็น

สุขภัณฑ์ท่ีดีให้แก่แม่ 

 

เป็นสุขภัณฑ์สะอาด ใช้ได้สะดวก  

มีน้ าไหลแรงๆ หนอ่ย 

 

แม่บ่นเมื่อไรก็ใจดรีับฟัง แม่จะสบาย

ใจ ไม่ตอ้งขัดใจ 

 

ยิ่งของเสียออกมากยิ่งดีต่อสุขภาพ 

อายุยืน 
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แตเ่รากต็อ้งระวงั  

ถ้าคุณภาพสุขภัณฑ์ไม่ดีพอ 

เราจะ...  สกปรกนา่ด ู

 

เราต้องมีสติปัญญา เมตตา กรุณา 

ขันติ เป็นคุณธรรมประจ าใจ 

 

เป็นโอกาสท่ีเราจะสร้างคุณงาม

ความด ี 

และเข้าใจธรรม  
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ท าได้ดี  ท าไดม้ากเท่าไร 

ก็เท่ากับเราก้าวหน้าในการปฏิบัติ

ธรรม 

 

แลว้ในท่ีสุดจะรู้สึกขอบคุณแม ่

ท่ีเป็นแบบฝึกหัดให้แก่เราได้พัฒนา

จิตใจ 

 

เป็นสุขภณัฑท์ีด่ใีห้แกแ่ม่…. 
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ตอนที ่๘ 

ความโกรธ  

กับการระบายอารมณ์โกรธ  
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อารมณ์โกรธ เป็นอารมณ์หนึ่งท่ีเรา

ทุกคนมี  ไม่มากก็น้อย 

และแสดงออกลักษณะต่างๆ กัน...  

 

บางคนก็โกรธง่าย หายเร็ว 

เมื่อหายแล้วก็เหมอืนไม่มีอะไร

เกิดขึ้น ท าตัวตามปกติได ้

 

แต่บางคนโกรธแลว้เกิดอาฆาต

พยาบาท ผูกใจเจบ็ 
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คอยหาทางแก้แค้น  

 

บางคนก็มลีักษณะโกรธแล้วเก็บไป

คิด ไม่ยอมลืม โกรธขึ้นมาคราวใด 

ก็หวนกลับไปคิดทบต้น 

ท่ีเคยมีเรื่องตั้งแตใ่นอดีต เอา

กลับมาคิดแล้วคดิอีก 

ผูกโกรธไว้เหนียวแน่น โกรธเล็ก 

โกรธใหญ่ 

คิดๆ ๆ ซ้ าๆ ซากๆ อยู่อย่างนั้น 
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ส าหรับปุถุชน ไม่ใช่เรื่องแปลกท่ีจะมี

อารมณ์โกรธ 

 

แตท่ีน่า่คดิกค็อื....  

เราจะสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

แค่ไหน 

จะปลดปล่อยมันออกมาอย่างไร 

และที่ส าคัญ  จะแกป้ญัหาอยา่งไร 
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น้ า = ความโกรธ (จติทีม่โีทสะ) 

ความรอ้น = ปจัจยัปรงุแตง่ใหโ้กรธ 

ไอน้ า = อารมณโ์กรธ 

 

หากเปรียบเทียบการระบายอารมณ์

โกรธเหมือนไอน้ าร้อนที่ระเหย

ออกมาจากกาต้มน้ าท่ีก าลังเดือด 

 

ไอน้ าจะคอ่ยๆ ระบายออกมาทาง

พวยกา  
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แต่ถ้าไม่มีทางระบาย 

ไอน้ า คงจะสะสมจนระเบดิเมือ่ไรกไ็ด ้

 

ไอน้ ามาจากไหน?  

ความร้อนนี่เองท่ีท าให้เกิดไอน้ า 

 

1. ถ้าเราไม่สะทกสะท้านต่อความ

ร้อน ไอน้ าก็ไม่เกิด 

คือเราจะไม่ยินดียนิร้ายต่อปจัจัย

แห่งความโกรธ 
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เมื่อมีเรือ่งไม่ถูกใจ ไม่พอใจเข้ามา

กระทบ เราก็ไม่โกรธ 

 

2. ถ้าเราไม่สามารถทนความร้อน

นั้นได้  ก็ควรจะหาวิธีระบายความ

ร้อนนั้น เชน่ กาน้ ายังมีรูระบาย ไอ

น้ าก็หายไปอย่างรวดเร็ว 

เปรยีบเหมอืนวา่  

ถ้าเราโกรธ เราก็หาทางระบาย 

ทีละนิดทลีะหน่อย ในแบบท่ีเขาท า

กัน 
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ตวัอยา่งเชน่.... 

ท างานหนักขึ้น 

ซ้ือของ 

ร้องเพลง 

เล่นกีฬา 

 

บางคนกม็วีธิแีปลกๆ  

เช่นมีอุบาสิกา 2 คน เขามีท่ีระบาย 

ความโกรธอยู่บริเวณไร่อ้อย อยู่ไกล

ออกจากวัดไปสักหน่อย 
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ปลอดจากผูค้น  

เวลาท่ีอุบาสิกาคนหนึ่งโกรธ      

เขาจะชวนกันไปที่ไร่อ้อย  

แล้วก็ตะโกนดังๆ จนสุดเสียงระบาย

ความโกรธ 

หายโกรธแล้วจึงพากันกลับบ้าน 

 

ในประเทศโรมาเนยี มีนักศึกษา

ยากจนคนหนึ่ง 

วัย 22 ปี สามารถหารายได้พิเศษได้

อาทิตย์ละ 770 บาท 
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โดยเปิดบริการ  

“รบัจา้งถกูดา่”  

เพราะเหน็ช่องทางว่า 

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าในปัจจุบันท า

ให้คนมคีวามเครยีด 

หงุดหงิดกันมาก  

 

จึงเสนอบริการใหน้ักธุรกิจระบาย

ความโกรธโดยการตะโกน ตะคอก 

โวยวายใส่หน้าตนได้อย่างเต็มที ่
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ผลปรากฏว่ามีคนสนใจไปใช้บริการ

เกินความคาดหมาย 

แต่ระบายความโกรธด้วยวิธีนี้แลว้ 

จะสบายใจคลายเครียด 

ไปได้สักก่ีวันไม่ทราบได้  

ถือว่าไม่ท าความเดือดรอ้นให้ใคร.... 

