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กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา ในตัวของเรา 

หลวงปู่ หลวง กตปญุโญ 

เทศนท่ี์กรมพลศกึษา วนัท่ี 2 ม.ค. 2545 

แตนี่ต้อ่ไปก็พากนัตัง้ใจฟังธรรมะคาํสอนของพระพทุธเจา้ 

วนันีก็้เป็นวนัปีใหม่ลว่งไปแลว้ เป็นวนัท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ท่ี ๕ ตอ่มา

ก็เป็นเหมือนเก่า ปีใหมท่ี่เราไดม้าครบรอบ มีชีวิตจิตใจมาถึง

ครบรอบ ๑๒ เดือนเน่ีย เรามีอายยืุนยาวนาน ปราศจากโรคภยั

ไขเ้จ็บ มีพละกาํลงัทาํการทาํงานไปมาได ้อนันีก็้อาศยับญุ บญุ

บารมี ฉะนัน้จงึวา่ตอ้งอาศยับญุ เพราะวา่ทกุส่ิงทกุอย่างอาศยั

บญุเป็นเครื่องคํา้จนุอดุหนนุ ในตวัของเราทกุคนบอกไมไ่ด ้วา่ไม่

ฟัง วา่ความแก ่ความเจ็บ ความตายนัน้ ไม่มีเครื่องหมายนาย

ประกนั 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ ปีใหม่ชาวไทยในกรุงเทพกรุงไทยไหลขึน้

ไปในบา้นเกิดเมืองนอน หรอืวา่ไม่ใช่บา้นเกิดเมืองนอน แต่

เพ่ือนๆไปสนกุสนาน เพ่ือฉลองปีใหม่ใหมี้ความสขุ แตว่า่

กลายเป็นความทกุขไ์ป รถควํ่ารถหงายกดเจ็บ เคา้ประกาศทาง
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วิทยวุา่เจ็บๆก็เป็นหม่ืนๆ ตายก็หลายพนัอย่างนีเ้ป็นตน้ ยงัไม่ถงึ

ท่ีจะไดก้ราบพอ่กราบแม่หรอือะไรกลางทางน่ีหละ ไปตายซะ 

หรอืบางทีก็ไปเจ็บซะ เขา้โรงพยาบาล อนันีเ้พิ่นวา่ปีใหมข่องโลก 

มนัก็มีความทกุขโ์ศกเป็นอยา่งนัน้แหละ คือมีความดีใจ ดีใจวา่

เราจะไดค้วามสขุ ความสบาย ความม่วน แตว่า่เอาความมว่น

ในทางท่ีกญัชายาเมาของเสพติดหรอืวา่สรุายาเมา มนัก็ทาํให้

เสียสติ ขาดสติขาดอะไรตา่งๆ เหตนุัน้จงึไดมี้อบุติัเหต ุดงัท่ี

กลา่วแลว้ คนเจ็บเป็นหม่ืนๆ ตายไปก็หลายพนั  

คิดแลว้ก็น่าสงสารท่ีเราติดสมมติุ แตว่า่สมมติุน่ะมนัดี ถา้

ไปดี ไปดว้ยความเคารพ ไปดว้ยมีศีล มีสติ มีปัญญา ไปดว้ย

ความรอบคอบ มีศีลมีธรรมในการไป ตัง้ใจจะไปทาํบญุใหพ้อ่ให้

แม่ ตัง้ใจจะไปทาํบญุใหก้บัญาติพ่ีนอ้ง แตว่า่ในเรื่องนิมนตพ์ระ

มาทาํบญุ สวดกสุลา มาติกา บงัสกลุ ท่านวา่ทกัษิณานปุทาน

อย่างนีเ้ป็นตน้ ก็เป็นบญุ แตว่า่สว่นมากมนัก็เอาส่ิงภายนอกมา

แอบแฝง เหตนุัน้ประเพณีอนันีก็้เป็นประเพณีของโลก เหตนุัน้จงึ

วา่มีความดีใจ ตอนไปม่วน แตว่า่สดุทา้ยไม่นานก็เสียใจ ออกไป
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ยงัไม่ถงึบา้นเกิดเมืองนอนเลย ไปรถชน รถควํ่าตาย ตายกลาง

