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วรรคทอง...วรรคธรรม #๑ 

 
เวลาเราตั้งเป้าหมายในการเรียน 
พุทธศาสนา หรือมาปฏิบติัธรรม  

ตอ้งใหไ้ดถึ้งขั้นท่ีวา่ ... 
มีความเขา้ใจน้ีเกิดข้ึน มีปัญญารู้เห็นไตรลกัษณ์...ตรงน้ีดว้ย 

อยา่พอใจเพียงแค่เป็น "พระพรหม" 
หรือนัง่รอใหค้นอ่ืนมาเนรมิตให ้มนัอาจไม่ไดด้ัง่ใจ 

ส่ิงท่ีน่าปรารถนา น่าตั้งเป้าหมาย  
ส่ิงท่ีน่าตั้งใจเอาไว.้..! ในฐานะท่ีเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนา   

คือควรใหถึ้งซ่ึง...ปัญญาพน้ทุกข ์ 
เวลาท่ีเราเจอ ใครท่ีเราจะบอกต่อได ้ควรบอกต่อให้เขาถึงตรงน้ีดว้ย  

ถึงจะเป็น...เพื่อนท่ีดี  
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม  ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๗ เมษายน  ๒๕๕๗ 
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๗ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒ 
 

เราควรท า “ธรรมทีไ่ม่เน่ินช้า” 

ปรารถนานอ้ย น่ีคือ  เราก าลงัปรารถนานอ้ยอยู ่
ก็ไม่ปรารถนาใหผู้อ่ื้นรู้วา่…เราก าลงัปรารถนานอ้ยอยู ่

เราสันโดษอยู ่ก็ไม่ปรารถนาใหผู้อ่ื้นรู้วา่ 
เราเป็นผูส้ันโดษ  สันโดษก็สันโดษไปโดยไม่ตอ้งประกาศ 
เรายนิดีในท่ีสงดัก็ไม่ปรารถนาใหใ้ครรู้วา่…เรายนิดีในท่ีสงดั 

เราก าลงัท าความเพียร 
ก็ไม่ปรารถนาใหใ้ครรู้วา่… เราก าลงัปรารถความเพียรอยู ่

เรามีสติแลว้ ต่ืนแลว้ ครูบาอาจารยช์มแลว้ 
ก็ไม่ปรารถนาใหใ้ครรู้วา่… เราเป็นผูมี้สติแลว้ ต่ืนแลว้ 

เรามีสมาธิก็ไม่ปรารถนาใหใ้ครรู้วา่…เรามีสมาธิจิตตั้งมัน่แลว้ 
เรามีปัญญาแลว้ 

ก็ไม่ปรารถนาใหใ้ครรู้วา่… เรามีปัญญาแลว้ 
คือ ท าดี ท าไป  ไม่ตอ้งใหใ้ครรู้ 
“ดี”…ควรท า  แต่ไม่ควรอวด!!!    

ไม่ปรารถนาท่ีจะใหใ้ครเห็นความดีของเรา 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
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๘ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๓ 
 

“จุดหมายในการปฏบัิติ” 

จุดหมายในการปฏิบติันั้น  เราปฏิบติัเพื่อใหพ้น้ทุกข ์
จะพน้ทุกขไ์ดต้อ้งมีปัญญา 

จะมีปัญญาได ้เม่ือมีญาณทศันะ 
จะมีญาณทศันะได ้เพราะวา่เห็นลกัษณะของสภาวธรรมต่างๆ 

วา่มนัไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา 
จิตท่ีเราไปเกิดมีปราโมทย ์ มีปีติ  มีปัสสัทธิ  มีสุข มีสมาธิ ได ้

จะส่งผลใหเ้กิดมีปัญญาข้ึนมา 
สมาธิท่ีเกิดจากธรรม 5 อยา่งน้ี 

มีความรู้ ความเห็น หรือมีญาณทศันะ 
คือเห็นตามท่ีมนั โดยไม่ไดมี้ความคิดเขา้ไปแทรก 
พอจิตตั้งมัน่ แลว้ จะเห็นส่ิงต่างๆ ตามท่ีมนัเป็น 

วา่มนัเกิดข้ึน ดบัไป, เกิดข้ึน แลว้ก็ดบัไป 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม  ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
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๙ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๔ 

 
การท่ีมีโทสะแลว้ เกิดข้ึนแลว้ แลว้รู้ทนั เรียกวา่ มีการปฏิบติัธรรม  

เกิดข้ึน พอรู้ทนัน่ี ถา้ส่ิงนั้นควรแก ้ก็แกน้ะ! 
แนะน ากนัไปโดยท่ีไม่มีโทสะ  

การแนะน าจะถูกตอ้งสมเหตุสมผล 
แลว้ก็ใชค้  าพูดไดเ้หมาะสมกวา่ 

ถา้เราไปเห็นแลว้เกิดความไม่พอใจ 
เกิดโทสะข้ึนมาแลว้ ไม่รู้ทนัโทสะนั้น พูดออกไปทั้งๆท่ีมีโทสะ 

การพูดคร้ังนั้นก็มีรากเหงา้ท่ีไม่ดี 
ภาษาพระเรียกวา่ มีอกุศลมูลเกิดข้ึน 
ค าพูดท่ีพูดออกมาทั้งๆท่ีมีโทสะ 
ค าพูดคร้ังนั้น ถือเป็น...วจีทุจริต 

 
ค าพูดท่ีเป็นราคะก็มีนะ! 

เห็นแลว้เกิดอยากจะพูดกบัคนน้ี 
มีราคะข้ึนมาแลว้พูดทั้งๆท่ีมีราคะ 

ค าพูดคร้ังนั้นก็มีรากเหงา้เป็นอกุศลเรียกวา่ อกุศลมูล 
มนัจะพูดแบบเจือกิเลส พูดหวา่นลอ้ม 
พูดอะไรแบบหวานเวอ่ร์เกินจริง 

พูดทั้งๆท่ีมีราคะ มีโทสะ 
ค าพูดทั้งๆท่ีมีกิเลสอยูน่ี่นะ เป็นค าพูดท่ีเป็นอกุศล 
จะเห็นวา่ ถา้เราพลาดน่ี เราจะสร้างอกุศลไดง่้าย 

แต่ถา้เรารู้เราก็จะสร้างกุศลไดง่้าย 
แค่มีกิเลสแลว้รู้ทนั ก็เป็นกุศลแลว้ คือมี “สติ”    

แต่ถา้มีกิเลสแลว้รู้ไม่ทนั แลว้ท าอะไรไป พูดไป ท าไป 
การกระท าคร้ังนั้นเป็นอกุศล 

สะสมอนุสัย สะสมส่ิงท่ีไม่ดีไม่งาม  
แลว้ชีวติเราน่ีนะ..ความน่ากลวัก็คือวา่ 

ทุกขณะท่ียงัมีชีวติอยู ่



๑๐ 
 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในหัวข้อเร่ือง  “ปฏิบัติธรรม…ง่ายนิดเดียว” 
ณ หอศิลป์ เซเว่นรังสรรค์ อาคารธาราสาทร 

วนัท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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๑๑ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๕ 
 

เพราะตั้งเป้าหมายไว้ผดิ...อยากสงบ! 
แลว้พอมนัแสดงความไม่สงบ..ไม่ชอบมนั!! 

ครูบาอาจารยท์่านจึงบอกวา่.. 
ตั้งเป้าหมายใหม่ใหถู้ก! 
เราจะเรียนรู้ความจริง.. 

เพราะฉะนั้น มนัแสดงความจริงใหเ้ห็นแลว้วา่(จิต)มนัหนีไป  
อาการหนีเกิดข้ึนแลว้จริงๆ 
..ใหรู้้วา่"มนัเผลอไป" 

ขณะท่ีรู้วา่เผลอ..ขณะนั้นมีสติ 
เป็นขณะท่ีเป็นกุศล 

ขณะท่ีเป็นกุศล..ขณะนั้นไม่เผลอ 
เพราะความเผลอ..เป็นอกุศล 

ในขณะท่ีรู้วา่เผลอนั้น..จิตกลบัมาเอง 
ไม่ตอ้งดึง ไม่ตอ้งลาก ไม่ตอ้งบงัคบั  

แต่เด๋ียวมนัก็เผลอใหม่!!! 
(เพราะ) ขณะท่ีมีสติ..ก็เป็น"อนตัตา" 

.. เกิดข้ึน ตั้งอยู ่และดบัไป " 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม  ณ บ้านจิตสบาย 
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๑๒ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๖ 

 

“พทุธปณธิาน” 

“พน้ทุกข”์…น่ีคือเป้าหมายของชาวพุทธ  
เป็นเป้าหมายท่ีพระพุทธเจา้ตั้งปณิธาน 
เอาไวว้า่ “จะช่วยใหค้นพน้ทุกข”์ 

ถา้ท่านพน้แลว้ จะช่วยใหค้นอ่ืนพน้ดว้ย 
ถา้เราจะท าตวัเองใหส้มกบัพุทธปณิธาน  
ตอ้งตั้งเป้าวา่ … “เราจะพน้ทุกขใ์หไ้ด ้”  

ไม่ใช่…แค่เป็นคน คนอยูก่บัโลก  
แค่มีกิน มีใช ้สุขสบายแลว้ตายไป 
ทิ้งสมบติัใหลู้กหลาน แค่น้ีไม่พอ! 

ตอ้งถึงขนาดท่ีวา่... เกิดมาชาติน้ีพบพระพุทธศาสนาน่ีนะ! ตอ้งใชชี้วติใหส้มกบัพุทธปณิธาน 
 

ธรรมเทศนาโดย  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในงานเปิดนิทรรศการศิลปะธรรมะ 

“จิด-ตระ-ธานี  เกิด จุติ” คร้ังท่ี ๒ หอศิลป์ เซเว่นรังสรรค์ อาคารธาราสาทร กรุงเทพฯ 
วนัท่ี  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วรรคทอง ... วรรคธรรม #๗ 
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๑๓ 
 

 

“…แสงสว่างของพระพทุธเจ้า…” 

ธรรมะ…ไม่ใช่เฉพาะเร่ืองของพระนะ! 
ธรรมะ…เป็นเร่ืองของทุกคน 

เพราะเป็นเร่ืองท่ีพระพุทธเจา้ ช่วยแสดงวธีิการท่ีจะออกจากทุกข ์
เวลาเรามีความทุกขข้ึ์นมา ถา้เราไม่รู้วธีิออกจากทุกข ์

มนัน่าสงสารจริงๆ 
มนัมืดต้ืดต๋ือ  หาแสงสวา่งไม่ได ้ 

น่าสงสารจริงๆ 
ท่ีวา่...แสงสวา่งท่ีปลายอุโมงค ์ 

แมอ้ยูไ่กลลิบ สวา่งนิดหน่ึง ก็มีคุณค่า… 
“…แสงสวา่งของพระพุทธเจา้…” 

ไม่ใช่แค่ปลายอุโมงค ์ แต่เจิดจา้ไปทัว่โลก 
เพียงแต่เราลืมตาดูหรือยงั ?  เปิดหูฟังหรือเปล่า ? …เท่านั้นเอง 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
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๑๔ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๘ 

 
อยา่ยดึมัน่...ในขนัธ์ท่ีเป็นอดีต 

อยา่ยดึมัน่...ในขนัธ์ท่ีเป็นอนาคต 
และแมปั้จจุบนัเองก็...อยา่ไปยดึมัน่ 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 
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๑๕ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๙ 
 

“ ความโกรธ ” 

ความโกรธ นั้นท าหนา้ท่ีอยู ่2 อยา่ง 
1. ท าลายส่ิงท่ีถูกรู้ คือ ท าลายอารมณ์นั้น   

และ..  2. ท าลายจิต ! 
เม่ือจิต คือธรรมชาติท่ีรู้อารมณ์ ... 

จิตมีหนา้ท่ีรู้อารมณ์  อารมณ์เป็นส่ิงท่ีถูกจิตรู้.. 
เม่ือมีความโกรธข้ึนมา… มนัท าลายหมดเลย ! 

ท าลายอารมณ์ดว้ย .. 
ท าลายจิตเองดว้ย !! 

มีความโกรธข้ึนมา..ใจนั้นถูกท าลายไปแลว้ 
จิตท่ีมีความโกรธเกิดข้ึน..พร้อมกนันั้นก็ถูกท าลาย.. ท าให ้‘ทุกข’์  

จิตขณะนั้นจึงเป็นทุกขท์นัที 
ทุกคร้ังท่ีมีความโกรธ… จิตถูกท าลาย ถูกท าร้าย 

เป็นจิตเสีย และมีทุกขเวทนาเกิดข้ึนประกอบพร้อมทนัที 
โดยไม่ตอ้งเรียกของแถมจากไหนเลย 

น่ี ความโกรธ… 
ถา้ไม่เห็น.. มนัก็จะท าลายอยูน่ัน่แหละ! 
ท าลายจิตตวัเอง แลว้ก็ไปท าลายคนอ่ืน  

ท าใหค้นอ่ืนโกรธ ก็มีจิตคนอ่ืนท่ีถูกท าร้าย 
แลว้(จิตคนนั้น)ก็ไปท าลายคนอ่ืนต่อ …เป็นวงจรอุบาทว ์
ความโกรธ… ถา้ไม่เห็นมนั มนัก็ยงัคงคุกคาม ครอบง า 

ท าลายทั้งตวัเองและท าลายส่ิงท่ีถูกรู้นั้นอยูเ่ร่ือยๆ 
จนกวา่จะเปล่ียนอารมณ์ใหม่ เป็นอารมณ์ท่ีน่าพอใจ 

หรือเปล่ียนส่ิงรู้ใหม่ 
เพราะฉะนั้น …ส่ิงท่ีเราจะตอ้งท า ตอ้งฝึก 

คือใหรู้้วา่..แมแ้ต่ความโกรธเกิดข้ึนแลว้ มนัท าลายตวัเองแลว้.. 
แต่มนัก็มีคู่ปรับ เรียกวา่ “สติ” 



๑๖ 
 

“สติ” มีหนา้ท่ีรักษาจิต 
เพียงแต่สร้างสติ ข้ึนมาบ่อยๆ   

เม่ือมีความโกรธ หรือมีอกุศลเกิดข้ึน ใหมี้ “สติ” ไว ้! 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม  ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
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๑๗ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๐ 
 

สุข…ด…ีสงบ 

3 ตวัน้ี …ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง 
เป้าหมายปลายทาง คือ ใหเ้กิดปัญญาเห็นวา่… 

ส่ิงเหล่าน้ีไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา 
ไม่ใช่ไปเจอเอาของดี..แลว้เก็บเอาไว ้รักษาไว ้ประคองไว ้
เห็นวา่สงบแลว้ รักษาภาวะอนัน้ีของความสงบเอาไว ้

ไม่ใช่อยา่งน้ี เป็นแค่ทางผา่น 
ท าไปแลว้จะเจอความดี ความสุข ความสงบ อนัน้ี 

แต่วา่ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง  ไม่ใช่เจอแลว้ ประคองเอาไว ้รักษาเอาไว ้
มนัจะเส่ือมก็ได ้มนัจะดบัก็ได ้

ใหม้นัเส่ือม ใหม้นัดบัไป ใหเ้ห็นความจริง 
ดี..เด๋ียวก็ไม่ดี  สุข..เด๋ียวก็เป็นทุกข ์สงบ..เด๋ียวก็ฟุ้งซ่าน 

ใหดู้อยา่งน้ี… 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๗ 
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๑๘ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๑ 
 

อย่าสร้างทุกข์ทีไ่ม่มขีึน้มาทบัถมตน!! 

ใจเราน้ีมีธรรมชาติท่ีปรุงแต่งอยูเ่สมอ 
การท างานของจิตเราชอบท่ีจะปรุงแต่ง 

มนัจะปรุงแต่งไดท้ั้ง “ปรุงดี” และ “ปรุงร้าย” 
 

คนเราก็จะมีปรุงอยา่งน้ีแหละ! 
มนัจึงท าใหเ้กิดค าสอนของพระพุทธเจา้ข้ึนมาวา่… 
ใหร้ะวงั! อยา่สร้างทุกขท่ี์ไม่มี…ข้ึนมาทบัถมตน 

เพราะวา่…คนส่วนใหญ่จะถนดัปรุงร้าย 
เห็นอะไร…ปรุง เห็นอะไรก็..ปรุง 

แต่ส่วนใหญ่ปรุงข้ึนมาแลว้ทบัถมตน 
ท าดี…ก็ปรุงดีตอนแรก 

แลว้ก็พลิกมากลายเป็นปรุงร้ายทบัถมตนเองก็มี 
เห็นเขาสงสารเขา อยากช่วยเขา 

พอเขาไม่ยอมรับความช่วยเหลือ กลายเป็นโกรธเขาก็มี 
ทีแรกก็ปรุงดี…พอเขาไม่รับ โกรธเขา พลิกกลบัมาเป็นปรุงร้าย 

มนัพร้อมท่ีจะสร้างทุกขใ์หต้นเองอยูเ่สมอ 
ท่านจึงใหร้ะวงัตวัน้ี!! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในหัวข้อเร่ือง “ความสุขสร้างได้ด้วยใจเราเอง” 
โรงพยาบาลสมทุรปราการ 
วนัท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2558 
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๑๙ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๒ 
 

“จุดตั้งต้น” 

เวลาดูกิเลสหรือดูจิตเคล่ือนแลว้.. 
ใหก้ลบัมาท่ีวหิารธรรม..มาท่ีจุดตั้งตน้ 

เหมือนกบัวา่เวลาดูลมหายใจ..ลมหายใจก็เป็นแค่จุดตั้งตน้ 
เวลาดูกายเคล่ือนไหวในท่าเดินจงกรม..กายท่ีเคล่ือนไหวตรงนั้นก็เป็นแค่จุดตั้งตน้ 

 
จุดตั้งตน้..ส าคญั แต่ไม่ใช่กุญแจ! 

ไม่ใช่วา่ ท าตรงน้ีดีแลว้ ไม่เผลอไปไหนเลย 
แลว้จะท าใหไ้ปสู่จุดหมายคือบรรลุมรรคผลนิพพานอะไร 

มนัเป็นเพียงแค่จุดตั้งตน้… 
ถา้ไม่ตั้งตน้เลย ก็จะไม่ไดไ้ปไหนเลย ไม่กา้วหนา้เลย 

แต่ถา้จะเอาแต่กา้วหนา้ โดยไม่เร่ิมท่ีจุดตั้งตน้เลย ก็ออกนอกทางหรือตกทางไปเลย 
จุดตั้งตน้… 

จะวา่ส าคญัก็ไม่ส าคญั เพราะมนัไม่ใช่จุดหมาย 
จะวา่ไม่ส าคญัก็ส าคญั เพราะมนัไดมี้จุดเร่ิมสังเกตวา่จิตมนัเคล่ือนได ้

มนัส าคญัวา่เป็นจุดตั้งตน้..แต่ไม่ใช่ปลายทาง! 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม  ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
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๒๐ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๓ 
 

"คนรู้ใจตนเอง" 

เรามาเรียนธรรมะ เพื่อรู้หลกั แลว้น าไปปฏิบติั ไปฝึกจิตนะ!  
วธีิก็คือ..ส ารวมอยูใ่นจิต 

เวลาส ารวมอยูใ่นจิต..ใหจิ้ตมนัมีท่ีอยู ่
แลว้รู้ทนัวา่จิตมนัเผลอไป-ไหลออกไป 

...รู้ทนัจิต... 
ไม่ตอ้งหา้มวา่..จิตอยา่ไปรู้ขา้งนอก..หา้มไม่ได ้

จิตมนัข่มยาก..แต่ฝึกได ้
จิตมนัเกิด-ดบัเร็ว มีธรรมดาท่ีจะรู้อารมณ์ท่ีใคร่ ไม่ตอ้งห้ามมนั  

แต่พอรู้อารมณ์แลว้เกิดกิเลส ส ารวมเขา้มาสักคร้ังหน่ึง  
รู้ทนัวา่..เม่ือก้ีจิตมนัเป็นอยา่งไร? 

แหงะมาดูสักนิดหน่ึง  
แหงะมาดูบ่อยๆ เห็นบ่อยๆ จิตจะไดรั้บขอ้มูล...ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง! 
ก็ตอ้งเห็นอยูใ่นปัจจุบนั เพราะปัจจุบนัเท่านั้นท่ีเป็นความจริง   

ถา้อดีต..มนัตอ้งคิดนึกแลว้..ใช่มั้ย?  
เพราะอดีต..ผา่นมาแลว้ ไม่เกิดข้ึนจริงในขณะน้ี..ตอ้งคิดนึกเอา  

อนาคต..ยงัไม่เกิด! ก็ตอ้งคิดนึกใช่มั้ย?  
วนัน้ีคนจะออกจากบา้นเยอะมากมั้ย? 

รถจะติดมั้ย?  กงัวลมั้ย?  
กงัวล ! ...ใหรู้้ทนัความกงัวลนะ! น่ีแหละ..ใหรู้้ทนัจิต 

ขณะท่ีจิตเคล่ือนไป... 
ถา้เห็นทนั ตอนมนัออกไป เห็นความเคล่ือนของมนั... 

ตอนเห็นความเคล่ือนของมนั..จิตไม่เคล่ือน เพราะเห็นซะแลว้ ! 
มีสติ...รู้กิเลส   มีสมาธิ...รู้จิตเคล่ือน 

แลว้ไม่ตอ้งบงัคบั  
ดูไปนะ!.....ฝึกนะ! 

ฝึกใหเ้ป็น“คนรู้ใจตวัเอง” 



๒๑ 
 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากธรรมบรรยายในหลักสูตร  “เสียดาย..ตายไปไม่รู้ธรรม” คร้ังท่ี ๒   
ณ เข่ือนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี  
วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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๒๒ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๔ 
 

วนัท างาน… 

ถา้คนเราตั้งเป้าหมายในชีวิตถูกตอ้ง 
วนัท างาน…ก็คือการท างานเพื่อคนอ่ืนและเพื่อตนเอง 

เพื่อคนอ่ืน…คือช่วยแกปั้ญหาใหก้บัชาวโลก 
และเพื่อตนเอง… คือ การสร้างบารมี 
คนท่ีจะคิดวา่ งานนั้นคือการสร้างบารมี 

คือ…พอใจในผลของงานแท้ๆ  
แต่ถา้คนไม่คิดถึงตรงน้ี คิดแค่วา่ ท างานเพื่อเงินอยา่งเดียวน่ีนะ! 

จะเห็นวา่ วนัท างานเป็นวนัท่ีทรมาน 
วนัหยดุคือวนัท่ีเราไดสุ้ขสบาย เพราะไม่อยากท า 

การงาน…เป็นเร่ืองท่ีไม่อยากท า 
แต่จ าเป็น! เร่ืองท่ีตอ้งท า เพราะตอ้งการเงิน 

ท าใหร้ะหวา่งท างาน เป็นระหวา่งเวลาท่ีทุกขท์รมาน ขดัแยง้ในใจ 
ขดัแยง้ใจตวัเองไม่พอ ขดัแยง้กบัคนอ่ืนต่อไปอีก 

แต่ถา้เรามองงาน มองธรรมชาติงานตามผลของงานแท้ๆ … 
ตั้งเป้าหมายใหถู้ก มองงานใหถู้กตอ้ง  

ผลของงานเป็นอยา่งไร…ให้พอใจในผลของงานจริงๆ 
ผลของงาน…งานท าส าเร็จเป็นอยา่งไร ยิง่พอใจเท่านั้น 

ใหดี้ใจวา่มีงานท า!  
งานหนกั…แสดงวา่มีงานท าอยู ่
ยงัมีเร่ียวแรงท างานได…้ให้ท าไป 

เพราะงานท่ีเราท านั้นเป็นการสร้างบารมี 
ถา้ตั้ง “เป้าหมาย” อยา่งน้ีนะ! 

จะไม่ทอ้ถอย ไม่ทอ้แทใ้นการท างาน…จะยนิดี 
เวลาเห็นมีคนทุกขเ์ขา้มา จะยินดีเขา้ไปช่วยเหลือ  

เพราะเราตอ้งการจะปลดทุกขใ์หเ้ขา… 
 



๒๓ 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม  ณ สวนธรรม ศรีปทุม จ.ปทุมธานี  

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2556 
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๒๔ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๕ 
 

เปิดใจรู้...รู้ซ่ือ ๆ  
ในระหวา่งท่ีคุยธรรมะกนัเน่ีย! 
ผูแ้สดงก็แสดงไปตามตรง 

ตรงตามท่ีพระพุทธเจา้แสดงเอาไว ้เปิดเผยเอาไว ้
ผูฟั้งก็รับฟังดว้ยใจซ่ือๆ คือเปิดใจรับฟัง  

เปิดใจขอรับรู้วา่พระพุทธเจา้แสดงวา่อยา่งไร 
ไม่ไดฟั้งเพื่อจ า.. 

แต่ฟังเพื่อเอามาท า เพื่อมาให้เห็นจริงๆ 
ท่านบอกวา่...ใหเ้ปิดใจรู้ รู้ซ่ือๆ รู้ตรงๆ  

รู้ซ่ือๆ รู้ตรงๆเน่ีย มาจากค าวา่.."อุชุปฏิปนฺโน"   
เคยไดย้นิมั้ย? ..รู้ซ่ือๆ รู้ตรงๆ  

"อุชุ" แปลวา่ ตรง 
รู้ไปตรงๆ ปฏิบติัตรงๆ ดว้ยความซ่ือตรง 
ซ่ือตรงต่อค าสอน ไม่ตอ้งไปป้ันแต่ง 
ไม่ตอ้งไปตั้งท่า ไม่ตอ้งไปกีดกนั 
เวลามีกิเลสน่ี..เราตั้งท่ากีดกนัมั้ย? 

อยากใหม้นัดบัมั้ย?  
เราไม่รู้ตรงๆ ใช่มั้ย? 

แต่ตอนท่ีจะมาดู เจริญสติจริงๆ น่ีนะ.. 
ตอนน้ีไม่ตอ้งป้ันแต่ง ไม่ตอ้งหลอกตวัเอง  

มีอะไรเกิดข้ึน...รู้ไปตามตรง 
ไม่ตอ้งกลวัวา่...ตวัเองเลว  

ไม่ตอ้งกลวัวา่...ตวัเองไม่ไดเ้ร่ือง มนัไม่ไดเ้ร่ืองอยูแ่ลว้!  
มนัมีกิเลสเยอะ...รู้ไปตามตรงนะ! รู้ไปตามตรง 

ถา้เราไม่ยอมรับ เราก็จะไม่เห็นของจริง 
และไม่พฒันาไดจ้ริง 

เราจะพฒันาตวัเองได ้เม่ือรู้ส่ิงผดิ 



๒๕ 
 

กิเลสต่างๆ เป็นส่ิงผดิ ไม่ตอ้งกลวั! 
ถา้ปฏิเสธท่ีจะรู้ส่ิงผดิ จะไม่มีการพฒันาเกิดข้ึนเลย! 

การพฒันาจะเกิดข้ึนเม่ือรู้วา่...มีความผดิ  
พอรู้ส่ิงผดิ มนัจึงมีการ"รู้"ทนัที..ตอนนั้นนะ! 

"รู้"ปุ๊บ! ตอนนั้น...ถูกทนัที  
พอถูกทนัที! ก็เร่ิมมีส่ิงดีแลว้ใช่มั้ย? 
เร่ิมมีส่ิงถูกแลว้ เด๋ียวก็เผลอป้ันใหม่ 

มนัจะมีผดิอยูเ่ร่ือยๆ นะ! 
ใหดู้วา่ตวัเองผิดอะไรบา้ง... 

 
ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในหลักสูตร “คอร์สผู้บริหารนครสวรรค์”  
ณ ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  จ.ฉะเชิงเทรา  

วนัท่ี ๘ มนีาคม ๒๕๕๗ 
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๒๖ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๑๖ 
 

"วธิีหากลัยาณมติร..ขั้นแรก!" 

กลัยาณมิตรก็คือ มิตรท่ีดี เพื่อนท่ีดี 
ถา้ใครมีลูกนะ..ก็จะมีปัญหาตรงน้ีวา่ 

..ท ายงัไงใหลู้กเราไปคบเพื่อนดีๆ 
ขั้นแรกเลย.. 

ท าตวัเองใหเ้ป็นเพื่อนท่ีดีก่อน.. 
มนัจึงจะมีเพื่อนท่ีดีมาคบกบัเรา 
ถา้เราท าตวัเป็นคนเลวนะ.. 

มนัก็จะเป็นแรงดึงดูด"คนเลว"เขา้มาในชีวติของเรา 
เราก็เลยไดค้บแต่คนเลว 

ดงันั้น..ท าตวัเราเองใหดี้ก่อน 
เพราะวา่ถา้เราเป็นคนเลว.. 

ถึงแมเ้ราอยากจะคบคนดีนะ.. 
เจอคนดีแลว้..คนดีก็หนีเรา..!! 

เพราะวา่"คนดี"เขาจะรู้จกัแยกแยะวา่..ใครดี-ใครเลว 
ไอน่ี้เลวมา..ฉนัไม่คบ ฉนัก็หลีกไป! 

ถา้เรายงัท าตวัดีไม่ไดน้ะ! อยา่คิดเลยวา่จะมีคนดีมาคบ 
คนดีก็อาจจะมาแค่สงเคราะห์เราบา้งบางคราว 

แต่ถา้เราไม่ยอมพฒันาตวัเองนะ.. 
เขาก็สงเคราะห์ ๒-๓ คร้ัง แลว้เขาก็ปล่อยไปตามกรรม 

"ใหม้นัรับกรรมของมนัไป" ..ประมาณอยา่งน้ีนะ 
เพราะฉะนั้น จะให้รู้จกัคบเพื่อน คบกลัยาณมิตร.. 