 

ยังดีกว่าบางคนเวลาโกรธแล้ว

ระบายออก 

โดยการเบียดเบียนผู้อื่น เช่น ท า

ร้ายร่างกายผู้ที่อ่อนแอกว่า 
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หรือบางคนหาทางระบายท่ีเป็น

อบายมุข เปน็โทษ 

เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ เท่ียว

กลางคืน  

 

ตรงกันข้ามกับคนท่ีฉลาด 

ก็จะหันหน้าเข้าวดั ศึกษาธรรม 

สวดมนต์ ฟังเทศน์นั่งสมาธิ 

 

 

 

หนังสือและบทความธรรมะแจกฟรี ในรูปแบบ E-Book                                          หน้าท่ี 84 



 

เราจดัการกบัความโกรธได้

อยา่งไรบา้ง? 

 

(1) เมือ่โกรธ  หาทางระบาย 

 

(2) เมื่อโกรธ  ใหม้ีความละอายเกรง

กลัวตอ่บาป (หริิโอตตปัปะ) 

และข่มใจไว้ (ทมะ) 

 

(3) ระวังไม่ให้เกิดไฟโทสะ ส ารวม

อินทรีย์ ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย 

ใจ ไม่ยินดียินร้าย (ศลี) 
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(4) ถอนรากเหง้าแห่งความโกรธ 

คือ ท าให้น้ า (โทสะในใจ) แห้ง 

โดยการเจริญเมตตาภาวนา (สมาธิ) 

เจริญวิปัสสนา (ปญัญา) จนส้ินอา

สวะกิเลส 

 

 

 

 

 

 

* อาสวกิเลส คือ กิเลสท่ีหมักหมม นอนเนื่องทับถมอยู่ในจิต  

ชุบย้อมจิตให้เศร้าหมอง ให้ขุ่นมวั ให้ชุ่มอยู่เสมอ มี ๔ อย่าง คือ 

    กาม   ได้แก่  ความตดิใจรักใคร่อยู่ในกามคุณ 

    ภพ    ได้แก่  ความติดอยู่ในภพ ความอยากเป็นโน่นเปน็นี่ 

    ทิฏฐ ิ  ได้แก่  ความเหน็ผิด ความหวัดื้อหัวรัน้ 

    อวิชชา ได้แก่  ความไม่รู้จริง ความลุ่มหลงมัวเมา 
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อย่างไรก็ตาม  

ความโกรธนี้ คอืทางเส่ือมที่มีแต่

ทุกข์โทษเพียงอย่างเดียว  

 

ผู้รู้ท้ังหลายมองเห็นโทษของความ

โกรธแล้ว จึงกล่าวไว้ว่า  

 

เมื่อมีบุคคลโกรธเรา  

แล้วเราโกรธตอบ   

ถอืวา่เราโง่กวา่เขาเสยีอกี 
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หากเราสังเกตเหน็คนที่ชี้นิ้วด่าว่า

กัน  

มือที่ช้ีนิ้วนี้ก็สอนเราชัดเจนอยู่แล้ว

ว่า   นิว้ 3 นิว้ ชีก้ลบัมาทีต่วัเรา 

 

เปรียบเหมือนค าหยาบ ค าด่า  

ท่ีเราต้องการท าให้เขาเจ็บใจ 

หรือท าให้คนที่อยูร่อบตัวเราไม่

สบายใจเป็นทุกขน์ั้น 

ความจรงิแลว้ตวัเองนัน่แหละ เปน็

ทุกขม์ากกวา่เขาเปน็ 3 เทา่ 
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ในหลายๆ กรณี เราอาจจะมี

ความรู้สึกว่า เรามเีหตผุลสมควร 

ท่ีจะโกรธเขา  

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเราโกรธ เท่ากับ

เราแพ้ตัวเอง 

 

ผู้มีปัญญาย่อมไม่โกรธ ถึงแม้ว่าเขา

จะท าอะไรไม่ดีแค่ไหนก็ตาม 

 

ในโลกนีไ้มม่ีค าวา่ สมควรโกรธ....  
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ตอนที ่๙ 

ละความโกรธ 

ด้วยความรักและเมตตา 
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เมตตาตรงข้ามกับโทสะ  

และพยาบาท 

ซ่ึงเป็นความโกรธ ความมุ่งร้าย 

 

เมตตาเป็นความรกัความปรารถนา

ดีให้มคีวามสุข 

 

เป็นความรักท่ีบรสุิทธิ์  

ไม่ใช่ความรักท่ีเปน็ราคะ 

คือความใคร ่
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ดังนั้นหากเราหมัน่อบรมจิตให้

เมตตาตั้งขึ้นในจติใจได ้

จิตใจก็จะพ้นจากโทสะพยาบาท 

 

เพื่อให้มีเมตตาเปน็พื้นฐานของจิต 

เราควรพจิารณาวา่ 

 