ทาง เจ็บกลางทาง รอ้งห่มรอ้งไหน้ ํา้ตาไหล ทกุขเวทนา อนันี ้

แปลวา่ปีใหม่ในทางท่ีไม่ถกูธรรมคาํสอนของพระพทุธเจา้  

เหตนุัน้ถา้ปีใหม่ในทางพทุธศาสนานัน้ก็เป็นมีความ

ปลอดภยั เช่นวา่มีโอกาส หาโอกาส ปีใหม่ส่ีวนันี ้เราหาโอกาส 

เขา้วดั จาํศีล นั่งภาวนา เน่ีย อนันีมี้บญุมาก ไดบ้ญุ ไดปั้ญญา

ดว้ย แลว้ก็ไม่มีคาํวา่จะมีความเดือดรอ้นอย่างนัน้ คือวา่ความดี

ใจหรอืไม่ดีใจ ไม่พอใจ แตว่า่เราไปดว้ยความสจัจบารมี สมมติุ

ของโลกปีนีจ้าํเป็นจะตอ้งไป ประเพณีเคยทาํมา ปู่ ย่าตายาย ถึง

ปีใหม่รอบปีแลว้เราจะไปสมัมาคารวะอโหสิกรรมใหด้ว้ย กราบ

คณุพอ่คณุแม่ แลว้ก็ไปทาํบญุใหแ้ก่ญาติ อนันีก็้เป็นบญุเป็น

กศุล  

แตว่า่ถา้ขาดศีลขาดธรรม ขาดในทางท่ีไมถ่กูแลว้ ก็ไป

ในทางท่ีไม่ดีเดือดรอ้นดงัท่ีกลา่วแลว้ แทนท่ีจะไดไ้ปสวรรค ์ดนั

ไปตรกหมอ้นฮก(นรก)ซะ หมอ้นฮกอยา่งไร ยกตวัอยา่งเช่นไม่

ตายแตเ่จ็บ ขาหกัแขนหกั อย่างเนีย้ ความเพลิดเพลินเจรญิใจ
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ในปีใหม่มนัหายหมด น่ีความดีของโลก ความสขุของโลก มนัอยู่

แคน่ัน้แหละ อยู่แคดี่ใจเสียใจ ดีใจเทา่ไรก็เสียใจเทา่นัน้ อย่างนี ้

เป็นตน้ แตว่า่ถา้ดีใจในทางศีลทางธรรมนี ้ยิ่งดีใจเท่าไร ก็ยิ่งมี

ความสขุมากขึน้เทา่นัน้ 

ครัง้พระพทุธเจา้ มีนางคนนงึ มีความดีใจเอาดอกไมม้าบชูา

พระของพระพทุธเจา้ ดว้ยความดีใจจรงิๆ ปีติยินดี จะไปกราบ 

ถือดอกไมจ้ะไปกราบ และดว้ยความปีติยนิดีอนันัน้ เหาะไปเลย 

ลอยไปเลย แตว่า่ไปไม่ถึง ไปถึงแคก่ลางทางนัน้นะ่ มนัไปไม่ถึงท่ี

กลา่วไว ้ก็บงัเอิญกรรมมาตดัรอนไปซะ ตาย แตว่า่ตวัใจไม่ตาย

นั่นนะ รา่งกายมนัก็ตายแท ้แตใ่จไม่ตาย ก็ไปสวรรคต์อ่ อย่างนี ้

เป็นตน้ อนันีก็้แปลวา่ความปีติยินดีในทางพทุธศาสนานีม้นัดี

จรงิๆ ขนาดไมต่อ้งเดิน เหาะไปเลย อย่างนีเ้ป็นตน้ แลว้ไปก็ไป

ตายเสียครึง่ทาง ยงัไมถ่งึ แตว่า่ตายแลว้มนัก็ดว้ยความปีติยินดี

เล่ือมใสในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พอใจในการบชูา

พระพทุธเจา้นัน้น่ะ มนัไปสวรรคท์นัที อย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีค้วาม