ควรรู้จกัมองให้ออกดว้ยวา่..ใครเป็นคนดี ใครเป็นคนเลว 
บางที'คนดี'กบั'คนเลว'น่ีมนัปนอยูใ่นตวัเดียวกนั..รู้สึกมั้ย? 

แมแ้ต่ตวัเราเองใช่มั้ย..!! 
แมแ้ต่เราเองน่ีมนัก็มีทั้งเลวทั้งดีใช่มั้ย? 

แลว้มองออกมั้ยวา่…ตวัเอง'ดี'ตอนไหน..ตวัเอง'เลว'ตอนไหน 



๒๗ 
 

..มองออกมั้ย? 
ถา้มองออกอยา่งน้ีก็พอจะแยกออกไดใ้ช่มั้ย? 
พอ'เลว'เกิดตอนไหน เราเห็นตอนนั้นเลยป๊ับ!.. 

อยา่งน้ีเขาเรียกวา่ “มีสติ"แยกแยะความดีความเลวของตวัเอง 
มีสติเม่ือไร ก็ดีทนัที 

ทีน้ีถา้เราอยากจะคบคนดี.. 
เราก็ตอ้งท าตวัเองให้เป็นคนดี 

ฉะนั้น ตอ้งมอง'ความเลว'ของตวัเองใหอ้อก 
คือเราน่ีนะ..มนัไม่ใช่วา่จะดีหมดทุกอยา่งใช่มั้ย? 

มนัมีขอ้ดี ขอ้เสีย ขอ้บกพร่อง 
ดงันั้น ถา้เรามองขอ้บกพร่องตวัเองไม่ออกนะ…เราจะดียาก! 

ความดีเป็นยงัไงก็ไม่รู้อีกน่ีนะ จะรักษาความดีไวก้็ไม่ได.้. ยิง่แยเ่ลย 
ตอ้งแยกแยะใหอ้อกวา่ ไอเ้ลวเป็นยงัไง ไอดี้เป็นยงัไง 

แลว้เรามีเลวอะไรบา้ง มีดีอะไรบา้ง 
มองคนอ่ืนน่ะ มองง่ายนะ! 

คนน้ีน่ารัก คนน้ีน่าคบ คนนั้นไม่น่าคบ..มองง่ายนะ 
แต่มองเราตวัเองเน่ีย มนัมกัจะเขา้ขา้งตวัเองน่ะ  

เราตอ้งตดัตวัเขา้ขา้งตวัน้ี 
ใหม้องดว้ยความเป็นกลาง 

มองตวัเองให้เห็นตามความจริงวา่ 
ขณะน้ี..“เรามี'ดี'อะไร…เรามี'เลว'อะไร” 

 
ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในหัวข้อเร่ือง "วิธีหากัลยาณมิตร..ขั้นแรก!"  
ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต ศรีราชา 

วนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
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๒๘ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๗ 
 

"สวสัดีปีใหม่" 

น้ีวนัพระตอ้งบอกวา่ "สวสัดีปีใหม่" ใช่ไหม? ใหเ้ขา้กบัหวัขอ้.. 
ตอนปีใหม่น่ี เราส่งความสุขกนั เราอวยพรกนัไหม? 

และเรารับพรคนอ่ืนไหม? .. รับนะ  
แลว้ตอนน้ียงัมีพรอยูไ่หม? ..  มีอยูน่ะ 

รักษาเอาไวด้ว้ยนะ พรทั้งหลาย..ความดีทั้งหลายท่ีเราใหเ้ขาไปน่ี 
พรนั้นจะศกัด์ิสิทธ์ิได ้เม่ือเรามีพรก่อน.. 

เรามีคุณความดีข้ึนมาก่อน..มีปากท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ! 
ก็มาจากใจท่ีเรามีคุณความดี ..มีใจท่ีศกัด์ิสิทธ์ินัน่เอง 

เวลาพระท่านใหพ้ร.. ถา้อยา่งท่ีสุรินทร์น่ี 
ถา้หลวงปู่ดุลยย์งัอยู ่แลว้ถา้หลวงปู่ดุลยใ์หพ้รน่ี   

เราจะรู้สึกวา่ "โอ!้..ศกัด์ิสิทธ์ิ !" 
เพราะเราเช่ือมัน่ในคุณธรรมของท่านวา่ ท่านเป็นพระผูป้ฏิบติัดี ผูป้ฏิบติัชอบ 

ไม่ใช่วา่ค าพูดของท่านไพเราะ หรือค าพูดของท่านท่ีใหพ้รถูกใจเรา 
แต่เรามัน่ใจวา่ ค  าพูดของท่านมาจากจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ มีจิตใจท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ 

ฉะนั้น ปีใหม่ผา่นมาแลว้ เราใหพ้รเขาไปยงัไงก็แลว้แต่  
หรือเขาจะใหพ้รเรามายงัไงก็แลว้แต่   

ไม่ส าคญัเท่ากบัวา่ .. เวลาน้ี ขณะน้ี .. เรามี"พร"นั้นแลว้หรือยงั? 
 

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ  โรงพยาบาลสุรินทร์ 

วนัท่ี  ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
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๒๙ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๘ 
 

เร่ืองกรรม 

ไม่ใช่…แค่กฎแห่งกรรม 
ท าดีได้ดี ท าช่ัวได้ช่ัว! 

เวลาเรานึกถึง”กรรม” มกัจะนึกในแง่ของกฎแห่งกรรม 
"ท าดีไดดี้ ท าชัว่ไดช้ัว่" 

แต่ยงัมีกรรมอีกประเภทหน่ึง เป็นกรรมในทางสมมุติบญัญติั คือ เป็นส่ิงท่ีบญัญติัท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหย้อมรับร่วมกนั  
ในทางพระจะเรียกวา่ พุทธบญัญติั   
บญัญติัเป็นขอ้ๆ ก็เรียกวา่ สิกขาบท  
ส่วนทางโยมนั้นก็คือ กฏหมาย 

หากท าผดิขอ้บญัญติั..ก็คือ ผิดเหมือนกนั!! 
ไม่ใช่คนท าผดิแลว้ ไม่ตอ้งท าอะไรก็ได ้ไม่ตอ้งรอกฎหมายจดัการ  

ไม่ใช่ใหร้อกฎแห่งกรรมจดัการอยา่งเดียวนะ 
พระพุทธเจา้ท่านไม่รอ…  

เม่ือมีการท าผิด จะมีตั้งแต่วา่กล่าวตกัเตือน แลว้ลงโทษ  
เป็นกระบวนการการลงโทษในทางพระวนิยั ก็เรียกวา่เป็นการ"ท ากรรม" 

ใครท่ีสร้างบาปเอาไวเ้ยอะ ถา้มวัแต่รอผลกฎแห่งกรรมแบบธรรมดา ท่ียงัไม่ใหผ้ล 
คนทัว่ไปอาจเกิดความเขา้ใจผดิ วา่…ท าชัว่แลว้ไม่ไดรั้บผลชัว่ 

ในสังคมท่ีอยูร่่วมกนั เพื่อให้บรรยากาศเอ้ือต่อการพฒันาตนกนัต่อไป 
ใครท าผดิ..ในสังคมควรจะลงโทษ!  

เหมือนอยา่งท่ีพระพุทธเจา้ทรงตั้งสังคมตวัอยา่ง คือสังฆะหรือสงฆ ์
ภิกษุสงฆอ์ยูร่่วมกนั ใครท าอะไรไม่เหมาะ พระองคก์็บญัญติัสิกขาบท 

ใครท าผดิร้ายแรง ก็ใหส้งฆล์งโทษ"นิยสกรรม" คือถอดยศ  
ถา้ร้ายแรงกวา่นั้น ก็"ปัพพาชนียกรรม"ขบัออกจากหมู่สงฆ ์
กรรมไม่ใช่แค่วา่ปล่อยวาง วา่ใหก้ฎแห่งกรรมจดัการเอง   

พระพุทธเจา้ท่านไม่รอ  ถา้ปล่อยใหค้นท าผดิวุน่วาย ท าใหห้มู่สงฆป่ั์นป่วน  
บรรยากาศแห่งการปฏิบติัธรรมจะไม่เอ้ือเม่ือมีคนเลว'อายยาก'อยูด่ว้ย 

แลว้ท าผดิไปเร่ือยๆ !! 
ทางพระไม่ยอม ถา้มีคนท าผิดแลว้ไม่ตกัเตือน ถือวา่ไม่ท าตามค าพระพุทธเจา้ 
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ถา้ใครท าผดิ พระพุทธเจา้เห็นวา่ เตือนไดใ้หเ้ตือน 
เตือนแลว้ไม่ฟังท าผดิ ให้เตือนหนกัๆ คือลงโทษ 

ถา้ผดิแบบปราชิก..ตอ้งสึกอยา่งเดียว 
เร่ืองกรรม… 

จึงไม่ใช่…แค่กฎแห่งกรรม ท าดีได ้ท าชัว่ไดช้ัว่ 
ไม่ใช่แค่นั้น  มนัมี"กรรมของคนอยูร่่วมกนั"ดว้ย 

คนท่ีจะอยูร่่วมกนั จะตอ้งมีการบญัญติักฎเกณฑใ์นการอยูร่่วมกนั 
และผูท่ี้จะเป็นผูบ้ญัญติัไดดี้..ก็ตอ้ง “รู้ธรรม”  

เพราะขอ้บญัญติัท่ีไม่ตรงธรรม ก็จะเบียดเบียนสังคมท่ีอยูร่่วมกนั 
และ “ตอ้งบญัญติัเพื่อธรรม” ดว้ย  

ขอ้ก าหนด ขอ้หา้ม ระเบียบ กฎเกณฑต่์างๆ นั้น เป็นไปเพื่อใหส้ังคมมีบรรยากาศท่ีดี 
เพื่อใหส้มาชิกสังคมนั้นมีโอกาสท่ีดีท่ีจะพฒันาตนเองเพื่อจะ “เห็นธรรม” 

“ธรรมะ” จึงเป็นทั้งพื้นฐาน  และ เป้าหมาย 
คนท่ีบญัญติัไดดี้ ตอ้งรู้ธรรม และมีเป้าหมายท่ีเป็นไปเพื่อธรรม 

เช่นเดียวกบัท่ีพระพุทธองคท์รงบญัญติัสิกขาบท..  
โดยท่ีพระองครู้์ธรรมอยูแ่ลว้ และบญัญติัเพื่อความเป็นไปแห่งธรรมะ 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย   
วนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ 
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วรรคทอง...วรรคธรรม #๑๙ 
 

หลกัประกนัชีวติ 

วนัน้ี..อาตมามาบอกวา่ เป้าหมายชีวติท่ีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้คือ 
๑. ท าอยา่งไร ใหช้าติน้ีมีกินมีใช ้ 

๒. ท าอยา่งไร ใหมี้หลกัประกนัวา่ ชาติหนา้สบายดว้ย 
แลว้ไม่ใช่วา่ถึงตรงน้ีแลว้กลายเป็น"เป้าหมายลวง"นะ  

เคยเจอเป้าหมายลวงมั้ย? 
เขาบอกวา่ ทนๆไป ถึงต าแหน่งนั้นแลว้จะพบความสุข 
เราก็บากบัน่ไป.. เค่ียวเขญ็ตวัเองจนเหน็ดเหน่ือยนะ  
แลว้พอไปถึงเป้าหมายตรงนั้นแลว้..มนัไม่สุขจริง  

ไปถามคนถึงเป้าหมายตรงนั้นแลว้ดูสิ.."มนัสุขจริงรึปล่าว?" 
แต่บางทีไปถามนะ เขาอาจจะบอกวา่"ฉนัสุขดี"  
เพื่อจะหลอกเราใหถึ้งเป้าหมายตรงนั้นบา้ง 
ตวัหลอกอยา่งน้ีน่ีนะ..มนัจะมีทุกท่ีแหละ 

คือหลอกวา่จะไดล้าภ หลอกวา่จะไดย้ศ หลอกวา่จะไดต้ าแหน่ง 
แต่ลาภ/ยศ/สรรเสริญเหล่าน้ี..พระพุทธเจา้ตรัสวา่..มนัเป็น"โลกธรรม" 

มีลาภ..ก็เส่ือมลาภได ้มียศ..ก็เส่ือมยศได ้ 
มีสุข..ก็มีทุกขไ์ด ้มีสรรเสริญ..ก็มีนินทาได ้

อยากไดโ้ลกธรรมฝ่ายดี แต่เราไปท าไม่ดี เพื่อใหไ้ดส่ิ้งเหล่านั้น 
อยา่งน้ีแสดงวา่ เราถูกเป้าหมายแห่งโลกธรรมเหล่าน้ีหลอก 
พอเราเจอโลกธรรมฝ่ายเส่ือม แลว้เอาแต่ทุกขร์ะทมทบัถมตน 
อยา่งน้ีก็แสดงวา่ เราถูกเป้าหมายแห่งโลกธรรมเหล่าน้ีหลอก 

แต่ถา้เห็นวา่ มนัมีไดก้็เส่ือมได ้มนัไม่เท่ียง 
มนัเป็นธรรมดาของมนัอยา่งน้ีนะ 

แลว้มาสะกิดใจตวัเองวา่.. 
ท าอยา่งไรเราจะมี"หลกัประกนัชีวติ"..ท่ีจะตอ้งมาอยูก่บัส่ิงเส่ือมๆ เหล่าน้ี  

โดยท่ีเราไม่ถล าตวัไปท าไม่ชัว่ หรือปรุงทุกขท์บัถมตวั 
ก็หาหลกัประกนัใหต้วัเอง..ก็คือ 
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หลกัประกนัส าหรับชีวติชาติน้ี มีหลกัประกนัก็คือ "อุ-อา-กะ-สะ" 
อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมดว้ยความหมัน่ 
อารักขสัมปทา ถึงพร้อมดว้ยการักษา 

กลัยาณมิตตตา มีเพื่อนดี 
สมชีวติา เล้ียงชีวติใหพ้อเหมาะ 

ชีวติน้ีก็มีทรัพยมี์เกียรติ 
หลกัประกนัส าหรับชีวติขา้งหนา้..ชาติหนา้ 

เพราะเราคงไม่ใช่มีชีวติอมตะ..เราตอ้งตายใช่ไหม? 
แลว้ถา้ยงัไม่ใช่เขา้นิพพาน..เราก็ตอ้งเกิดอีก 

เพราะฉะนั้น ท าอยา่งไรท่ีจะใหเ้กิดในชาติหนา้อยา่งมีหลกัประกนัวา่..ไปดี  
ก็ใหมี้ศรัทธา, มีศีล, มีการบริจาค เฉล่ียสุขใหผู้อ่ื้นบา้ง, แลว้ก็มีปัญญา 

ถา้ไม่อยากเกิดแลว้นะ.. ใหเ้จริญสติ เห็นความจริงในใจ คือเห็นกิเลสในใจ  
มีราคะใหรู้้ทนัราคะ มีโทสะใหรู้้ทนัโทสะ มีโมหะใหรู้้ทนัความหลงความเหม่อ  

ไม่ตอ้งไปหา้มมนั..เพียงแต่อยา่ผดิศีล  
ใหรู้้ทนั !! 

อยา่ไปด่าเขา อยา่ไปตบเขา อยา่ไปตีเขา 
ใหรู้้ทนัวา่..ตอนน้ีมี"ส่ิงหน่ึง"เกิดข้ึนในใจ  

เบ้ืองตน้นะ..ใหเ้ห็นสภาวะท่ีเกิดข้ึนในใจตวัเองก่อน  
จะเป็นราคะ โทสะ หรือโมหะ ..อะไรก็ได ้ท่ีมนัเกิดข้ึนน่ะ 

พอรู้ทนั ขณะรู้ก็เกิดสติ กิเลสก็ดบั 
กิเลสเหล่านั้นก็จะแสดงความจริงออกมาวา่ "มนัไม่เท่ียง" 

ไม่ใช่หา้มมนัไม่ใหเ้กิดนะ ..หา้มไม่ได ้!! 
ถา้หา้มไดน้ะ..แสดงวา่เราบงัคบัตวัเองได ้

หรือจะบงัคบัใจใหเ้ป็นพระอรหนัตไ์ด ้..ไม่ไดใ้ช่ไหม? 
คราวน้ีท่ีมนัหา้มไม่ได ้เพราะมนัมีเหตุ  

เหตุคืออะไร ? 
เห็นหนา้"ไอน้ัน่" ..ดูหนา้"นงันัน่" ..อะไรอยา่งน้ีนะ  
มนัมีเหตุไง..เพราะมนัมีเหตุอยา่งน้ี โทสะก็เกิด 

ก็รู้ทนัโทสะท่ีเกิดข้ึนในใจ โทสะก็ดบั 
โทสะดบั ก็เพราะมีเหตุ 

เหตุคือ ..ดู"ใจ" !! 
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ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม  ณ บริษัท ไทยประกันชีวิต ศรีราชา  
วนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๕๘ 
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วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๐ 
 

การเจริญสติ คือ...ใช้จิตไปรู้ในส่ิงทีป่รากฏ  

ถา้เราเรียนดว้ยวธีิวา่..ถามวา่...นิพพานเป็นยงัไง?.. พระอรหนัตเ์ป็นยงัไง?..  
พระสกิทาคา พระอนาคาท่านเป็นยงัไง?.. อยา่งน้ีนะ!  

โดยท่ีเราไม่ไดส้ัมผสั ไม่ไดรู้้สภาวะนั้น ไม่เคยเห็นเลยเน่ีย.. 
ถามเสร็จแลว้เราก็ไปนึกๆ เอา 

แลว้ก็ไม่หายสงสัยสกัที..เพราะไม่เคยเห็น ! 
เหมือนถามวา่... 

ภรรยาของประธานาธิบดีประเทศ"วานูอาตู"หนา้ตาเป็นยงัไง? 
ลองนึกซิ..นึกออกมั้ย? 
นึกไม่ออก..เพราะอะไร? 
เพราะไม่เคยเห็น !! 

เพราะฉะนั้น ส่ิงท่ีเราจะเรียนต่อไปคือ... 
เรียนในส่ิงท่ีปรากฏ.. เฉพาะในส่ิงท่ีปรากฏกบัใจ  
ถา้ยงัไม่ปรากฏ ไม่ตอ้งเรียนก็ได.้.ยงัไม่ตอ้งเรียน ! 

ถา้ตอนน้ีทุกคนโกรธ..ก็ใหรู้้วา่โกรธ 
แต่ถา้ยงัไม่โกรธล่ะ..ก็ยงัไม่ตอ้งดูสิ .. เขา้ใจมั้ย?  

ตอนน้ีมีอารมณ์ดี มีความผอ่งใส.. ก็รู้ทนัความผอ่งใส  
อยากฟังนิทานต่อ.. ก็ใหรู้้ความอยาก .. เขา้ใจมั้ย?  

ใหรู้้ความอยากท่ีเกิดข้ึน ใหค้วามผอ่งใสช่ืนบานท่ีเกิดข้ึนในใจ  
ไม่ใช่วา่ "เอาล่ะ...ต่อไปฉนัจะดูความโกรธ" จอ้งดู.. 

แลว้มาบ่นกบัตวัเองวา่ "ความโกรธ..เม่ือไหร่จะมาซกัที" 
..หงุดหงิดแลว้ก็ยงัไม่รู้เลย !! 

สรุปแลว้ก็คือวา่ อยา่มวัไปกงัวลในส่ิงท่ียงัไม่ปรากฏ  
ใหรู้้ส่ิงท่ีปรากฏ ! 

เพราะส่ิงท่ีปรากฏเท่านั้นจึงแสดงความจริง  
ส่ิงท่ีปรากฏท่ีจะแสดงความจริง ตอ้งรู้ให้ตรงท่ีเป็นสภาวะท่ีเป็นสภาวะแท้ๆ   

ไม่เขา้ไปในเร่ืองราว  
สภาวะแท้ๆ  ก็คือวา่ ราคะ โทสะ โมหะ ฟุ้งซ่าน หดหู่ น่ีเป็นสภาวะแท้ๆ   
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ส่วนความเขา้ใจ..ไม่ใช่ไปมวัแต่คิดอยา่งเดียว  
ความเขา้ใจคือความเขา้ใจ ความคิดก็คือความคิด  

ความเขา้ใจเน่ียมนัมีเหตุมาจากเห็นมากๆ  
เห็นบ่อยๆ จนมนัเขา้ใจ  

แต่จะเขา้ใจเม่ือไหร่เน่ีย..บอกไม่ได ้ 
จุดท่ีจะป๊ิงข้ึนมาเขา้ใจน่ีนะ.. เม่ือไหร่ไม่รู้  
ท่ีเราท าไดจ้ริงๆ ก็คือ มีสติรู้สภาวะท่ีปรากฏ  

ตอ้งเป็นสภาวะท่ีปรากฏเท่านั้น  
ท่ียงัไม่ปรากฏหรือท่ีปรากฏไปแลว้ ใชไ้ม่ได ้ 

ท่ีปรากฎไปแลว้ก็คืออดีต ท่ียงัไม่ปรากฏคืออนาคต จะมาหรือปล่าวก็ไม่รู้  
ฉะนั้น ดูท่ีปรากฏจริงๆ ขณะน้ีเวลาน้ีเท่านั้นเอง  

จึงจะเป็น"ของจริง"ท่ีสติจะไปรู้ได ้
 

ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในหัวข้อเร่ือง “รู้ส่ิงท่ีปรากฏ”  ณ บ้านจิตสบาย  

วนัท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๘ 
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วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๑ 
 

บุคคลผู้หายากในโลก  

มี ๒ บุคคลนะ..ท่ีหายากในโลกน่ะ! 
(๑) บุคคลแรกคือ "บุพการี"  

บุพการี คือ ผูท่ี้ท  าคุณความดีกบัผูอ่ื้นก่อน 
โดยไม่ตอ้งคอยคิดถึงประโยชน์ตอบแทน 

ท าก่อน 
"ปุพพะ" แปลวา่ แรก หรือ ก่อน  

"การะ" แปลวา่ การกระท า  
"การี" ก็เป็น ผูก้ระท าเป็นปกติ 

 
กระท าก่อน..ไม่ใช่หมายถึงวา่ไปตบเขาก่อน ไปเตะเขาก่อนนะ! ..ไม่ใช่อยา่งนั้น !! 

แต่หมายถึง เล้ียงดูก่อน เก้ือกูลก่อน ใหก่้อน สอนก่อน 
..เรียกวา่ท าส่ิงดีๆ ใหก่้อน  
คนอยา่งน้ี..หายากมั้ย?  

มีแต่คนคิดอยากจะได ้ไม่อยากใหใ้ช่มั้ย? 
แต่เราเกิดมาน่ีนะ! มีบุคคลท่ีใหเ้ราก่อน เล้ียงดูเราก่อน ดูแลเราก่อน  

บุคคลนั้นก็คือ พอ่และแม่ 
ท่านจึงเป็นบุพการีของเรา 

ถา้ไม่มีพอ่ ไม่มีแม่.. 
ก็คนท่ีเล้ียงดูเรามานัน่แหละ เป็นบุพการีของเรา อาจจะเป็นลุง, เป็นป้า, เป็นนา้, เป็นอา, เป็นพี่ ฯลฯ คนเหล่านั้น

ก็เป็นบุพการีของเรา  
น่ีเป็นบุคคลท่ี ๑ ท่ีหายาก 

 
(๒) บุคคลท่ี ๒ ท่ีหายากก็คือ "กตญัญูกตเวที" 

ผูท่ี้รู้คุณ แลว้ตอบแทน 
ส่วนใหญ่..พอไดรั้บอุปการะแลว้.. 

ก็ยากท่ีจะนึกถึงคุณความดีของผูท่ี้อุปการะ  
มนัมกัจะไปมองถึงคนอ่ืนต่อ  



๓๗ 
 

ถา้เป็นลูก..พอเจอแฟนก็จะไปนึกถึงแฟน 
ลืมนึกถึงพอ่แม่ ! 

หายาก..ท่ีเจอแฟนแลว้คิดถึงพอ่แม่.. ใช่มั้ย?  
มนัจะคิดถึงแฟนเตลิดไป  
เจอเพื่อนก็คิดถึงเพื่อน 

มาท างานก็คิดถึงเจา้นาย..คิดถึงลูกคา้ วงจรชีวติจะไปอยูก่บัเร่ืองอ่ืน  
ลืมคิดถึงพอ่แม่ ! 

พอจะนึกถึงบา้ง..ก็นึกถึงในแง่วา่จะไปขอ.. ใช่มั้ย? 
'ออ้! แฟนเราอยากกินไอน่ี้! เด๋ียวไปขอแม่ดีกวา่' 'แฟนเราอยากจะไดไ้อน่ี้! เด๋ียวไปขอพอ่ดีกวา่' 

มนันึกในแง่วา่...พอ่แม่เป็นท่ีพึ่ง เป็นท่ีขอของเรา  
ไม่ไดนึ้กในแง่วา่.. 

พอ่แม่ท าดีกบัเราก่อน เรามีหนา้ท่ีตอ้งตอบแทนท่าน  
ฉะนั้น  "กตญัญู" หมายถึงวา่  

รู้วา่ท่านมีบุญคุณกบัเรา ท าใหเ้ราก่อนดว้ย 
"กตเวที" คือ ท าการตอบแทน  

ตอบแทนดว้ยกาย ดว้ยวาจา และดว้ยใจ 
 

พระพุทธเจา้ยงัตรัสย  ้าไวอี้กวา่... กตญัญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของคนดีในโลกน้ี  
ถา้ไม่มีกตญัญูกตเวที..ก็ไม่ใช่คนดีเลย! คนดีธรรมดายงัเป็นไม่ไดเ้ลย  

อยา่วา่จะมาเป็นโสดาบนั  
อยา่วา่จะมาเป็นพระอรหนัต ์ 

อยา่วา่จะมาเป็นพระพุทธเจา้ หรือพระปัจเจกพุทธเจา้ คนดีปกติยงัเป็นไม่ไดเ้ลย  
คนไม่กตญัญู.. ใชไ้ม่ได!้! 

 
ธรรมบรรยายโดย  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในหัวข้อเร่ือง "บุคคลผู้หาได้ยากในโลก"   ณ บ้านจิตสบาย  
วนัท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๘ 
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๓๘ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๒ 
 

จิตไม่รู้.."อโีหน่อเีหน่" !! 

สภาวะท่ีเกิดข้ึนท่ีเป็นนามธรรม 
มีใหดู้มากมายพอกิเลสเกิดข้ึน..แลว้มีสติรู้ 

จะเห็นวา่..กิเลสถูกรู้อยู ่
“ตวัผูรู้้” กบั “กิเลส” ก็อยูต่่างหากกนักิเลสนั้น..เป็นสังขารขนัธ์ 

..เป็นความปรุงแต่ง..ท่ีจิตปรุงข้ึนมาเอง 
ถา้จิตปรุงกิเลสข้ึนมา แลว้ไม่มีสติรู้ ..ไอกิ้เลสท่ีปรุงข้ึนมานั้น 

ก็กลบัครอบง าจิตอีกทีหน่ึง !! 
น่าสงสารจิตมากเลย...ดว้ยความไม่รู้อีโหน่อีเหน่... 

รู้จกัค าวา่ “อีโหน่อีเหน่”  มั้ย? 
‘โหน่’ กบั ‘เหน่’ คงจะเป็นเพศหญิงนะ! 

จิต"ไม่รู้อีโหน่อีเหน่"..ในท่ีน้ีก็คือ 
เม่ือจิตรู้อารมณ์ แลว้ปรุงกิเลสข้ึนมา.. 

แลว้จิตนั้น"ไม่มีสติรู้กิเลส"ท่ีตวัจิตเองปรุงข้ึน.. 
จิตก็จึงถูกกิเลสนั้นครอบง า! .. 

แลว้ไปท าผดิต่างๆ ฉะนั้น ถา้จะใหดี้ 
..ก็ตอ้งท าความรู้จกั‘คุณโหน่’ กบั ‘คุณเหน่’ บา้งนะ! 

นัน่คือ..มีสติรู้ทนัวา่..มี"อะไร"เกิดข้ึน! 
มีสติรู้ทนัวา่ เม่ือก้ี..มี"กิเลสตวัไหน"เกิดข้ึน! 

ตอนท่ีรู้ทนั..ตอนนั้นไม่เผลอ 
ตอนท่ีมีกิเลส..ตอนนั้นเผลอ 
คือ…เผลอไม่เห็นกิเลส 

ตอนเผลอ..มนัเห็น ‘อีโหน่อีเหน่’ มั้ย? 
..ไม่เห็นเนอะ! ..แลว้เห็นอะไร ? 

เห็นคน .. เห็นสัตว ์..เห็นแมววิง่มา เห็นหมาวิง่ไล่ .. 
เห็นรถขายไอติม..เห็นก๊ิกยิม้แยม้.. 

เห็นเมียแจมอยูข่า้งหลงั..! 
...เห็นโลงศพ!!! 



๓๙ 
 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากธรรมบรรยายในหลักสูตร 
“เสียดาย..ตายไปไม่รู้ธรรม” คร้ังท่ี ๒ 

ณ เข่ือนท่าทุ่งนา จ.กาญจนบุรี 
วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
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๔๐ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๓ 
 

"แล้วเราจะท าอะไรได้ล่ะ?" 

