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พระกฤช  นิมฺมโล

ทุกชีวิตย่อมมีปัญหาเป็นธรรมดา  แต่ทุกปัญหาก็มีทางออก

บางทีทางออกก็ไม่ได้มีทางเดียว! 

ค�าถามทีม่มีาถงึผูต้อบ  เปรยีบเหมอืนโจทย์ของคร ูทีม่มีาถงึศษิย์  แนวทาง 
ที่จะตอบโจทย์  ก็มีหลากหลายเหลือเกิน  ค�าตอบจึงเป็นเครื่องชี้วัด 
คุณสมบัติของผู้ตอบด้วย

ถอืเสยีว่า  ค�าตอบใน “นมิมฺโลตอบโจทย์”  นี ้ เป็นเพยีงค�าตอบแนวหนึง่ 
ส�าหรับโจทย์นั้นๆ  ซึ่งผู้ตอบก็มีข้อจ�ากัดในด้านคุณธรรม  สติ  ปฏิภาณ 
และปัญญา

ถ้าค�าตอบไม่ดี  ก็ขออภัย  ถ้าค�าตอบไม่ถูกใจ  ก็ขอโทษ

หากคุณครูทั้งหลายจะกรุณา  ก็ได้โปรดชี้แนะด้วย  จะเป็นพระคุณยิ่ง

พระกฤช  นิมฺมโล

๑  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๒๕๖๐

คํ า น ํา





พระกฤช  นิมฺมโล

ถาม  :  บางครัง้ผดิหวงัในชวีติอย่างแรงเลย  แล้วนกึอยากฆ่าตวัตาย 
จะท�าอย่างไรดี?

ตอบ  :  ถ้าตอบตรงๆ  ก็คือว่า  ไม่ควรรีบตาย  เพราะว่า..ถ้าตายด้วย 
ความผิดหวังอย่างนั้นนะ  จิตมันจะเศร้าหมอง  จิตที่เศร้าหมอง..แล้ว 
ตายด้วยความเศร้าหมองนีน่ะ พอมนัตายปุบ๊!  มนัไม่ใช่ว่าตายจากชาตนิี.้. 
แล้วหายไปเลย  หรือสูญหายนะ  จิตนี่..ถ้ามันยังไม่ฉลาด..มันยังจะ 
แสวงหาภพอยู ่ เมือ่จติทีเ่ศร้าหมอง..มนักไ็ปแสวงหาภพทีเ่ศร้าหมองไป 
เกดิต่อ  ชาตนิีเ้ป็นคน  ถ้าตายด้วยความเศร้า..  เกดิในชาตใิหม่จะเกดิใน 
ภพที่เศร้า..  เป็นผีเศร้าๆ 

เป็นผเีศร้าๆ  นีน่่าสงสารมากเลย  ตรงทีว่่า..  เป็นคนนีน่ะ  มชีวีติโดยเฉลีย่ 
ประมาณ ๗๕  ปี  ตาย  แต่เป็นผนีีน่ะ  มนัอายยุนืกว่าคน  แล้วเศร้านาน! 
แล้วไม่มใีครช่วยให้หายเศร้าได้  นอกจากจะเจอครบูาอาจารย์  แต่บางที 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑
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นิมฺมโลตอบโจทย์

ถึงจะเจอ..  แต่ก็ไม่ฟังด้วย  เป็นผีเศร้า  แบบโง่ๆ  อย่างนี้นะ  เจอพระ 
บอกก็ไม่ยอมฟัง  เจอพระเรียกก็ไม่ได้ยิน  มันจมอยู่ในความเศร้า

ขนาดตอนเป็นคนนี่  ตอนเศร้า..เราเคยรู้ตัวบ้างมั้ย?  เวลามีเสียงอะไร 
เข้ามากระทบในขณะทีเ่ราก�าลงัเศร้าอยูเ่นีย่  เราเคยได้ยนิเสยีงอืน่บ้าง 
มัย้?  นกมาร้องอยูต่รงหน้าต่าง  เราเคยได้ยนิเสยีงนกบ้างมัย้?  ไม่ได้ยนิ! 
เราไม่ยอมรับรู้อะไรเลย  นอกจากความคิดที่ทับถมตัวเอง  เอาทุกข์มา 
ทับถมตัว!

เพราะฉะนัน้แสดงว่า  เราต้องรบีแก้ตวัใหม่ตัง้แต่ตอนนี ้ ให้รูเ้ลยว่า  ถ้า 
เราตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายน่ะ..ผิด!  ถ้าคิดขึ้นมาว่า..  ‘จะฆ่าตัวตาย’ 
หรือ  ‘ตายดีกว่า’  อะไรอย่างนี้นะ  คิดท�านองนี้เมื่อไหร่..ให้รู้ตัวเลย 
ว่าขณะนั้น  ‘เราก�าลังคิดผิด!’  ค�าตอบนั้นไม่ใช่ค�าตอบสุดท้ายที่เราจะ 
เลือก! 

ถ้ามนัผดุขึน้มาอกีให้รูว่้า  ‘อย่ามากวนฉนั’  ค�าตอบนีไ้ม่ใช่  อย่ามากวน 
ฉัน!  ค�าตอบนี้อย่ามากวนฉันนะ!  เพราะว่าถ้าเชื่อแล้ว  ชีวิตข้างหน้า 
หรือที่ภาษาพระเรียกว่า  “ปรโลก”  นี่นะ  ก็คือชีวิตข้างหน้าหลังจาก 
ตายไปแล้ว  มันน่าสงสาร!  น่าสมเพช!  แต่ถ้าเตือนแล้วไม่ยอมฟัง  มัน 
ก็จะกลายเป็นว่า  น่าสมน�้าหน้า  เข้าใจมั้ย?
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เตือนแล้วนะ!  ว่า..ถ้าผิดหวัง  อย่างแรงแค่ไหนก็แล้วแต่  มันไม่แรง 
เกนิกว่าทีเ่ราจะสูไ้ด้  ถ้าเราผดิหวงักบัคน  กไ็ปหาคนใหม่  ถ้าผดิหวงักบั 
งาน  หางานใหม่  ถ้าผิดหวังกับสิ่งของ  หาสิ่งของใหม่  ให้นึกดูว่าชีวิต 
ของเรานีน่ะ  เกดิมาแล้วควรจะมค่ีา  อย่าให้ไร้ค่าเพราะว่าคนอืน่มาท�า 
ชีวิตเราเกิดมานี่นะ  ไม่ได้เกิดมาเป็นอยู่ได้ด้วยล�าพังตัวของเราเอง 

ถ้าชวีติของเราเกดิมาแล้วยงัไม่ได้ทดแทนบญุคณุ  ให้รบีไปทดแทนซะ.. 
ก่อนทีจ่ะตาย  ไม่ใช่ผดิหวงักบัคนนีแ้ล้วกฆ่็าตวัตาย  แล้วคนทีม่พีระคณุ 
กับเรา..ร้องไห้!  นี่เท่าว่าเราทั้งโง่  ทั้งเซ่อนะ  คือทั้งไม่ได้ทดแทน 
บุญคุณผู้ให้ก�าเนิดหรือผู้เลี้ยงดูมาเลย  ยังมีความผิดที่พาชีวิตลงอบาย 
อีก  มันผิดซ�้าซ้อนหลายอย่างเลยนะ

คนทีร่กัเราจรงิๆ  รอเราอยู ่ แล้วคนทีม่บีญุคณุกบัเราจรงิๆ  ให้อภยักบั 
เราเสมอ  ลองไปดเูถอะนะ!  กลบัไปบ้าน  ไปหาพ่อหาแม่  ไปบอกท่าน 
ว่า  เรามีทุกข์อย่างนี้  หาพ่อหาแม่  ขอขมาท่าน  อย่างนี้นะ  พ่อแม่จะ 
อ้าแขนรับ  โอบกอดเราด้วยความรักความผูกพัน  ท่านปรารถนาเต็ม 
หวัใจ  ทีจ่ะให้เรานีพ้่นจากทกุข์อนันี ้ ไม่มอ้ีอมอกไหนทีจ่ะอบอุน่เท่ากบั 
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นิมฺมโลตอบโจทย์

อ้อมอกพ่อ  อ้อมอกแม่  ถ้าผิดหวังอย่างไรแล้ว  อย่าลืมพ่อ  อย่าลืมแม่ 
แล้วกลบัไปหาท่านแล้ว  เมือ่พ้นทกุข์จรงิๆ  ได้แล้ว  ควรจะสร้างความดี 
หรือสร้างกิจกรรมอะไรต่างๆ  เพื่อทดแทนคุณท่าน  อย่าเอาความ 
ผิดหวังของตัวเองไปเป็นทุกข์ทับถมตน  เพราะทุกข์นั้นจะไปทับถม 
พ่อแม่ผู้มีพระคุณของเราด้วย

เพราะฉะนั้น  ชีวิตของเรายังควรจะต้องมีอยู่  อยู่เพื่อทดแทนบุญคุณ 
พ่อแม่  อยู่เพื่อพัฒนาจิตใจตัวเองให้สูงขึ้น  อย่าเอาความทุกข์ชั่วคราว 
มาท�าให้เป้าหมายใหญ่ในชีวิตต้องสะดุดลง  ทุกข์นี้แป๊บเดียวจริงๆ 
แป๊บเดียว!  ผ่านไป  ๑๐  ปีแล้วมองย้อนกลับมานะ  ไอ้ทุกข์ที่เคย 
เกิดขึ้น..ที่เราคิดว่าจะพ้นไปไม่ได้  กลายเป็นเรื่อง..ขี้ปะติ๋ว!

พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล

เรียบเรียงจากค�าตอบในรายการ  “ตอบโจทย์” WBTV  วัดยานนาวา
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ถาม  :  อยู่ในเมืองมันวุ่นวายมากเลย  มีความบีบคั้นสูงมาก  ควรจะ 
ท�าอย่างไรดี? 

ตอบ  :  เขาคาดว่าเราจะแนะน�าให้คุณไปป่ารึเปล่า?  ไม่จ�าเป็นนะ!  อยู่ 
ในเมืองนี่แหละ  เหมาะแล้ว  เพราะเราเกิดมาในเมือง  มีความคุ้นเคย 
กับการเป็นอยู่ในเมือง  ในเมืองก็ธรรมดามากเลยว่า  มันต้องบีบคั้น 
เพราะคนมันเยอะ  มันต้องเบียดกัน  มันต้องแย่งกันเป็นธรรมดา 
แต่เราเรยีนรูท้ีจ่ะอยูใ่นเมอืงมาแล้ว  ดงันัน้การอยูใ่นเมอืงเนีย่  มนัไม่ยาก 
ส�าหรับเรา  เพียงแต่ว่าท�าอย่างไรให้อยู ่ในเมืองแล้วเกิดประโยชน์ 
กับเราให้มากที่สุด 

การอยู ่ในเมืองก็คือมันมีสิ่งกระทบมาก  กระทบแล้วมีกิเลสเยอะ 
ซึ่งจริงๆ  แล้ว  มันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรหรอก  เรื่องปกติเราก็ใช้ 
ความปกติเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองให้ได้

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒
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มีหลักอยู ่ว่าถ้าอยู ่ในเมืองมีการกระทบมากให้ดูจิต  จิตมันมีความ 
เปลี่ยนแปลงมากมาย  มีราคะเกิดขึ้น  มีโทสะเกิดขึ้น..  อะไรก็ตาม 
ที่มีการกระทบแล้วเกิดกิเลสขึ้นมาให้รู้ทันกิเลสตัวนั้น  ตอนที่ไม่รู้ทัน 
เนี่ย  ใจจะไหลไปหาสิ่งนั้น  ใจหลงไปหาผู้ชาย  ใจหลงไปหาผู้หญิง 
ใจหลงไปหาของกิน  ใจหลงไปหาสิ่งของวัตถุต่างๆ  ขณะนั้นเรียกว่า 
ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว 

ชาวเมืองมีข้อดีตรงที่ว่า  มันมีสิ่งกระทบเยอะ  มีกิเลสเยอะ  ก็มีสิ่งที่จะ 
ให้จิตไปดูเยอะ  เมื่อจิตเห็นกิเลสทันทีที่เห็นกิเลส  ขณะนั้นมีสติ  มีสติ 
ขึ้นมาก็เรียกว่ามีกุศลเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่ง  มีกิเลสขึ้นมาครั้งหนึ่งมีสติ 
รู ้ทันครั้งหนึ่งก็ได้แต้ม  แต่ถ้ามีกิเลสต่อเนื่องยาวนานเห็นแต่คนนู้น 
เห็นแต่คนนี้  แล้วก็ไปพอใจบ้าง  ไม่พอใจบ้าง  แล้วไม่มีสติเลย  ไม่รู้ตัว 
เลย  การกระทบครัง้นัน้  การเกดิกเิลสครัง้นัน้  ไม่มปีระโยชน์เลยกบัชวีติ 
แถมมีโทษด้วย!  แต่ถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นจากการกระทบ  แล้วรู้ทันกิเลส 
นั้น  เราก็จะมีสติได้บ่อย  คนอยู่ในเมืองเนี่ยมีกิเลสมาก  มีการกระทบ 
มาก  เป็นโอกาสอย่างมากเลยที่คนในเมืองจะมาเจริญสติ

การเจรญิสตขิองคนในเมอืงเป็นการปฏบิตัธิรรมทีเ่หมาะสมมาก  เพราะ 
ว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปนั่งคนเดียวใต้ต้นไม้ท�าใจสงบ  จะท�าสมาธิ 
สกัหนึง่ชัว่โมง..ไม่มเีวลา!  นัง่นานๆ  อาจจะมคีนไล่เราด้วย  เพราะฉะนัน้ 
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ในเมืองนี่มีการกระทบแล้วเกิดกิเลส..ให้ดูกิเลส

พระพุทธเจ้าสอนการปฏิบัติธรรมให้เหมาะกับจริตของแต่ละคน 
คนอยู ่ในเมือง  มักจะคิดมากก็ท�ากรรมฐานแบบหนึ่ง  คนชนบทที่ 
เขาท�าสมาธิง่ายก็ท�ากรรมฐานอีกแบบหนึ่ง  คนอยู่ในเมืองมีกิเลสมาก
ให้ดูกิเลส

พระพุทธเจ้าสอน  “จิตตานุปัสสนาฯ”  คือให้ดูกิเลส  คนในเมืองมี 
พวกนี้หมดเลย  มีราคะ  มีโทสะ  มีโมหะ  มีฟุ้งซ่าน  มีหดหู่  มีหมดเลย 
แสดงว่า  เรามีอุปกรณ์ในการเจริญสติมากมายเลย  ทันทีที่รู้ทันกิเลส 
ที่ เกิดขึ้นเมื่อกี้นี้ในจิต  เราก็พลิกจิตที่ เป ็นอกุศลเพราะมีกิเลส 
ให ้กลายเป็นจิตที่ เป ็นกุศลเพราะมีสติ  เราจะไม่รู ้สึกว ่ากิเลส 
เหล่านั้นเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราเลย  มันเป็นสิ่งที่เราเอามา 
เจริญกุศลต่างหาก  กิเลสเกิดขึ้นรู้ทัน  กิเลสเกิดขึ้นรู้ทัน  เพียงแต่ว่า 
อย่าให้มันไปผิดศีลเท่านั้นเอง  อย่าให้มันไปเกิดการฆ่ากันท�าร้าย 
ชีวิตกัน  อย่าไปลักขโมยใคร  อย่าไปท�าร้ายคนรักของคนอื่นเขา  อย่า 
ไปโกหกกัน  อย่าไปพูดจาท�าให้คนอื่นเขาเสียใจ  ท�าอย่างนี้นะ

กเิลสต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้จากกระทบกระทัง่ของคนเมอืง  เรากเ็อาสิง่ทีม่อียู่
ปกตขิองคนเมอืงนีแ่หละ  มาท�าให้เกดิประโยชน์  คนเมอืงไม่ค่อยมสีมาธิ 
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จะไปดสูมาธว่ิาฉนัตอนนีก้�าลงัเข้าฌานที ่ ๑  กม็นัไม่มน่ีะ  เพราะฉะนัน้ 
ไปหวังสิ่งที่ไม่มีก็ยิ่งทุกข์ใหญ่เลย  ใช่มั้ย  สิ่งที่มีอยู่ของเราตอนนี้คือ 
กิเลสต่างๆ  ก็แค่ดูกิเลสเหล่านั้น  กิเลสเกิดขึ้นมารู้ทันก็ได้สติครั้งหนึ่ง 
เป็นกุศลครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นคนเมืองควรใช้สิ่งที่มีของคนเมืองให้เป็น 
ประโยชน์  ก็คือรู้ทันมัน

แล้วหาเวลาสักหน่อยหนึ่ง  วันหนึ่ง  ๑๕  นาที  สวดมนต์  ระลึก 
ถึงพระพุทธเจ้าบ้าง  ระลึกถึงพระธรรมบ้าง  ระลึกถึงพระสงฆ์บ้าง 
อิติปิ  โส  ภะคะวา  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธฯ  สวากขาโตฯ  สุปะฏิ- 
ป ันโนฯ  สวดมนต์แค่นี้   และหลังจากนั้นขอเวลาอีก  ๑๕  นาที 
อยู่กับตัวเอง  รู้สึกตัว  ใช้กายที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นที่อยู่ของใจ  ใจลืม 
จากตรงนี้ไปให้รู ้ทัน..  ใจลืมจากตรงนี้ไปให้รู ้ทัน..  แล้วใช้ก�าลัง 
จากตรงนี้ที่เราฝึกซ้อม  ๑๕  นาทีทุกวัน  ไปใช้ต่อในเมือง  เพราะ 
เรามีชีวิตเป็นคนเมือง  ถนัดอยู ่ในเมือง  ถ้าเราไม่อยากอยู ่ในเมือง 
จะไปอยู่ป่านะ  มันจะอยู่ไม่ได้จริง  ใช้ความเป็นคนเมืองเนี่ยให้เป็น 
ประโยชน์ดีกว่า

พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์ในรายการทีวี  ธรรมปทีป

WBTV  วัดยานนาวา
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ถาม  :  อกหัก  ผิดหวังจากความรัก  ควรท�าอย่างไรดี?

ตอบ  :  ต้องมาส�ารวจตัวเองดูก่อนนะ  เวลาเราอกหักเนี่ยเราคิดอะไร? 
เราคิดว่าเขาไม่ดี  เขาเลว  หรือว่าเราคิดว่าเราเลว  เราไม่ดี

เราเอาอารมณ์ที่ผิดหวังอันนี้นะ  วางไว้ก่อน  เรามาลองประเมินตัวเอง 
แบบใจสบายๆ  ใจเป็นกลาง  ดูสิว่าเราบกพร่องอะไร?  หรือว่าเขาเอง
ไม่ดี 

หาค�าตอบดูว่า  ความไม่ดมีันอยู่ทีใ่หน?  ถ้าความไม่ดอียู่ทีเ่ขา  แสดงวา่ 
เป็นบุญของเราแล้วที่เขาไป  แต่ถ้าความไม่ดีอยู่ที่เรา  ก็เป็นโอกาส 
ที่เราจะมาส�ารวจตัวเองว่า  ความไม่ดีอันนั้นคืออะไร?  และควรจะ 
ปรบัปรงุอย่างไร?  พอเราปรบัปรงุตวัเองแล้ว  ดไีม่ดคีนนัน้ถ้าเขาเก่งจรงิ 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓
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เห็นเราปรับปรุงตัวแล้วเนี่ย  เขาอาจจะกลับมาก็ได้  หรือคนนั้นเขา 
ไปแล้วไปเลย  มีคนใหม่ที่สายตาดีเห็นความดีของเรา  กลับเข้ามาใน 
ชีวิตเราได้  แต่ถ้าเรามัวแต่มองคนอื่นว่า  เขาไม่ดี  ไม่ยอมมาดูตัวเองว่า 
แล้วเราล่ะเป็นยงัไง  ท�าไมเขาถงึไม่ยอมอยูก่บัเราต่อ  อย่างนีก้เ็ท่ากบัว่า 
ใช้โอกาสตอนที่อกหัก  สร้างโทสะ  ท�าร้ายตัวเอง

การอกหกัเป็นเครือ่งยนืยนัว่า  “ความรกัท�าให้เกดิทกุข์”  ตอนรกัแรกๆ 
กม็สีขุด ี แต่พอสญูเสยีสิง่ทีร่กัไป  เกดิทกุข์เสมอ  แสดงว่า  ‘รกั’  ทีเ่รารกั 
อยู่เนี่ย  มันเป็นรักที่พร้อมจะเกิดทุกข์  มันไม่ใช่  ‘รัก’  ที่  พระพุทธเจ้า 
ทรงสรรเสริญ

‘รัก’  ที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเป็นอย่างไร?  ความรักมีสองแบบ 
คือ  ‘รักแบบเมตตา’  กับ  ‘รักแบบราคะ’  ส�ารวจตัวเองว่า  เรารักเขา 
เนี่ย  ‘รักแบบเมตตา’  หรือ  ‘รักแบบมีราคะ’

‘รกัแบบมเีมตตา’  คอืปรารถนาให้เขามคีวามสขุ  เมตตากบัคนไหน  เรา 
ก็ต้องการให้คนนั้นมีความสุข  ถ้าเป็นแม่กับลูก  แม่ก็ปรารถนาให้ลูก 
มีความสุข  เป็นเพื่อนกับเพื่อน  เพื่อนก็ปรารถนาให้เพื่อนมีความสุข 
คือปรารถนาให้บุคคลที่เราเมตตาด้วยเนี่ย..มีความสุข 
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ถ้าราคะ  คือปรารถนาให้เขามาท�าให้เรามีความสุข  ต้องมีเขาอยู่ด้วย 
ต้องมีเขานั่งตรงนี้  ต้องมีเขามาคุย  ต้องมีเขามาอยู่ในชีวิต  ฉันจึงจะ 
มีความสุข  อย่างนี้เรียกว่า...มี  ‘ราคะ’

ฉะนั้นให้พัฒนาตัวเอง  เราจะพัฒนาให้ตัวเองมีความรักมากขึ้นโดย 
การ  ‘รักแบบมีเมตตา’  ถ้าเขามีความสุขกับคนอื่น..ยินดีด้วย  ถ้าเรา 
มีความรักตั้งต้นที่ดี  คือมีเมตตา  มันจะมีกุศลธรรมอย่างอื่นติดตามมา 
มากมายเลย  เช่นว่า  มีเมตตา  มีกรุณา  มีมุทิตา  ติดตามมา  ไม่ใช่จม 
อยู่กับความรักแบบเดียว  คือราคะ  ถ้ามีความรักแบบราคะอย่างเดียว 
มันเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์อยู่เสมอ

ฉะนัน้พฒันาจติใจตนเองนะ!  ให้มคีวามรกัแบบมเีมตตา  เมตตาให้ครบ 
ก็ต้องเมตตาตนเองด้วย  พัฒนาตัวเองให้ดูดี  ไปออกก�าลังกายบ้าง 
พัฒนาสติด้วยการฝึกรู้ทันใจที่เผลอไปคิดถึงเขา  เผลอทีไรก็ทุกข์ทุกที 
แต่รู ้ทันทีไรทุกข์นั้นก็ดับทุกที  รู้บ่อยๆ  ไม่นานก็จะเห็นว่า  อกหักก็ 
ไม่เที่ยง  เดี๋ยวมันก็ผ่านไป  พร้อมกันนั้นก็เข้าใจโลกมากขึ้น

พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์ในรายการทีวี  ธรรมปทีป

WBTV  วัดยานนาวา
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ถาม  :  ขออนุญาตค่ะ  มีค�าถามว่า  การที่พระอาจารย์หรือพระ 
หลายองค์  สอนให้โยมทั้งหลาย ปฏิบัติโดยดูการเคลื่อนไหวของจิต 
เช่น  ดูจิตไหล  วัตถุประสงค์จริงๆ  แล้ว...  การดูจิตไหล  กับการที่
ท�าให้จติสะอาดหมดจดนี ่เหมอืนหรอืต่างกนัอย่างไร ดฉินัไม่เข้าใจว่า 
เราดูจิตไหลเพื่ออะไร?  เราได้อะไรจากการที่เห็นจิตไหลหรือคะ?

ตอบ  :  จิตสะอาดสดใสหมดจด..นี่เป็นเป้าหมายสูงสุด  แต่จะสะอาด 
หมดจดได้นี ่ ต้องใช้จติทีม่คีณุภาพ  คณุภาพทีเ่ราต้องการคอืจติทีต่ัง้มัน่

จิตที่ตั้งมั่นนี่  คนที่ไม่เคยท�าก็จะท�าไม่เป็น  ฉะนั้นสิ่งที่เราท�าเป็นกันอยู่ 
นี่คือ  มันเคลื่อนไป  ไหลไปหาอารมณ์ต่างๆ  นี่ท�าเป็น  ท�าง่าย  แต่ 
ท�าแล้วนี่  เช่นสมมติว่าจะดูดอกไม้  ก็ไหลไปหาดอกไม้ได้ง่าย  จะดู 
พระพุทธรูป  ก็ไหลไปหาพระพุทธรูปง่าย  แต่สิ่งนั้นไม่เอื้อต่อการให้ 
เกดิปัญญา  ไม่เอือ้ต่อการให้จติบรสิทุธิท์ีเ่ป็นเป้าหมายของเรา  เพราะว่า 
จิตจะบริสุทธิ์มีปัญญาอย่างนั้นได้อ่ะ  ต้องเป็นจิตที่มีคุณภาพประกอบ 
ด้วยกุศลธรรม  ๓  ประการส�าคัญๆ  คือ  สติ  สมาธิ  และปัญญา

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔
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สติ  จะมีได้จากการที่เราเห็นสภาวะ  เช่น  กิเลสต่างๆ  ที่เกิดขึ้นกับใจ 
เหน็ราคะ  เหน็โทสะ  เหน็โมหะ  ทีเ่กดิขึน้กบัใจ  ไม่ใช่เหน็คนโน้น  คนนี้

สมาธิ  มี  ๒  แบบ  คือ  สมาธิที่ไหลไปเพ่งอารมณ์  กับ  สมาธิที่จิต 
ตั้งมั่น

จิตตั้งมั่น  หมายความว่ามันไม่ไหลไปหาอารมณ์  ที่ท�าเป็นกันส่วนใหญ่ 
กค็อื  ท�าจติให้ไหลไปหาอารมณ์หนึง่ทีเ่ราชอบ  ถ้าท�าได้กไ็ด้สมถะ  เป็น 
เรื่องดี  เป็นกุศล  แต่ไม่พอ!  ยังไม่เป็นจิตที่มีคุณภาพพอที่จะให้เกิด 
ปัญญา  ระดับที่ท�าให้เกิดความเข้าใจและจิตบริสุทธิ์  เพราะว่าจิตจะ 
เข้าใจเกิดปัญญา  และเกิดความบริสุทธิ์ได้  ต้องเป็นปัญญาเห็นว่ามัน 
ไม่เทีย่ง  เป็นทกุข์  เป็นอนตัตา  เมือ่จติไหลไปอยูอ่ารมณ์ใดอารมณ์หนึง่ 
มันจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเที่ยง  แล้วถ้ามีกิเลสขึ้นมา  แล้วไม่ยอมใช้สติ 
ดู  แต่หาอะไรก็ตามไปกลบให้กิเลสตัวนั้นดับไป  เช่น  มีความโกรธแล้ว 
เจริญเมตตาให้โกรธดับ  หรือว่าเห็นคุณความดีของคนนั้นให้โกรธดับ 
อย่างนี้เป็นการท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เพื่อให้กิเลสนั้นดับไป  มีการกระท�า 
เกิดขึ้น  การกระท�าอย่างนั้นเป็นลักษณะของการแทรกแซง  และ 
ไม่เป็นกลาง  เป็นได้เพียงการท�าสมถกรรมฐาน
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หลักของสมถกรรมฐาน  คือ  เมื่อเกิดกิเลสขึ้นมา  ก็หาทางสงบกิเลส 
ด้วยการกระท�าของเรา  อย่างนี้เราจะไม่เห็นความจริงของกิเลส  คือ 
ไม่เห็นความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตาของกิเลส  เราจะรู้สึกว่า 
กิเลสเกิดขึ้นมา  เราสามารถท�าให้กิเลสนั้นดับไปได้  หมายความว่า 
มันดับเพราะ  “เราท�า”  มันไม่ใช่ว่ากิเลสนั้นดับเอง  ไม่สามารถที่จะ 
เข้าใจความไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตาของความปรุงแต่งที่ไม่ดี 
เมือ่กีท้ีเ่กดิขึน้ได้  กลบักลายเป็นว่า  “กเูก่ง”  ด้วยซ�า้ไป  อนตัตาไม่เหน็ 
มีแต่อัตตาที่ใหญ่ขึ้น  อัตตาที่ใหญ่ขึ้นก็ไม่เห็น  อัตตาที่ใหญ่ขึ้นตรงนี้นะ 
ที่ว่า..กูเก่ง  กูเก่งนี่ก็ไม่เห็น  (“อัตตา”  ในที่นี้เป็นส�านวนพูด  ที่ถูกควร 
ใช้ค�าว่า  “มานะ”)

เพราะฉะนัน้  ถ้าท�าสมถะเพยีงอย่างเดยีว  จะไม่สามารถเข้าใจหรอืเหน็ 
ความจริงของสภาวธรรมทั้งหลาย  ที่ว่าไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา 
ได้  จึงต้องมีการท�าสมาธิอีกแบบหนึ่ง  ที่เรียกว่า  ลักขณูปนิชฌาน 
คอืจติไม่ไหลไปหาอารมณ์  จติตัง้มัน่อยูก่บัจติ  แต่วธินีีบ้อกกนัแล้วให้ท�า 
นะ!  เรากท็�ากนัไม่เป็น  ท�ายาก  เหมอืนให้นกึหน้าแม่ของประธานาธบิดี 
ประเทศวานูอาตู  ไม่รู้จัก  ให้นึก  นึกตอนนี้  นึกไม่ได้เพราะว่าจิตไม่ 
คุ้นเคย  เพราะฉะนั้นเอาสิ่งที่จิตมันคุ้นเคยมาท�า  จิตมันเคยท�าอะไร? 
จิตมันเคยไหล  พอรู้ว่าจิตไหล  จิตก็ตั้งมั่น
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สมมติว่านิ้ว  เป็นจุดหมายที่จิตจะไหลไป  พอความรับรู้มันไหลไปหา 
นิ้วแทนที่จะไปดูนิ้ว  เห็นความไหลของจิต  ตอนนี้เห็นจิตพอดี  อยู่กับ 
จิตพอดี  เพราะฉะนั้นขณะที่เห็นความไหลของจิต  มันจึงไม่ไหลไปหา 
อารมณ์  มันอยู่กับจิตพอดี  ตอนอยู่กับจิตพอดีนี่เรียกว่า...‘จิตตั้งมั่น’

จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบหนึ่งที่เราต้องการ  เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า  สมาธิ 
แบบลักขณูปนิชฌาน  มันไม่ไหลไปหาอารมณ์  มันตั้งมั่นอยู่กับจิต 
แล้วมันจะเห็นว่าสิ่งต่างๆ  ที่เป็นอารมณ์ที่มากระทบจิตนี่  เกิดขึ้น 
ตั้งอยู่  ดับไป..  เกิดขึ้น  ตั้งอยู่  ดับไป..  มันจะเห็นความไม่เที่ยง  เป็น 
ทุกข์  เป็นอนัตตา  ของสิ่งต่างๆ  ที่ปรุงแต่งได้  ซึ่งตอนที่จิตเพ่งอยู่กับ 
อารมณ์  นิ่งๆ  สงบๆ  อย่างนั้นจะมาดูให้เห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ไม่ได้

จิตที่นิ่งที่สงบเป็นจิตที่ดีก็จริง  แต่ว่าดีแบบโลกๆ  ยังเป็นโลกียะ  เป็น 
สมาธิที่อยู่ในโลก  แต่จะให้พ้นโลกไป  ต้องใช้สมาธิที่เห็นความจริงของ 
โลก  ไม่ใช่เหน็ว่าโลกด ี ไม่ใช่เหน็ว่าโลกนีส้งบ  ไม่ใช่เหน็ว่าโลกนีเ้ป็นสขุ

สุข  สงบ  ดี  กลายเป็นตัวล่อให้เราอยากอยู่ในโลกนี้ต่อ

เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นความจริงว่าสิ่งต่างๆ  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็น 
อนตัตา  จติทีม่นัมคีวามตัง้มัน่อยูก่บัจตินี ่ จะเหน็สิง่ต่างๆ  ว่ามนัไม่เทีย่ง 
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เป็นทกุข์  เป็นอนตัตา  แม้แต่ตวัจติเอง  ตวัจติเองกเ็กดิดบั  เดีย๋วกต็ัง้มัน่ 
เดี๋ยวก็ไหลไป..  เดี๋ยวก็ตั้งมั่น  เดี๋ยวก็ไหลไป..  เพราะฉะนั้นเห็นว่ามัน 
ตั้งมั่นแว็บนึงนี่ดีมาก!!  ส�าหรับที่จะเข้าใจได้ว่า  จิตที่ตั้งมั่นก็เสื่อมได้ 
มันดับได้  เปลี่ยนไปได้  อย่างนี้นะ! 

จิตที่มีความเข้าใจอย่างนี้จึงจะเกิดมรรคผลขึ้นมา  เข้าใจที่ว่าไม่เที่ยง 
เป็นทกุข์เป็นอนตัตา  เป็นการเข้าใจระดบัปัญญาทีเ่ป็นวปัิสสนา  ถ้าไม่มี 
วิปัสสนาเกิดขึ้นจะไม่เกิดมรรคผล  เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกอย่าพอใจ 
เพียงแค่สงบ  เพ่งอารมณ์อยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ง  แล้วสงบพอใจ 
แค่นั้น  ได้กุศลก็จริง  แต่ไม่พอ  แล้วก็ไม่คุ้มกับการที่เกิดมาเป็นคนแล้ว 
พบพระพทุธศาสนาแล้ว  ท�าได้แค่ทีฤ่ ๅษเีค้าท�ากนั  อย่างทีพ่ระสารบีตุร 
บอกว่า..  ท่านเคยเป็นฤ ๅษีมา  ๕๐๐  ชาติ  ช�านาญวิธีนี้มามาก  แล้ว 
ไม่ใช่วิธีที่จะท�าให้เกิดมรรคผล  ถ้าเกิดมรรคผลได้ท่านส�าเร็จตั้งแต่ 
ชาติแรกที่ท�าได้แล้ว  แต่ในที่สุด  ท่านก็ต้องมาเรียนกับพระพุทธเจ้า 
เพื่อมาเรียน ลักขณูปนิชฌาน.. 

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์ ณ  บ้านจิตสบาย

วันที่  ๒๗  กันยายน  ๒๕๕๘
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ถาม  :  การที่เรามีใจจดจ่อ  อยากฟังซีดีธรรมะทุกวัน  เเละรู้สึกมี 
ความสขุในการฟังธรรม  ถอืว่าเกดิราคะ  คอืความอยาก หรอืไม่คะ?

ตอบ  :  เราก็มาดูว่า  ที่ว่า  “อยาก”  นั้น  ขณะนั้นสภาวะในใจเราเป็น 
อย่างไร  ถ้าเป็นราคะ  :-
  ๑. ราคะ  จะมีลักษณะ  “ยึดอารมณ์” 
  ๒. ราคะ  ท�าหน้าที่ให้จิตติดหนึบในอารมณ์
  ๓. เราจะสังเกตได้จากการที่เราไม่อยาก  “จาคะ” อารมณ์นั้น 
    (ไม่อยากสละอารมณ์นั้น  จาคะ  =  สละ)
  ๔.  ราคะ  มีอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นเหตุใกล้ให้เกิด

สี่ข ้อนี้  ราคะ  กับ  โลภะ  จะเหมือนกัน  ใช้แทนกันได้  และสี่ข ้อ 
เหล่านี้  ไม่จ�าเป็นต้องรู้ให้ครบหมดทั้งสี่ข้อนะ  อันนี้ว่าไปตามต�ารา 
แต่ค�าว่า  “อยาก”  ในภาษาไทย  มีความหมายกว้างมาก  อาจจะ 
เป็น  “ฉันทะ”  ก็ได้  ถ้าเป็นฉันทะ  :-
  ๑. มีความปรารถนาเพื่อจะท�า  (เช่นในที่นี้  ปรารถนาจะฟัง)

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๕
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  ๒. ท�าหน้าที่แสวงหาอารมณ์  (เช่นในที่นี้  แสวงหาซีดี)
  ๓. ผลจากการมีฉันทะ ก็จะท�าให้มีความปรารถนาอารมณ์ด้วย 
    (เช่นในที่นี้ ก็ปรารถนาซีดี ปรารถนาเสียงบรรยายธรรมะ)
  ๔. มอีารมณ์ทีส่ามารถสนองความปรารถนานัน้  เป็นเหตใุกล้ให้
เกิด

  “อยาก” ทีเ่ป็นตณัหากม็ ีตณัหาจะอยากได้ผล แต่ขีเ้กยีจท�าเหตุ 
  เป็นอกศุล แต่ฉนัทะจะพอใจทีจ่ะท�าเหต ุส่วนผลจะได้หรอืไม่ ก็ 
  เป็นไปตามเหตุที่ท�า

เราก็หัดสังเกตดูสภาวะในใจ  ว่าเป็นแบบไหน  บางทีก็สลับกันไปมา 
ระหว่างกุศลกับอกุศล
  - อยากฟังแล้วบรรลุเลย  ไม่ต้องปฏิบัติ..  ก็เป็นตัณหา
  - ฟังแล้วหลงเสียง  ฟังแล้วเคลิ้ม..  ก็เป็นราคะ
  - ฟังเพื่อศึกษา  ฟังเพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติ..  ก็เป็นฉันทะ
  - ฟังแล้วเข้าใจ..  ก็เป็นกุศล  เป็นปัญญาไปตามล�าดับ
  - ฟังแล้วภูมิใจว่าเราก็เก่งนะเนี่ย..  ก็เป็นมานะ
  - ฟังไม่รู้เรื่องเลย  เพราะมัวแต่คุย..  อันนี้ฟุ้งซ่าน!

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๕๘
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ถาม  :  ทั้งๆ  ที่ฟังและศึกษาธรรมะมาตั้งนาน  ท�าไมคุมความโกรธ 
(โทสะ)  ไม่ได้สักที  ควรแก้ไขอย่างไร  (ส่วนจริตอื่นๆ  เช่น  ราคะ 
โลภะ  โมหะ ฟุ้งซ่าน หดหู่  สามารถคุมได้) 

ตอบ  :  ที่ว่า  “ฟังและศึกษาธรรมะมาตั้งนาน  ท�าไมคุมความโกรธ 
(โทสะ)  ไม่ได้สักที”  แสดงว่าขณะนั้นเรามุ่งท�าสมถะ  เพราะสมถ- 
กรรมฐาน  คืองานฝึกจิตให้สงบ  ถ้าจะท�าสมถะ  ก็จะมีการคุม  การกด 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๖
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การแก้  เช่น  มีโทสะ  ก็เจริญพรหมวิหาร  เป็นต้น  คือน�าเอาพรหม- 
วิหารมาคุม  มากด  มาแก้  ให้โทสะดับไป  ซึ่งบางทีก็ท�าส�าเร็จบ้าง 
ไม่ส�าเร็จบ้าง

ที่ไม่ส�าเร็จ  ไม่ใช่เพราะพรหมวิหารไม่ดี  แต่เป็นเพราะเราฝึกมาไม่ดี 
พอท�าไม่ส�าเร็จ  ก็ดิ้นรนกระวนกระวาย  เดือดร้อนใจ  พอท�าส�าเร็จ 
ก็สบายใจ  ดีใจ  ภูมิใจ  แต่พอหมดก�าลังของสมถะ  โทสะก็เกิดอีก 
ปัญหาคือ  พอโทสะเกิดบ่อย  เราก็พลอยโกรธไอ้โทสะนั้นด้วย  ก็เลย 
รู้สึกว่า  โทสะไม่ดับสักที

ท�าไมจึงโกรธ?  เพราะเรามุ ่งจะสงบ  แล้วไอ้โทสะมันมาขัดขวาง 
ความสงบนั้น  เราจึงไม่ชอบมัน  กลายเป็นโกรธซ้อนโกรธ

ทีนี้เอาใหม่  เราจะไม่ท�าแค่สมถะ  แต่จะท�าวิปัสสนาด้วย!

วิปัสสนากรรมฐาน  คืองานเจริญปัญญา  ให้เห็นตรงต่อความเป็นจริง 
หมายถงึเหน็ไตรลกัษณ์  คอืปรบัเป้าหมายใหม่  ไม่ได้มุง่ทีค่วามสงบ  แต่ 
มุ ่งที่จะรู ้ตามความเป็นจริง  พอมีโทสะ  ก็รู ้  รู ้เฉยๆ  ไม่แก้  ไม่กด 
ไม่คุม  แค่รู้  ก็จะเห็นเลยว่า  โทสะดับได้เอง  รู้ปุ๊บ  ดับปั๊บเลย!  สังเกต 
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ดีๆ  อย่างนี้จึงจะเห็นไตรลักษณ์ได้  อย่างนี้จึงจะเข้าใจสภาวะทั้งหลาย 
ตามที่ทันเป็นได้

ต้องกล้าๆ  หน่อยนะ  กล้าที่จะไม่แทรกแซง  กล้าที่จะไม่แก้  ไม่กด 
ไม่คุม  แต่ถ้าเผลอไปแก้  ไปกด  ไปคุม  ก็ตามรู้ไปตามความเป็นจริง 
ไปเรื่อยๆ

ถาม  :  “ตามสตเิวลาเกดิโทสะไม่เคยได้เลย T_T มซีดี ี และวธิปีฏบิตัิ 
แบบไหนที่แนะน�ามั้ยคะ?”

โถ..!  เห็นใจนะ  ซับน�้าตา..  แล้วฟังซีดี  “รู้ธรรม  ๑”  track  4  ก็ได้

ที่จริงก็ฟังได้ทุกแผ่น  แต่เท่าที่ระลึกได้  แผ่นนี้พูดถึงความโกรธเยอะ 
หน่อย

แนบลิงค์ที่พระอาจารย์แนะน�าให้ฟัง  Track  04-0-  ให้กรรมฐาน-ท�าไงได้... 
ก้อมันโกรธ  .mp3 http://bit.ly/1HXpUbs

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘
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ถาม  :  เมื่อวานนี้โยมมีความโกรธขึ้นมาพักนึง  ก็เห็นอยู่  แต่ก็ยัง 
คลอ้ยตามมนัไป  สกัพกัมนัดบัเอง  ถงึคดิไดว้า่เมือ่กีเ้ราโกรธ  อยา่งนี้ 
เรารู้ช้าไปไช่ไหมคะ?