ตวัเรารกัสุข  เกลยีดทกุขฉ์นัใด 

คนอืน่ สตัวอ์ื่นกร็กัสุข  เกลยีด

ทกุขฉ์นันั้น…. 
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ผู้ท่ีจะแผ่เมตตาได ้จะต้องท าใจ

ตัวเองใหม้ีเมตตาก่อน 

 

คอืท าจิตใจตัวเองให้อ่อนโยน สงบ

เย็น แล้วจึงแผ่เมตตาแก่ผู้อื่น 

 

เพราะการจะแผ่ส่ิงใดออกมาได ้

จิตใจจะตอ้งมีคุณสมบัตินั้นอย่าง

แท้จริง 
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การเจรญิเมตตาภาวนา 

เราต้องท าความเขา้ใจก่อนว่า  

 

ธรรมชาติของจิตเป็นประภัสสร 

บริสุทธิ์ผ่องใส โดยธรรมชาติ  

 

ความเบิกบานใจ สุขใจ นั้นมีอยู ่

เป็นอยู่แตด่ั้งเดิม  

 

แต่ทุกวันนี้  

ท่ีพวกเราไม่สบายใจ ทุกข์ใจ 
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เพราะมีอารมณ์ กิเลสเครื่องเศร้า

หมองครอบง าจิต 

 

เราสามารถเจริญสติน้อมเข้าไป

สัมผัสกับความเบิกบานใจ 

สุขใจที่มีอยู่ได ้ 

 

หน้าท่ีของเราคือ ต้องสร้างก าลังใจ 

เจริญสติ  

สมาธิ  

ปัญญา  
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รู้จักกุศโลบายท่ีจะน้อมเข้าไปสู่

ธรรมชาตขิองจติประภัสสร  

 

โดยมีวธิีปฏิบตั ิ

ในการเจริญเมตตาภาวนา ดังนี ้

 

วธิีปฏบิตัิ 

 

วธิทีี ่1 นอ้มเขา้มาทีล่มหายใจ 

 

 

เหตุสมควรโกรธ.... ไม่มีในโลก  โดย  พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก                           หน้าท่ี 96 



 

ข้าศึกต่อความสุข คือ ความคิดผิด 

ความคดิไมด่ีของตนเอง 

 

ไมใ่ชก่ารทีเ่ขากระท าดหีรอืไมด่ตีอ่

เรา  

 

ไม่ว่าเขาจะไม่ดขีนาดไหน ถ้าใจเราดี

แล้ว ไม่มปีัญหาอะไรเลย 

 

ศัตรูร้ายกาจท่ีแท้จริงคือ ใจไมด่ี 

ความคดิไมด่ีของตนนั่นเอง 
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ผู้เจริญเมตตาภาวนา ควรระวัง

รักษาใจ ระวังความคิดผิดให้มาก

ท่ีสุด  

 

อะไรไม่ดี อย่าคิดเลย 

สุขภาพไม่ดี อากาศไม่ดี รัฐบาลไม่ดี 

 

ถึงแม้ใครท าอะไรผดิจริงๆ ผดิมาก

ขนาดไหน ก็ไมต่้องคิดว่า “ใคร” 

หรือ “อะไร” ไม่ด ี
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เริ่มต้นปรับท่านั่งให้สบายๆ  

หยุดคดิ  ท าใจสบายๆ 

หายใจสบายๆ  

 

บางครั้งจติใจไม่เบิกบาน  

มีความรู้สึกไมด่ ี

เศร้าๆ ไม่สบายใจ ทุกข์ใจ  

 

หายใจเข้าลึกๆ .... 

หายใจออกยาวๆ .... 
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ท าความรู้สึกคล้ายกับว่า หนีจาก

ความรู้สึกไม่ดี ไมส่บายใจ 

ทุกข์ใจ  

 

นอ้มเข้าไปอยู่กับลมหายใจ  

เอาลมหายใจเป็นท่ีพึ่ง 

ท่ีระลึก  

 

ตั้งสติสัมปชัญญะ มีความรู้สึกตวั

ท่ัวถึงลมหายใจ 
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ปรับลมหายใจสบายๆ  

หายใจเข้าสบาย  

หายใจออกสบาย 

 

นอ้มเข้าไปอยู่กับลมหายใจ  

ละลายความรู้สึกเข้าไปในลมหายใจ 

 

จนรู้สึกกลมกลืน เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกับลมหายใจ 
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มีความรู้สึกตวัทั่วถึง  

ลมหายใจเข้า  

ลมหายใจออก 

 

พร้อมกับระลึกถึงปีติสุขทุกครั้งท่ี 

หายใจเข้า หายใจออก 

 

จติใจของเราจะเบกิบาน สงบ สบาย

ใจ มีปตีิสุข 
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เท่ากับว่า หายใจเข้า หายใจออกคือ 

สุขใจ สบายใจ 

 

หายใจเข้าสบายๆ มีปีติสุข สบายใจ 

สุขใจ.… 

 

หายใจออกสบายๆ มีปีติสุข สบาย

ใจ สุขใจ…. 
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หายใจเข้าสบายๆ มีปีติสุข สบายใจ 

สุขใจ.... 

 

หายใจออกสบายๆ มีปีติสุข สบาย

ใจ สุขใจ…. 