"ปุพเพกตปุญญตา".. คือมีบุญท่ีท าแลว้ในกาลก่อน .. 
อา้ว! .. กาลก่อนก็คืออดีต....แลว้เราจะท าอะไรไดล่้ะ? 

คนมีบุญท่ีท าแลว้ในกาลก่อนน่ีนะ ..ท าใหเ้กิดมาดี มีอวยัวะครบสมบูรณ์  
เกิดในตระกูลสูง..ตระกูลคนรวย ..เกิดบนกองเงินกองทอง  
บางคนเกิดมาสวยเลย ไม่ตอ้งไปเสริมเติมแต่งอะไรเลย  

บางคนเกิดมาหล่อเลย...เพราะท าบุญมาดี 
อนันั้นก็เป็นบทพิสูจน์วา่..บุญเก่ามีจริง 

 
ถา้บุญเก่าไม่มีจริง..คนทั้งหลายท่ีเกิดมาควรจะสวยเหมือนกนั  
ควรจะหล่อเหมือนกนั แต่เพราะเราท าบุญมาแตกต่างกนั  

รวมทั้งท าบาปมาแตกต่างกนัดว้ย  
มนัจึงท าใหแ้ต่ละคนมีหนา้ตาอยา่งนั้นบา้ง..หนา้ตาอยา่งน้ีบา้ง  

ผวิอยา่งนั้นบา้ง ผิวอยา่งน้ีบา้ง  
รวยบา้ง เลิศบา้ง ยากจนบา้ง 

ฉลาดบา้ง โง่บา้ง อะไรอยา่งน้ีนะ เพราะบุญเก่าไม่เท่ากนั 
แลว้มนัมีประโยชน์อะไร?.. 

 
ธรรมะขอ้น้ีมีประโยชน์อะไร? 

มีประโยชน์ตรงท่ีวา่...  
เพราะปัจจุบนัจะตอ้งเป็นอดีตของอนาคต อยูทุ่กๆ ขณะ  นึกออกมั้ย? 

อดีตเราท าบุญมา..จึงท าใหปั้จจุบนัเรามีผลเป็นอยา่งน้ี 
แลว้ปัจจุบนัมนัเท่ียงมั้ย? ปัจจุบนัจะตอ้งดบัไปอยูเ่สมอ 

แลว้เป็นผลไปสู่อนาคตอยูเ่ร่ือยๆ 
เพราะฉะนั้น..ปัจจุบนัน้ีแหละท าบุญใหม้ากๆ 

เพื่อจะไปเป็นผลสู่อนาคตท่ีดีๆ  
ในอนาคต..เราจะไดมี้อดีตท่ีท าบุญมาไวดี้ 



๔๑ 
 

ธรรมขอ้ "ปุพเพกตปุญญตา" น้ี.. 
ไม่ใช่ใหย้อมจ านน ..หรือยอมแพว้า่  

'ออ้..ท่ีชีวิตปัจจุบนัฉนัมาไดแ้ค่น้ี  
เพราะบุญเก่ามาแค่น้ี'..แลว้ก็ยอม!! 

พระพุทธเจา้ไม่ไดส้อนให้เรายอมแพแ้บบนั้น เขา้ใจมั้ย? 
"ปุพเพกตปุญญตา"..สอนมาเพื่อใหท้  าปัจจุบนัน้ีแหละ  

เพื่อใหเ้ป็น"ปุพเพกตปุญญตา"ส าหรับอนาคต  
เพราะเรารู้แลว้วา่..ในอดีตเราก็เคยท าอะไรมา..ทั้งดีและเลว 
บุญท่ีเราท ามาก็ส่งผลใหเ้ราเป็นอยา่งน้ี แลว้ก็มนัก็มีบาปดว้ย  

เราจึงทุกขบ์า้ง สุขบา้ง  
เราเช่ือในกรรมและการใหผ้ลของกรรม  

แลว้ระมดัระวงัไม่ท าบาปอีก  
เช่ือในผลของบุญ รู้วา่ท าบุญแลว้มีผลดีจริง เราก็ท าบุญ..เพื่อใหเ้ป็น"ปุพเพกตปุญญตา"ส าหรับอนาคต 

ไม่ใช่หวงัลมๆ แลง้ๆ วา่  
'อยากจะบรรลุผลเป็นพระอริยบุคคล..แบบฟังธรรมแลว้ป๊ิงเลย' !!..  

มนัไม่ไดท้  า "ปุพเพกตปุญญตา" มาแต่ไหนแต่ไร  
มนัจะป๊ิงไดย้งัไง?.. เขา้ใจมั้ย ? 

มนัตอ้งมีเหตุ จึงจะมีผล ถา้ไม่มีเหตุ ก็ไม่มีผล  
เพราะฉะนั้น จึงตอ้งท าเหตุ  

ถา้ตอ้งการพน้ทุกข.์.ตอ้งท าเหตุ  
เหตุของความพน้ทุกข ์คือ  

เจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง 
ดว้ยจิตท่ีตั้งมัน่และเป็นกลาง 

 
ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากธรรมบรรยายในหลักสูตร “งานยุ่งท้ังวนั จะปฏิบัติธรรมอย่างไร”  
ณ สวนธรรมศรีปทุม 

วนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 
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๔๒ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๔ 

"จติถึงฐาน" 

...ถา้จิตไหลไป แลว้รู้ทนัความไหลของจิต  
ขณะนั้นจะได.้. "สมาธิแบบจิตตั้งมัน่" 

ความไหลของจิต.. มนัแสดงความไม่ตั้งมัน่  
จิตถา้ไหลได.้. ก็แสดงความไม่ตั้งมัน่ 

ถา้รู้ทนัวา่จิตไหลไป ขณะนั้นตั้งมัน่พอดี   
เพราะจิตมนัรู้จิต ...พอรู้จิต..จิตไม่ไหล  
ครูบาอาจารยท์่านเรียกวา่ "ถึงฐาน" 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงธรรมจากแผ่นซีดี "งานยุ่งท้ังวนัจะปฏิบัติธรรมอย่างไร" 
วนัท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ 

560828-11-รู้ทันจิตไหลได้สมาธิจิตต้ังมัน่.mp3 
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๔๓ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๕ 
 

มรรคสามคัค-ีสมาธิแบบลกัขณูปนิชฌาน 

ตวัส าคญัเลยก็คือ ‘ตวัตั้งมัน่’ 
ตวัจิตตั้งมัน่เน่ีย! จึงจะเป็นศูนยก์ลางรวบรวมเอามรรคองคอ่ื์นๆ ทั้งเจ็ดมารวมกนั 

ถา้ไม่มีสมาธิท่ีตั้งมัน่นะ..มนัไม่มีจุดรวม! 
บางทีท่านจึงเรียกมรรคท่ีเหลือทั้งเจ็ดวา่เป็น ‘บริขารของสมาธิ’ 

สมาธิน่ีเป็นองคม์รรคท่ีเป็นตวัแกนกลางเลยนะ! 
นอกนั้นเป็นบริขาร หรือเป็นบริวารรอบลอ้ม 

องคม์รรคท่ีเหลือทั้งเจ็ดน่ีเป็นบริขาร.. หรือบริวารรอบลอ้มสมาธิ 
แต่สมาธินั้น.. ตอ้งเป็นสมาธิท่ีเป็น ‘ลกัขณูปนิชฌาน’ นะ จึงจะเป็นแกนกลางตวัน้ีได ้

ถา้ท าตรงน้ีได ้ธรรมทั้งหลายจะมารวมสามคัคีกนั 
คราวน้ีเป็นความสามคัคีในเร่ืองของกุศลธรรม 

เป็นเร่ืองความสามคัคีขององคม์รรคต่างๆ เขา้มารวมกนั 
ถา้ไม่มีจุดรวมคือ ไม่มีสมาธิท่ีเป็น 'ลกัขณูปนิชฌาน' นะ 
มนัจะไม่มีหอ้งประชุม.. ไม่มีท่ีประชุมของส่ิงดีๆทั้งหลาย 
ส่ิงดีๆหรือกุศลธรรมทั้งหลายก็ยงักระจดักระจายกนัอยู ่

คือมีอยู!่ .. แต่กระจดักระจาย ไม่มีท่ีรวม  
มนักระจายกนัอยู.่.ก็เลยไม่มีก าลงัพอ 
ฉะนั้น ตอ้งมีสัมมาสมาธิเป็นจุดรวม 

ตวัน้ีส าคญันะ! เป็นจุดส าคญั 
เป็นตวัตดัสินเลยวา่...จะไดม้รรคผลกนัหรือเปล่า? 
อยูต่รงท่ีวา่..ท า 'ลกัขณูปนิชฌาน'  ตวัน้ีเป็นกนัมัย๊?  

ท าไดม้ัย๊? 
ถา้ยงัท าไม่ไดน้ะ.. ใหไ้ปฝึก!! 

โดยหาท่ีอยู.่.ใหใ้จมีท่ีอยูไ่วส้ักท่ีหน่ึง 
แลว้พอเผลอ..ก็รู้ทนัวา่'เผลอไป' 

... รู้ทนัวา่'ไหลไป 
ทุกคร้ังท่ีรู้...ใชไ้ด ้



๔๔ 
 

ทุกคร้ังท่ีรู้วา่'เผลอ'..ใชไ้ด…้ไดส้ติ 
ทุกคร้ังท่ีรู้วา่'ไหลไป'...ไดท้ั้งสติ และสมาธิ 
และเป็นสมาธิท่ีเป็น 'ลกัขณูปนิชฌาน' ดว้ย 

...ไปหดัตรงน้ีกนันะ! 
 

ธรรมบรรยายโดย  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๘ 
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๔๕ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๖ 
 

"ข้อคดิจาก..บรู๊ซ ล"ี 

มนัตอ้งทนเหมือนกนันะ!  
เร่ืองความอดทนน่ี..นึกข้ึนไดอี้กอยา่งหน่ึง.. 

'บรู๊ซ ลี' ! ..รู้จกัมั้ย? 
'บรู๊ซลี'  มีช่ือเสียงในดา้นศิลปะการต่อสู้ 

มีคนไปถามวา่...ท่ีเขาต่อสู้มามากมาย...เขากลวัใครบา้ง? 
เขาบอกวา่...ในบรรดาคู่ต่อสู้ของเขา.. 

เขาไม่กลวัเลย..คู่ต่อสู้ประเภทท่ีวา่..ชกไดห้ลายท่า..เตะไดห้ลายท่า..มีกระบวนท่าหลายกระบวน.. 
พวกน้ีไม่กลวัเลย!! เขาจะกลวัเฉพาะไอค้นท่ีแมจ้ะมีท่าเดียว.. 

แต่มนัท าท่าเดียวนั้นอยูไ่ด ้๑๐,๐๐๐ คร้ัง! 
คือไม่กลวัคนท่ีมีกระบวนท่า ๑๐,๐๐๐ ท่า แต่กลวัคนท่ีท าอยูท่่าเดียวได ้๑๐,๐๐๐ คร้ัง 

คือไอค้นน้ีอดทน  
เม่ืออดทนดีแลว้ ก็จะมีทกัษะในท่านั้น คนท่ีทนอยา่งน้ีไดน่ี้... น่ากลวั! 

เวลาเราปฏิบติัธรรมน่ีนะ! เราจะมีความคิดอนัหน่ึงวา่... 
'เอ..! เรามนัตอ้งระดบัน้ีแลว้ เราตอ้งแยกขนัธ์' ก็พยายามแยกขนัธ์..แลว้ลืมกระบวนท่าเดิม! 

มีอะไรเกิดข้ึนตอนน้ี...ลืมดู! อยากจะไดม้รรคผล...ลืมดูตวั"อยาก" อยา่งน้ีเรียกวา่"กระบวนท่าเดิมไม่มัน่คง" 
กระบวนท่าเดิม หรือกระบวนท่ีเห็นวา่'นบัหน่ึง'น่ีนะ.. 

บางคนจะดูแคลน..คิดวา่.. 
'ฉนัเน่ีย..มนัระดบัน้ีแลว้.. จะมาดูแค่เฉพาะสภาวะโลภ-โกรธ-หลง.. 

เฮอะ..กระจอก!!' 
อาจารยม์าสอนใหดู้แค่สภาวะ ก็ไม่อยากฟัง.. 

ฉนัอยากจะอพัเกรด..  
ฉนัอยากจะฟังประเภทวา่..ตอ้งแยกขนัธ์.. หรือตอ้งเป็นกระบวนการตอนถึงนิพพาน.. 

ตอนถึงมรรคผลมนัเป็นยงัไง?  
อยากจะฟังตรงนั้น 

ลืมดูวา่...ขณะน้ีมีกิเลสอะไรอยู?่ ขณะน้ีมีความโลภอยู ่.. 



๔๖ 
 

ขณะน้ีมีความถือตวัอยู ่.. ลืมดู  
ลืมดูสภาวะ !! 

ฉะนั้น อยา่วา่แต่วา่จะอพัเกรดเลยนะ เกรดเดิมยงัไม่ผา่นเลย !!! 
เราตอ้งทนต่อการท่ีจะอยูใ่นเกรดเดิมนะ 

ท าพื้นฐานใหแ้น่น ! 
พอพื้นฐานแน่นแลว้ มนัจะไดเ้วลาอพัเกรดเอง มนัจะมีสภาวะใหม่ใหเ้ห็นเองนะ 

ไม่ตอ้งกลวัวา่ตวัเองจะลา้หลงั  ไม่ตอ้งกลวัวา่ตวัเองยงัแช่อยูข่ ั้นน้ี... 
'นบัหน่ึง'บ่อยๆ.. ท าพื้นฐานใหแ้น่นนะ ! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

"ข้อคิดจากบรู๊ซ ลี"  เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 
วนัท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

หรือดูคลิป'นับหน่ึง' กับบรู๊ซ ลี ใน Nimmalo YouTube Channel 
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๔๗ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๗ 
 

อย่าพูด!!! 

อยา่พูดค าท่ีเป็นเหตุแห่งการทะเลาะกนั 
เพราะทะเลาะกนัแลว้... 

จิตมนัจะฟุ้งซ่าน...ไม่ตั้งมัน่! 
เม่ือ จิตไม่ตั้งมัน่..ก็ไม่มีสมาธิ 

เม่ือไม่มีสมาธิ..ก็ไม่มีเหตุท่ีจะใหเ้กิดปัญญา 
ฉะนั้น แมแ้ต่ “ค าพูด”ท่ีเป็นเหตุแห่งการทะเลาะกนั 

ถา้มีอยู.่..ก็เงียบซะ..น่ิงซะ! 
ถา้อยูก่บับุคคลท่ีเขามีความผดิมากๆ 

อยา่ไปอยูด่ว้ย!!! 
 

ธรรมบรรยายโดย  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

“ข้าวลีบ-ให้ผดัออกไปซะ” นาทีท่ี ๕๒ 
วนัท่ี ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖ 
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๔๘ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๒๘ 
 

ศีลของนักปฏบิัติ 

ศีลในแง่ของนกัปฏิบติัเน่ียนะ!  
หมายถึงวา่...มีความเป็นปกติของจิตอยูเ่สมอ  

มีอะไรมากระทบตา หู จมูก ล้ิน กาย หรือแมแ้ต่ใจ  
แลว้จิตมีกิเลสได.้.  

แต่กิเลสนั้นไม่ครอบง าใหไ้ปท าผดิต่างๆ   
รู้ทนักิเลส!! 

ศีลของนกัปฏิบติั..ไม่ใช่ศีลท่ีจะมากดข่ม 
แต่เป็นศีลของผูมี้สติรู้ทนักิเลส  

แลว้กิเลสนั้นไม่มีอ านาจจะมาบงการ.. 
ใหเ้ราไปท าผดิทางกาย ทางวาจา .. ๒ อยา่งน้ีนะ!  

เพราะเราฝึกทางใจมาดี..เขา้ใจมั้ย?  
มนัรวมกนัหมดเลยเป็น ๓ อยา่ง 

คือทางกาย วาจา และใจ 
แต่ศีล..ท่านดูท่ีการแสดงออก .. 
เราแสดงออกทางกาย และวาจา  

เพราะฉะนั้น การแสดงออกทางกาย และวาจา 
ท่ีจะไม่ไปละเมิด ไม่ไปเบียดเบียนใคร เพราะมีใจท่ีรู้ทนักิเลสเหล่านั้น 

แต่ไม่ไดห้า้มวา่..จงอยา่มีกิเลส! 
หา้มไม่ได!้!  เพราะเราเป็นปุถุชน  

เพราะฉะนั้น กิเลสยงัมีอยู.่. ยอมรับความจริงซะดีๆ 
เพราะวา่มนัมีอยูจ่ริง..! 

ใหรู้้ทนันะ..ใจจะเป็นปกติ..แลว้ศีลจะรักษาไดเ้อง 
 

ธรรมบรรยายโดย  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรมในหลักสูตร กองบุญอริยะ ณ ห่ิงห้อยชาเลท์รีสอร์ท  

วนัท่ี ๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๘ 



๔๙ 
 

 
วรรคทอง..วรรคธรรม #๒๙ 

 

แบบฝึกหัด..ลกัขณูปนิชฌาน 

วธีิง่ายๆ เลย ท่ีจะท าฌานอีกแบบหน่ึง 
ท่ีเรียกวา่ 'ลกัขณูปนิชฌาน' 

เราไม่เคยรู้จกัเลยวา่.. 
ไอล้กัขณูปนิชฌาน เป็นยงัไง ?  

เพราะ..ไม่เคยท า! ส่ิงนั้นไม่เคยปรากฏกบัใจเราเลย! ส่ิงท่ีเราคุน้เคยท่ีสุดคือ..จิตมนัไปหาอารมณ์  
เพราะฉะนั้น ถา้จิตไปหาอารมณ์เม่ือไหร่ 

ก็คือ..ท าแบบเดิมทุกที! 
 

วธีิท่ีเราจะท าแบบใหม่ง่ายท่ีสุดเลย  
ก็คือ..รู้ทนัตอนมนัไหลไป  

ไม่ตอ้งไปสนใจอารมณ์นั้น.. รู้ทนัตอนมนัไหลไป  
เพื่อใหเ้ห็นอาการไหลง่ายๆ ก็คือ.. 

ใหม้นัมีท่ีอยูซ่ะก่อน (หาท่ีอยูท่ี่เห็นการเคล่ือนของมนัไดง่้าย) 
ท่ีอยูก่็เป็นอารมณ์นัน่แหละ เป็นอารมณ์แบบหน่ึง แต่เป็นอารมณ์ท่ีเราตั้งสมมุติเอาไวว้า่เป็นท่ีอยู ่ 

แลว้จิตก็เป็นปกติของมนัท่ีวา่..ไม่ค่อยชอบอยูบ่า้น  
เป็นปกติของจิต เป็นอยา่งง้ีแหละ! 

 
จิตมนัคอยชอบออกจากบา้น  

พอออกจากบา้นไปแลว้เน่ียนะ! 
คอยรู้ทนัตอนท่ีมนัออก  

รู้ทนัตอนท่ีออกคือ...ขณะท่ีมนัไหลไป 
ขณะนั้นจิตไม่ไดรู้้ท่ีอารมณ์ แต่จิตรู้ท่ีจิต 

และมนัก าลงัแสดงอาการวา่.. 
มนัไม่เท่ียง แสดงอาการท่ีมนัเกิด-ดบั 

แสดงอาการท่ีวา่มนัเป็นไปเอง 
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๕๐ 
 

มนัไหลไปเอง  
เรียกวา่ท า 'ลกัขณูปนิชฌาน'  

ไม่ไดไ้ปสนใจอารมณ์ ไม่ไดส้นใจบา้นดว้ย ไม่ไดส้นใจปลายทางดว้ย สนใจจิตท่ีมนัก าลงัเคล่ือน  
อนัน้ี!..เราไม่ค่อยคุน้ 

ส่ิงท่ีเราจะดูได.้.ท่ีจะไปหาลกัขณูปนิชฌานไดน้ะ! 
คือเห็นท่ีมนัเคล่ือน คือไม่ไปใส่ใจอารมณ์ ไม่ไดใ้ส่ใจกระทัง่บา้นนะ! 

ไปดูการเคล่ือน  
น่ีคือตน้ทางท่ีจะไปหา.. ลกัขณูปนิชฌาน 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๒ มนีาคม ๒๕๕๘ 
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๕๑ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๓๐ 
 

เอาธรรมะเป็นใหญ่ 

..โลกดึงดูดให้เราลืมนึกถึงพระพุทธเจา้ พระธรรม พระสงฆ.์. 
เวลาท่ีเรามีปัญหาข้ึนมา!..ถา้เราเลือกแกปั้ญหา โดยท่ีจะเอาความคิดตวัเองเป็นใหญ่ 

เรียกวา่  "อตัตาธิปไตย" 
ส่วนบางคนก็เกรงใจคนอ่ืนไปหมด 

ตดัสินใจไม่ถูก  
เรียกวา่  "โลกาธิปไตย" 

เราควรตดัสินใจโดย..เอาธรรมะเป็นใหญ่ 
แมจ้ะมีเสียงอะไร? เราก็มัน่คงในเส้นทาง 

แต่ถา้มีใครทกัทว้ง เราก็เอาธรรมะเป็นท่ีตั้ง.. 
 

ธรรมบรรยายโดย โดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการถ่ายทอดสดธรรมบรรยายในรายการ 'ธรรมปทีป' WBTV วดัยานนาวา 

วนัทิ่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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๕๒ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๓๑ 
 

คุณสมบัติพระโสดาบัน 

พระโสดาบนัมีคุณสมบติัหลายอยา่ง 
ท่ีเราคุย้เคยกนัเลย ก็คือเก่ียวกบัละ.. สักกายทิฏฐิ  วจิิกิจฉา  สีลพัพตปรามาส 

เคยไดย้นิไหม ๓ ขอ้น้ีมนัอยูใ่นสังโยชน์ ๑๐ 
สังโยชน์ ๑๐ เน่ีย พระโสดาบนัละได ้๓ ขอ้ ... 
ส่ิงท่ีเราคุน้เคยกนั เวลาพูดถึงพระโสดาบนั 

เราจะนึกถึง ๓ ขอ้น้ี  
ไม่รู้วา่โยมจะนึกแบบน้ีบา้งหรือเปล่านะ 

น่ีคือ…ส่วนท่ีไม่ดีท่ีท่านละได ้
มนัยงัมีคุณสมบติัส่วนท่ีดี ท่ีท่านฝึกฝนมา 
สั่งสมเพิ่มเติมมา จนมีปริมาณมากพอ 

หรือคุณสมบติัมากพอท่ีท าใหท้่านผา่นภาวะท่ีวา่ 
มรรคและผลขั้นท่ี ๑  ไดเ้ห็นพระนิพพานในคร้ังแรก 
เรียกวา่ รอบปฐมทศัน์... เห็นพระนิพพานคร้ังแรก 

นอกจากจะพูดในแง่ท่านละ อะไรไดแ้ลว้ 
ถา้พูดในแง่วา่..ท่านฝึกอะไรมา ? 

น่าจะมีประโยชน์กบัเรามากกวา่ อยา่งนั้นใช่ไหม? 
ก็ท่ีท่านละไดแ้ลว้ แต่ฉนัยงัละไม่ไดน่้ะ! 
แต่ถา้ท่านฝึกอะไรมา สะสมส่ิงดีๆอะไรมา 
น่าจะมีประโยชน์ส าหรับพวกเรามากกวา่.. 

คราวน้ีตอ้งตั้งใจฟังหน่อยนะ! 
เพราะวา่เราจะตอ้งฟังแลว้เหมือนกบัวา่ 

มีตวัอยา่งวา่..ท่านท าอะไรมา ท่านจึงไดผ้ลอยา่งนั้น เราเองก็จะท าตาม  
เขาเรียกวา่..เดินตามผูใ้หญ่ สุนขัไม่กดั 

บอกช่ือไวห้น่อยหน่ึง .. ช่ือน้ีเรียกกวา่...โสตาปัตติยงัคะ 
เป็นส่ิงท่ีพระพุทธเจา้แสดงไวแ้ลว้ 



๕๓ 
 

โสตาปัตติยงัคะ องคคุ์ณของพระโสดาบนั  
มีอยู ่๕ ขอ้ ไม่มากนะ ๕ ขอ้ !  
พูดไล่ไปก่อนนะ จะไดจ้  าไว!้! 

ขอ้แรก .. ศรัทธา 
ขอ้สอง .. ศีล 

ศีลเน่ีย! อาตมาจะท่องออกเสียงไวใ้นใจวา่ “ศี-ละ” 
เพราะวา่มนัจะเขา้ชุดกบัค าบาลี 
ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา 

 
ธรรมบรรยายโดย โดยพระอาจารยก์ฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากธรรมบรรยายในซีดี บา้นจิตสบาย ๒ 

เทศน์ ณ บา้นจิตสบาย 
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๕๔ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๓๒ 
 

จิตต่ืน 

เวลาเราเห็นความโกรธข้ึนมาคร้ังหน่ึงน่ีนะ! 
เป็นขณะท่ีมีคุณค่ามาก เพราะท าใหจิ้ตมีประสบการณ์ในการเห็นสภาวะ   

ไอต้อนท่ีเรียกวา่ ..รู้ตวั 
"รู้ตวั"น่ีก็คือ..มีสติรู้วา่มีกิเลสอะไรเกิดข้ึน 

อนันั้นเห็นสภาวะแท้ๆ   
ซ่ึงเดิมเราไม่เคยฝึกเลย พอมาเห็นสักคร้ังหน่ึงนะ! 

จิตมนัต่ืนข้ึนมา 
มนัไม่เคยเห็นตวัน้ีเลย พอเห็นแลว้นะ!.. มนัต่ืนข้ึนมา! มนัเคยเห็นแต่วา่..คนนั้นไม่ดี 

คนน้ีไม่ดี.. มนัเป็นบุคคลๆ อยา่งน้ีนะ 
แต่พอมนัเห็นแต่สภาวะลว้นๆ สักคร้ังหน่ึงนะ! .. เห็นปุ๊บเน่ียนะ! #จิตมนัจะต่ืนเตน้ #ต่ืนตวั 

ทั้งต่ืนเตน้ และต่ืนตวั  
อยา่งน้ี..สภาวะอยา่งน้ีนะ 

ครูบาอาจารยบ์างทีก็จะเรียกวา่  
ต่ืนแลว้ หรือวา่ รู้ตวัแลว้ 

 
ธรรมบรรยายโดย  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากหลักสูตร กองบุญอริยะ ณ ห่ิงห้อย ชาเลท์ รีสอร์ท  
วนัท่ี ๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๘ 
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๕๕ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๓๓ 
 

บุญทุกโอกาส 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่.. การให ้ 
แมแ้ต่กบัสัตวเ์ดรัจฉาน..ก็มีผลมาก 
สัตวเ์ดรัจฉานตวัเล็กๆ ก็มีผลมาก  

ใหก้บัมด อะไรอยา่งน้ี ! 
เวลาโยมลา้งจาน แทนท่ีจะเอาเศษอาหารทิ้งไปเลย  
ท่านแนะน าวา่..น าเศษอาหารน้ีกลั้วน ้า สาดใหก้บัมด  

โดยตั้งใจวา่..ขอใหส้ัตวท์ั้งหลายไดอ้าหารกิน น่ีก็ไดบุ้ญแลว้! 
 

ธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
วนัท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
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๕๖ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๓๔ 

ไตรสิกขาท่านสอนมาเพ่ือพฒันาตัวเอง 

บุญ ๓ แบบ  
คือ ทาน ศีล ภาวนา น่ีนะ! 

ท่านไม่ไดมุ้่งใหเ้ราไปหาเน้ือนาบุญท่ีอ่ืน 
คือไม่ไดใ้หมุ้่งไปหาใครท่ีมีทาน มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา..แลว้เราจะไดไ้ปท าบุญดว้ย ไม่ไดมุ้่งอยา่งนั้น! 

ท่านสอนใหพ้ฒันาเราเอง  
ท่านสอนใหพ้ระภิกษุปฏิบติั ๓ ขอ้ คือ.. 

ใหพ้ระรักษาศีล เจริญสมาธิ และก็เจริญปัญญา  
๓ อยา่ง เรียกวา่ ไตรสิกขา  

ไตรสิกขา ๓ ขอ้เน่ีย สรุปแลว้มนัก็คือ..เป็นมรรค  
ก็คือ..เป็นทางด าเนินเพื่อความพน้ทุกข ์

เร่ืองมรรคน่ีนะ เม่ือมาสอนกบัชาวบา้น กบัโยม 
พระพุทธเจา้ก็ทรงสอนสรุปเป็น ๓ ขอ้เหมือนกนั  
แต่ปรับให้เหมาะกบัโยม คือเหมาะกบัฆราวาส  

ท่านปรับใหเ้ป็น ทาน ศีล และภาวนา 
การท าบุญไม่ใช่มวัแต่หาเน้ือนาบุญ การมีเน้ือนาบุญเป็นเพียงทางหน่ึง 

ท่ีเราจะไดท้  าบุญ คือ..ใหท้าน 
แต่พระพุทธเจา้สอนใหเ้ราท าตวัเองใหเ้ป็นเน้ือนาบุญ  

เราจะตอ้งพฒันาตวัเอง ให้รู้จกัเอ้ือเฟ้ือ สละความตระหน่ี คือ ใหท้าน 
เราจะตอ้งฝึกตวัเอง 

ใหไ้ม่แสดงออกทางกาย วาจา 
ไปละเมิดคนอ่ืน คือ มีศีล และเราเอง..จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีทุกขน์อ้ยลง รู้จกัเจริญภาวนาบา้ง  

รู้จกัท าใจใหส้งบ สงบใหเ้ป็นบา้ง 
แลว้สงบอยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งเจริญวปัิสสนา  

คือ..ท าความเขา้ใจ รู้ความจริง 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียเรียงจากธรรมบรรยาย ณ บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค วนัท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 
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๕๗ 
 

  

วรรคทอง...วรรคธรรม #๓๕ 
 

ดูผดิตัว...รู้ผดิตัว 

 
เวลาดูกิเลสแบบดูผดิตวัน่ีนะ 
ก็คือ..ไปดูตวัท่ีไม่ใช่ปัจจุบนั 
ไปดูตวัท่ีมนัผา่นมาแลว้  

มนัเกิดข้ึนจริง แต่เป็นอดีตแลว้ และตอ้งคิดเอา 
ไอต้อนท่ีดูผิดตวั คือตอ้งคิดเอาวา่..เม่ือก้ีเกิดอะไรข้ึน?  