ตอบ  :  ช้าหรือเร็วไม่สำาคัญนะ  เอาเท่าที่รู้ได้  ฝึกรู้ตัวเห็นสภาวะ
อย่างนี้ไปบ่อยๆ  ก็จะค่อยๆ  ชำานาญขึ้น 

ที่จริง  แม้เราไม่มีสติ  โทสะก็ต้องดับอยู่แล้ว  แต่อาจจะใช้เวลาหน่อย 
เชน่  โกรธไอค้นนีอ้ยู ่ แลว้ทอ้งเสยี  ตอ้งรบีไปเขา้สว้ม  ตอนนัน้ลมืโกรธ 
ไอ้คนนั้นไปแล้ว  ที่ยังโกรธไม่เลิก  เพราะยังคิดถึงไอ้คนนั้นไม่เลิก 
พอคิดถึงส้วม  โทสะที่มีกับไอ้คนนั้นก็ดับ  กรณีอย่างนี้  จะเห็นว่า  แม้ 
เราไม่เห็นสภาวะโทสะอันนี้  สภาวะนี้ก็ดับอยู่ดี  แต่จิตเราไม่ได้พัฒนา 
สติเลย 
  -  ถ้าเห็นว่า  “กูโกรธไอ้นั่น”  หรือ  “ฉันโกรธไอ้นั่น”  หรือ 
“เราโกรธไอ้นั่น”  อย่างนี้เป็นสติแบบโลกๆ  ยังไม่ได้มีสติในแง่ของ 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๗
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“สติปัฏฐาน”  เลย  เพราะยังเห็นเป็น  “กู”  เป็น  “ฉัน”  เป็น  “เรา”
เป็น  “ไอ้นั่น”  อยู่  สติในสติปัฏฐาน  จะเห็นแค่สภาวะในใจ  เช่น
เห็น  “โกรธ”  เห็น  “ฟุ้งซ่าน”  เป็นต้น
  -  ถ้ามีโทสะ..แล้วเห็นโทสะ  แต่ไม่ทันเห็นโทสะดับ  ก็รีบทำา 
อะไรสักอย่างเพื่อดับมัน  ขณะนั้นกำาลังทำาสมถะ!  ก็เห็นสภาวะโทสะ 
นะ  แตไ่มเ่หน็ไตรลกัษณข์องมนั  เพราะไปแทรกแซงมนัซะกอ่น  แลว้ก ็
ทำาสำาเร็จบ้าง  ไม่สำาเร็จบ้าง
  -  ถ้ามีโทสะ  แล้วรู้ด้วยใจที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง  จิตก็จะ 
เห็นไตรลักษณ์ของโทสะ  จะเห็นแง่ใดแง่หนึ่งก็ได้  แล้วแต่จิตจะเห็น 
อย่างนี้เรียกว่า..กำาลังเจริญวิปัสสนา
  -  เคยเจริญวิปัสสนาแล้ว  เดี๋ยวก็เผลอไปมีกิเลสได้อีก  เดี๋ยวก็ 
ไปทำาสมถะอีก  นานๆ  จะเจริญวิปัสสนาสักที  อันนี้ธรรมดามากเลย! 
ไม่ต้องวิตก  แต่ให้ตั้งเป้าหมายไว้เสมอว่า  เราจะเจริญวิปัสสนา  คือ 
เราจะ  “มีสติรู้กายรู้ใจ  ตามความเป็นจริง  ด้วยจิตที่ตั้งมั่น  และ
เป็นกลาง”

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘
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ถาม  :  ต้องปฏิบัติตัวอย่างไร  จึงจะอยู่ร่วมกับคนที่มีอัตตาในตัวเอง 
สูงได้?

ตอบ  :  ‘อัตตา’ จริงๆ  ไม่มีนะ  มีแต่  “ความเข้าใจผิด”  ว่ามีอัตตา

ค�าถามนี้  ถ้าจะใช้ค�าให้ถูก  ควรเปลี่ยนเป็นว่า  “จะต้องปฏิบัติตัว 
อย่างไร  จึงจะอยู่ร่วมกับคนที่มี  ‘มานะ’  ในตัวเองมาก?”  เพราะ
มานะ  แปลว่า  ความถือตัว  ซึ่งเป็นอุปกิเลสตัวหนึ่ง  ที่เมื่อเจริญสติ 
มาเห็นกิเลสตัวนี้ของตนแล้ว  จะรู้สึกว่า  เป็นกิเลสที่น่าอาย  แต่ถ้า 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๘
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คนอื่นเห็น  แล้วจะไปทัก  ก็ต้องมั่นใจว่าเขาพร้อมที่จะรับฟัง  และ 
ถ้าจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น  ผู้ทักนั้นก็ควรเป็นที่เคารพศรัทธาของผู้ถูกทัก 
ด้วย  ไม่เช่นนั้น  อาจจะเกิดความผิดใจกันได้  กรณีนี้  ถ้าไม่มั่นใจ 
เราก็ดูกิเลสของเราเองดีกว่า

การอยู่ร่วมกันกับคนแบบนี้  ก็ให้รู้และเข้าใจ  พร้อมทั้งให้อภัย  ใน 
ฐานะที่เราต่างก็มีกิเลสมีมานะด้วยกัน  เห็นแล้วก็เจริญกรุณาว่า 
“ดูสิ  เขาน่าสงสารนะ  มีมานะแล้วไม่รู้ตัว  ไม่มีใครกล้าบอกเขาด้วย.. 
เพราะกลัวผิดใจกัน  เขาจึงต้องถูกมานะสร้างโทษทุกข์ให้ เขา 
อีกนาน..”  คิดแล้วก็สงสาร  ให้อภัยเขาได้  แม้เขาจะท�าอะไรขัดหู
ขัดตาไปบ้าง

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 
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ถาม  :  ผมอยากไปเที่ยวภพภูมิทั้ง  ๓๑ ชั้น  ควรจะท�าอย่างไรครับ?

ตอบ  :  จะไปท�าไมให้ครบทั้ง  ๓๑  ชั้น?
  -  ไม่คิดบ้างหรือว่า...  การจะไปดูให้ครบทุกชั้นนั้น  จะต้องไป 
ชัน้ทีเ่ป็น  ‘อบาย’  ด้วยนะ  อยากไปนรกหรอื?  อยากไปเป็นเปรตหรอื? 
อยากไปเป็นอสุรกายหรือ?  อยากไปเป็นสัตว์ดิรัจฉานหรือ?
  -  ไม่คิดบ้างหรือว่า...  เราก็เคยไปมาเกือบครบแล้ว  จะ 
ไม่เคยไป  ก็เพียงสุทธาวาส  ๕  ชั้น  เท่านั้น  เพราะที่นั่นเป็นที่เกิดของ 
พระอนาคามี  เราไม่ได้เป็นพระอนาคามี  ยังไงๆ  ก็ไปเกิดไปดูชั้น 
‘สุทธาวาส’  นี้ไม่ได้
  -  ไม่คิดบ้างหรือว่า...  บางทีเราก็คิด  ‘อยากเที่ยว’  อย่างนี้มา 
หลายชาติแล้ว  แต่ไปเกิดใหม่ทีไร  ก็ลืมชาติก่อนทุกที  แล้วก็คิดว่า 
“ท�าอย่างไรจึงจะได้เที่ยวดูให้ทั่ว?”  ทุกที  กลายเป็นความอยากที่ 
ค้างคาใจไปตลอดสังสารวัฏ

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๙
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  -  ไม่คิดบ้างหรือว่า...  แท้จริงแล้ว  คุณภาพของจิตนี้นี่แหละที่ 
เป็นเหตุพาให้ไปเกิดในภูมิทั้งหลาย 
ถ้าขณะใดโกรธ...จิตขณะนั้นอยู่ในภูมิของสัตว์นรก 
ถ้าขณะใดโลภ...จิตขณะนั้นอยู่ในภูมิของเปรต 
ถ้าขณะใดหลง...จิตขณะนั้นอยู่ในภูมิของสัตว์ดิรัจฉาน 
ถ้าขณะใดมีศีล...จิตขณะนั้นอยู่ในภูมิของมนุษย์ 
ถ้าขณะใดมีหิริโอตตัปปะ...จิตขณะนั้นอยู่ในภูมิของเทวดา 
ถ้าขณะใดเข้ารูปฌาน...จิตขณะนั้นอยู่ในภูมิของรูปพรหม 
ถ้าขณะใดเข้าอรูปฌาน...จิตขณะนั้นอยู่ในภูมิของอรูปพรหม 
ถ้าเราเจริญสติดูจิต  เราก็จะได้เที่ยวไปในภูมิทั้งหลายในชาติปัจจุบันนี้ 
เลย  ไม่ต้องรอให้ตาย-เกิดอีกนับชาติไม่ถ้วน  และหาที่สิ้นสุดไม่ได้

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘
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ถาม  :  จากเหตุการณ์ที่โยมประสบมา  คนที่โยมรู้จัก  เป็นคนที่ท�า 
ไม่ดมีาเยอะในอดตี แต่พอตอนใกล้ตาย มคีนเอาบทสวด “อติปิิ  โสฯ” 
ไปให้ฟัง  แล้วบอกว่า  “หากฟัง  เมื่อตายก็จะไปขึ้นสวรรค์ทันที” 
ถ้าอย่างนี้จะเป็นทางลัดที่เราไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยก็ได้หรือคะ 
แล้วเขายังบอกอีกว่า  “ถ้าลูกชายบวชให้เขาตลอดชีวิต  คนที่ตาย 
ก็สามารถพ้นบาปทั้งหมดได้”  โยมเลยสงสัยว่า  ถ้าอย่างนี้  เราจะ 
ท�าดไีปเพือ่อะไร  เพราะว่าแค่เราสามารถฟังบทสวดฯ หรอืคดิถงึพระ 
ตอนก่อนใกล้ตาย กท็�าให้เราสามารถขึน้สวรรค์ได้ และถ้ามคีนบวชให้ 
คนตายกส็ามารถพ้นบาปได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นทางลัดที่ง่ายมาก

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๐
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ตอบ  :  ประเด็นแรก  ความเชื่อที่ว ่า  “คนใกล้ตาย  ถ้ามีใครสวด 
‘อิติปิ โสฯ’  ให้ฟัง  คนนั้นตายไปก็จะขึ้นสวรรค์ทันที”  นั้น  ก็ยังไม่ 
ถูกแท้  เพราะยังต้องดูเงื่อนไขอื่นอีก  เช่น
  -  คนใกล้ตายคนนั้น  ศรัทธาพระพุทธศาสนาอยู่หรือไม่  ถ้าไม่ 
การสวดครั้งนั้นก็คงไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้น  อาจจะก่อความร�าคาญหรือ 
ท�าให้เกิดโทสะด้วยซ�้า 
  -  คนใกล้ตายนั้น  พอเห็นพระมาสวดมนต์  หากเข้าใจว่าตน 
ก�าลังจะตาย  ก็กลับมีจิตใจลนลานกลัวตาย  หรือโกรธญาติที่นิมนต์ 
พระมา  คิดว่า  “พวกนี้มาแช่งเราให้ตาย”  อย่างนี้พอตายไปก็ย่อม 
ไม่ได้ไปสวรรค์  เพราะจิตเป็นอกุศล  ฉะนั้น  จึงยังต้องพิจารณาว่า  คน 
ใกล้ตายนั้นยินดีด้วยหรือไม่

ประเด็นที่สอง  “ถ้าลูกชายบวชให้เขาตลอดชีวิต  คนที่ตายก็สามารถ 
พ้นบาปทั้งหมดได้”  นั้น  อันนี้ก็ต้องดูว่า  ลูกที่บวชนั้นประพฤติตน 
อย่างไร?  และผู้ตายท�าบาปอะไรไว้?  เช่น
  -  ถ้าลูกบวชแล้วประพฤติดี  ผู ้ตายทราบแล้วอนุโมทนา  ก็ 
เป็นเหตใุห้ผูต้ายได้รบัผลบญุจากการอนโุมทนานัน้ก่อนได้  แต่บาปทีท่�า 
ก็ยังรอให้ผลอยู่  ไม่ได้พ้นบาปทั้งหมด
  -  ถ้าลูกบวชแล้วประพฤติทราม  ซ�้าผู้ตายก็ท�าบาปหนัก  แม้ 
ลูกจะบวชจนตาย  ก็ช่วยอะไรผู้ตายไม่ได้  ตัวอย่างเช่น  เรื่องเจ้าสุปป- 
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พุทธะศากยะผูกอาฆาตพระศาสดา  ด้วยเหตุ  ๒  ประการ  คือคิดว่า
  ๑.  ‘พระสมณโคดมนี้ทิ้งลูกสาวเรา  (พระนางพิมพา)  ออก 
        บวช’
  ๒.  ‘ให้ลูกชายเรา  (พระเทวทัต)  บวช  แล้วตั้งอยู่ในฐานะผู้มี 
        เวรต่อลูกชายเรา’ 

จงึแกล้งนัง่ปิดทางเสดจ็พระศาสดา  กรรมหนกัอนันัน้ท�าให้ต้องถกูธรณี 
สูบ  พระเทวทัตก็บวชตลอดชีวิตนะ  คือบวชจนถูกธรณีสูบตายเหมือน 
กัน  ก็ไม่สามารถช่วยบิดาของท่านพ้นบาปได้เลยสักนิด 

สรุปว่า  เหตุกับผลต้องสมกัน

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘
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ถาม  :  ศิษย์มีเรื่องข้องใจอยู่หนึ่งเรื่อง  ใคร่อยากกราบเรียนถาม 
พระอาจารย์ขอรับ  ศิษย์เป็นบุคคลากรทางการแพทย์  เห็นคน 
เกิด-ตาย  มาก็ไม่น้อย  ตายคามือศิษย์บ้างก็มี  (ในขณะช่วยฟื้น 
คืนชีวิต)  ในห้องฉุกเฉินที่เต็มไปด้วยคนไข้หลากหลายประเภท 
ใคร่จะเรียนถามพระอาจารย์อยู่หนึ่งเรื่องครับ 
  เมื่อพ่อ-แม่คนไข้ของศิษย์นอนป่วยอยู่  อาการหนักแล้ว 
ศิษย์และคณะจึงคุยกับญาติในแผนการรักษา  คือการรักษาแบบ
ประคับประคอง  คนไข้ก็นอนใส่ท่อช่วยหายใจ  ก็ต้องบอกตรงๆ 
ว่า  “เขาใกล้ตายแล้ว”  จงึถามญาตว่ิา  “สูไ้หม?  สูแ้ค่ไหน?”  คอืถ้า 
ญาตสิู ้ หมอและทมีกจ็ะสู ้ (ไม่ใช่สูเ้รือ่งเงนินะครบั  แต่สูท้ีจ่ะยือ้ชวีติ 
สู้ที่ต้องเห็นพ่อ  แม่ ญาติ  นอนทรมาน)  ถ้าญาติไม่สู้แล้ว  ก็จะเซ็น 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๑
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NR  คนไข้  คือไม่ต้องให้ยากระตุ้น  ไม่ต้องปั๊มหัวใจ  ถ้าหลังจากนั้น 
คนไข้อาการไม่ดแีล้ว  เราสามารถยือ้ได้  อาจจะป๊ัม หรอืให้ยาในส่วน 
ของการกระตุน้หวัใจ หรอืการช่วยชวีติต่างๆ  ถ้าญาตใิห้ NR คนไข้ 
แล้ว  ไม่ใส่ท่อเอย  ไม่ปั๊มเอย  ไม่ให้ยาเอย  ศิษย์ใคร่ทราบว่า  ลูกที่ 
ตัดสินใจแบบนั้น  ถือเป็นการกระท�าอนันตริยกรรมไหมขอรับ  แล้ว 
เราเป็นคนที่จะช่วยให้เขามีชีวิตต่อไปได้  แต่กลับต้องนิ่งเฉย  แบบนี้ 
เราเหมือนเป็นการไม่ช่วยชีวิตเขาไหมครับ  ศิษย์โง่เขลาเบาปัญญา 
จึงขอเมตตาพระอาจารย์ตอบข้อข้องใจแก่ศิษย์ด้วยเถิดขอรับ
  ในทางการแพทย์  ถ้าสมองตายแต่หวัใจยงัเต้นอยู ่ กย็งัถอืว่า 
ยังไม่ตาย  คนบางคน  ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ  NR  พ่อแม่ของตัวเอง 
เพราะคิดมาก  กลัวจะเป็นอนันตริยกรรม  จะปิดกั้นทางบรรลุธรรม 
ตามค�าสอนของพระศาสดา

ตอบ  :  เรื่องนี้คงตอบสั้นๆ  ไม่ได้  เพราะมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง 
และมีข้อที่น่าสงสัยแตกย่อยไปอีกหลายแง่  ต้องค่อยๆ  ตอบไปทีละ 
ประเด็น  ตามความสามารถ  (อันจ�ากัด)  ของผู้ตอบ

ก่อนอื่น  ขอกล่าวถึงค�าศัพท์สักเล็กน้อย  NR  ในค�าถามนี้  น่าจะเป็น 
ค�าย่อจากค�าว่า  No  Resuscitation  ที่แปลว่า  “ไม่ต้องช่วยฟื้นชีวิต” 
หมายความว่า  เมื่อมีการเซ็น  NR  ก็แสดงว่ามีเจตนา  ไม่ประสงค์จะ 
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รับการรักษาด้วยการยื้อด้วยเครื่องมือ  หรือยา  หรือด้วยวิธีการต่างๆ 
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตาย  พูดง่ายๆ  ว่า  ขอจากไปแบบธรรมชาติ 
หรือขอตายอย่างสงบ  ไม่ต้องการให้ปั๊มหัวใจ  ใส่ท่อช่วยหายใจ  หรือ 
เจาะคอ  เป็นต้น

๑.  ถ้าผูป่้วยเป็นผูแ้สดงความจ�านงทีจ่ะ NR  ไว้เอง คอืบอกไว้  หรอื 
ท�าหนงัสอืไว้  ตัง้แต่ยงัรูต้วัดอียู ่ อย่างนีก้ง่็าย  คอืท�าตามความประสงค์ 
ของผู้ป่วย
  ๑.๑  หมอและทีมบุคคลากรทางการแพทย์  จะถูกต�าหนิว่า 
ทอดทิง้ผูป่้วยหรอืไม่?  -  ตอบว่า  ไม่  เพราะ  NR  คอืปฏเิสธการยือ้ชวีติ 
ไม่ได้หมายความว่าไม่ดแูล  อาจจะดแูลมากกว่าเดมิด้วยซ�า้  เพราะต้อง 
อาจจะคอยบรรเทาอาการทุกข์ทรมาน  หรือให้ยาระงับความเจ็บปวด 
โดยไม่ใช้เครื่องมือที่คนไข้ปฏิเสธ  แต่การรักษาแบบประคับประคองยัง 
ท�าได้อยู่
  ๑.๒  การที่ผู ้ป่วยความจ�านงที่จะ  NR  อย่างนี้  เป็นการฆ่า 
ตัวตายหรือไม่?  -  ตอบว่า  ไม่  เพราะเป็นการปฏิเสธการรักษาในวาระ 
สดุท้ายของชวีติเท่านัน้  เพราะตระหนกัดอียูแ่ล้วว่าถงึอย่างไรกต้็องตาย 
ก็ยอมตายไปตามวิธีธรรมชาติดีกว่า  ไม่พยายามที่จะฝืนความตายด้วย 
วิธีการต่างๆ
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ดังเช่น ท่านพระจักขุบาล  ท่านถือธุดงค์ข้อเนสัชชิก  คือไม่นอนตลอด 
๓  เดือน  เมื่อเดือนแรกผ่านไป  ก็เกิดโรคในตา  มีน�้าไหลออกมาจาก 
ตาทั้ง  ๒  ข้าง  หมอปรุงยาให้หยอด  ท่านหยอดแล้วก็ไม่หาย  หมอก็ 
สงสัยว่า  “ตามปกติ..ยาของเราหยอดครั้งเดียวก็หาย  ท�าไมครั้งนี้ 
ไม่หาย”  จงึถามท่านพระจกัขบุาลว่า  “ยาทีถ่วายไปนัน้  ท่านนัง่หยอด 
หรือนอนหยอด?”  ท่านพระจักขุบาลก็นิ่ง  ไม่ยอมตอบ  หมอก็เดิน 
ส�ารวจกุฏิ  พบว่ามีแต่ที่นั่งกับที่เดินจงกรม  ไม่มีที่นอน  ก็พอเดาได้ว่า 
ท่านสมาทานไม่นอน  จงึอ้อนวอนให้ท่านนอนหยอดตาสกัครูเ่ดยีว  ท่าน 
พระจักขุบาลก็ตอบว่า  “ขอปรึกษาก่อนนะ” 

ที่ว่า  “ขอปรึกษาก่อนนะ”  ท่านไม่ได้ปรึกษาใครอื่น  พอหมอกลับไป 
แล้ว  ท่านก็ปรึกษากับตัวเองว่า  “เอ้า!  จงว่ามา  จะเอาดวงตา  หรือ 
จะเอาพระศาสนา?”  ค�าตอบก็ออกมาว่า  “พระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
ประกาศพระศาสนาก็ล่วงไปนับพระองค์ไม่ถ้วน  แต่เราไม่เคยตรัสรู้ 
ตามพระพุทธเจ้าได้แม้แต่พระองค์เดียว  ก็ในพรรษานี้เราได้ผูกใจไว้ 
แล้วว่า  จะไม่นอนตลอด ๓  เดอืน ฉะนัน้  ตาของเราจะบอดกใ็ห้บอด 
ไป แม้กายทัง้กายนีก้จ็งแตกท�าลายไปเถดิ  จงทรงพระพทุธศาสนาไว้ 
อย่าเห็นแก่ดวงตาหรือกายนี้เลย”  เรียกว่าถึงกับยอมตายกันทีเดียว
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ตกลงก็ไม่รักษา  หมอก็บอกเลิก  ในที่สุด  ทั้งดวงตาและกิเลสของท่าน 
พระจักขุบาลก็แตกท�าลายไปพร้อมกัน  เป็นพระอรหันต์ในพรรษา 
นั้นเอง 

๒.  ถ้าผู ้ป่วยไม่ได้แสดงความจ�านงที่จะ  NR  ไว้เอง  ญาติผู ้ป่วย 
กับหมอก็ต้องมาปรึกษากัน  อย่างนี้จะเป็นที่มาของความสงสัยและ 
ความกังวลตามมาอีกมากมาย  ซึ่งก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ  ไป
  ๒.๑  ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว  และปล่อยให้การรักษาด�าเนินไป 
จนถึงขั้น  “อยู่ได้ด้วยเครื่องฯ”  คือถอดเครื่องฯ  ปุ๊บ...ก็ตาย  อย่างนี้ 
จะท�าให้ตดัสนิใจยากมาก  ถ้าเป็นลกูของผูป่้วย  จะตดัสนิใจถอดเครือ่งฯ 
ก็กลัวเป็นอนันตริยกรรม  ซึ่งก็น่ากลัวอยู่เหมือนกัน
    ๒.๑.๑  ถ้ารู้สึกว่าผู้ป่วย  นอนทรมานอยู่นาน  มีใจ 
กรณุา  อยากจะช่วยให้เขาพ้นจากทกุข์นัน้  กรณนีีก้ต้็องระวงัให้ด ี ต้อง 
ซื่อตรงกับกับความรู้สึกในใจว่า  ต้องการให้ตาย  หรือต้องการให้สบาย 
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    ๒.๑.๒  แม้จะคิดว่าหวังดี  แต่ก็พึงตระหนักว่า  จิต 
เกิดดับเร็ว  ขณะที่กรุณาก็ขณะหนึ่ง  ขณะจะถอดเครื่องฯ  ก็ขณะหนึ่ง 
บางทีมันก็อดคิดไม่ได้  เพราะรู้อยู่ว่าการกระท�าครั้งนี้จะท�าให้เขาตาย 
กลายเป็นมีเจตนาให้ตาย  เรื่องอย่างนี้  ผู้เจริญสติดูจิต  ย่อมทราบดี
    ๒.๑.๓  ในอรรถกถาขยายความพระวนิยั ตตยิปาราชกิ 
สิกขาบท  มีข้อความที่แสดงตัวอย่าง  ให้เห็นถึงความรวดเร็วในการ 
เกิดดับของจิต  ความว่า  ถ้าแม้นพระราชาเสด็จขึ้นสู่พระที่บรรทมอัน 
ทรงสิริ  เสวยสุขในราชสมบัติอยู่  เมื่อราชบุรุษกราบทูลว่า  “ข้าแต่ 
สมมติเทพ!  โจรถูกน�ามาแล้ว”  พระราชาตรัสทั้งที่ทรงรื่นเริงอยู่นั้น 
แลว่า  “จงไปฆ่ามันเสียเถิด”  พระราชานั้น  บัณฑิตพึงทราบว่า  ตรัส 
ด้วยพระหฤทยัองิโทมนสันัน่แล  แต่พระหฤทยัทีอ่งิโทมนสันัน้  อนัปถุชุน 
ทั้งหลายรู้ได้ยาก  หมายความว่า
  -  ขณะเสวยสุข..จิตมีโสมนัส..เป็นขณะหนึ่ง
  -  ขณะตรัสสั่งฆ่า..เป็นอีกขณะหนึ่ง..จิตอิงโทมนัสจึงตรัส 
    อย่างนั้น
  -  แล้วก็รีบกลับไปเสวยสุขต่อ

ฉะนัน้  ผูท้ีเ่กีย่วข้อง  โดยเฉพาะลกูๆ  ควรหลกีเลีย่งสถานการณ์อย่างนี้ 
ด้วยการปรึกษาเรื่องแนวทางการรักษาเสียแต่เนิ่นๆ  จะได้ไม่ต้องกังวล 
เรื่องอนันตริยกรรม
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    ๒.๑.๔  ถ้าเห็นผู้ป่วยนอนทรมานอยู่นาน  ค่ารักษาก็ 
แพง  (โดยเฉพาะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชน)  เกดิคดิเสยีดายเงนิ  อยาก 
ให้ตายเร็วๆ  อย่างนี้ก็เป็นอกุศลแต่ต้นแล้ว  ถ้าลูกคิดอย่างนี้  ก็เท่ากับ 
เตรียมท�าอนันตริยกรรมแล้ว
    ๒.๑.๕  เท่าทีท่ราบ  ผูป้ว่ยทีดู่เหมือนจะไม่รูส้ึกตวันัน้ 
อันที่จริง  ยังมีความรับรู้อยู่  แต่ไม่สามารถแสดงออกมาให้เราทราบได้

ครั้งหนึ่ง  อาตมาเคยรับนิมนต์ให้ไปรับสังฆทานในห้อง  ICU ญาติบอก 
ว่า  น่าจะไม่เกนิสองวนั  (กจ็ะตาย)  อาการทีเ่หน็คอื  นอนนิง่ๆ  กระดกุ 
กระดิกอะไรไม่ได้  อาตมาก็เข้าไปพูดคุย  ก็คุยเหมือนคุยคนเดียว  บอก 
ว่า  “นี่พระกฤชนะ”  (ผู้ป่วยรู้จักกัน)  อธิบายให้เขาฟังว่า  ก�าลังจะ 
ท�าบญุถวายสงัฆทานนะ  มขีองอะไรบ้าง  กบ็อกเขาให้รบัรูต้าม  แจกแจง 
ทุกขั้นตอน  ถวายเสร็จก็ให้รับพร  อุทิศส่วนกุศล 

จากนั้นก็สอนกรรมฐาน  โดยการกระซิบข้างหู  เอาเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับ 
วาระสุดท้าย  เห็นว่าพอสมควรก็ลากลับ
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กลับวัดแล้วก็คอยติดตามข่าวคราว  สองวันก็แล้ว  สองสัปดาห์ก็แล้ว.. 
ไม่ตาย!  กลายเป็นค่อยๆ  ดีขึ้นเป็นล�าดับ  จนกลับบ้านได้ 

อาตมากไ็ปเยีย่มทีบ้่าน  ถามว่า  “วนันัน้รูเ้รือ่งมัย้?”  กท็ราบค�าตอบว่า 
รู้อยู่ตลอด  แสดงว่า  ประสาทหูยังท�างาน  ที่ถามก็เพื่อให้แน่ใจ  เพราะ 
วนันัน้เหน็เพยีงเปลอืกตาทีม่ปีฏกิริยิาเคลือ่นไหวเลก็น้อย  ซึง่ต้องสงัเกต 
ดีๆ  จึงจะเห็น

กรณีนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ประสบมากับตัวเอง  ท�าให้เชื่อได้ว่า  “ถ้ายัง 
มีชีวิต  ก็ยังมีโอกาส”
    ๒.๑.๖  ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถที่จะสอน  หรือ 
ไม่ถนัดพูด  ก็สามารถเข้าไปแผ่กระแสกุศลให้คนไข้ได้  เช่น  เข้าไปสวด 
มนต์ให้ฟังใกล้ๆ  หรือเข้าไปแผ่เมตตา  เป็นต้น

คณุหมออมรา มลลิา  เคยเล่าว่า  มผีูป่้วยคนหนึง่  ประสบอบุตัเิหต ุ อยู่ 
ในภาวะโคม่า  โอกาสรอดน้อยมาก  แต่ในที่สุดก็รอด  เขาเล่าให้ฟังว่า 
ในขณะที่นอนหมดสติอยู่ในห้อง  ICU  เขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้าง 
แต่บางช่วงก็รู้สึกว่ามีมือมาสัมผัส  พร้อมกับมีพลังส่งเข้ามา  ท�าให้ใจที่ 
ก�าลังเคว้งคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้น  กลับมารวมตัวกัน  เกิดความ 
รู้ตัวขึ้นมา  แล้วสักพักความรู้ตัวนั้นก็เลือนไปอีก  เป็นอย่างนี้บ่อยๆ
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มาทราบภายหลังว่า  มีพยาบาลคนหนึ่ง  ทุกเช้าที่เข้าเวรท�างานห้อง 
ICU  เธอจะเดินเยี่ยมทักทายให้ก�าลังใจคนไข้ทุกคน  ส�าหรับคนไข้ 
โคม่า  เธอก็จะเข้ามา จับมือคนไข้  แล้วแผ่เมตตาว่า  “ขอให้มีก�าลังใจ 
ขึ้นมา  ขอให้รู้สึกตัว”  และท�าอย่างนี้อีกครั้งก่อนกลับบ้าน

เมื่อรู้อานุภาพของเมตตาอย่างนี้แล้ว  ญาติผู้ป่วยจะมีโอกาสมากมาย 
ที่จะแผ่เมตตา  แผ่กระแสกุศลไปให้ผู้ป่วย  เรื่องร้ายๆ  เรื่องชวนเศร้า 
เรือ่งน่ากงัวล  และเรือ่งอกศุลต่างๆ  กไ็ม่น�ามาพดู  ถ้าจะพดู  กใ็ห้ไปพดู 
ข้างนอกห้อง ญาตทิีรู่ส้กึว่าจะพลดัพรากจากผูป่้วย  ถ้ายงัโศกเศร้า  อย่า 
เพิ่งเข้าไปหาผู้ป่วย  เพราะไม่เป็นผลดีกับผู้ป่วยเลย
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  ๒.๒  ถ้าผู ้ป่วยยังรู ้สึกตัว  ก็ควรสอบถามผู ้ป่วยเกี่ยวกับ 
แนวทางการรกัษาเสยีก่อน  จะได้ไม่พาสถานการณ์ถล�าไปสูจ่ดุทีน่่าอดึอดั 
ดงักล่าวไว้ในข้อ  ๒.๑
    ๒.๒.๑  ถ้าผู ้ป่วยเกิดโทสะ  เบื่อหน่ายสภาพของ 
ตัวเอง  ร้องขอให้หมอท�า  “การุณยฆาต”  อย่างนี้ก็ไม่พ้นจากการฆ่า 
ตัวตาย  กรณีนี้  ญาติผู้ป่วยกับหมอก็ต้องมาดูแลด้านจิตใจให้มากขึ้น 
พระพุทธศาสนาสอนว่า  ชีวิตนี้ส�าคัญ  เพราะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ไปดี- 
ไปร้าย  หรอืมปัีญญาพ้นทกุข์  ฉะนัน้  ยงัมชีวีติอยูต่ราบใด  กย็งัมโีอกาส 
พัฒนาจิตใจอยู่ตราบนั้น
    ๒.๒.๒  ในพระไตรปิฎกก็มีตัวอย่างเรื่องราวมากมาย 
ที่แสดงให้เห็นว่า  มีหลายท่านที่บรรลุธรรมในขณะที่มีป่วย

ดังเช่นเรื่อง ปูติคัตตติสสเถระ  หรือ  พระติสสเถระผู้มีกายเน่า  ท่าน 
มีแผลพุพองเป็นตุ่มขึ้นทั่วไป  ผ้านุ่งผ้าห่มเปื้อนหนองและเลือดเต็ม 
ไปหมด  พระเณรทั้งหลายก็พากันรังเกียจ  ทอดทิ้งให้กลายเป็นผู้หมด 
ที่พึ่ง  นอนแซ่วอยู่

พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณ  จึงเข้าไปช่วย  ทรงไปต้มน�้าที่ 
โรงไฟด้วยพระองค์เอง  พระเณรทั้งหลายทราบดังนั้น  ก็รีบเข้าไปช่วย 
พระองค์ให้น�าผ้าทีเ่ป้ือนไปซกั-ตาก  เหลอืเพยีงผ้านุง่  ยกเตยีงนอนออก 
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ไปผึ่งแดด  น�าน�้าอุ่นมาเช็ดตัว  จนผ้าที่ตากนั้นแห้ง  ก็น�าผ้านั้นมาผลัด 
เปลี่ยน  น�าผ้าที่เหลือไปซัก-ตาก

เมื่อเช็ดตัวแล้ว  กายก็สะอาด  ตัวเบา  ทุเลาความกระสับกระส่าย  ใจก็ 
สบาย  พระองค์จึงตรัสพระคาถาว่า 

อะจิรัง  วะตะยัง  กาโย ปะฐะวิง  อะธิเสสสะติ 
ฉุฑโฑ  อะเปตะวิญญาโณ นิรัตถังวะ  กะลิงคะรัง 
กายนี้มันไม่นานหนอ  จะถูกทิ้งทับถมแผ่นดิน 
เมื่อกายนี้ไร้วิญญาณก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ที่ไร้ค่า 

เมื่อจบพระคาถา  ท่านปูติคัตตติสสเถระก็บรรลุอรหัตตผลแล้วก็ 
ปรินิพพาน 

เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างการดแูลผูป่้วยทีด่เีลศิ  คอืไม่ใช่ปล่อยทิง้  แต่ดแูลด้วย 
ความเอาใจใส่เท่าทีท่�าได้  ผูป่้วยย่อมได้รบักระแสแห่งความปรารถนาดี 
ผ่านการกระท�าต่างๆ  เช่นการประคองกาย  การค่อยๆ  เชด็ตวั  เป็นต้น 
ทีส่�าคญัคอื  ผูป่้วยได้รบักระแสธรรม  น�าให้เกดิปัญญาเหน็ความจรงิ  คอื 
ความไม่มีแก่นสารของกาย  เมื่อจิตยอมรับความจริงได้  ก็ไม่ทุกข์
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    ๒.๒.๓  เรือ่งของนกลุบดิา  คหบดชีาวเมอืงสงุสมุารครีี 
เมื่อเข้าสู่วัยชรา  ร่างกายอ่อนแอ  เจ็บป่วยออดแอด  เกิดความกระสับ 
กระส่าย  ก็ได้ฟังพระพุทธด�ารัสอันน่าประทับใจ  ดังนี้ว่า

“ถูกแล้ว  ท่านคหบดี  อันที่จริง  กายนี้กระสับกระส่าย  เปรียบดัง 
ฟองไข่  อันผิวหนังหุ้มไว้  ดูก่อน  ท่านคหบดี  ผู้ใดบริหารกายนี้อยู่ 
แล้วรับรองกายนี้ได้ว่าไม่มีโรคแม้เพียงครู ่เดียว  ผู ้นั้นจะมีอะไร 
นอกจากความเป็นคนเขลา

ดกู่อน  ท่านคหบด ี เพราะเหตนุัน้แหละ  ท่านพงึศกึษาอย่างนีว่้า  เมือ่ 
กายเรากระสับกระส่ายอยู่  จิตของเราจะไม่กระสับกระส่าย 

ดูก่อน ท่านคหบดี  ท่านพึงศึกษาอย่างนี้แล” 

นกุลบิดาฟังธรรมแล้วก็เข้าใจ  มีปีติ  หายกระสับกระส่าย  จนพระ 
สารีบุตรยังทักเลยว่า  อินทรีย์ท่านผ่องใสนัก  สีหน้าของท่านบริสุทธิ์ 
เปล่งปลั่ง
    ๒.๒.๔  ถ้าผูป่้วยยงัรูส้กึตวั  เป็นโอกาสดทีีจ่ะให้ผูป่้วย 
ตระหนักถึงความไม่ประมาท  น�าเอาความเจ็บป่วยมาเตือนตนเองให้ 
เร่งพัฒนาจิตใจ
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ในขณะทีก่�าลงัป่วย  แม้จะไม่สามารถท�างานอืน่ๆ  ได้ตามปกต ิ แต่กลบั 
เป็นโอกาสอนัด ี ทีจ่ะมาท�างานเพือ่ประโยชน์ตน  ทีผ่่านมาได้แต่ท�างาน 
เพื่อผู้อื่น  เช่น  ท�างานเลี้ยงครอบครัว  เลี้ยงบริวาร  ท�างานให้เจ้านาย 
ฯลฯ  ไม่มีเวลาสวดมนต์  ไม่มีเวลาภาวนาเลย  ตอนนี้มีเวลาแล้ว  ให้ใช้ 
เวลาภาวนา  สร้างกุศลให้เต็มที่  นอนอยู่บนเตียงก็ท�าได้  อย่าให้เวลา 
หมดไปกับความหงุดหงิด  ความวิตกกังวล  หรืออกุศลอื่นๆ  เพราะจะ 
กลายเป็นว่า  “กายก็เสื่อม  ใจก็เสื่อม”
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๓.  ในความเห็นของอาตมา..  “การุณยฆาต”  ไม่เหมือนกับ  “NR” 
การณุยฆาต  มเีจตนาให้ตาย  ชือ่กบ็อกอยูแ่ล้ว  “ฆาตะ”  แปลว่า  การ 
ฆ่า  จัดเป็นปาณาติบาต NR  เป็นการยอมรับความตาย  และมีความ 
ประสงค์ให้มันเป็นไปอย่างธรรมชาติ  ไม่ใช่การฆ่า
  ๓.๑  ถ้าอยากให้ตายเร็วขึ้น  อย่างนี้มีเจตนาให้ตาย  กลาย 
เป็น  “การุณยฆาต”  เป็นปาณาติบาต
  ๓.๒  ถ้าอยากให้ตายเร็วขึ้น  เพราะสงสาร  แต่ถ้าผู้ป่วยไม่ได้ 
แจ้งความจ�านงไว้  เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเขาอยากตาย?
 
๔.  อย่าคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้..เป็นเรื่องของคนอื่น  แท้ที่จริง  เป็นเรื่อง 
ของเราทุกคนที่เกิดมาแล้วในโลก!  พระพุทธองค์ทรงแนะน�าให้เรา 
พิจารณาเนืองๆ  พิจารณาทุกวัน  ว่า
  ๔.๑  เรามีความแก่เป็นธรรมดา  ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้
  ๔.๒  เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ 
ไปได้
  ๔.๓  เรามีความตายเป็นธรรมดา  ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ 
  ๔.๔  เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น
  ๔.๕  เรามีกรรมเป็นของตัว  ท�าดีจะได้ผลดี  ท�าชั่วจะได้ผลชั่ว
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การมาศึกษาและปฏิบัติธรรม  ไม่ได้หมายความว่า  มาศึกษาแล้ว  หรือ 
ปฏิบัติธรรมแล้ว  จะไม่แก่  ไม่เจ็บ  ไม่ตาย  หรือไม่พลัดพราก  แต่จะ 
เป็นดงันีว่้า  เมือ่ศกึษาแล้ว  หรอืปฏบิตัธิรรมแล้ว  เมือ่ประสบกบัสภาวะ 
เหล่านั้น  จะทุกข์น้อย  ทุกข์สั้นๆ  หรือไม่ทุกข์  สุดแต่ว่าจะได้รับผล 
ของการศึกษาและปฏิบัตินั้นมากน้อยเพียงใด

ขอให้เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย  จงได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา 
ด้วยเทอญ

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘
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ถาม  :  “เข้าใจ”  กับ  “รับได้”  นี่มันไม่เหมือนกันใช่ไหม?

เข้าใจ  ไม่ได้แปลว่า  รบัได้  แต่กแ็อบงงว่าถ้าเข้าใจจรงิๆ  มนัยงัต้อง 
มีรับได้ตามมาอีกเหรอ  ก็เข้าใจไปแล้ว  มันก็คือจบแล้วไม่ใช่เหรอ?

ตอบ  : ๕๕๕  โดยภาษา  สองค�านี้ก็ต่างกัน

“เข้าใจ”  กค็อื  รูเ้รือ่ง  รูค้วามหมาย  อาจจะหมายความคลมุถงึรูเ้หตรุูผ้ล 
รู้ที่มาที่ไป 

ส่วน  “รับได้”  ก็คือ  ยอมที่จะรับได้  หรือสามารถรับได้  อาจจะทุกข์ 
หรือผิดหวัง  แต่รับได้..

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๒
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ฉะนั้น
  -  ทั้งเข้าใจและรับได้  ก็มี
  -  เข้าใจแต่รับไม่ได้  ก็มี
  -  ไม่เข้าใจแต่รับได้  ก็มี
  -  ทั้งไม่เข้าใจและรับไม่ได้  ก็มี
  -  ตอนไม่เข้าใจ..รับได้  แต่พอเข้าใจแล้วรับไม่ได้  ก็มี
  -  ตอนไม่เข้าใจ..รับไม่ได้  แต่พอเข้าใจแล้วรับได้  ก็มี

รับได้  บางทีก็จัดอยู่ในสมถะได้  เข้าใจ  บางทีก็จัดอยู่ในปัญญาได้ 
ขึ้นอยู่กับว่า  ที่เข้าใจนั้น  เข้าใจอะไร  เข้าใจใคร  เข้าใจระดับไหน

ใจหนอใจ  !?!?