 

วธิทีี ่2 ดงึปตีิสขุในใจออกมา 

 

เริ่มต้น ปรับท่านั่งสบายๆ 

หยุดคดิ ท าใจสงบ ปรับลมหายใจ

สบายๆ 
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น้อมเข้าไป ตั้งสตท่ีิกลางกระดูกสัน

หลัง ระดับหวัใจ 

 

สมมตวิ่าศูนย์กลางของจิตใจ อยู่ท่ี

นั่น  

เปน็จติประภสัสร บรสิุทธิ ์ผอ่งใส

โดยธรรมชาต ิ

 

ความเบิกบานใจ ปีติสุข อยู่ท่ีนั่น 

ท าความรู้สึกว่าจดุนั้นเปน็จดุร้อนๆ 
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ความรู้สึกร้อนๆ และปตีิสุข 

ลักษณะเหมือนไอน้ า ระเหยออกมา

จากท่ีนั่น 

 

หายใจเข้า ดึงเอาปีติสุขออกมา 

คล้ายกับว่า ใช้นิ้วค่อยๆ ดึงออกมา

เรื่อยๆ 

หายใจออก ตั้งสติอยู่ข้างใน 

ความรู้สึกท่ีดี ดนัออกมาข้างหน้า

ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ 
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อุปมาเหมือนกับวา่มีหมอนใบหนึ่ง

มีรูเล็กๆ อยูต่รงกลาง 

เราเอานิ้วจับอยู่ท่ีปุยนุ่นแล้วค่อยๆ 

ดึงออกมาเรื่อยๆ 

 

สมมุติให้กลางกระดูกสันหลัง เป็น

จุดศูนย์กลางของจิตประภัสสร 

เป็นจดุสัมผัสกับพุทธภาวะ คือภาวะ

แห่งผู้รู้ ผูต้ื่น ผู้เบกิบาน 

เป็นพระมหากรุณาธิคุณของ

พระพุทธเจ้า 
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และอริยสาวกท้ังหลาย เป็นเมตตา 

กรุณา ปีติสุข 

ท่ีมีอยู่ในจักรวาล ไหลออกมาผ่าน

จุดศูนย์กลางจิตของเรา 

อุปมาเหมือนท่อท่ีมีสายน้ าไหลแยก

ออกมาจากทางน้ าใหญ่ 

 

เมื่อเราฝึกจนช านาญแล้ว จะรู้สึกว่า

การหายใจคือปีตสุิข 

ความรู้สึกไม่สบายใจ ทุกข์ใจ 

สัมผัสกับเราแต่เพยีงส่วนหน้า 
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เราน้อมเข้าไป ตั้งสติอยู่ที่จดุกลาง

กระดูกสันหลัง 

 

เมื่อความรู้สึกท่ีด ีปีติสุข ไหลออก

มาแล้ว 

ความรู้สึกท่ีไม่ดี ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้  

 

ในใจเราจะมีแตป่ีตสุิข 

เป็นความรู้สึกท่ีด ีสบายใจ สุขใจ 
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วธิทีี ่3 ช าระออกซึง่ความไม่

สบายใจ 

 

ท าความเห็นให้ถกูต้องว่า  

ความไม่สบายใจ ทุกข์ใจนี้ ไม่ใช่เรา 

ไม่ใช่ของเรา เมื่อเห็นอะไร ได้ยินอะไร 

รู้อะไร ที่ไม่ถูกใจ 

 

ไม่ชอบใจ เราจะเกดิความรู้สึกไม่ดี 

ไม่ชอบ เป็นทุกข ์

ก็เป็นเรื่องธรรมดา  
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หรือเมือ่เวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง 

ความรู้สึกนั้นเปลีย่นแปลงไปตาม

เหตุปจัจัยใหม่ๆ 

ก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา  

 

แต่ถ้าความรู้สึกทุกข์ ไม่สบายใจติด

ค้างอยู่ในหัวใจนานๆ ก็จะเปน็ความ

ผิดปกติ เปน็กิเลส 

มีอุปาทานยึดมัน่ถือมั่น  

ท าให้จิตใจเศร้าหมอง 
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หากเทียบกับแอปเปิล  

ความรู้สึกไม่ชอบใจ ทุกข์ใจ 

เปรียบเหมอืน ขีฝุ้น่ ขี้ดิน ตดิบน

เปลือกแอปเปลิ 

 

ความรู้สึกไม่ชอบใจ ทุกข์ใจ ทีต่ิดใน

หัวใจนานๆ เป็นต าหนิ 

เหมือนแอปเปลิที่เริ่มเน่าแล้ว ต้อง

รีบจัดการ 

 

ถ้าไมอ่ยา่งนัน้กจ็ะเนา่หมดทัง้ลกู 
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ผู้เจริญเมตตา ภาวนา ให้มีนิสัย ท่ี

รักสะอาดอยู่เปน็ประจ า 

 

เมื่อเกดิความรู้สึกไม่ดี ไม่ชอบ  

ให้หยุดคิด  

หยุดคดิว่าอะไรไมด่ี 

 

หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ 

ความรู้สึกไม่ดีกจ็ะหายไป 
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ถ้าไม่หาย ตั้งใจมากขึ้นหน่อย 

แทนท่ีจะคิดว่าใครหรืออะไรไม่ดี 

 

นกึในใจวา่ ดีๆ  ๆ 

ตัง้ใจก าหนดลมหายใจยาวๆ 

 

สมมตลิมหายใจเป็นมีด ส่วนที่เน่า

คือ ความรู้สึกไมด่ี  

ไม่สบายใจ  

เศร้าหมองใจ  
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เอาลมหายใจเข้า หายใจออก เป็น

มีด   

 

ตดัความรูส้กึไมส่บายใจ ทกุขใ์จ ทิง้

ไป 

 