ตอนท่ีดูถูกตวัจริงๆ ไม่ตอ้งคิดเลย 
แค่รู้วา่เม่ือก้ีเกิดอะไรข้ึน? 
มนัไม่เหมือนกนันะ!  

- "รู้"วา่เม่ือก้ีเกิดอะไรข้ึน?  
กบั 

- "คิด"วา่เม่ือก้ีเกิดอะไรข้ึน? 
ตอนท่ีคิดเอานะ..ตอ้งออกแรงดู แปลกมั้ย?  

แลว้เราก็ชอบจะออกแรงดว้ย 
แต่ตอนท่ีรู้แบบไม่คิดน่ีนะ 
ไม่ตอ้งออกแรงเลย แค่รู้เฉยๆ 
แลว้ไมต่อ้งหน่วงมนัไวด้ว้ย 

ไม่ตอ้งหน่วงไวว้า่ตอ้งรู้ตลอดหรือตอ้งรู้อีก 
...เขา้ใจมั้ย?  

รู้แลว้..พอแลว้ แต่ตอ้งรู้นะ! 
และไม่ใช่ปัด.. มนัคลา้ยๆ กนันะ! 

มีคนภาวนาแบบปัดๆ อะไรมาก็ปัดๆๆ ไม่ใช่อยา่งน้ีนะ  
มนัตอ้งรู้ก่อน..แลว้ไม่เสียดาย  
รู้ไม่เสียดายความรู้ท่ีวา่ดว้ย  

รู้ปุ๊บ! ไม่เสียดาย 



๕๘ 
 

เช่น รู้โกรธคนละตวั โกรธนั้นไม่ดบั แปลกมาก!  
มนัตอ้งรู้ใหเ้ป็นปัจจุบนั แลว้ก็ไม่ตอ้งคิด  

ไอต้อนคิดเน่ีย..ไม่รู้  
ตอนรู้จริงๆ..ไม่คิด  

แค่รู้วา่เม่ือก้ีไม่ชอบใจ เท่านั้นเอง พอแลว้  
แลว้เร่ิมไม่พอใจใหม่ แสดงวา่มีกิเลสตวัใหม่ 

ก็รู้ทนัความไม่พอใจอนันั้นใหม่ 
ถา้มวัแต่คิดวา่ "ท าไมชั้นไม่หายซกัที.." 

น่ีแหละ คือ..รู้ผดิตวั 
ไอท่ี้รู้แลว้ไม่ดบัแสดงวา่..รู้ผิดตวั 

 
ธรรมะบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากหลักสูตร กองบุญอริยะ ณ ห่ิงห้อยชาเลท์รีสอร์ท  
วนัท่ี ๑๒ มิถนุายน ๒๕๕๘ 
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๕๙ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๓๖ 
 

ความละเอยีดในบุญ 

 
...แมแ้ต่ท าบุญนะใหดู้ตรงน้ีดว้ย มนัเร่ิมท่ีจะเสริมความเป็นตวัตน  

หรือวา่.. ละความเป็นตวัตน 
อนัน้ีละเอียดข้ึนมาอีกหน่อยหน่ึงส าหรับการท าบุญ  

เห็นวนัน้ีมีคนเก่งเยอะดว้ย 
น่าจะพูดตรงน้ีได ้

บางที... ใหดู้ท าดว้ยเมตตา หรือท าดว้ยสะใจ... ช่วยดว้ยเมตตา หรือช่วยดว้ย... แบบ ...เออ.. 
คือถา้คนสามคัคีกนั คือจะช่วยแบบไม่ตอ้งรอ เวลาเราช่วยเหลือกนันะ! 

เห็นเขาเดือดร้อนแลว้ ช่วยเลย! 
 
 

ธรรมบรรยายโดย โดย พระกฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากบรรยายธรรมในหลักสูตร 

"การเจริญสติในชีวิตประจ าวัน" 
ศุกร์ท่ี ๒๘ ส.ค. ๕๘ - วนัอาทิตย์ท่ี ๓๐ ส.ค. ๕๘ 

ณ ศูนย์ฝึกอบรม การไฟฟ้าบางปะกง 
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๖๐ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๓๗ 
 

มารท่ีน่ากลวัถา้รู้จกัมนัแลว้ มารเป็นตวัฝึก .. ท าใหเ้รามีสติ 
 

มารคาถา..ตอน เทวบุตรมาร 

 

มารจะมาท าหนา้ท่ีของมนัส าเร็จ 
เม่ือเราเห็นมนัแลว้เราตกใจ! .. กลวั! 

เวลาตกใจกลวัน่ีน่ะ มารมนัท างานส าเร็จ 
แต่ถา้เห็นแลว้ไม่กลวั รู้เฉยๆวา่มีอะไรเกิดข้ึน 

เด๋ียวมนัก็ไปเอง 
มารมีลกัษณะอยา่งหน่ึงท่ีน่ารักมากเลย คือ..#ข้ีอาย 

เราบางคนอาจไม่มีลกัษณะอยา่งน้ีใช่มัย๊? 
เราบางคนถูกทกัแลว้ยงัไม่อายเลย 
แต่มารนะ! ถูกทกัแลว้อาย มว้นเลย 
พระโมคคลัลาน์ เป็นพระอรหนัตน์ะ 

มีฤทธ์ิมากดว้ย ถูกเทวบุตรมารเขา้มาในทอ้ง 
ปกติเทวดานะ จะเหมน็มนุษยม์าก 

แต่มารน่ีคิดจะแกลง้  
พอเขา้มาในทอ้ง 

ทีแรกเลยเน่ีย! พระโมคคลัลาน์ยงัไม่ทราบวา่มีอะไรเกิดข้ึน 
'เอะ๊! ทอ้งท าไมหนกัๆ 

แสดงวา่..อาหารจะเป็นพิษหรือเปล่า?' 
ท่านก็หยดุดู เขา้มานัง่ในกุฏินะ แลว้ก็ดู 

อา้ว..อาหารไม่มีปัญหาอะไร 
มนัมีจิต พอไปดูแลว้..เป็นพญามาร 
ก็เลยทกั “มาร..เราเห็นท่านแลว้” 

ทกัอยา่งน้ีนะ  
พญามารก็คิดวา่.. 



๖๑ 
 

‘จริงหรือเปล่าเน่ีย ไม่น่าจะเห็นเร็วอยา่งน้ี 
เรามาอยา่งเนียนมากเลยนะ ไม่น่าจะเห็นเร็วอยา่งน้ี’ 

ก็เขา้ใจวา่พระโมคคลัลาน์ จริงๆน่ะคงไม่เห็นหรอก..แต่ทกัมัว่ 
เราอาจจะเคยทกัคนมัว่ๆ ก็มีใช่มัย๊? 

มารก็วา่ ‘ไม่น่าเห็นหรอก พระพุทธเจา้ยงัไม่ทกัเราเร็วขนาดน้ีเลย’ 
คิดอยา่งน้ีเลยนะ..'พระพุทธเจา้ยงัไม่ทกัเราเร็วขนาดน้ีเลย 

พระโมคคลัลาน์ จะมาอะไรเห็นเร็วอะไรขนาดน้ี' 
ก็ยงัไม่ไปไหน ยงัอยูต่รงนั้นแหละ 
พระโมคคลัลาน์ ท่านก็เลยบอกวา่.. 

'มาร! ท่านคิดวา่ เราเห็นเร็วไปหรือ? เราเห็นท่านจริงๆนะ 
แลว้ท่ีท่านคิดวา่พระพุทธเจา้ทกัชา้ คิดวา่พระองคไ์ม่เห็นหรือ? 

พระองคมี์ความกรุณาต่อท่านต่างหาก 
แต่ตอนน้ีเราเห็นท่านแลว้ รู้จกัท่านแลว้ 

มาร..เรารู้จกัท่านจริงๆนะ’ 
ไม่ไดไ้ล่ดว้ยนะ แค่ทกัวา่รู้จกัแลว้ 

มารตกใจ รีบออกจากทอ้ง ไม่รู้ออกมาทางช่องไหนนะ 
ก็ไปหลบอยูข่า้งประตู กะวา่พระโมคคลัลาน์ไม่เห็น 

ท่านก็ทกัอีก.. “มาร! ท่านหลบอยูข่า้งประตู เราก็รู้นะ!” 
โอ!้ คราวน้ีไม่อยูเ่ลย..ไปเลย 
น่ีคือลกัษณะท่ีน่ารักของมาร 

บางทีเราไม่เห็นนะ แกลง้ทกัซ ้ าๆก็ไดน้ะ 
เผือ่มารไม่เช่ือ ก็ทกัสักสามส่ีทีก็ได.้.. 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม บ้านจิตสบาย ๕ 
มารคาถา..ตอนเทวบุตรมาร 
เทศน์ ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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๖๒ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๓๘ 
 

มารคาถา...ตอน ขนัธมาร 

 
มารตวัท่ี ๒ "ขนัธมาร"  

นึกแลว้ก็ล าบาก  
"จะท ายงัไงล่ะ?..ขนัธมาร!" 

ขนัธ์มี ๕ ขนัธ์ 
มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

ซ่ึงก็คือชีวติเราน่ีแหละ! 
 

เราเกิดมาก็มีขนัธ์ ๕ 
ถา้ขนัธ์มนัเป็นมารซะแลว้..เราจะหลบยงัไง? เราจะพน้มารตวัน้ีไดย้งัไง?  

ฆ่าตวัตายเหรอ..พน้มั้ย?.. ไม่พน้นะ 
เพราะฆ่าตวัตาย.. ฆ่าไดแ้ต่รูป  

แต่นามยงัมีอยูน่ะ! 
นามเกิด-ดบั เกิด-ดบั ก็จริงอยูน่ะ 
แต่มนัเกิดแลว้ดบั แลว้ก็เกิดอีกนะ 

มนัไม่ไดด้บัสนิทไปตามร่างกายท่ีตาย 
ถา้นามมนัยงัโง่อยู ่มนัก็จะไปเกิดใหม่ ไปสร้างรูปใหม่ได ้

 
เหมือนเอาเมด็มะม่วงไปเพาะท่ีแผน่ดิน 
มนัก็จะเกิดเป็นตน้มะม่วงข้ึนมาอีก 

นามตวัน้ีท่ียงัโง่อยู ่ก็จะเพาะเมล็ดพนัธ์ุแห่งความโง่ สร้างรูปมาสนองความโง่นั้นต่อไป  
น่ากลวัมั้ย ?? 

ถา้เราผดิหวงัก็ไปฆ่าตวัตาย ตอนคิดจะฆ่าตวัตาย 
ก็เพิ่มความโง่เขา้ไปในจิตอีก  
ไม่ใช่โง่ธรรมดา โง่ใหญ่ๆ เลย  

ฉะนั้น คนท่ีตายไปดว้ยความโง่ จะโง่และเศร้า ก่อนจะตาย..จิตก็ตอ้งทอ้ถอยหดหู่อยา่งมาก 



๖๓ 
 

จิตก็สะสมความหดหู่ ความเศร้าหมอง ซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก จนทนไม่ได ้ 
พอตดัสินใจวา่ จะฆ่าตวัตาย 

เพิ่มความโง่ไปอีกตวั  
ความโง่ท่ีมีมากอยูแ่ลว้..ก็เติมความโง่ทบัถมเขา้ไปอีก 

สมมุติวา่ความโง่เคยหนาอยูเ่มตรหน่ึง ก็เพิ่มเป็นเมตรคร่ึง 
เพิ่มมาเยอะเลย กลายเป็น..โง่ดกัดาน  

น่าสงสารนะ 
คิดผดิกนัวา่ ฆ่าตวัตายแลว้จะพน้จากความทุกขอ์นันั้นได ้ 

แต่พอตายจริงน่ีนะ มนัจะจมอยูก่บัความทุกขอ์นันั้นเป็นเวลายาวนาน  
ฉะนั้น เวลาผดิหวงัในชีวติ..อยา่ไปคิดสั้น เพราะถา้คิดสั้นแลว้ทุกขจ์ะยาว 

ตอนเป็นผีน่ีอายยุนืนะ! ตอนเป็นคนอายปุระมาณร้อยปี  
แต่ตอนเป็นผน่ีีอายยุาวนานกวา่ เพราะวา่เป็นกายทิพย ์ 

แต่เป็นกายทิพยท่ี์ทุกข ์
ขนัธ์น้ีเวลาปกติ..มนัก็มีภาวะท่ีขดัแยง้อยูเ่สมอ 

ขนัธมารในแง่รูปกาย.. กายน่ีจะมีภาวะแห่งความขดัแยง้  
กายน้ีจะอยูน่ิ่งไม่ไดจ้ริง จะมีทุกขม์าบีบคั้นใหเ้คล่ือนไหวเปล่ียนแปลง  

ชีวติจะมีการหมุนเวยีนเกิดดบัของร่างกายอยูเ่สมอ  
และมีความพร่องความไม่พอดีเกิดข้ึนอยูเ่สมอ  

กลายเป็นความเจบ็ป่วยอะไรข้ึนมา  
เซลลต่์างๆ ก็ผลดัเปล่ียน ร่างกายของเราตอนน้ีไม่เหมือนกบัตอนแรกเกิด  

นกัวทิยาศาสตร์บอกวา่ เซลลท่ี์แขง็แรงท่ีสุดคือ กระดูก  
กระดูกก็มีอายอุยูแ่ค่ ๙ ปี ตอนน้ีเรา ๙ ปีมาก่ีรอบแลว้? 

กายเราเปล่ียนมาหมดแลว้นะ! อากาศก็ถ่ายเทออกซิเจน หายใจเขา้ไปก็ถ่ายเท เลือดก็ถ่ายเท  
เส้นผม..ก็ไม่ใช่เส้นเดิมเม่ือตอนแรกเกิด 

ผวิหนงัเราอาบน ้าถูข้ีไคลแต่ละที ก็เอาหนงัก าพร้าน้ีออกไป  
หนงัท่ีเห็นอยูน้ี่ก็ไม่ใช่หนงัเดิมแลว้นะ 
บางคนยงัเขา้ใจวา่เป็นตวัเราเหมือนเดิม  

แต่จริงๆ แลว้ ดูในแง่รูปธรรมก็ไม่มีเซลลเ์ดิมเลย  
อิริยาบถต่างๆ ก็ตอ้งคอยเปล่ียน 

ขนัธมารในแง่ของนามขนัธ์ เป็นส่วนท่ีพวกเรายงัเห็นไม่ชดัแจง้  



๖๔ 
 

เรายงัรู้สึกวา่ขนัธ์น้ีเหมือนเป็นท่ีใหค้วามสุข  
ท่ีเรายงัอยากเกิดอยู ่อยากเป็นเทวดา เป็นนางฟ้า .. เพราะวา่เรายงัอยากไดข้นัธ์ท่ีดีกวา่น้ี  

อยากไดก้ายทิพย ์เพื่อไปเสพอาหารทิพย ์ไปดูสวนทิพย ์ไปดูวมิานทิพย ์ 
คืออยากอยูใ่นท่ีสบาย อยากเห็นอะไรสวยงาม อยากกินอะไรอร่อยๆ กวา่น้ี  

ยงัไม่เห็นวา่ขนัธ์ทั้ง ๕ น้ี จะเป็นมารขดัขวางอะไร 
คนท่ีจะเห็นวา่เป็นมารขดัขวางจริงๆ ก็ตอ้งระดบัพระอรหนัต ์ 

หรือผูท่ี้ก าลงัปฏิบติัเพื่อเป็นพระอรหนัต ์ 
ท่านจะเห็นขนัธ์ทั้ง ๕ น่ีเป็นมารขดัขวาง แต่พวกเราจะเห็นแค่รูปขนัธ์เป็นมาร 

มีความเจบ็ป่วยท าใหภ้าวนาไม่ดี 
จริงๆ ภาวนาตอนเจบ็ป่วยน่ีดีนะ! เพราะตอนไม่ป่วยจะเหลิง  

ความเจบ็ไขไ้ม่สบายจะเป็นเคร่ืองเตือนวา่ ชีวิตของเราจะอยูอี่กไม่นานนะ!  
หรือวา่ ชีวติของเราเป็นทุกขจ์ริงๆ นะ! 
กายเป็นทุกข ์เป็นเคร่ืองเตือนจริงๆ  

กลายเป็นวา่ ถา้มนัป่วยข้ึนมา คนปกติจะรู้สึกวา่เป็นมาร  
แต่ถา้มองในแง่มุมของนกัภาวนา จะเห็นวา่มนัเป็นมิตรท่ีดี  

เพราะมาคอยเตือนใหเ้ราไม่ประมาท 
เวลาเรามีความทุกขท์างใจ ก็จะเห็นเลยวา่ 

จริงๆ แลว้..โลกน้ีไม่น่าอภิรมย ์
เพราะจะตอ้งมาเกิด..แลว้มามีทุกขอ์ยา่งน้ีอีกบ่อยๆ  

เวลาเจบ็ป่วยอยูใ่นโรงพยาบาล มนัจะรู้สึกวา่  
ร่างกายน้ีจริงๆ แลว้ไม่คงทน ถา้เห็นวา่มนัเป็นเคร่ืองเตือนใจ  

ขนัธมารอนัน้ีกลายเป็นขนัธมิตร 
ถา้ดู..ดูใหดี้นะ!  

คนท่ีเจบ็ป่วยจะรู้สึกวา่ ชีวติของเราเหลือนอ้ย คนท่ีแก่จะเห็นวา่ชีวติของเราเหลือนอ้ย  
คนท่ีเห็นวา่ชีวติเหลือนอ้ย แลว้เคยฟังธรรมะมาน่ีนะ! เขาจะเร่ิมเห็นความน่ากลวั 

เห็นอนัตรายแห่งชีวิต  
เห็นวา่..ชีวิตเหลือนอ้ย เขาจะเร่งภาวนาดว้ยความไม่ประมาท 

คนท่ีท างานหนกั แลว้มีเวลานอ้ย ก็เห็นวา่ตวัเองมีเวลาในการภาวนานอ้ย  
เขาจะใชเ้วลาวา่งท่ีมีอยูแ่มนิ้ดหน่อยนั้นใหมี้ค่า  

ส่วนคนท่ีลั้นลา..น่ีนะ 
จะไม่ไดท้  าชีวติน้ีให้เป็นประโยชน์อะไร  



๖๕ 
 

คิดอยูแ่ต่วา่ ท าอยา่งไร..ฉนัท่ีจะมีมากกวา่น้ี 
มีอะไรมาดูบ่อยๆ มีอะไรมาฟังบ่อยๆ 

มีอะไรมากินบ่อยๆ เสพสุขไปเร่ือยๆ โดยไม่คิดวา่จะตอ้งมาพฒันาในเร่ืองจิตใจอะไร 
 แต่คนท่ีตดัสินใจวา่จะตอ้งพฒันาจิตใจตน 

มกัปรากฏวา่เป็นคนเวลามีนอ้ย  
กลายเป็นวา่.. 

เวลาท่ีวา่งแมนิ้ดหน่อย จะเอามาภาวนาทนัที 
เหมือนอยา่งในหลวง พระองคท์รงงานเยอะ 

แต่พระองคก์็ภาวนาเก่ง  
พระองคเ์อาเวลามาจากไหน?  

ก็เอาเวลาขณะท่ีประทบันัง่บนรถบา้ง ประทบันัง่บนเคร่ืองบินบา้ง 
เวลาวา่งนิดๆ หน่อยๆ ๕ นาทีบา้ง ๑๐ นาทีบา้ง พระองคก์็ภาวนาได ้ 

แต่เรามีเวลา ๕ นาที เราจะท าอะไร? 
..เหม่อลอย ..เอาไปคิดเร่ืองโนน้เร่ืองน้ี  

คิดวา่ เด๋ียวจะท าอะไร?  
ส่วนเร่ืองภาวนา คืนน้ีค่อยท า! 

ลืมคิดวา่ ไอ ้๕ นาทีตรงน้ี จะเอามาเป็นประโยชน์ไดแ้ค่ไหน?  
จิตเป็นอยา่งไรในขณะน้ี..แค่หนัมาดู ก็ไดภ้าวนาแลว้ 

แต่ลืมไป..! 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม บ้านจิตสบาย ๕ 

มารคาถา..ตอนขนัธมาร 
เทศน์ ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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๖๖ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๓๙ 
 

มารคาถา...ตอน มจัจุมาร 

 
คนท่ีคิดวา่ตวัเองมีเวลานอ้ย 

จะเห็นคุณค่าของเวลา..แมท่ี้มีนิดหน่อย 
เช่น คนท่ีก าลงัจะตาย จะเห็นวา่..ตนมีเวลาเหลือนอ้ย 

จะใชเ้วลาท่ีเหลืออยูต่รงน้ี 
เอามาเป็นประโยชน์ต่อการภาวนา 

แต่คนคิดวา่ 'ยงัไม่ตายหรอก..อีกนาน!' ก็จะลั้นลาไปเร่ือยๆ 
แลว้คนก็เป็นอยา่งน้ีเสียส่วนมาก! 

เวลาท่านใหนึ้กถึงความตาย 
ท่านจึงใหดู้..เพื่อไม่ใหป้ระมาท  

ไม่ใช่ขู่ใหก้ลวั! 
ฉะนั้น ในแง่ของ ‘ขนัธมาร’ ท่านใหเ้ห็นวา่.. 

ชีวติคือขนัธ์ทั้งหา้เหล่าน้ี เป็นท่ีตั้งแห่งทุกข ์ถูกความเจบ็ไขบี้บคั้นเบียดเบียน ขดัขวางการเจริญกุศล ..เป็นเคร่ือง
เตือนใจ 

แลว้ ‘มจัจุมาร’ ก็เป็นเคร่ืองเตือนใจซ ้ า ย  ้าไปอีกคร้ังวา่ 
เวลาแห่งชีวติหรือขนัธ์ชุดน้ีก็มีนอ้ย 

ท่ีตอ้งย  ้า เพราะบางที ‘ขนัธมาร’เน่ีย.. เราจะรู้ไดย้าก 
ตอ้งใช ้‘มจัจุมาร’ มาเตือน! 
จริงๆ แลว้ มารทั้งหา้น่ีนะ! 

ถา้มองในแง่เป็นตวัขดัขวางเป็นอุปสรรค 
ก็เป็นอุปสรรคจริงๆ..ถา้เราประมาท!! 

ชีวติน้ีถา้เกิดมาเป็นคน 
แลว้ไม่ไดพ้ฒันาตนเองเลย..แลว้ตายไป 

ไอต้อนตาย..ความตายน้ีแหละเป็น ‘มจัจุมาร’ 
ความตายน้ีเป็นตวัขดัขวาง เพราะตดัโอกาสท่ีจะท าความดี 

ท าใหชี้วติน้ีเกิดมาแลว้ หมดเวลาพฒันา 



๖๗ 
 

ตายไป..ก็ไม่แน่จะเกิดมาเป็นคนอีกหรือไม่ 
บุญพอหรือเปล่า..ก็ยงัไม่รู้? 

แต่ท่ีแน่ๆเลย คือ..หมดสิทธ์ิแลว้! 
ชีวติน้ีหมดสิทธ์ิไปแลว้..หมดเวลา! 

‘มจัจุมาร’ จึงเป็นตวัขดัขวาง.. 
ท าใหเ้วลามีจ ากดั 
เวลาของเรา..มีจ  ากดั 

เกิดข้ึนมาแลว้ ตอ้งตายทุกคน 
ถูกตดัสินประหารชีวติไวแ้ลว้ทุกคน ตั้งแต่เกิดมา ตั้งแต่ปฏิสนธิ 

จริงๆ ไม่เฉพาะพวกเราหรอก 
ทั้งเทวดา ทั้งสัตวท์ั้งหลาย ทั้งหมดเลย 

ท่ีเกิดอยูใ่นสามโลก 
ทั้งท่ีอยูใ่นกามภพ รูปภพ อรูปภพ 

เกิดแลว้ตอ้งตายทุกท่ี 
แต่ถา้เห็นวา่..ความตายเป็นเคร่ืองเตือนใจได ้

‘มจัจุมาร’ ก็กลายเป็น ‘มจัจุมิตร’ 
อธิบายอยา่งน้ีรู้สึกวา่.. 

มารไม่ค่อยน่ากลวัเท่าไหร่เนอะ 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากซีดี บ้านจิตสบาย ๕   

มารคาถา .. ตอน มจัจุมาร 
เทศน์ ณ บ้านจิตสบาย  

วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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๖๘ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๔๐ 

 

มารคาถา..ตอน อภิสังขารมาร 

 
..มารอีกตวัหน่ึงนะ!..เห็นยาก..คือ "อภิสังขารมาร"  

อภิสังขาร เป็นความปรุงแต่งแห่งการกระท า 
อภิสังขารมาร..เป็นมารเพราะเป็นตวัปรุงแต่งกรรม  

ยอ้นไปท่ีบอกวา่ ขนัธมารน่ี..ดูยาก 
ขนัธ์ ๕ น่ีนะ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ..ถา้ดูยาก  

ท่านก็หยบิเอามาตวัหน่ึง  
คือตวัหลกัๆ เลย ท่ีวา่เป็นตวัท าใหมี้ปัญหามากๆ ก็คือ..สังขาร  

แลว้ท่านก็ใส่ยศใหม้นัอีกหน่อยหน่ึง เป็น "อภิสังขาร" 
อภิสังขารท่ีเป็นมารในท่ีน้ี คือ ปรุงแต่งเป็นบุญบา้ง เป็นบาปบา้ง หรือปรุงแต่งแบบท่ีท าใหเ้กิดฌาน  

ก็เป็นปุญญาภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร และอเนญชาภิสังขาร  
พอฟังค าศพัทแ์ลว้ยากมั้ย ? 

"ปุญญาภิสังขาร" คือ สภาพปรุงแต่งท่ีเป็นบุญ เวลาเราคิดจะท าบุญ จะมีตวัปรุงแต่งข้ึนมาในใจก่อน 
"อปุญญาภิสังขาร" คือ ปรุงท่ีไม่เป็นบุญ 

ปรุงแบบบาป คิดจะท าร้ายเขา คิดจะเบียดเบียนเขา คิดจะโกหก คิดจะขโมย น่ีคือคิดเป็นบาป เป็นอปุญญาภิ
สังขาร 

ส่วนคนท่ีจะท าฌาน ท าสมาธิ 
มนัปรุงเหนือจากบุญทัว่ๆ ไป  
บุญทัว่ๆ ไปยงัหวงัท่ีจะไดก้าม 

ไดค้วามสุขจากการเห็น จากการฟัง 
จากการดม จากการกิน จากการสัมผสั แต่คนบางกลุ่มเบ่ือ!..เห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ี 

มนัตอ้งแยง่กนั  
ไดม้าแลว้ก็สุขนิดเดียว มีภาระมาก  

แต่งงานแลว้ก็สุขนิดเดียว เด๋ียวก็โดนซอ้มแลว้ มีภาระ แลว้ก็มีทุกขด์ว้ย  
มีรถแลว้ก็ถูกเอาไป โอ.้.ล าบาก! เลยไม่สนใจเร่ืองกาม  



๖๙ 
 

มาสนใจเร่ืองการท าสมาธิ ท าฌาน หมายเอาภาวะท่ีจิตมัน่คงแน่วแน่ของฌานท่ีสี 
ถา้ท าไดก้็เป็นการปรุงแต่งอีกแบบหน่ึง เขาเรียกวา่ "อเนญชาภิสังขาร" 

อภิสังขาร คือสภาพท่ีปรุงแต่ง #มีเจตนาเป็นประธาน 
พูดยอ่ๆ ก็คือ ปรุงเป็นบุญ ปรุงเป็นบาป และปรุงเป็นฌาน ท าฌานท่ีส่ี 

ท าไมจึงเป็นมาร?  
รู้มั้ย? บอกไดม้ั้ย?  

ช่วยกนัเสนอหน่อย ท าไมจึงเป็นมาร?  
ค าตอบคือ  

#เพราะทุกคร้ังท่ีท าอะไรก็ตาม ใน ๓ อยา่งน้ีนะ #เป็นการท ากรรมทั้งส้ิน!  
ท ากรรมก็คือสร้างภพ 
ดีมั้ย..สร้างภพดีมั้ย? 

