
 คนสว่นใหญไ่มม่ปีญัหาเร ือ่งการไดย้นิ... 
แตม่กัมปีญัหาการฟงัใหเ้ขา้ใจ  

คนสว่นใหญไ่มม่ปีญัหาเร ือ่งการเรยีน.. 
.แตม่กัมปีญัหาเร ือ่งการรูใ้หจ้รงิ  

คนสว่นใหญไ่มม่ปีญัหาเร ือ่งการเปลง่เสยีง... 
แตม่กัมปีญัหาเรือ่งการพดูใหเ้ขา้หคูน  

 

  



" การละบาป เป็นสิง่ส าคญัมากกวา่การ   
   ท าบญุ ถา้ท าบาปแลกบญุจะขาดทนุ      
                    เร ือ่ยไป "   



 น า้ไมไ่หล! ขงัไว.้.ยอ่ม..เนา่ ฉนัใด!  
จติที.่.รูเ้ร ือ่งอะไร ? แลว้ไมย่อมปลอ่ย  
          ยอ่ม " ทกุข ์" ฉนัน ัน้. .   



       ยุง่ยากกบัเยอืกเย็นในยามทีเ่ราพบกบัความยุง่ยาก ตอ้งพึง่พาความเยอืกเย็น  คอ่ย ๆ  
                               ยอ้นลงไปแยกแยะสาเหตแุหง่ปญัหา ทีท่ าใหเ้ราเรา่รอ้น!  
                      เราจะเอาชนะความยุง่ยากของชวีติได ้ดว้ยการเอาชนะความวติกกงัวล 
                                                    ทีเ่กดิขึน้ในใจของเราเสยีกอ่น    



•  ๑ ปี เอาเหล็กมาขดัสนมิหนึง่คร ัง้ ซ า้ยงัไมข่ดัถงึทีส่ดุ..  
ไมท่ าถงึจดุทีจ่ะไมเ่กดิสนมิสบืตอ่ไป เหล็กจะวาวขึน้มาไดอ้ยา่งไร ??  

การขดัเกลาตนของนกัปฏบิตัธิรรมก็เชน่กนั..  
และสนมิเหล็กเกดิจากเนือ้ในเหล็ก กดักรอ่นท าลายเหล็ก ฉนัใด..  

สนมิใจเกดิจากเนือ้ในใจ กดักรอ่นท าลายใจ ฉนัน ัน้..   



จงมองดคูวามวติกกงัวลของตนเอง  
มองดวูา่มนัท าใหเ้ราเอาชนะปญัหาของเรา หรอืมนั

ท าใหเ้ราหมดพลงั และพา่ยแพ ้ 
ปญัหาตา่ง ๆ ของชวีติผา่นมาแลว้ก็ผา่นไป ความ

ทกุขย์ากทีเ่ราคดิวา่มนัแสนสาหสั  
ส าหรบัเราในวนันี ้ในวนัขา้งหนา้เราอาจรูส้กึวา่มนั

เป็นเร ือ่งเล็กนอ้ย..   



น 

“การฝึกจติไมเ่หมอืนฝึกสตัว ์ จตินีเ่ป็นการฝึกยากแท้ๆ   แตอ่ยา่ไปทอ้ถอยงา่ยๆ 
        ถา้มนัคดิไปท ัว่ทศิก็กล ัน้ใจมนัไว ้ พอใจมนัจะขาด  มนัก็คดิอะไรไมอ่อก  

       มนัก็วิง่กลบัมาเอง   ใหท้ าไปเถอะ” 



“การปฏบิตัจิรงิๆตอ้งปฏบิตัเิม ือ่ประสบอารมณ์ 
มสีตติามรูเ้ทา่ทนั อารมณ์อยูต่ลอดเวลา 
ไมเ่ลอืกเวลา  สถานที ่ หรอืโอกาส 
ทกุอริยิาบถเป็นการปฏบิตัอิยูท่ ัง้น ัน้” 



          “จติเรานี ้เม ือ่ไมม่ใีครตามรกัษา 
มนัก็เหมอืนคนคนหนึง่ทีป่ราศจากพอ่แมท่ีด่แูล 
เป็นคนอนาถา  คนอนาถาน ัน้เป็นคนทีข่าดทีพ่ ึง่ 