เหมอืนตดัส่วนท่ีเน่าของแอปเปลิ 

ตั้งใจ มีสติก าหนดรู้ที่ลมหายใจเข้า 

หายใจออก 

ไม่นานความรู้สึกก็จะเบา สงบ 

สบายใจ 
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มีลมหายใจเปน็อนัหนึ่งอันเดียวกัน

กับความสุขใจ สบายใจ 

 

วธิทีี ่4   

ปลอ่ยวางความโกรธใหเ้รว็ขึน้ 

 

เมื่อเรามีนิสัย ขี้โกรธ ขี้โมโห เหน็

อะไร ได้ยินอะไรกระทบอารมณ์ คงจะ

ห้ามความโกรธไมไ่ด้ 
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ก็ไม่ต้องห้าม ให้โกรธตามเคยนั่น

แหละ 

 

แตพ่ยายามปลอ่ยวางใหเ้รว็ขึน้  

 

ไม่ผูกใจเจ็บ ให้อภยั 

ให้อโหสิกรรมเร็วขึ้น  

 

เช่น เรารู้อยู่ว่าปกติโกรธขนาดนี ้

จะไม่สบายใจอยู่ 3 วัน พยายาม

ปล่อยวางภายใน 2 วัน 
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จากนั้น ลดให้เหลอื 1 วัน ครึ่งวนั 

3 ชั่วโมง จนเหลือ ครึ่งชั่วโมง เป็น

ต้น 

 

การตอ่สูก้บัอารมณ์โกรธ ใหเ้อา

หวัใจนกักฬีามาสู ้

 

อย่าเอาจริงเอาจังกับเหตุการณ์

จนเกินไป 

โอปนยิโก น้อมเขา้มาดูใจ ดอูารมณ์ 
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เอาสติปัญญา ต่อสู้กับอารมณ์

ตัวเอง 

ให้มีความพอใจ ความสุขในการ

แก้ปัญหา แก้อารมณ์ของตน 

 

เมื่อเราเห็นความก้าวหน้าในการ

ต่อสู้กับอารมณ์แล้ว 

ลึกๆ ภายในใจก็จะมีความพอใจ 

ในท่ามกลางความโกรธได้

เหมือนกัน 
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พิจารณาธรรมชาติของอารมณ์

โกรธ 

ตามสติก าลังของตัวเองก่อน  

 

เมื่อเข้าใจดีแล้ว 

ปล่อยวางความรูสึ้กโกรธ  

 

ตั้งสติที่ท้อง หายใจออกยาวๆ 

สบายๆ หายใจเข้าตามปกติ  

เนน้ทีห่ายใจออกยาว สบายๆ 
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ท าเช่นนี้จะช่วยผ่อนคลาย  

กายเย็น   

ใจเย็น  

อารมณ์สบายๆ 

มีความสบายใจ 

 

หายใจออกยาวๆ สบายๆ .... 
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ตอนที ่๑๐ 

ฆ่าความโกรธได้ อยู่เป็นสุข  
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ความโกรธ ไม่ว่ามากหรือน้อย 

โกรธนาน หรือไมน่าน 

 

ล้วนท าลายความสุข  

ท าลายสุขภาพ  

 

เป็นโทษทั้งต่อตัวเอง 

และคนรอบข้าง  
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ส าหรับผู้มีสติปัญญาแล้ว 

จะเห็นความโกรธ 

เป็นอารมณ์ของผู้ไร้ปัญญา  

ย่อมหลีกเลี่ยงคนมักโกรธ 

 

ตดัความโกรธด้วยความมีสต ิ

ข่มใจไว ้

และถอนรากเหง้าของความโกรธ

ด้วยเมตตาภาวนา 
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พระพุทธองคต์รสัสรรเสริญการฆ่า

ความโกรธไว้ว่า 

 

บคุคลฆา่ความโกรธได ้ 

ยอ่มอยูเ่ปน็สขุ 

บคุคลฆา่ความโกรธได ้ 

ยอ่มไมโ่ศกเศรา้ 

 

…………………… เอวัง …………………… 
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ใน โลกนี้ ไม่มีค ำ ว่ ำ   “สมควร โกรธ ”  



 

ประวตัทิา่นมติซโูอะ คเวสโก 
 



 

ชื่อ : พระมิตซูโอะ  ฉายา คเวสโก 

ต าแหนง่ : เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม 

บ้านท่าเตียน ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี วัดสาขาที่ ๑๑๗ ของวัด

หนองป่าพง (หลวงพ่อชา)  จังหวัด

อุบลราชธานี 

อุปสมบท : วันเสาร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๑๘ 

ปีเถาะ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ วัดหนองป่าพง 

จังหวัดอุบลราชธานี 

วัน เดือน ปเีกิด : วันจันทร์ที่ ๒๘ 

พฤษภาคม ๒๔๙๔ ปีเถาะ 

ภูมลิ าเนา : จังหวัดอีวาเต้ ประเทศญี่ปุ่น 

การศกึษา : ปวช. (มศ.๕) สาขาเคมี ณ 

จังหวัดโมริโอก้า ประเทศญี่ปุ่น 
 

 

*ข้อมูลจากเว็บ www.watpahsunan.org 



พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เป็นพระภิกษุ

ชาวญี่ปุ่น ท่านอุปสมบทในปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่วัด

หนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี หลวง

พ่อเจ้าประคุณพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เป็น

องค์อุปัชฌาย์  

ทา่นเป็นสัทธิวิหารกิรุ่นแรกของหลวงพ่อชา 

สุภัทโท  

*สทัธวิหิารกิ แปลวา่ ผูอ้ยูด่ว้ย เป็นค าเรียกผู้ที่ได้รับ

อุปสมบท คือ ถ้าอุปสมบทต่อพระอุปัชฌาย์รูปใด ก็เป็น

สัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์รูปนั้น ผู้สมัครใจขอบรรพชา