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ผมขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่า  เวลาผมสวดมนต์ 
แปล บท อะนจิจา  วะตะ สงัขารา  -  สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ...
อุปปาทะวะยะธัมมิโน  -  มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา...
อุปปัชชิตฺวา  นิรุชฌันติ  -  บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป... 
เตสัง  วูปะสะโม  สุโข  -  การเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้  เป็น 
ความสุขฯ 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๓
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ผมสงสยัว่า  สงัขารในทีน่ี ้ หมายถงึร่างกาย หรอืการปรงุแต่ง  วรรค 
แรกน่าจะหมายถึงร่างกาย  ว่ามันไม่เที่ยง  ส่วนวรรคสุดท้าย  การ 
เข้าไประงับสังขาร หมายถึง  ระงับการปรุงแต่ง  หรืออย่างไรครับ

ตอบ  :  พระคาถานี้  แปลความได้ว่า

  “สังขารทั้งหลาย  ไม่เที่ยงหนอ 
  มีความเกิดขึ้น  และความเสื่อมไป  เป็นธรรมดา 
  เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป 
  การเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเสียได้  เป็นสุข”  ดังนี้.

ท่อนแรกที่ว่า  “สังขารทั้งหลาย  ไม่เที่ยงหนอ”  หมายความว่า  สังขาร 
ทั้งหลาย  ซึ่งจะจ�าแนกเป็นขันธ์  ๕  หรืออายตนะ  ๖  เป็นต้นก็ได้ 
ซึ่งนับเป็นความปรุงแต่งทั้งฝ่ายรูปธรรม  และนามธรรมทั้งหมดนั้น 
ชื่อว่าไม่เที่ยงไปทั้งสิ้น  เพราะบรรดาสังขารเหล่านี้  ถ้าจ�าแนกเป็น 
ขันธ์  ๕  ก็เป็น: 
  รูปไม่เที่ยง 
  เวทนาไม่เที่ยง 
  สัญญาไม่เที่ยง 
  สังขารไม่เที่ยง 
  วิญญาณไม่เที่ยง 
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ถ้าจ�าแนกเป็นอายตนะ ๖  ก็เป็น: 
  จักขุ  (ตา)  ไม่เที่ยง 
  โสตะ  (หู)  ไม่เที่ยง
  ฆานะ  (จมูก)  ไม่เที่ยง 
  ชิวหา  (ลิ้น)  ไม่เที่ยง 
  กาย  ไม่เที่ยง 
  มโน  (ใจ)  ไม่เที่ยง 

เพราะเหตุใดจึงไม่เที่ยง?  เพราะสังขารเหล่านั้นทั้งหมดเป็น  “อุปปา- 
ทวยธรรม”  (อ่านว่า  อปุ-ปา-ทะ-วะ-ยะ-ธมั)  คอื  เพราะสงัขารเหล่านี้ 
ทัง้หมด  มคีวามเกดิขึน้เป็นธรรมดาด้วย  และมคีวามเสือ่มเป็นธรรมดา 
ด้วย  ล้วนมีความเกิดขึ้นและความแตกดับทั้งนั้น  แล้วก็เพราะไม่เที่ยง 
จึง  “เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป”  คือแม้จะเกิดแล้ว  ถึงความด�ารงอยู่ได้ 
เพียงชั่วขณะ  ก็ต้องดับทั้งนั้น  ถ้าดูให้ละเอียดขึ้น  ก็จะเป็น  “เกิดขึ้น 
ตั้งอยู่  ดับไป”  เพราะเหตุนั้น  สังขารเหล่านี้แม้ทั้งหมด  จึงเป็นของ 
ไม่เที่ยง  เป็นไปชั่วขณะ  เป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงได้  ไม่ยั่งยืน  ตั้งอยู่ได้ 
ไม่นาน  เป็นของชั่วคราว  ไร้สาระ  เป็นเหมือนกับของหลอกลวง 
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ท่อนทีว่่า “เตสงั  วปูะสะโม  สโุข”  จงึหมายถงึสภาพทีช่ือ่ว่าระงบัเสยี 
ซึง่สงัขารเหล่านัน้  สงัขารในท่อนนีจ้งึมคีวามหมายเดยีวกนั  คอื  จ�าแนก 
เป็นขันธ์  ๕  หรืออายตนะ  ๖  เป็นต้นก็ได้  ซึ่งนับเป็นความปรุงแต่ง 
ทัง้ฝ่ายรปูธรรม  และนามธรรมทัง้หมด  เพราะระงบัดบัเสยีได้ซึง่สงัขาร 
ก็ระงับวัฏฏะทั้งมวล  ก็ได้แก่  พระนิพพาน 

และพระนิพพานนี้อย่างเดียวเท่านั้น  ชื่อว่าเป็นสุขโดยส่วนเดียว 
ไม่ปรากฏลักษณะทุกข์เลย  สภาวะที่ยังเป็นความปรุงแต่งใดๆ  ที่จะ 
ชื่อว่าเป็นสุขโดยส่วนเดียวอย่างนี้  ไม่มีเลย!

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๔  มกราคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  “โมหะ” นี่คืออะไรคะ  แล้วมันเกี่ยวกับ  “ความหลง”  ยังไง 
คะ?

ตอบ  :  “โมหะ”  มลีกัษณะ  มกีารทำางาน  มผีลปรากฏ  และมเีหตใุกล้
ให้เกิด  ที่เราจะสามารถสังเกตได้  ดังนี้  :-
  -  มีลักษณะ  คือ  ไม่รู้ความจริงของสภาวธรรม
  -  งานของมัน  คือ  ทำาให้มีการปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์
  -  ผลที่ปรากฏ  คือ  ความมืดมน
  -  มีความใส่ใจในอารมณ์โดยไม่แยบคาย  เป็นเหตุใกล้ให้เกิด

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๔
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ฉะนั้น  สภาวะที่เรียกว่า  หลง  เผลอ  เหม่อ  ซึม  ทื่อ  มึน  ไม่รู้เนื้อรู้ตัว 
มัว  มืดมน  หรือ  ใจลอย  อย่างนี้จัดเข้าใน  “โมหะ”ทั้งหมด

แต่ทันทีที่รู้ว่าเมื่อกี้นี้  หลง  เผลอ  เหม่อ  ซึม  ทื่อ  มึน  ไม่รู้เนื้อรู้ตัว 
มวั  มดืมน  หรอื  ใจลอย  อยา่งใดอย่างหนึง่กไ็ด้  ขณะทีรู่้นัน้โมหะก็ดบั 
กลายเปน็สตขิึน้มา  เรากม็าใสใ่จในสิง่ทีเ่กดิขึน้กบัจติเมือ่กีน้ีบ้อ่ยๆ  กจ็ะ 
สามารถเปลี่ยน  “หลง”  เป็น  “รู้”  ได้

หลงบ้าง  รู้บ้าง  อย่างนี้บ่อยๆ  ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นลำาดับ

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ขอกราบอาราธนาธรรม  ขอความเมตตาจากพระอาจารย์ 
อธบิายรายละเอยีดเรือ่งการกนิเนือ้สตัว์  และการกนิมงัสวริตั  ตามที่ 
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ  แปลเป็นภาษาไทยด้วย

ตอบ  :  เรื่องท�านองนี้  ได้เคยตอบในคอร์สคนจีน  ขอยกเอาค�าตอบ 
ครั้งนั้นมาเรียบเรียงให้อ่านกัน...

ค�าถามที่ เกี่ยวกับ  “ท�าไมพระกินเนื้อสัตว ์”  เรื่องการกินนี่นะ 
พระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุว่า  ให้พิจารณาก่อนฉัน 

ครั้งหนึ่ง  มีอุบาสิกาคนหนึ่ง  ชื่อสุปปิยา  เข้าไปในวัด  พบพระป่วย 
รปูหนึง่  กไ็ปถามว่า  “โรคทีท่่านเป็นอยูน่ี ้ ท่านเคยกนิอะไรแล้วหาย?” 
พระก็บอกว่า  “เคยดื่มน�้าต้มเนื้อแล้วหาย”  โยมก็เลยบอกว่า  “เดี๋ยว 
โยมจะจัดหาให้”

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๕
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พอออกจากวัดมาแล้ว  ปรากฏว่าวันนั้นเป็นวันพระ  ไม่มีเนื้อขาย 
วนัอโุบสถ  เป็นวนัทีค่นอนิเดยีสมยันัน้เขานดักนัว่า  จะไม่ฆ่าสตัว์  วนันัน้ 
จึงไม่มีเนื้อสัตว์ขายในตลาด  เมื่อไม่มีเนื้อสัตว์  ก็เลยนึกว่า  “ท�ายังไงดี 
เรารบัปากพระไว้แล้วว่าจะหาน�า้ต้มเนือ้ไปถวาย”  โยมกเ็ลยกลบัไปบ้าน 
เฉือนเนื้อน่องตัวเอง  แล้วก็เอาผ้าพันแผลมาพันไว้  ส่งเนื้อน่องของตน 
ให้หญิงคนรับใช้  สั่งให้ต้มเนื้อนั้น  แล้วน�าไปถวายพระที่ป่วยนั้น  ส่วน 
อุบาสิกาก็เข้าห้องนอนบนเตียง

สามีเห็นอย่างนั้น  โยมคิดว่าสามีจะด่าเมียมั้ย  ถ้าเมียท�าอย่างนี้  จะด่า 
มั้ย?  สามีคนนั้นนะ  เห็นเมียท�าอย่างนั้น  ก็คิดว่า  “โห..เมียเราท�าสิ่งที่ 
ท�าได้ยาก!”  อนุโมทนากับเมียเลย!  สามีก็น�าเอาน�้าต้มเนื้อนั้นไปถวาย 
พระ  พระรับมาแล้วก็ฉัน  แล้วไม่นานก็หาย

ปรากฏว่า  พระฉันน�้าที่เป็นน�้าต้มเนื้อมนุษย์  ข่าวก็ไปถึงพระพุทธเจ้า 
พระพุทธเจ้าจึงเสด็จไปหาพระรูปนั้น  ถามพระรูปนั้นว่า  “ตอนจะ 
ฉันน่ะ..พิจารณารึเปล่า?”  พระรูปนั้นทูลตอบว่า  “ไม่ทันพิจารณา 
พระเจ้าข้า!  เพราะว่าเห็นโยมเขาเอามาถวาย  ก็ดื่มเลย”  ตรัสบอกว่า 
“รู้มั้ย  นั่นน่ะ  เป็นน�้าต้มเนื้อ..ที่เป็นเนื้อมนุษย์นะ”  แล้วจึงบัญญัติ 
สกิขาบทส�าหรบัพระภกิษวุ่า  “ห้ามภกิษฉุนัเนือ้มนษุย์”  เนือ้อืน่ยงัไม่ห้าม
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ครั้งหนึ่ง  มีฤ ๅษี  “อามคันธะ”  อยู่ที่ป่าหิมพานต์ของอินเดีย  แล้วก็ 
อยู ่แต่ในป่า  กินแต่ของป่า  ก็ขาดแคลนสารอาหารบางอย่าง  เช่น 
พวกเกลือ  หรือของเปรี้ยวต่างๆ  ก็พาบริวาร  ๕๐๐  องค์  มาในเมือง 
มาปีละครั้ง  แต่ละครั้งก็ไม่ใช่วันเดียวนะ  อาจจะประมาณเดือนหนึ่ง 
มาแต่ละครั้งก็เหาะมา  ชาวบ้านก็ศรัทธามาก  ท�าอาหารถวายเต็มที่ 
ฤ ๅษีบอกว่า  “เอาเฉพาะอาหารที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์นะ”  โยมก็ต้องเอากลับ 
บ้าน  แล้วก็ท�าใหม่  ก็ยอมท�าตามที่ฤ ๅษีบอก  ก็เป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆ

อยู่มาปีหนึ่ง  ฤ ๅษีมาอีก  ปรากฏว่าคราวนี้ชาวบ้านไม่ตื่นเต้น  ฤ ๅษีก็คิด 
ว่า  “เอ๊ะ!  เดี๋ยวนี้  เค้าเป็นอะไรไป?  ถูกพระราชาลงโทษหรือเปล่า.. 
หมู่บ้านนี้  หรือว่าถูกโจรปล้น?  ท�าไมมาคราวนี้เค้าไม่ตื่นเต้นกันเลย 
ไม่ต้อนรบัเราเหมอืนเมือ่ก่อน”  คอืต้อนรบัใส่บาตรปกต ิ แต่ว่าไม่ฮอืฮา 
เหมอืนเมือ่ก่อน  กเ็ลยถามโยมว่า  “เกดิอะไรขึน้  มเีหตเุภทภยัอะไรหรอื 
เปล่า?  ท�าไมดูบ้านเมืองเงียบเหงา  คนหายไปไหนหมด?”  โยมก็บอก 
ว่า  “อ้อ!  พวกเขาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดในป่าอีกที่หนึ่งครับ”

ฤ ๅษีก็อุทาน  “หา!  พระพุทธเจ้าเหรอ!..”  รู้สึกว่าค�านี้หาฟังยาก  ฤ ๅษี 
ตื่นเต้นมาก  ถามโยมว่า  “พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน?”  ฤ ๅษีอยากจะไป 
หาพระพุทธเจ้า  อยากจะไปเรียนธรรมะกับพระพุทธเจ้า  รู้ว่าตัวเอง 
ยังไม่ถึงที่สุดของทุกข์  ยังมีทุกข์อยู่  ก็อยากจะไปเข้าเฝ้า  แล้วก็แว็บ 
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ขึ้นมานิดหนึ่งในหัว  มีความคิดขึ้นมาแว็บหนึ่ง  แล้วก็ถามโยมไปว่า 
“พระพุทธเจ้ากินเนื้อกินปลามั้ย?” 

โยมตอบว่า  “กินครับ”

“โอ้!..  พระพุทธเจ้ากินเนื้อกินปลาหรือ?  กินกลิ่นดิบหรือ?” กลิ่นดิบ 
ในที่นี้  คือ  ของที่มีกลิ่นเนื้อ  ฤ ๅษีคิดว่า  การกินผักกินผลไม้นี่  มีกลิ่น 
สะอาด  การกินเนื้อกินปลานี่มีกลิ่นเหม็น  การกินผัก  กินผลไม้นี่ 
มีเมตตา  การกินเนื้อกินปลาไม่มีเมตตา  ฤ ๅษีใช้ค�าแทนคนที่กินเนื้อ 
กินปลาว่า  เป็นคนที่กินของเหม็น  เลยถามโยมไปว่า  “ใช่พระพุทธเจ้า 
หรือ? พระพุทธเจ้าท�าไมกินกลิ่นดิบของเหม็น?”

โยมบอก  “ใช่ครับ!  พระพุทธเจ้าจริงๆ  โยมไปฟังธรรมแล้ว  ธรรมะ 
ของพระองค์ทีท่รงแสดงมา  โยมเข้าใจแล้ว  ดบัทกุข์ได้จรงิ” คอืฤ ๅษไีป 
คุยกับพระโสดาบันเข้า! 

ฤ ๅษีก็ชักลังเลว่า  “เอ๊ะ!  ยังไงกันแน่?  จะเชื่อค�าว่า  ‘พุทธะ’  หรือจะ 
เชื่อใจตัวเองว่า  ‘ท่านกินกลิ่นดิบของเหม็น’  จะเชื่ออันไหนดี?”  ฤ ๅษี 
ก็ฉลาดอย่างหนึ่ง  คือว่า..ต้องไปพิสูจน์!  ก็ไปหาเลย  พาบริวารไป 
ด้วยนะ  ไปทั้งหมดเลย  ไปเข้าเฝ้าแล้วก็ไปสนทนาสอบถามกับ 
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พระพุทธเจ้า  เรียกว่าไปถึงไม่ให้เสียเวลาเลย..ถามทันที! 
“พระองค์ยังกินเนื้อกินปลาอยู่หรือ?” 

พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า  “ใช่!  เรายังกินอย่างที่ท่านว่า”

ฤ ๅษีถามไปอีก  “ท�าไมท่านยังกินกลิ่นดิบของเหม็น?”

พระพุทธเจ้าตรัสย้อนถามว่า  “อะไรเป็นกลิ่นดิบของเหม็น?”

ฤ ๅษกีต็อบว่า  “เอ้า!  กเ็นือ้สตัว์กบัปลานีแ่หละ..คอืกลิน่ดบิของเหมน็!”

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ไม่ใช่!  ใจที่เป็นอกุศลต่างหาก..เป็นกลิ่นดิบ 
ของเหม็น  ใจขี้โกรธ  เป็นของเหม็น  ใจที่เคียดแค้น  อยากจะท�าร้าย 
คนอื่น  เป็นของเหม็น  ใจที่โลภอยากได้ของคนอื่น  เป็นของเหม็น 
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ใจที่อยากจะอยู ่กับเมียของคนอื่น  เป็นของเหม็น  ใจที่คิดอยาก 
จะพูดโกหก  เป็นของเหม็น  ใจที่เคียดแค้น  อยากจะด่าคนอื่น 
เป็นของเหมน็  เนือ้และปลาไม่ใช่ของเหมน็  ใจทีถ่อืตวั  เป็นของเหมน็ 
ใจที่ยึดในความเห็นของตัวเองว่าถูก  เป็นของเหม็น  แม้แต่นักบวช 
ที่ถือศีลบ�าเพ็ญภาวนาแล้วอยากจะไปเป็นเทวดา นั่นก็เหม็น”

โดนใจฤ ๅษีหมดเลย!

“โอ้!  ฉันอุตส่าห์บ�าเพ็ญภาวนาอยากจะไปเป็นเทวดา   โอ...เราเหม็น 
เหรอเนี่ย! โอ..แล้วเรายึดความเห็นของตัวเองว่า  กินเนื้อกินปลาว่า 
เหมน็  นีเ่รายดึความเหน็ของตวัเอง  ไอ้ความยดึอนันี.้..เหมน็หรอื!”  ฤ ๅษี 
เห็นสภาวะเหล่านี้ในใจตัวเอง  เห็นแล้วมันน่ารังเกียจจริงๆ  โดยเฉพาะ 
ตัว  ‘มานะ’  ที่เห็นว่าตัวเองดีกว่าพระพุทธเจ้าเมื่อกี๊นี้  โอ้!..เหม็นมาก 
เลย!

พอเห็นอย่างนี้แล้ว..ก้มกราบเลย!  เห็นแล้วว่า..ตัวเองเหม็นมาก  กิน 
ผักกินผลไม้มาตลอดชีวิตนะ  ไม่ได้กินเนื้อกินปลาเลย  แต่เหม็นมาก 
เลย..เห็นว่าตัวเองเหม็นมาก  ก้มลงกราบพระพุทธเจ้า  ขอบวชกับ 
พระพุทธเจ้าเลยนะ  พอบวชแล้วไม่นานก็เป็นพระอรหันต์  เป็นพระ 
อรหันต์ที่กินเนื้อกินปลาได้  แต่ใจไม่เหม็นเลย!
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แต่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไม่ให้ฉันเนื้ออยู่  ๑๐  อย่าง  เนื้อมนุษย์ก็มี 
สาเหตอุย่างทีเ่ล่าแล้ว  ต่อมามช้ีางตาย  คนเลีย้งช้างเอาเนือ้ช้างมาถวาย 
พระ  พระกฉ็นั  คนทัง้หลายกก็ล่าวกนัว่า  “โอ..ท�าไมฉนัเนือ้ช้าง”  ช้าง 
เป็นพาหนะของพระราชา  พระราชาประทบันัง่บนหลงัช้างแล้วเสดจ็ไป 
ทีต่่างๆ  บางครัง้กย็งัช่วยท�าสงครามปกป้องบ้านเมอืง  ช้างตายแล้วควร 
ท�าศพ  ควรฝังให้สมเกยีรตขิองช้าง  ไม่ใช่เอาเนือ้มากนิ  เพราะเป็นสตัว์ 
ที่มีบุญคุณ  พอพระพุทธเจ้าทราบเรื่องแล้ว  พระองค์ก็ห้ามไม่ให้ 
พระภิกษุฉันเนื้อช้าง

เช่นเดียวกับเนื้อม้า  มีม้าตายก็มีกรณีคล้ายๆ  กัน  แล้วพระพุทธองค์ก็ 
ห้ามไม่ให้พระภิกษุฉันเนื้อม้า  ต่อมาก็เหตุให้พระองค์ทรงบัญญัติห้าม 
ภิกษุฉันเนื้อสัตว์ต่างชนิดมากขึ้น  รวมแล้วมี  ๑๐  อย่าง  คือ  เนื้อคน 
เนื้อช้าง  เนื้อม้า  เนื้อหมี  เนื้อสุนัข  เนื้องู  เนื้อสิงโต  เนื้อเสือเหลือง 
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เนื้อเสือโคร่ง  และเนื้อเสือดาว  นี่คือที่พระองค์ห้ามและระบุชื่อเอาไว้ 
นอกจากนั้นแล้ว  เนื้อที่ไม่ได้ระบุชื่อ  ถ้าเห็นว่าเขาฆ่ามาให้เรา  เนื้อ 
อย่างนี้ก็ห้าม  เช่นว่าเห็นเขาฆ่าไก่  แล้วก็ไปย่างไก่  แล้วมาถวายพระ 
อันนี้ห้ามฉัน  เนื้อไก่..ไม่ได้ห้าม  แต่เห็นเขาฆ่ามาให้เรา  อย่างนี้ห้าม 
ไม่ให้ฉัน

หรือบางทีไม่เห็นหรอก  แต่ได้ยินว่าเขาฆ่ามาให้เรา  เช่น  พระเดินผ่าน 
บ้านโยมไป  แล้วโยมบอกว่า  “อุ๊ย!  พระมา!  เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเอาไก่ 
ตัวนี้มาต้มถวายพระดีกว่า”  พอเช้ามาบิณฑบาตได้ไก่ตัวนั้น  เป็น 
ต้มข่าไก่มาแล้ว  อย่างนี้ก็ห้ามไม่ให้พระฉัน  กลายเป็นธรรมเนียมของ 
ชาวพุทธอย่างหนึ่งว่า  เวลาจะถวายอาหารพระ..จะไม่บอกก่อนว่าจะ 
ถวายอะไร  บอกแค่ว่า  “จะถวายอาหาร”

อีกอย่างหนึ่งคือ  ไม่ได้เห็น..ไม่ได้ยิน..แต่สงสัย!  สงสัยนี่คือ  สงสัยว่า 
เขาฆ่าสัตว์นั้นเฉพาะเพื่อเรา  อย่างนี้ก็ห้ามไม่ให้ฉัน  เช่น  พระเดินผ่าน 
บ้านโยมเหน็ไก่อยู ่ ๓  ตวั  กลบัไปวดั  รุง่เช้ามาบณิฑบาต  เหน็ไก่เหลอื 
อยู่  ๒  ตัว  แล้วที่โยมใส่บาตรมาเป็นไก่ย่าง!  อย่างนี้นะ  “อ้าว!  สงสัย 
ไก่ตัวนั้นโดนฆ่ามาถวายเราซะแล้ว!”  อย่างนี้ก็ห้ามไม่ให้พระฉัน  กรณี 
หลังนี้  คือไม่ได้เห็น  ไม่ได้ยิน  แต่คะเนเอาคิดเอาว่า..น่าจะเป็นอย่างนี้ 
ก็ไม่ฉัน!  จะฆ่าเอง  หรือสั่งให้เขาฆ่า  ก็ไม่ได้ทั้งนั้น
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ใครเคยเข้าร้านอาหารจ�าพวกซีฟู้ดบ้างมั้ย?  ร้านอาหารทะเลน่ะ  จะมี 
ปลาสดๆ  กุ้งสดๆ  คือปลามีชีวิต  กุ้งมีชีวิตนะ  แล้วให้ลูกค้าไปชี้ “เอา 
ตัวนี้..เอาตัวนี้!”  ไม่ได้ฆ่าเอง..แต่สั่ง  อย่างนี้ก็ห้ามนะ!

แต่ถ้าของที่เขามีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว  เป็นเหมือนซากศพ  แล้วเราไป 
ซื้อนะ  อย่างนี้ก็ไม่เป็นไร  เราไม่ได้ไปสั่งพ่อค้าว่า  “พรุ่งนี้เอาไก่มาให้ 
๕  ตัวนะ  พรุ่งนี้ฉันจะท�าบุญ”  ถ้าสั่งอย่างนี้..ก็ไม่ได้!  แต่ถ้าเขาขาย 
อยู่แล้วนะ  แล้วเราเดินผ่านไป  “เออ..เดี๋ยวจะเอาอันนี้ไปท�าอาหาร”
อย่างนี้ได้!

มีตัวอย่างนะ  ในสมัยพุทธกาล  มีเสนาบดีอยู่คนหนึ่ง  ชื่อสีหเสนาบดี 
เสนาบดกีเ็หมอืนเป็นนายกรฐัมนตรขีองแคว้น  แคว้นนัน้ชือ่ว่าแคว้นวชัชี 
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วชัชกีเ็ป็นแคว้นหนึง่ทีอ่ยูท่างเหนอืของแคว้นมคธในชมพทูวปี  ปกครอง 
ด้วยระบบสามัคคีธรรม  มีเรื่องอะไรก็จะมาประชุมกัน  ช่วงนั้นเวลา
ประชมุกนันะ  เขากจ็ะพดูกนัถงึเรือ่งพระพทุธเจ้า  พดูกนัในทีป่ระชมุว่า 
พระพทุธเจ้าทรงมพีระคณุมากมาย  แล้วกท่็อง  “อติปิิ โสฯ”  กนัในห้อง 
ประชุม  ก็คือเป็นค�ากล่าวถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า  แต่สีหเสนาบดี 
ไม่ได้เป็นชาวพทุธ  เขานบัถอืชเีปลอืย  นบัถอืนกับวชทีไ่ม่นุง่ผ้า  ทีเ่ดีย๋วนี้ 
เรียกกันว่าศาสนาเชน  พอสีหเสนาบดีได้ยินคนในห้องประชุมพูดกันถึง 
พระพทุธเจ้า  กส็นใจอยากจะไปเข้าเฝ้าพระพทุธเจ้า  แต่ตวัเองมอีาจารย์ 
เป็นชเีปลอืย  กเ็ลยไปขออนญุาตอาจารย์ก่อน  ชเีปลอืยไม่อนญุาต  บอก 
ว่า  “อย่าไปเลย  เสียเวลา  เขาไม่ใช่พระอรหันต์หรอก  เรานี่แหละ.. 
อรหนัต์  เราไม่นุง่ผ้า  เราไม่มกีเิลสเรือ่งเครือ่งนุม่ห่มแล้ว  พระพุทธเจ้า 
ยังห่มจีวรอยู่เลย!”  สีหเสนาบดีได้ยินอย่างนั้น  ก็เลยยังไม่ไป

70



พระกฤช  นิมฺมโล

อยู่มาอีกวัน  ไปประชุมอีก  ที่ประชุมก็คุยกันถึงพระพุทธเจ้าอีก  ก็ 
ศรัทธาอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าอีก  ก็ไปขออนุญาตอาจารย์  คือ 
ขออนุญาตชีเปลือย  ก็ถูกปฏิเสธอีก  ก็เลยไม่ได้ไปอีกเป็นครั้งที่  ๒  แต่ 
เนื่องจากว่าเขามีต�าแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  ก็ต้องมีการประชุม 
อยู่บ่อยๆ  ในห้องประชุมก็พูดถึงแต่เรื่องพระพุทธเจ้า  เพราะเป็นเรื่อง 
ส�าคัญมาก  เขาก็คุยกันบ่อย  คราวนี้ก็เลยตัดสินใจไม่ไปขออนุญาต 
อาจารย์แล้ว  อาจารย์จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต  ฉันก็จะไปแล้ว

ปรากฏว่าเมื่อไปถึง  พอฟังธรรมแล้วก็บรรลุเป็นโสดาบัน  ก็เลยนิมนต์ 
พระพุทธเจ้าให้ไปฉันอาหารที่บ้าน  สั่งคนที่บ้านให้ไปซื้อเนื้อในตลาด

ข่าวก็ร�่าลือกันว่า  ลูกศิษย์ชีเปลือยตอนนี้เปลี่ยนแล้ว  เปลี่ยนไปนับถือ 
พระพุทธเจ้าแล้ว  ข่าวใหญ่มาก  เพราะว่าสีหเสนาบดีเขาเป็นคนส�าคัญ 
เป็นถึงนายกรัฐมนตรี  แล้วก็รู้มากด้วย  รู้ขนาดที่ว่าสั่งให้ไปซื้อเนื้อด้วย 
ชีเปลือยได้ยินอย่างนั้นก็คิดว่า  “โอ้โห!  พวกชาวพุทธนี่ไม่ได้เรื่องเลย 
ลกูศษิย์กไ็ม่ได้เรือ่งเลย..ไปซือ้เนือ้!  ศาสดากไ็ม่ได้เรือ่งเลย..กนิเนือ้!” 
ก็ให้ลูกศิษย์ตัวเองไปโพนทะนาว่า  “เนี่ย!  พวกโหดร้าย..กินเนื้อ!”

พวกลกูน้องของสหีเสนาบดไีด้ยนิอย่างนัน้กไ็ปรายงานเจ้านาย “จะท�า 
ยังไงดีครับ?  จะทิ้งเนื้อนี้มั้ย?  จะท�าอาหารใหม่มั้ย?”
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สหีเสนาบดบีอกว่า  “ไม่ต้องทิง้  เราไม่ได้ฆ่าเอง  เป็นของทีเ่ขาขายอยู่ 
เป็นปกตอิยูแ่ล้วในตลาด  เราไม่ซือ้กม็คีนอืน่ซือ้  และเขากฆ่็ามาขาย 
อย่างนี้เป็นปกติ”  แล้วก็น�าอาหารนั้นไปถวายพระพุทธเจ้า
คนทั้งหลายก็สนใจจ้องดูกันว่า..พระพุทธเจ้าจะฉันมั้ย?  ปรากฏว่า 
พระองค์ก็ฉัน! 

แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนพระภิกษุว่า  “เวลาจะฉันอาหารให้พิจารณา 
ก่อน”  คือแม้จะเว้นจากเนื้อที่ห้ามแล้ว  ก็ต้องฉันให้ถูกต้องด้วย 
ไม่ใช่พอเว้นเนื้อที่ห้ามทุกอย่าง  ฉันได้แล้วก็โซ้ยแหลกเลย!  กินอย่าง 
มูมมามอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้  ก็คือบอกว่า  อาหารที่โยมเขาถวายมานี่นะ 
ถ้าเราจะฉัน 
  -  ไม่ใช่ฉันเพื่อเพลิดเพลินสนุกสนาน  หรือ  ฉันอย่างเมามันให้ 
อ้วนพี
  -  ไม่ได้ฉันเพื่อประดับตกแต่งความเป็นตัวตนโอ้อวดว่า  ‘เรา 
มีอาหารดี’ 
เคยมัย้?..  รูส้กึว่ากนิร้านนีแ้ล้วโก้มากเลย  กนิทีน่ีแ่ล้วเน้นทีรู่ส้กึหรูๆ   ถ้า 
กินอย่างนี้นะ..  ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอน
  -  พระพุทธเจ้าสอนว่า  เวลาจะกิน  ให้พิจารณาว่า  เป็นเพียง 
เพื่อหล่อเลี้ยงอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้  ถ้าเป็นพระเป็นนักบวช..ก็เพื่อ 
อยู่ประพฤติพรมจรรย์ต่อไป  ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดา..ก็เพื่ออยู่ท�า 
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ความดี  ภาวนาต่อไป 
  -  กินเพื่อดับทุกขเวทนาเก่า  คือความหิว  ความหิวเป็นทุกข- 
เวทนาเก่า  คือกินแล้ว  ทุกขเวทนาเก่าจะดับไป
  -  แล้วก็กินให้พอดี  อย่าให้อิ่มเกินไปจนเกิดทุกขเวทนาใหม่ 
ขึ้นมา  มีมั้ย  กินแล้ว  “โฮ้ย!  กินแล้วท้องอืด  อึดอัด”  อย่างนี้เรียกว่า 
มีทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้น  เป็นการกินที่ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอน

เวลากนิกใ็ห้พจิารณาว่าเป็นธาต ุ ไม่มชีวีติ  ไม่ใช่สตัว์แล้ว  ว่างจากความ 
เป็นตวัตนแล้ว  อาหารทีอ่ยูต่่อหน้าเรานีเ่ป็นธาตดุนิน�า้ลมไฟ  ทัง้อาหาร 
และผู้กินก็เป็นธาตุด้วยกัน  ธาตุที่เป็นอาหารกับธาตุที่เป็นผู้กินนี่นะ 
มีข้อสังเกต..  ไอ้ผู้กินเนี่ย..สกปรก!  อาหารที่สะอาดน่ากินนะ  พอมา 
ถูกเข้ากับธาตุผู้กินปุ๊บ!  อาหารนั้นสกปรกทันที  ตักเข้าปากแล้วไปแบ่ง 
คนอืน่..  ไม่มใีครอยากกนิแล้ว..ใช่มัย้?  อาหารอยูใ่นจานน่ากนิ  พอโดน 
ลิน้เรา  แล้วเราไปแบ่งคนอืน่นะ  ไม่มใีครเอา  แสดงว่าอะไรน่ารงัเกยีจ? 
อะไรสกปรก?  อาหารที่น่ากิน  เมื่อถูกกับเราแล้ว..น่ารังเกียจทันทีเลย! 
ถกูแป๊บเดยีวนะ!  ถกูแป๊บเดยีวกน่็ารงัเกยีจเลย  กนิเข้าไปแล้วนะ  ตอน 
ออกมา..ก็ยิ่งน่ารังเกียจ  ตอนกินน่ะ..น่ากินมาก  แต่ตอนออก..ก็น่า 
รังเกียจมากเลย  เพราะมันอยู่ในร่างกายนี้นาน  แสดงว่าร่างกายนี้น่า 
รังเกียจ  ร่างกายนี้สกปรก  ร่างกายนี้ไม่สวยไม่งาม  พิจารณาอย่างนี้
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พิจารณาก่อนกินอย่างนี้  แล้วกินเนื้ออะไรก็ได้  ที่ไม่ใช่เนื้อ  ๑๐  อย่าง 
และเนื้อนั้น..
  -  ไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าเพื่อเรา 
  -  หรือไม่ได้ยินว่าเขาฆ่าเพื่อเรา 
  -  หรือว่าไม่ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเพื่อเรา 

เข้าใจมั้ย?  ตอบยาวมากเลยนะ!

มีคนถามว่า  :  ถ้าหากเราไม่กินเนื้อสัตว์  คนก็จะไม่ฆ่าสัตว์ 

ตอบว่า  :  เป็นไปไม่ได้  มันคนละเรื่อง  คือเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้  ที่ 
เมืองจีน  คนกินมังสวิรัติน่าจะมาก  คนอินเดียก็กินมังสวิรัติมากเหมือน 
กัน  แต่ทั้ง  ๒  ประเทศไม่สามารถห้ามการฆ่าสัตว์ได้เลย  ถ้าเราเจริญ 
เมตตาแล้วไม่กินเนื้อสัตว์  ก็เป็นส่วนดีของเรา  เป็นบุญ  เป็นกุศลของ 
เรา  น่าอนโุมทนา  แต่ถ้าคดิเลยไปถงึว่า  ห้ามทกุคนอย่าฆ่าสตัว์  อย่างนี้ 
มันเกินไป!

ข้อที่ควรระวังอย่างหนึ่งก็คือ  ความถือตัว  ว่า  “ตัวเราเองไม่กินเนื้อ 
แล้วดีกว่าคนกินเนื้อ”  หรือความคิดที่ว่า  “คนกินเนื้อเป็นคนโหดร้าย 
เราไม่กินเนื้อ..เราเป็นผู้มีเมตตา”  ความคิดอันนี้เป็นความคิดของฤ ๅษี 
ตอนที่ไปเจอพระพุทธเจ้า  เข้าใจมั้ย?  คือ  เราท�าดีของเรา..อันนี้ดีแล้ว 
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เราเว้นเนื้อสัตว์ด้วยเมตตาของเรา..ก็เป็นความดีของเรา  แต่พอเห็น 
คนอื่นเขากิน  แล้วเราไม่สบายใจ..  ตอนนี้เป็นทุกข์ในใจของเรา  จิตใจ 
ขณะนั้นผิดปกติไปเลย  ถ้าเห็นความผิดปกติในใจ..ก็ใช้ได้!

พระเทวทัตเคยใช้เรื่องนี้มาเป็นอุบายในการแยกสงฆ์ออกจากกัน  เคย 
ได้ยนิมัย้?  พระเทวทตัมคีวามคดิอย่างหนึง่  คอื  อยากเป็นใหญ่  อยากมี 
บรวิารเยอะๆ พระเทวทตักอ็อกอบุายด้วยการไปขอพรจากพระพทุธเจ้า 
๕  ข้อ  ให้พระทั้งหลายถือปฏิบัติ  ๕  ข้อนั้น  คือ 
  ๑. ขอให้พระอยู่ป่าตลอดชีวิต  ห้ามอยู่ในบ้านในเมือง 
  ๒. ให้พระบิณฑบาตตลอดชีวิต  ห้ามรับกิจนิมนต์ 
  ๓. ให้ถือผ้าบังสุกุล  คือผ้าที่เขาทิ้งแล้ว  หรือผ้าห่อศพ  ให้ 
    นุ่งห่ม  ผ้าที่เป็นผ้าบังสุกุลอย่างนี้ตลอดชีวิต  ห้ามรับจีวรที่ 
    โยมถวาย
  ๔. ให้อยูใ่นทีโ่คนไม้ตลอดชวีติ  ถ้าแดดร้อนกอ็ยูโ่คนไม้  ถ้าแดด 
    ไม่ร้อนก็อยู่กลางแจ้ง  คือ  ห้ามเข้าที่มุงที่บัง  ห้ามอยู่กุฏิ 
    ตลอดชีวิต
ข้อสุดท้าย.. 
  ๕.  ห้ามกินเนื้อกินปลาตลอดชีวิต!
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ขอให้พระพุทธเจ้าบัญญัติเป็นสิกขาบท  ใครละเมิดมีโทษ 
เพื่อนพระเทวทัตก็ถาม  “แล้วถ้าขอ..แล้วพระองค์อนุญาตตามนี้ล่ะ 
แล้วจะเป็นยังไง?  จะมีผลดีอะไรกับเรา?” 
พระเทวทตักว่็า “อ้าว!  เรากไ็ด้หน้าส ิ ว่าเราเป็นคนเสนอ พระในวงการ 
พระพทุธศาสนาเจรญิขึน้มาได้เพราะเรา  พระมกัน้อย  สนัโดษ  ไม่สะสม 
น่าเลือ่มใสอย่างนี ้ กเ็พราะเรา  เหน็มัย้  พระพทุธเจ้ายงัรบัค�าเสนอแนะ 
จากเราเลย  อย่างน้อยๆ  ก็ต้องมีลูกศิษย์มาหาเรามากขึ้น” 

เพื่อนก็แย้งอีก  “เอ้า!  แล้วถ้าพระพุทธเจ้าปฏิเสธล่ะ? 
เทวทัตก็บอก  “ก็ยิ่งดีเลย!  เราจะได้ประกาศไปเลยว่า  พระพุทธเจ้า 
นี่มักมาก  ไม่สันโดษแล้ว  ใครอยากสันโดษ  ใครอยากมักน้อยให้มา 
หาเรา  ใครอยากไปนพิพานให้มาหาเรา  ตอนนีพ้ระพทุธเจ้ามกัมากแล้ว 
ไม่พาไปนิพพานได้แล้ว  พระพุทธเจ้ายังรักสุขรักสบาย  ยังอยากอยู่กุฏิ 
อยู่เลย  จึงไม่ยอมสั่งให้ทุกรูปอยู่โคนไม้ตลอดชีวิต  พระพุทธเจ้าอยาก 
ได้จวีรสวยๆ  อยากได้จวีรจากโยม  กเ็ลยไม่ยอมสัง่ให้ทกุรปูใช้ผ้าห่อศพ 
หรือผ้าบังสุกุลตลอดชีวิต  พระพุทธเจ้าขี้เกียจแล้ว  ไม่ยอมบิณฑบาต 
รอแต่ให้โยมมาถวาย  จงึไม่สัง่ให้ทกุรปูบณิฑบาตตลอดชวีติ  พระพทุธ- 
เจ้ายังติดรสชาติ  เลยไม่ยอมให้เลิกกินเนื้อและปลา  แถมยังโหดร้าย 
ด้วย  เนี่ย..ประกาศไปอย่างนี้  เดี๋ยวคนทั้งหลาย  ทั้งพระทั้งโยม  ก็จะ 
มาหาเราเอง”
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ปรากฏว่าที่คุยกันนั้น  เพื่อนพระเทวทัตก็บอกว่า “แจ๋วมาก!  ความคิด 
นี้แจ๋วมาก  ไปเลยๆ”  ก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า  ท�าเป็นนอบน้อมนะ 
กราบ  แล้วก็พูดว่า  “ขอโอกาสให้พระองค์บัญญัติ  ๕  ข้อนี้  เป็น 
ข้อปฏิบัติส�าหรับพระภิกษุทุกรูปตลอดชีวิต...” 
  พระพุทธเจ้าฟังแล้วก็ตรัสว่า  “อย่าเลยเทวทัต  อย่าเลย.. 
ถ้าใครปรารถนาจะอยูป่่าตลอดชวีติ  กอ็ยูไ่ป  ใครปรารถนาจะอยูบ้่าน 
ก็อยู่ได้  ใครปรารถนาจะบิณฑบาตตลอดชีวิต  ก็บิณฑบาตไป  ใคร 
ปรารถนาจะรบักจินมินต์บ้าง  กท็�าได้  ใครปรารถนาจะถอืผ้าบงัสกุลุ 
ตลอดชีวิต  ก็ใช้ไป  ใครจะรับจีวรจากโยม  ก็รับได้”  ๓  ข้อนี้  ท่าน 
ให้ไปอยู่ในเรื่องของธุดงค์  คือ  ข้อปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลส  ใครตั้งใจ 
จะท�าให้ยิ่งขึ้น  ก็คือมาสมาทานธุดงค์  ก็ท�าได้  แต่ไม่บังคับ  พระจะ 
ไม่ถือธุดงค์เลยก็ได้  แต่อย่าผิดศีล  แต่ถ้าท�า  ๓  ข้อนี้ได้ก็ดี  แต่ถ้าจะ 
ให้บังคับทุกรูปถือปฏิบัติอย่างนี้  พระองค์ไม่บังคับ  แต่ส่วนข้อที่  ๔  ที่ 
ให้อยู่โคนไม้ตลอดชีวิตนี่..  ไม่ได้!  ให้อยู่ได้เฉพาะหน้าแล้ง  พอฤดูฝนก็ 
ต้องหาที่มุงที่บัง  ฤดูฝน  ๔  เดือนให้หากุฏิ  ถ้าไม่มีกุฏิก็อยู่ถ�้า
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๓  ข้อแรกให้อยู่ในข้อธุดงค์  ข้อ  ๔  อนุญาตให้ได้แค่  ๘  เดือน 
ส่วนข้อสุดท้าย  เรื่องกินเนื้อกินปลา  พระพุทธเจ้าไม่ห้าม!  เพียงแต่ 
เว้นเนือ้  ๑๐  อย่าง  ทีก่ล่าวแล้วข้างต้น  และเว้นเนือ้ทีไ่ด้มาด้วยอาการ 
๓  อย่าง  คือ  ได้เห็น  ได้ยิน  หรือสงสัย  ว่าเขาฆ่าเพื่อเรา  อย่างนี้ 
ไม่ให้ฉัน  แล้วพระองค์ก็ให้พิจารณาก่อนฉันก่อนกิน  อย่างที่ว่าเมื่อกี้ 
น่าจะเข้าใจแล้วนะ

แต่ไม่ใช่หมายความว่าคนไม่กินเนื้อสัตว์ผิดด้วยนะ  ไม่ใช่อย่างนั้นนะ 
คือคนกินเนื้อสัตว์  กับคนไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ย  ไม่ได้เป็นเครื่องบ่งบอกว่า 
ใครผิดใครถูก  แต่ถ้าคิดว่า..“โอ้!  พระพุทธเจ้าอนุญาตแล้ว”  แล้ว 
ไปบอกโยม  “ไก่นี่อร่อยนะ  ไปหามาให้หน่อย”  อย่างนี้ไม่ได้

หรือว่าไปยึดในความเห็นของตัวเองว่า  อย่างนี้เท่านั้นถูก  เช่นว่า..ฉัน 
ไม่กินเนื้อสัตว์  แล้วยึดว่าตรงนี้ถูก  คนอื่นผิด  อย่างนี้ก็เป็นการยึดใน 
ความเห็น  แล้วถ้ายึดถึงขนาดที่ว่า  ต้องท�าอย่างนี้จึงจะไปนิพพานได้ 
ตรงนี้ก็กลายเป็นเรื่องของ  “สีลัพพตปรามาส”  ซึ่งพระโสดาบันละได้ 
แล้ว!