ดีทางศาสนา ซึง่มนัดีกวา่ความดีทางโลก ดีมาก เพลิดเพลิน
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มาก ทกุขม์าก ก็มีความทกุขม์าก ดงัท่ีเขาไปปีใหม่ท่ีวา่มาน่ี

แหละ  

ก็น่าสงสารเหมือนกนัท่ีความไม่เขา้ใจ ท่ีความไม่รู ้หรอืถือ

ประเพณี ประเพณีประเพณาก็ฆา่ตวัตายไป อยา่งนีเ้ป็นตน้ อนั

นีฉ้ะนัน้ถา้ประเพณีทางศาสนาท่ีทางองคพ์ระพทุธเจา้ของเรา 

เช่นวา่ มีงานมีประเพณีแลว้ ก็จะทาํไม่เอาความม่วน ความสนกุ 

คือความสนกุๅกบัความมว่นนัน้ มว่นกบัเมามนัก็อนัเดียวกนันั่น

แหละ มว่นเมามวัมืด อย่างนีเ้ป็นตน้ เหตนุัน้ทางพทุธศาสนา

เพิ่นสอนบใ่หม้วัเมาเกินไป รูจ้กัพอดี รูจ้กัความพอดียกตวัอย่าง

เช่นวา่ ความยนิดีก็อย่าไปยนิดีมาก หลงก็อย่าไปหลงมาก รกัก็

อย่าไปรกัมาก อย่างนีเ้ป็นตน้ โกรธก็อยา่ไปโกรธมาก โกรธนิดๆ

หน่อยๆไม่เป็นไร ถา้โกรธมากเป็นโรคประสาท บางทีก็เป็นโรค

หลายอย่าง  

บดันีค้วามโกรธมากนี ้ความโกรธนีม้นัก็ไมดี่เหมือนกนั เม่ือ

เวลาบาํเพ็ญกศุลคณุความดี เจตนาของเราก็ตอ้งการไปสูส่คุติ

สวรรคน์ั่นแหละ เพราะความอยู่ในสวรรคน์ัน้มนัมีความสขุจรงิๆ 
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ขา้วบไ่ดห้า ปลาบไ่ดซื้อ้ บไ่ดส้รา้ง บไ่ดต้อ้งสรา้งบา้น บต่อ้งซือ้

ขา้วกิน มีขา้วทิพย ์อาหารทพิย ์ของทพิย ์มีเนรมิตได ้ดงัท่ีเราได้

ทาํการรกัษาศีลอะไรตา่งๆอย่างนีเ้ป็นตน้ ก็มีความสขุความ

สบาย อย่างนีเ้ป็นตน้ แตว่า่เม่ือเวลาไปอยูส่วรรคน์ัน้ เม่ือมี

ความโกรธขึน้มาก็ตายทนัที คนท่ีตายจากสวรรคช์ัน้ฟ้านัน้ โกรธ

ก็ตายทนัที ตกสวรรคล์งมาเลย ลงมาเมืองมนษุย ์มาก็อยู่ไม่ได ้

เมืองมนษุยเ์น่ีย มนัไม่ละความโกรธ พลบุลงไปตกนรกตอ่ อย่าง

นีเ้ป็นตน้ เหตนุัน้จงึวา่ความโกรธนีไ้ม่ดีจรงิๆ  

สว่นความโลภก็ตายจากสวรรคไ์ดเ้หมือนกนั แตไ่ม่ถึงกบัไป

นรก มาเกิดเป็นคน มาเกิดเป็นคนอีก ก็รูส้กึตวัก็บาํเพ็ญอีก 

สรา้งบารมีอีกก็ไดไ้ปสวรรคต์อ่ อย่างนีเ้ป็นตน้ ถา้ตายจาก

สวรรคแ์ลว้ ไปเกิดเป็นเปรต อย่างนีก็้ขาดทนุหละ มาเกิดเป็น

สตัวก็์ขาดทนุเหมือนกนั  

แตว่า่สตัวบ์างตวัก็ไมข่าดทนุเหมือนกนั ท่ีวดัท่ีหลวงตามี

หมาขาวตวันงึ มนัอยู่ในวดันั่นแหละ มนัเกง่ พระกินขา้วคาบ

เดียววนัเดียว มนัก็กินขา้วไดเ้หมือนพระ อย่างนีเ้ป็นตน้ พระกิน
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ขา้วมือ้เดียว ฉนัหนเดียว หมาตวันัน้ก็กินขา้วมือ้เดียวได ้เป็นตน้ 