อุปสมบท ต้องปฏิญญาว่ามีศรัทธาเลื่อมใส ขอสมัครบรรพชา

อุปสมบทในพระพุทธศาสนา จึงขอมอบตัวเป็นสัทธิวิหาริก

ในพระอุปัชฌาย์ และเม่ือได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว จะเคารพ

นับถือเช่ือฟัง ต้ังอยู่ในโอวาทของพระอุปัชฌาย์ และจะ

ประพฤติดี ปฏิบัติชอบตามพระวินัย ระเบียบแบบแผนของวัด 

และคณะสงฆ์ตลอดไป  

เมื่อบรรพชาอุปสมบทแล้ว พระอุปัชฌาย์จะออกหนังสือสุทธิ

ให้แก่สัทธิวิหาริก พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนไว้ และจัดท าบัญชี



สัทธิวิหาริกที่อุปสมบทในปีหนึ่งๆ ส่งพระสังฆาธิการ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ  

 

ที่เรียกว่าสัทธิวิหาริกนั้น เพราะพระวินัยก าหนดไว้ว่า ภิกษุผู้

บวชใหม่จะต้องถือนิสสัยโดยอยู่กับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อย 

๕ ปี เพ่ือให้อุปัชฌาย์อบรมแนะน าสั่งสอน เหมือนบิดาสอน

บุตร ภิกษุผู้มีพรรษาพ้น ๕ แล้ว ไม่ต้องถือนิสสัยต่อไป เรียก

ภิกษุนั้นว่า นิสสยัมตุตกะ(ผู้พน้นสิสยัแลว้) 

 

ได้จ าพรรษาที่วัดหนองป่าพง จังหวัด

อุบลราชธานี ได้อุปัฏฐากดูแลหลวงพ่ออย่าง

ใกล้ชิดเป็นเวลานานด้วยความเคารพบูชาอย่าง

สูง ท่านอยู่ในคณะผู้บุกเบิกวัดป่านานาชาติซึ่งมี 

พระอาจารย์สุเมโธ (ปัจจุบันคือพระราชสุเมธา

จารย์) เป็นหัวหน้าคณะ  

 

 



ตลอดระยะเวลาที่ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติ

ธรรมอยู่ในประเทศไทยนั้น ท่านบ าเพญ็เพียรมา

หลายรูปแบบ และธุดงค์มาแล้วหลายแห่ง ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่อุดมสมบูรณ์และที่

ทุรกันดาร  

ในประเทศไทยท่านได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการ

ธุดงค์เพื่อหาความสงบวิเวกไปตามภาคต่างๆ 

ท่านได้รู้จักและเห็นความเป็นอยู่ของคนไทยทั่วทุก

ภาค ทั้งรู้สึกส านึกในความศรัทธา ความเสียสละ 

และความเคารพของคนไทยที่มีต่อพระภิกษุสงฆ์ 

ซึ่งมีส่วนท าให้ท่านยิ่งเร่งท าความเพียรมากขึ้น  

 

การที่ท่านพระอาจารย์ได้มาประเทศไทย และ

ได้บวชเป็นศิษย์ต่างชาติท่านหนึ่ง ของหลวงพ่อ

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) นั้น เป็นเรื่องที่ 

"เป็นไปเอง"  



ตั้งแต่เด็กๆ ท่านคิดเสมอว่า "อะไรคือชวีติที่

นา่พอใจ….. ชีวตินา่จะมีอะไรทีม่คีณุคา่มากกวา่

นี…้.."  

ท่านพระอาจารย์จึงออกสัญจรรอนแรมจาก

บ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ท่าน

เดินทางสู่อินเดีย เนปาล อิหร่าน และยุโรป แล้ว

เปลี่ยนความตั้งใจที่จะไปแอฟริกา วกกลับสู่

อินเดีย 

 

เมื่อเดินทางถึงพุทธคยา เห็นพระพุทธรูปที่

ประดิษฐานอยู่ก็ระลึกถึงพระธรรมค าสอนของพระ

พุทธองค์และประจักษ์ต่อใจว่า  

"นีค่ือสิง่ทีแ่สวงหา สัจจะความจรงิอยู่

ภายในกายกบัใจของเรานีเ้อง ความสขุทีแ่ทจ้รงิ

อยูท่ีใ่จ ทกุคนทกุชวีติสามารถพน้ทกุขไ์ด"้  



ทา่นจึงหยุดการแสวงหาจากภายนอก เข้าสู่

การค้นหาภายใน  

 

จากนั้นท่านก็ได้ไปฝึกโยคะอยู่ที่ส านักโยคี

แห่งหนึ่ง ในประเทศอินเดียนั่นเอง และก็เริ่มมี

ประสบการณ์โยคะบ้าง ท่านเกิดความพอใจ คิดว่า

จะเป็นโยคีอยู่ที่อินเดียตลอดชีวิต แต่บงัเอิญวีซ่า

หมด มีคนแนะน า ให้เดินทางมากรุงเทพฯ ต่อมาก็

มีผู้แนะน าท่านให้ไปกราบหลวงพ่อชา สุภัทโท ที่

จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ของ

หลวงพ่อ ตั้งแต่บัดนั้น  

 

ตอ่มาในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระ

อาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก พร้อมลูกศิษย์ที่เป็น

พระภิกษุชาวญี่ปุ่นอีกองค์หนึ่งชื่อ พระญาณรโต 

ได้ออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเดินธุดงค์จาก



สนามบินนาริตะ ถึง PEACE MEMORIAL PARK 

เมืองฮิโรชิมา การเดินธุดงค์ครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด 