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๙
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ตามความเป ็นจริง 
ด้ วยจิตที่ตั้งมั่น
และเป็ นกลาง”

หลวงพ ่อปราโมทย์  ปราโมชฺโช



นิมฺมโลตอบโจทย์

ถาม  :  การพูดความจริงไม่หมด  พูดเพียงครึ่งเดียว  (half-truth) 
หรือการโกหกสีขาว  (White  Lies)  จะเพื่อประโยชน์ตัวเอง  หรือ 
เพื่อประโยชน์ผู้อื่นนั้น  เป็นการล่วงศีลข้อมุสาวาท  หรือไม่ครับ? 
ตัวอย่างเช่น  พ่อแม่บอกลูกว่า  “ถ้าไม่นั่งให้เรียบร้อยบนรถ  (ชี้ไป 
ยังคนแปลกหน้าบนถนน)  ต�ารวจจะมาจับไปนะ!”  หรือเพื่อนบอก 
ว่า  “เดือนนี้รับเงินเดือนเกือบแสนน่ะ”  (นี้เป็นยอดรวมเงินเดือน 
และ Bonus ทีจ่่ายในเดอืน ๑๒) หรอืเพือ่นร่วมงาน นาย  ฮ.  บอก 
กับที่ประชุม  อาสา  กับประธานว่า  จะท�าโครงการนั้นโครงการนี้ 
มากมาย  แต่เวลาผ่านไป  โครงการต่างๆ  ก็ไม่ได้ท�า  จนมีผู้อื่น 
เอาไปท�า  จนแล้วเสร็จ  ประธานก็ชม  นาย  ฮ.  ก็ดีใจประประกาศ
ความส�าเร็จ  ประหนึ่งตัวท�า  โครงการนั้นเอง  จึงไม่แน่ใจว่าใน 
ตัวอย่างที่ยกขึ้นมา  เป็นการล่วงศีลในข้อมุสาวาท หรือไม่  อย่างไร 
ครับ  ขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะครับ

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๖
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ตอบ  :  องค์ของศีลข้อมุสาวาท  มีดังนี้
  ๑.  เรื่องไม่จริง
  ๒.  จิตคิดจะกล่าวค�าไม่จริงนั้น
  ๓.  พยายามกล่าวค�าไม่จริงนั้น
  ๔.  ผู้อื่นเข้าใจเรื่องนั้น

คือแค่เข้าใจ  แม้ไม่เชื่อ  ผู้พูดก็ศีลขาดแล้ว  การพูดความจริงไม่หมด 
พูดเพียงครึ่งเดียว  (half-truth)  หรือการโกหกสีขาว  (White  Lies) 
จะผดิและมโีทษเพยีงใด  กอ็ยูท่ีเ่จตนา  และผลเสยีทีเ่กดิขึน้จากการพดู 
นั้น  ผลเสียมาก  ก็มีโทษมาก

กรณีที่  ๑  พ่อแม่บอกลูกว่า  “ถ้าไม่นั่งให้เรียบร้อยบนรถ  (ชี้ไปยังคน 
แปลกหน้าบนถนน)  ต�ารวจจะมาจับไปนะ!”
  -  ถ้าคนแปลกหน้าที่ถูกชี้นั้นไม่ใช่ต�ารวจ  ก็ผิดศีล
  -  ถ้าเป็นต�ารวจจรงิๆ  แต่การนัง่ของลกู  (ทีว่่าไม่เรยีบร้อยน่ะ) 
เป็นเหตุให้ต�ารวจจับจริงหรือไม่  ถ้ารู้ว่าไม่ใช่  แล้วพูดไป  ก็ผิดศีล
  -  แม้ว่าพ่อแม่จะมเีจตนาเพยีงจะสัง่สอนลกู  แต่ถ้าน�าค�าไม่จรงิ 
มาสอน  ก็มีผลเสีย  เช่น  ท�าให้ลูกเข้าใจผิดว่าคนนั้นเป็นต�ารวจ  เข้าใจ 
ว่าเพียงนั่งไม่เรียบร้อยก็เป็นให้ถูกจับ  สร้างภาพในใจว่าต�ารวจดุร้าย 
น่ากลัว  เป็นต้น  ซึ่งก็จะส่งผลถึงทัศนคติ  บุคลิกภาพ  และการใช้ชีวิต 
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ต่อไป  นี่ยังดีนะ..  อาตมาเคยเดินผ่านโยมแม่-ลูก  ลูกท�าอะไรไม่ทัน 
สังเกต  ได้ยินแต่เสียงแม่ดุลูกว่า  “หยุดเดี๋ยวนี้นะ  เดี๋ยวพระตี!”  โถ... 
มาใส่ร้ายพระ!  คงจะคิดผลักภาระให้พ้นตัว  แต่ก็กลายเป็นกล่าว 
วจีทุจริต  เลยต้องเลี้ยวไปปรับทัศนคติสักหน่อย

ตัวอย่างค�าที่ควรพูดในกรณีที่  ๑  :
  “นั่งให้เรียบร้อยนะคะ  เดี๋ยวถ้าจ�าเป็นต้องเบรค  ลูกจะได้ 
ไม่ล้มคะม�า  จะได้ไม่เจ็บตัว”
 
  “นั่งให้เรียบร้อยหน่อยนะจ๊ะ  พ่อจะได้มีสมาธิขับรถ  ถ้าต้อง 
มาดูลูกบ้าง  ดูถนนบ้าง  เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุนะ”  เป็นต้น  คือ 
หันมาใช้ค�าพูดในเชิงแนะน�าด้วยเมตตา  ไม่ใช่พูดสั่งห้ามที่ระคนด้วย 
ความโกรธ  หรือพูดเอาง่ายด้วยการโกหกหลอกเด็ก

กรณีที่  ๒  เพื่อนบอกว่า  “เดือนนี้รับเงินเดือนเกือบแสนน่ะ”  (นี้เป็น 
ยอดรวมเงินเดือน  และ  Bonus  ที่จ่ายในเดือน  ๑๒)
  -  ถ้าเพื่อนตั้งใจอวดรวย  แล้วพูดเพื่อให้เราเข้าใจว่า  เขามี 
รายได้มากกว่าที่เป็นจริง  เพื่อนก็ผิดศีล  ข้อมุสาวาท
  -  ถ้าเพื่อนพูดอ�าเราเล่นๆ  ก็เป็นพูดหยอกล้อ  โทษก็เบากว่า 
คือต้องดูที่เจตนา
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กรณทีี ่ ๓  เพือ่นร่วมงาน  นาย  ฮ.  บอกกบัทีป่ระชมุ  อาสากบัประธาน 
ว่า  จะท�าโครงการนั้น  โครงการนี้  มากมาย  แต่เวลาผ่านไป  โครงการ 
ต่างๆ  กไ็ม่ได้ท�า  จนมผีูอ้ืน่เอาไปท�า  จนแล้วเสรจ็  ประธานกช็ม นาย  ฮ. 
ก็ดีใจประประกาศความส�าเร็จ  ประหนึ่งตัวท�า  โครงการนั้นเอง

กรณนีี ้ ค่อนขา้งชดัเจนวา่  นาย  ฮ.  กลา่วมสุาวาท  นาย  ฮ.  อาจจะได้ 
รับค�าชมจากประธาน  แต่เพื่อนร่วมงานก็จะรังเกียจ  และคาดว่า  อีก 
ไม่นาน..ความจริงก็จะปรากฏ  เมื่อถึงเวลานั้นก็จะตกต�่าแบบไม่มีใคร 
เห็นใจ! 

ขอยกหลักการตรัสของพระพุทธเจ้า  มาแสดงประกอบ  เพื่อความ 
เข้าใจแจ่มชัดยิ่งขึ้นว่า  เวลาเราจะพูดอะไรกับใคร  ควรพูดหรือไม่ 
จะพูดอย่างไร  พูดเมื่อไร  หลักนั้นมีดังนี้  :-
  ๑.  ค�าพูดที่ไม่จริง  ไม่ถูกต้อง  ไม่เป็นประโยชน์  ไม่เป็นที่รักที่ 
    ชอบใจของผู้อื่น  พระองค์ไม่ตรัส
  ๒.  ค�าพูดที่จริง  ถูกต้อง  แต่ไม่เป็นประโยชน์  ไม่เป็นที่รักที่ 
    ชอบใจของผู้อื่น  พระองค์ไม่ตรัส
  ๓.  ค�าพูดที่จริง  ถูกต้อง  เป็นประโยชน์  ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ 
    ของผู้อื่น  พระองค์เลือกเวลาตรัส
  ๔.  ค�าพดูทีไ่ม่จรงิ  ไม่ถกูต้อง  ไม่เป็นประโยชน์  แม้จะเป็นทีร่กั 
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    ที่ชอบใจของผู้อื่น  พระองค์ก็ไม่ตรัส
  ๕.  ค�าพูดที่จริง  ถูกต้อง  แต่ไม่เป็นประโยชน์  แม้จะเป็นที่รัก 
    ที่ชอบใจของผู้อื่น  พระองค์ก็ไม่ตรัส
  ๖.  ค�าพดูทีจ่รงิ  ถกูต้อง  เป็นประโยชน์  เป็นทีร่กัทีช่อบใจของ 
    ผู้อื่น  พระองค์เลือกเวลาตรัส

ขอแถมอีกชุด  คือ  องค์ประกอบของวาจาสุภาษิต  ได้แก่
  ๑.  กล่าวถูกต้องตามกาล
  ๒.  กล่าวค�าจริง
  ๓.  กล่าวค�าอ่อนหวาน
  ๔.  กล่าวด้วยจิตเมตตา

สรุปคือ
  -  เว้นมุสาวาท 
  -  กล่าววาจาสุภาษิต
  -  เลอืกเวลาทีเ่หมาะสม  แล้วจงึพดูเฉพาะค�าพดูทีจ่รงิ  ถกูต้อง 
เป็นประโยชน์  ส่วนผู้ฟังจะชอบใจหรือไม่  เราบังคับเขาไม่ได้

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
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ถาม  :  กราบนมัสการครับ  กรณีอาหารที่น�าไวน์  บรั่นดี  มาท�าเหล้า 
โดยการเคี่ยวให้เหลือเพียง  ๑  ใน  ๑๐  ถือว่าเป็นส่วนประกอบ 
อาหาร หรือว่าเป็นสุราเมรัยครับ?  คนท�าก็พยายามบอกว่า  มันไม่มี 
แอลกอฮอลอ์ยูแ่ลว้ มเีพยีงกลิน่เทา่นัน้  แตเ่ขาจะเอามาใชเ้พือ่ปรงุรส 
และดบักลิน่อาหารเทา่นัน้  กเ็อาวา่..มคีนรกัผม  อยากใหไ้ดช้มิของดี 
แต่ผมก็มัวคิดว่า..อาหารมีตั้งพันชนิด  ล้านส่วนผสม  เหตุใดเรา 
ไมห่ลกีสิง่นี.้.  กไ็มว่ายถกูมองวา่ถอืศลีพรตทีไ่มถ่กูตอ้ง พระอาจารย์ 
ช่วยวิสัชนาทีครับ  ว่าอาหารจานนี้ผิดศีลข้อ  ๕ หรือไม่?

ตอบ  :  องค์ของศีลข้อ ๕  คือ
  ๑.  ของที่ท�าให้เมา  เช่น  สุรา  เมรัย  เป็นต้น
  ๒.  จิตใคร่จะดื่มหรือเสพ
  ๓.  พยายามดื่มหรือเสพ
  ๔.  ของเมานัน้ลว่งล�าคอเขา้ไป  ถา้เปน็การเสพวธิอีืน่  เชน่  ดดู 
    ดม  ฉีด  ฯลฯ  ก็นับตั้งแต่เข้ามาในร่างกาย

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๗
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  -  สุราหยดเดียวก็ผิด
  -  สุราติดอยู่ปลายหญ้าคา  ถ้ารู้อยู่  แล้วตั้งใจลิ้มเลีย  ก็ผิด
  -  จะเพียวๆ  หรือผสมน�้าแข็ง  ผสมโซดา  ก็ผิด  (ไม่ได้ผิดที่ 
    น�้าแข็ง  หรือโซดา  แต่ผิดที่เป็นสุรา)
  -  ดื่มน้อยมีโทษน้อย  ดื่มมากมีโทษมาก 

ถ้าดูในพระวินัยของพระภิกษุ  จะเข้าใจมากขึ้น  ในปาจิตตีย์  สุรา- 
ปานวรรค  สิกขาบทที่  ๑  มีพระบัญญัติว่า  “ภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีย์
เพราะดื่มสุราและเมรัย”

ในบทบัญญัตินี้  ยังได้แจกแจงให้ชัดเจนขึ้นไปอีกว่า
  -  น�้าเมา  ภิกษุสงสัยว่า  จะเป็นน�้าเมาหรือไม่หนอ..  แล้วดื่ม 
ก็ผิด  ต้องอาบัติปาจิตตีย์
  -  น�้าเมา  ภิกษุส�าคัญว่าไม่ใช่น�้าเมา  ดื่มไป  ก็ผิด  ต้องอาบัติ 
ปาจติตยี ์ (แสดงวา่  ตอ้งพจิารณาใหด้กีอ่นดืม่  จะแกลง้มัว่  โมเม  หรอื 
ตีมึน  ก็ผิดทั้งนั้น)
  -  ไม่ใช่น�้าเมา  ภิกษุส�าคัญว่าน�้าเมา  ดื่มไป  ก็ผิด  แต่อาบัติ 
เบากว่า  เรียกชื่ออาบัติว่า  อาบัติทุกกฏ
  -  ไม่ใช่น�้าเมา  แต่สงสัยว่า  จะเป็นสุราหรือไม่หนอ..  แล้วดื่ม 
อย่างนี้ก็ต้องอาบัติทุกกฏ  (แสดงว่า  จะรักษาศีลข้อนี้ได้สมบูรณ์  ก็ 
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ตอ้งเจรญิสตดิจูติดว้ย  ของดีๆ   แตจ่ติเสยี  คอืเขา้ใจวา่เปน็ของตอ้งหา้ม 
หรือสงสัย  แล้วขืนดื่ม-ขืนกินไป  ก็ผิด  สองข้อหลังนี้  ไม่ได้ผิดที่น�้า  แต่ 
ผิดที่จิต!)

ถึงตรงนี้  ก็ต้องขอชมผู้ถาม  ตอนที่บอกว่า  “...ผมก็มัวคิดว่าอาหาร 
มีตั้งพันชนิด  ล้านส่วนผสม  เหตุใดเราไม่หลีกสิ่งนี้...”  คิดอย่างนี้  แล้ว 
ปฏิเสธอาหารนั้น  ก็เป็นวิธีรักษาศีลที่ปลอดภัย  อานิสงส์ที่ได้คือ  จะมี 
จิตใจเข้มแข็ง  มั่นคง  สติก็ไวขึ้นด้วย 

คราวนี้ก็มาเข้าประเด็น  คือในกรณีที่เป็นอาหาร  หากมีสุราเจือปนลง 
ไป  เรากินอาหารจานนี้  จะผิดศีลข้อ  ๕  มั้ย?  ก็มีค�าอธิบายประเด็นนี้ 
ในตอนท้ายของสิกขาบทเดียวกันนี้  ระบุว่า  ภิกษุจะไม่ต้องอาบัติใน 
กรณีต่อไปนี้  คือ  :-
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๑.  ภิกษุดื่มน�้าที่มีกลิ่นรสเหมือนน�้าเมา  แต่ไม่ใช่น�้าเมา
๒.  ภิกษุดื่มน�้าเมาที่เจือลงในแกง
๓.  ภิกษุดื่มน�้าเมาที่เจือลงในเนื้อ
๔.  ภิกษุดื่มน�้าเมาที่เจือลงในน�้ามัน  (เป็นยาระงับลม)  ฯลฯ

ในขอ้  ๒-๔  หมายถงึ  ใสเ่พยีงเลก็นอ้ย  ไมม่ากเกนิไปจนมสี ี กลิน่  และ 
รสของน�้าเมาปรากฏ  ถ้าใส่มากเกินไป  ก็ไม่ได้ 

ทีนี้  ถ้าสงสัยว่า  แค่ไหนพอดี?  แค่ไหนเกินไป?  ก็เลี่ยง..  อย่างที่ผู้ถาม 
ได้คิดและท�า  ก็นับว่าปลอดภัย

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
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ถาม  :  “ตวัรู”้ ทีเ่ราฝึกกนั  ให้เรารูใ้นการฝึกสต ิ ใช่เป็นนามในขนัธ์ ๕ 
หรือเปล่าครับ?

ตอบ  :  ใช่ 

“ตัวรู้”  ที่เราฝึกในขั้นเจริญสติ  ก็เป็นนามธรรม  ซึ่งถ้าเทียบในขันธ์  ๕ 
ก็จัดอยู่ใน  “สังขารขันธ์”  เพื่อให้มีความเข้าใจมากขึ้น  จะแสดงค�า 
อธบิาย  “ขนัธ์  ๕”  ในทนีีไ้ปด้วย  [น�ามาจาก  พจนานกุรมพทุธศาสตร์ 
ฉบับประมวลธรรม  ของ  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.  อ.  ปยุตฺโต)*]

ขันธ์  ๕  คือ  กองแห่งรูปธรรมและนามธรรมห้าหมวดที่ประชุมกัน 
เข้าเป็นหน่วยรวม  ซึ่งบัญญัติเรียกว่า  สัตว์  บุคคล  ตัวตน  เรา–เขา 
เป็นต้น,  ส่วนประกอบห้าอย่างที่รวมเข้าเป็นชีวิต)
  ๑.  รปูขนัธ์  (กองรปู,  ส่วนทีเ่ป็นรปู,  ร่างกาย พฤตกิรรม  และ 
คุณสมบัติต่างๆ  ของส่วนที่เป็นร่างกาย,  ส่วนประกอบฝ่ายรูปธรรม 
ทั้งหมด,  สิ่งที่เป็นร่างพร้อมทั้งคุณและอาการ)

* ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๘
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  ๒.  เวทนาขันธ์  (กองเวทนา,  ส่วนที่เป็นการเสวยรสอารมณ์, 
ความรู้สึก  สุข  ทุกข์  หรือเฉยๆ)
  ๓. สญัญาขนัธ์  (กองสญัญา,  ส่วนทีเ่ป็นความก�าหนดหมายให้ 
จ�าอารมณ์นัน้ๆ  ได้,  ความก�าหนดได้หมายรูใ้นอารมณ์  ๖  เช่นว่า  ขาว 
เขียว  ด�า  แดง  เป็นต้น)
  ๔. สงัขารขนัธ์  (กองสงัขาร,  ส่วนทีเ่ป็นความปรงุแต่ง,  สภาพ 
ที่ปรุงแต่งจิตให้ดีหรือชั่วหรือเป็นกลางๆ,  คุณสมบัติต่างๆ  ของจิต 
มีเจตนาเป็นตัวน�า  ที่ปรุงแต่งคุณภาพของจิต  ให้เป็นกุศล  อกุศล 
อัพยากฤต)
  ๕.  วิญญาณขันธ์  (กองวิญญาณ,  ส่วนที่เป็นความรู ้แจ้ง 
อารมณ์,  ความรู ้อารมณ์ทางอายตนะทั้ง  ๖  มีการเห็น  การได้ยิน 
เป็นต้น  ได้แก่  วิญญาณ ๖)

ขนัธ์  ๕  นี ้ ย่อลงมาเป็น  ๒  คอื  นาม  และ  รปู;  รปูขนัธ์จดัเป็นรปู,  ๔ 
ขนัธ์นอกนัน้เป็นนาม.  อกีอย่างหนึง่  จดัเข้าในปรมตัถธรรม ๔:  วญิญาณ 
ขันธ์เป็น  จิต,  เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  และสังขารขันธ์  เป็น  เจตสิก, 
รูปขันธ์  เป็น  รูป,  ส่วน  นิพพาน  เป็นขันธวินิมุต  คือ  พ้นจากขันธ์  ๕

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
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ถาม  :  เมื่อจิตรู้  เสมือนยืมขันธ์มาทิ้งขันธ์อีกที  ใช่ไหมครับ

ตอบ  :  ขอน�าส�านวนของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์*  มาตอบ 
ดังนี้  “มนุษย์มีความโน้มเอียงที่จะยึดถืออยู่เสมอว่า  ตัวตนที่แท้ของ 
ตนมีอยู่ในรูปใดรูปหนึ่ง  บ้างก็ยึดเอาจิตเป็นตัวตน  บ้างก็ยึดว่ามีสิ่งที่ 
เป็นตัวตนอยู่ต่างหากแฝงซ้อนอยู่ในจิตนั้น  ซึ่งเป็นเจ้าของ  และเป็น 
ตัวการที่คอยควบคุมบังคับบัญชากายและใจนั้นอีกชั้นหนึ่ง  การแสดง

* ปัจจุบันคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๑๙
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ขันธ์  ๕  นี้  มุ่งให้เห็นว่า  สิ่งที่เรียกว่า  “สัตว์”  “บุคคล”  “ตัวตน” 
เป็นต้นนั้น  เมื่อแยกออกไปแล้วก็จะพบแต่ส่วนประกอบ  ๕  ส่วน 
เหล่านีเ้ท่านัน้  ไม่มสีิง่อืน่เหลอือยูท่ีจ่ะมาเป็นตวัตนต่างหากได  และแม้ 
ขันธ์  ๕  เหล่านั้น  แต่ละอย่างก็มีอยู่เพียงในรูปที่สัมพันธ์เนื่องอาศัยกัน 
ไม่เป็นอสิระ  ไม่มโีดยตวัของมนัเอง  ดงันัน้ขนัธ์  ๕  แต่ละอย่างๆ  นัน้ก็ 
ไม่ใช่ตัวตนอีกเช่นกัน

รวมความว่า  หลักขันธ์  ๕  แสดงถึงความเป็นอนัตตา  ให้เห็นว่าชีวิต 
เป็นการประชมุเข้าของส่วนประกอบต่างๆ  หน่วยรวมของส่วนประกอบ 
เหล่านี้  ก็ไม่ใช่ตัวตน  ส่วนประกอบแต่ละอย่างๆ  นั้นเอง  ก็ไม่ใช่ตัวตน 
และสิ่งที่เป็นตัวตนอยู่ต่างหากจากส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่มี  เมื่อมอง 
เห็นเช่นนั้นแล้ว  ก็จะถอนความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องตัวตนได้” 

๑

ดังนั้น  จะเรียกว่า  ยืมมาทิ้ง  ก็ไม่ว่าอะไร  แต่ทิ้งแล้วไม่หยิบมาอีก  จุด 
ส�าคญัอยูท่ี ่ เหน็ความจรงิ  แล้วถอนความถอืมัน่  และขอน�า ภารสตุตฺ- 
คาถา  มาแสดงประกอบ  เพื่อให้เข้าใจชัดขึ้น  เป็นส�านวนที่แปลโดย 
หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  ซึ่งหลวงปู่แปลได้สะใจดี

๑ 
หนังสือ  “พุทธธรรม  ฉบับปรับขยาย”  บทที่  ๑  ขันธ์  ๕  หน้า  ๒๕
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ภารา หะเว ปัญจักขันธา  ขันธ์  ๕  เป็นภาระอันหนัก  เว้ย
ภาระหาโร  จะ ปุคคะโล  แต่บุคคลยังยึดถือภาระไว้
ภาราทานัง  ทุกขัง  โลเก  การแบกภาระไว้  เป็นทุกข์ในโลก
ภาระนิกเขปะนัง  สุขัง  การปล่อยวางภาระเสีย  เป็นความสุข
นิกขิปิตฺวา  คะรุง  ภารัง  บุคคลปล่อยวางภาระเสียได้แล้ว
อัญญัง  ภารัง  อะนาทิยะ  ไม่เข้าไปยึดถือเอาสิ่งอื่นเป็นภาระอีก
สะมูลัง  ตัณฺหัง  อัพพุยหะ  เป็นผู้รื้อถอนตัณหา  กับทั้งมูลรากได้แล้ว
นิจฉาโต ปะรินิพพุโตติ  เป็นผู้หมดความอยาก  แล้วปรินิพพาน  ดังนี้

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
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ถาม  :  เวลานั่งสมาธิ  การเห็นเกิด-ดับ  ใช้ความรู้สึกได้ใช่ไหมครับ? 
เช่น  เวลาเรือ่งโน้นเข้ามา หรอืจติปรงุแต่งขึน้มา หรอืบางครัง้มอีะไร 
ซกัอย่างดนัขึน้มากลางอก แล้วกห็ายไป  (หลงัจากนัง่จนจติรวมแล้ว 
จิตตั้งมั่น)  อย่างนี้ถูกไหมครับ?  เวลานั่งประมาณ  ๔๐-๕๐  นาที 
จะเกิดเวทนาปวดเมื่อยที่ขา  บางครั้งจะเห็นชัดว่า  หายใจ  เวทนา 
คนละส่วนกัน  แต่บางครั้งก็ดูไม่ชัด  จะสู้กับเวทนาได้ไม่นาน  ก็ต้อง 
ถอย  อย่างนี้เดินปัญญาไหมครับ?

ตอบ  :  ขอแยกตอบทีละประเด็นนะ
๑.  เวลานั่งสมาธิ  การเห็นเกิด-ดับ  ใช้ความรู้สึกได้ใช่ไหมครับ?
ตอบ ๑  :  การภาวนาแบบแค่  “รูส้กึ”  เมือ่มสีภาวะอะไรกต็ามเกดิขึน้ 
ก็จะท�าให้เห็นว่า  สภาวะนั้นๆ  เกิดแล้วก็ดับ

๒.  เวลาเรื่องโน้นเข้ามา  หรือจิตปรุงแต่งขึ้นมา  หรือบางครั้งมีอะไร 
ซกัอย่างดนัขึน้มากลางอก  แล้วกห็ายไป  (หลงัจากนัง่จนจติรวมแล้วจติ 
ตั้งมั่น)  อย่างนี้ถูกไหมครับ?

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๐
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ตอบ ๒  :  ถ้าเป็นตามทีบ่อก  กถ็กูนะ  แต่ถ้าสงสยัว่าจะบอกตามทีเ่ป็น 
หรือไม่  ก็ต้องไปส่งการบ้านกับครูบาอาจารย์แล้วล่ะ

๓.  เวลานั่งประมาณ  ๔๐-๕๐  นาที  จะเกิดเวทนาปวดเมื่อยที่ขา 
บางครั้งจะเห็นชัดว่า  หายใจ  เวทนา  คนละส่วนกัน  แต่บางครั้งก็ดู 
ไม่ชดั  จะสูก้บัเวทนาได้ไม่นาน  กต้็องถอย  อย่างนีเ้ดนิปัญญาไหมครบั?
ตอบ ๓  :  จุดมุ่งหมายของการภาวนา  ไม่ใช่เพื่อ  “สู้”  กับเวทนานะ 
แต่ภาวนาเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่า  เวทนาก็เป็นเพียงสภาวะหนึ่ง 
ที่ไม่ใช่เรา  เกิดแล้วก็ดับ  เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัย  แรกๆ  อาจจะเห็น 
แบบแยกขันธ์  เช่น  เวทนาเป็นส่วนหนึ่ง  กายเป็นส่วนหนึ่ง  หรือเห็น 
ว่าเวทนาเป็นส่วนหนึ่ง  จิตเป็นอีกส่วนหนึ่ง  แยกขันธ์อย่างนี้ก็นับว่า 
เริ่มเดินปัญญา 

พอเริ่มเดินปัญญาแล้ว  ก็ไม่ใช่ว่าจะเดินปัญญาอยู่ตลอด  บางทีก็เผลอ 
ขันธ์ก็รวมมาเป็นเราอีก  เพราะใจลึกๆ  มันยังไม่เชื่อ  จึงต้องเพียร 
ฝึกเจริญสติ  เจริญสมาธิ  ให้จิตตั้งมั่น  ก็จะเกิดปัญญาแยกขันธ์  เห็น
ไตรลักษณ์ได้ใหม่  ท�าซ�้าแล้วซ�้าอีก  จนกว่าใจจะยอมรับความจริง

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ถ้าเราเห็นคนที่ท�าอะไรไม่เหมาะสม  ไม่เป็นธรรม  การที่น�า 
พฤตกิรรมของเขา มาแชร์ใน  social  เจตนาแค่ต้องการเตอืนคนอืน่ 
ระวังหรือหลีกเลี่ยง  เราท�าได้ขอบเขตแค่ไหนคะ  ที่จะช่วยเหลือ 
สงัคม หรอืให้วางใจ ปล่อยให้เขารบัวบิากไปเอง หรอืถ้าเราท�า  เรา 
จะมีวิบากกรรมอะไร  ซึ่งแน่นอนค่ะ  ถ้าเราแชร์จะต้องมีผู ้ได้รับ 
การกระทบแน่นอนค่ะ  (ค�าถามนี้ขอถามเผื่อการแชร์เรื่องราวต่างๆ 
ทีเ่ป็นพฤตกิรรมไม่เหมาะสมบน  social  ทัว่ๆ  ไปด้วยเลยนะเจ้าคะ) 
ขอยกตวัอย่างเจ้าค่ะ...ทกุเช้าจะเหน็มอเตอร์ไซด์มาส่งเป็ดย่างให้กบั 
ร้านอาหารหนึ่ง  โดยการขนส่ง  ของไม่สะอาด  ไม่ค�านึงถึงผู้บริโภค 
ใส่ในถุงก๊อปแก๊ป  หลายถุง  หัวเป็ดหลายหัวห้อยออกมานอกถุง  ถุง 
ก็ห้อยข้างๆ  ล้อรถ  มันสกปรกไม่น่าทาน  ไหนจะความสกปรกของ 
รถเอง  ไหนจะเขม่า  ท่อไอเสีย  เห็นแล้วขัดตามากๆ ค่ะ

ตอบ  :  เรื่องการโพสต์  การแชร์  เรื่องราวต่างๆ  ใน  สังคมออนไลน์ 
เป็นเรื่องที่ควรระวัง  ยิ่งถ้าเราตั้งสถานะให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงสิ่งที่ 
เราโพสต์ได้  เราก็ยิ่งต้องรับผิดชอบมากขึ้น

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๑
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โดยหลกัการ  กเ็ทยีบได้กบัการพดูคยุกนัทัว่ไป  คอื  ไม่โกหก  ไม่ส่อเสยีด 
ให้แตกแยก  ไม่หยาบคาย  และไม่เพ้อเจ้อ  ความแตกต่างกันอยู่ตรงที่.. 
ในสังคมออนไลน์มีคนมารับรู้มากกว่า  ผลจึงมีมากกว่า  ถ้าสิ่งที่โพสต์ 
เป็นประโยชน์  ก็ได้ประโยชน์มาก  แต่ถ้าเป็นโทษ  ก็ให้โทษมากเช่นกัน

การที่จะโพสต์อะไรเราก็ต้องดูที่เจตนา  เราเห็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม  เห็น 
คนทีไ่ม่รบัผดิชอบต่อสงัคม  เรากช่็วยเกบ็หลกัฐานมาช่วยกนัเตอืนเพือ่น 
เราให้ระวัง  ก็นับว่าเป็นเจตนาที่ดี  บางคนอาจจะคิดว่า  “ช่างเถอะ 
อย่าไปยุ่งกับเขาเลย  ปล่อยๆ  ไป  อยู่เฉยๆ  ดีกว่า”  ถ้าเราวางเฉยต่อ 
สิ่งเหล่านี้  ก็ต้องมาประเมินว่า  เราเฉยแบบอุเบกขาที่เป็นกุศล  คือ 
เฉยรู้  หรือเฉยที่เป็นอกุศล  คือ  เฉยเมย

ถ้าเฉยเมย..ใครจะท�าอะไรก็ช่าง  จะเลวจะร้าย  จะเป็นผลกระทบกับ 
ในทางเสือ่มทรามอย่างไรกช่็าง  ทัง้ๆ  ทีเ่ราเหน็อยู-่รูอ้ยู ่ แล้วเฉย  อย่างนี้ 
น่าจะเข้าข่ายเฉยเมยนะ  เรากพ็ลาดโอกาสทีจ่ะช่วยกนัพฒันาสงัคมและ 
ความเป็นอยู่ร่วมกันไปอีกครั้ง 
ที่ผ่านมา  เราจะเห็นได้ว่า  มีกรณีตัวอย่างหลายกรณี  ที่ช่วยกันโพสต์ 
ช่วยกันแชร์  ท�าให้ผู้ที่มีพฤติกรรมร้ายๆ  ที่เคยแอบเอาเปรียบสังคม 
ก็ถูกเปิดเผยออกมา  และถูกจับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม  ก็มากมาย 
นี่เป็นผลจากการไม่นิ่งเฉยดูดาย  คนร้ายอยู่ยากขึ้น  เพราะมีสายตา 
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คนดีคอยจับจ้องอยู่ 

อย่างไรก็ดี  การที่เราไม่รู้ถ่องแท้  ไม่ทราบข้อมูลรอบด้าน  การโพสต์ 
กอ็าจจะกระทบผูอ้ืน่ในทางเสยีหาย  ทัง้ทีผู่น้ัน้ไม่ได้เกีย่วข้อง  หรอืไม่ผดิ 
เมื่อมีข้อมูลหลักฐานยืนยันว่า..เราเข้าใจผิด  เราก็ต้องรับผิดชอบการ 
กระท�าของเรา  เบื้องต้นก็ต้องรับผิด  และขอขมา

แต่ถ้ามีเจตนาไม่ดี  จะให้ร้ายผู้อื่น  ยิ่งถ้าข้อมูลหรือภาพที่เราโพสต์นั้น 
มาจากการบิดเบือน  ก็กลายเป็นหลักฐานเท็จ  คราวนี้จะมีความผิด 
ตาม  “พ.ร.บ.  คอมพิวเตอร์”  ด้วย 
สังคมจะดีได้ก็อาศัยคนในสังคมช่วยกันดูแลและตักเตือนกัน  แต่ต้อง 
ดูแลตักเตือนกันด้วยเมตตาและกรุณา  เหมือนกับพระภิกษุ  เมื่อมาอยู่ 
รวมกนัเป็นสงฆ์  ท่านกช่็วยตกัเตอืนกนัด้วยความปรารถนาด ี พระพทุธ- 
องค์ทรงให้ภิกษุทั้งหลายอาศัยความกรุณาว่ากล่าวกัน  ใครมีอาบัติ 
กใ็ห้ช่วยกนัให้ออกจากอาบตัใิห้ถกูต้องตามพระธรรมวนิยั  ไม่ใช่ช่วยกนั 
ปกปิด  ใครปกปิดก็เป็นอาบัติอีกข้อหนึ่งด้วยซ�้าไป

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๕  มีนาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ขอปรึกษาค่ะ  ตอนนี้อยู่บ้านทีไรจะมีเรื่องขัดใจอยู่เรื่อย  ที่ 
หนักมากช่วงนี้คือ  คุณพ่อชอบเปิดเพลงเสียงดัง  รบกวนเรามาก 
เพลงกโ็บราณ  เราจะท�าใจชอบไปด้วย..กท็�าใจยากค่ะ  มนัไม่ใช่แนว 
เราเลย พอจะเปิดเพลงแนวเรา พ่อก็ไม่เอาด้วย  บรรยากาศที่บ้าน 
ก็เลยน่าหงุดหงิดทั้งวัน  จะท�ายังไงดีคะ

ตอบ  :  ปัญหาระหว่างคนสองวัย..ที่น่าเห็นใจจริงๆ 

ก่อนจะตอบปัญหานี้  ขอให้ถามเราเองก่อนว่า  “เรารักพ่อมั้ย?”

ค�าตอบจะออกมาว่า  “รัก”

ถ้ารกัพ่อ..  เรากไ็ม่จ�าเป็นต้องไปใส่ใจที ่ “เพลง”  ให้หนัมาใส่ใจที ่ “พ่อ” 
มาใส่ใจว่า  ขณะทีพ่่อก�าลงัฟังเพลงอยูน่ัน้  “พ่อก�าลงัมคีวามสขุ”!  คนที่ 
เรารักก�าลังมีความสุข..เราก็สุขด้วย!!  แต่ถ้าไปใส่ใจที่เพลง  (โบราณ!) 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๒
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ใจเราก็พบแต่อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนา  เป็นเหตุให้ใจหงุดหงิด  เป็น 
โทสะ  เราไม่จ�าเป็นต้องบังคับใจตนเองให้ชอบเพลงแนวเดียวกับพ่อ 
เพียงแต่หันมาดู  “พ่อก�าลังมีความสุข”

“พ่อก�าลังมีความสุข”  เป็นอิฏฐารมณ์  คือ  เป็นอารมณ์ที่น่าปรารถนา 
จิตได้เสพอารมณ์ที่น่าปรารถนา  จิตก็มีความสุขแล้ว  เหมือนกับเรา 
เลีย้งแมว  เรารกัแมว  อยากให้แมวมคีวามสขุ  เราซือ้อาหารเมด็ส�าหรบั 
แมวมาให้แมวกิน  เราเห็นแมวกินอาหารอย่างเอร็ดอร่อย  เราก็มี 
ความสุข  โดยที่เราไม่จ�าเป็นต้องชอบอาหารเม็ดส�าหรับแมวนั้น  หรือ 
ไม่ต้องกินอาหารเม็ดส�าหรับแมวเพื่อให้เราเองมีความสุข 

พอเปลี่ยนมุมมอง  เปลี่ยนจุดใส่ใจ  เราก็มีความสุขได้  แบบไม่ต้อง 
พยายามเลย  สุขเดี๋ยวนั้นเลย 

อย่างไรกต็าม  ด้วยความเคยชนิ  ใจเราอาจจะแอบไปฟังเพลง  (โบราณ!) 
ทีเ่ราไม่ชอบอกี  คราวนีจ้ะเป็นโอกาสทีเ่ราจะมาเจรญิสต ิ ใจเหน็พ่อสขุ.. 
ใจเราสุข  ก็รู ้ทันว่าใจเราสุข  ใจแอบไปฟังเพลง..หงุดหงิด  ก็รู้ทันว่า 
หงดุหงดิ  ใจคดิไปต่างๆ  นานา  กร็ูท้นัว่าฟุง้ซ่าน  ใจไหลไปหาเสยีงเพลง 
ก็รู้ว่าใจไหลไป 
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ใจเป็นสุข  ก็ไม่เคลิบเคลิ้มกับความสุข..แค่รู้  ใจเป็นทุกข์  ก็ไม่ต่อต้าน 
กับความทุกข์..แค่รู ้  ไม่เป็นศัตรูและไม่มีอคติกับสิ่งเหล่านั้น  รู ้สิ่ง 
ที่ปรากฏ  ด้วยจิตที่เป็นกลาง  จิตจะฉลาด  โดยที่เพลงอาจจะยังไม่ทัน 
จบด้วยซ�้าไป!