น่ีหมาตวัหนึง่พระทาํวตัรสวดมนต ์มนัก็ไปทาํวตัรสวดมนตก์บั

พระทกุวั๊นทกุวนั อย่างนีเ้ป็นตน้ ซึง่ดีกวา่คน บางคนนั่นแหละ 

แย่กวา่หมา ไม่รูจ้กัไหวส้วดมนตเ์ลยก็มี อย่างนีเ้ป็นตน้ ฉะนัน้จงึ

วา่แลว้แตบ่คุคลนัน้มีปัญญา เพราะวา่ทกุคนๆท่ีเกิดมานี ้มา

สรา้งบารมี เชน่วา่ปีใหมนี่ก็้ ปีใหม่ในโบราณนัน้ เพิ่นมาจาํศีล

ภาวนา รกัษาศีลท่ีวดั สว่นมากหลวงตาอยูภ่าคเหนือนัน้ ปีใหม่

เพิ่นมาวดัเต็ม คนเฒา่คนแกม่ารกัษาศีลภาวนา สามวนั เจ็ดวนั 

อย่างนีเ้ป็นตน้ สวดมนตไ์หวพ้ระ นั่งกรรมฐานภาวนา มาน่ีถงึปี

ใหม่เดือนเมษานั่นนะ่ ปีใหมไ่ทยเราแท้ๆ  สว่นนั่นปีใหม่สากล 

เหตนุัน้จงึวา่ลกูหลานก็มาอาบนํา้ดาํหวัท่ีวดัท่ีวานั่นแหละ ก็

บนัดาลใหล้กูหลานมนัมาสูท่ี่วดัท่ีวา กราบพระไหวพ้ระ มา

กราบพระไหวพ้ระ มาวดัมาวา เพราะพอ่แม่อยู่ในวดั อยา่งนี ้

เป็นตน้ เหตนุัน้จงึวา่ประเพณีเก่าโบราณนั่นเพิน่ทาํถกูดี แตว่า่

ตอ่มามนัก็แปลกไปซะ แปลกไปเรื่อย เปล่ียนแปลงไปตามยคุ
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สมยั ไปตามความโลภ ความโกรธ ความหลงของสตัวท์ัง้หลาย 