คนทีข่าดทีพ่ ึง่ก็เป็นทกุข ์
จตินีก็้เหมอืนกนั ถา้ขาดการอบรมบม่นสิยั 

หรอืท าความเห็นใหถ้กูตอ้งแลว้ 
จตินีก็้ล าบากมาก” 

 



 การท าความเพยีรใหท้ าอยา่หยดุ 
อยา่ปลอ่ยไปตามอารมณ์ ใหฝื้นท าไป 
ถงึจะครา้นก็ใหท้ า จะขยนัก็ใหท้ า 

จะน ัง่ก็ท า จะเดนิก็ท า 
เม ือ่จะนอนก็ใหก้ าหนดลมหายใจวา่ 

“ขา้พเจา้จะไมเ่อาความสขุในการนอน” 
สอนจติไวอ้ยา่งนี ้

พอรูส้กึตวัตืน่ก็ใหล้กุขึน้มาท าความเพยีร 
ตอ่ไป…… 

เวลาจะนอนใหน้อนตะแคงขวา  
ก าหนดอยูท่ ีล่มหายใจ 

“พทุโธ พทุโธ” จนกวา่จะหลบั 
คร ัน้ตืน่ก็เหมอืนกบัม ี“พทุโธ”อยู ่

ไมไ่ดข้าดตอนเลย 
จงึจะเป็นความสงบเกดิขึน้มา 
มนัเป็นสตอิยูต่ลอดเวลา 

 



“ ยดึอารมณ์จะเป็นทกุข ์  เพราะอารมณ์มนัไมเ่ทีย่ง” 



                “จตินีถ้า้อารมณ์มาถกู  
มนัก็กวดัแกวง่ไปตามอารมณ์ 
ยิง่มนัไมรู่เ้ร ือ่งธรรมะแลว้ 

ก็ยิง่ปลอ่ยไปตามอารมณ์ของเจา้ของเร ือ่ยไป 
อารมณ์สขุก็ปลอ่ยตามไป 
อารมณ์ทกุขก็์ปลอ่ยตามไป 

วุน่วายไปเรือ่ยๆ 
จนชาวมนษุยท์ ัง้หลายเกดิเป็นโรคประสาท 
เพราะไมรู่เ้ร ือ่ง  ปลอ่ยไปตามอารมณ์ 

ไมรู่จ้กัรกัษาจติของเจา้ของ” 



       “ เวลาในชวีติของเรามไีมม่าก 
ใหส้อนตวัเอง ไมต่อ้งพยายามไปสอนคนอืน่ 

เดนิไปเดนิมาก็ใหส้อนตวัเอง 
เอาชนะตวัเอง ไมต่อ้งเอาชนะคนอืน่ 
จะยนื จะเดนิ จะน ัง่ จะนอน จะไป จะมา 

ทกุอยา่งจติก าหนดอยูเ่สมอ 
ถา้เราตามดจูติเรา  มนัจะเห็นกเิลส 
มนัจะเห็นจติของเราสม า่เสมอ 

สตจิะตดิตอ่เป็นวงกลม 
ปฏบิตัเิชน่นีเ้ร็ว  เร็วมาก ปญัญามนัจะเกดิขึน้ 
มนัจะเห็นไปตามสภาวะมนัเองทกุๆอยา่ง” 

 



  “ ใจจะสงบได ้ 
ก็ดว้ยความเห็นถกู” 



“…แคจ่ะใหถ้งึพระรตันตรยัคอืพระพทุธ 
 พระธรรม พระสงฆ ์ เป็นทีพ่ ึง่ก็ยงัไม ่

 คอ่ยจะไดก้นั  ยงัไมเ่ชือ่ทา่น  ยงัไมเ่ชือ่ 
 พอ  ยงัไปดหูมอด ู ไปดฤูกษ ์ ตอ้งให ้

 หมอบอกวา่ท าอยา่งน ัน้ๆ  สะเดาะเคราะห ์
 อยา่งน ัน้ๆ  เทา่นีก็้เสยีแลว้  นีเ่รยีกวา่ 