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  อะไรเป็นศัตรูของพระพุทธศาสนา

ตอบ  :  ค�าถามนี้เป็นค�าถามเปิด!  ซึ่งค�าตอบนี่หลากหลายมาก  (ผู้ถาม 
เล่าว่า)  เคยเอาไปถามคนหนึ่ง  แล้วคนนั้นตอบว่า  ศัตรูของพระพุทธ 
ศาสนา  คือ  ทุนนิยม!  อันนี้เขาก็เป็นมุมมองหนึ่ง 

ค�าตอบ..ถ้าอาตมาเป็นผู้ตอบ..  อาตมาก็จะต้องตีโจทย์ก่อน!  ตีโจทย์ 
ว่า..“ศตัรขูองพระพทุธศาสนา”  ค�าว่า  “ศตัร”ู  นีไ่ม่ยาก!  มาสนใจค�าว่า 
“พระพุทธศาสนา”  คืออะไร?  เพราะถ้าเราตีความหมายของ  “พระ 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๓
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พทุธศาสนา”  ออก  เราจะมองออกว่าศตัรขูอง  “พระพทุธศาสนา”  คอื 
อะไร?  เหมือนอย่างที่คนไปตีความว่า  พระพุทธศาสนาคืออะไรก็ไม่รู้ 
แล้วกบ็อกว่า  ศตัรขูองพระพทุธศาสนา  คอืทนุนยิมเนีย่นะ!  มนักก็ลาย 
เป็นเขามองพุทธศาสนา  เป็นแง่ที่ตรงข้ามกับทุนนิยม

ทีนี้ในความเห็นของอาตมา..  “พระพุทธศาสนา”  ..ลองแยกค�าดู! 
“ศาสนา”  แปลว่า  ค�าสอน  ค�าสอนของใคร?  คอื  ค�าสอนของ  “พทุธะ” 
“ศาสนา”  แปลว่า  ค�าสอน  “พุทธะ”  คือ  ผู้รู ้  (ถ้าเป็นค�าสอนของ 
พระครสิต์  กเ็ป็นศาสนาครสิต์) “พทุธศาสนา” กแ็ปลว่า ค�าสอนของ 
พระพทุธะ  “พระพทุธะ”  ในทีน่ีข้องพวกเรากค็อื พระพทุธะ  ผูเ้ป็น 
สัมมาสัมพุทธะ  คือ  ตรัสรู้เอง

ถ้าเราตีความได้อย่างนี้แล้วเนี่ย!  ศัตรูของค�าสอนของพระพุทธะ  ก็ 
คือ..“อะไรที่มันชวนให้โง่”

“พระพทุธะ”  แปลว่า  ผูรู้ ้ ผูต้ืน่  ผูเ้บกิบาน  อะไรทีม่นัชวนให้โง่  ให้ซมึ 
ให้ทื่อ  อันนั้น..คือศัตรูของพุทธศาสนา  ฉะนั้น  มันไม่ใช่เป็นคน  ไม่ใช่ 
เป็นสัตว์  ไม่เป็นลัทธิ  ไม่ใช่เป็นแก๊งค์อะไรที่ไหน  ไม่ใช่เป็นส�านักอะไร 
ทีไ่หน  แต่เป็นอะไรกต็าม  ทีช่วนให้จติมนัหลดุออกจากความเป็นพทุธะ 
ก็คือ..มันชวนให้เราโง่  ชวนให้เราติดยึด  ชวนให้เรายึดมั่นถือมั่น  ท�าให้ 
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มืด  ท�าให้มัวหมอง  ให้ซึม  ให้ทื่อ  ท�าให้ไม่ปลอดโปร่ง  ไม่เบิกบาน 
นั่นคือ  ภาวะที่ชวนให้จิตไม่เป็นพุทธะ

“พุทธะ”  แปลว่า  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  ไม่ใช่รู้ธรรมดาด้วย  รู้แบบตื่น 
ด้วย  แล้วไม่ใช่รู้แบบตื่นแบบปกติ  ไม่ใช่รู้ตื่น  แต่ซึมๆ  ทื่อๆ  แต่เป็น 
“รู้ตื่นและเบิกบาน”  ฉะนั้น  อะไรที่ชวนให้ติดยึด  กลายเป็นไม่รู้-โง่ 
แล้วก็มัวหมอง  แล้วก็หลับใหล  “หลับใหล”  นี่คือ  ไปติดอยู่กับโลก

“ติดอยู่กับโลก”  นี่มันติดอะไรได้บ้าง?  “ทุนนิยม”  ก็เป็นค�าหนึ่ง  เป็น 
ส่วนหนึ่งที่เป็นศัตรู  ถ้ามองในแง่แบบแคบๆ  ก็คือ  ติดอยู่ในทุนนิยม 
แต่อะไรกต็ามทีท่�าให้มนัตดิเนีย่นะ!  แม้แต่ผูท้ีด่เูหมอืนเป็นนกับวชแล้ว 
เป็นตวัแทนพทุธศาสนา  แต่ถ้าสอนให้ไปตดิยดึค�าสอนของผูท้ีห่่มเหลอืง 
และโกนหวัอย่างนีน้ะ!  ถ้าสอนให้ตดิยดึองค์นัน้องค์นี ้ อย่างนีก้เ็ป็นศตัรู 
ของพุทธศาสนา..เข้าใจมั้ย?  ค�าสอนนั้นเป็นศัตรูของพุทธศาสนา

แต่ถ้าเป็นโยมด้วยกนั  สมมตุโิยมด้วยกนัตกัเตอืนกนัเอง  แล้วท�าให้เกดิ 
มีภาวะตื่นรู ้ขึ้นมา  คือ..ตื่นรู ้ยังไง?  ตื่นรู ้สภาวะแรกก็คือ  มีสติ  คือ 
รู้สภาวะที่เป็นจริงขึ้นมา  ค�าเตือนนั้นก็เป็นค�าเตือนของกัลยาณมิตร 
ในพุทธศาสนา
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ปกติเราจะรู้โลกข้างนอกใช่มั้ย?  รู้คนนู้น  รู้คนนี้  รู้ข่าวคราวบ้านเมือง 
แต่พอเขาชี้ให้ดูว่า  โทสะเป็นอย่างนี้  หรือก�าลังคร�่าครวญ  ตอนก�าลัง 
คร�่าครวญในใจมันไม่มีค�าว่า  “คร�่าครวญ”  นะ  มีแต่ค�าว่า  “ท�าไมถึง 
เป็นอย่างนั้น?  ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้?  ท�าไมมีแต่คนทิ้งเราไป?  เขาลืม 
เราแล้วเหรอ?”  คิดอย่างนี้..คือ  ก�าลังคร�่าครวญอยู่  มีคนชี้ให้ดูว่านี่คือ 
คร�่าครวญนะ!  เขาตื่นขึ้นมา!  ภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่า  “ภาวะรู้ตื่น” 
ตอนรู้ตื่นเนี่ยไม่เหมือนตอนคร�่าครวญ  ตอนคร�่าครวญไม่เบิกบาน  แต่ 
พอรูแ้ล้วมนัเบกิบาน..เข้าใจมัย้!  คนทีช่ีส้ภาวะอย่างนีไ้ด้  คนนัน้เป็นผูท้ี่ 
พาจติเราให้มภีาวะแห่งพทุธะขึน้มา  แม้เพยีงชัว่คราว  พทุธะเบือ้งแรกนี่ 
ก็เป็นรู้ตื่นเบิกบาน  จากการมีสติรู้สภาวะแห่งความเป็นจริง  แล้วก็รู้ 
บ่อยๆ  สภาวะที่จะชวนให้เราพลาด  ก็คือ  จิตมันพลาดจากความเป็น 
ผู้รู้ไป  ขณะนั้นเรียกว่าเป็นศัตรูหมดเลย

ฉะนัน้  มนัไม่ได้เป็นบคุคล  ไม่ได้เป็นแก๊งค์  ไม่ได้เป็นส�านกัไหน  คอืจติที่ 
มันยังฝึกไม่ดีพอนั่นแหละ!  แต่พอฝึกได้ดีพอแล้ว  อะไรก็ไม่มาท�าให้ 
เราเป็นผู้หลงใหล  ผู้มัวหมอง  หรือผู้หลับไปได้  เหมือนพระพุทธเจ้า 
พอตรสัรูแ้ล้ว  หรอืพระอรหนัต์ผูบ้รรลเุป็นพระอรหนัต์แล้ว  กไ็ม่มอีะไร 
ที่จะมาเป็นศัตรูกับท่านได้  ใจของท่านหลุดพ้นไปแล้ว  เบื้องหน้าของ 
ท่านก็มีแต่ว่า  เมื่อไหร่ขันธ์  ๕  นี้จะดับไป  เท่านั้นเอง  มองเห็นแล้ว 
ว่าขันธ์  ๕  นี้เป็นเพียงภาระ  แต่ก็อาศัยขันธ์  ๕  นี้แหละ  มาเป็นที่ฝึก 
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ฉะนั้น  ท่านก็ไม่มองว่า  “ศัตรูคือขันธ์  ๕”  ด้วย!  ขันธ์  ๕  ก็เป็นเพียง 
อะไรอย่างหนึง่  ทีอ่าศยัมาแล้ว  กเ็กดิปัญญาขึน้มา  ไม่ตดิยดึในขนัธ์  ๕ 
แล้วก็ไม่เห็นขันธ์  ๕  เป็นศัตรูนะ!  แต่ตอนนี้พวกเรายังรู้บ้าง  หลงบ้าง 
รู้บ้าง  หลงบ้าง  ไอ้ความหลงยังเป็นศัตรูอยู่

พระอรหันต์ไม่มองอะไรเป็นศัตรู  พระพุทธเจ้าไม่มองพระเทวทัตเป็น 
ศตัร ู ไม่มองว่าพราหมณ์เป็นศตัร ู ไม่มองว่าพระเจ้าอาชาตศตัรเูป็นศตัรู 
ไม่มองอย่างนั้น  ถ้าเป็น  ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  โดยสมบูรณ์แล้ว  จะ 
ไม่มองอะไรเป็นศัตรู  มองเห็นแต่สัตว์ผู้ร่วมเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  มีแต่ 
ความกรุณา  ที่มองเห็นว่าเขายังเป็นผู้โง่  หรือเป็นผู้เขลา  ยังมีทุกข์อยู่ 
มองเหน็ว่าเขาเหล่านัน้เป็นทกุข์  มองขนัธ์  ๕  ทีต่วัเองเคยยดึ  มองแล้ว 
ก็เห็นว่า  ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอาลัยอาวรณ์  ไม่อาลัยว่า..“ฉันจะ 
ตายไปแล้ว”  ไม่ใช่อย่างนั้น!  มองเป็นว่า  อาศัยขันธ์  ๕  นี่แหละ  เมื่อ 
ครั้งหนึ่งมันท�าให้ทุกข์ใจ  แต่ตอนนี้ฉลาดแล้ว  จะตายก็ตายไป  ไม่ได้ 
ว่ากัน  ไม่อาลัยอาวรณ์  แล้วก็ไม่ถึงกับเกลียดมัน  จนกระทั่งเรียกว่า 
“เมื่อไหร่มันจะตายสักที”  ไม่คิดอย่างนั้นด้วย  เข้าใจมั้ย?

มันเป็นกลางแท้ๆ  เลย  ไม่มีเห็นว่าอะไรเป็นศัตรู  รวมทั้งไม่เห็นอะไร 
เป็นที่รักที่พอใจด้วยซ�้าไป  ไม่ติดยึดและไม่ผลักไส  อยู่กับมันไปอย่างนี้ 
แต่ของเรานี่นะ..  ขณะนี้อาจจะมีบ้างที่ไม่ชอบใจสิ่งนั้น  ไม่ชอบใจสิ่งนี้ 
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ภาวะที่เป็นศัตรูจริงๆ  กลายเป็นว่า  คือ  ความโง่  และ  ความหลง 
ที่เราจะสามารถฝึกได้ก็คือ  ท�าอย่างไรให้เรามีความรู้ขึ้นมาบ่อยๆ  คือ 
รู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจ  แล้วภาวะแห่งพุทธะนี้จะเบิกบานจะเติบโตขึ้นมา 
เรื่อยๆ  เมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆ  สุดท้ายแล้วไม่มี 
อะไรเป็นศัตรู

ถาม  :  เกี่ยวกับศรัทธาด้วยไหม?

ตอบ  :  ศรัทธา  เป็นสภาวะธรรมที่จ�าเป็นอยู่แล้ว  ตั้งแต่ต้น  ควรจะมี 
ศรทัธา  มศีลี  มสีตุะ  มจีาคะ  มปัีญญา  เป็นธรรมะทีค่วรมอียูแ่ล้วตัง้แต่ 
เริม่ต้น  ถ้าไม่มศีรทัธา  กไ็ม่มกีารเริม่ต้นทีจ่ะมาเรยีนรู ้ เช่น  ไม่มศีรทัธา 
ว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริง  ก็หมดเลย!..  ไม่ต้องมาเรียนแล้ว! 
เพราะว่าไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงแล้ว  ก็เป็นอัน 
ไม่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้อะไร  เพราะฟังค�าสั่งสอนมาก็ไม่เชื่อว่าผู้สอนนั้น 
รู้จริง  ก็หมดกันใช่มั้ย? 

หรือว่าแม้อาตมาเอง  ถ้าผู้ฟังยังไม่ศรัทธาว่า  อาตมานี่เป็นพระดีแท้แค่ 
ไหนนะ  แต่ว่า  “เชื่อว่า”  พระรูปนี้น�าค�าสอนของพระพุทธเจ้าผู้รู้จริง 
มาบอกต่อ  อย่างนีก้ย็งัเป็นศรทัธาต่อพระพทุธเจ้า  ศรทัธาต่อพระธรรม 
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ศรทัธาต่อพระสงฆ์  ว่ามผีูท้ีรู่ธ้รรมตามพระพทุธเจ้าได้จรงิ  แม้ว่าผูพ้ดูนี้ 
อาจจะยงัไม่รูน้ะ!  แต่เชือ่ว่าผูรู้จ้รงิมอียู ่ และกศ็รทัธาตวัเองด้วย  ว่าเรา 
เองก็สามารถพัฒนาตัวเองให้รู้ตามได้  อย่างนี้

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์ที่วัดอินทาราม

ลิงค์  https://app.box.com/s/dboiakc96v1cz0e2cabdel1nz10cxn6k 

ค�าถาม-อะไรเป็นศัตรูของพระพุทธศาสนา  590313-วัดอินทาราม
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ถาม  :  คนทีป่ฏบิตัมิานานแล้ว  แยกธาต ุ แยกขนัธ์ได้  ครบูาอาจารย์ 
ก็ชม  แต่ท�าไมยังเบียดเบียน  ยังแย่งชิง  ศีลก็ยังไม่ดี  คือ..ท�าไม 
ยังเลวอยู่?

ตอบ  :  คือ..คนเจริญสติ  เจริญกรรมฐาน  ขนาดเดินปัญญาแล้ว  แต่ 
มนัยงัไม่ถงึมรรคผล  มนักย็งัเสือ่มได้  ขณะทีเ่กดิปัญญา  กอ็ยูใ่นขัน้ทีว่่า 
มีสติ  เห็นสภาวะ..แล้วเกิดปัญญาแยกขันธ์ได้บ้าง  เกิดความเข้าใจเห็น 
สภาวะไปเรื่อยๆ  อย่างนี้นะ!  แต่มันยังอยู่ในขั้นโลกียะ  ยังเสื่อมได้

ปัญญาขั้นโลกิยะนี่นะ  ไม่ใช่ว่า..  เข้าใจปุ๊บ!  แล้วจะฉลาดค้างเติ่ง 
อยู่อย่างนั้นนะ!  พอมันเผลอขึ้นมามันก็โง่ได้  ตอนโง่นี่ก็คือ  สามารถที่ 
จะผิดศีลได้  สามารถที่จะงกได้  สามารถที่จะร้ายได้  ธรรมดามาก.. 
เป็นใช่มั้ย?  ดูเป็นนักปฏิบัตินี่แหละ  แต่พอโง่ก็โง่นะ!

ตอนโง่ก็แสดงความโง่ให้เห็นเลยว่า  น่าเกลียด  น่าชัง  น่ากลัว  หลาย
แบบ

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๔
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โยม  :  ค�าถามทีถ่ามพระอาจารย์  จรงิๆ  กเ็ป็นกนัทกุคน  เพยีงแต่ว่า 
อยากเสริมว่า..ไม่รู้ตัว!

ตอบ  :  ทีนี้  เวลาเรียนเนี่ย  จึงต้องเรียนให้ครบ  สิกขา  ๓  ‘สีลสิกขา’ 
‘จิตตสิกขา’  ‘ปัญญาสิกขา’  ต้องเรียนให้ครบ!  ในขณะที่เรามา 
ศึกษาเรื่องจิต  ก็อย่าละเลยเรื่องศีล  ฉะนั้นไม่ว่าจะปฏิบัติถึงขั้นไหน 
แล้ว  พอมันเผลอขึ้นมา  มีกิเลสขึ้นมาแล้ว  ยังไงๆ  ก็อย่าไปผิดศีล 
มันจะดุดัน  หรือมันจะมีโทสะแค่ไหนก็จะไม่ผิดศีล  มันจะมีราคะ 
มากแค่ไหน..ก็จะไม่ผิดศีล  อย่างนี้นะ!  ‘ศีล’  ยังไงก็ต้องเป็นมาตรฐาน 
คือต้องศึกษาไปควบคู ่กัน  ไม่ใช ่ศึกษาทีละเรื่อง  ในชีวิตจริงมัน 
แยกไม่ได้ว่าจะต้องศึกษาทีละเรื่อง  แต่ตอนเรียนมันเรียนทีละเรื่อง 
เพราะว่าบรรยายเป็นเรื่องๆ  ตามล�าดับไปเรื่อยๆ  แต่ตอนศึกษา 
ในชีวิตจริง  มันต้องศึกษาควบคู่กันไป  มันแยกเด็ดขาดไม่ได้หรอก 
ว่า  ‘ขณะนี้เราจะศึกษาเฉพาะเรื่องศีลนะ!  ยังไม่ศึกษาเรื่องจิต’  มัน 
แยกอย่างนี้ไม่ได้

คือเวลาบรรยายในแง่ของกรรมฐานเนี่ย  ก็มักจะมาขยายความในเรื่อง 
ของ  ‘จิต’ หรือเรื่องของ  ‘จิตตสิกขา’ มาก  พอขยายเรื่องนี้ลืมขยาย 
เรื่อง  ‘ศีล’ บางทีคนฟังก็จึงละเลยเรื่อง  ‘ศีล’  ไปด้วย  บางทีอาศัย 
ว่ากิเลสมันยังมีอยู่  เช่นมีความถือตัว  หรือความโลภ  พอกิเลสตัวนี้ 
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เกดิขึน้มาแล้ว  สตไิม่ทนั  บางทกีอ็าศยัสองตวันีไ้ปท�าผดิ  ไปเบยีดเบยีน 
กนั  หรอืไปยกตัวเองสูงแลว้กดขม่คนอื่น  หรือบางทีกก็ิเลสนัน้ครอบง�า 
ใจโดยที่ตัวเองไม่รู้  ก็พาไปพูดไม่ดี  ท�าไม่ดี  คิดไม่ดี 

ในแง่ของศีลนี่มันไม่ยากในการอธิบาย  แต่ตอนลงมือปฏิบัติมันก็เบียด 
เบยีนกนันะ  โดยเฉพาะเรือ่งค�าพดู  ถ้าพลาดไปมกีารกระทบกระทัง่กนั 
มีการเบียดเบียนเป็นบุคคล  เรารู้ตัวเมื่อไหร่  ก็ไปขอขมากัน  แต่ถ้า 
ความผิดที่ว่านั้นไม่ได้ไปผิดต่อคนอื่น  มันเป็นความผิดเฉพาะตัวเราเอง 
ก็ให้เรียนรู้ว่าเป็นบทเรียนของตัวเอง  ตรงนี้อยู่ในขั้นของ  ‘โยนิโส- 
มนสิการ’  แต่ถ้ามันมีการกระทบกระทั่งคน  เบียดเบียนคน  ก็ต้องไป 
ขอขมา  ขออภัยกัน  สมมุติว ่า..เพื่อนกัน  เดือนที่แล ้วพลาดกัน 
ท�าอย่างนู้น  ท�าอย่างนี้  ก็เป็นนักปฏิบัติด้วยกันทั้งคู่  มันพลาดกันแล้ว 
พอรู้ตัวก็ต้องมีความกล้าที่จะไปขอขมา  พอขอขมากันได้แล้วก็หาย 
แต่ถ้าเก็บเอาไว้นะ  ก็จะคล้ายๆ  เป็นหนามแทงใจ  นึกถึงเรื่องนี้ทีไรก็ 
เจ็บแปล๊บ!  ก็ต้องไปบ่งออก  วิธีบ่งออกก็คือ  ต้องไปขอขมากัน

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์ที่ลิงค์  bit.ly/220l2HG

ถาม-ผู ้ปฏิบัติที่ ได ้รับค�าชมว่าภาวนาดี 

แต่ท�าไมยังเบียดเบียน  แย่งชิง  ศีลไม่ดี  .mp3
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ถาม  :  ดิฉันเคยปฏิบัติแบบดูลมหายใจ  ที่ปลายจมูก  นั่งสมาธินาน 
หลายชั่วโมง  ดูความรู้สึกทางกาย  จนตอนหลังเริ่มรู้สึก  ปวดกลาง 
กระหม่อม  ท้ายทอย  ขมับ  และตาด้านซ้าย  เหมือนตาจะแตก  จน 
ไม่กล้านั่งสมาธิ  ได้ฟังพระอาจารย์  ก็เคยเป็นบ้างเหมือนกัน  ตอนนี้ 
จึงเปลี่ยนมาเดินจงกรมทุกวัน  ตามรู้จิต  จึงรู้ว่าตัวเองคงติดเพ่งมา 
นาน  เพราะยงัเป็นๆ หายๆ บางครัง้กย็งัปวดมาก พยายามบอกว่า 
มนัเป็นแค่อาการทางกาย ทีจ่ติไปรบัรู ้ และไม่เทีย่ง บางครัง้กเ็หมอืน 
จะหาย  แต่เดี๋ยวก็มาอีก  ขอความกรุณาพระอาจารย์ให้ค�าแนะน�า 
การปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องด้วยค่ะ

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๕
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ตอบ  :  อาการอย่างนี้มีสาเหตุมาจากว่าเรา  “อยากดี”  “อยาก 
สงบ”  “อยากนิ่ง”  ให้รู้ทัน  “ความอยาก”  อย่างใดอย่างหนึ่ง  ที่เป็น 
แรงผลกัดนัให้เราปฏบิตั ิ ความอยากเหล่านี ้ เรยีกรวมๆ  ว่า  “ตณัหา”

ตัณหาเป็นสมุทัย  คือเป็นเหตุแห่งทุกข์  ฉะนั้น  เมื่อเราเริ่มปฏิบัติด้วย 
ความอยาก  ผลจึงออกมาเป็นทุกข์ในรูปแบบต่างๆ  อย่างที่โยมประสบ 
มา  เป็นต้น

ลองตัง้ใจใหม่  “เราจะปฏบิตัเิพือ่ให้เกดิ  ‘ปัญญา’  รูค้วามจรงิ”  ฉะนัน้ 
จริงๆ  ใจขณะนี้เป็นอย่างไร  ก็รู้ไปตามตรง  ดีก็ได้  ไม่ดีก็ได้  ดีก็รู้  ไม่ดี 
ก็รู้  ซึ่งที่จริงแล้ว  ส่วนมากไม่ดี  เราก็แค่รู้ 

เมื่อก่อน  เรายอมไม่ได้  ถ้าเห็นว่ามันไม่ดี..  เราจะรีบ  “จัดการ”  ทันที 
ไอ้  “จดัการ”  นีแ่หละ  คอืการแทรกแซง  พอแทรกแซง  จะเกดิผลเสยี 
อย่างน้อย  ๒  แบบ  คือ
  ๑.  เพราะไม่ชอบจิตที่ไม่ดี  จึงพยายามบังคับให้จิตดี  “จิตดี” 
ในความเข้าใจของเรา  คือ  จิตนิ่ง  จิตสงบ  พอจิตไม่นิ่ง  ก็บังคับให้นิ่ง 
จิตไม่สงบ  ก็บังคับให้สงบ  “เพ่ง”  ก็คือบังคับนั่นแหละ

ผลของการบงัคบั  คอืจติเครยีด  พอจติเครยีด  กแ็สดงออกทางกาย  เป็น 
ปวดหัว  ปวดตา  ต่างๆ  นานา 
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แท้ที่จริง  ถ้าจิตได้อารมณ์ที่ชอบ  ที่สบาย  จิตจะสงบเอง

  ๒.  ที่แทรกแซง  ก็เพราะจิต  “ไม่ยอมรับ”  ความจริง  ความ 
จริงคือตอนนี้ไม่ดี  ก็รีบ  “ท�า”  ให้มันดี  แทนที่จะ  “รู้”  ไปตรงๆ  ว่า.. 
ไม่ดี

ความจริงคือตอนนี้ไม่สงบ  ก็รีบ  “ท�า”  ให้สงบ  แทนที่จะ  “รู้”  ไป 
ตรงๆ  ว่า..ไม่สงบ  จติจงึไม่เกดิปัญญาสกัท ี เพราะไม่ “รู”้  มแีต่ “ท�า”
นั่นเอง

สรุปคือ  หาที่อยู่ให้จิต  ถ้าจิตมาอยู่ในที่อยู่  แล้วชอบ  จิตก็จะสงบเอง
ถ้าจิตมาอยู่ในที่อยู่  แล้ว
  -  จิตดิ้นรน  ก็รู้
  -  จิตเคลื่อนไปหาอารมณ์อื่น  ก็รู้
  -  จิตเผลอ  ก็รู้
จติแสดงความจรงิใดๆ  กย็อมรบั  และรูไ้ปตามนัน้  รูแ้ล้วกก็ลบัมาที ่ “ที่
อยู่”  อีก  เพื่อเรียนรู้ความจริงของจิตต่อไป

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  เคยนั่งสมาธิแบบท�าเอง  ประมาณ  ๑๐-๑๕  นาทีต่อวัน 
โดยมีค�าภาวนาว่า  “พุทโธ”  ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไร  พอปฏิบัติไป 
ประมาณ ๒  อาทิตย์  บางวันเริ่มมีอาการนั่งแล้วก็มืดยิ่งกว่าหลับตา 
แต่กไ็ม่ได้คดิอะไร  กน็ัง่ดคูวามมดื  หรอืบางวนักส็ว่างมากๆ  จนรูส้กึ 
ว่าแสบตา  กน็ัง่เฉยๆ  ไม่ได้คดิอะไร  แต่พอนัง่ไปเรือ่ยๆ  เริม่มอีาการ 
เหมอืนขนหวัลกุ  กไ็ม่ได้สนใจอะไร กน็ัง่เฉยๆ หลงัจากทีน่ัง่ไปเรือ่ยๆ 
ประมาณ ๑  เดอืน  จะเริม่มอีาการขนหวัลกุ  ตวัเยน็  และเริม่เหมอืน 
ตัวหาย  แต่เหมือนมีอย่างเดียวคือ  จิตที่รู้ว่าตัวมันหาย  ก็นั่งดูเฉยๆ 
พอสักพัก  เหมือนจิตเราโดนดึงแบบแรงๆ  (เหมือนเราจะวูบแต่พอ 
ดูแล้วเราก็ไม่ได้หลับ)  พอถึงตอนนี้ก็จะกลัว  แล้วถอนสมาธิ  (ในใจ 
กลัวผี)  เพราะไม่รู้ว่าจะเจออะไรต่อ  ขอถามพระอาจารย์ว่า  ควร 
จะปฏิบัติต่อไหม หรือยังไงต่อ  ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ

ตอบ  :  หลกัของการปฏบิตัทิีค่รบูาอาจารย์สอนไว้  สามารถน�ามาใช้ได้ 
ในช่วงนี้  คือ  “มีสติรู้กายรู้ใจ  ตามความเป็นจริง  ด้วยจิตที่ตั้งมั่น 
และเป็นกลาง”

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๖

119



นิมฺมโลตอบโจทย์

ขณะที่รู้  “สว่าง”-  รู้  “มืด”  ขณะนั้นก�าลังรู้  “อารมณ์”  ก็กลับมารู้ 
ที่  “จิต”  บ้าง  เป็นระยะๆ  จะเรียกว่ากลับมาที่  “รู้สึก”  ก็ได้  เพื่อ 
ไม่ให้กลายเป็น  “จิตไหลไปหาอารมณ์”  อย่างเดียว 

ขณะที่รู ้  “ขนหัวลุก-ตัวเย็น”  ขณะนั้นก็ก�าลังรู้  “อารมณ์”  เช่นกัน 
ก็กลับมารู้ที่  “จิต”  บ้าง  ว่ามียินดี-ยินร้ายหรือไม่  ถ้าตัวหาย  แล้วมี 
จิตผู้รู้อยู่  ก็ใช้ได้  พอออกจากสมาธิมา  จะรู้สึกได้ชัดเจนว่า  กายกับใจ 
เป็นคนละส่วนกันจริงๆ

พอกลัวผี  ก็เป็นธรรมดาที่จะออกจากสมาธิ  เพราะต้องคิดก่อน  จึงจะ 
กลวั  พอคดิเรือ่งผ.ี.จติกฟ็ุง้ซ่านแล้ว  ซึง่เรากห้็ามไม่ได้  กลวั  กร็ูว่้ากลวั 
เสียดาย  ก็รู้ว่าเสียดาย  มีอะไรปรากฏ  ก็รู้ไปตามนั้น  โดยไม่ต้องรอ 
ดักดู  ว่าจะมีอะไรปรากฏขึ้นมาอีก 

จติไหลไปหาอารมณ์  กร็ูท้นั  รูแ้ล้วมยีนิด-ียนิร้าย  กร็ูซ้�า้ลงไปอกี  ก่อนดู 
ไม่ดักดู  ขณะดู  ไม่ถล�าไปดู  ดูแล้วใจไม่เป็นกลาง  คือมียินดี-ยินร้าย 
ก็รู้ทัน

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙
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ถาม  :  “กูเก่ง”  เป็น  “มานะ”  ใช่ไหมคะ?

ตอบ  :  “กูเก่ง”  เนี่ย  ใช่เลย!  ชัดๆ  เลย!  “มานะ”  เกิดจากการ 
เทียบเขา
  -  เทียบเรา  มานะมี  ๙  อย่าง
  -  เราด้อยกว่าเขา  ส�าคัญว่าเราสูงกว่าเขา
  -  เราด้อยกว่าเขา  ส�าคัญว่าเราเสมอเขา
  -  เราด้อยกว่าเขา  ส�าคญัว่าเราด้อยกว่าเขา  ทัง้ๆ  ทีส่�าคญัถกูนะ! 
    มันมีการเทียบเขา-เทียบเรา  ก็ถือว่าเป็นมานะ
  -  เราเสมอเขา  ส�าคัญเราว่าสูงกว่าเขา
  -  เราเสมอเขา  ส�าคัญว่าเราเสมอเขา
  -  เราเสมอเขา  ส�าคัญว่าเราด้อยกว่าเขา  เป็นมานะเหมือนกัน
  -  เราสูงกว่าเขา  ส�าคัญว่าเราสูงกว่าเขา
  -  เราสูงกว่าเขา  ส�าคัญว่าเราเสมอเขา

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๗
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  -  เราสงูกว่าเขา  ส�าคญัว่าเราด้อยกว่าเขา  กเ็ป็นมานะทัง้หมดเลย 
จะส�าคัญถูก  หรือส�าคัญผิด  ก็เป็นมานะทั้งหมดเลย  เพราะว่ามันมี 
การเทียบกัน  เทียบเขา-เทียบเรา

อย่างเช่นทีค่รบูาอาจารย์  ท่านเล่าว่า..  ครัง้หนึง่  ท่านไปหาหลวงปู ่ แล้ว 
ท่านรู้สึกว่า  ‘โอ้โห!  หลวงปู่สบายแล้ว  แต่เราเนี่ย  ยังต้องมีงานท�าอยู่ 
เรายงัมทีกุข์อยู’่  ทัง้ๆ  ทีเ่ทยีบถกูนะ!  แต่มนัเป็นการเทยีบเขา-เทยีบเรา 
อย่างนี้ก็เรียกว่า  ‘เทียบด้วยมานะ’

แต่มานะทีน่่าเกลยีด  คอื  ‘ตวัเอง’  กไ็ม่ได้เรือ่งเลย  ตวัเราเองนีแ่ย่มาก 
ยังนึกไปว่า..ดีกว่าเขา  อย่างนี้เป็นมานะที่น่าเกลียด  แล้วปุถุชน 
ส่วนใหญ่ยังมีมานะตัวนี้เยอะ!  แล้วถ้ารู้ตัวขึ้นมาแล้วจะรู้สึกว่า..  โอ้ย! 
น่าเกลียดมาก  ถ้ารู้เมื่อไหร่นะ!  แสดงว่า..เริ่มน่ารักแล้ว  เพราะรู้ทัน 
ความน่าเกลียด  ใช่มั้ย?  ถ้ามีความน่าเกลียดอยู ่  แล้วไม่รู ้เลยนะ! 
น่าเกลียดมากเลย...  พอเข้าใจนะ!

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์ในการแสดงธรรม

ณ  คอร์สปฏิบัติธรรมเนยยะ  วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๕๙

ไฟล์  ค�าถาม-กูเก ่ง  เป็นมานะใช ่ไหม  590401

_ขยายผล-01.เปลี่ยนแรงขับเพื่อพ้นจากห้วงทุกข์

สามารถดาวโหลดเพื่อรับฟังได้ที่   http://bit.ly/22kpk0V
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ถาม  :  ถ้าพดูถงึในข้อของ  “ธมัมวจิยะ”  น่ะครบั  แล้วมนัเหมอืนกบั 
ว่า  เราจะต้องไปคิดไปค้นคว้า  ซึ่งมันมีความรู้สึกว่า..มันไม่ใช่แล้ว 
อยากให้หลวงพ่อขยายความ  “ธัมมวิจยะ”  ครับ

ตอบ  :  “ธัมมวิจยะ”  เนี่ย  แรกๆ  อาจจะต้องคิดบ้าง  คือต้องวิจัย 
ใช่มั้ย?  คือมันต้องเหมือนจะต้องวิจัยตัวเองว่า..เราเหมาะกับอะไร? 
ธรรมะข้อไหนเหมาะกับเรา?  หรือเราเหมาะกับธรรมะข้อไหน?  เพราะ 
ว่าบุคคลต่างๆ  ในโลกนี้  มีจริตต่างกัน  พระพุทธเจ้าก็แสดงวิธีปฏิบัติ 
ส�าหรับคนที่จริตต่างกัน  ด้วยธรรมะคนละชุด  พระพุทธเจ้าแสดงธรรม 
ไว้ถึง  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์  ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปปฏิบัติให้ครบทั้ง 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๘
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๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์นั้น  ฉะนั้น  วิธีใดวิธีหนึ่งที่เหมาะกับเรามีอยู่ 
บางทีแค่หัวข้อเล็กๆ  เท่านั้นเอง  ในจ�านวน  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ์ 
เนี่ย  เราก็ต้องมา  “วิจัย”  “วิจัย”  เนี่ย  ไม่ต้องไปวิจัยทั้งหมดก็ได้ 
เอาแค่พระสูตรหลักๆ  พระสูตรหลักๆ  ที่พระองค์แสดงเป็นหลักการ 
ใหญ่ๆ  เช่น  สติปัฏฐาน  ๔

สติปัฏฐาน  ๔  เนี่ย  พระองค์ก็ไม่ได้ให้เราไปท�าทั้งหมด  ให้เลือกเอาที่ 
ตรงกับจริตของตัวเราเอง  จริตส�าหรับผู้ที่จะมาเจริญสติปัฎฐาน  แบ่ง 
ออกเป็น  ๒  แบบ  คือ 
  ๑.  จริตของ  ‘สมถยานิก’  คือพวกที่ท�าสมถะได้ง่าย  กับ 
  ๒.  จรติของพวก  ‘วปัิสสนายานกิ’  คอืพวกทีเ่จรญิปัญญาได้ง่าย 

พูดง่ายๆ  ก็คือ 
  ๑.  สมาธิน�าปัญญา  หรือ 
  ๒.  ปัญญาน�าสมาธิ

ถ้าเราเป็นพวก  ‘ปัญญาน�าสมาธิ’  คือท�าฌานไม่ค่อยได้  แต่เจริญ 
ปัญญาได้ง่าย  เห็นสภาวะเกิด-ดับได้  ก็ใช้วิธีดูจิต  คือใช้สติปัฏฐาน 
ข้อ  “จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน”  ดูว่ามีราคะเกิดขึ้น  ราคะดับไป 
โทสะเกิดขึ้น  โทสะดับไป  โมหะเกิดขึ้น  โมหะดับไป  ฟุ้งซ่านเกิดขึ้น 
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หดหู่เกิดขึ้น  อย่างนี้นะ  เรามาวิจัยตัวเองว่าเราอยู่ในจริตแบบไหน? 
แล้วปฏิบัติให้ตรงกับจริต  อันนี้เรียกว่า  “ธัมมวิจัย” 

พอวจิยัได้แล้วว่า..  เราเหมาะกบัธรรมะหมวดไหน  ข้อไหน  กเ็ริม่ท�าเลย! 
ไม่ใช่มวัแต่คดิ  ผ่านขัน้ธมัมวจิยัไปแล้ว  คอืได้เลอืกเฟ้นแล้วว่า  จรติเรา 
ลงอยู่กับข้อนี้  ธรรมะข้อนี้เหมาะกับเรา  ก็ลงมือท�าเลย! 

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากพระฟุ ้งซ ่าน  (571026)_11.ถาม-ขอให้อธิบาย  ธัมมวิจยะ
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ถาม  :  มีค�าถามครับ  ขันธ์คืออะไร?  แยกยังไงครับ?

ตอบ  : ขอตอบทีละประเด็นนะ  ๏ ประเด็นแรก  ขันธ์คืออะไร? 