ไปเรื่อยๆ  

เหตนุัน้สตัวท์ัง้หลาย คือเราทกุคนๆ มีหลวงตาเป็นตน้ น่ี

แปลวา่สตัวท์ัง้หลาย ท่ีมีแตค่วามโลภ ความโกรธ ความหลง 

ความห่วง ความอาลยั ความรกั ความชงั เป็นเครือ่งปิดบงั

หนทางท่ีจะทาํความดี แลว้ก็มวัเมาไปตามประสาโลก ก็เลยหา่ง

พทุธศาสนาไป เม่ือหา่งพทุธศาสนาแลว้ มนัก็เป็นไปดงัท่ีกลา่ว

นั่นแหละ เม่ือไปดว้ยความทกุข ์เม่ือเวลาไปรถชน ตกรถ มนัเจ็บ 

มนัทกุขอ์ย่างเนีย้ มนัลืมหมด บญุกศุลมนัลืม เม่ือมนัเจบ็มาถงึ 

มนัปวดมาถงึ มนัลืมหมดแลว้หละ เรื่องบญุกศุลตา่งๆ นกึถงึแต่

ความเจ็บความทกุขน์ั่นแหละ ทกุขเวทนารอ้งไหน้ ํา้ตาไหล ไม่มี

ท่ีพึง่ อยา่งนีเ้ป็นตน้  

แตว่า่ถา้คนท่ีมีปัญญา เม่ือเวลาความเจบ็เขา้มาถงึ มนัไม่

ลืม คือมนัปุ๊ บ ผลมา เคยรกัษาศีลภาวนาพทุโธๆมา เม่ือเวลา

เป็นเหตมุนับมี่ท่ีพึง่ มนัเขา้หาท่ีพึง่ทนัที เอาพทุโธ เอาธมัโม เป็น

ท่ีพึง่ ใจมนัมั่นอยูใ่นพทุโธ มนัก็ตายไปเลย ก็ไปดว้ยพทุโธนาํไป 
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พทุโธนาํไป นาํไปสคุติสวรรค ์นาํไปในทางท่ีดี ถา้ไม่มีพทุโธ

นาํไปก็ มีแตอ่พทุโธ มนัก็นาํไปทางท่ีไม่ดี อย่างนีเ้ป็นตน้  

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ ไปรถควํ่ารถหงายในกลางทาง แลว้ไมมี่ท่ี

ไป ไม่มีท่ีไป วญิญาณขนัธน์ัน้แหละมนัไม่ไปไหน มนัก็อยูน่ั่น ก็

วนเวียนอยูน่ั่น เคา้วา่ผี รถควํ่าท่ีไหนผีอยูท่ี่นั่น ท่ีจรงิไมใ่ช่ ตวั

วิญญาณขนัธน์ั่นเอง มนัอยูท่ี่นั่น ตวัมโนวญิญาณท่ีจะไปดีไปชั่ว

มนัไปแลว้ วิญญาณขนัธม์นัวนเวียนอยูท่ี่ตายนั่นหละ ไมไ่ปไหน

หรอก วนเวียนอยู่ ไปๆมาๆ บางทีก็เดินตดัหนา้ตดัหลงั เหตนุัน้ก็

บงัเอิญใหผู้ข้บัรถเห็น เขามาหลบหลีก มนัก็เลยรถควํ่าไปซะเป็น

ตน้ อนันีก็้เป็นวิญญาณขนัธ ์ 

คือวิญญาณมนัมีสองอย่าง มโนวิญญาณอนันีก็้ใจเป็นของ

นาํไป คือเราทกุคนๆท่ีมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย น่ีมโน

วิญญาณเป็นตวันาํ ตวันาํมาเกิด มาแก่ มาเจ็บ มาตาย มาทกุ

อย่างนั่นแหละ มโนวิญญาณนัน้คือใจนัน้ เป็นท่ีเก็บ เก็บทกุ

อย่าง เก็บความโลภ ความโกรธ ความหลง ถา้ไม่มีปัญญา ผูมี้
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ปัญญาก็เก็บในทางท่ีดี เก็บกศุลคณุงามความดี เอาพระพทุธ 

พระธรรม พระสงฆ ์มาเป็นท่ีพึ่งภายในใจอย่างนีเ้ป็นตน้  

แตใ่นทางพทุธศาสนาขององคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ 

ท่านจงึใหเ้ลือกเก็บ ส่ิงใดไม่ดีอย่าไปเก็บเอา เพิ่นวา่อารมณ ์

อารมณท่ี์ไม่ดีนั่น เรื่องท่ีไม่ดีน่ะ ท่ีเป็นอดีตก็ตาม อนาคตก็ตาม 

ปัจจบุนัก็ตาม ส่ิงท่ีไม่ดีนั่นเป็นอารมณท่ี์ไม่ดี เพิ่นใหล้ะซะ ให้

เอาอารมณท่ี์ดี ท่ีใดท่ีจะนาํมาซึง่ความสขุความเจรญิ เชน่วา่

พทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ หรอืวา่บญุกศุลตา่งๆ ส่ิงท่ีเป็น

ความดีนั่นแหละ เราก็มานกึอยู่ในใจของเรา ถา้ใจของเรานกึอยู่

ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์นกึอยู่ในความดี ใจของเราก็ดี