 ไมถ่งึพระรตันตรยัแลว้  ฉะน ัน้มนัถงึยาก 
 ถงึล าบาก  ไมรู่จ้ะเอาอะไรตอ่มอิะไร 

 วุน่วาย  ไปหาหมอผบีา้ง หมอเทวดาบา้ง 
 หมอสารพดัอยา่ง  เพือ่จะมาแกไ้ข  เม ือ่คดิ 
 แลว้มนัจงึยงัหา่งไกลมาก  แตว่า่เขา้วดัทกุ 

 คน ท าบญุทกุคน แตก็่เป็นขโมยเกอืบ 
ทกุคน  โกหกเกอืบทกุคน  อะไรๆก็ทกุคน  

 มนัทกุ คนไปทกุๆอยา่ง” 
   



“ผูบ้รรลธุรรมน ัน้คลา้ยกบัวา่  เรามองเห็นงเูหา่ 
 ทีม่นัเลือ้ยไป  เราก็รูว้า่งนู ัน้เป็นอสรพษิ  ถา้มนั 
 กดัใคร มนัก็จะถงึตายหรอืเจยีนตาย อนันีเ้รยีก 
 วา่เรารูใ้นงเูหา่ตามความเป็นจรงิ แลว้ก็ไมก่ลา้ 
 ไปจบังนู ัน้  ใครจะบอกอยา่งไรก็ไมก่ลา้จบั คอื 
 เราบรรลถุงึพษิของมนั  ความช ัว่ท ัง้หลายก็ 
 เหมอืนกนั  ถา้เราเห็นโทษของมนัก็ไมอ่ยากท า 
 ขอใหเ้ราปฏบิตัไิปพจิารณาไป  มนัก็จะเลกิจะ 
 ถอนของมนัเอง  เม ือ่มนับรรลถุงึธรรมะเมือ่ไร 
 มนัก็จะรูจ้กัธรรมะ  เม ือ่รูจ้กัธรรมะ มนัก็จะเป็น 
 ธรรมะขึน้มา” 



                   น ัง่ทีไ่หนด ี
“ จะน ัง่หวัแถวหรอืหางแถวก็ไมแ่ปลก 
    เหมอืนเพชรนลิจนิดา 
    จะวางไวท้ ีไ่หนก็มรีาคาเทา่เดมิ 
    และจะไดเ้ป็นการลดทฐิมิานะให ้
    นอ้ยลงไปดว้ย” 



“กนินอ้ย  นอนนอ้ย พดูนอ้ย คอืนกัปฏบิตั ิ
  กนิมาก นอนมาก พดูมากคอืคนโง”่      



“มนษุยเ์ราท ัง้หลายไมต่อ้งการทกุข ์
 ตอ้งการแตส่ขุ 

ความจรงิสขุน ัน้ก็คอืทกุขอ์ยา่งละเอยีด 
เชน่เดยีวกบัทกุขก็์คอืทกุขอ์ยา่งหยาบ 

พดูอยา่งงา่ยๆ 
สขุและทกุขก็์เปรยีบเสมอืนงตูวัหนึง่ 

ทางหวัมนัเป็นทกุข ์
ทางหางมนัเป็นสขุ 

เพราะถา้ลบูทางหวัมนัมพีษิ  มนัก็กดัเอา 
ไปจบัหางมนัก็เหมอืนเป็นสขุ 

แตถ่า้จบัไมว่าง 
มนัก็หนักลบัมากดัไดเ้หมอืนกนั 

เพราะท ัง้หวังแูละหางงู 
มนัก็อยูใ่นงตูวัเดยีวกนั 
เชน่เดยีวกบัสขุและทกุข ์
ซึง่เป็นสิง่เดยีวกนั” 

 
 



“สมถกบัวปิสัสนามนัแยกกนัไมไ่ดห้รอก  มนัจะแยกกนัไดก็้แตค่ าพดู เหมอืนกบัมดีเลม่หนึง่นะ 
คมมนัก็อยูข่า้งหนึง่ สนัมนัก็อยูข่า้งหนึง่น ัน่แหละ  มนัแยกกนัไมไ่ดห้รอก 
ถา้เราจบัดา้มมนัขึน้มาอนัเดยีวเทา่น ัน้ มนัก็ตดิมาท ัง้คมท ัง้สนัน ัน่แหละ” 