ขันธ์  แปลว่า  กอง  แปลอีกอย่างว่า  สิ่งที่รวมตัวกัน  เพราะชีวิตคือ 
การรวมตวักนัของสิง่ต่างๆ  พอรวมกนัได้กเ็รยีกว่าเป็นคน  สตัว์  บคุคล 
ตัวตน  เรา  เขา  คือ  มีความรู้สึกว่า  มี  “เรา”  เป็นเจ้าของชีวิต  แต่ 
ถ้าแยกส่วนประกอบที่รวมกันเหล่านั้น  ก็จะพบว่า  ไม่มี  “เรา”  อยู่ 
ตรงไหน 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๒๙
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เบื้องต้นก็แยกง่ายๆ  เป็น  กาย  กับ  ใจ  ถ้าจะเรียกให้ตรงศัพท์  ก็เป็น 
รูปธรรม  กับ  นามธรรม  เรียกสั้นๆ  ว่า  รูป  กับ  นาม  ลองแยกส่วน 
ประกอบในส่วนของนามออกไปอกี  กจ็ะพบว่า  ทีเ่รยีกรวมว่า  ใจ  หรอื 
นาม  ก็เป็นที่รวมของ

-  เวทนา  ความรู้สึกสุข  ทุกข์  หรือเฉยๆ
-  สัญญา  ความจ�าได้  ความหมายรู้
-  สงัขาร  ความปรงุแต่งของจติ  ทีท่�าให้จติเป็นกศุล  อกศุล  หรอื 

เป็นกลางๆ
-  วิญญาณ  ความรับรู้อารมณ์ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ

แยกนามเป็น  ๔  ส่วน  รวมกับรูปอีก  ๑  ส่วน  รวมเป็น  ๕  ส่วน  เรียก 
เป็นศัพท์ว่า  “ขันธ์  ๕”

๏ ประเด็นที่สอง  แยกขันธ์อย่างไร? 
ปกติมันก็แยกของมันอยู่แล้ว  แต่มนุษย์ส่วนมากไม่เคยมอง  จะมองแต่ 
ในแง่ที่เป็นหน่วยรวม  คือ  มองเป็นคน  เป็นสัตว์  เป็นนายนั่น  นางนี่ 
ฯลฯ  ขันธ์ที่ว่ามี  ๕  ก็รู้สึกว่ารวมเป็นเรา  เป็นเขา 

วิธีแยก  ไม่ใช่ไปจงใจแยก  แค่ฝึกรู้สึกตัว  รู้สึกที่กายก็ได้  รู้สึกที่ใจก็ได้ 
เวลารูส้กึทีก่าย  กเ็หน็ว่า  “กาย”  ถกูรู ้“ใจ”  เป็นผูรู้ ้ แค่นีก้แ็ยกมา  ๒ 
ขันธ์แล้ว  กาย..เป็น  “รูปขันธ์”  ใจที่รู้..เป็น  “วิญญาณขันธ์” 
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เวลารู้สึกที่ใจ  ก็เห็นว่ามีกิเลส  เช่น  เห็นความโกรธ  แค่นี้ก็แยกมา  ๒ 
ขนัธ์แล้วเช่นกนั  ความโกรธ..เป็น  “สงัขารขนัธ์”  ใจทีรู่.้.เป็น  “วญิญาณ 
ขันธ์” 

เห็นสาวสวยใส  ยิ้มให้  ใจเตลิด  เกิดราคะ  แล้วรู้สึกตัวว่ามีราคะ  แค่นี้ 
ก็แยกมา  ๒  ขันธ์แล้วเช่นกัน  ราคะ..เป็น  “สังขารขันธ์”  ใจที่รู ้.. 
เป็น  “วิญญาณขันธ์”  เห็นไอ้หนุ่มอีกคน  ยิ้มให้สาวคนนั้น  ใจไม่ชอบ 
แล้วเกิดรู้สึกตัวขึ้นมา  ว่ามีโทสะ  แค่นี้ก็แยกมา  ๒  ขันธ์แล้วเช่นกัน

โทสะ..เป็น  “สงัขารขนัธ์”  ใจทีรู่.้.เป็น  “วญิญาณขนัธ์”  กฝึ็กรูส้กึตวัใน 
ชีวิตประจ�าวันอย่างนี้ไปบ่อยๆ  ไม่ต้องเรียกชื่อว่า  “ราคะ-โทสะ”  ก็ได้ 
เพียงแค่รู้ว่ามีการปรุงอะไรสักอย่างในใจ  ก็ใช้ได้

๏ ประเด็นเสริม..แยกขันธ์ไปท�าไม? 
มนุษย์ทั่วไปมีความเข้าใจผิด  และยึดถือว่า  มีตัวตน  หรือมีตัวเรา 
เป็นเจ้าของครองอยู่ในชีวิตคือกายและใจนี้  ยึดแล้วก็พยายามบังคับ 
บญัชาให้มนัเป็นไปตามปรารถนา  อยากได้ลาภ  ได้ยศ  ได้ชือ่เสยีง  ฯลฯ 
มาเสริมความเป็นเรา  อยากให้ไม่แก่  ไม่เจ็บ  ไม่ตาย  ฯลฯ  เพราะรัก 
และหวงความเป็นเรา  แล้วก็ทุกข์เพราะความเข้าใจผิดและถือผิดนั้น 
เมื่อรู ้สึกตัวบ่อยๆ  สติ  สมาธิ  ปัญญา  ก็พัฒนาขึ้นมา  มองเห็นว่า 
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ชีวิตก็คือขันธ ์  ๕  ที่มีอยู ่อย ่างสัมพันธ์  และอาศัยซึ่งกันและกัน 
ไม่มีตัวตนหรือตัวเราที่ไหน  อย่างนี้เรียกว่า  มีความเห็นถูก

เมือ่เหน็ถกู  เหน็สิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็น  ไม่เอาตณัหาเข้าไปจบั  ตณัหา 
กด็บั  และห่างทกุข์ไปทกุท ี เพราะตณัหาเป็นเหตแุห่งทกุข์  แยกขนัธ์ได้ 
ก็คือเข้าใจโลก  เมื่อเข้าใจ..ก็ไม่ท�าร้ายโลกด้วย  เข้าใจแล้วก็เกื้อกูลกัน 
และกัน  เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโลกด้วยปัญญา  กลายเป็นชีวิตที่มีคุณค่า 
และมีความสุข

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ตอนเราบรกิรรมแล้วฟังธรรมไปด้วย ขนัธ์ไหนท�างานบ้างครบั

ตอบ  :  ก็ท�างานอยู่ทุกขันธ์นั่นแหละ  เพียงแต่ว่าจะเห็นหรือไม่ 
  -  กายนี้  ไม่ว่าจะอยู ่ในอิริยาบถไหน  ก็ชื่อว่า  “รูปขันธ์” 
ท�างานอยู่ในอิริยาบถนั้น
  -  จิตทุกขณะ  จะมีเวทนาเกิดร่วมด้วยเสมอ  ไม่ว่าจะเป็นสุข 
ทุกข์  หรือไม่สุขไม่ทุกข์  ก็ชื่อว่า  “เวทนาขันธ์”  ท�างานอยู่ทุกขณะ
  -  จิตทุกขณะ  จะมีสัญญาเกิดร่วมด้วยเสมอ  บางทีก็ท�างาน 
ในลักษณะจ�า  บางทีก็หมายรู้  บางทีก็เป็นลักษณะคุ้นเคยในอารมณ์ 
ก็ชื่อว่า  “สัญญาขันธ์”  ท�างานอยู่ทุกขณะ
  -  ขณะที่เราบริกรรม  เช่น  “พุทโธ”  ในใจ  ขณะนั้นก็ต้องมี 
การปรุงแต่งค�าว่า  “พุทโธ”  ขึ้นมา  การปรุงแต่งนี้มีศัพท์เรียกว่า 
“สังขาร”  ขณะนั้นก็ชื่อว่า  “สังขารขันธ์”  ก�าลังท�างาน 
  -  การรับรู้ทุกๆ  ขณะ  ก็ต้องมีจิต  ขณะใดมีการรับรู้ทางตา 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๐
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หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ขณะนั้นก็ชื่อว่า  “วิญญาณขันธ์”  ก�าลังท�างาน 
แต่เราไม่ต้องไปจงใจแยก  จะกลายเป็นฟุง้ซ่านไป  รูไ้ด้แค่ไหนกร็ูแ้ค่นัน้ 
ค่อยๆ  เรียนรู้ไป  เช่น 
  -  บรกิรรม  “พทุโธ”  ขนัธ์กท็�างาน ครบ  แต่เรารูแ้ค่  “พทุโธ” 
อย่างเดียว  ใจก็รวมอยู่กับค�าว่า  “พุทโธ”  ก็ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการ 
แยกขันธ์ 
  -  บริกรรม  “พุทโธ”  แล้วใจลอย  คิดนึกฟุ้งซ่านไป  ใจก็ไปรู้ 
อยู่แต่เรื่องราวที่คิด  ขันธ์ก็ท�างานครบ  แต่ความรับรู้อยู่แต่เรื่องที่คิด 
คิดจนช�านาญ  แต่ไม่รู้การท�างานของใจตัวเอง  ก็ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่อง 
การแยกขันธ์ 
  -  บริกรรม  “พุทโธ”  แล้วเกิดนิมิต  เห็นสวรรค์วิมาน  ขันธ์ก็ 
ท�างานครบ  แต่ใจสนใจอยูแ่ต่ภาพนมิติทีเ่หน็  เหน็สวรรค์ไปทัว่  แต่ไม่รู้ 
ใจตัวเอง  ก็ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องการแยกขันธ์ 
  -  บรกิรรม  “พทุโธ”  แล้วรูส้กึว่า  ม ี “ใจผูรู้”้  อยูต่่างหาก  ค�า 
ว่า  “พทุโธ”  กถ็กูรูอ้ยูต่่างหาก  อย่างนี ้ จติเริม่เรยีนรูว่้า  “ใจผูรู้”้  เป็น 
ส่วนหนึ่ง  ความปรุงแต่งเป็นค�าว่า  “พุทโธ”  ก็เป็นส่วนหนึ่ง  อาจจะ 
ไม่มีค�าว่า  “วิญญาณขันธ์” หรือ  “สังขารขันธ์”  ก็ได้  แต่จิตเรียนรู้ 
การแยกขันธ์แล้ว
  -  บริกรรม  “พุทโธ”  แล้วเผลอ  ไม่ว่าจะเป็นเผลอคิด  เผลอ 
ดู  เผลอฟัง  ฯลฯ  ก็เรียกว่าเผลอทั้งหมด  ถ้าเห็น  “ความเผลอ”  ที่ 
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ปรากฏ  จติกจ็ะเรยีนรู ้ “สงัขารขนัธ์”  ขึน้มาอกี  “ความเผลอ” ทัง้หมด 
เป็นสังขารฝ่ายอกุศล 

ดูไปบ่อยๆ  ก็จะเห็น  “สังขารขันธ์”  ที่หลากหลาย  ทั้งกุศลและอกุศล 
เผลออย่างเดียว  ก็เป็นโมหะ  เผลอไปรัก  ก็เป็นราคะ  เผลอไปเกลียด 
กเ็ป็นโทสะ  เหน็ความเผลอ  กม็สีต ิ สตกิจ็ดัอยูใ่น “สงัขารขนัธ์”  เป็น 
สังขารฝ่ายกุศล  ถ้าเห็นว่า  “ความเผลอ”เป็นส่วนหนึ่ง  ที่ถูกรู้อยู่  มีผู้รู้ 
อยู่ต่างหาก  อย่างนี้  จิตก็เรียนรู้การแยกขันธ์แล้ว 

อาตมาสงสยัว่า  บรกิรรมไปด้วย  แล้วกฟั็งธรรมไปด้วย  แล้วจะฟังธรรม 
รู้เรื่องหรือ?  เพราะจิตท�างานได้ขณะละอย่าง  ขณะบริกรรม  จิตก็ต้อง 
นึกค�าบริกรรม  ก็ไม่ได้ฟังธรรม  ขณะฟังธรรม  จิตก็ต้องสนใจเนื้อหา 
ธรรมะ  ก็ไม่ได้นึกค�าบริกรรม  ถ้าจะฟังธรรมก็กังวลเรื่องบริกรรม  แล้ว 
รู้ทัน  “ความกังวล”  ก็ใช้ได้  เดี๋ยวก็ฟังธรรม  เดี๋ยวก็บริกรรม  ฟังธรรม 
ไม่รู้เรื่อง..เกิดหงุดหงิด  แล้วรู้ทัน  “ความหงุดหงิด” 

ฟังธรรมด้วยความรู้สึกตัวดีกว่า

พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  พระอาจารย์คะ  สติ  กับ  สัมมาสติ  ต่างกันยังไงคะ  สติ  คือ 
สติโลกๆ  หรือเปล่าคะ  แล้ว..สัมมาสติ  คือ  รู ้กายรู้ใจตามความ 
เป็นจริงหรือเปล่าคะ

ตอบ  :  สติ  ทั่วๆ  ไปก็แปลว่า  ระลึกได้  นึกได้  ไม่เผลอ 

สัมมาสติ  หมายเฉพาะสติปัฏฐาน  ๔  คือเป็นสติที่ระลึกถึงกาย  เวทนา 
จิต  ธรรม  ถ้าระลึกถึงสิ่งอื่นก็เป็นสติธรรมดา 

ในสติปัฏฐานไม่ได้กล่าวเพียงการระลึกเท่านั้น  แต่กล่าวว่าระลึกรู ้ 
ตามที่เป็นจริง  เท่าที่มันเป็น  ไม่ถูกครอบง�าด้วยความยินดียินร้าย
เพราะถ้าถูกครอบง�า  การเห็นสภาวะจะเพี้ยนไปตามอ�านาจกิเลส

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๑
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หมายเหตุ  :  ขอยกข้อความใน  “มหาสติปัฏฐานสูตร” มาให้ศึกษา 
สติปัฏฐาน  ๔  ประการ 

๔  ประการ  เป็นไฉน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 
  -  พิจารณาเห็นกายในกายอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้  ๑
  -  พจิารณาเหน็เวทนาในเวทนาอยู ่ มคีวามเพยีร  มสีมัปชญัญะ 
มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้  ๑
  -  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ  มีสติ 
ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้  ๑
  -  พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่  มีความเพียร  มีสัมปชัญญะ 
มีสติ  ก�าจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้  ๑  ฯ

พระอาจารย์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  พระอาจารย์คะ  ดิฉันเคยฟังธรรมของพระอาจารย์ผ่าน 
ทางเว็บไซต์  และในยูทูปค่ะ  ดิฉันพยายามจะฝึกเจริญสติและฝึก 
อานาปานสต ิ แต่ความทกุข์ใจของดฉินั  คอืเรือ่งทีล่กูป่วย  เป็นลมชกั 
ที่มาจากโรค  tuberous  sclerpsis  แกมีก้อนในสมอง  มีก้อน 
ในหัวใจ  มีที่ไต  เป็นจุดเล็กๆ  ที่สมอง  ท�าให้แกชัก  ทุกวันนี้รักษาที่ 
รพ.รามาฯ  ค่ะ  ทานยากันชักทุกวัน  วันละสามเวลา  แต่ก็ยังชักอยู่ 
ทุกวัน  ปรับยาไปเรื่อยๆ  ไม่รู ้เมื่อไหร่แกจะหยุดชัก  ตอนนี้ลูกได้ 
สามขวบค่ะ  หลายครั้งมองที่ลูกแล้ว  ดิฉันน�้าตาไหลทุกที  ห่วงว่า 
แกจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีพ่อและแม่ได้อย่างไร  จะขับรถเองก็ไม่ได้ 
แถมแกเป็นลูกคนเดียว  ทุกครั้งที่ดิฉันนึกถึงปัญหานี้ทีไร  น�้าตาจะ 
ไหล สะเทอืนใจมากค่ะ พระอาจารย์ช่วยสอนวธิคีดิให้ดฉินัท�าใจกบั 
เรื่องนี้ด้วยค่ะ  ดิฉันทุกข์ใจมากเพราะเป็นห่วงลูก  บางวันไม่อยาก 
พูดกับใครเลยค่ะ  มันตื้อๆ  แน่นๆ  อยากเจริญสติ  ให้มีจิตตั้งมั่น 
แต่พอเจอลูกชัก  ในหนึ่งวัน  น�้าตามันก็เหมือนจะไหลออกมา 
ทุกที  ทุกข์กับอนาคต  ว่าถ้าเราตาย  ใครจะพาเค้าไปหาหมอ  ใคร 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๒
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จะขับรถพาเค้าไปนู้นไปนี่ได้เหมือนพ่อกับแม่  พระอาจารย์ช่วย 
ทีค่ะ  ดิฉันเศร้ามากจริงๆ  ความรู้สึกที่ยังห่วงคนข้างหลัง  ห่วงลูก 
ทีช่่วยเหลอืตวัเองไม่ได้  มนัท�าให้ดฉินัไม่สามารถมจีติตัง้มัน่ได้เลยค่ะ 
พอเจอเหตุการณ์นี้ทีไร  จิตใจมันพังทลายทุกทีเลย  มันเป็นจุดอ่อน 
ที่สุดต่อการเจริญสติของดิฉันจริงๆ  ค่ะ  ขอความเมตตาด้วยนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ

ตอบ  :  เป็นสถานการณ์ที่น่าเห็นใจจริงๆ  แต่ก็เป็นบุญเหลือเกิน  ที่ 
มาเผชิญทุกข์ในห้วงที่ยังมีพระพุทธศาสนา  เพราะทุกข์เป็นความจริง 
ที่ก�าลังปรากฏอยู่  และพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรา  “รู้”  ทุกข์  ไม่ใช่ 
ให้  “เป็น”  ทุกข์  แล้วก็ไม่ใช่ให้  “หนี”  ทุกข์  ถ้าเราครุ่นคิด  ติดอยู่ใน 
ความรูส้กึ  กจ็ะจมอยูก่บัทกุข์  เอาความคดิผดิมาซ�า้เตมิปัญหา  เรยีกว่า 
ปฏิบัติผิด  กลายเป็น..  “เพิ่มทุกข์” 

ถ้าเราไม่ชอบทุกข์ที่ก�าลังเป็น  ก็จะมีตัณหา..  “อยาก”  ที่จะพ้นจาก 
ทุกข์นี้  แต่ตัณหาเป็นสมุทัย  คือเป็นเหตุแห่งทุกข์  ก็เรียกว่าปฏิบัติผิด 
เหมือนอยากดับไฟ  แต่กลับไปเพิ่มเชื้อ  ผลที่ได้  ก็กลายเป็น..  “ยิ่ง 
ทุกข์” 

136



พระกฤช  นิมฺมโล

อาการป่วยของลูก...เป็นวิบาก  ผู้เป็นพ่อแม่ก็ดูแลไปตามก�าลัง  ตรงนี้ 
เป็นบญุกศุลทีส่ร้างใหม่ของพ่อแม่  การทีค่ดิว่า  ‘วนัใด  ทีไ่ม่มพ่ีอไม่มแีม่ 
คอยดแูลแก  ไม่รูแ้กจะมชีวีติอยูไ่ด้อย่างไร’  เป็นความกงัวล  ความกงัวล 
เป็นอกุศล  และไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา  ซ�้ายังน�าทุกข์มาให้  เมื่อมีความคิด 
อย่างนี้เกิดขึ้นมาอีก  ให้  “รู้”  ว่ากังวล  ขณะกังวล  เป็นอกุศล  ขณะรู้ 
เป็นกศุล  ความกงัวลเป็นตวัสร้างทกุข์ฟรีๆ   ถ้าอกี  ๑๐  ปี  ลกูหายป่วย 
เรากท็กุข์ฟรไีป  ๑๐  ปี  ถ้าอกี  ๕  ปี  ลกูหายป่วย  เรากท็กุข์ฟรไีป  ๕  ปี

แต่มันอดที่จะกังวลไม่ได้หรอก  แต่ก็อาศัยว่ามีความกังวลนี่แหละ  ให้ 
เรารู้  ให้เราฝึกเจริญสติ  จิตปลอดจากความกังวลแล้ว  เราก็แก้ปัญหา 
ด้วยปัญญา  ไม่ใช่แก้ปัญหาด้วยความกังวล

มีลูกป่วย  ดีกว่ามีลูกเลว! 

ดูดีๆ  ช่วงที่อาการของลูกเป็นปกติ  หรือดีขึ้น  เรามีความสุข  ก็อย่าให้ 
สุขนั้นผ่านไปเปล่า  ให้ใจชุ่มชื่นบ้าง  อย่าจมกับความทุกข์  เพราะคน 
รอบข้างจะพลอยทุกข์ไปด้วย  โดยเฉพาะลูก
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กรรมที่ท�าให้ได้รับวิบากอย่างนี้  ก็เป็นอดีตที่ผ่านไปแล้ว  อย่าเสียเวลา 
ค�านึงน้อยใจ  เรื่องที่น่าหวาดหวั่นในกาลข้างหน้า  ก็เป็นอนาคตที่ยัง 
ไม่เกิด  อย่าเสียเวลากังวล  ท�าปัจจุบันให้ดี  อนาคตจะดีเอง 

ปัจจบุนัน้อยใจ  ให้รู ้ ปัจจบุนัหวัน่ใจ  ให้รู ้ ปัจจบุนัเศร้าใจ  ให้รู ้ ปัจจบุนั 
กังวล  ให้รู้  ปัจจุบันทุกข์  ให้รู้  ขณะที่รู ้  ขณะนั้นละสมุทัย  ขณะที่รู ้ 
ขณะนั้นทุกข์ดับ  ขณะที่รู้  ขณะนั้นก�าลังเจริญมรรค

ขอเพยีงไม่หนปัีญหาเผชญิหน้าด้วยสต ิ ทกุข์ทีเ่หน็..จะสอนใจให้เข้มแขง็ 
และมีปัญญาพ้นทุกข์ในที่สุด

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๙
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“ปั จจุ บั นน้ อยใจ  ให้ รู้
ปั จจุ บั นหวั ่นไหว  ให้ รู้
ป ัจจุ บั นเศร้ าใจ  ให้ รู้
ปั จจุ บั นกั งวล  ให้ รู้

ขณะที ่รู้  ขณะนั้ นละสม ุทั ย
ขณะที ่รู้  ขณะนั้ นท ุกข ์ดั บ

ขณะที ่รู้  ขณะนั้ นกํ าลั งเจริ ญมรรค”





พระกฤช  นิมฺมโล

ถาม  :  ธดิามารทัง้ ๓ ตณัหา  ราคะ อรด ีผมเข้าใจว่าเป็น มารในจติ 
ซึ่งผมเข้าใจ  ตัณหา  ราคะ  แต่ที่สงสัย  นางอรดี  คือแบบไหนครับ?

ตอบ  :  ว่าตามศัพท์ก่อนนะ 

ตณัหา  คอื  ความทะยานอยาก  ความร่านรน  อยากได้อยากเอาเพือ่ตน
ราคา  (= ราคะ)  คือ  ความก�าหนัด  ความติดใคร่ในอารมณ์
อรด ี (= อรต)ิ  คอื  ความไม่ยนิด ี ไม่พอใจ  มาจากค�าว่า อ  (ไม่)  +  รติ 
(ความยินดี)

หลายคนเข้าใจว่าเรื่องธิดามารทั้ง  ๓  เป็นเรื่องสมมุติ  เพื่อสื่อว่าเป็น 
มารในจิต  แต่อาตมาเชื่อว่าไม่ใช่!  เพราะเรื่องนี้มีในพระสูตร  ซึ่ง 
เป็นพระพุทธพจน์  ใน  มารธีตุสูตร  สังยุตตนิกาย  สคาถวรรค  เป็น 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๓
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เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้  “หลงัจากตรสัรู”้  แล้ว  หมายความว่า...เหตกุารณ์นี้ 
เกดิขึน้เมือ่พระองค์เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าแล้ว  พดูง่ายๆ  คอื 
พระองค์ไม่มกีเิลสในจติใจแล้ว  ถ้ากล่าวว่า  เรือ่งมารและธดิามารทัง้สาม 
หมายถึงกิเลสที่อยู่ในใจ  ค�ากล่าวนี้ก็จะแย้งกับหลักฐานที่ปรากฏใน 
พระไตรปิฎก  เพราะเมื่อตรัสรู้แล้ว  จิตของพระพุทธองค์ก็ย่อมบริสุทธิ์ 
แล้ว  การที่จะกล่าวว่าตัณหา  ราคะ  และอรติ  ยังมารบกวนจิตใจของ 
พระองค์  ก็จะเป็นการกล่าวขัดกับความเป็นจริง 

ส่วนประเดน็ทีถ่ามว่า  “นางอรด ี คอืแบบไหน?”  เท่าทีอ่่านมา  กไ็ม่พบ 
ค�าอธิบายขยายความในส่วนนี้  แต่อาตมาจะลองตอบนะ  ถ้าผิด 
ก็ขออภัยท่านผู้รู ้ทั้งหลายด้วย  ก่อนที่จะมารู้จักนางอรดี  ก็ลองมาดู 
อุบายวิธีของธิดามารทั้ง  ๓  เสียก่อน  ในพระไตรปิฎก  มีข้อความว่า 
“...ล�าดับนั้น  มารธิดา  คือนางตัณหา นางอรดี  นางราคา  จึงพากัน 
หลกีออกไป ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึง่  แล้วร่วมกนัคดิอย่างนีว่้า  ความ 
ประสงค์ของบรุษุมต่ีางๆ  กนัแล  อย่ากระนัน้เลย พวกเราควรนริมติ 
เพศเป็นนางกุมาริกาคนละร้อยๆ  ฯ”

หมายความว่า  ธิดามารคิดว่า  ผู้ชายจะใจแข็งเพียงใด  ก็ย่อมมีจุดอ่อน 
แม้จะมาบวช  แต่ถ้าเจอการยั่วยวนในรูปแบบต่างๆ  และกับหญิงใน 
วัยต่างๆ  วัยละ  ๓๐๐  รูปแบบ  ก็ไม่น่าจะมีชายใดหลุดพ้นไปได้ 
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นางราคา  ก็คงจะเน้นเนรมิตเป็นหญิงที่ยั่วราคะเป็นหลัก  เช่น  มาเต้น 
ส่ายร่ายร�า  นุ่งห่มน้อยชิ้น  ท�าเป็นอายบ้าง  ไม่อายบ้าง  ท�าเป็นเปิด 
วับๆ  แวมๆ  ท�ากระซิบกระซาบ  ฯลฯ  พูดหยาบๆ  ก็คือ  ยั่วให้เกิด 
อารมณ์ทางเพศ

นางตัณหา  ก็คงจะเน้นเนรมิตเป็นหญิงที่ยั่วตัณหา  คือไม่ได้มีเฉพาะ 
อารมณ์ทางเพศ  แต่รู้สึกว่า  หญิงนี้สมฐานะเรา  จะท�าให้เราได้รับค�า 
สรรเสริญ  ได้ยศ  ได้ต�าแหน่ง  ฯลฯ  เช่น  เป็นหญิงสง่างาม  มีเสื้อผ้า 
อาภรณ์อลังการ  ดูมีจิตใจอ่อนโยน  เล่นหยอกล้อกับเด็กๆ  รู้สึกอบอุ่น 
ดเูก่ง-ฉลาด  พดูจาฉาดฉาน  ฯลฯ  คอืสนองกามตณัหา  ภวตณัหา  และ 
วิภวตัณหา

ส่วนนางอรดี...  คงจะมีได้หลายแบบ  เช่น
  -  แกล้งท�าหน้าบึ้งใส่  แกล้งพูดให้เจ็บใจ  ท�าสะบัดสะบิ้ง  ท�า 
เป็นไม่ยนิด ี ท�างอน  ฯลฯ  เพือ่ยัว่ให้ชายมาสนใจ  จนลมืตวั  จติส่งออก 
มาที่หล่อน
  -  แกล้งท�าเป็นว่า  ก�าลังมีอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจ  ก�าลังเศร้า 
ก�าลงัมปัีญหา  ท�าสะอกึสะอืน้  ฯลฯ  ยัว่ให้ชายสงสาร  เข้ามาปลอบ  เข้า 
มาให้ค�าปรึกษา  คือยั่วให้เกิดความเห็นอกเห็นใจก่อน  จนลืมตัว  จิตก็ 
ส่งออกไปที่หล่อน 
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น่ากลัวทั้งสามนาง !!!

ถึงอย่างนั้น  พระพุทธองค์ก็มิได้ทรงใส่พระทัยถึงเลย  เพราะพระองค์ 
สิ้นกิเลสแล้วอย่างยอดเยี่ยม  ก้าวล่วงบ่วงมารไปได้แล้ว  จิตหลุดพ้น 
ดแีล้ว  เป็นทีพ่ึง่ของสตัว์โลก  น�าสตัว์โลกทัง้หลายให้ข้ามพ้นบ่วงมารไป 
ได้ด้วยพระสัทธรรม

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๘
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ถาม  :  ท่อง  ‘อิติปิ  โสฯ’  อย่างไรจึงจะมีความสุข  สงบ?

ตอบ  : “อย่าหวังสงบ  ให้สวดไปอย่างมีความสุข  แล้วจะสงบเอง” 

สวดไปแล้ว  ถ้าไม่สงบ  สวดแล้วฟุ้งซ่าน  ก็รู้ว่าฟุ้งซ่าน  ฟุ้งซ่านแล้ว 
ร�าคาญใจ  รูว่้าร�าคาญใจ  อย่าไปอยากสงบ  ถ้าอยากสงบนะ..ยิง่เครยีด!

สวดไป..แล้วคิดไป..เป็นไปได้มั้ย?  สวดๆ  ไป..  แล้วก็คิดไปคิดเรื่องอื่น 
นอกจากบทสวดน่ะ  มมีัย้?..  สวดไปแล้วไม่มคีดิเลยเหรอ?..  เก่งมากนะ! 
อาตมายงัท�าไม่ได้เลย!  อาตมาสวดไป..  แล้วฟุง้ซ่าน..  ฟุง้ไปๆ  อย่างน้อยๆ 
‘คดิว่าเมือ่ไหร่จะสงบเนีย่?’  ..นีก่ฟ็ุง้แล้ว!  แล้วกม็รี�าคาญหน่อยๆ  ด้วย 
คือมันอยากสงบ  แล้วไม่ได้ความสงบเนี่ยนะ!  มันก็ยังมีทุกข์อยู่  แต่ถ้า 
มีความคิดอย่างนี้ขึ้นมา..  รู้ทัน!  แล้วก็สวดต่อ

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๔
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มีความปลื้มใจ  สุขใจ  ที่ได้กล่าวสรรเสริญพุทธคุณ  เป็นบุญเหลือเกิน 
ที่ชาตินี้ได้มาพบค�าสอนของพระองค์  เป็นหนี้บุญคุณพระองค์อย่าง 
มากมาย  ขอสรรเสรญิพระองค์  เพือ่เป็นการทดแทนบญุคณุท่าน  อยาก 
จะประกาศคุณของพระองค์ให้คนทั่วโลกได้รู้จัก  หรืออย่างน้อยๆ  ให้ 
เทวดาได้ยนิคณุของพระพทุธเจ้า  ขออทุศิเสยีงนี ้ เพือ่บชูาพระพทุธเจ้า 
ปัญญาเราไม่สามารถจะบรรยายคุณของพระองค์ได้ครบถ้วน  ก็ขอใช้ 
บทสวดนี้เป็นเครื่องทดแทนคุณ  สวดประกาศซ�้าแล้วซ�้าอีก..  ซ�้าแล้ว 
ซ�้าอีก  ท�าเท่าที่คนๆ  นี้  “ผู้มีบุญน้อย”  นี้จะท�าได้  เท่าที่จะประกาศ 
คุณพระพุทธเจ้าได้  ก็สวดบทนี้เท่านั้นเอง  สมมุติว่า  สวดไปจบแรก.. 
เทวดาฟังไป  ๕  องค์  แล้วท่านก็เหาะผ่านไป  แล้วขอสวดอีกจบหนึ่ง 
เพื่อให้เทวดาอีกกลุ่มหนึ่งได้ฟัง 

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงตอบโจทย์จากการแสดงธรรม

ณ  คอร์สจีน  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

ไฟล์ 09.  ค�าถาม-ท่อง  ‘อิติป ิ โสฯ’  อย่างไรจึงจะมีความสุข  สงบ? 

590513_คอร์สจีน-ธรรมที่ขวางมรรคผล

สามารถดาวโหลดเพื่อรับฟังได้ที่   http://bit.ly/1t6e7XO
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ถาม  :  “ปฏิฆะ” หมายความว่าอย่างไร  สภาวะเป็นเช่นไร

ตอบ  : ปฏิฆะ  แปลว่า  ความขัดใจ  แค้นเคือง  ความขึ้งเคียด  ความ 
กระทบกระทั่งแห่งจิต  ได้แก่ความที่จิตหงุดหงิดด้วยอ�านาจโทสะ  จะ 
โกรธจัด  ระดับเป็นฟืนเป็นไฟ  หรือเพียงหงุดหงิดนิดๆ  หน่อยๆ  ในใจ 
ก็นับว่าเป็นปฏิฆะทั้งนั้น 

ถกูนางอจิฉาตบหน้า  แล้วโกรธ..  กเ็ป็นปฏฆิะ  ถกูยงุกดั  แล้วไม่พอใจ.. 
ก็เป็นปฏิฆะ  ยุงยังไม่ได้กัด  แต่มันบินมาใกล้ๆ  เสียงวี้ๆ  มาแถวๆ  หู 
แล้วร�าคาญ..ก็เป็นปฏิฆะ  นึกว่าบรรลุธรรม  ครูบาอาจารย์ชี้กิเลสให้ดู 
บอกว่าไม่ใช่นะ  แล้วรู้สึกผิดหวัง  อย่างนี้..ก็เป็นปฏิฆะ

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๕
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นับว่าปฏิฆะนี่..  เป็นตัวท�าลายความสงบสุขแห่งจิตที่ร้ายกาจจริงๆ 
ปฏฆิะ  จงึเป็นสภาวธรรมอย่างหนึง่  ทีจ่ดัว่าเป็นกเิลสเครือ่งร้อยรดัจติใจ 
ให้จมอยู่ในวัฏสงสาร  คือเป็นสังโยชน์ข้อที่  ๕  เพราะมัดสัตว์ทั้งหลาย 
ไว้กับทุกข์  ผู้ที่ละปฏิฆะได้  คือ  พระอนาคามี  และพระอรหันต์

หมายเหตุ  : สังโยชน์  ๑๐  ได้แก่
๑.  สักกายทิฏฐิ
๒.  วิจิกิจฉา
๓.  สีลัพพตปรามาส
๔.  กามราคะ
๕.  ปฏิฆะ 
๖.  รูปราคะ
๗.  อรูปราคะ
๘.  มานะ
๙.  อุทธัจจะ
๑๐.  อวิชชา

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๙
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ถาม  :  เรือ่งให้ดมูนัตรงๆ อย่างทีม่นัเป็น  เรือ่งแบบนีเ้หมอืนง่าย  แต่ 
ท�าไมจติมนัถงึเข้าไปแก้ไขอยูร่�า่ไป  จติมนัไม่ยอมรบัสิง่ทีม่นัเป็นสกัที 
โยมก็เห็นว่าเป็นเพราะไปให้ค่ากับสิ่งที่เห็น  ว่ามันไม่ดี  โยมว่าโยมก็ 
รู้สาเหตุแล้วนะ  แต่ท�าไมยังมีตัวที่จะเข้าไปแก้อยู่ตลอดเวลาเจ้าคะ

ตอบ  : อย่างนีเ้รยีกว่า  ยงัไม่เป็นกลาง  คอืรูส้ภาวะแล้ว  แต่ยงัให้ค่ากบั 
สิ่งนั้น  ถ้าไม่รู้ทันตรงนี้  ก็จะเข้าไปแทรกแซง  อาการแทรกแซงก็เช่น 
เข้าไปรีบดึงจิตให้กลับมาที่องค์ภาวนาเร็วๆ  แล้วก็ท�าการกด  หรือบีบ 
บังคับจิตให้อยู่กับที่ 

การภาวนาทีถ่กู  ไม่ใช่ไปพยายามท�าความเป็นกลาง  หรอืพยายามห้าม 
การแทรกแซง  แต่ให้รู้..  เมื่อมันไม่เป็นกลาง  และให้รู้  เมื่อมันเผลอไป 
แทรกแซง  คือรู้ว่าเมื่อกี้..ผิด!  พอรู้ว่าผิด  ก็ถูกทันที!

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๙

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๖
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ถาม  :  อยากจะเรียนถามพระอาจารย์กฤช  เวลาใส่บาตรพระ พระ 
ให้พร  เราต้องยืนหรือนั่งลง  (คุกเข่า)  รับพรครับ

ตอบ  : จะรบัพรในอริยิาบถไหนกไ็ด้  เพยีงขอให้อยูใ่นอาการเคารพและ 
นอบน้อม  แต่ฝ่ายพระภกิษทุ่านต้องระวงั  เพราะการสวดให้พรกเ็ปรยีบ 
ได้กับการแสดงธรรม  เช่น  ค�าให้พรที่เราคุ้นชิน..
  อะภิวาทะนะสีลิสสะ  นิจจัง  วุฑฒาปะจายิโน 
  จัตตาโร  ธัมมา  วัฑฒันติ  อายุ  วัณโณ  สุขัง  พะลัง  ฯ
เป็นการแสดงธรรมว่า..
  ธรรม ๔  ประการ  คอื  อาย ุ วรรณะ  สขุ  และพละก�าลงั  ย่อม 
เจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ  มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์

นมิมฺโลตอบโจทย์ ๓๗
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ทนีี ้ ในพระวนิยั  ส่วนทีว่่าด้วยการแสดงธรรม  มอียูข้่อหนึง่  ทรงบญัญตัิ 
ไว้ว่า 
  “ภกิษพุงึท�าความศกึษาว่า  เรายนือยู ่ จกัไม่แสดงธรรม  แก่ 
  คนที่ไม่เป็นไข้ที่นั่งอยู่”

ยังมีสิกขาบทที่เกี่ยวข้อง  ที่น่าสนใจอีก  ๒  ข้อ  คือ
  “ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า  เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ 
  ไม่เป็นไข้  ที่สวมเขียงเท้า”
  “ภิกษุพึงท�าความศึกษาว่า  เราจักไม่แสดงธรรมแก่คนที่ 
  ไม่เป็นไข้  ที่สวมรองเท้า”  เขียงเท้า  คือรองเท้าที่ท�าจากไม้

ถ้าพระให้พรในระหว่างบิณฑบาต  โยมจะล�าบากใจตรงที่ว่า  รองเท้า 
สมัยนี้บางทีก็ถอดยาก  จะนั่งรับพร  พระท่านก็จะผิดพระวินัย  จะยืน 
รับพร  บางคนก็ต�าหนิว่ายืนค�้าหัวพระ  ดังนั้น  เพื่อเป็นการตัดปัญหา 
อาตมาจึงนิยมไม่ให้พรในระหว่างการเดินบิณฑบาต  ซึ่งส่งผลดีกับ 
ทั้งสองฝ่าย  ฝ่ายพระภิกษุก็ไม่ผิดพระวินัย  ฝ่ายฆราวาสก็ไม่ล�าบากใจ 
และไม่ถูกต�าหนิติเตียน
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ถาม  :  พระสามารถรับของจากสีกาโดยตรง  โดยไม่มีผ้ารับประเคน 
ได้หรือไม่?

ตอบ  :  ถ้าว่าตามพระวินัยเป๊ะๆ  ก็ต้องตอบว่า..ได้  แต่ที่มีประเพณีให้ 
พระภิกษุใช้ผ้ารับ  เมื่อผู้ประเคนเป็นผู้หญิง  ก็มีเหตุผลนะ  เพราะเรื่อง 
กามเป็นเรื่องที่หักห้ามกันยาก  การรับของจากอุบาสิกา  ถ้าไม่ระวัง 
ให้ด ี กม็โีอกาสทีจ่ะถกูเนือ้ต้องตวักนัได้  และ ถ้ามจีติก�าหนดั กเ็ป็นเหตุ 
ให้พระภิกษุต้องอาบัติชั่วหยาบได้

ฉะนั้น  ครูบาอาจารย์ของไทยจึงให้มีประเพณีการใช้ผ้ารับประเคน 
ขึ้นมา  เพื่อป้องกันทั้งพระภิกษุและอุบาสิกา  ไม่ให้ใกล้ชิดกันเกินไป 
อันเป็นการเอื้อเฟื้อพระวินัยอีกส่วนหนึ่งด้วย  ในความเห็นของอาตมา 
กค็วรรกัษาประเพณนีีไ้ว้  เพราะพระท่านกไ็ม่ได้เดอืดร้อนอะไร  แถมยงั 
ปลอดภัยมากขึ้นอีกต่างหาก

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๙
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ถาม  :  การรู้รูป  รู้นาม  คืออะไรคะ?  นามคือจิต  รูปเป็นสิ่งที่เรารับรู้ 
สัมผัสใช่ไหมคะ?  แล้วเราจะรู้รูป  รู้นาม  ยังไงคะ?

ตอบ  :  รปู-นาม  ทีพ่ระพทุธเจ้าสอนให้เรารู ้ กค็อื  รปู-นาม  ทีถ่กูยดึว่า 
เป็นเรา  กล่าวอย่างง่ายๆ  ก็คือ  กายนี้-ใจนี้ 

พระพทุธเจ้าสอนให้มองสิง่ทัง้หลายตามทีม่นัเป็นของมนัอย่างนัน้  เป็น 
ธาตุ  เป็นธรรม  เป็นสภาวะ  ที่ไม่มีสัตว์  บุคคล  ตัวตน  เราเขา  กายใจ 
ที่รวมเป็นชีวิตนี้  ถูกยึดว่าเป็นเรา  พระองค์ก็สอนให้เข้าใจว่า  มัน 
เป็นการประชมุรวมกนัของส่วนประกอบต่างๆ  ส่วนประกอบแต่ละอย่าง 
ก็ไม่มีเจ้าของ  ไม่มีตัวตนของสิ่งนั้น 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๘
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วธิแียกส่วนประกอบของชวีตินีอ้ย่างง่ายๆ  คอื  แยกเป็น  รปู  กบั  นาม

รูป  คือ  ร่างกาย  และพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกาย  ส่วนหนึ่งรับรู้ 
สัมผัสได้ด้วยตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  มีบางส่วนต้องใช้ใจรับรู้

นาม คอื  สิง่ทีไ่ม่มรีปูร่าง  คอืรูไ้ม่ได้ด้วยตา  ห ู จมกู  ลิน้  กาย  เป็นเรือ่ง 
ของจิตใจ  โดยทั่วไปก็หมายถึงขันธ์ที่เป็นฝ่ายนามธรรม  ๔  ขันธ์  ดังนี้ 
คือ  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวิญญาณ

การรู้รูปรู้นาม..  ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้าน  ก็คือ  รู้กายรู้ใจ  นั่นเอง 
เวลารู้กาย  ก็ท�าใจสบายๆ  อย่าไปคิดว่า  ‘เอาล่ะ..ฉันจะปฏิบัติธรรม!’
แต่แค่สังเกต  หรือแค่รู ้สึก  ว่ากายนี้มันเคลื่อนไหว  มันเดิน  มันนั่ง 
มนัขยบัไปมา  มนักลนืกนิ  มนัขบัถ่าย  ฯลฯ  รูส้กึเหมอืนหุน่ยนต์ตวัหนึง่ 
ทีม่กีารเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงอยูต่ลอด  เดีย๋วอาหารเข้า  เดีย๋วอาหาร 
ออก  เดี๋ยวลมเข้า  เดี๋ยวลมออก  ไม่ใช่สิ่งคงที่ถาวร 

ดูๆ  ไป  ก็จะช่วยให้เห็น  ความจริงว่า  กายนี้ไม่ใช่เรา  ไม่เป็นเรา  แล้ว 
จะสงัเกตได้ว่า  ตอนทีรู่ก้าย  ไม่ใช่มแีต่กาย  แต่ยงัมธีรรมชาตอิย่างหนึง่ 
ที่เป็นผู้รู้กายด้วย  คือมีใจที่เป็นผู้รู้  กับ  กายที่ถูกรู้  ถ้ารู้สึกได้ถึงตรงนี้ 
ก็เรียกได้ว่า แยกรูปแยกนาม 
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บางคนไม่ถนดัดกูาย  กม็าดใูจ  เช่น  หวิข้าวแล้วโมโหหวิ  โกรธคนข้างๆ 
ที่ท�าให้ชักช้า  ก็มารู ้ที่ความโกรธ  จะเห็นว่าความโกรธก็ขึ้นๆ  ลงๆ 
บางทดีไูปๆ  ความโกรธกด็บัไปเอง  แต่ไม่ว่าจะดบัหรอืไม่ดบั  ถ้าเหน็ว่า 
ความโกรธถูกรู้  ไม่มีเราในความโกรธ  เห็นความโกรธ  กับ  ใจที่เป็นผู้รู้ 
อยู่ต่างหาก  ถ้ารู้สึกได้ถึงตรงนี้  ก็เรียกได้ว่า แยกนามกับนาม

ก็เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆ  ส่วนมากจะเห็นสิ่งที่เรียกว่า 
กิเลส  เช่น  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ความฟุ้งซ่าน  ความลังเล  ความหดหู่ 
เป็นต้น

มีเกณฑ์ง่ายๆ  คือ
  ถ้าลืมกายลืมใจ  คือ  หลง
  ถ้าไม่เห็นรูปไม่เห็นนาม  คือ  ขาดสติ
  ถ ้าล�าพังเห็นรูป  หรือเห็นนาม  อย่างเดียว  ก็อยู ่ ในขั้น 
จิตตสิกขา  คือมีสติ
  ถ้าแยกรูปแยกนาม  หรือแยกนามกับนาม  บางทีก็เรียกกันว่า 
แยกขันธ์  ก็อยู่ในขั้นปัญญาสิกขา  คือเริ่มมีปัญญาแล้ว

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  เวลาใส่บาตร  เราสามารถเอาเงนิใส่ลงไปในบาตรพระวดับ้าน 
ได้ไหมเจ้าคะ  เพราะเวลาใส่บาตร พระท่านบอกว่า  ‘ใส่เงนิได้นะโยม 
โยมจะได้มเีงนิใช้ไม่ขาดมอื’  หนสูงสยัถงึข้อวตัรของพระวดัป่า  และ 
พระวัดบ้านเจ้าค่ะ

ตอบ  : พระท่านไม่ควรพูดอย่างนั้น  พระภิกษุ  ไม่ว่าวัดบ้าน  หรือ 
วดัป่า  ถ้ารบัเงนิทอง  กเ็ป็นอาบตัด้ิวยกนัทัง้นัน้  เพราะประพฤตปิฏบิตัิ 
อยู่ในพระธรรมวินัยเดียวกัน

ถ้าโยมจะถวายเงิน  ควรฝากไว้กับไวยาวัจกร  (ผู้ท�ากิจธุระแทนสงฆ์ 
ผูช่้วยเหลอืรบัใช้พระ  จะเป็นคนวดัหรอืลกูศษิย์กไ็ด้)  จะเหมาะสม  และ 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๓๙
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ถูกต้องตามพระวินัยมากกว่า  ถ้าท่านไม่มีคนวัดหรือลูกศิษย์ติดตาม 
มา  ก็หาโอกาสแวะเข้าวัดที่พระรูปนั้นอยู่  แล้วถามหาไวยาวัจกรอีกที 
หรือไปวัดที่เราศรัทธา  น�าเงินไปหยอดตู้บริจาคกับวัด  หรือจะโอนเงิน 
เข้าบัญชีของวัดก็ได้

อีกวิธีหนึ่งคือ  ใช้วิธีปวารณา คือ  เปิดโอกาสให้ขอ  จะบอกกล่าวด้วย 
วาจา  หรือด้วยลายลักษณ์อักษรก็ได้  ว่า  “ข้าพเจ้าขอถวายจตุปัจจัย 
อันสมควรแก่สมณะ  มูลค่า....บาท”  ถ้าไม่ได้ฝากเงินไว้กับใคร  ก็ให้ 
ท่านบอกสิ่งที่ต้องการกับเราโดยตรง  ถ้าฝากเงินไว้กับใคร  ก็บอกให้ 
ท่านทราบด้วย  ขวนขวายเพิ่มขึ้นอีกหน่อย  แต่ถูกต้องตามพระธรรม 
วินัย  ก็คุ้มค่า 

สิกขาบทที่ไม่ให้รับเงินนี้  คือเรื่องพระอุปนันทศากยบุตร  ในพระวินัย 
ปิฎก

สมัยนั้น  พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่  ณ  พระเวฬุวัน  อันเป็น 
สถานที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต  เขตพระนครราชคฤห์  ครั้งนั้น 
ท่านพระอุปนันทศากยบุตร  เป็นพระที่คุ้นเคยสนิท  ไปมาหาสู่ที่สกุล 
หนึ่ง  รับภัตตาหารอยู่เป็นประจ�า  ของเคี้ยวของฉันอันใดที่เกิดขึ้นใน 
สกุลนั้น  เขาก็แบ่งส่วนไว้ถวายท่านอยู่เสมอ
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เย็นวันหนึ่ง  ในสกุลนั้นได้เนื้อส�าหรับท�าอาหาร  เขาจึงแบ่งส่วนเนื้อนั้น 
ไว้ถวายท่านพระอปุนนัทะ  แต่พอตอนเช้า  ลกูเขาตืน่ขึน้ในเวลาเช้ามดื 
ร้องอ้อนวอนขอกินเนื้อนั้น  บุรุษสามีจึงสั่งภรรยาว่า  “จงน�าส่วนของ 
พระให้แก่เด็กไปก่อน  เราจะซื้อของอื่นถวายท่านภายหลัง”

ครั้นแล้วเวลาเช้า  ท่านอุปนันทศากยบุตร  นุ่งห่มผ้าแล้ว  ถือบาตรจีวร 
เข้าไปสู่สกุลนั้น  แล้วนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย  ทันใดนั้น  บุรุษนั้น 
เข้ากราบเรียนว่า  “ท่านครับ  เมื่อเย็นวานนี้มีเนื้อเกิดขึ้น  ผมได้เก็บ 
ไว้ถวายพระคุณเจ้าส่วนหนึ่ง  จากนั้นเด็กคนนี้ตื่นขึ้นแต่เช้ามืด  ร้อง 
อ้อนวอนว่า  ‘อยากกนิเนือ้’  ผมจงึได้ให้เนือ้ส่วนของพระคณุเจ้าแก่เดก็ 
ไป  พระคุณเจ้าจะให้ผมจัดหาอะไรมาถวาย  ด้วยทรัพย์กหาปณะหนึ่ง 
ขอรับ?”  [กหาปณะ  เป็นชื่อมาตราเงินในสมัยนั้น  มีค่าเท่ากับทองค�า 
หนัก  ๒๐  เมล็ดข้าวเปลือก] 

ท่านพระอุปนันทศากยบุตรถามว่า  “เธอบริจาคทรัพย์กหาปณะหนึ่ง 
แก่เรา  แล้วหรือ?”