ขึน้มาได ้รอ้นก็ดบัไป อย่างนีเ้ป็นตน้ ความกระวนกระวายก็ดบั

ไป อย่างนีเ้ป็นตน้ 

ฉะนัน้หลวงตาบางทีมนัก็ ตวั ว มนัหาย หลวงตาน่ะ ช่ือ 

หลวง เคา้วา่หลวงปู่ หลวง ตวั ว มนัหายไปซะบางที ตวั ว เหลือ

แตต่วั ง ตวัเดียว มนัก็เป็นหลงหรอืเปลา่เน่ีย เป็นหลงไปซะ เป็น

หลงไปเสีย หลงไปในทางท่ีไม่ดี หลงไปในรูปในเสียง หลงไปใน
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ส่ิงตา่งๆ เอาแลว้บน่ี่ โอ ้มนัหลงไป เราก็ตัง้สติไดท้นัน่ะ อนันีม้นั

หลงแลว้เน่ มนัหลงไปในทางท่ีไม่ถกู อยา่งนีเ้ป็นตน้ เราก็ไดส้ติ

ไดปั้ญญาขึน้มาก็ละอยู่นั่นแหละ เอาพระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆเ์ป็นม่ีพึ่งท่ีระลกึ กลา่วพทุธคณุ ธรรมคณุ สงัฆคณุ เช่น

วา่อิติปิโสภควา อรหงัสมัมา สมัพทุโธเน่ียนะ่ นกึอยูน่ั่น สตุตงัๆ 

เจ็ดรอบรบัรองหายความโกรธทนัที  

อนันีก็้เป็นอบุายอนัหนึง่ เพราะวา่ใจของเราทกุคนมีกิเลส

ทกุคน ความโลภ ความโกรธ ความหลงนะ่มีทกุโค๊น ทกุคนนั่น

แหละ ฉะนัน้ท่ีเรามาเกิด มาแก่ มาเจบ็ มาตาย มาทกุข ์มายาก

ก็เพราะกิเลสมนัพาใหม้าเกิด แตว่า่บญุกศุลก็มีอยู่ในตวัเราทกุ

คนนั่นแหละ เพราะวา่เราทกุคนๆมีทัง้บญุทัง้บาป มีทัง้บญุทัง้

บาปประจาํอยู่ในตวัเราทกุคน ดงัท่ีเราไดฟั้งพระเพิ่นเทศน ์หรอื

สวดในงานศพนั่นหละ กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพพะยา

กะตา ธัมมา นั่นหละ  

กุสลา ธัมมา ก็คือใจของเรานั่นเอง อกุสลา ธัมมา ก็ใจนั่น

แหละ อัพพะยากัตตา ธัมมานั่น ไม่ใช่ใจ ไดแ้ก่รา่งกายสงัขาร
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ของเราทกุคน ฉะนัน้จงึวา่ กสุลา ธมัมา อกสุลา ธมัมา อพัพะยา