“ใจของเราขณะทีเ่ป็นปกตอิยู ่
เปรยีบเหมอืนน า้ฝน เป็นน า้ทีส่ะอาด 
มคีวามใสสะอาดบรสิทุธิเ์ป็นปกต ิ

ถา้เราเอาสเีขยีวใสล่งไป เอาสเีหลอืงใสเ่ขา้ไป 
น า้ก็จะกลายเป็นสเีขยีว สเีหลอืงไป 

จติของเรานีก็้เหมอืนกนัเมือ่ไปถกูอารมณ์ทีช่อบ 
ใจ  ใจก็ด ีใจก็สบาย เมือ่ถกูอารมณ์ทีไ่มช่อบ 
ใจแลว้ ใจน ัน้ก็ขุน่มวั ไมส่บาย เหมอืนกนักบัน า้ 
ทีถ่กูสเีขยีวก็เขยีวไป ถกูสเีหลอืงก็เหลอืงไป 

เปลีย่นสไีปเร ือ่ย” 
 



“ขอใหโ้ยมจ าไวใ้นใจ อารมณ์ท ัง้หลายน ัน้ ไมว่า่จะเป็นอารมณ์ทีพ่อใจก็ตาม 
หรอือารมณ์ทีไ่มพ่อใจก็ตาม อารมณ์ท ัง้สองอยา่งนี ้มนัเหมอืนงเูหา่ซึง่มพีษิมาก 
ถา้มนัฉกคนแลว้ก็ท าใหถ้งึแกค่วามตายได ้อารมณ์นีก็้เหมอืนงเูหา่ทีม่พีษิรา้นน ัน้ 
อารมณ์ทีพ่อใจก็มพีษิมาก อารมณ์ทีไ่มพ่อใจก็มพีษิมาก มนัท าใหจ้ติใจของเราไมเ่สร ี
ท าใหจ้ติใจไขวเ้ขวจากหลกัธรรมของพระพทุธเจา้” 



“เมือ่เห็นโทษของความอยากแลว้ เราจะไมท่ าตามมันทัง้หมด และตอ่ไปก็ไม่ 
ท าตามมันเลย ตอ้งเห็นโทษกอ่น  จงึจะละความอยากได ้ถา้ไมเ่ห็นโทษก็ละไมไ่ด”้ 



“ถา้คณุเห็นอนัตตาแลว้คณุจะไมท่กุข ์จะมคีวามสขุก็ไมห่ลง จะมคีวามทกุขก์็ไมห่ลง 
จะไดข้องมาก็ไมด่ใีจ ของมันจะหายไปก็ไมท่กุขไ์มเ่สยีใจ” 



ท าความดอียูค่นเดยีวไมม่ใีครเห็น มันก็ยังดอียูน่ั่นเอง 



“ฟังธรรมแลว้ไมน่ ามาปฏบิัต ิ
 ก็เหมอืนกับถอืผลไมไ้วเ้ทา่นัน้ 
ยังไมไ่ดก้นิ ยังไมไ่ดล้ิม้รส 
ก็ไมเ่กดิประโยชนอ์ะไร” 



“การปลอ่ยใจไปตามอารมณ์ของตนเองนัน้ 
จะไมม่วัีนเขา้ถงึธรรมะ” 

โชคดอียา่งใหญห่ลวงคอื โชครูจั้ก “ธรรม” 
น่ันแหละเป็นโชคดทีีส่ดุแลว้ 



“มสีตคิุม้ครองอยูเ่สมอนีแ่หละคอื สมาธ”ิ 

“อันใดมันผดิ เราก็หยดุเสยี 
 ความผดิมันก็ไมเ่กดิกับเรา 
อันใดมันถกู เราก็รักษาเขา้ไว ้

ใหม้ันเป็นมงคลอยูก่ับใจของเรา” 



อย 

“ความไมม่ภีรรยาเป็นลาภอันประเสรฐิ ความมภีรรยาเป็นทกุขอ์ยา่งยิง่” 



“เราสรา้งความดเีรือ่ยๆ 
ความชัว่ก็เกดิไมไ่ด”้ 

“เมือ่รูจั้กผดิรูจั้กถกูแลว้ ก็พยายามละมัน” 