บุรุษ  :  “ขอรับ  ผมบริจาคแล้ว” 
อุปนันทะ  : “ถ้าอย่างนั้น  เธอจงให้กหาปณะนั้นแหละแก่เรา”
บรุษุนัน้ได้ถวายกหาปณะไปแล้ว  กเ็พ่งโทษตเิตยีน  โพนทะนาว่า “พระ 
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สมณะเชือ้สายพระศากยบตุรเหล่านี ้ รบัรปิูยะเหมอืนพวกเรา”  [รปิูยะ 
แปลว่า  เงินตรา  หมายความว่า  โยมคนนั้นรู้สึกว่า  ถ้าพระภิกษุรับเงิน 
ก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้าน  จึงพูดต�าหนิออกมา]

ภกิษทุัง้หลายได้ยนิบรุษุนัน้เพ่งโทษ  ตเิตยีน  โพนทะนาอยู ่ บรรดาภกิษุ 
ทีเ่ป็นผูม้กัน้อย  สนัโดษ  มคีวามละอาย  มคีวามรงัเกยีจ  ผูใ้คร่ต่อสกิขา 
ต่างก็เพ่งโทษ  ติเตียน  โพนทะนาว่า  “ไฉนท่านพระอุปนันทศากยบุตร 
จึงได้รับรูปิยะ  (เงินตรา)  เล่า?”  แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู ้มี 
พระภาค

ด้วยเหตุนั้น  พระผู ้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์  แล้วทรง 
สอบถามท่านพระอุปนันทศากยบุตรว่า “ดูกรอุปนันทะ  ข่าวว่าเธอรับ 
รปิูยะจรงิหรอื?”  ท่านพระอปุนนัทศากยบตุรทลูรบัว่า  “จรงิพระพทุธ- 
เจ้าข้า”  พระผู ้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่า  “ดูกรโมฆบุรุษ 
การกระท�าของเธอนั่น  ไม่เหมาะ  ไม่สม  ไม่ควร  ไม่ใช่กิจของสมณะ 
ใช้ไม่ได้  ไม่ควรท�า  ไฉนเธอจึงได้รับรูปิยะเล่า?  การกระท�าของเธอ 
นั่น  ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส  หรือเพื่อ 
ความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว  โดยที่แท้  การกระท�าของ 
เธอนั่น  เป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส 
และเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้ว”
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พระผู้มีพระภาค  ทรงติเตียนท่านพระอุปนันทศากยบุตร  โดยอเนก 
ปรยิายดงันีแ้ล้ว  ตรสัโทษแห่งความเป็นคนเลีย้งยาก  ความเป็นคนบ�ารงุ 
ยาก  ความเป็นคนมกัมาก  ความเป็นคนไม่สนัโดษ  ความคลกุคล ี ความ 
เกียจคร้าน  ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย  ความเป็นคนบ�ารุงง่าย 
ความมักน้อย  ความสันโดษ  ความขัดเกลา  ความก�าจัด  อาการ 
ที่น่าเลื่อมใส  การไม่สะสม  การปรารภความเพียร  โดยอเนกปริยาย 
แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า  “ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เพราะเหตุนั้นแล 
เราจกับญัญตัสิกิขาบทแก่ภกิษทุัง้หลาย  อาศยัอ�านาจประโยชน์ ๑๐ 
ประการ  คือ
  เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์  ๑ 
  เพื่อความส�าราญแห่งสงฆ์  ๑
  เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก ๑ 
  เพื่ออยู่ส�าราญแห่งภิกษุมีศีลเป็นที่รัก  ๑ 
  เพื่อป้องกันอาสวะอันจะบังเกิดในปัจจุบัน ๑ 
  เพื่อก�าจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต ๑ 
  เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส ๑ 
  เพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว  ๑ 
  เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม ๑ 
  เพื่อถือตามพระวินัย  ๑.
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ 
ว่าดังนี้:-
  อนึง่ ภกิษใุด  รบักด็ ี ให้รบักด็ ีซึง่ทอง  เงนิ หรอืยนิดทีอง  เงนิ 
  อันเขาเก็บไว้ให้,  เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์  [นิสสัคคิยปาจิตตีย์ 
  คือ  อาบัติปาจิตตีย์  ที่ต้องสละสิ่งของที่ท�าให้ต้องอาบัตินั้นก่อน 
  ในกรณีนี้คือ  ต้องสละรูปิยะ  หรือเงินทองนั้น]

วิธีสละรูปิยะ  พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ดังนี้  :-
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็แลภิกษุพึงเสียสละรูปิยะนั้น  อย่างนี้:-
  ภกิษรุปูนัน้พงึเข้าไปหาสงฆ์  ห่มผ้าจวีรเฉวยีงบ่า  กราบเท้าภกิษุ 
  ผูแ้ก่พรรษากว่า  นัง่กระหย่ง  ประนมมอื  กล่าวอย่างนีว่้า “ท่าน 
  เจ้าข้า  ข้าพเจ้ารับรูปิยะไว้แล้ว  ของนี้ของข้าพเจ้า  เป็นของจ�า 
  จะสละ,  ข้าพเจ้าสละรูปิยะนี้แก่สงฆ์”  ครั้นสละแล้วพึงแสดง 
  อาบัติ  ถ้าคนผู้ท�าการวัดหรืออุบาสก  เดินมาในสถานที่เสียสละ 
  นั้น  พึงบอกเขาว่า  “ท่านจงรู้ของสิ่งนี้”  ถ้าเขาถามว่า  “จะให้ 
  ผมน�าของสิ่งนี้ไปหาอะไรมา?”  อย่าบอกว่า  จงน�าของสิ่งนี้หรือ 
  ของสิ่งนี้มา.  ควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะ  (ของที่สมควรแก่ 
  ภกิษบุรโิภคใช้สอย)  เช่น  เนยใส  น�า้มนั  น�า้ผึง้  หรอืน�า้อ้อย,  ถ้า 
  เขาน�ารูปิยะนั้นไปแลกของที่เป็นกัปปิยะมาถวาย  เว้นภิกษุผู้รับ 
  รูปิยะ,  ภิกษุนอกนั้นฉันได้ทุกรูป,  ถ้าได้อย่างนี้  นั่นเป็นการดี; 
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  ถ้าไม่ได้,  พงึบอกเขาว่า “โปรดช่วยทิง้ของนี”้  ถ้าเขาทิง้ให้  นัน่ 
  เป็นการด;ี  ถ้าเขาไม่ทิง้ให้,  พงึสมมตภิกิษผุูป้ระกอบด้วยองค์  ๕ 
  ให้เป็นผู้ทิ้งรูปิยะ.

องค์  ๕  ของภิกษุผู้ทิ้งรูปิยะ
  องค์ ๕ นั้น คือ ๑ ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะความชอบพอ, 
  ๒ ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะเกลียดชัง, ๓ ไม่ถึงความล�าเอียง 
  เพราะงมงาย, ๔ ไม่ถึงความล�าเอียงเพราะกลัว, และ ๕ รู้จัก 
  ว่าท�าอย่างไรเป็นอันทิ้งหรือไม่เป็นอันทิ้ง.

[จะเหน็ได้ว่า  รปิูยะ  (เงนิทอง)  นีส่ร้างปัญหามากจรงิๆ  เมือ่รบัมาแล้ว 
ก็เป็นอาบัติ  ปลงอาบัติแล้วก็ต้องสละเงินที่รับมานั้นด้วย  วิธีสละก็มี 
เรื่องราวขั้นตอนมากกว่าการสละสิ่งอื่น]

รปิูยะ  ภกิษสุ�าคญัว่าเป็นรปิูยะ  รบัรปิูยะ,  เป็นนสิสคัคย์ี  (คอืต้องสละ) 
ต้องอาบัติปาจิตตีย์
รูปิยะ ภิกษุสงสัย  รับรูปิยะ,  เป็นนิสสัคคีย์  ต้องอาบัติปาจิตตีย์
รูปิยะ  ภิกษุส�าคัญว่ามิใช่รูปิยะ  รับรูปิยะ,  เป็นนิสสัคคีย์  ต้องอาบัติ 
ปาจติตย์ี  [คอื  ไม่ว่าจะรู ้ หรอืไม่รู ้ หรอืสงสยั  ถ้าเป็นรปิูยะ  คอืเป็นเงนิ 
รับมาแล้วก็เป็นอาบัติ  และต้องสละเงินนั้น]
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ไม่ใช่รูปิยะ  ภิกษุส�าคัญว่าเป็นรูปิยะ  รับมา  ต้องอาบัติทุกกฏ
ไม่ใช่รูปิยะ  ภิกษุสงสัย  รีบมา  ต้องอาบัติทุกกฏ  [โยมไม่ได้ถวายเงิน 
แต่คิดว่าใช่  หรือสงสัยว่าใช่  แล้วรับ  ก็เป็นอาบัติ]

กรณีที่ภิกษุจะไม่ต้องอาบัติ  ก็ได้แก่
  ๑. ไม่ใช่รูปิยะ ภิกษุรู้อยู่ว่าไม่ใช่รูปิยะ รับมา ก็ไม่ต้องอาบัติ
  ๒. ทองเงินตกอยู่ภายในวัด หรือภายในที่อยู่, ภิกษุหยิบยกเอง 
    ก็ดี ใช้ให้หยิบยกก็ดี, แล้วเก็บไว้ด้วยตั้งใจว่า ‘เป็นของผู้ใด, 
    ผู้นั้นจักน�าไป’ (คือเก็บไว้เพื่อคืนเจ้าของ)
  ๓. ภิกษุวิกลจริต
  ๔. ภิกษุอาทิกัมมิกะ (คือภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติในสิกขาบทนี้)

ตอบยาว  และลงรายละเอียดสักหน่อย  เพื่อความซื่อตรง  และเอื้อเฟื้อ 
ต่อพระธรรมวินัย

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  มีเพื่อนชอบท�าบุญและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือมาก  จนไม่มี 
เงินเก็บเลย  แต่ระยะหลังลดลง  เพราะคิดเริ่มออม  กลับโดนติงมา 
ว่า  “ไม่ให้เสียดายเงินที่ท�าลงไป”  จึงสงสัยว่า..ถ้าเรามีเงิน  เราต้อง 
ท�าบุญหมดเลยเหรอคะ?  มันก็ขัดแย้งกับการไม่ให้สะสมทรัพย์  ใน 
ทางพระพทุธศาสนาหรอืไม่  แค่ไหนถงึเรยีกว่า  “เดนิสายกลาง” คะ?

ตอบ  :  พระพทุธศาสนาไม่ได้ห้ามโยมสะสมทรพัย์นะ  ลองดทูีพ่ระองค์ 
สอนเรื่อง  หลักการแบ่งทรัพย์  โดยจัดสรรเป็น  ๔  ส่วน  คือ
  ๑.  ใช้จ่ายเลี้ยงตน  เลี้ยงครอบครัว  และท�าประโยชน์ในชีวิต
    ประจ�าวัน  ๑  ส่วน
  ๒.  ใช้ลงทุนประกอบการงาน  ๒  ส่วน
  ๓.  เก็บไว้ใช้ยามจ�าเป็น  ๑  ส่วน
ธรรมหมวดนี้  ชื่อว่า  “โภควิภาค ๔”

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๐
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จะเหน็ได้ว่า  ค่าใช้จ่ายในการครองชพี  พระองค์ให้แบ่งไว้  ๑  ส่วน  การ 
ลงทุนในธุรกิจ  หรือกิจการต่างๆ  พระองค์ให้แบ่งไว้ถึง  ๒  ส่วน  หรือ 
ครึ่งหนึ่งเลย  และเผื่อฉุกเฉินอีก  ๑  ส่วน  ไม่ใช่ใช้ให้หมด  จนไม่มีเก็บ 
ส่วนเงินที่จะท�าบุญ  พระองค์ก็ไม่ได้บอกให้ทุ่มท�าให้เกลี้ยง  แต่สอน 
ว่า...  อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้  ด้วยน�้าพักน�้าแรงและความ 
ขยนัหมัน่เพยีร  โดยสจุรติชอบธรรมแล้ว  ควรถอืครองโภคทรพัย์นัน้เพือ่ 
ให้ได้ประโยชน์  ดังนี้
  ๑.  เลีย้งตวั  บดิามารดา บตุรภรรยา  และคนในปกครองทัง้หลาย
    ให้เป็นสุข
  ๒. บ�ารุงมิตรสหาย  และผู้ร่วมกิจการงาน  ให้เป็นสุข
  ๓. ใช้ป้องกันภยันตราย
  ๔. ท�าพลี  ๕  อย่าง  คือ
    ก.  สงเคราะห์ญาติ
    ข.  ต้อนรับแขก
    ค.  ท�าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ
    ง.  บ�ารุงราชการ  ด้วยการเสียภาษีอากร  เป็นต้น
    จ.  สักการะ  บ�ารุง  ถวายเทวดา
  ๕.  บ�ารุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ธรรมหมวดนี้เรียกว่า  “โภคาทิยะ ๕”
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จะเห็นได้ว่า  ท�าบุญกับพระเพียงส่วนเดียว  คือ  ในข้อ  ๕

สรุปว่า
-  ท�าบุญตามก�าลัง
-  ท�าบุญกับผู้ปฏิบัติดีประพฤติชอบ
-  ศรัทธาแล้วจึงท�า
-  ท�าแล้วตน  ครอบครัว  กิจการงาน  ไม่เดือดร้อน
-  ท�าตามที่พระพุทธเจ้าสอน

ประมาณนี้

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๙

166



พระกฤช  นิมฺมโล

ถาม  :  จะเอาความเจ็บปวดของร่างกาย  มาใช้ประโยชน์ในการ 
ปฏิบัติธรรมได้อย่างไรบ้างครับ?

ตอบ  :  เอาความเจ็บปวดของร่างกาย  มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ
ธรรมได้  ดังนี้
  -  ใช้เตือนใจตนเอง  ให้เห็นทุกข์ของชีวิต  ถ้ายังหลงโลก  ก็ยัง 
มาเกิดอีก  และก็จะได้รับทุกข์อย่างนี้อีก  (จะได้ไม่หลงเพลินกับโลก 
จนเกินไป)
  -  ใช้เป็นฐานในการเจริญสติ  คือ  ตามดูรู้ทันเวทนาที่เกิดตาม 
ที่มันเป็น  ไม่ติดใจ  ไม่ขัดเคือง  (คือ  เจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน)
  -  ดูจิต  คือเมื่อมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นแล้ว  จิตเป็นอย่างไร 
กต็ามดรููท้นัจติ  ตามทีม่นัเปน็  มนัหงดุหงดิ  มโีทสะ  หรอืกงัวล  กร็ูต้าม 
ทีม่นัเปน็  หรอืมตีณัหาอยากหายจากความเจบ็ปวดนี ้ กร็ูต้ามทีม่นัเปน็ 
(คือ  เจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน)

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๑
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  -  ให้เห็นความเกิดดับของเวทนา  ที่เคยสุขก็ดับไปแล้ว  ที่ 
เจ็บปวดอยู่นี้ก็มีระดับของความเจ็บปวดที่ต่างกันไปในแต่ละขณะ 
(คือ  เห็นอนิจจลักษณะ)
  -  ให้เห็นความบีบคั้นของร่างกาย  ที่มันไม่อาจคงอยู่ในสภาพ 
เดิมได้  (คือ  เห็นทุกขลักษณะ)
  -  ให้เห็นว่า  ความเจ็บปวดนี้  เราบังคับไม่ได้  ไม่อยากให้เกิด 
มันก็เกิด  อยากให้หายเดี๋ยวนี้  มันก็ไม่หายตามที่เราอยาก  มันมีเหตุ 
มันก็เกิด  หมดเหตุมันก็ดับ  (คือเห็นอนัตตลักษณะ)

ไม่ต้องทำาทุกข้อก็ได้

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  : ขอโอกาสครบัพระอาจารย์ ผมยงัมคีวามสงสยั ค�าว่า “ทกุข์” 
ระหว่างทุกข์ในไตรลักษณ์  กับทุกข์ที่เป็นเวทนา  มีความเชื่อมโยง 
หรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ?  ขอความเมตตาครับผม

ตอบ  :  ไตรลักษณ์  เป็นลักษณะร่วม  ที่มีเสมอกันในสิ่งทั้งหลาย  เป็น 
ลักษณะสามัญ  คือ
  -  ทุกอย่างที่เป็นสังขาร  คือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง  ล้วนแต่ 
ไม่เที่ยง  ล้วนแต่เป็นทุกข์  เสมอเหมือนกันทั้งหมด
  -  ทุกอย่างที่เป็นธรรม  คือทั้งที่เป็นสังขารและนิพพาน  ล้วน 
แต่ไม่เป็นอัตตา  ล้วนแต่ไม่ใช่ตน  เสมอเหมือนกันทั้งหมด

ทุกข์ในไตรลักษณ์ จึงหมายถึง
  ๑.  ความบีบคั้น  คือถูกการเกิดขึ้นและการดับสลายไปบีบคั้น 
อยู่ตลอดเวลา

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๒
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  ๒.  ทนได้ยาก  คือคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  ต้องเปลี่ยน  ต้อง 
หมดสภาพไป
  ๓.  เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์  คือก่อให้เกิดความรู ้สึกทุกข์ 
น่าระอา
  ๔.  แย้งต่อสุข  คือโดยธรรมชาติที่มันบีบคั้นขัดแย้งและคง 
สภาพอยูไ่ม่ได้นัน้  มนักก็ดีกนัความราบรืน่  ปฏเิสธความคล่องสบายตวั

ส่วนทุกข์ที่เป็นเวทนา  (เรียกตามศัพท์ว่า ทุกขเวทนา)  ก็เป็นเวทนา 
อย่างหนึ่ง  เวทนามี  ๓  อย่าง  คือ
  ๑.  สุขเวทนา  ความรู้สึกสุข  สบาย  ทางกายก็ตาม  ทางใจ 
ก็ตาม
  ๒.  ทุกขเวทนา  ความรู้สึกทุกข์  ล�าบาก  เจ็บปวด  ไม่สบาย 
ทางกายก็ตาม  ทางใจก็ตาม
  ๓.  อทกุขมสขุเวทนา  ความรูส้กึไม่ทกุข์ไม่สขุ  คอืเฉยๆ  จะสขุ 
ก็ไม่ใช่  จะทุกข์ก็ไม่ใช่  บางทีก็เรียกว่า  อุเบกขาเวทนา

ทุกขเวทนา  โดยเฉพาะที่เป็นทางกาย  เป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย  เพราะ 
รับรู้ได้ทันที  แค่กายนี้ที่ไม่เที่ยง  มีลักษณะคงทนอยู่ไม่ได้  กระทั่งป่วย 
เป็นโรคขึ้นมา  เราก็เกิดทุกขเวทนา  ปวดหัว  ปวดท้อง  เจ็บนั่นเจ็บนี่ 
ทุกขเวทนาทางกายแม้จะหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพราะเป็นธรรมดาของมัน 
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อย่างนี ้ แต่กแ็ก้ไขได้บ้าง  เมือ่รูเ้หตรุูปั้จจยั  ไปหาหมอหายา  ถ้าวนิจิฉยั 
ได้ตรงจุด  จ่ายยาที่เหมาะสม  ทุกขเวทนานั้นก็หายได้ 
ถ้าหมอยังหาสาเหตุไม่ได้  หรือกินยาแล้วไม่หาย  โกรธหมอ  หาว่าหมอ 
เลี้ยงไข้  คราวนี้ความบีบคั้นมาปรากฏที่ใจด้วย  กลายเป็นทุกขเวทนา 
ทางใจ  กายก็ยังคงเป็นทุกข์  ใจก็เป็นทุกข์ซ�้าขึ้นมาอีก

ทุกขเวทนาทางใจสามารถลดลงจนกระทั่งหมดไปได้  ตามก�าลังของ 
สติปัญญา  พระอรหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีทุกขเวทนาทางใจแล้วโดยสิ้นเชิง

ส่วนทกุข์ในไตรลกัษณ์กเ็ป็นไปตามธรรมดาของมนั  ยกเลกิไม่ได้  แก้ไข 
ไม่ได้  และไม่ต้องไปแก้  เรามีหน้าที่เพียงท�าความเข้าใจ  เห็นสภาวะ 
ต่างๆ  ตามความเป็นจรงิ  ด้วยจติทีต่ัง้มัน่และเป็นกลาง  กระทัง่มปัีญญา 
รู้เท่าทันโลกและชีวิต  ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย  จิตใจปลอดโปร่ง 
หลุดพ้น  เป็นอิสระ

สมกบัทีพ่ระพทุธองค์ได้ตรสัไว้  ใน อปุปาทสตูร องัคตุตรนกิาย ตกินบิาต 
พวกเราอาจจะเคยได้ยินหรือได้สวดกันมาบ้าง  คือ

  “ตถาคต  (คือพระพุทธเจ้า)  ทั้งหลาย  จะอุบัติหรือไม่ก็ตาม 
ธาตุนั้นก็ด�ารงอยู่  เป็นธรรมฐิติ  เป็นธรรมนิยามว่า
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  ๑.  สังขารทั้งปวง  ไม่เที่ยง  ...
  ๒.  สังขารทั้งปวง  เป็นทุกข์  ...
  ๓.  ธรรมทั้งปวง  เป็นอนัตตา  ...
  ตถาคตตรสัรู ้ เข้าถงึหลกันัน้แล้ว  จงึบอก  แสดง  วางเป็นแบบ 
ตั้งเป็นหลัก  เปิดเผย  แจกแจง  ท�าให้เข้าใจง่ายว่า  “สังขารทั้งปวง 
ไม่เที่ยง  ...สังขารทั้งปวง  เป็นทุกข์  ...ธรรมทั้งปวง  เป็นอนัตตา”

ธาตุ  คือ  ภาวะที่ทรงตัวทรงสภาวะของมันอยู่เองโดยธรรมดา
ธรรมฐิติ  คือ  ภาวะที่ตั้งอยู่หรือยืนตัว  ความด�ารงคงตัวแห่งธรรม
ธรรมนิยาม คือ  กฎธรรมชาติ  หรือก�าหนดแน่นอนแห่งธรรมดา

พระองค์เปิดเผย  แจกแจง  ท�าให้ง่ายแล้ว  พระองค์ท�าหน้าที่ของ 
พระศาสดาแล้ว  ที่เหลือ..เป็นหน้าที่ของพวกเราไปภาวนา

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  เวทนานุปัสสนา  ดูอะไรครับ  ดูเวทนาขันธ์  หรือดูเวทนา? 
ดูเวทนาขันธ์-เห็นไตรลักษณ์,  ดูเวทนาความเจ็บปวด?  จะเห็น 
ไตรลักษณ์  แสดงว่าความเจ็บปวดหายไป  ที่สงสัยคือ  มันหายได้ 
อย่างไร? หรอืว่ามกีารขยบัเลก็ๆ ทีเ่ราไม่รู ้ หรอืว่าใจทีว่่าไว้  (เวทนา 
ขึ้นลงบ่อยๆ  จนวางลงได้)  กราบนมัสการครับ

ตอบ  :  เวทนา  มีค�าแปลในทางวิชาการจริงๆ  ว่า  การเสวยอารมณ์ 
เป็นความรูส้กึถงึรสของอารมณ์  หรอืทีเ่รยีกกนัง่ายๆ  ว่า  ความรูส้กึ  มี 
๓  อย่าง  คือ
  ๑. สขุเวทนา ความรูส้กึสขุ  สบาย  ทางกายกต็าม  ทางใจกต็าม
  ๒. ทกุขเวทนา ความรูส้กึทกุข์  ล�าบาก  เจบ็ปวด  ไม่สบาย  ทาง
    กายก็ตาม  ทางใจก็ตาม
  ๓. อทุกขมสุขเวทนา  ความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข  คือเฉยๆ  จะสุข 
    ก็ไม่ใช่  จะทุกข์ก็ไม่ใช่  บางทีก็เรียกว่า  อุเบกขาเวทนา
เวทนา  :-
  -  มีลักษณะเป็น  ความเสวย
  -  มีกิจหน้าที่  คือ  การบริโภคร่วมซึ่งรสแห่งอารมณ์

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๓
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  -  มีอาการที่ปรากฏ  เป็นสุขและทุกข์
  -  มีเหตุให้เกิด  คือ  ผัสสะ

ผัสสะ คือความกระทบอารมณ์  เช่น  ตา+รูป+จักขุวิญญาณ  =  จักขุ- 
  สัมผัส  ความกระทบอารมณ์ทางตา  เป็นต้น 

เพราะผัสสะมี  เวทนาจึงมี  คือไม่ว ่าจะมีจิตหรือวิญญาณเกิดขึ้น 
ขณะใดกต็าม  กจ็ะมเีวทนาคอืความรูส้กึ  เกดิร่วมด้วยเสมอ  คอื  ไม่สขุ 
ก็ทุกข์  หรือไม่ก็เฉยๆ  แต่ความรู้สึกเหล่านั้นไม่ใช่จิต  เป็นเพียงธรรม 
ที่ประกอบกับจิต  คือเป็นสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่ง  ที่ภาษาบาลี 
ใช้ศัพท์ว่า  เวทนาเจตสิก

จิตหรือวิญญาณก็เป็นสภาพที่รู้อารมณ์เท่านั้น  แต่ความรู้สึกสุขทุกข์ 
เป็นเรื่องของเวทนา  เช่น  มีความสุขในขณะฟังพระบรรยายธรรม 
ในกรณีนี้  จิตท�าหน้าที่รับรู้เสียง  ส่วนความรู้สึกสุข  เป็นเวทนา  แต่ 
เวทนาก็เกิดเพราะเสียงบรรยายนั้นแหละ  จึงบอกว่า  เวทนามีการ 
บริโภคร่วมซึ่งรสแห่งอารมณ์

เวทนามี  ๓  ก็จริง  แต่ในทางปฏิบัติ  เราจะพบว่า  อาการที่ปรากฏที่ 
จะเจริญสติดูเวทนาได้ง่ายหน่อย  ก็คือ  สุขและทุกข์  ดูเวทนาจึงไม่ใช่ 
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ดูเฉพาะความเจ็บปวดที่เป็นทุกข์ทางกายเท่านั้น  เพียงแค่ส่วนมาก 
เวลาสุขก็มักจะเพลิน  ลืมดู  เวทนาที่เป็นทุกข์จึงท�าให้มีสติง่ายกว่า

สภาวะทุกอย่างแสดงไตรลักษณ์อยู่เสมอ  แต่จิตที่ไม่มีสติปัญญามาก 
พอ  ก็จะมองไม่เห็น

สขุและทกุข์  กเ็ป็นสภาวะทีเ่ป็นเวทนา  กย่็อมแสดงไตรลกัษณ์อยูต่ลอด 
เวลาเช่นกัน  เช่น  เจ็บปวดนิดหน่อย  แล้วค่อยๆ  เจ็บปวดมากขึ้น  นี่ก็ 
แสดงไตรลกัษณ์แล้ว  หรอืเจบ็ปวดมาก  แล้วระดบัความเจบ็ปวดลดลง 
นี่ก็แสดงไตรลักษณ์แล้วเช่นกัน 

และไม่ได้หมายความว่า  เมื่อมีสติรู้เวทนาความเจ็บปวดแล้ว  เวทนา 
ความเจ็บปวดจะหายไป..ไม่ใช่อย่างนั้น  เพราะเวทนาความเจ็บปวด 
ไม่ใช่กเิลส  แต่เป็นวบิากทีเ่กดิจากผสัสะ  จะให้เวทนาความเจบ็ปวดหาย 
ก็ต้องไปแก้ที่เหตุ  เช่น  หลีกเลี่ยงผัสสะนั้น  หรือไปหาหมอ  เป็นต้น

แต่ถ้ามีเวทนาความเจ็บปวด  แล้วจิตใจกระวนกระวาย  หงุดหงิด  มี 
โทสะ  ถ้ามีสติเห็นความกระวนกระวาย  เห็นความหงุดหงิด  หรือเห็น 
โทสะ  ความกระวนกระวาย  ความหงุดหงิด  หรือโทสะนั้น  จึงจะดับ
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ถ้ามองในแง่ชีวิต  ที่มีส่วนประกอบ  ๕  อย่าง  ที่เรียกกันว่า  ขันธ์  ๕ 
เวทนาทั้งหลายก็เป็นส่วนประกอบขันธ์หนึ่งในฝ่ายนามธรรม  ขณะที่ 
เราเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน  เราก็ดูเวทนาที่เป็นขันธ์นี่แหละ

ตอนที่ไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน  เมื่อกระทบอารมณ์แล้ว  ก็เป็น  “เรา 
สขุ”  “เราทกุข์”  เมือ่กระทบอารมณ์แล้วเราสขุ  กช็อบ  มตีณัหา  อยาก 
เสวยอารมณ์นัน้อกี  เมือ่กระทบอารมณ์แล้วเราทกุข์  กไ็ม่ชอบ  มตีณัหา 
อยากเสวยอารมณ์อื่น  หรือไม่ก็มีตัณหา  อยากพ้นไปจากอารมณ์นั้น

แต่ขณะที่มีสติ  จะเห็น  “ความสุข”  “ความทุกข์”  คือเห็นเป็นสภาวะ 
ทั้งความสุขและความทุกข์  ก็เป็นเพียงสิ่งๆ  หนึ่ง  ให้สติไปรู้ 

รู้ครั้งแรกๆ  จิตก็จ�า  ซึ่งการจ�านี้  สัญญาก็ท�าหน้าที่เอง  รู้เวทนาบ่อยๆ 
สัญญาก็ท�าหน้าที่บ่อยๆ  จิตก็จ�าได้แม่นขึ้น  ทั้งนี้  ผู้ที่จะเจริญสติเห็น 
เวทนาได้ผลดี  ควรเป็นผู้ที่มี  “ตัณหาจริต-ปัญญากล้า”  ด้วย

อย่างไรก็ตาม  ขอให้สังเกตพุทธพจน์ในตอนท้ายของเวทนานุปัสสนา- 
สติปัฏฐาน  มีข้อความว่า
  “...อนึง่  สตขิองเธอตัง้มัน่อยูว่่า  เวทนามอียู ่ กเ็พยีงสกัว่าความรู้ 
เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้น  เธอเป็นผู้อันตัณหา  และทิฏฐิไม่อาศัย 
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อยูแ่ล้วและไม่ถอืมัน่อะไรๆในโลก  ดกูรภกิษทุัง้หลาย  อย่างนีแ้ล  ภกิษุ 
ชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่.”

คือ  มีเวทนาอะไรก็ได้  ก็รู้ไปตามนั้น  ไม่ใช่รู้ทุกข์เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสุข 
มีทุกข์  ก็รู้ไปซื่อๆ  แต่ถ้าขัดใจ  อยากให้ทุกข์หายไป  แสดงว่ามีตัณหา 
ก็ให้รู้ทันตัณหาที่เกิด 

มีสุข  ก็รู ้ไปซื่อๆ  แต่ถ้าติดใจ  อยากให้สุขนานๆ  ก็แสดงว่ามีตัณหา 
เช่นกัน  ก็ให้รู้ทันตัณหานั้นด้วย

พระอรหันต์รับรู้และเสวยอารมณ์ทั้งหลายด้วยจิตที่เป็นอิสระ  เพราะ 
มีปัญญารู้เท่าทันธรรมชาติของมัน  การมีเวทนาแต่ละครั้งจึงไม่มีกิเลส 
มาครอบง�า  ไม่มีตัณหาทั้งในแง่บวกและแง่ลบ  คือ  ไม่ยินดี-ไม่ยินร้าย 
ไม่ติดใจ-ไม่ขัดใจ  จึงไม่ปรุงแต่งภพใดๆ  ขึ้นมาอีก

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ลูกผมเค้าถามว่า..เรื่องบุญเรื่องกรรม  มีจริง  เค้าเชื่อ  แต่ 
สงสัยว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งแรก  เช่น  มนุษย์คนแรก หรือปลาตัวแรก หรือ 
นกตัวแรก  เกิดมาท�าไม?  ถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีต่อๆ  กันมา  ก็ไม่ต้อง 
มบีญุหรอืกรรม แล้วถ้าว่าเกดิเป็นนัน่เป็นนีจ่ากผลบญุผลกรรม แล้ว 
คนๆ แรกท�าไมเกิดเป็นคน  ไปเอาบุญกรรมที่ไหนมาก�าหนด?

ตอบ  : ค�าถามท�านองนี ้ ตรงกบั  สิง่ทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัว่าเป็น “อจนิไตย”
อจินไตยนั้นแปลว่า  ไม่ควรคิด  มี  ๔  อย่าง  คือ
  ๑.  พุทธวิสัย
  ๒.  ฌานวิสัย
  ๓.  กัมมวิบาก
  ๔.  โลกจินตา

พุทธวิสัย  คือวิสัยของพระพุทธเจ้า ฌานวิสัย  คือ  วิสัยของผู้ได้ฌาน 
กมัมวบิาก  คอื  ผลจากกรรม  โลกจนิตา คอื  ความคดิเรือ่งโลก  ทัง้  ๔ 
อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าไม่ควรคิด  ผู้ที่คิดจะพึงมีส่วนแห่ง 
ความเป็นบ้า  ได้รับความล�าบากโดยเปล่าประโยชน์

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๔
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เช่น  เรื่อง พุทธวิสัย  ผู้ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า  แม้จะคิดถึงอานุภาพของ 
พระสัพพัญญุตญาณ  คิดอย่างไร  ก็เข้าไปไม่ถึงวิสัยของพระพุทธองค์ 
พระอรหนัต์กร็ูเ้ท่าวสิยัของพระอรหนัต์  จะให้รูเ้ท่าวสิยัของพระพทุธเจ้า 
ก็ยังเป็นไปไม่ได้เลย

เรื่อง ฌานวิสัย ผู้ที่ไม่ได้ฌาน  แม้จะคิดเท่าไร  ก็คิดไม่ออกว่า  ท�าไม 
ผู้ที่ได้ฌาน  ได้อภิญญาจึงสามารถแสดงฤทธิ์ต่างๆได้  เหาะได้  หายตัว 
ได้  ด�าดินได้  เป็นต้น  ผู้ที่ได้อภิญญาประเภทนั้นๆ  เท่านั้น  จึงจะรู้ได้

เรื่อง  กัมมวิบาก  คนปกติย่อมไม่อาจรู้ชัดว่า  วิบากที่ตนได้รับอยู่ใน 
ปัจจบุนันีเ้ป็นผลมาจากกรรมอะไร  ท�าไว้แต่เมือ่ไร  ชาตไิหน  คดิไปเท่าไร 
ก็คิดไม่ออก  พระพุทธองค์ทรงมีกัมมวิปากญาณ  ญาณหยั่งรู้ผลของ 
กรรม  สามารถก�าหนดแยกการให้ผลอย่างสลับซับซ้อนระหว่างกรรมดี 
กับกรรมชั่ว  ที่สัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ  มองเห็นรายละเอียด 
และความสัมพันธ์ภายในกระบวนการก่อผลของกรรมอย่างชัดเจน

เรื่อง  โลกจินตา  เช่น  คิดว่าใครสร้างโลก  ใครสร้างพระจันทร์- 
พระอาทติย์  มนษุย์และสตัว์ต่างๆ  เกดิมาได้อย่างไรเมือ่ครัง้แรกสดุ  โลก 
จะแตกเมื่อไร  คิดมากไปก็ไร้ประโยชน์  แม้จะมีคนมาตอบให้  ก็ยัง 
เป็นเหตุให้สงสัยต่อไปได้  เพราะไม่อาจน�ามาพิสูจน์ได้ 

180



พระกฤช  นิมฺมโล

หลวงพ่อปราโมทย์เคยเล่าให้ฟัง  เรื่องที่มีคนไปร้องไห้ระบายทุกข์ 
กับหลวงปู่เทสก์  เทสรังสี  แล้วถามหลวงปู่ว่า  “หลวงปู่!  หนูเกิด 
มาท�าไม?  ท�าไมหนูต้องเกิด?”

หลวงปู่ตอบว่า  “เพราะไม่รู้”

โยมคนนั้นอึ้งไปนิดหนึ่ง  แล้วถามกลับไปว่า  “หลวงปู่ไม่รู้..  แล้วใคร 
จะรู้!”