กะตา ธมัมา  ท่ีสวดในงานศพนัน้จงึมีอยู่ในตวัของเรา เอาศพ

นัน้เป็นเหตเุฉยๆหรอก ฉะนัน้จงึวา่กุสลา ธัมมา ก็คือบคุคลท่ีมี

ปัญญา มีบญุนั่นเอง มีบญุ มีกศุลไดส้รา้งคณุงามความดีไวใ้น

อดีตเรยีกวา่บพุเพกตปญุญตา ไดส้รา้งคณุงามความดีไวแ้ลว้

อย่างนีเ้ป็นตน้ ตัง้แตอ่ดีตชาติเคยเขา้วดัจาํศีลภาวนา เคย

ภาวนา เคยสวดมนตไ์หวพ้ระ อย่างนีเ้ป็นตน้ เคยฟังเทศน ์ฟัง

ธรรม ฟังคาํสอนของพระพทุธเจา้ พระอรยิเจา้อยา่งนีเ้ป็นตน้ 

อย่างนัน้จงึวา่ เม่ือมีเหตกิุจเกิดขึน้ มนัก็ตวักศุลผลบญุนัน้ก็

วิ่งเขา้มาในตวัของเราเลย ในใจของเรา นกึได ้รูข้ึน้มาไดท้นัที

อย่างนี ้เพิ่นวา่ บญุกศุลมนัดลบนัดาลใหเ้รามีสติ มีปัญญา มี

วิชา หรอืวา่มีสติปัญญารูจ้กัหลบหลีกปลีกตวัอย่างนีเ้ป็นตน้ 

อย่างนีก็้แปลวา่อาศยับญุกศุลดลบนัดาล เหตนีุจ้งึวา่บญุกศุลนี ้

เป็นตวันาํ นาํไปในทางท่ีดี นาํไปในทางท่ีเป็นประโยชนต์นและ

คนอ่ืน นาํไปในทางท่ีไม่มีโทษไม่มีภยัอยา่งนีเ้ป็นตน้ ก็เพราะ

บญุกศุลมนัดลบนัดาลใหอ้ย่างนีเ้ป็นตน้ 
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แตว่า่ถา้บคุคลไม่มีบญุกศุลแลว้ อกศุล คืออกุสลา ธัมมา 

นั่นแหละ แปลวา่คนไม่มีบญุ ไม่มีกศุล ไมมี่ปัญญา มนัก็ไป

ในทางตามกิเลส ไปตามความโลภ ไปตามโกรธ ตามความหลง 

ความนกึคิด นั่นตวักิเลสมนัพาไป เพราะมนัมาก กิเลสมนัไม่ใช่

นอ้ย ท่ีเพิ่นกลา่วไวใ้นพระไตรปิฎกน่ะ กิเลสพนัหา้ ตณัหารอ้ย

แปด มนันอ้ยเม่ือใด เหตนุัน้จงึวา่ กิเลสมนัมีพนัหา้ ตณัหามีรอ้ย

แปด เหตนุัน้บคุคลไม่มีปัญญา ไม่มีศรทัธาความเช่ือความ

เล่ือมใสทางพทุธศาสนาจงึสูม้นัไม่ได ้สูกิ้เลสไม่ได ้บางทีมนัรูอ้ยู่ 

แตสู่กิ้เลสไม่ได ้เพราะมนัมาก มนัมากมนัหลาย กิเลสถงึพนัหา้

นั่นน่ะท่ีจะพาเราไปในทางท่ีไม่ดี ตณัหาก็มีรอ้ยแปด กิเลสพนั

หา้ ตณัหารอ้ยแปดเพิ่นวา่ อย่างนีเ้ป็นตน้ มนัมาก  

เหตนุัน้ทางพทุธศาสนานีก็้จงึสอนใหท้าํบญุไปหลายๆ 

ทาํบญุใหม้ากๆ ศกึษาและอบรมกรรมฐานภาวนา อบรมธรรมะ

ใหมี้ความรูค้วามเขา้ใจ เรยีนวิชาปัญญาทางพทุธศาสนาได้

บอ่ยๆ ทาํใหม้นัมากๆ ทาํหลายๆ ท่ีพระพทุธเจา้กลา่ววา่ ภาวิ

ตา พาหลุีกตา อภญิญายะ สัมโพธายะ นิพพานายะ สังวัต
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ตะต ิอย่างนีเ้ป็นตน้ ฟังธรรมใหม้าก ศกึษาใหม้าก ทาํใหม้าก 

ทาํใหห้ลาย มนัก็สูกิ้เลสไดอ้ย่างนีเ้ป็นตน้ เปรยีบเหมือนวา่ไฟ

กองใหญ่ นํา้ขนันํา้เพียงคสุองค ุหาบสองหาบ มนัก็ดบัไมไ่ด้

หละ นํา้กองไฟกองใหญ่ มนัตอ้งเอาเครื่องมาดบั มนัจงึจะได ้

เครื่องดบัไฟนั่นน่ะ มนัจงึจะดบัมนัได ้ถา้เอานํา้ไฟกองเลก็ๆนอ้ย 

นํา้นอ้ยๆมนัก็ดบัได ้อย่างนีเ้ป็นตน้ 

ฉะนัน้บญุกศุลคณุความดีเป็นเหมือนนํา้ เป็นเครื่องดบั ดบั

ไฟ ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะเน่ีย ท่ีพระพทุธเจา้กลา่ววา่ นัตถ ิ