๗๒ วัน เป็นการเดินทางด้วยเท้ากว่า ๑,๐๐๐ 

กิโลเมตร รวมการเดินทั้งหมดประมาณ ๒ ล้าน ๒ 

แสนก้าว หลังจากนั้นท่านจึงได้อยู่จ าพรรษา ณ 

วัด SHINAGAWA-JI ในกรุงโตเกียว  

 

การเดินธุดงค์ครั้งนี้ พระอาจารย์มิตซูโอะ 

คเวสโกและพระญาณรโต ตั้งใจเดินเพื่อเป็นการ

ระลึกถึงสันติภาพของโลก และตลอดการเดิน

ธุดงค์นั้นท่านยังคงเคร่งครัดต่อพระวินัยโดยไม่มี

การยืดหยุ่น คือการไม่ถือเงิน และการฉันมื้อ

เดียวด้วยการอาศัยอาหารที่ได้จากการบิณฑบาต

หรืออาหารที่มีผู้จัดถวาย  

นอกจากนั้นพระภิกษุทั้ง ๒ รูป ยังได้

สมาทานการเดินธุดงค์โดยไม่มีการนั่งรถ 



นับตั้งแต่สนามบินนาริตะ จนถึงเมืองฮิโรชิมา  

 

ดังนั้นระหว่างการเดินทางท่านจึงได้ประสบ

และพบเห็นกับสิ่งต่างๆ ที่ท าให้ทา่นหวนระลึกได้ว่า

สันติภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในโลกได้ ก็ต่อเมื่อ

ชาวโลกทั้งหลายละความเห็นแก่ตัว โดยการให้

ทาน ๑๐ ประการ เป็นทานจักร แล้วสังคมของเรา 

โลกของเราก็จะมีแต่ความสงบ ความรม่เย็น โดย

ไม่ต้องสงสัย  

 

ในประเทศญี่ปุ่น เด็กๆ และเยาวชนได้รับการ

ปฏิบัติราวกับเป็นสมบัติอันมีค่า เพราะชาวญี่ปุ่น

ถือว่าเด็กและเยาวชนคือทรัพยากรที่จะเติบโตขึ้น

เป็นผู้ใหญ่ ในอนาคต และด้วยความปรารถนาที่จะ

เห็นเด็กไทยมีโอกาสเหมือนเด็กญี่ปุ่นบ้าง พระ

อาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก จึงได้ปรารภปัญหา



ดังกล่าวรวมทั้งความประสงค์ในการสงเคราะห์

เด็กๆ ของไทยแก่ญาติโยมชาวญี่ปุ่น ซึ่งท่าน

เหล่านั้นเมื่อได้ฟังแล้วก็ยินดีสนับสนุนในการ

จัดหาทุนเพื่อโครงการ นี้กันอย่างเต็มที่ โดย

เริ่มแรกได้ถวายทุนมาเป็นจ านวนเงิน ๑๖๐,๐๐๐ 

บาท  

 

ดังนั้น ในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่อพระ

อาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก เดินทางกลับถึงประเทศ

ไทย ท่านจึงได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความด าริของ

ท่าน และการสนับสนุนจากสาธุชนชาวญี่ปุ่นให้

คุณสิริลักษณ์ รัตนากร คุณวิชา มหาคุณ คุณสุข

สันต์ จิรจริยาเวช และคุณดารณี บุญช่วย ฟัง 

ท่าน ๔ ท่านเห็นดีและสนับสนุนในกุศลเจตนาของ

พระอาจารย์ และมีความเห็นว่าน่าจะได้ด าเนินการ

ในรูปของมูลนิธิ คุณสุขสันต์ จิรจริยาเวช และ



ผู้ช่วยคือ คุณสุกัญญา รัตนนาคินทร์ จึงได้เริ่ม

จัดตั้งและจดทะเบียนมูลนิธิจนแล้วเสร็จ เป็น

มูลนิธิมายา โคตมี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๓ 

โดยมีคุณมนูญ เตยีนโพธ์ิทอง อนุเคราะห์สถานที่

ให้เป็นที่ตั้งของมูลนิธิ  

 

ส าหรับตราสัญญลกัษณ์ของมูลนิธินั้น 

เนื่องจากมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ

รปูภาพ 1 : ตราสญัลกัษณม์ลูนธิมิายา โคตม ี



ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน พระอาจารย์มิตซูโอะ 

คเวสโก จึงเห็นควรที่จะอัญเชิญพระรูปของพระ

พุทธองค์ปางประสูติประทับยืนบนดอกบัว เบื้อง

หน้าของวงล้อแห่งทานจักร ๑๐ ประการ อันเป็น

หัวใจของมูลนิธิ เป็นสัญญลักษณ์ของมูลนิธิ โดย

ล้อมรอบด้วยวงกลม ๒ ชั้น ซึ่งภายในวงกลม

ด้านบนมีชื่อภาษาไทยว่า "มูลนิธิมายา โคตมี" 

ด้านล่างเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่า "MAYA GOTAMI 

FOUNDATION"  

 

ชาวอุบลราชธานีได้อุปฐากท่านและพระ

อาจารย์องค์อื่นๆ ด้วยใจศรัทธา ท่านพูดถึงชาว

บุ่งหวายและชาวบ้านก่อนอกว่า "เหมอืนเปน็พ่อ

แม่พีน่้องของอาตมา ได้อปุการะเลี้ยงดอูาตมา

ตัง้แตค่รัง้ยงัเปน็สามเณร"  