พอสร้างภพแลว้คือตอ้งไปเกิด  
ไอต้วัน้ี..อภิสังขารน่ี..จึงเป็นตวัขวางไม่ใหไ้ปนิพพาน  

บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได ้เพราะมวัวุน่อยูก่บัการคิดดีบา้ง คิดไม่ดีบา้ง 
คิดบงัคบัเอาไวอ้ยูก่บัท่ีบา้ง ท่ีเราท าสมาธิกนัทัว่ๆ ไป  

คนทัว่ไปท่ีไม่เคยฟังธรรมน่ีนะ! พอคิดจะท าสมาธิ..ก็ท  าแบบบงัคบัเอาไว ้ 
ท าอเนญชาภิสังขาร ก็ไม่พน้จากภพ คือตอ้งไปเกิด  

เกิดท่ีไหนล่ะ? เกิดเป็นพรหมบา้ง อรูปพรหมบา้ง ไม่พน้จริง  
ตวัปรุงแต่งต่างๆ จึงเป็นตวัขวาง เป็นมาร..! 

โอ.้.ล าบากมั้ย? 
แลว้จะพน้ไดย้งัไง?  
รู้มนั.. #รู้จกัมนั! 

คิดดี..ก็รู้  
คิดไม่ดี..ก็รู้  

คิดบงัคบัมนัใหน่ิ้งๆ..ก็รู้ 
พอคิดบงัคบัน่ิงๆ เน่ียนะ!  

มนัเป็นบุญก็จริง แต่ยงัตอ้งไปเกิดอีก ถา้พอใจแค่วา่ท าสมาธิส าเร็จ คือสงบ  
"วนัน้ีฉนันัง่สงบมา ๑ ชัว่โมง".. ดีใจ ออกจากสมาธิมา..มีกิเลสต่อ 

พระพุทธเจา้..ตอนท่ีพระองคเ์ป็นนกับวช 
ก่อนจะมาตรัสรู้น่ีนะ เป็นเจา้ชายสิทธตัถะออกบวชแลว้นะ!  



๗๐ 
 

ไปเรียนกบัอาฬารดาบส กบั อุททกดาบส ไปเรียนท าฌาน  
พระองคท์  าฌานจนไดฌ้านท่ี ๗ และฌานท่ี ๘ ตามล าดบั  

ก็คือไปเรียนท าอเนญชาภิสังขาร แลว้ท่านก็ออกจากฌานมา..ก็ดู  
ออกจากสมาธิแลว้ก็ยงัมีการปรุงแต่ง ยงัมีกิเลสอยู ่ 

ไม่ใช่ทางพน้ทุกขไ์ดจ้ริง...ยงัเกิด! 
น่ีความละเอียดของพระองคน์ะ 

ถา้เป็นเราละก็..โอ๋ย..พอใจ! ไดแ้ค่นั้นก็เจ๋งมากแลว้นะ  
แต่พระองคเ์ห็นวา่..มนัยงัเกิดอยู ่ท่ีพระองคอ์อกมาบวช เพราะวา่ไปเห็นคนแก่ 
คนเจบ็ คนตาย แลว้ก็นกับวช ตอนเห็นคนแก่คนเจบ็คนตายเน่ีย พระองคด์ าริวา่.. 

"ท าอยา่งไรเราจะพน้จากแก่เจบ็และตาย แลว้ก็จะพาคนอ่ืนพน้ดว้ย"  
แต่ถา้ไปท าฌานนะ ตายมั้ย? .. ตาย! ตายแลว้เกิดมั้ย? .. เกิด! 

ไม่พน้  
ถา้เกิดแลว้ยงัตอ้งตายอีก แสดงวา่ทางน้ีไม่ใช่! ทางท่ีไปท าฌานยงัไม่ใช่  

เอะ๊! ท ายงัไงต่อ? 
สมยันั้นก็นิยมท่ีจะทรมานตวัเอง และเช่ือวา่ถา้ทรมานร่างกายจนถึงระดบัหน่ึง..ตณัหาจะหมด  

อา้ว! ถา้ตณัหาหมดไม่เกิดแน่..  
พระองคก์็ไปลองทรมานตวัเอง ทรมานไปจนถึงท่ีสุดแลว้เน่ีย!  

ไม่มีใครอ่ืนจะทรมานตนไดข้นาดนั้นแลว้ 
พระองคก์็ยงัไม่เห็นวา่มนัจะหมดกิเลสยงัไงเลย ไดแ้ต่ล าบาก  

แลว้ก็จิตใจพอ..จิตใจกบักายน่ีมนัยงัสัมพนัธ์กนัอยู ่
พอกายหมดแรง จิตก็ชกัจะหมดแรงไปดว้ย 

พระองคก์็พิจารณาเห็นวา่.. 
อดอาหารจนกระทัง่ลูบทอ้งไป ไปโดนกระดูกสันหลงัน่ีนะ.. 

(อาตมาลูบแลว้ไม่เจอซกัที เจอแต่ไขมนั!)  
พระองคอ์ดอาหารจนลูบหนา้ทอ้งแลว้จะไปเจอกระดูกสันหลงัเลย ลูบแขนแลว้ขนจะหลุดไปเลย  

ไม่มีใครจะอดอาหารแลว้ทนได.้.และมีชีวติอยูข่นาดน้ี  
ส่วนใหญ่อดอาหารแลว้ก็ตาย หรือวา่ทนไม่ไดต้อ้งมา..กลบัมากิน 
 แต่พระองคอ์ดจนขนาดนั้นนะ ก็ไม่เห็นตณัหามนัจะหายไปไหน 

ตณัหามี ๓ อยา่ง กามตณัหา..อยากไดก้าม  
ภวตณัหา..อยากเป็น อยากใหค้งอยู ่แลว้ก็  

วภิวตณัหา..ไม่อยากเป็น อยากท าลาย อยากใหด้บัสูญ 



๗๑ 
 

ก็ยงัมีตณัหา ๓ อยา่งน้ีอยู ่ 
อดอาหารจนจะแหง้ จะส้ินชีวติอยูแ่ลว้น่ีนะ 

ตณัหาเหล่าน้ีก็ยงัมีอยู ่ 
พระองคเ์ห็นวา่ไม่ใช่ทาง 

เพราะฉะนั้น นั้นร่างกายตอ้งมีความสมบูรณ์พอสมควร  
จิตใจจึงจะมีความพร้อมพอท่ีจะเกิดปัญญาได ้ 

พระองคก์็ตดัสินใจกลบัมาบริโภคอาหาร บริโภคอาหารแลว้ ถึงวนัตรัสรู้..  
พระองคก์็มานึกถึงตอนท่ีเป็นเด็ก ตอนนั้นท าสมาธิอยา่งหน่ึง  

ท่ีไม่เหมือนกนักบัอาฬารดาบส และอุททกดาบส ท าใหต้ดัสินใจวา่ เด๋ียวจะท าอยา่งนั้น 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากซีดีบ้านจิตสบาย ๕  
 มารคาถา..ตอน อภิสังขารมาร 

เทศน์ ณ บ้านจิตสบาย  
วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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๗๒ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๔๑ 

 

มารคาถา..ตอน กเิลสมาร 

 
มารตวัสุดทา้ย..ท่ีจะกล่าวในท่ีน้ี 

ถา้เรามีมุมมองในการท่ีจะ"เรียนรู้"มนัน่ีนะ 
จะไม่รู้สึกวา่..มนัเป็นมาร 

เม่ือกิเลสเกิดข้ึนมา เรารู้มนัไปตรงๆ วา่ กิเลสเกิด 
ก็จะ "อ๋อ!" 

มนัแสดงตวัให้รู้วา่..#จิตมนัท างานอยา่งน้ี! 
แต่ถา้เราตอ้งการจะสงบ อยากจะดี 
จะรู้สึกวา่..กิเลสมนัเป็นตวัขดัขวาง 
แลว้จะรู้สึกวา่..มนัเป็นมารจริงๆ 

แลว้พอมนัเป็นมารนะ..เราโกรธมนันะ..เสร็จมนั! 
แลว้เราก็พอกกิเลส กลายเป็นกิเลสมาร 

ท าเราพินาศทุกที 
มารไม่ไดม้าจากไหนเลย 
เราสร้างเอง ... แปลกมั้ย? 

มารทั้งหลายน่ีนะ.. สร้างเอง! 
กิเลสมาร..มาจากไหน? .. จากใจ! 

ใจคนอ่ืนเป็นกิเลสมารของเราไหม?..ไม่ใช่! 
คนโนน้มีกิเลส เราจะมีกิเลสดว้ยไดไ้หม? 

ก็ไดน้ะ!  
เขามีกิเลสแลว้เรามีกิเลสตอบ 

แต่น่ีคือ..เราสร้างเอง 
คนทัว่โลกมีกิเลสหมด 
พระพุทธเจา้ไม่มีกิเลส 

จะไปใส่กิเลสใหพ้ระพุทธเจา้ไดไ้หม?..ไม่ได ้



๗๓ 
 

กิเลสก็อยูท่ี่จิตคนนั้น 
ฉะนั้น กิเลสมารตวัน้ี..ใจน้ีสร้างเอง 

ขนัธมาร..ใครสร้าง? 
..ก็ไอจิ้ตเราน่ีแหละ! 

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ใครสร้าง? 
ไม่มีใครสร้าง.. 
มนัมาจากจิตโง่ๆ 

อภิสังขารมาร..ใครสร้าง? 
ก็ไอจิ้ตน้ีอีกแหละ 

เทวปุตตมารล่ะ..ใครเป็น? 
เราก็เป็นพญามารบา้ง นางมารร้ายบา้ง 

ธิดามารบา้ง คอยขดัคอยขวางไม่ใหค้นอ่ืนไดดี้ 
พวกเราน่ีเป็นมารกนัไดท้ั้งนั้นแหละ! 

มจัจุมาร..มารคือความตาย 
แลว้ไอท่ี้จะตายน่ีล่ะ..ใครตาย? 

เราตาย!  
เราเกิดมา..แลว้เรารอท่ีจะตาย.. 

ก็ ‘เรา’ น่ีแหละ 
 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจาก..ซีดี บ้านจิตสบาย ๕ 

มารคาถา...ตอน กิเลสมาร 
เทศน์ ณ บ้านจิตสบาย  

วนัท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
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๗๔ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๔๒ 
 

ท าบุญเพ่ือเข้าตัว..หรือท าเพ่ือสละออก 

 
ถา้คิดท่ีจะท าเพื่อตวัเองเน่ียนะ! 
อาการเดียวกนั.."ให"้เหมือนกนั 
แต่คิดท่ีจะให.้.เพื่อตวัเองไดบุ้ญ  

กบั 
ใหเ้ขาไป..เพื่อสงเคราะห์เขา  
ความคิดตรงน้ีไม่เหมือนกนั  

อาการเหมือนกนั..แต่บุญไม่เท่ากนั 
 

พูดค าเดียวกนั.. 
พูดแบบตั้งใจจะเสียดสี 

กบั 
พูดหยอกลอ้ 

..ไม่เหมือนกนั  
ค าพูดแบบเดียวกนั..ผลไม่เหมือนกนั 

ข้ึนอยูท่ี่เจตนาในใจ! 
 

คนจะสร้างบารมี คิดเอาบารมีใส่ตวั 
ท าอนัน้ีแหละ..คิดวา่บารมีเยอะดี! 

เช่น มีอยูค่นหน่ึงช่วยงานครูบาอาจารย ์
ไปถ่ายวดีีโอ ไปเก็บภาพ ติดตามไปทุกหนทุกแห่ง ท่ีท่านไปแสดงธรรมตามสถานท่ีต่างๆ 

คิดอยูแ่ค่วา่.. 
'ส่ิงท่ีท่านบรรยาย..น่าจะเป็นประโยชน์แก่คนอ่ืน' 
เสียดายวา่..'ถา้ท่านพูดไปแลว้รู้เฉพาะคนตรงน้ี' 

ก็อุตส่าห์ไปเก็บภาพ ไปเก็บเสียง ออกทุนท าเองดว้ย  
ท าไปๆ ครูบาอาจารยท์กั 



๗๕ 
 

"อืม..บารมีเยอะนะเน่ีย!"  
ก็ตอบแบบงงๆ "ผมไม่ไดท้  าอะไรเลยครับ" 

ครูบาอาจารยก์็ช้ีใหเ้ห็นวา่ 
"เน่ีย! ท่ีติดตามไปท าอยา่งน้ีนะ   บารมีเยอะนะ 

ท าอยา่งน้ีบุญเยอะ คือตั้งใจใหค้นอ่ืน" 
คือเขาตั้งใจท่ีจะเก็บธรรมะเผื่อแผค่นอ่ืน  

ไอค้นนั้นก็ดีใจวา่.. 
งานท่ีตวัเองท าเน่ีย..ไดบ้ารมีเยอะ! 

ทีน้ี หลงัจากนั้น.. 
ตอนจะไปไหนติดตามครูบาอาจารยแ์ต่ละที ก็จะคิดวา่..  

'วนัน้ีเราจะไดบุ้ญบารมีเท่าไหร่?' 
คิดวา่ 'เราจะไดบุ้ญ เราจะไดบ้ารมี' 

ท าคราวน้ีไม่ไดท้  าเพื่อเผยแผพ่ระธรรมแลว้ 
ท าเพื่อ.."กูจะไดบ้ารมี"  

อาการเดียวกนัเลย..ติดตามครูบาอาจารยไ์ป  
ไปถ่ายรูป ไปถ่ายวดีีโอ เอามาตดัต่อ เผยแผ ่
ท าแบบเดียวกนัเลย แต่คิดไม่เหมือนกนั 
คิดทีแรกไม่ไดคิ้ดวา่ 'กูจะไดบ้ารมี'  

คิดแต่วา่..เด๋ียวจะเก็บธรรมมะไปเผือ่แผค่นอ่ืน 
การกระท าเหมือนกนั ก็เป็นบุญนะ! 

แค่จะใหต้วัเองมีบารมี..ก็เป็นบุญเหมือนกนั 
..แต่บุญนิดเดียว !!  

เทียบกบัตอนท่ีไม่คิดเอาเขา้ตวัเน่ีย! ท าแบบบริสุทธ์ิใจ เขาเรียกวา่ส่วนผสมไม่เหมือนเดิม 
เคมีไม่เหมือนเดิม ผลออกมาไม่เท่ากนั 
ไปปล่อยปลา อยากจะไดอ้ายยุนืๆ นะ! 

กบั 
ปล่อยปลาเพื่อใหป้ลามีชีวติรอด  
ความคิดไม่เท่ากนั..ไม่เหมือนกนั  
แต่อาการเดียวกนั..คือปล่อยปลา 

ไปไถ่ชีวติววั เพื่อใหฉ้นัมีอายยุนื หรือหายเจบ็หายป่วย   
คิดอยา่งน้ีก็ไดบุ้ญนะ! แต่นิดนึง!  



๗๖ 
 

กบั 
คิดท่ีจะใหว้วันั้นพน้ทุกขไ์ป 
อยา่งน้ี..คิดไม่ไดเ้อาเขา้ตวั  

อาการเดียวกนั..เสียเงินเท่ากนั..แต่บุญไม่เท่ากนั 
เวลาอยูก่บัโลก..ถา้คิดจะเอาโลกมาเสริมตวัเองนะ  

ก็เท่ากบัวา่ยงัอยูก่บัโลกอีกนาน  
แต่ถา้จะอยูก่บัโลก แลว้ก็คิดสงเคราะห์คนอ่ืนไปเร่ือยๆ  

ไม่ไดคิ้ดจะเอาเขา้ตวันะ! 
แต่มนัอดไม่ไดห้รอกมนัตอ้งเอาเขา้ตวับา้ง 

แต่คิดท่ีจะสงเคราะห์เขามากกวา่ท่ีจะเอาเขา้ตวั  มนัก็จะเห็นผลของบารมีท่ีเสริมข้ึนมา 
ความแตกต่างของอาการ..ดูภายนอกเน่ียดูไม่ออก 

แต่ในใจเราน่ี จะรู้เองวา่ 
คิดท่ีจะไม่เอาเขา้ตวัน่ีมนัเบา 

มนัสบายแลว้ก็ไม่เป็นภาระ  ไม่ห่วง   ไม่กงัวล   
มีความยนิดีท่ีจะท าใหม้ากกวา่นั้นดว้ยซ ้ าไป 

เหมือนท่ีพระพุทธเจา้ตอนท่ีเป็นพระโพธิสัตว ์   
พระองคต์รัสเปรียบเทียบไวว้า่  

ถา้เส้นทางปลายทางถึงจุดหมายคือ..เป็นสัมมาสัมพุทธะ  ถา้ระหวา่งทางเป็นถ่านเพลิง  แลว้เขาบงัคบัใหเ้ดินลุย
ถ่านเพลิงท่ีเป็นถ่านแดงๆเน่ียนะ! ท่านก็เตม็ใจไป 

ถา้ปลายทางเป็นสัมมาสัมพุทธะ  
คือ..คิดท่ีจะช่วยคนอ่ืน   

ไม่ไดเ้ป็นสัมมาสัมพุทธะเพื่อท่ีจะข่มคนอ่ืน  
แต่คิดท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืน 

ท่านจึงบอกวา่  
คนท่ีคิดจะเป็นสัมมาสัมพุทธะ  ถา้ไม่มี"มหากรุณา"นะ.. ไปไม่รอด! 

ตอ้งคิดท่ีจะช่วยเหลือคนอ่ืน 
อยูใ่นสังคมก็จะมีการกระทบกระทัง่กนั 

ถา้มีการกระทบกระทัง่กนั แลว้เราก็คิดเอาเขา้ตวัเน่ียนะ! 
คราวน้ียุง่เลย..ต่างคนก็จะคิดท่ีจะเอาเขา้ตวั 

แต่ถา้คิดเพื่อท่ีจะสงเคราะห์คนอ่ืน 



๗๗ 
 

มนัจะมีความอ่อนโยน มีความอะลุ่มอล่วย 
มีความเมตตาใหแ้ก่กนั 

เวลามองปัญหา  
ก็จะไม่มองแบบคิดแกไ้ขปัญหาแบบฉาบฉวยรุนแรงเพื่อป้องกนัตนเอง แต่จะมองดว้ยความรอบคอบ มีความใจ

เยน็ ในการมองปัญหา 
ท่ีคิดแกปั้ญหาอะไร ต่างๆ ก็จะรอบคอบ 

ถา้เราคิดท่ีจะป้องกนัตนเองนะ! จะคิดอีกแบบหน่ึง วธีิแกปั้ญหาจะเป็นอีกแบบหน่ึง 
ถา้คิดท่ีจะสงเคราะห์คนอ่ืน วิธีแกปั้ญหาจะเป็นอีกแบบหน่ึง 

คนเราก็เคยผดิพลาด   
เวลาเรามองวา่..ตวัเองเคยผดิพลาดนะ! 

ก็จะเห็นใจคนอ่ืนวา่.. 'เขาคงคลา้ยๆเราเม่ือก่อนน้ีแหละ!' อยา่งน้ีนะ!  
พอคิดอยา่งน้ี..มนัจะมีวธีิแกไ้ขปัญหาไดดี้ข้ึน 

จะเห็นใจคนอ่ืน.. 
 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากงานท าบุญบ้านโยม 

๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
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๗๘ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๔๓ 
 

จิตไม่ยอมรับความจริง 

 
ความไม่เป็นกลาง มีเหตุมาจากท่ีวา่ .. 

จิตไม่ยอมรับความจริง 
เห็นความจริงแลว้..แต่ไม่ยอมรับ 

ก็เอาความจริงใหดู้บ่อยๆ  
จนจิตมนัยอมรับได ้ 
ก็คือเจริญสติรู้ตวั 
รู้กายบา้ง .. รู้ใจบา้ง  
เอาใหจิ้ตมนัดูบ่อยๆ   

ดูแลว้!.. ยงัไม่ยอมรับก็เอาให้มนัดูอีก 
จนจิตมนัยอมรับความจริง เกิดปัญญาข้ึนมา 

ปัญญาขั้นแรกๆ จะเห็นวา่.. 
มนัไม่เท่ียงบา้ง 
มนัเป็นทุกขบ์า้ง  

หรือมนัไม่ใช่เราบา้ง  
เห็นกายไม่ใช่เรา แต่ยงัไม่เห็นวา่จิตมนัไม่ใช่เรา 

ก็ดูจิตต่อ   
ดูดว้ยสติ..เอาของจริงมาดู 
ดูดว้ยความเป็นกลาง 

และแมม้นัไม่เป็นกลาง..ก็รู้!  
รู้ตามตรงวา่ "มนัยงัไม่เป็นกลาง" 

พอหลกัฐานมนัพอแลว้ จิตจะสรุปเป็นปัญญาข้ึนมาวา่.. 
แมจิ้ตน้ีเองก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตวัตน 
เป็นเพียงสภาวะอนันึง  มีสภาพรู้  

ไม่ใช่เรา และไม่ใช่ใคร 
หนา้ท่ีของเรามีเพียงสร้างเหตุ..ใหจิ้ตเกิดปัญญา 



๗๙ 
 

ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากท่านให้กรรมฐาน  

ณ ส านักปฏิบัติธรรมสวนป่า ศรีราชา จ.ชลบุรี 
วนัท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ 
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๘๐ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๔๔ 

 

ไตรลกัษณ์เอาไว้เห็น 

 
ไตรลกัษณ์เน่ีย..ไม่ใช่เอาไวจ้  า.. 

แต่เอาไวเ้ห็น! 
ไตรลกัษณ์น่ีนะ..เอาไวเ้ห็นนะ 

ตามหลกัภาษา เขาใชส้ านวนวา่ #เห็นไตรลกัษณ์ 
เจริญกรรมฐาน.. 

เจริญสมถกรรมฐาน..เจริญวิปัสสนากรรมฐาน 
จนจิต"เห็น"ไตรลกัษณ์ ไม่ใช่เจริญสมถะเจริญวปัิสสนาจน"จ า"ไตรลกัษณ์ได.้.ไม่ใช่อยา่งนั้น 

เวลามีสติ คือขณะท่ีจิต"เห็น"สภาวะ  
ใชค้  าวา่ "เห็น" นะ!  

ไม่ใช่วา่..ฟังมา แลว้ฉนัจ าได ้
หรืออธิบายไดว้า่..ราคะเป็นยงัไง?..  

แต่ไม่เคยเห็นเลย! 
อยา่งน้ียงัไม่เรียกวา่..#เจริญสติ 

โทสะเป็นยงัไง?..  
ฉนัอ่านต ารามาแลว้..เป็นอยา่งน้ีๆ.. 

แต่ไม่เคยเห็นเลย!  
ก็ยงัไม่ช่ือวา่..#เจริญสติ 

โทสะเกิดข้ึน ใจชกัจะโหดเห้ียม ชกัดุ! 
แลว้เห็นโทสะทนัที 

โอ.้.อยา่งน้ีเห็นโทสะเกิดข้ึน 
มีราคะ ใจชกัเยิม้ๆ ตาชกัจะฉ ่าๆ 

ราคะเกิดข้ึนจริงๆ ตอนน้ี ขณะน้ี เด๋ียวน้ี  
มีสติรู้ราคะข้ึนมา เรียกวา่..มีสติ!  

คือมนัเห็น..ตอ้งเห็น! 
"เห็น"ท่ีวา่..มนัคือความรู้สึกในใจ 
ไม่ใช่เห็นรูปร่างลกัษณะวา่.. 



๘๑ 
 

เห็นหนา้คนน้ีสวย คนน้ีหล่อ.. ไม่ใช่อยา่งนั้น 
อยา่งนั้นเป็นการจ าหนา้เขาได ้ 

แต่ #สติคือเห็นสภาวะ 
ท าใหจ้  าสภาวะท่ีเกิดข้ึนกบัใจได ้ 

จ าไดว้า่..เม่ือก้ีน้ี..มีราคะเกิดข้ึน เม่ือก้ีน้ี..มีโทสะเกิดข้ึน ..  
พอกิเลสเกิดใหม่จึงระลึกรู้ได ้

รู้บ่อยๆ เห็นบ่อยๆ แลว้จิตมนัจะสะสมทกัษะ สะสมขอ้มูลจนเกิดทกัษะข้ึนมา 
กระทัง่สรุปเป็นความรู้อีกชุดหน่ึงวา่  

เฮย้! มนัก็เกิด-ดบั! 
น่ี..มนัก็เปล่ียนแปลง!  
น่ี..มนับงัคบัไม่ได!้ 
แลว้แต่จิตมนัจะสรุป  

จิตมนัจะเห็นข้ึนมา เขา้ใจข้ึนมา 
ตรงน้ีเรียกวา่..เกิดวปัิสสนา 

 
 

ธรรมบรรยาย โดย พระกฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากจากการเทศน์ ณ บ้านจิตสบาย  

วนัท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๕๖ 
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๘๒ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๕ 

"ลกัขณูปนิชฌาน"น้ัน..ส าคญัไฉน? 

จิตท่ีมนัมีความตั้งมัน่อยูก่บัจิตน่ี จะเห็นส่ิงต่างๆ วา่.. 
มนัไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา  
แมแ้ต่ตวัจิตเอง..ตวัจิตเองก็เกิดดบั!  

เด๋ียวก็ตั้งมัน่...เด๋ียวก็ไหลไป   
เด๋ียวก็ตั้งมัน่...เด๋ียวก็ไหลไป 

เพราะฉะนั้น.. 
เห็นวา่จิตมนัตั้งมัน่แวบหน่ึงน่ี..ดีมาก 

ดีส าหรับท่ีจะเขา้ใจไดว้า่.. 
จิตท่ีตั้งมัน่เองก็เส่ือมได.้.  

มนัดบัได ้ เปล่ียนไปได ้ อยา่งน้ีนะ! จิตท่ีมีความเขา้ใจอยา่งน้ี..จึงจะเกิดมรรคผลข้ึนมา 

ความเขา้ใจท่ีวา่.. 
ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา น่ีนะ 

เป็นการเขา้ใจระดบัปัญญา ท่ีเป็นวปัิสสนา 
ถา้ไม่มีวปัิสสนาเกิดข้ึน จะไม่เกิดมรรคผล 

เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึก.. 
อยา่พอใจเพียงแค่..สงบ  

ดว้ยการเพง่อยูใ่นอารมณ์ใดอารมณ์หน่ึง..แลว้สงบ..พอใจแค่นั้น   
มนัไดกุ้ศลก็จริง..แต่ไม่พอ! 

แลว้ก็ไม่คุม้กบัการท่ีเกิดมาเป็นคน มาพบพระพุทธศาสนา 
แลว้ท าไดแ้ค่ท่ีฤาษีเขาท ากนั 

อยา่งท่ีพระสารีบุตรบอกวา่.. 
ท่านเคยเป็นฤาษีมา ๕๐๐ ชาติ   

ท าสมาธิเพง่อารมณ์..ช านาญวธีิน้ีมาก   



๘๓ 
 

แลว้ก็ทราบวา่ไม่ใช่วธีิท่ีจะท าใหเ้กิดมรรคผล 
ถา้เกิดมรรคผลได.้. 

ท่านก็น่าจะส าเร็จตั้งแต่ชาติแรกท่ีท าสมาธิอยา่งน้ีไดแ้ลว้  แต่ชาติน้ีตอ้งมาเรียนกบัพระพุทธเจา้  
เพื่อมาเรียน..ลกัขณูปนิชฌาน 

ธรรมบรรยายโดย พระกฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
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 วรรคทอง..วรรคธรรม #๔๖ 

 

"กูอยู่ไม่ได้แล้ว!" 

 
กรรมไม่ด าไม่ขาว ให้วบิากไม่ด าไม่ขาว คือพน้ไป พน้กรรม   

มนัก็คือท่ีเราท าอยูน่ี่แหละ  
ท่ีเราก าลงัจะท า และท าอยู ่ 

บางคนท าอยูด่ว้ย บางคนยงัไม่ไดเ้ร่ิม ก็ควรเร่ิมซะนะ! 
คือ กรรมไม่ด าไม่ขาว 

หมายความวา่ยงัตอ้งท ากรรมอยูน่ะ!  
แต่เจตนา..เป็นไปเพื่อพน้ไป 

ท่ีท  าก็คือท าอะไร? 
..ท ากรรมฐาน  

คือ สมถกรรมฐาน บา้ง วปัิสสนากรรมฐาน บา้ง   
ยงัตอ้งมีเจตนาในการท าอยู ่ 
ตอ้งมีเจตนาในการระลึกรู้วา่.. 

เม่ือก้ีน้ีเกิดอะไรข้ึน..คือเจตนาเจริญสติ  
มีเจตนาท่ีจะท าสมถกรรมฐานในยามท่ี 
จิตใจเราห่อเห่ียว..หมดแรง..หมดก าลงั  

มีเจตนาท่ีจะเจริญปัญญา คือมีความหวงัอยูว่า่ไม่พอใจเพียงแค่ใหส้งบน่ิงๆ.. 
ไม่พอใจเพียงแค่ใหจิ้ตมีความสุข..สบาย 

แลว้พอใจเพลิดเพลินในโลก.. 
ไม่ไดพ้อใจแค่น้ี  

เพราะวา่มนัจะตอ้งเห็นความจริงของโลกน้ีวา่.. 
มนัไม่เท่ียง..เป็นทุกข.์.เป็นอนตัตา     จึงจะมีปัญญาพน้จากโลกน้ีไปได ้

แต่ถา้เห็นวา่โลกน้ี..สงบดี ..น่ิง..สบาย มีปีติ   
อยูแ่ค่น้ีนะ! ก็อยูใ่นขั้นของสมถกรรมฐาน 

แต่ถา้เห็นวา่โลกน้ี..มนัเหมือน..เหมือนอะไร? 
เหมือนไฟก าลงัไหม!้ หมายถึงอะไร? 
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..ทุกอยา่งน่ีเปล่ียนแปลงไปเร่ือยเลย 
เหมือนเป็นทุกขอ์ยูต่ลอดเวลาเลย 
ไม่มีอะไรคงท่ีไดเ้ลยสักขณะเดียว  

กายน้ีก็เปล่ียนไปอยูเ่ร่ือยๆ 
แต่การท่ีจะเห็นกายน้ีเปล่ียนไปเร่ือยๆน่ีนะ 

ตอ้งใชจิ้ตท่ีมีก าลงัสมถะเยอะๆ หรือก าลงัของฌาน  
ท่ีจะมาเห็นกายน่ีเป็นทุกข ์

คนช่างคิดอยา่งอาตมาน่ี..ยาก 
ยากท่ีจะมีขณะท่ีเห็นความจริงของกาย..ท่ีสามารถเจริญปัญญา 

ก็ควรจะมาเห็นความจริงของจิต 
จิตก็มีปกติท่ีเป็นทุกขอ์ยูต่ลอดเวลา 

ทุกขท่ี์เราจะเร่ิมเห็นจากการวิปัสสนาก็คือ 
เห็นวา่มนัเกิดดบั..เปล่ียนแปลง.. 