เรียกว่า  แม้จะได้รับค�าตอบแล้ว  ก็ยังไม่เข้าใจ 

พระพุทธองค์จึงเตือนว่า  สิ่งทั้ง  ๔  นี้ไม่ควรคิด  คิดไปอาจเป็นบ้า 
ล�าบากโดยเปล่าประโยชน์ 

ถ้าจะสั่งสมสติปัญญาบารมี  ให้ได้ความรู้มาเสมอด้วยพระสัมมาสัม- 
พุทธเจ้า  เพื่อจะได้ไม่ติดข้องในเรื่อง  “อจินไตย”  เหล่านี้  ก็ต้องใช้ 
เวลาอย่างน้อยถึง  ๔  อสงไขยแสนกัปป์ทีเดียว

พระพทุธเจ้าตรสัว่า  ไม่ควรคดิถงึเรือ่ง  “อจนิไตย”  เหล่านี ้ เพราะเป็น 
เรื่องที่ไม่สามารถจะรู้ได้  ก็ไม่ประกอบด้วยประโยชน์  มีแต่จะเพิ่มโทษ 
คือได้กิเลสเพิ่มขึ้น  ใจก็ฟุ ้งซ่านหาค�าตอบ  ไม่ได้ค�าตอบที่น่าพอใจ 
ก็หงุดหงิด
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ครั้งหนึ่ง  นายบ้าน  ชื่อ  คันธภัก  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า 
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดแสดงความ 
เกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด” 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  “แน่ะท่านนายบ้าน  ถ้าเราแสดงความ 
เกิดขึ้นและความดับแห่งทุกข์แก่ท่าน  โดยอ้างกาลส่วนอดีตว่า  ‘ใน 
อดีตกาลได้มีแล้วอย่างนี้’  ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้น  ก็จะมี 
แก่ท่านได้  ถ้าเราแสดงความเกิดขึ้นและความอัสดงแห่งทุกข์ 
แก่ท่าน  โดยอ้างกาลส่วนอนาคตว่า  ‘ในอนาคตกาล จกัเป็นอย่างนี’้ 
ความสงสัยความเคลือบแคลง  ก็จะมีแก่ท่านแม้ในข้อนั้นได้อีก 
ก็แล  ท่านนายบ้าน  เรานั่งอยู่ที่นี่แหละ  จักแสดงความเกิดขึ้นและ 
ความดับแห่งทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ ณ ที่นี้เหมือนกัน”

พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายและสั่งสอนเฉพาะสิ่งที่จะน�ามาใช้ปฏิบัติให้ 
เป็นประโยชน์ในชีวิตจริงได้  เกี่ยวข้องกับชีวิต  การแก้ไขปัญหาชีวิต 
และการลงมือท�าจริงๆ  ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์  แม้เป็นความจริง 
ก็ไม่สอน  ไม่ทรงสนับสนุนการพยายามเข้าถึงสัจธรรมด้วยวิธีครุ่นคิด 
หรือถกเถียงหาเหตุผลเกี่ยวกับปัญหาทางอภิปรัชญา  ซึ่งไม่เป็นไปเพื่อ 
การดับทุกข์  ใครจะกล่าวว่า  “ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตอบปัญหาในเรื่อง 
เหล่านี ้ ตราบใด  ข้าพเจ้ากจ็ะไม่ประพฤตพิรหมจรรย์  (คอืไม่ปฏบิตัธิรรม) 
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ในศาสนาของพระองค์  ตราบนัน้”  พระพทุธองค์กจ็ะไม่พยากรณ์ปัญหา 
ข้อนั้นเลย  และบุคคลนั้นก็คงตายไปเสียก่อนเป็นแน่ 

มีข้อความอุปมาที่น่าสนใจ  ใน  จูฬมาลุงกโยวาทสูตร  มัชฌิมนิกาย 
มัชฌิมปัณณาสก์  ว่าดังนี้
  “เปรียบเหมือนบุรุษถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษ  ที่อาบยา 
ไว้อย่างหนา  มิตรสหาย ญาติสาโลหิตของเขา  ไปหาศัลยแพทย์ 
ผูช้�านาญมาผ่า บรุษุผูต้้องศรนัน้กล่าวว่า  ‘ตราบใดทีข้่าพเจ้ายงัไม่รูจ้กั 
คนที่ยิงข้าพเจ้า  ว่าเป็นกษัตริย์  เป็นพราหมณ์  เป็นแพศย์  หรือเป็น 
ศทูร มชีือ่ว่าอย่างนี ้ มโีคตรว่าอย่างนี ้ ร่างสงู  เตีย้ หรอืปานกลาง ด�า 
ขาว หรอืคล�า้  อยูบ้่าน นคิม หรอืนครโน้น  ข้าพเจ้าจะยงัไม่ยอมให้ 
เอาลูกศรนี้ออก  ตราบนั้น;
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ตราบใด  ข้าพเจ้ายังไม่รู้ว่า  ธนูที่ใช้ยิงข้าพเจ้านั้น  เป็นชนิดมีแล่ง 
หรอืชนดิเป็นเกาทณัฑ์  สายทีใ่ช้ยงินัน้  ท�าด้วยปอ  ด้วยผวิไม้ไผ่  ด้วย 
เอ็น  ด้วยป่าน  หรือด้วยเยื่อไม้  ลูกธนูที่ใช้ยิงนั้น  ท�าด้วยไม้เกิดเอง 
หรือไม้ปลูก  หางเกาทัณฑ์  เขาเสียบด้วยขนปีกแร้ง  หรือนกตะกรุม 
หรือเหยี่ยว  หรือนกยูง  หรือนกสิถิลหนุ  เกาทัณฑ์นั้น  เขาพันด้วย 
เอ็นวัว  เอ็นควาย  เอ็นค่าง  หรือเอ็นลิง  ลูกธนูที่ใช้ยิงเรานั้น  เป็น 
ชนิดไร  ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้เอาลูกศรออก  ตราบนั้น’
  “บรุษุนัน้  ยงัไม่ทนัได้รูค้วามทีว่่านัน้เลย กจ็ะต้องตายไปเสยี 
โดยแน่แท้...”

สิง่ทีค่วรคดิ  ควรพจิารณา  คอื  การศกึษาความจรงิของสภาวะทีเ่ป็นอยู่ 
ในขณะนี ้ มสีตริูส้ิง่ปรากฏจรงิทีก่ายทีใ่จ  ด้วยจติทีต่ัง้มัน่  และเป็นกลาง 
สงสัย  ก็รู้ว่าสงสัย  ร�าคาญใจ  ก็รู้ว่าร�าคาญใจ

ความจริงที่เป็นประโยชน์  เป็นไปเพื่อเบื่อหน่าย  คลายก�าหนัด  และ 
ท�าให้เกิดปัญญาพ้นทุกข์  ปรากฏในปัจจุบันนี้เท่านั้น  ไม่ได้อยู่ในอดีต 
หรืออนาคต  อันนานไกลโพ้นโน้นเลย

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ค�าว่า  “กลาปะ” หมายถงึอะไร?  แล้วเราจะยนืยนัได้อย่างไร 
ว่า  เราภาวนาจนเห็นกลาปะ?

ตอบ  :  กลาปะ  มาจากภาษาบาลี  บางทีคนไทยก็เขียนว่า  “กลาป” 
[อ่านว่า  กะ–หลาบ]  หมายถึง  กลุ่ม  ก้อน  กอง  หมวด  หน่วยรวม

เมื่อพูดถึงรูปธรรม  ในทางพระอภิธรรม  กลาป  จะหมายถึงหน่วยรวม 
ของรูป  มีค�าเต็มว่า  “รูปกลาป”  [อ่านว่า  รูป-กะ–หลาบ]

รูปเป็นปรมัตถธรรมที่ไม่รู้อารมณ์  และเป็นสังขารธรรม  คือมีปัจจัย 
ปรุงแต่งจึงเกิดขึ้น  รูปๆ  หนึ่งอาศัยรูปอื่นเกิดขึ้น  จะมีรูปเกิดขึ้นเพียง 
รูปเดียวไม่ได้  ต้องมีรูปที่เกิดพร้อมกัน  และอาศัยกันเกิดขึ้นหลายรูป 
รวมกันเป็น  ๑  กลุ่มเล็กๆ  ซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้เลย  กลุ่มเล็กๆ  ที่ 
ว่านี้  ภาษาบาลีเรียกว่า  ๑  กลาป

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๕
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รูปกลาปที่ละเอียดที่สุด  เล็กที่สุด  จะประกอบด้วยรูปอย่างน้อย  ๘ 
อย่าง  คือ  ปฐวี  (ดิน),  อาโป  (น�้า),  เตโช  (ไฟ),  วาโย  (ลม),  วัณณะ 
(สี),  คันธะ  (กลิ่น),  รสะ  (รส)  และ  โอชา  (รสอาหารที่ซึมซาบ  เป็น 
ปัจจัยให้เกิดรูป)  หมายความว่า  องค์ประกอบทั้ง  ๘  นี้  จะมีอยู่ใน 
ทกุกลุม่รปู  ถ้าไม่มอีงค์ประกอบอืน่ร่วม  กเ็ป็นหน่วยรวมหมวด ๘  ล้วน 
เรยีกว่า  “สทุธฏัฐกกลาป”  (บางกลาปกม็ ี ๙  รปู  บางกลาปม ี ๑๐  รปู 
บางกลาปมี  ๑๑,  ๑๒,  ๑๓  รูป  ขึ้นอยู ่กับกลุ ่มของรูปนั้นเกิดจาก 
สมุฏฐานใด  เริ่มยากแล้ว!)

ธาตดุนิ  น�า้  ไฟ  และ  ลม  เป็นรปูธรรมทีเ่กดิพร้อมกนั  และเกดิร่วมกนั 
เสมอ  คือ  ไม่ว่าจะมีรูปธรรมปรากฏอยู่ที่ใด  ก็จะมาครบทั้งชุด  เพียง 
แต่ว่า  ในแต่ละรูป  จะมีธาตุใดธาตุหนึ่งยิ่งหรือหย่อนกว่ากันบ้าง  เช่น

ธาตุดินที่แข็ง  อยู่กับธาตุน�้าที่เกาะกุม  กับธาตุไฟที่เย็น  และกับธาตุลม 
ที่เคร่งตึง

ธาตุดินที่อ่อน  อยู่กับธาตุน�้าที่ไหล  กับธาตุไฟที่ร้อน  และกับธาตุลม 
ที่ไหว

ส่วนสี  กลิ่น  รส  และโอชา  ก็เป็นธรรมดาที่จะมีอยู่กับรูปทุกรูปเสมอ 
ด้วย
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ตัวอย่างเช่น  เลือด  มีธาตุดิน  แม้มีน้อย  แต่ก็สัมผัสได้  รู้สึกได้ถึงความ 
อ่อนๆ  ไม่แข็ง,  มีธาตุน�้า  เพราะมีความเกาะกุมกันอยู่,  มีธาตุไฟ  อุ่นๆ 
สามารถวดัอณุหภมูไิด้,  มธีาตลุม  สบูฉดี  ไหลไป,  มสีแีดง  มกีลิน่  คาวๆ, 
มีรส  เค็มปะแล่มๆ,  มีโอชา  เป็นสารอาหารต่างๆ

แต่ “กลาป”  อย่างนี.้..ดยูาก!  ต้องทรงสมาธ ิ ทรงฌานจรงิๆ  จงึจะมา 
เหน็ “กลาป”  แสดงไตรลกัษณ์  คนฟุง้ซ่าน  (รวมทัง้พระฟุง้ซ่าน-อย่าง 
อาตมา)  ดูไม่เห็นหรอก  ได้แต่คิดเอา

แต่มี  “กลาป”  อีกอย่างหนึ่ง...พอท�าได้  เรียกว่า  “กลาปในการเจริญ 
วิปัสสนา”  น่าสนใจกว่า  (ส�าหรับอาตมา)  ในการเจริญวิปัสสนา 
การพิจารณาโดยกลาป  คือ  พิจารณาธรรมอย่างรวมๆ  หรือเหมารวม 
โดยรวมเป็นหมวด  หรือรวบทั้งกลุ่ม

เช่นว่า  กายนีเ้ป็นทกุข์  (ซึง่ง่ายกว่าการพจิารณาโดยองค์แบบรปูกลาป) 
กายยืนเกิดแล้วดับ  กายนั่งเกิดแล้วดับ  นั่งอยู่ก็ทุกข์  เดินอยู่ก็ทุกข์ 
หายใจเข้าก็ทุกข์  หายใจออกก็ทุกข์  มีทุกข์บีบคั้นอยู่ทุุกลมหายใจ 
เข้าออก  ถ้าดูอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปดูรูปกลาป  แต่มาพิจารณาอย่างที่เรียก 
ว่า กลาปวิปัสสนา
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ผู้ที่เข้าฌานได้  ก็มาพิจารณา...  เข้าฌานแล้วก็ต้องออก ฌานไม่มีแล้ว 
ก็มีขึ้น  มีแล้วก็ไม่มี  (ซึ่งง่ายกว่าการพิจารณาโดยองค์ฌานตามล�าดับ 
ข้อ)  เป็นต้น

ผู้ที่ท�าฌานไม่ได้  ก็ไม่เป็นไร  ก็พิจารณา  ดูทุกข์ในกายธรรมดาๆ  นี่ 
แหละ  หรอืจะดนูามธรรมกง่็ายขึน้  ความรูส้กึสขุ  ความรูส้กึทกุข์  กด็ไูป 
ความสุขที่มี  เดี๋ยวก็หายไป  ความทุกข์ที่มี  เดี๋ยวก็หายไป  กุศล-อกุศล 
ก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เดี๋ยวก็เผลอ  เดี๋ยวก็รู้  ทั้งเผลอ 
ทั้งรู้..  ไม่เที่ยงทั้งหมดเลย!

พิจารณารวบไปเลยอย่างนี้  ไม่เครียดดีนะ

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  หนูเข้าไปถวายของพระ  ที่นั่งอยู่รูปเดียว  โดยมีเพื่อนผู้หญิง 
ไปด้วยกันเป็นกลุ่ม  ได้ไหมคะ?

ตอบ  : มีวินัยของพระภิกษุ  ห้ามไม่ให้นั่งอยู่ในที่ลับหู-ลับตากับผู้หญิง

ที่ลับหู คือ  สถานที่ที่คนอื่นมองเห็นได้  แต่ไม่ได้ยินเสียงพูดคุย  ที่ห้าม 
เพราะอาจจะพูดเกี้ยวพาราสี  หรือพูดในเชิงชู้สาวกันได้

ที่ลับตา  คือ  สถานที่ที่มีสิ่งก�าบัง  เช่น  ในห้องที่ปิด  หรือไม่ปิด  แต่มี 
ผนงับงั  ทีห้่าม  เพราะอาจถกูเนือ้ต้องตวักนั  กระทัง่มเีพศสมัพนัธ์กนัได้ 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๖
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แม้ยังไม่ได้ท�าอะไรกัน  แต่เพียงนั่งอยู่ในที่เช่นนั้น  พระภิกษุก็มีอาบัติ 
เว้นแต่มี  “ผู้ชายที่รู้ความ”  นั่งอยู่ด้วย

ผู้หญิงไม่ว่าจะกี่คน  ก็ป้องกันอาบัติไม่ได้  ในที่ลับหู  แม้เป็นผู้ชายที่ 
ไม่รู ้ความ  เช่นเป็นเด็กทารก  ไร้เดียงสา  หรือเป็นผู้ชายต่างชาติที่ 
ไม่รู้ภาษา  ก็ป้องกันอาบัติไม่ได้เช่นกัน

ฉะนั้น  ค�าตอบส�าหรับข้อนี้  คือ  ถ้าพระท่านอยู่รูปเดียว  แล้วกลุ่ม 
เรามีแต่ผู้หญิง  ก็ควรหา  “ผู้ชายที่รู้ความ”  ไปเป็นเพื่อน  หรือรอให้ 
ท่านหา  “ผู้ชายที่รู้ความ”  มาเป็นเพื่อนก่อน  อาจจะนิมนต์พระหรือ 
สามเณรก็ได้  ให้ช่วยกันรักษาพระวินัยในส่วนนี้  เพื่อป้องกันอันตราย 
จากการกระท�าที่ไม่ดีไม่งาม  ระหว่างพระภิกษุกับผู้หญิง  คือ  ป้องกัน 
ทั้งพระ  ป้องกันทั้งโยม  แม้ไม่มีอะไรกัน  ก็ป้องกันค�าครหานินทาต่างๆ 
(ถึงเป็นแม่  ก็ป้องกันอาบัติไม่ได้)

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ความหมายของ  กามวิตก  พยาบาทวิตก  วิหิงสาวิตก  ผม 
สงสัยว่า  วิหิงสาวิตก  จัดอยู่ใน  โมหะ หรือ  โทสะ  กันแน่?

ตอบ  :  นีเ้ป็นเรือ่งของ “อกศุลวติก”  อกศุลวติก  คอื  ความตรกึทีเ่ป็น 
อกุศล  หรือความนึกคิดที่ไม่ดี  มี  ๓  ได้แก่
  ๑. กามวิตก  คือ  ความตรึกในทางกาม  ความนึกคิดในทาง 
    แส่หาหรือพัวพันติดข้องในสิ่งสนองความอยาก
  ๒. พยาบาทวติก คอื  ความตรกึในทางพยาบาท  ความนกึคดิ 
    ที่ประกอบด้วยความขัดเคืองเพ่งมองในแง่ร้าย

นมิมฺโลตอบโจทย์ ๔๗
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  ๓. วหิงิสาวติก  คอื  ความตรกึในทางเบยีดเบยีน  ความนกึคดิ 
    ในทางท�าลาย  ท�าร้ายหรือก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น
อกุศลวิตกเหล่านี้  เทียบได้กับ  มิจฉาสังกัปปะ-ความด�าริผิด  ตามปกติ 
ของปถุชุนคนธรรมดาโดยทัว่ไป  เวลาจะนกึคดิอะไร  กม็กัจะเป็นไปเพือ่ 
สนองกิเลสแง่ใดแง่หนึ่ง

คิดอยากได้  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ที่น่าพอใจ  มาบ�าเรอตน  เป็น 
ความคิดที่เกิดจากความถูกใจ  ชอบใจ  ก็กลายเป็น-กามวิตก  อย่างนี้ 
เทียบได้ง่ายว่า  สนองกิเลสฝ่ายโลภะ  (หรือราคะก็ได้)

เกิดความขัดใจ  ไม่ชอบใจ  เคียดแค้น  ชิงชัง  คิดท�าร้าย  มองเขาเป็น 
ศัตรู  ไม่ต้องการให้เขามีความสุข  ก็กลายเป็น-พยาบาทวิตก  อย่างนี้ 
เทียบได้ง่ายว่า  สนองกิเลสฝ่ายโทสะ

แต่พอคิดเบียดเบียน  หรือคิดก่อความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  ที่เป็นวิหิงสา 
วิตกนั้น  อย่างนี้ไม่ใช่ล�าพังโทสะ  แต่มีโมหะเป็นตัวน�า  หรือบางทีก็มี 
อกุศลตัวอื่นอีก  เช่น

  -  นาย  ป.  อยู่ว่างๆ  คิดว่า  ‘ไปตกปลาเล่นดีกว่า’  ขณะที่คิด 
ไม่ได้โกรธปลา  แต่คิดเบียดเบียนปลา  ขณะเลือกมุมที่จะนั่ง  ขณะนั่ง 
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หยบิเหยือ่  ขณะนัง่รอ  กอ็าจจะไม่เกดิโทสะเลย  อาจจะนัง่ผวิปากอย่าง 
สบายใจไปด้วยซ�้า  อันนี้  “โมหะ”  เป็นตัวน�า  คือเข้าใจว่าไม่เป็นไร 
ไม่บาป
  -  ราชาเมือง  อ.  เป็นเมืองมหาอ�านาจ  อยากให้โลกรับรู้ว่า 
ข้าฯ  ยิง่ใหญ่  คดิว่า  ‘จะไปขยายอาณาเขต  โดยไปยดึเมอืง  ซ.’  ขณะที่ 
คิด  ไม่ได้โกรธราชาเมือง  ซ.  แต่ก็คิดเบียดเบียนรุกรานเมือง  ซ.  ขณะ 
วางแผน  จะวางก�าลงัตรงนัน้ตรงนี ้ มแีผนลวงอย่างนัน้อย่างนี ้ กอ็าจจะ 
ไม่เกดิโทสะเลย  อาจจะนัง่รวมหวัอยูก่บัลิว่ล้อ  แล้วหวัเราะเบาๆ  อย่าง 
กระหยิ่มใจกับชัยชนะที่ก�าลังจะมาถึง  อันนี้  “มานะ”  เป็นตัวเด่น  คือ 
อยากเป็นใหญ่

ความแตกต่างทีน่่าจะชดัเจนขึน้  กม็าดทูีธ่รรมทีเ่ป็นฝ่ายตรงกนัข้าม  คอื 
พยาบาทวิตก  ตรงข้ามกับ  เมตตา 
วิหิงสาวิตก  ตรงข้ามกับ  กรุณา

และมข้ีอสงัเกตถงึความสมัพนัธ์ระหว่าง  พยาบาทวติก  กบั  วหิงิสาวติก 
อีกอย่างหนึ่งว่า  วิหิงสาวิตก  เป็นความนึกคิดในฝ่ายจะไปกระทบ  คือ 
เริ่มก่อน  ไม่ว่าจะโดยโทสะ  โมหะ  ฯลฯ  ก็ตาม  พยาบาทวิตก  เป็น 
ความนึกคิดในฝ่ายถูกกระทบ  เช่น
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  -  นาย  ป.  อยู่ว่างๆ  คิดว่า  ‘ไปตกปลาเล่นดีกว่า’  (ตอนนี้ 
นาย  ป.  มีวิหิงสาวิตก  -  คิดเบียดเบียนเขาก่อน)  ก็ไปตกปลา  ปลา 
ติดเบ็ด  ดิ้นไปมา  (ปลาถูกเบียดเบียน)  ปลาทราบว่า  นาย  ป.  เป็น 
ผู้ท�าร้ายตน  ปลามีความแค้นใจ  ตั้งใจไว้ว่า  ‘ไม่ว่าจะเกิดอีกเมื่อไร  จะ 
ขอเอาคนืด้วยชวีติให้สาสม’  (ตอนนีป้ลามพียาบาทวติก  -  คดิพยาบาท)
  -  ราชาเมือง  อ.  เป็นเมืองมหาอ�านาจ  คิดว่า  ‘จะไปขยาย 
อาณาเขต  โดยไปยึดเมือง  ซ.’  (ตอนนี้ราชาเมือง  อ.  มีวิหิงสาวิตก- 
คิดเบียดเบียนเขาก่อน)  ขณะยกทัพเข้าไปข่มเหงเมือง  ซ.  ประชาชน 
ชาวเมือง  ซ.  เดือดร้อน  ถูกเบียดเบียน  ประชาชนชาวเมือง  ซ.  ก็คิด 
สาปแช่งราชาเมอืง  อ.  ‘ขอให้เจ้า  อ.  จงพนิาศ  จงฉบิหายไป’  (ตอนนี้ 
ประชาชนชาวเมือง  ซ.  มีพยาบาทวิตก  -  คิดพยาบาท)

เมื่อกลา่วถงึตรงนี ้ ผู้ถกูเบยีดเบียนกอ่นดจูะน่าเหน็ใจมาก  และนี่กเ็ปน็ 
อีกเหตุหนึ่งที่ท�าให้เราทั้งหลายไม่พ้นจากการเวียนเกิดเวียนตายไปได้
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ความน่ากลัวอยู่ตรงที่..  ในสังสารวัฏ  เราก็ไม่อาจทราบได้ว่าใครเริ่ม 
เบียดเบียนใครก่อน  ตั้งแต่ชาติไหน  ชาตินี้มาพบค�าสอนของพระพุทธ- 
องค์แล้ว  อย่าให้ความคดิผดิๆ  เหล่านี ้ หลอกเราได้อกี  มสีตสิมัปชญัญะ 
ไม่ปล่อยให้ความนกึคดิแล่นไปตามความรูส้กึชอบใจ-ไม่ชอบใจ  ไม่ปล่อย 
ให้ความนกึคดิแล่นไปตามเหตผุลทีเ่อนเอยีง  หรอืจากทศันคตทิีบ่ดิเบอืน 
ความชอบใจ-ไม่ชอบใจ  เกิดเมื่อไร  ให้รู้ทัน

ถ้าใจยังไม่ปลอดโปร่ง  ไม่เป็นอิสระจากความชอบใจ-ไม่ชอบใจ  ก็ 
อย่าเพิ่งไปเชื่อความคิดจากใจอย่างนั้น  แยกแยะให้ได้ว่า  ความคิดนี้ 
เป็นกามวิตก  พยาบาทวิตก  หรือวิหิงสาวิตก  ให้รู้ตามที่มันเป็น  ไม่ให้ 
อกุศลวิตกเหล่านี้ครอบง�าใจ

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๕๙
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ถาม  :  ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่า  ค�าว่า  จิตถึงฐาน..  ค�าว่า 
“ฐาน” นี้่  อยู่ตรงส่วนไหนของร่างกายคะ?

ตอบ  :  ที่ว่า  “จิตถึงฐาน”  นี่  ค�าว่า  “ฐาน”  ในที่นี้  ไม่ใช่กาย  จึง 
ไม่ได้อยูส่่วนไหนของร่างกาย  แต่เราสามารถใช้กายเป็น  “ทีอ่ยูช่ัว่คราว” 
เพื่อให้เกิดสภาวะ  “จิตถึงฐาน”  ได้  เช่น  ใช้ลมหายใจเป็นที่อยู่  พอ 
เผลอไปคิด  ก็รู้ว่าเผลอ  ขณะที่รู ้ว่าเผลอ  ก็ได้สติรู้สึกตัว  “รู้”  แล้ว 
ก็กลับมาที่ลมหายใจอีกครั้ง  ฝึกรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆ  จิตจะคุ้นเคยกับ 
การดูสภาวะที่เป็นนามธรรม  เมื่อไรที่เห็นนามธรรมที่มีลักษณะแบบ 
ว่า  “จิตไหลไป”  ไม่ว่าจะไหลไปคิด  ไปดู  ไปฟัง  ฯลฯ  จิตจะถึงฐาน 
โดยอัตโนมัติ  “ฐาน”  ในที่นี้  ก็คือ  “จิต”  นั่นเอง

แต่พอบอกอย่างนี้  ก็อย่าไปแสวงหาฐาน  และอย่าไปแสวงหาจิต  จะ 
ไม่ถึงฐาน  และไม่เจอจิต  การถึงฐาน  ส�าหรับคนฟุ้งซ่านอย่างอาตมา 
จะใช้วิธี  “รู้ทันว่าจิตไหลไป”  แล้วมันจะถึงฐานของมันเอง

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๘
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ข้อควรรู้  ที่พึงสังเกต  คือ  :-
  ๑.  ถ้าจิตยังไม่ถึงฐาน  อย่าควานหาจิต  ให้รู้เท่าที่รู ้ได้  เช่น 
    รู้ว่าเผลอไป  เป็นต้น
  ๒.  จะเห็นจิตไหล  อย่าไปจ้องดู  ให้มันเผลอไปก่อน  ไหล 
    ไปก่อน  แล้วค่อยตามรู้  แต่ให้รู้ไวๆ
  ๓.  เหน็แล้ว  อย่าไปประคอง  ทีป่ระคอง  เพราะรูส้กึว่าสภาวะ 
    นี้ดี  อยากให้มีนานๆ  แต่พอประคองปุ๊บ!  จิตจะเกินพอดี 
    พลาดจากภาวะความเป็นผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน  กลายเป็น 
    จิตหนักๆ  แน่นๆ  ก็เดินปัญญาต่อไปไม่ได้  แต่ถ้าเผลอไป 
    ประคอง  ก็ให้รู้ว่าประคอง  คือรู้ตามที่มันเป็น  รู้ไปเรื่อยๆ

จติถงึฐาน จะมลีกัษณะเป็นผูรู้ ้ ผูต้ืน่  ผูเ้บกิบาน จะเบา คล่องแคล่ว 
ว่องไว  อ่อนโยน  นุ่มนวล  ควรแก่การงาน  คือควรแก่การเจริญ 
ปัญญาเห็นความจริงต่อไป

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ
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ถาม  :  ถ้าหนทู�าบญุทีว่ดักบัแม่  เหน็พระแล้วป๊ิง  แต่ห้ามใจไม่ได้  หนู 
ควรท�าอย่างไรดีคะ?

ตอบ  :  ถ้าห้ามใจไม่ได้  ก็ห้ามกายกับวาจาไปก่อน

ห้ามกาย  คือ  ไม่น�ากายไปใกล้ชิดกับท่าน  ไม่อยู่กันสองต่อสอง  แต่ง 
กายนุ่งห่มให้เรียบร้อยมิดชิด  ฯลฯ

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๔๙
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ห้ามวาจา  คือ  ไม่บอกรักท่าน  ไม่พูดเกี้ยว  ไม่เว้าวอน  ไม่เวิ่นเว้อ 
ไม่แซว  ไม่ปรึกษาเรื่องส่วนตัว  ไม่ส่งไลน์  ฯลฯ  (หมายรวมงดสื่อสาร 
ทั้งหมดทุกๆ  รูปแบบ)
ถ้าจะให้ดี  การห้ามกายกับวาจาที่ควรท�า  คือ  ตราบใดที่ยังปิ๊งอยู่  ก็ 
ไม่พบท่านเลย  และไม่คุยกับท่านเลย  เพราะเป็นการหมิ่นเหม่ต่อการ 
สร้างกรรมฝ่ายอกุศลอย่างมาก

ถ้าท่านเป็นพระที่ไม่ดี  ก็ควรปล่อยท่านไป  ไม่ควรน�ามาเป็นภาระกับ 
ชีวิตของเรา  เราแยกออกไหม  ว่าพระไม่ดีเป็นอย่างไร? 

ถ้าพระท่านเป็นพระที่ดี  ก็ควรปล่อยให้ท่านศึกษาและปฏิบัติตาม 
ค�าสอนของพระพุทธองค์ให้เต็มก�าลังของท่าน  อย่าให้ท่านหวั่นไหว 
เพราะเราเป็นต้นเหตุ  เปลี่ยนจากรักที่เป็นราคะ-ปรารถนามาเป็น 
เจ้าของ  มาเป็นเมตตา-ปรารถนาให้ท่านมคีวามสขุ  ประสบความส�าเรจ็ 
ในการปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพาน

ถ้ารักจริงๆ  ก็ควรเป็นรักแบบเมตตา  ปรารถนาเห็นความก้าวหน้าใน 
ทางทีด่ขีองบคุคลทีเ่รารกั  ถ้ารกัแบบอยากเป็นเจ้าของ  ใจกเ็ศร้าหมอง 
ทันที  ถ้าคิดว่าต้องได้มาเท่านั้นจึงจะสุข  ก็ทุกข์ทันทีที่คิดอยาก
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แล้วกไ็ม่มอีะไรเป็นหลกัประกนั  ว่าอยูด้่วยกนัแล้วชวีติจะดอีย่างทีฝั่นไว้ 
แรกๆ  ที่ปิ๊ง  อะไรๆ  ก็ดูดี  เพราะเรามี  “อคติ”  มาบังใจ  เบื้องหลังที่ 
เรายังไม่ได้ดู  มักมีกิเลสอยู่บานตะไท
  รักพระไม่ดี  -  ชีวีล้มเหลว  เพราะพระดีหรือเลวก็ยังแยกไม่ได้
  รักพระเลว  -  ก็เตรียมตกนรก  เพราะเขาคิดลามกตั้งแต่ยัง 
ไม่สึกออกไป
  รักพระดี  -  ก็เตรียมอกหัก  เพราะใจท่านรักแต่พระรัตนตรัย
  รักพระดี  -  ให้ได้บุญ  ควรท�าใจคุณให้เป็นหนึ่งในรัตนตรัย

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๒  ตุลาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  มผีูก้ราบเรยีนถามพระอาจารย์ว่า..  “พสกนกิร  รกัและอาลยั 
ต่อในหลวง  ตอนนี้จิตใจเคว้งคว้าง  ไร้หลักที่พึ่งพิง  กราบเรียนขอ 
ค�าแนะน�าการวางจติใจของพสกนกิร  โดยเฉพาะอย่างยิง่..นกัภาวนา”

ตอบ  :  ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟัง  ตอนหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่  รู้สึกว่า 
ท่านอยู ่ไกล  นานๆ  จึงจะมีโอกาสไปกราบท่านสักที  พอหลวงปู ่ 
มรณภาพ  กลับรู้สึกว่าอยู่ในสายตาท่านตลอดเวลา  ไม่กล้าขี้เกียจเลย 
อาตมาเชื่อว่า  ตอนนี้..  เราอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ง่ายกว่า 
เดิมอีก  เราก็ต้องท�าดีทันที  เดี๋ยวนี้เลย!  ให้พระองค์ทอดพระเนตร 
มาเมื่อไร  ก็ปลอดโปร่งใจ  ที่เห็นคนไทยครองสติได้  เป็นบุญของ 
พวกเราจริงๆ  ที่ได้เกิดมาร่วมสมัยกับพระองค์  มาเป็นพสกนิกรของ 
กษัตริย์ที่สุดประเสริฐ  สุดปัญญาที่บรรยายให้ทั่วถ้วน

ในส่วนพระคุณของพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ  พระองค์นี้  ถ้าจะ 
แสดงความภักดี  ก็ให้นึกถึงหลักทรงงาน  ให้มาเป็นแรงบันดาลใจกับ 
เรา  เช่น  เคยรับสั่งว่า  “ต้องท�าหน้าที่เพื่อหน้าที่  มิใช้ท�าเพื่อหวัง 

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๕๐
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ผลประโยชน์..  ผลประโยชน์โดยสมบรูณ์ของงาน  กเ็ป็นรางวลัสงูสดุ 
อยู่แล้ว”  เราก็ท�างานให้ซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน  ท�างานที่ 
สุจริต  เวลาท�าก็สนุกที่จะท�าและเต็มใจท�า  สังเกตได้ว่า  เรามักจะเห็น 
รอยยิ้มของพระองค์  ก็ตอนทรงงานอยู่กับราษฎร  เราก็ให้มีความสุข 
กับการท�างานของเรา  ยิ่งงานที่มีประโยชน์ต่อคนหมู่มาก  ก็ยิ่งสุขมาก

ส�าหรับนักภาวนา  ก็เรียนหลักมามากแล้ว  ก็มีงานที่เหลือคือ  น�าไปท�า 
และท�าทันที  แม้จะทุกข์โศก  ก็รู้สึกตัวไวๆ  ไม่ปล่อยใจให้ถล�าไปกับ 
อกุศลนาน  งานกรรมฐานก็ท�าได้ไม่เว้น  แม้ในกรณีนี้

ก็ขอให้มีพระองค์เป็นแรงบันดาลใจ  ท�าหน้าที่ของคนไทย  ท�าหน้าที่ 
ของพ่อแม่  ท�าหน้าที่ของลูก  ท�าหน้าที่ของข้าราชการ  ท�าหน้าที่ของ 
ประชาชน  ท�าหน้าที่ของพระ  ท�าหน้าที่ของโยม  ท�าหน้าที่ของ 
ชาวพทุธอทุศิถวายรางวลัอนัสงูสดุทีเ่ราม ี คอืผลงานในหน้าทีท่ีส่มบรูณ์ 
แด่พระองค์

มองขึ้นฟ้า  ก็แน่ใจได้ว่า  พระองค์ก�าลังยิ้ม..

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙
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ถาม  :  อยากเรียนถามว่า  การที่มีผู้เขียนว่าจะ  “ขอเป็นข้ารองบาท 
ทุกชาติไป”  นี้  มีผลอย่างไรหรือไม่ในทางธรรม?  คือ  แต่ละบุคคล 
ย่อมท�าบุญกุศลและกรรม  ต่างกรรมต่างวาระกัน  พระองค์ท่าน 
มีบุญบารมีมากล้น  ในขณะที่คนธรรมดาอาจมีบุญบ้างกรรมบ้าง 
ดังนั้นการที่ประสงค์  “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป”  จะเป็นไปได้ 
อย่างไรหรือไม่ครับ?  และมีความเหมาะสมหรือไม่ครับ?

นิมฺมโลตอบโจทย์ ๕๑
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ตอบ  :  ถ้าผู้ที่เขียนหรือกล่าวอย่างนั้น  เขียนหรือกล่าวด้วยความตั้งใจ 
จรงิ  กย็อมมผีล  เป็นทีย่อมรบักนัว่า  พระองค์มบีญุบารมมีากล้น  กเ็ป็น 
ความจ�าเป็นของผูท้ีป่ระสงค์  “ขอเป็นข้ารองบาททกุชาตไิป”  นัน้  ต้อง 
สร้างบุญบารมีให้มาก  เพื่อจะได้รับโอกาสเกิดเป็นข้ารองบาทพระองค์ 
ได้ทันตามประสงค์

ครบูาอาจารย์ทีอ่าตมาเชือ่ว่าเป็นผูม้ปีรชีาหยัง่รู ้ กล่าวตรงกนัว่า พระองค์ 
เป็นพระโพธิสัตว์ 

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร  ระบุด้วยว่า 
  “..พระองค์เคยเกดิเป็นช้างป่าเลไลย์..”  ซึง่ในคมัภร์ีอนาคตวงศ์ 
กล่าวว่า  จะมาตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้าพระนามว่า  ‘พระสมุงัคลสมัพทุธ- 
เจ้า’

หลวงพ่อฤ ๅษีลิงด�า  ให้รายละเอียดอีกว่า
  “..พระองค์ทรงมีกระแสจิตแรงมาก  ฉันเองยังสู้ท่านไม่ได้” 
เรื่องปรารถนาพุทธภูมินี่  พระองค์  (ในหลวง  ร.๙)  ปรารถนามานาน 
แต่เวลานีบ้ารมเีป็น  ‘ปรมตัถบารม’ี  เหลอือกี  ๕  ชาต ิ และทีพ่ระองค์ 
ปฏิบัติมามันเลยแล้ว  ไม่ใช่ไม่ส�าเร็จ  พุทธภูมินี่ต้องบ�าเพ็ญกันมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์เป็น  ‘วิริยาธิกะ’  ต้องบ�าเพ็ญถึง  ๑๖ 
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อสงไขยก�าไรแสนกัป  นี่เกิน  ๑๖  อสงไขยแล้ว  ‘แสนกัป’  อาจยัง 
ไม่ครบ  จึงต้องเกิดอีก  ๕  ชาติ..”

แม้ไม่ต้องอ้างค�าของหลวงพ่อฤ ๅษีลิงด�า  เรื่องที่พระองค์ทรงงานด้วย 
ความวิริยะอย่างยิ่งนี้  เป็นสิ่งพวกเราชาวไทยซาบซึ้งใจกันดี  ฉะนั้น 
ขอเสนอสิ่งที่พึงตระหนักบางประการ  ของผู้ประสงค์  “ขอเป็นข้ารอง 
บาททุกชาติไป”  คือ

  ๑.  แสดง  “ความรักจริง”  ด้วยการน�าพระบรมราโชวาทมา 
ทบทวน  เพื่อปฏิบัติให้เกิดผลจริง  พระบรมราโชวาทมีมากมาย  เลือก 
มาท�าจริงๆ  แม้เพียงเรื่องเดียว  ก็ย่อมได้ประโยชน์ใหญ่หลวงกับชีวิต 
และสังคม  เช่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เราก็มาร่วมกันประหยัด  ใช้ 
ชีวิตเรียบง่าย  พึ่งตนเองให้ได้  พึ่งคนอื่นให้น้อย  แสดงความรักความ 
ศรทัธาด้วยการปฏบิตัติาม  เหมอืนพระสงฆ์สาวกทัง้หลาย  ทีแ่สดงออก 
ซึ่งความศรัทธาในพระพุทธองค์  ด้วยการปฏิบัติดี  ปฏิบัติตรง  เป็นต้น 
พระสงฆ์สาวกเหล่านั้นจึงตามเสด็จพระศาสดา  ไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้

  ๒.  เผื่อแผ่แบ่งปัน  ช่วยเหลือผู ้อื่นที่ยังทุกข์  เดือดร้อน 
พระองค์บกุป่าฝ่าดง  ไปช่วยเหลอืพสกนกิรในถิน่กนัดาร  ด้วยน�า้พระทยั 
ที่เปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณา  เป็นพระราชาที่ไม่ติดในความหรูหรา 
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ท�างานตลอด  ๗๐  พรรษา  ไม่เคยทอดทิ้งประชาชน  ข้ารองบาท 
ทั้งหลาย  ก็ไม่ทอดทิ้งกัน
 
  ๓.  ใช้หลักการทรงงาน  “รู้  รัก  สามัคคี” 
จะท�าอะไร  ให้หาข้อมลู  จนรูจ้รงิในสิง่นัน้  พระองค์เสดจ็ไปหาแหล่งน�า้ 
ให้ประชาชน ลงพืน้ทีจ่รงิ  หาข้อมลูจรงิๆ  กบัคนในพืน้ที ่ บางครัง้ราษฏร 
ไม่ทันเตรียมตัว  ก็มาเข้าเฝ้าถวายข้อมูลทั้งที่ยังนุ่งเพียงผ้าขาวม้าก็มี 
ท�างานด้วยความมุ่งดีต่อกัน  และมีใจรักงาน  ดังที่เคยรับสั่งว่า
  “..ต้องท�าหน้าที่เพื่อหน้าที่  มิใช่ท�าเพื่อหวังผลประโยชน์ 
ผลประโยชน์โดยสมบูรณ์ของงาน  ก็เป็นรางวัลสูงสุดอยู่แล้ว..”

การท�างานต่างๆ  ก็ย่อมมีปัญหาและขัอขัดแย้งบ้าง  การขัดแย้ง  ไม่ใช่ 
เรื่องเสียหาย  ถ้ายังอยู่บนหลักการของความสามัคคี  เหมือนผ้าที่ทอ 
มาเป็นผนื  เส้นด้ายทัง้หลายต้องขดักนั  มทีัง้แนวตัง้แนวนอน  แต่ขดักนั 
อย่างมรีะเบยีบ  และสามคัค ี ทกุคนท�าหน้าทีข่องตนให้สมบรูณ์  เข้าใจ 
หน้าที่กันและกัน  ไม่ติดในเรื่องเล็กๆ  น้อยๆ  แล้วมาพลอยเสียเรื่อง 
ใหญ่  ไม่อาฆาตจองเวร  ไม่เหยยีบย�า่ซ�า้เตมิ  ถนอมน�า้ใจกนั  ให้อภยักนั 
ประเดี๋ยวไปไม่ทันพระองค์  มัวแต่ตกนรกอยู่แถวนี้นี่เอง
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  ๔.  เพราะในหลวง  ร.๙  ปรารถนาพุทธภูมิ  มุ่งตรัสรู้เป็นพระ 
สมัมาสมัพทุธเจ้าในอนาคต  เราจงึจะต้องใส่ใจค�าสอนของพระพทุธเจ้า 
องค์ปัจจุบันด้วย  เพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์..  สอนเรื่องเดียวกััน 
คือเรื่องทุกข์  เหตุให้เกิดทุกข์  ความพ้นทุกข์  และข้อปฏิบัติให้ถึงความ 
พ้นทุกข์  ศึกษาแล้วน�ามาปฏิบัติ  ทั้งสมถะและวิปัสสนา  ให้เต็มความ 
สามารถ  ช่วงทีพ่ระองค์ทรงงานหนกั  แต่กย็งัมเีวลาภาวนา  และภาวนา 
ได้ผลดีด้วย  พวกเราไม่น่าจะมีใครงานหนักเกินท่าน  ฉะนั้น  ก็ไม่น่า 
จะมีข้ออ้างว่าไม่มีเวลา  ไม่ต้องกลัวว่าจะบรรลุธรรมไปก่อน  เพราะถึง 
อย่างไร  ความประสงค์  “ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป”  ก็จะกระตุ้น 
เตือนใจให้ยั้งรอไว้

  ๕.  เมื่อพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว  ชาตินั้น 
ย่อมเป็นชาติสุดท้าย  และจะไม่ปรากฏพระบาทให้เราได้รองต่อไปอีก 
เหลือเพียงพระธรรมให้เราได้เข้าถึงเท่านั้น  จึงควรท�าความคุ้นเคยกับ 
พระธรรมนับแต่บัดนี้

สรุปว่า  ไม่เป็นเรื่องเสียหายถ้าจะตั้งใจเช่นนั้น  แต่พึงตระหนักใน  ๕ 
ประเด็นดังกล่าว  อย่างน้อยๆ  สังสารวัฏก็ไม่ยืดยาวจนไร้จุดหมาย

พระอาจารย ์กฤช  นิมฺมโล 

เรียบเรียงจากตอบโจทย์บนนิมฺมโลเพจ

วันที่  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๕๙
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