….. และนี่คือที่มาของมูลนิธิมายา โคตมี ที่

ท่านริเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ เพื่อ

ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาและจัดอบรมจริยธรรม

ให้เยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ

เป็นการตอบแทนบญุคุณ การให้ทุนการศึกษาได้

ขยายออกไปยังอีกหลายจังหวัดของประเทศไทย

ในเวลาต่อมา  

ทา่นพระอาจารย์ได้สอนสมาธิวิปัสสนา

กรรมฐานโดยจัดอบรมอานาปานสติ ที่วัดป่า

สุนันทวนารามเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙–๒๗ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ และได้มีการจัดอบรมเป็น

ระยะๆ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน  

 

ปจัจุบันท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุนันทวนา

ราม บ้านท่าเตียน ต าบลไทรโยค อ าเภอไทรโยค 



จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นวัดสาขาล าดับที่ ๑๑๗ 

ของวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ข้อมูลจากเว็บ http://www.dhammajak.net 



 

ค าแถลง 

 

ข้าพเจ้าอยากจะขอขอบพระคุณทุกท่าน

มากที่กรุณาหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเปิด

อ่าน   

ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นเพียงแคผู่้น าเอา

บทความมาจัดวางใส่ให้ทุกท่านอา่นเท่านั้น  

แต่ข้าพเจ้าก็ได้ใสค่วามตั้งใจทั้งหมดลง

ไปในหนังสือเล่มนี้ด้วย  

ดังน้ันข้าพเจ้าจึงอยากกล่าว

ขอบพระคุณทุกทา่นที่อุตส่าห์สละเวลาหยิบ

หนังสือเล่มน้ีขึ้นมาอ่านจนถึงหน้านี้ 

 



แต่เดิมข้าพเจ้ามีความสนใจที่จะน า

บทความที่เป็นประโยชน์มาจัดท าให้สวยงาม

เพื่อให้ผู้คนที่สนใจได้เปิดอ่านอยู่แล้ว 

 

แต่ที่เลือกบทความเรื่อง เหตุสมควร

โกรธ.... ไม่มีในโลก ของท่านมิตซูโอะ คเว

สโกมาท าก่อนเป็นเล่มแรก    

ก็เพราะมีน้องคนหน่ึงที่ข้าพเจ้ารู้จัก

สนใจธรรมะเน่ืองจากต้องการหาทางรับมือ

กับอารมณ์โกรธของตนเอง  

ทั้งๆ ที่ยังเป็นเพียงแค่เด็กวัยรุ่นเท่านั้น   

 

 



ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องน่ายินดีมากในฐานะ

ชาวพุทธคนหนึ่ง   

 

ข้าพเจ้าได้เคยอ่านบทความเรื่องน้ีมา

ก่อนแล้วในเว็บและเห็นว่าบทความน้ีน่าจะ

เป็นประโยชน์กับน้องคนนั้นมากถึงมาก

ที่สุด 

 

แต่เนื่องด้วยน้องยังเป็นแค่เด็กอายุ

น้อย  ข้าพเจ้าเลยมีความวิตกว่าถ้าไม่จัดท า

ให้ดีน่าดึงดูดใจ น้องก็อาจจะอ่านบทความ

ไม่ครบเพราะเบ่ือเสียก่อนก็ได้ เลยลงมือท า

หนังสือ E-Book ธรรมะเล่มนี้ข้ึนมาเป็นเล่ม

แรก 

 



ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างย่ิงว่าน้องคนน้ัน

จะสามารถอ่านบทความน้ีได้อย่าง

เพลิดเพลิน และสามารถน าสาระจาก

บทความน้ีไปใช้ในชีวิตได้ 

 

หากแม้นมีข้อผิดพลาดประการใด

เกิดขึ้น ข้าพเจ้าขอยอมรับความผิดนั้นแต่

เพียงผู้เดียว 

นางสาววิสาขปุนมวีัน ชินปัญจญาณรักษ ์

E-Mail : milo-miro@hotmail.com 

 

 

บุญกุศลใดที่เกิดจากความต้ังใจของขา้พเจ้าในการ

ท าหนังสือเลม่นี้ ขอโปรดส่งมอบแด่เจ้ากรรมนายเวรของ

ข้าพเจ้าทุกภพทุกชาต ิ ขอให้ท่านโปรดอโหสกิรรมและ

อนุโมทนาบุญให้แก่ขา้พเจา้  ด้วยอ านาจบุญนี้ด้วยเทอญ

.... 



 

 

เนื่องด้วยบทความในหนงัสือเล่ม

นี้เป็นของ 

ทา่นมติซโูอะ คเวสโก 

ผู้จัดท าจงึอยากขอเรียนให้ทราบว่า  

 

ถ้าหากว่ามที่านผู้ใดชืน่ชอบ

บทความในหนงัสือเล่มนี้   

และสนใจร่วมบริจาคเงินกับท่าน  

สามารถโอนเงนิเข้าบัญชีธนาคาร 

ได้ที ่



 

“มูลนิธิพระอาจารย์มติซูโอะ 

คเวสโก” 

 

บัญชีออมทรัพย์  

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

สาขา วัดศรีประวัติ 

เลขที่บัญช ี344-225675-2 



หรือ 

ติดต่อทีท่ าการมูลนิธิฯ ไดท้ี่ 

“มลูนธิพิระอาจารยม์ติซโูอะ คเวสโก” 

110 บ้านท่าเตียน ต าบลไทรโยค 

อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี 

โทรศพัท์ (034) 546-635 (02)676-3453 

อีเมล์ : pamgfoundation@gmail.com 

เวบไซด์ : www.praajahn-mitsuo.org 