ไอค้วามเกิดดบัเปล่ียนแปลง ..มนัแสดงถึงวา่  
สภาวะใดๆ ก็ตามท่ีเกิดมาเน่ีย 

มนัจะตอ้งถูกบีบคั้นให้เปล่ียนไป 
สติท่ีเกิดข้ึนมาน่ีนะ.. 

เม่ือก้ีน้ีรู้ทนัวา่มีกิเลสอะไรเกิดข้ึน.. 
สติเองก็รักษาตวัสภาวะท่ีรู้ตวันั้นเองไม่ได.้. 

เป็นธรรมดาท่ีจะถูกบีบคั้นใหด้บัไป.. 
เปล่ียนเป็นเผลอใหม่.. 

ส่ิงต่างๆ ท่ีเราเห็นวา่ดี พยายามรักษาไว ้ถา้รักษาไดก้็จะไม่เห็นวา่มนัเปล่ียนแปลง 
และไม่เห็นวา่มนัมีทุกขอ์ะไรเกิดข้ึน 

ท่านจึงไม่ใหท้  าเพียงแค่สมถะ 
ถา้เราประคองไวเ้ม่ือไร.. 

ขณะนั้นจะกลายเป็นท าสมถะทนัที  
แต่ถา้เราไม่ประคอง..ปล่อยมนัไป... 

ใหม้นัแสดงความจริง  
ไอส่ิ้งดีทั้งหลาย..ดบั! 

ส่ิงท่ีไม่ดี..ถา้เรามีสติ..ส่ิงไม่ดีนั้นก็ดบั! 
...เขา้ใจมั้ย? ... 
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ทุกคร้ังท่ีมีสติเห็นสภาวะน่ีนะ ของท่ีไม่ดีทั้งหลาย..จะดบั.. 
แลว้ส่ิงท่ีดีท่ีวา่เน่ีย..ก็ดบัดว้ย 

เราปล่อยมนันะ.. 
มนัจะแสดงความจริงวา่  ท่ีวา่ดีหรือไม่ดีต่างๆ  มนัมีธรรมชาติถูกบีบคั้นใหเ้ปล่ียนไป 

ดบัไปอยูเ่สมอ..ไม่วา่ดีหรือไม่ดี 
ฉะนั้นไม่วา่จะ 'ดี' หรือ 'ไม่ดี' เราหวงัพึ่งไม่ไดเ้ลย  เราคงไม่หวงัพึ่งไอไ้ม่ดีหรอก.. 

แต่ไอท่ี้ดีก็หวงัพึ่งไม่ได.้.  
ไอต้วัน้ีก็เจริญปัญญาวา่.."กูอยูไ่ม่ไดแ้ลว้!" 

..ไอค้วามคิดท่ีวา่"กูอยูไ่ม่ได"้ น่ีนะ ..จิตมนัคิดข้ึนมาเอง  
เพราะเห็นโทษภยัของวฏัฏสงสาร  

เห็นวา่ .."เอา้..ดูเอา! หวงัพึ่งอะไรไม่ไดเ้ลย" เพราะมนัไม่มีส่ิงใดท่ีเท่ียงแท.้.ท่ีจะหวงัพึ่งไดเ้ลย..มนัมีแต่
เปล่ียนไป..เปล่ียนไป .. 

ตรงน้ีเรียกวา่..เจริญปัญญานะ  
แต่ถา้มนัไม่เจริญปัญญาเอง..อาจจะตอ้งมีการน าร่อง..ตรงน้ีตอ้งมีเจตนาใส่ไปหน่อย  

คลา้ยๆ เม่ือมนัมีสมถะบา้งแลว้ มีสติบา้งแลว้ 
แต่มนัไม่เจริญปัญญาสักที.. 

ควรจะน าร่องใหม้นั 
..ตรงน้ีมีเจตนาน ามนั..คิดพิจารณาเทียบเคียง ระหวา่งสภาวะน้ีกบัสภาวะท่ีผา่นมาเม่ือก้ีน้ี.. 

..เม่ือก้ีน้ีเป็นอยา่งน้ี..ตอนน้ีเป็นอีกอยา่งหน่ึง.. 
แสดงวา่มนัไม่เท่ียง  

เม่ือก้ีเป็นอยา่งน้ี..ตอนน้ีเหมือนเป็นอยา่งนั้นเหมือนกนั แต่รุนแรงมากข้ึน! 
ส่ิงเดียวกนันะ แต่วา่ความเขม้ขน้ไม่เหมือนกนั..ก็มีการเปล่ียนแปลง..มีการเปรียบเทียบ 

ใหเ้ปรียบเทียบอยา่งน้ีไปก่อน   
แรกๆ อาจจะตอ้งใชเ้ปรียบเทียบ.. 

เป็นการเจริญปัญญาเหมือนกนั แต่ยงัไม่ถึงขั้นวปัิสสนา  เป็นการเจริญปัญญาเรียกวา่ “ สัมมสนญาณ”  
(ญาณ ขั้นท่ี๓ ในโสฬสญาณหรือญาณ๑๖ ของการเจริญวิปัสสนา-ผูถ้อด)  

ถา้คิดเปรียบเทียบ..ท าได ้แต่ยงัไม่ถึงขั้นวปัิสสนา .. 
..วปัิสสนา จะแสดงความจริงใหเ้ห็นเอง   แลว้ก็เกิดความเบ่ือหน่ายคลายวาง 

เพราะเห็นความเกิดดบั... 
มนัจะพฒันาความเห็น  ความรู้ของมนัเองไปเร่ือยๆ เรียกวา่พฒันาปัญญาไปเร่ือยๆ  

การพฒันาญาณเหล่าน้ี..ตอ้งท า! ไม่ใช่วา่ใหม้นัเกิดเอง  
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ท่ีตอ้งท า..คือท าเหตุใหม้นัเกิด  ขณะท่ีท าเหตุใหม้นัเกิด..คือก าลงัท ากรรม  แต่เป็นกรรมท่ีไม่ด าไม่ขาว   
มีผลคือพน้ทุกขไ์ป พน้จากกรรมน้ีไป 

ฉะนั้น ยงัตอ้งท ากรรมอยูน่ะ  
ท ากรรมฐาน คือสมถกรรมฐานบา้ง วปัิสสนากรรมฐานบา้ง ..ท  าเพื่อเป็นเหตุ  ท าเพื่อเป็นเหตุนะ ไม่ใช่ท าเพื่อให้

ตวัเอง...ดี....เก่ง..เลิศ ไม่ใช่เลย! แต่ท าใหจิ้ตมนัฉลาดรู้เท่าทนัโลกวา่...หวงัพึ่งไม่ได ้ 
ท่ีเรายงัอยากเกิดอยูอี่ก  เพราะวา่  

..."เออ! โลกมนัอร่อยดี.." หวงัพึ่งได!้ อยากอยูใ่นสวรรค ์ 
 เพราะวา่พึ่งวมิานได ้พึ่งเทวดาได.้.พึ่งเพื่อนผูใ้หญ่ได.้.ประมาณน้ี  

มนัก็เลยไม่เบ่ือโลก ... 
เพราะรู้สึกวา่  

"เออ..ถา้กูอยูไ่ดมี้ความสุขอยา่งน้ี กูก็อยูต่่อ!! " 
 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ณ ฐนิชาฌ์รีสอร์ท  อัมพวา  

วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1QrOR6T 
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วรรคทอง..วรรคธรรม #๔๗ 
 

ศีลทีเ่ราควรจะรักษา..คือ ศีล ๕ 

 
ง่ายๆ อนัน้ีน่าจะรู้จกักนัอยูแ่ลว้เนาะ  

ศีล ๕ มีก่ีขอ้? .. เออ!.. ถา้ตอบผดิน่ีซวยเลยนะ! 
ก็บอกอยูแ่ลว้วา่ศีล ๕ 

รู้มั้ย? ขอ้ท่ี ๑ คือไม่ไปละเมิดชีวติของผูอ่ื้น 
อยา่ไปท าร้ายชีวติผูอ่ื้น อยา่ไปท าร้ายร่างกาย..แมว้า่จะไม่เสียชีวติดว้ยนะ แค่ไปท าใหเ้ขาเจบ็ปวดหรือทรมาน..ก็ 

อยา่ไปท า! ไม่ใช่วา่ตอ้งถึงขนาดไปเชือดคอหรือไปเผาเขา 
อนันั้นรุนแรงเกินไป แค่ตบหนา้เขา..หรือท าอะไรก็ตาม ท่ีเจตนาท าร้ายผูอ่ื้น..ก็ไม่ควรท าแลว้นะ! 

ขอ้ท่ี ๒ ไม่ไปละเมิดทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น.. 
เช่น ไม่ไปขโมย อยา่วา่แต่ขโมยเอามาเป็นของตวัเองเลยนะ! 

แมไ้ปท าร้ายหรือท าลายทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น ก็ผิดนะ 
เช่น ไปเผาบา้นเขาน่ี..ไดม้ั้ย?  

ไม่ไดน้ะ..เพราะไม่ใช่บา้นเรา..ไม่ใช่ทรัพยสิ์นของเรา ทรัพยสิ์นของเขา..ไม่ใช่เป็นกรรมสิทธ์ิของเรา ถา้เราไป
ละเมิด..ก็ผดิ 

ขอ้ท่ี ๓ ไม่ไปละเมิดคนรักของคนอ่ืนนะ! 
คือไม่ผดิขอ้กาเมฯ ไม่ประพฤติผดิในกาม 

แลว้ก็ขอ้ท่ี ๔ ไม่ไปพูดผดิ 
ไม่พูดเพื่อท าลายผลประโยชน์ของคนอ่ืน  

พูดผดิ คือ 
- พูดผดิความจริง กลายเป็น "มุสาวาท" 

- พูดแลว้ ท าใหค้นท่ีเขาสามคัคีกนั มาแตกแยกกนั เขาเรียกวา่ "พูดส่อเสียด" 
- พูดแลว้ ท าใหเ้ขาเจบ็ใจ หรือเจบ็ช ้าน ้าใจ คือ "พูดด่า" หรือ"พูดค าหยาบ"  

- และพูดผดิอีกอยา่งหน่ึงคือ  ค าพูดท่ีเราอาจจะรู้สึกวา่..ไม่น่าผดิอะไรเลย คือ"พูดเพอ้เจอ้" 
เคยมั้ย? เคยพูดเพอ้เจอ้มั้ย? ถา้ไม่เคยก็ประหลาดแลว้นะ 

"พูดเพอ้เจอ้" คือพูดเร่ืองท่ีไม่จ  าเป็น  เร่ืองไร้สาระ เร่ืองแบบนินทาชาวบา้นไปเร่ือยๆ อะไรอยา่งน้ีนะ 
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เคยนินทาคนอ่ืนมั้ย ?  
เคยถูกนินทามั้ย?  เคยเหรอ..รู้ตวัมั้ยวา่ถูกนินทา? 

ขณะท่ีเขานินทาเราน่ี เราเดือดร้อนใจมั้ย? ไม่เดือดร้อนหรอก เพราะเรายงัไม่รู้  ตอนเดือดร้อน คือตอนท่ี"รู้"วา่
เขาพูด..ใช่มั้ย? 

พูดเพอ้เจอ้น่ีมนัมีโทษตรงท่ีวา่.. 
มนัเสียเวลา มนัไม่มีประโยชน์ 

เวลาของเรามนัมีนอ้ย เวลาน่ีมนัไม่ใช่มี อินฟินิต้ี (infinity : ความไม่มีท่ีส้ินสุด)   
เวลามีจ ากดันะ คนเราน่ีมีเวลาจ ากดั เกิดมาแลว้..ถึงเวลาหน่ึง..จะตอ้งตาย  เวลาในระหวา่งเกิดจนตายเน่ีย  

เราควรใชเ้วลาน้ีมาพฒันาตนเอง พฒันาศกัยภาพในดา้นความรู้ ดา้นปัญญา  
เช่น มาเรียนหนงัสือ ก็เรียนใหไ้ดค้วามรู้จริงๆ เอาไปใชเ้พื่อพฒันา.. นอกจากจะพฒันาตนเองแลว้..ก็ยงัเพื่อไป

พฒันาสังคมดว้ย  
นอกจากนั้น ก็ยงัตอ้งพฒันาตนเองในแง่วา่ "ท าอยา่งไร..ฉนัจะไม่ทุกข"์ดว้ย หรือถา้ยงัมีทุกข ์ก็ใหทุ้กขน์อ้ยลงๆ 

ชีวติมนัมีเวลาจ ากดั 
ถา้เอาเวลาไปพูดไปคุยในส่ิงไร้สาระ 

ส่ิงไร้สาระท่ีพูดคุยกนันั้น 
มนัไม่ไดพู้ดแลว้จบอยูแ่ค่ตรงนั้น มนัพูดแลว้บางทีมนัจ าไปฟุ้งต่อ 

บางทีวงเมาทน่ี์แตกไปแลว้นะ! กลบัมาท่ีบา้นเรายงัมาคิดต่อเลย เป็นอยา่งนั้นมั้ย? มนัเก็บส่ิงไร้สาระท่ีรับฟังใน
กลุ่ม..มาสร้างความไร้สาระอยูค่นเดียว  

ความไร้สาระท่ีวา่น้ีจึงมีโทษ 
พระพุทธเจา้จึงตรัสเรียกค าพูดเหล่าน้ีวา่ เป็น#วจีทุจริต     

ค าแรงมากนะ ! 
วจีทุจริต คือประพฤติชัว่ดว้ยวาจา 

ก็มี ๑.พูดปด ๒.พูดส่อเสียด ๓.พูดค าหยาบ ๔.พูดเพอ้เจอ้  
๔ อยา่งน้ี เรียกวา่เป็น"วจีทุจริต"ทั้งนั้นเลย 

เราก็คอยระวงั 
- อยา่ไปพูดปด  

- อยา่ไปพูดส่อเสียด อยา่ไปยใุหเ้ขาแตกกนั 
- อยา่ไปพูดค าหยาบใหเ้ขาเจ็บใจ  

แต่ถา้เพื่อนสนิทกนัน่ีนะ พูดค าหยาบกนัแลว้เขาไม่เจบ็ใจ อนัน้ียงัอนุโลม มนัเป็นเพียงค าพูดไม่สุภาพ เขา้ใจมั้ย? 
ค าอยา่งน้ีพูดกนัในหมู่เพื่อนสนิทได ้แต่อยา่ไปพูดกบัคนอ่ืน เพราะวา่มนัเป็นค าไม่สุภาพ 

บางทีไปพูดค าสุภาพกบัเพื่อน เพื่อนอาจจะมองหนา้ .. 



๙๐ 
 

"วนัน้ีมนัเป็นอะไรวะ?" จะพูดไอค้  าท่ีเคยพูดกนัก็ไม่เป็นไรนะ  
เพราะเราไม่ไดมุ้่งใหเ้ขาเจบ็ใจ  

ค าหยาบ: คือมีเจตนามุ่งใหเ้ขาเจบ็ใจ เขา้ใจมั้ย? 
แต่ถา้ค าหยาบเหล่านั้น เราพูดกนัในหมู่เพื่อนท่ีคุน้เคยกนัอยูแ่ลว้ ถา้ผดิไปจากน้ีรู้สึกวา่แปลกๆไป.. 

ก็พูดไปตามปกติ  
แต่ใหรู้้วา่ ค  าอยา่งน้ีพูดไดเ้ฉพาะกบัคนกลุ่มน้ี หรือกบัคนๆน้ี  

อยา่ไปพูดกบัคนท่ีอ่ืน อยา่ไปพูดกบัในท่ีสาธารณะอ่ืน 
หรือแมแ้ต่กบัเพื่อนคนน้ี..ท่ีเคยพูดค าไม่สุภาพกนั แต่จากกนันาน ๓๐ ปีแลว้ 

ตอนน้ีเขาเป็นนายพลแลว้  
เราจะไปด่าไอนู่้นไอน่ี้ ต่อหนา้ลูกนอ้งเขา ต่อหนา้บริวารเขา.. ก็ไม่ได ้ 

ตอ้งรู้จงัหวะ รู้เวลา รู้กาลเทศะ เขา้ใจมั้ย? 
แลว้พอมนัมาเยีย่มบา้นเรา อยูก่นัเฉพาะเพื่อนสนิทจริงๆ แลว้เราค่อยตบหวัมนัได ้

แลว้ก็ศีลขอ้ ๕  
ไม่ท าร้ายตวัเอง ดว้ยการท าใหต้วัเองขาดสติ ไม่ท าร้ายสังคมใหเ้ขารู้สึกวา่ไม่ปลอดภยั ดว้ยการท าใหต้วัเองขาด

สติ มึนเมา 
เรารู้สึกอยา่งไร..ถา้สมมุติวา่ตรงน้ีเป็นร้านอาหาร แลว้โต๊ะนั้นเขาเมา  

เราจะรู้สึกวา่.."กูไปดีกวา่เวย้!" ถา้ยงัไม่สั่งอาหารนะ..จะรีบออกไปดีกวา่ เพราะรู้สึกวา่ไม่ปลอดภยั 
หรือขบัรถตามคนัหนา้.. 

เราเห็นวา่มนัส่ายไปส่ายมา "โอโ้ห..ไอค้นขบันัน่เมาแน่ๆ เลย"  
ตอ้งรีบแซง หรือไม่ก็เวน้ห่างๆ เพราะวา่..รู้สึกไม่ปลอดภยั ไม่อยากอยูร่่วมถนนสายเดียวกนักบัไอค้นน้ีแลว้ 

เพราะคนเมาเป็นคนขาดสติ ควบคุมอะไรไม่ได ้ท าให้รู้สึกวา่..สังคมไม่ปลอดภยั 
เพราะฉะนั้น เราอยา่ท าตนให้ผูอ่ื้นรู้สึกวา่ เราเป็นตน้เหตุของความไม่ปลอดภยัในสังคมนะ   

น่ี.. แค่ศีล ๕ .. 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  
เรียบเรียงการบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย  

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
 

สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์   
40.บ้านจิตสบาย6/5.วฒันมขุ(580208)_02.ศีล๕.mp3 http://bit.ly/1PWNziM 

 

http://bit.ly/1PWNziM
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๙๑ 
 

 วรรคทอง...วรรคธรรม #๔๘ 
 

ปรมตัถสัจจะ..ของจริงแท้ๆ 

 
ตอนท่ีเห็นวา่..มี'ราคะ'บา้ง มี'โทสะ'บา้ง  มี'โมหะ'บา้ง ท่ีเกิดข้ึน 

โมหะ คือหลงไป มีความฟุ้งซ่าน มีความหดหู่ 
ทุกคร้ังท่ี ‘รู้’ ..มนัจะเก็บเป็น'สัญญา'วา่.. 

อ๋อ..'ราคะ'เป็นอยา่งน้ี! 
อ๋อ..'โทสะ'เป็นอยา่งน้ี! 
อ๋อ..'ฟุ้งซ่าน'เป็นอยา่งน้ี! 

จิตท างานเอง เราไม่ตอ้งสั่งเลยนะ! 
ไม่ตอ้งลงโปรแกรม ไม่ตอ้งโหลดแอพอะไรเลย 

มนัท างานเอง.. 
ท างานอยา่งน้ี.. คือจ าวา่ 

'ราคะ'เป็นอยา่งน้ี 
'โทสะ'เป็นอยา่งน้ี 
'โมหะ'เป็นอยา่งน้ี 

แลว้เด๋ียวก็เผลอใหม่! 
ก็ใหม้นัเผลอไป.. 

เพราะมนัมีปกติอยา่งน้ีอยู ่ไม่ตอ้งไปบงัคบั 
  

แต่ถา้มนัเหน่ือยนะ..ก็ไปท าสมถะ เอาจิตมาอยูก่บัท่ี 
แลว้เราก็ท าไดแ้ป๊บเดียว! ..ตามก าลงัของเรา 

ก็ใหม้นัแป๊บเดียวนัน่แหละ! 
แลว้พอมนัเผลอไป รู้ทนัวา่'เผลอ' 

แมว้า่เราจะไดพ้กันิดนึง แต่จิตก็มีก าลงัพอท่ีจะดูไดแ้ลว้ 
วา่เด๋ียวจะมีกิเลสอะไรเกิดข้ึน! 

ใจท่ีไม่น่ิง มีกิเลส ..แลว้รู้ทนักิเลส.. 
ดีกวา่ใหม้นัน่ิงๆ ..แลว้ไม่รู้ 



๙๒ 
 

เพราะรู้ทนักิเลสทีหน่ึงนะ 
จิตไดส้ะสมความรู้อีกทีหน่ึง 

  
แต่ตอนท่ีมนัน่ิงๆ ท่ือๆ แช่ๆ เน่ีย จิตไม่ไดค้วามรู้อะไรเลย 

ใหม้นัหลงไปแลว้รู้ทนัดีกวา่ เพราะจิตจะฉลาดข้ึนทุกทีท่ีเห็น 
จิตจะสะสมขอ้มูลไปเร่ือยๆ 

การสะสมตรงน้ีได'้สัญญา' ไดค้วามจ า 
แต่ไม่ไดจ้  าวา่หนา้ใคร ไม่ไดจ้  าวา่ใครเลว  

แต่จ าลกัษณะของ'ของจริงแท้ๆ ' 
ท่ีเรียกวา่เป็น “ปรมตัถสัจจะ”   

จ าวา่'ราคะ'เป็นอยา่งน้ี  
จ าวา่'โทสะ'เป็นอยา่งน้ี  
จ าวา่'โมหะ'เป็นอยา่งน้ี 

อนัน้ีเป็นความจ าและเป็นประสบการณ์ ท่ีควรจะใหจิ้ตมนัรู้ 
  

เราไปหลงวา่ 'รถคนัน้ีสวย' 
หลงวา่ 'โทรศพัทรุ่์นน้ีดี..อยากได'้ 

มนัรู้เร่ืองขา้งนอก เป็นเร่ืองของ “สมมติ”  
สาวกไอโฟน ก็วา่ไอโฟนดี 
สาวกซมัซุง ก็วา่ซมัซุงดี 

ไอค้นปฏิเสธทั้งสองขา้ง ก็บอกวา่อีกยีห่อ้หน่ึงดี ใช่ไหม? 
แต่ท่ีเห็นแลว้'ชอบ' 'อยากได'้ 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงๆคือ..'ราคะ' 

กูสาวกน้ี มนัสาวกนั้น ก็เถียงกนั เกิด'โทสะ' 
ใครดีกวา่ไม่รู้ แต่เกิด'โทสะ' 

'โทสะ'เกิดข้ึนจริงตอนน้ี เขา้ใจไหม? 
ดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงตอนน้ี 

แลว้ทุกคร้ังท่ีเห็นของจริง จิตก็ไดป้ระสบการณ์ 
วา่โทสะเป็นอยา่งน้ี ราคะเป็นอยา่งน้ี 

และจ าไวด้ว้ย!   
'จ า'จนกวา่มนัจะพอ 



๙๓ 
 

ตอนน้ีเราตอ้งตั้งใจ..มีสติแบบตั้งใจไวก่้อนนะ 
ยงัไม่ใช่สติแบบอตัโนมติั 

  
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียนจาก ซีดีชุด ขยายผล ๑ 
คอร์สปฏิบัติธรรม ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ 

 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์   

570908-1_09 สะสมอนุสัย.mp3 http://bit.ly/1jwGcSs 

 

http://bit.ly/1jwGcSs
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๙๔ 
 

วรรคทอง...วรรคธรรม #๔๙ 
 

พูดเพ้อเจ้อ..ฆ่าผู้อ่ืน..ฆ่าตนเอง 

 
ไม่พูดเพอ้เจอ้ !!.. 

ท าไมไม่ใหพู้ดเพอ้เจอ้ ?!? 
เอะ๊! เพอ้เจอ้..จะมีบาปอะไรมากมาย ? 

พอนึกๆ ดูนะ... 
เวลาของเรา..ชีวิตของเราน่ี มนัมีจ ากดั! 
แลว้ถา้เราเสียเวลาในการพูดเพอ้เจอ้.. 

เท่ากบัวา่..เราพูดฆ่าตวัเอง! แลว้พูดฆ่าคนท่ีฟังดว้ย! 
เวลา..คือชีวิตท่ีผา่นไป..เอาคืนไม่ได ้   เล่นไลน์วนัละก่ีชัว่โมง..? 

เล่นเฟชวนัละเท่าไหร่..? 
รวมแลว้มนัก่ีชัว่โมง!! 

แลว้ไอท่ี้เล่นอยูน่ี่  เพอ้เจอ้รึเปล่า? 
หรือวา่ท างาน หรือวา่ท าอะไร? 

เลิกเล่นไลน์ เจอหนา้กนั แลว้คุยเร่ืองอะไรกนั?   ท่ีคุยกนัน่ีมีประโยชน์มั้ย? คุยในเร่ืองงานก็เบ่ือข้ีเกียจคุย.. 
พอท่ีประชุมคุยเร่ืองอ่ืน รู้สึกสบายใจ.... 

เราพอใจในการคุยเร่ืองท่ีไร้สาระ..เท่ากบัวา่ เราฆ่าตวัเอง..ดว้ยค าพูดตวัเอง.. 
เราพูดใหค้นอ่ืนเขาฟัง แลว้เขาก็ตอ้งทนฟังเรา..ก็เท่ากบัฆ่าเขาดว้ย.. 

เพราะวา่เวลาผา่นไป เอาชีวติผา่นไปทุกนาที ..ทุกนาทีๆ 
แลว้ท าทุกวนั และไม่เห็นโทษของการพูดอยา่งน้ี เท่ากบัวา่ เราทิ้งเวลา..ทิ้งชีวติ ผา่นไป..ผา่นไป 

แลว้มนัจะตายเม่ือไหร่ก็ไม่รู้นะ.. 
มนัไม่ไดต้ายตอนอาย ุ๗๐ หรือ ๘๐ เสมอไปใช่มั้ย.. 

จะตายเม่ือไหร่ก็ไม่รู้ ! แลว้ถา้เราไม่ไดใ้ชเ้วลาให้เป็นประโยชน์กบัการพฒันาจิตใจตวัเองเลย แถมใชค้  าพูด..ไป
ฆ่าตวัเองบา้ง..ฆ่าคนอ่ืนบา้ง 
อยา่งน้ี..เราใชค้  าพูดเพอ้เจอ้.. 

เป็นค าพูดท่ีเรียกวา่  เป็น "วจีทุจริต" 



๙๕ 
 

ทีแรกคิดไม่ถึงแง่น้ี  
วา่ "วจีทุจริต" ท าไมรวมมาถึง "เพอ้เจอ้" ดว้ย คิดวา่มนัน่าจะรุนแรงเกินไป  

..แต่พอคิดในแง่น้ี ...... "ใช่ !" 
..'เวลา'ท่ีเราเสียไปนะ ..เท่ากบั'ชีวติ'เราเสียไปดว้ย!! 

 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์ กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม ท่ีนครสวรรค์ 

วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘   
 

ดาวน์โหลดเสียง/รับฟังเสียง ได้ท่ี http://bit.ly/1M2u3LD 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1RDMIVm ระหวา่งนาที ท่ี ๒๕.๔๐-๒๗.๔๐ 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๙๖ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๐ 
 

ดูให้เห็น..ไม่ใช่ดูให้หาย! 

 
บางคนเน่ีย!..เวลาเจริญสติในชีวติประจ าวนั 

จะมีปัญหาวา่.. 
เห็นความโกรธแลว้..ความโกรธไม่ดบั! 

เคยเป็นมั้ย? 
แลว้ก็พยายามหาวธีิ..ท ายงัไง..ใหม้นัดบั..? 

 
จริงๆแลว้ การเจริญสติท่ีถูกตอ้งเน่ีย 

ใหเ้ห็นเฉยๆ ไม่ใช่ใหด้บั 
ดูใหม้นัเห็น..ไม่ใช่ดูใหม้นัหาย! 

เขา้ใจมั้ย? 
 

ดูใหม้นัเห็น! .. เห็นวา่มีอะไรเกิดข้ึน 
แต่ถา้อยากใหม้นัดบัเน่ีย มนัเป็นความตั้งใจผิด 

มนัไม่ไดต้ั้งใจท่ีจะท าวปัิสสนา 
แต่ตั้งใจท่ีจะท าสมถะ 

 
สมถะ แปลวา่ สงบ 

มีกิเลสอะไรข้ึนมา!..แลว้จงใจท าอะไรสักอยา่ง 
ใหกิ้เลสนั้นดบัไป..สงบไป ขณะนั้นก าลงัท า "สมถะ" 

 
แต่ถา้..มีกิเลสอะไรข้ึนมา! 

แลว้รู้ทนักิเลสนั้น ใหม้นัจะดบัก็ดบัเอง 
อยา่งน้ีเราก าลงัท า "วปัิสสนากรรมฐาน" 

 
ถา้มีกิเลสข้ึนมา..แลว้ไม่ชอบกิเลส 



๙๗ 
 

พยายามไปดบัมนั ขณะนั้น..เราก าลงัแทรกแซง! 
 

ถา้เราแทรกแซงเม่ือไหร่ 
ส่ิงนั้นจะไม่แสดงความจริงใหดู้ 
แทรกแซงแลว้..พอมนัดบัไป 

เราก็จะรู้สึกวา่ มนัดบัเพราะ"เราท า" 
แลว้จะเขา้ใจวา่ .. 
"น่ีไง..กูเก่ง! 

กิเลสมาเม่ือไหร่..กูจดัการมนัไดท้นัทีทุกทีเลย" 
อยา่งน้ีก็กลายเป็นวา่..เราบงัคบัได ้

จะไม่เห็นอนตัตา 
 

ถา้กิเลสเกิดข้ึนมาทีไรนะ เราปัดมนั..กดมนั..ข่มมนั 
อะไรก็แลว้แต่..ท่ีท ากบัมนั..ก็เป็นการแทรกแซง 

การแทรกแซงคร้ังนั้น 
จะท าใหเ้ราไม่เห็นความจริงของสภาวะนั้น 

 
ถา้เราแค่เห็นเฉยๆ มนัจะดบัเอง! 

 
แต่ใจเรา ส่วนใหญ่จะอดไม่ได!้ 

เราจะไม่ชอบกิเลส 
โดยเฉพาะกิเลสท่ีมีแลว้เราทุกขใ์จทนัที 

ก็คือ..กิเลสตวัท่ีเป็น 'โทสะ' 
โทสะน่ีมีทีไร เป็นทุกขทุ์กที! 

เพราะฉะนั้นตวัน้ี เกิดข้ึนทีไร เราก็อยากจะดบัมนั 
 

ใหรู้้ทนัวา่..เรามีความไม่เป็นกลางกบัส่ิงท่ีเห็น 
หรือมีการแทรกแซงการกระท าอนันั้นนะ! 

เห็นแง่ใด แง่หน่ึงก็ได ้
คือ เห็นวา่.."มนัไม่เป็นกลาง" 

หรือ เห็นวา่.."เม่ือก้ี เราแทรกแซง" ก็ได!้ 



๙๘ 
 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากคอร์สปฏิบัติธรรม เนยยะ 

ณ  ศูนย์ฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางปะกง 
วนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
ไฟล์ 581127-พระอาจารย์กฤช ช่วงค า่ เกมส์ถัว่2 

Track 581127_07 ดูให้เห็นไม่ใช่ดูให้หาย 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1PKGiV6 

http://bit.ly/1PKGiV6
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๙๙ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๑ 
 

เปิดกล่องของขวญัปีใหม่ 

 
อนุโมทนากบัทุกๆ คนนะ 

ท่ีวนัน้ีไดม้าหาของขวญัปีใหม่ใหก้บัตวัเอง 
ของขวญัปีใหม่ก็คือ.. มีความรู้ท่ีถ่ายทอดมาจากพระพุทธเจา้ 

รักษามาโดยครูบาอาจารย ์พระสงฆส์าวกทั้งหลาย 
ของขวญัอนัน้ียงัมีอยูอี่กไม่นาน เรารีบเปิดของขวญัให้เร็วๆ นะ! รีบปิดของขวญัใหไ้วๆ 

ของขวญัน้ีมีอยูช่ัว่คราวในวฎัสงสาร 
ของขวญัอนัน้ีมีผา่นมาหลายคร้ังแลว้ แต่เราไม่เคยรู้ 

หรือรู้แลว้ แต่เปิดกล่องไม่ไดส้ักที ก็คือมีพระพุทธเจา้มาอุบติัแลว้หลายพระองค ์
เราก็อยูใ่นวฎัสงสารน้ีแหละ! อยูร่่วมยคุร่วมสมยักบัพระพุทธเจา้มาแลว้หลายพระองค ์แต่อาจจะไม่เห็นคุณค่า 

หรืออาจจะอยูใ่นถ่ินห่างไกล 
ตอนน้ี ชาติน้ี ขณะน้ีเด๋ียวน้ี 

เราอยูใ่นยคุท่ีมีของขวญัอนัน้ีเกิดข้ึนแลว้ 
ก็ใหพ้ยายามฝึกฝนตนเอง ฝึกฝนใหมี้ภูมิรู้ มีกุศลธรรมมากพอท่ีจะไปเปิดของขวญัอนัน้ีใหไ้ด ้

กุศลธรรมท่ีเราจะฝึกใหมี้มากข้ึนเร่ือยๆได ้ก็คือ 
ฝึกใหมี้สติ  ฝึกใหมี้จิตตั้งมัน่  ฝึกใหมี้ปัญญา  ฝึกรักษาศีล..  ฝึกรักษาศีลท่ีดีโดยท่ีมีสติ อยา่งน้ีศีลจะสมบูรณ์ 

ศีลสมบูรณ์แลว้ก็จะมีคุณธรรมท่ีเกิดต่อเน่ืองเป็นกระบวนธรรมข้ึนมาเอง 
 

อยา่งท่ีอาตมาไดบ้อกแลว้วา่.. 
แมไ้ม่เจตนา..ก็จะมีความไม่มีความขดัเคืองใจ 

ไม่มีความร้อนใจ และก็จะมีปราโมทย ์
มีปีติ มีปัสสัสธิ มีสุข มีสมาธิ มียถาภูตญาณทสัสนะ มีนิพพิทา วริาคะ 

และก็มี วมุิตติญาณทสัสนะ โดยล าดบั 
 

ก็ขอใหทุ้กคนพฒันาจิตใจตวัเอง มีกุศลธรรม เพิ่มพูนมากข้ึน 
ไดรั้บผลประโยชน์จากการ เป็นมนุษยพ์บพระพุทธศาสนาในชาติน้ี 



๑๐๐ 
 

ใหเ้ตม็ท่ีท่ีสุดเท่าท่ีเราจะท าได ้
ขออนุโมทนากบัทุกๆ คน 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

ณ บ้านจิตสบาย 
วนัท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
ไฟล์  581227-สงครามและสันติภาพ  2 of 2  นาทีท่ี  61.32 - 64.25 

รับฟังได้ท่ี  http://bit.ly/1OCkuef 
581227-สงครามและสันติภาพ  1 of 2  สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1IJjUJs 

http://bit.ly/1IJjUJs
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๐๑ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๒ 
 

มปัีญญา..จึงพ้นทุกข์ 

 
เบ่ือแบบปัญญาน่ีนะ..มนัไม่ไดมี้โทสะ 

คือ มนัเห็นเกิด-ดบั 
เห็นเกิด-ดบั อยูเ่ร่ือยๆ นะ 

เห็นเกิด-ดบั  เห็นซ ้ าไปซ ้ ามา.. 
เห็นซ ้ าไปซ ้ ามา.. จนมนัเห็นโทษ.. เห็นโทษของจิตท่ีมนัเกิดตามภพภูมิต่างๆ 

 
บางทีเราก็ไปเพง่..เกิดเป็นภพภูมิของ 'พรหม' 
บางทีก็มีความสุขดี..ก็เป็นภพภูมิของ 'เทวดา' 

แต่ทุกคร้ังท่ีเกิด..ก็ดบัทุกที! 
ทุกคร้ังท่ีเกิด..ดบัทุกที! 

 
เห็นไปเร่ือยๆ นะ 

ทุกคร้ังท่ีเกิด-ดบัทุกที! 
เด๋ียวก็มีความสุขดี..แลว้ก็ดบั! 
เด๋ียวก็มีความทุกข.์.แลว้ก็ดบั! 

เด๋ียวก็หงุดหงิด เด๋ียวก็ฟุ้งซ่าน    หงุดหงิดทีไรนะ..ก็เป็น 'สัตวน์รก' 
ฟุ้งซ่านทีไร..ก็เหมือนเป็น 'สัตวเ์ดรัจฉาน' 

 
จิตแต่ละขณะๆ มนัเป็นคุณสมบติัของภพต่างๆ 

จิตโลภ..ก็เป็นคุณสมบติัของพวก 'เปรต' จิตท่ีมีความละอายและความเกรงกลวัต่อบาป..ก็เป็นภพภูมิของ 'เทวดา' 
จิตท่ีท าสมาธิได ้แมช้ัว่ขณะแวบ๊ๆ  มีความสงบอยูช่ัว่แวบ๊ๆ ..ก็เป็นภพภูมิของ 'พรหม' 

 
แต่ทุกคร้ังเลย ถา้เรามีสติตามดูสภาวะไปเร่ือยๆ นะ! 

จะเห็นวา่ มนัเกิด..แลว้ก็ดบั มนัเกิด..แลว้ก็ดบั 
เห็นซ ้ าๆ อยา่งน้ีนะ..จะกลวั! 



๑๐๒ 
 

กลวัต่อการเกิดในภพต่างๆ 
เห็นภพต่างๆ เป็นเหมือนถูกไฟไหม ้

ไปเกิดทีไร..ก็ตอ้งตาย 
เกิดทีไร..ก็ตาย 

มีโทษประหาร รออยูทุ่กภพเลย 
ไปเกิดเป็นพรหม ก็ตอ้งถูกประหาร..ตายจากพรหม 
ไปเกิดเป็นเทวดา ก็ถูกประหาร..ตายจากเทวดา 
เกิดเป็นคน ก็ตอ้งถูกประหาร..ตายจากคน 
ตายเอง!..ไม่ตอ้งรอใหค้นอ่ืนประหารนะ! 

มนัหมดอายขุองมนัเอง 
ถา้มนัถูกฆ่าตาย ก็แสดงวา่ตายก่อนอายขุยัไปอีก 

 
ฉะนั้น ทุกคร้ังท่ีเกิดในภพภูมิต่างๆ จะตอ้งมีโทษประหาร คือ "ตาย" มีความตายรออยูเ่สมอ! 

ทุกคร้ังท่ีเกิด จะมีดบัรออยูเ่สมอ 
จะเห็นเหมือนเป็นโทษเป็นภยั 
จะเบ่ือหน่ายจากการอยูใ่นภพ 

เห็นความเกิด..ดบั  เห็นโทษเห็นภยัของมนั 
อยากจะพน้ไปนะ..แต่พน้ไม่ได ้

 
ทุกคร้ังท่ีอยากจะพน้นะ มนัไม่รู้จะพน้ไปไหน 

เพราะขนัธ์ ๕ อยูท่ี่ไหน มนัก็มีภพท่ีนัน่ 
 

ถา้มีแค่ขนัธ์ ๑ จะมีภพมั้ย? มีอยูท่ี่ไหน? ก็เป็นภพ เป็น'พรหมลูกฟัก' มีแต่รูป ไม่มีจิต 
 

ส่วนภพท่ีมีเพียงขนัธ์ ๔ เป็นยงัไง รู้จกัมั้ย? 
รู้จกัสัตวท่ี์มี ๔ ขนัธ์ มั้ย? 

คือผูท่ี้ท  าอรูปฌาน ตายไปแลว้ก็เป็น 'อรูปพรหม' 
อรูปพรหม คือไม่มีรูป 
เคยเป็นคนมีขนัธ์ ๕ 
ท าอรูปฌานแลว้ตาย 

ตอนเขา้อรูปฌานกลายเป็นอรูปพรหม 



๑๐๓ 
 

ไม่มีรูป ก็เหลือแต่ เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ น่ีเป็นภพของขนัธ์ ๔ 
 

สัตวน์อกนั้นมีขนัธ์ ๕ 
สัตวเ์ดรัจฉานมีขนัธ์ ๕ สัตวน์รกมีขนัธ์ ๕ เปรตมีขนัธ์ ๕ เทวดามีขนัธ์ ๕ รูปพรหมมีขนัธ์ ๕ มนุษยมี์ขนัธ์ ๕ 

มีขนัธ์ก็ตอ้งไปหาท่ีอยูข่องขนัธ์ 
ท่ีจะพน้ไปนะ.. 

ก็ตอ้งเกิดจากปัญญามีความเขา้ใจ แลว้มนัทิ้งขนัธ์ไป 
 

แต่ตอนน้ี อาจจะยงัไม่ถึงขั้นนั้น 
เอาแค่วา่ เห็นมนัเกิดดบั..เห็นมนัเกิดดบั นะ 
ความเบ่ือหน่าย ท่ีเป็น '#นิพพิทาญาณ' 

ค านึงเห็นดว้ยความหน่าย 
(ญาณขั้นท่ี ๘ ในโสฬสญาณ ๑๖-ผูถ้อดค า) 
คือเห็นมนัเกิดดบั จนเบ่ือท่ีจะเกิดในภพ 

เพราะอยูท่ี่ไหนก็ดบัทุกที อยูท่ี่ไหนก็ตายทุกที 
อยูไ่ม่ไดแ้ลว้ ก็ตอ้งหาทางไป 

ซ่ึงไม่มีทาง!.. ไม่มีทาง... มีแต่ภพรอดกัอยูต่ลอดเลย..! 
ตอ้งไปดว้ยปัญญา..เห็นโทษภยัของขนัธ์ ๕ น้ี ไม่ใช่เห็นเฉพาะโทษภยัของภพอยา่งเดียว 

เห็นโทษภยัของขนัธ์ ๕ น้ี 
สุดทา้ยแลว้..ตวัขนัธ์ ๕ น่ีแหละ..เป็นทุกข!์ 

ไม่ใช่วา่ภพภูมิทั้งหลายเป็นทุกข ์
เห็นขนัธ์ ๕ น้ี..เป็นทุกข!์ 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

คอร์สปฏิบัติธรรมเนยยะ 
ณ ศูนย์ฝึกอบรม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางปะกง 

วนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
บรรยายช่วงค า่ 

ไฟล์ 581127-พระอาจารย์กฤช ช่วงค า่เกมส์ถัว่2      Track  581127_12.มปัีญญาจึงพ้นทุกข 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1IQr4eQ 

http://bit.ly/1IQr4eQ
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๐๔ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๓ 
 

ครูสอนจิตทีแ่ท้จริง 

 
เวลาดูจิต!.. ส่ิงท่ีเราจะเรียนจากส่ิงท่ีปรากฎอยูใ่นจิต 

ก็คือเป็นกิเลสต่างๆ 
ราคะ โทสะ โมหะ ฟุ้งซ่าน หดหู่ ท่ีมนัเกิดข้ึนพร้อมๆ กบัจิต 

และดบัไปทนัทีท่ีเรามีสติเห็น! ส่ิงเหล่าน้ีจะแสดงความจริงใหเ้ราเขา้ใจ 
 

ส่ิงเหล่านั้นแสดงความจริงในแง่วา่ไม่เท่ียง ส่ิงท่ีเกิด-ดบัในจิต..มนัไวมาก 
แต่มนัก็ไม่เกินสติ..เขา้ใจมั้ย? 

 
ส่ิงท่ีเกิด-ดบั แมจ้ะไวก็จริง 

แต่สติเองก็ไว..ไวพอเหมือนกนั ไวพอท่ีจะไปรู้วา่..มนัคืออะไร? 
รู้วา่..เม่ือก้ีน้ี มีอะไรเกิดข้ึน 

 
ถา้เรียกช่ือได.้.ก็เรียก 

ถา้เรียกช่ือไม่ได.้.ก็ไม่ตอ้งกงัวล 
อะไรก็ได ้ท่ีมนัเกิด..แลว้เห็นจริงๆ ในขณะนั้น 

 
บางคนกงัวลวา่ "มนัช่ืออะไรหนอ?" 

..ก็ใหดู้ทนั"กงัวล"ไป ความกงัวลก็เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนขณะน้ีจริงๆ 
ไอท้่ี้เห็นเม่ือก้ีน้ีก็เห็นนะ แต่เรียกช่ือไม่ถูก 

 
ถา้กงัวลวา่มนัคืออะไร? 

ใหรู้้ทนัความกงัวลต่อไปเลย 
อยา่มวัเสียเวลา มวัแต่คิดวา่ .. 

"เอะ๊.! มนัจะเรียกวา่อะไรดี" น่ี..เสียเวลา! 
 



๑๐๕ 
 

และทนัทีท่ีเห็นปรากฏการณ์ต่างๆ ในจิต 
ส่ิงเหล่านั้นจะแสดงความจริง คือมนัไม่เท่ียง 

และสุดทา้ยจะเขา้ใจวา่..มนัไม่ใช่เรา เป็นอนตัตา ไม่วา่จะดูกาย หรือดูจิต ก็จะเห็นอยา่งน้ี 
 

สรุปแลว้คือ.. 
ครูบาอาจารย.์.สอนไดเ้พียงวิธีการ 
พระพุทธเจา้ก็สอนไดเ้พียงวิธีการ 

ไม่ใช่วา่พระองคจ์ะมาเสกชุบจิตเราวา่ 
"เจา้จงเป็นอรหนัตเ์ด๋ียวน้ี" ..ไม่มี! 

มีแต่ช้ีใหดู้! 
 

ถา้ดูแลว้เขา้ใจตาม..ก็เป็นพระอริยเจา้ 
เป็นพระโสดาบนั เป็นพระสกิทาคา เป็นพระอนาคา เป็นพระอรหนัตไ์ป 

 
แต่ส่ิงท่ีท่านช้ีใหดู้น่ีนะ! 

ส่ิงนั้นจะสอนจิตคนนั้นเอง… เขา้ใจมั้ย? 
ท่านไม่ไดมี้ฤทธ์ิท่ีจะเสกใหจิ้ตคนนั้นเป็นอยา่งน้ี ใหจิ้ตคนนั้นเป็นอยา่งนั้น 

 
แต่จิตท่ีเห็นน่ะ..ส่ิงนั้นน่ะ! 

ส่ิงนั้นคืออะไร เห็นกายกบัใจน้ี 
ใครถนดัดูกาย..ก็ดูกาย 
ใครถนดัดูใจ..ก็ดูใจ 

แลว้ส่ิงท่ีเห็นนั้นน่ะ..จะเป็นครูสอนจิตดวงนั้นเอง! 
 

จิตท่ีเห็นส่ิงเหล่านั้นแสดงความจริง 
คือมนัแสดงวา่ไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา 

จิตจะเขา้ใจเอง 
แลว้ก็จะปล่อยวางความเขา้ใจผดิเดิมๆ ท่ีเป็นมิจฉาทิฎฐิ 

ท่ีเคยคิดวา่เขา้ใจวา่.. 
"กายน้ีเป็นเรา ใจน้ีเป็นเรา" อยา่งน้ี 

มนัจะปล่อยวางความเขา้ใจผิดอยา่งน้ีเป็นเบ้ืองตน้ 



๑๐๖ 
 

 
คนท่ีมีความเขา้ใจถูกอยา่งน้ีข้ึนมาเรียกวา่ 

มีสัมมาทิฏฐิในขั้นท่ีเป็นพระโสดาบนั แต่ยงัมีความเขา้ใจผดิอ่ืนๆ อีก ยงัตอ้งเรียนต่อนะ! เรียกวา่ยงัเรียนไม่จบ..
เป็นพระเสขะบุคคล 

แต่มีความเขา้ใจถูกแลว้วา่ "กายน้ีใจน้ีไม่ใช่เรา" 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากธรรมบรรยาย 
ณ ฐนิชาฌ์รีสอร์ท อัมพวา 
๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
ไฟล์ 5901033-ฐนิชาฌ์รีสอร์ท-08.ครูสอนจิตท่ีแท้จริง 

สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1Om4TMJ 

http://bit.ly/1Om4TMJ
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๐๗ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๔ 
 

เตือนตัวเอง 

 
เวลาอยูใ่นสถานการณ์ต่างๆ น่ีนะ 
ไม่มีใครเตือน..เราตอ้งเตือนตวัเอง! 
แลว้เราก็เลือกสถานการณ์ไม่ได ้

แต่เลือกวธีิการโตต้อบได ้
 

เจอคนนั้นด่ามา..เราเลือกไม่ได ้
เลือกไม่ไดแ้มก้ระทัง่ค  าด่า! 

"อยา่ด่าอยา่งน้ีสิ!"..ไม่ได.้.เลือกไม่ได ้ใช่มั้ย? 
"ด่าเพราะๆ หน่อยสิ!" ..เลือกไม่ได ้
บงัคบัเขาไม่ไดใ้ช่มั้ย?  เลือกไม่ได!้ 

 
แต่เราเลือกไดอ้ยูอ่ยา่งหน่ึง 
คือ เลือกวธีิการตอบโต ้

ตอบโตอ้ยา่งไร..ท่ีจะไม่ใหผ้ิดศีล 
ตอบโตอ้ยา่งไร..ท่ีจะไม่ซ ้ าเติมสถานการณ์นั้นเขา้ไปอีก 

 
ฉะนั้น ทุกอยา่งท่ีปรากฎ..ท่ีกระทบกบัเรา..เป็นเคร่ืองฝึกทั้งนั้นเลย! 
แมแ้ต่ท่ีมากระทบ..แลว้เราพลาด! ความผดิพลาดท่ีเราท าไปเม่ือก้ีน้ี 
ถา้เรารู้ตวัวา่พลาด ความพลาดอนันั้นจะเป็นเคร่ืองสอนใจเราต่อไป 

เราจะไม่พลาดอยา่งนั้นอีก 
 

แต่ถา้พลาดไปแลว้ไม่เป็นเคร่ืองสอนใจเลย 
ก็พลาดซ ้ าแลว้ซ ้ าอีก 

 
ฉะนั้น เหตุการณ์ต่างๆ แมจ้ะเป็นเร่ืองเลวร้ายท่ีสุดนะ 



๑๐๘ 
 

ถา้เป็นคนมีปัญญา..เราสามารถเอาไอเ้หตุการณ์เหล่านั้น แมท่ี้ร้ายๆ นั้น น ามาเป็นประโยชน์กบัเราได ้
เป็นเคร่ืองสอนใจเราไดเ้สมอ 

เรียกวา่..อยูด่ว้ยปัญญา 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เทศน์ ณ บ้านจิตสบาย 
๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
ไฟล์ 581122_ โพธิราชกมุาร 

Track  06.สรุปจากชาดกโพธิราชกมุาร  ระหว่างนาทีท่ี ๐๔.๔๔-๐๖.๐๙ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1S8DiRz 

http://bit.ly/1S8DiRz
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๐๙ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๕ 
 

ไสว่าสิบ่ถิ่มกนั! 

 
มีกิเลสข้ึนมา..แลว้ยอมใหม้นัครอบง า 

แลว้เราก็ไปผดิศีลบา้ง.. 
ไปทะเลาะกบัคนนูน้บา้ง.. ทะเลาะกบัคนน้ีบา้ง.. 

อยา่งน้ีคือ..มีกิเลสแลว้ถูกกิเลสครอบง า 
อยา่งน้ีก็เปรียบเหมือนยอมตกเป็นประเทศราชเรียบร้อย 

 
แต่ถา้ก าลงัมนัมา..มนักองทพัใหญ่อยูน่ะ! 

มนัมีทั้งราคะ,  โทสะ,  โมหะ, ฟุ้งซ่าน, หดหู่ 
มีอุปกิเลสอีก ๑๖ ... เยอะ! ทพัใหญ่มาก! โดยหวัโจกมนัคือ "อวชิชา" 

เราจะไปปราบอวชิชาเลยน่ีนะ.. ยงัไม่ใช่งานของเรา! 
ถา้ขืนท า..เขาเรียกวา่..ท าเกินตวั! 

 
ใหม้นัมีอะไรมาแลว้ก็รู้ทนัๆ 
เรียกวา่ ปะทะ..แลว้ก็ถอย 

แลว้ไม่ใหท่ี้อยูม่นั ไม่ใหม้นัอยูใ่นใจเรา 
ไม่ใหม้นัครองใจเรา 
ไม่ใหอ้าหารมนัดว้ย! 

 
ไม่ใหอ้าหารก็คือวา่..ไม่คิดเร่ืองนั้นต่อ 

เขา้ใจมั้ย? 
อาหารของราคะ โทสะ โมหะ คืออะไร? 

คือ อกุศลวติกทั้งหลาย 
มีความคิดถึงส่ิงท่ีน่าพอใจ ก็เป็นอาหารของ 'ราคะ' 

มีความคิดถึงส่ิงท่ีไม่น่าพอใจ ก็เป็นอาหารของ 'โทสะ' 
มีความคิดอยู ่แลว้ไม่รู้วา่คิด ก็เป็นอาหารของ 'โมหะ' 



๑๑๐ 
 

 
ถา้เราใหอ้าหารมนัอยูน่ะ! 

กองทพัมนัก็ยงัมีอาหารอยู ่ ทอ้งมนัก็อ่ิม 
มนัก็ยงัรบกบัเราต่อ 

 
ไม่ใหอ้าหารมนัคือ..ไม่คิดเร่ืองนั้นซ ้ าเติม ไม่คิดเร่ืองนั้นซ ้ าต่อ 
คิดแลว้คิดอีก ซ ้ าๆ เน่ียนะ มนัก็ซ ้ าเร่ืองนั้นต่อ จิตก็ข้ึนวถีินั้นอีก 

 
เหมือนอยา่งท่ีเขาร้องเพลงน่ะ 

นึกออกมั้ย.. "ไสวา่สิบ่ถ่ิมกนั!" แลว้มนัก็ซ ้ าอยูอ่ยา่งนั้น 
"ไสวา่สิบ่ถ่ิมกัน๊นนน..!"  .. ซ ้ าไปซ ้ ามานะ! 

จิตข้ึนวถีิน้ีทีไร 
ก็เป็นการเอาทุกขม์าซ ้ าเติมตวัเองทุกที..ใช่มั้ย? 

"ไหนวา่จะไม่ทิ้งกนั แลว้ท าไมมึงทิ้งกูๆ" 
เน่ีย..ตอ้งแปลเป็นภาษากลางใหบ้า้ง..! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจาก ณ บ้านจิตสบาย 
๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
สามารถรับฟังเสียงธรรมได้ท่ี  

ไฟล์  581227 แผ่นบ้านจิตสบาย 8.  สงครามและสันติภาพ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1OZJ9V3 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๑๑ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๖ 
 

รักทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสรรเสริญ 

 
“รัก”ท่ีพระพุทธเจา้ทรงสรรเสริญ..เป็นอยา่งไร? 

ความรักมีสองแบบ..คือ ‘รักแบบเมตตา’ กบั ‘รักแบบราคะ’ 
ส ารวจตวัเองวา่..เรารักเขาเน่ีย ‘รักแบบเมตตา’ หรือ ‘รักแบบราคะ’ 

 
‘รักแบบเมตตา’ คือ ปรารถนาใหเ้ขามีความสุข  เมตตากบัคนไหน เราก็ตอ้งการใหค้นนั้นมีความสุข 

 
ถา้เป็นแม่กบัลูก 

แม่ก็ปรารถนาใหลู้กมีความสุข 
เป็นเพื่อนกบัเพื่อน เพื่อนก็ปรารถนาให้เพื่อนมีความสุข 

คือปรารถนาใหบุ้คคลท่ีเราเมตตาดว้ย..มีความสุข 
 

ถา้ ‘รักแบบราคะ’ ก็คือ 
ปรารถนาให้เขามาท าใหเ้รามีความสุข 

ตอ้งมีเขาอยูด่ว้ย ตอ้งมีเขานัง่ตรงน้ี ตอ้งมีเขามาคุย 
ตอ้งมีเขามาอยูใ่นชีวติ ฉนัจึงจะมีความสุข 

อยา่งน้ีเรียกวา่.. ‘รักแบบราคะ’ 
 

ฉะนั้น ใหพ้ฒันาตวัเองนะ! เราควรจะพฒันาให้ตวัเองมีความรักมากข้ึน 
โดยท่ีเป็น ‘รักแบบมีเมตตา’ 

เช่น ถา้เขามีความสุขกบัคนอ่ืน..ก็ยนิดีดว้ย 
ถา้เรามีความรักตั้งตน้ท่ีดี คือมีเมตตา มนัจะมีกุศลธรรมอยา่งอ่ืนติดตามมามากมายเลย 

เช่นวา่ มีเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา ติดตามมา 
ไม่ใช่จมอยูก่บัความรักแบบเดียว คือราคะ 

 
ถา้มีความรักแบบราคะอยา่งเดียว.. มนัก็จะเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกขอ์ยูเ่สมอ 



๑๑๒ 
 

เพราะวา่อยูต่่อๆไปนะ ก็ตอ้งมีเหตุใหค้นหน่ึงจากไป 
ไม่เราจากเขาก่อน ก็เขาจากเราก่อน 

เราก็จะมีความทุกขเ์กิดข้ึนทนัที  หรือเขาเส่ือมไป สลายไป เปล่ียนแปลงไป 
ใจเขาเปล่ียนไปนะ!เราก็มีความทุกขไ์ดอี้ก 

มนัมีโอกาสท่ีจะทุกขไ์ดเ้สมอ เพราะวา่เราฝากความสุขไวก้บัคนอ่ืน 
ฝากไวก้บัคนๆนั้น กบับุคคลนั้น กบัส่ิงของนั้น 
ถา้‘รักแบบราคะ’อยา่งน้ีเกิดข้ึนกบัใจเรานะ! 

เราก็พร้อมท่ีจะทุกขอ์ยูเ่สมอเลย 
ฉะนั้น พฒันาจิตใจตนเองนะ! 

ใหมี้...‘รักแบบเมตตา’  มีเมตตาอยา่งน้ีแลว้ก็สามารถเจริญกุศลตวัอ่ืนๆไดม้ากมาย 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากค าตอบในรายการ “ตอบโจทย์” 

WBTV วดัยานนาวา   วนัท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
 

สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์    https://youtu.be/PafKrI46Npk 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๑๓ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๗ 
 

จิตอยู่ในกระจก 

(อุบายการฝึกดูจิตไหล) 
 

อีกท่ีหน่ึงท่ีจะฝึกไดดี้นะ..กระจก! 
หอ้งน้ีมีกระจกท่ีเสา หนัมองกระจก 

ไปฝึกท่ีหอ้งน ้าก็ได ้
 

ตอนเห็นกระจกจริงๆเน่ียนะ! 
จิตอยูท่ี่ไหน? 

..จิตอยูใ่นกระจก! 
เราจะไม่รู้ตวัอยูท่ี่ตวัจริงๆใช่มั้ย? จะเห็นตวัปลอมคือ..ตวัเงาในกระจก 

แลว้จิตก็ไปอยูท่ี่นัน่ 
 

ใหฝึ้กมองกระจก แลว้ก็ท  าความรู้สึกอยูท่ี่ตวัจริงคือตวัน้ี 
โดยท่ีลืมตาอยู.่.ไม่ตอ้งหลบัตา แลว้ก็สบตาเงาตวัเองในกระจก โดยท่ีให้จิตอยูก่บัตวัเองตรงน้ี..ไม่ไหลไป 

แต่แลว้เด๋ียวมนัก็ไหลไป 
 

อาการไหลไป..คือเคล่ือนไป 
จะแสดงเลยวา่..ความไม่ตั้งมัน่เกิดข้ึน 
แต่เห็นความไหลทีไร.. จิตก็ตั้งมัน่ทุกที! 

เห็นความไหลทีไร..ตั้งมัน่ทุกที! 
 

แลว้ลองสังเกตดูวา่.. จริงๆชีวติประจ าวนัของเราน่ะ 
จิตไหลตลอดเลย เพียงแต่วา่ 

ไม่มีตวัเปรียบเทียบใหดู้เท่านั้นเอง ไม่มีตวัวหิารธรรมมาโดนตวัเปรียบให้เราเห็นวา่ #ความไหลมนัมีเกิดข้ึน
ตลอดเวลา 

 



๑๑๔ 
 

จริงๆแลว้มนัไหลอยูต่ลอดเวลา 
เพียงแต่วา่ ไม่มีตวัเปรียบใช่มั้ย? 
เราเลยไม่รู้วา่..จิตไหลเป็นอยา่งไร 

พอมีวหิารธรรม ก็จะเห็นไดว้า่ ..จิตไหลเป็นอยา่งน้ีเองเหรอ.. 
 

ท่านจึงใหมี้วหิารธรรมก่อน.. 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงการบรรยายธรรม ณ ฐนิชาฌ์รีสอร์ท อัมพวา 

๑ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

ไฟล์ 590103-ฐนิชาฌ์รีสอร์ท-19. ตัวอย่างฝึกดูจิตไหล 
ระหว่างเวลา  ๑.๔๐.๑๖-๑.๔๒.๓๔ 

สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1VMup04 

http://bit.ly/1VMup04
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๑๕ 
 

 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๘ 
 

การหมุนของเขม็นาฬิกา..เวลาทีล่่วงไป 

 
 

"ชีวติน้ีนอ้ยนกั" เป็นค าในพุทธพจน์นะ 
ชีวติน้ีนอ้ยนกั อยา่ประมาท เวลาผา่นไปแลว้ไม่สามารถเอากลบัคืนมาได ้ 

เราอาจจะหมุนเขม็นาฬิกา เอาเขม็หมุนทวนได ้
แต่ในขณะท่ีเราเอาเขม็หมุนทวน  เวลาก็ผา่นไปอีกแลว้ 

เวลาเป็นส่ิงสมมุติก็จริง 
แต่มนัผา่นไปแลว้ผา่นไปเลย...ไม่กลบัคืนมา 

ชีวติเราก็ผา่นไป  
ชีวติน้ีจะมีค่าหรือไม่ 

ข้ึนอยูก่บัวา่เราใชชี้วติแบบไหน 
ใชชี้วติเพื่อจะเจริญสติ เพื่อจะท าจิตใหย้ิง่    

"อธิจิตฺเต จ อาโยโค" เน่ีย..เราท าหรือเปล่า? ถา้ไม่ไดท้  า เราก็ปล่อยชีวติน้ีใหส้ะสม.. 
อยา่งนอ้ยๆก็ อนุสัย...น่ากลวันะ! 

ถา้ไม่ศึกษาพระธรรม ไม่ปฏิบติัดว้ยเน่ียนะ 
เราจะสะสมความไม่ดีอยูเ่ร่ือยเลย 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย  

วนัท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
 

ไฟล์  แผ่นซีดีบ้านจิตสบาย ๓ 02.2-มาฆบูชา (560224)   
ระหว่างนาที  ๒๒.๔๘ – ๒๓.๔๔ 

สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  bit.ly/211lRUzhi 

http://bit.ly/211lRUzhi
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๑๖ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๕๙ 
 

เอาชนะทฐิิ..ด้วยกรุณา 

 
"ทิฏฐิ"  คือ "ความเห็น" 

ความเห็นของเราตอ้งถูกเสมอ! 
ใครมากระทบความเห็นอนัน้ี 

แลว้มนัเร่ิมกระเทือนข้ึนมาเน่ียนะ! ถา้เราไม่ละตวัน้ี เราก็จะสร้างเหตุขดัแยง้กนั ทะเลาะกนั เถียงกนั 
เป็นการ 'ปกป้องทฤษฎีของตวัเอง' 

 
มีการอธิบายยดืยาวมาก 

เพื่อป้องกนัความเห็นของตวัเอง 
วา่..ความเห็นอนัน้ีถูกนะ! ความเห็นอนัน้ีดีนะ! ความเห็นของคุณผดินะ! 

 
ถา้มีการปกป้องความเห็นอยา่งน้ีเม่ือไหร่ 

ใหรู้้ทนั! วา่ขณะนั้นมีกิเลสตวัน้ี ท่ีช่ือวา่ "ทิฏฐิ" ข้ึนมาในใจ 
 

แต่ถา้จะแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ท่ีเขาเห็นอยูน่ี่ผิด..ดว้ยกรุณา 

ไม่เหมือนกนันะ! 
ดว้ยกรุณา คือตอ้งการจะใหเ้ขาพน้จากทุกข ์

จากการยดึถือความเห็นอนัผิด แลว้ก็อธิบายเขาไป 
อนัน้ีไม่ไดอ้ธิบาย..ดว้ยถือทิฏฐิ 

 
เหมือนอยา่งท่ีพระพุทธเจา้แสดงธรรม ไปปราบทิฏฐิมานะของคนทั้งหลายเน่ีย!  

พระองคไ์ปแสดงธรรมดว้ยกรุณา 
 

ฉะนั้น วธีิการพูดของพระองคจึ์งไม่เหยยีบย  ่า! ไม่ซ ้ าเติม! ไม่ท าลาย! บางทีก็โอนอ่อนกบัผูฟั้งไปก่อนดว้ยซ ้ าไป 
คือไม่ไดพู้ดเพื่อไปโจมตี ไปทบัถม 



๑๑๗ 
 

 
แต่ถา้ถือทิฏฐิต่อกนั.. 

วธีิการพูดมนัจะเป็นการยกตวัเอง แลว้ไปกดคนอ่ืน! 
แต่ถา้พูด  "ดว้ยกรุณา" 

มนัจะกลายเป็นวา่..ใหเ้กียรติกนั 
 

ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

ไฟล์แผ่นซีดี บ้านจิตสบาย ๖ 
3.เวลาแห่งพทุธะ ( 571228)_09. มหาปุริสวิตก 

ระหว่างเวลา ๓๔.๓๑-๓๖.๔๘ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  bit.ly/1KRUwST 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๑๘ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๐ 
 

น า้หนักของจิต 

 

ขณะท่ีมีกุศล!   
จิตจะคล่องแคล่ว วอ่งไว เหมาะควรแก่การงาน เบาๆไม่มีน ้าหนกั 

ถา้เกิดมีน ้าหนกัข้ึนมา! 
แสดงวา่..เราเขา้ไปแทรกแซง 

มีการกระท าอะไรอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
สังเกตความเครียด! หรือสังเกตน ้าหนกัในการปฏิบติั 

ถา้จิตใจมนัไม่มีความสุขในการดู  ขณะนั้นพลาดแลว้ แลว้มนัก็จะไม่ไดแ้มก้ระทัง่สติ 
ไม่เห็นสภาวะของจริง!  
ไม่ไดแ้มแ้ต่สมาธิ! 

เพราะสมาธิจะเกิดได ้เม่ือจิตมีความสุข 
มีสุขก่อน..แลว้จึงมีสมาธิ 

สุขเป็นบรรทดัฐาน เป็นเหตุใกลใ้หเ้กิดสมาธิ 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ คอร์สเสียดายตายไปไม่รู้ธรรม  

๖-๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

แผ่นซีดี เสียดายตายไปไม่รู้ธรรม๑ 05.หลกัการภาวนาฯ นาทีท่ี  (๐๔.๔๐-๑๐.๐๓) 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  bit.ly/24Jgy0D 

http://bit.ly/24Jgy0D


๑๑๙ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๑ 
 

วธิีรบกบักเิลส 

 
ในขณะท่ีเราจะรักษาศีล ใหม้นัถึงพร้อม 

การมีสติรู้ทนักิเลสจะช่วยได ้
 

"มีสติรู้ทนักิเลส" คือมีกิเลสเกิดข้ึนปุ๊บ!..รู้ทนั! 
ศีลจะสมบูรณ์แน่นอน จะไม่ละเมิด เพราะกิเลสมนัไม่สามารถครอบง าจิตใจเราได ้

เราอาจจะถอยอยูน่ะ!..อาจจะถอยอยู!่ 
คือมีกิเลสเกิดข้ึนมาตวัใหญ่ๆ 

เราก็ปะทะ-รู้ คือปะทะ คือรู้มนันะ! 
แลว้ก็ถอยมา ไม่ใหอ้าหารต่อ 

ไม่ใหม้นัครอบง าใจ..ถอยไป!  ไม่ปะทะ! 
 

ขณะน้ีเรียกวา่มีอะไร? ..มี อินทรียส์ังวร 
รู้วา่ตอนน้ีเรารบไม่ได ้
กองทพัเรายงันอ้ยอยู ่

"กองทพัเรา" คือกุศลในใจของเรา..ยงันอ้ยอยู ่  ก าลงัของกุศลเรายงันอ้ยอยู ่เด๋ียวสะสมกุศล 
 

วธีิสะสมกุศล ง่ายๆเลย..รู้ทนักิเลส! 
รู้ทนักิเลส..มีกิเลสข้ึนมา..รู้ทนักิเลส 

เราไดกุ้ศลเพิ่มข้ึน 
มีกิเลส..รู้ทนักิเลส..เราไดกุ้ศลเพิ่มข้ึน 

 
"วธีิสะสมกุศล" 

คือ เอาก าลงัของศตัรูน่ะ..มาสะสม 
"กิเลส" คือก าลงัของศตัรูใช่มั้ย? 
เรารู้ทนัศตัรู..ไดฝ่้ายเรามาเพิ่ม! 



๑๒๐ 
 

 
รู้ทนัศตัรู..ไดฝ่้ายเรามาเพิ่ม 
เป็นการรบท่ีน่าสนใจนะ! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากบรรยายธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ไฟล์    บ้านจิตสบาย  581227-สงครามและสันติภาพ _07.สงครามและสันติภาพ   นาทีท่ี  ๐๒.๔๑-๐๔.๒๒ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  bit.ly/1WOcJ4g 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๒๑ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๒ 
 

กระทบ(ไม่)กระเทือน 

 
“ความแขง็แกร่ง”  

ทางพระพุทธศาสนาจะบอกวา่..มนัตอ้งแขง็แกร่ง! 
จากความทนได ้คือทนต่อการกระทบ 

คือ..เม่ือมีส่ิงมากระทบ 
กระตุน้ใหเ้กิดกิเลสอะไรต่างๆ เน่ีย..ทนได!้ ทนท่ีจะไม่เกิดกิเลส  

น่ีคือสภาพท่ีเป็นท่ีหวงั..เป็นเป้าหมาย 
 

ถูกกระทบมาแลว้ ‘ทนได.้.ไม่เกิดกิเลส’ 
เห็นอะไรดีๆ  ท่ีคนปกติทัว่ไปจะเกิดความโลภ   

เราทนได.้.ไม่โลภ   
 

เขาพูดไม่ดีมา คนน้ีพูดไม่ดี 
คนน้ีมีปฏิกิริยาไม่ดี ใหร้้ายเรา 

เราทนได.้.ไม่โกรธ 
 

อนัน้ีเรียกวา่ เป็นเป้าหมายของการปฏิบติัธรรม  
หรือเป้าหมายในทางพุทธศาสนา 
คนท่ีกระทบอะไรแลว้ไม่กระเทือน 
เรียกวา่..ทนไดต่้อสภาพแวดลอ้ม 

 
แต่ถา้เรายงัไม่ถึงขั้นนั้น! ท่านก็ผอ่นมา 

ท่านก็ผอ่นมาวา่..เม่ือทนไม่ได ้มนัมีปฏิกิริยาเกิดข้ึนขา้งใน 
ก็ทนท่ีจะไม่แสดงออก 

วธีิก็คือวา่ ใหส้มาทานศีล๕ 
  



๑๒๒ 
 

ศีล ๕ น่ี เป็นเคร่ืองมือในการเตือนตวัเอง 
เวลากระทบกบัส่ิงภายนอก แลว้มีกิเลสข้ึนมาขา้งใน  

จะไม่แสดงความกระเทือนนั้นออกมาทางกาย และทางวาจา 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม วนัท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

 
ไฟล์ 06-จุดเส่ียง กิจนิมนต์ 551727 

แผ่นซีดี เหนือบุญ๒    
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  bit.ly/1XPT0SX 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๒๓ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๓ 
 

คราวนีอ้ย่าให้พลาด 

 
"การผดิพลาด" ถา้คนมีปัญญา 

ความผดิพลาดนั้น ท าให้เราฉลาดข้ึน 
ทุกขท์ั้งหลายท่ีผา่นมา..ถา้เรามีปัญญา 

ทุกขอ์นันั้น ถา้เราผา่นไปได.้.เราจะเขม้แขง็ข้ึน 
 

ถา้คนไม่เคยผา่นทุกขม์าเลยนะ..จะอ่อนแอ 
พอประสบทุกขแ์ลว้..ทนไม่ได!้ 

ก็จะตีโพยตีพาย ท าร้ายตวัเองบา้ง ท าร้ายคนอ่ืนบา้ง 
 

ฉะนั้น มีทุกข.์.ถา้เป็นคนมีปัญญา 
ทุกขน์ั้นท าใหเ้ราเขม้แขง็มากข้ึน 

 
มีความผดิพลาดเกิดข้ึน..ถา้รู้ทนั! 

ความผดิพลาดนั้น จะท าใหเ้ราเก่งข้ึน มีปัญญามากข้ึน 
 

กิเลสท่ีเกิดข้ึนมา..ถา้เรารู้ทนั! กิเลสนั้นจริงๆ แลว้ไม่ดี 
แต่พอรู้ทนัทีไร..เรามีสติมากข้ึน! บ่อยข้ึน! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการบรรยายธรรม 
คอร์สปฏิบัติธรรมเนยยะ 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
วนัท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ไฟล์ 258- 581127_07.คราวนีอ้ย่าให้พลาด ระหว่างนาที ๐๑.๐๕-๐๓.๐๙ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1Rt3F3n 

http://bit.ly/1Rt3F3n
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๒๔ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๔ 
 

รู้ตรงแว้บน่ันแหละ..รู้สึกตัว 

 
ฝึกสติ คือ..  

รู้วา่..มีอะไรเกิดข้ึนกบัใจ..เวลาน้ี 
มีความพอใจ-ความไม่พอใจ 
สภาวะท่ีมนัใจลอย หรือรู้ตวั 

"สติ"จะเห็นชดั เม่ือมาเทียบกบั"ไม่มีสติ" 
"ความรู้สึกตวัจะรู้ไดช้ดั" 

เม่ือเทียบกบั"ไม่รู้สึกตวั" คือหลงไป 
 

รู้จกั"หลง"มั้ย ? 
รู้จกั"รู้สึกตวั"มั้ย ? 
บางทีไม่รู้จกัหรอก.. 

ตอ้งเทียบกบัวา่.."หลงไป"แลว้"รู้" 
"หลงไป"แลว้"รู้" ตอ้งเทียบตรงน้ีนะ! 

แลว้รู้แวบ้เดียว! 
 

เราจะรู้แวบ้ๆ รู้แวบ้ๆ  ..แลว้ก็หลงใหม่ 
แลว้"รู้ทนั"ท่ี"หลงไป"นัน่แหละ คือ "รู้สึกตวั" 

 
ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจาก การแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕ 
 

แผ่นซีดี บ้านจิตสบาย ๒ 
แทรค 550708_ไตรสิกขา ระหว่างนาทีท่ี  ๑๐.๐๗-๑๑.๑๑ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  bit.ly/1Wc8txN 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๒๕ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๕ 
 

คนดีคอยประคอง 

 
คนท่ีเห็นกิเลส..แลว้ก็รีบระวงัตวั! 

รีบประคองเอาไว ้
พยายามบีบบงัคบัใจตวัเองใหอ้ยูก่บัท่ี 

ถา้ท าได.้.จะเป็นคนดี 
แต่จะไม่เห็นความจริง..เป็นตวัปลอม 

ตวัจริงคือ..ยงัมีกิเลสอยู!่ 
 

เราจะใชก้ารประคอง หรือการบีบบงัคบัตวัเองเอาไว ้ตอนท่ีมนัแยแ่ลว้ หาอุบายท่ีจะหลีกเล่ียงสถานการณ์ตรงน้ี 
เพื่อท่ีจะไม่ใหต้วัเองผดิศีล การใชส้มถะก็ใชใ้นขณะแบบน้ี.. คือตอนท่ีก าลงัจะผดิศีล! 

 
แต่ถา้เป็นแค่กิเลสอ่อนๆ ไม่ตอ้งรีบใชส้มถะ 

ดูสภาวะ..ใหเ้ห็นสภาวะแท้ๆ ไปเลย 
เห็นเฉยๆ #ดว้ยจิตท่ีเป็นกลาง ความจริงจะปรากฎข้ึนมาวา่..มนัดบัไป! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ คอร์สปฏิบัติธรรมเนยยะ 
วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

 
ไฟล์ 590401_02.ฮ่ันแน่! นักปฏิบัติ track 05.คนกล้า VS คนน่าร าคาญ   เวลา๔๑.๒๒-๔๒.๔๔ 

สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1Shx4By 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๒๖ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๖ 

 

แสงสว่างยิง่กว่าปัญญาไม่มี 

 
ดูกิเลสท่ีเกิดข้ึนในใจ 

ดูจนมนัยอมรับความจริงวา่.. 
เราบงัคบัมนัไม่ไดจ้ริงๆ  

มนัเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ..ไม่เท่ียง 
เป็นทุกข ์คือทนอยูน่ิ่งไม่ได ้  

แลว้ก็เป็นอนตัตา คือเราสั่งมนัไม่ได ้
ไม่ใช่เจา้ของมนัจริง 

เห็นอยา่งน้ีเรียกวา่..มีปัญญา  เกิดปัญญาแลว้จะสวา่ง 
สวา่งยิง่กวา่สวา่งอยา่งอ่ืน 
พระพุทธเจา้บอกวา่    

"นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา" "แสงสว่างยิง่กว่าปัญญาไม่มี" 
 

เราตอ้งเอาใหไ้ดข้นาดนั้น 
ตอ้งใหไ้ดแ้สงสวา่งจากปัญญา 

ปัญญาท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงแสดงเอาไว ้ 
ทรงสอนเอาไว ้!! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการแสดงธรรมไฟล์ แผ่นซีด ี เหนือบุญ ๑  
17.สว่างปัญญา  นาทีท่ี ๑๘.๐๗-๑๙.๓๗ 

 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงธรรมได้ท่ี   bit.ly/1XQSh3Q 

 

http://bit.ly/1XQSh3Q
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๒๗ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๗ 
 

"พทุโธ..รู้ใจ" 

 
ถา้คน 'พุทโธ'  ก็ให ้'พุทโธ' อยูใ่นใจ   

ใช ้'พุทโธ' นั้นเป็นท่ีอยูข่องจิต 
เวลา 'พุทโธ' ใหรู้้วา่..จิตเป็นผูว้า่ 'พุทโธ' 

เรียกวา่.."พุทโธ..มีใจรู้" 
แลว้เม่ือใจมนัลืม 'พุทโธ' ไป 

มนัคิดเร่ืองอ่ืน 
ให.้."รู้ใจ" 

"พุทโธ..มีใจรู้  พุทโธ..รู้ใจ"  ใหอ้ยา่งน้ีนะ! 
ไม่ใช่ 'พุทโธ' เพื่อ'พุทโธ'! 
แต่ 'พุทโธ' เพื่อ"รู้ใจ" 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากการแสดงธรรมในรายการธรรมปทีป WBTV  
วดัยานนาวา กรุงเทพฯ     
๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
ไฟล์ วิดีโอ Nimmalo channel – 590123-ธรรมปทีป WBTV –เส้นทางพ้นทุกข์ 3/3 

นาทีท่ี ๑๐.๔๕- ๑๒.๕๔ 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๒๘ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๖๘ 
 

ระลกึถึง"วนัวสิาขบูชา" 

 
ถา้ระลึกถึงวนัตรัสรู้ ให้ระลึกถึงวา่..เราตอ้งฝึกตน 

ฝึกเพื่อใหเ้ป็นคนเก่งในแง่พุทธ  
คือ พน้ทุกขแ์ลว้..พาคนอ่ืนพน้ทุกขด์ว้ย 

เวลาระลึกถึงวนัตรัสรู้ ใหร้ะลึกถึงวา่..จุดมุ่งหมายการปฏิบติั คือเพื่อใหเ้กิดปัญญา 
ไม่ติดแช่อยูก่บัความสุขของความสงบ 

เอาความสุขของความสงบเป็นบนัได กา้วต่อไปใหถึ้ง..ปัญญา 
คือ "ตอ้งสงบแบบตั้งมัน่" 

แลว้ก็เตือนตวัเอง..ใหไ้ม่ประมาท! 
คือไม่ปล่อยชีวติใหผ้า่นไปโดยไม่เกิดประโยชน์ 

“ขณะอยา่ล่วงเลยท่านไป"  
"ขโณ โว มา อุปจฺจคา” 

ท่านไม่เอาแค่วนัแลว้นะ!.. 
ขณะหน่ึงๆ สภาวะธรรมอนัหน่ึงเกิดข้ึนแลว้ 

อยา่ใหม้นัผา่นไป! ..มีสติไปรู้  
รู้วา่..ขณะน้ีอะไรเกิดข้ึนกบั 'กาย' หรือกบั 'ใจ' 

ขณะตรงนั้นมนัจะแสดงความจริง 
สติท่ีเห็นสภาวะธรรม..เป็นขณะๆ  
แสดงความจริงชดัเจนวา่ 'ไม่มีเรา' 

เป็นสภาวะธรรมแท้ๆ  
แต่ละขณะ “เกิด-ดบั .. เกิด-ดบั” อยูต่รงนั้น! 

 
ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย 

วนัท่ี ๑๐ มิถนุายน ๒๕๕๕ 
 

แผ่นซีดีบ้านจิตฯ ๒  



๑๒๙ 
 

02-550610 เกร็ดธรรม วนัวิสาขบูชา 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/25qAyFw 

 

http://bit.ly/25qAyFw
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599


๑๓๐ 
 

วรรคทอง.. วรรคธรรม #๖๙ 
 

ชีวติกบัน า้ค้าง 

น ้าคา้งบนปลายหญา้  
มีอยูต่อนเชา้  

แปดโมงก็หายแลว้   
มีอยูจ่ริง..แต่แป๊ปเดียว! 

ชีวติน้ีก็มีอยูจ่ริง..แต่แป๊บเดียว! 
ถา้ปล่อยเพลิดเพลิน หลงเพลิน เสพสุข 
โดยท่ีไม่ไดค้วามรู้ ความเขา้ใจอะไร  

ชีวติน้ี..น่าเสียดาย! 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ คอร์ส เสียดาย..ตายไปไม่รู้ธรรม  

วนัท่ี ๖-๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

แผ่นซีดี เสียดาย..ตายไปไม่รู้ธรรม ๑  
track ๐๗.นาทีทอง 

ระหว่างเวลา ๐๑.๑๓-๐๑.๓๖ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1nrd9BN 

 
 
 

http://bit.ly/1nrd9BN


๑๓๑ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๗๐ 
 

สมถกรรมฐาน..เพ่ือใจมีก าลงั 

 

เวลาเราก าลงัใจมนัอ่อนเปล้ีย.. 
รู้จกัอ่อนเปล้ียมั้ย?   

หมดแรง..หมดก าลงัใจเน่ียนะ! 
ท่านจะใหท้ าสมถกรรมฐาน 

เพื่อใหใ้จมนัมีก าลงัข้ึนมา 
สมถกรรมฐานเน่ีย..ท่านไม่ไดห้า้มนะ! 
คือใหท้  าได.้.แต่ตอ้งท าดว้ยปัญญา 

หมายความวา่ ท าแลว้รู้วา่..อนัน้ีแค่สงบ 

ยงัไม่ถึงขั้นท่ีวา่จะใหเ้กิดมรรคผล 
ไม่ไดพ้อใจอยูแ่ค่น้ี  

แต่ท าเพื่อใหเ้กิดก าลงัทางใจ..มีปีติ 
ฉะนั้น ท่านจะแสดงกรรมฐานอยู ่๒ อยา่ง คือ  
"สมถกรรมฐาน"  กบั "วปัิสสนากรรมฐาน" 

คู่กนั! 
ไม่ไดใ้หท้  าสมถะอยา่งเดียวเพื่อไปลุยโลก! 

แต่ใหท้  าสมถกรรมฐาน..เพื่อมาเจริญวปัิสสนากรรมฐาน 

 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารยก์ฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ ฐนิชาฌรี์สอร์ท อมัพวา  

วนัท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

ไฟล ์151011-ฐนิชาฌ1์    ระหวา่งนาทีท่ี ๓๘.๓๒-๔๑.๒๕ 
สามารถดาวโหลดเพื่อรับฟังเสียงธรรมไดท่ี้ bit.ly/1T2KHnF 

http://bit.ly/1T2KHnF


๑๓๒ 
 

วรรคทอง..วรรคธรรม #๗๑ 
 

หน้าทีข่องเรา 

 
หนา้ท่ีของเราคือ..สังเกตจิตท างาน! 

จิตเวลามนัท างาน มนัปรุงเป็นภาพบา้ง ปรุงเป็นเสียงบา้ง 
เราแค่คอยสังเกต เก็บขอ้มูลไปเร่ือยๆ 

ไม่ตอ้งไปท าอะไรกบัมนั 
หนา้ท่ีของเราคือ..รู้วา่มีอะไรเกิดข้ึน แลว้ส่ิงนั้นเปล่ียนแปลงไป 

รู้วา่ส่ิงนั้นคงอยูก่บัท่ีไม่ได ้
ส่ิงนั้นเกิดข้ึนเอง-ดบัไปเอง 
ส่ิงนั้นเกิดข้ึนมาและดบัไป 
แสดงใหเ้ห็นถึง 'อนิจจงั' 

ส่ิงนั้นเกิดข้ึนมา แลว้ทนอยูน่ิ่งไม่ได ้แสดงถึง 'ทุกขงั' 
ส่ิงนั้นเวลาเกิด..ก็เกิดเอง เวลาดบั..ก็ดบัเอง 

น่ีก็เป็น 'อนตัตา' 
แลว้แต่มุมมอง ในการเขา้ใจของจิตดว้ย 
แค่เห็นส่ิงนั้นข้ึนมา เห็นปรากฏการณ์ 

เห็นสภาวะปรากฏข้ึนมา  
แลว้สภาวะเหล่านั้นก็แสดงความจริงให้จิตเขา้ใจ 

ถา้เรามวัแต่อธิบาย..ก็กลายเป็นปรุงแต่ง! 
 

ธรรมบรรยายโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล 
เรียบเรียงจากการแสดงธรรม ณ บ้านจิตสบาย  

วนัท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
ไฟล์ 590424_ พระอริยเจ้า มใีจดัง่มฤค Track08.ความปรุงของใจ 

ระหว่างเวลา ๐๒.๐๔-๐๕.๐๑ 
สามารถดาวโหลดเพ่ือรับฟังเสียงได้ท่ีลิงค์  http://bit.ly/1NIiYHx 

 

  

http://bit.ly/1NIiYHx
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.apichokeonline.com/index.php/topic,60598.0.html&ei=cWy4VL6HA47GuATmzYHoAw&psig=AFQjCNGY19zCGLDZgsh2Rq9VK2dH2duHGw&ust=1421458767960599