ตัณหา นัตถ ิขันธสมา ทุกขา นัตถ ิราคะ นัตถ ิโทสะ นัตถ ิ

โมหะ ราคสโม อัคคี ไฟเสมอดว้ยตณัหาไม่มี ความอยาก

เสมอดว้ยตณัหาไม่มี ไฟเสมอดว้ยความโลภ ไฟเสมอดว้ยความ

โกรธไม่มี อยา่งนีเ้ป็นตน้ อยา่งนีเ้ป็นไฟ ไฟอนันีแ้หละมนัเป็น

เครื่องมาเผาไหมอ้ยู่ในโลก 

เหตนุัน้ทางพทุธศาสนา องคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้

จงึไดส้รา้งบารมี สรา้งบารมีอบรมอินทรยีใ์หแ้ก่กลา้ เอาหลกั

บารมีเป็นหลกั คือทานบารมี สีลบารมี เนกขมัมะบารมี ปัญญา



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 

บารมี วิรยิะบารมี ขนัติบารมี สจัจะบารมีน่ีเป็นหลกั เอาน่ีเป็น

หลกั ถา้ไม่มีหลกัตวันี ้ก็สูไ้มไ่ดอ้ะ้  

ทานบารมีน่ี การเสียสละ สีลบารมีแปลวา่ ทาํความใจ

สงบคือมีศีลนั่นเอง เนกขัมมะบารมีก็คือวา่มีปัญญา ละส่ิงท่ี

ไม่ดีท่ีไม่ถกูนั่นเอง ยกตวัอย่างเช่นวา่ ปีใหม่เคา้พาไปกินเหลา้

เมาสรุาอยา่งเนีย้ ถา้เรามีปัญญา เราก็หลบหลีกปลีกตวัซะ ไม่

ไป เม่ือไม่ไปมนัก็ไม่มีภยั ไม่มีความเดือดรอ้นอะไรแก่เรา อย่าง

นีเ้ป็นตน้ อนันีแ้ปลวา่ ผู้มั่นอยู่ในศลีในธรรมแล้วก็นาํมาซ่ึง

ความสุขความเจริญได้ เพราะวา่มีปัญญา มีศรัทธาความ

เชื่อ มีกุสลา ธัมมา อยู่ในใจ อกุสลา ธัมมาแปลว่าไม่มี

ปัญญา ไม่มศีรัทธา ไมม่สีต ิไม่มีปัญญา เพราะวา่เกิดมา

ชาตใิด ก็เมาไปในทางทีไ่ม่ถูก 

ยกตวัอยา่งเชน่วา่ ปีใหม่เพิ่นเขา้วดัจาํศีลภาวนา มนัก็ไปหา

สรุานารไีปซะ อย่างนีเ้ป็นตน้ มนัก็มีแตค่วามโลภ ความโกรธ 

ความหลง ความมวัเมาอย่างนีกิ้เลส ตวัสติปัญญาไม่มีเลย จะ

ละความโลภ ความโกรธ ความหลง มีแตเ่พิ่มเรือ่ยไป ไดค้วาม
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ทกุขเ์รื่อยไปนั่นเอง ก็น่าสงสารเหมือนกนัท่ีเกิดมาพบปะพทุธ

ศาสนาแลว้ แทนท่ีจะหนัหนา้หนัตา เขา้มาปลกูศรทัธาความเช่ือ 

ความเล่ือมใส ยนิดีในการใหท้านรกัษาศีล ฟังเทศนฟั์งธรรม 

เจรญิกรรมฐานภาวนา เปลา่! ไปหาโนน่ สรุานาร ีพาชีไปขา้ง

นอกเรื่อยไป แลว้ก็มาบน่เน่ีย บน่ทกุขบ์น่ยาก เงนิเดือนไม่พอใช ้

อย่างนีเ้ป็นตน้ ไม่พอกินไม่พอใชเ้พราะอะไร เพราะมนัหนัไป

ในทางท่ีไม่ถกู เอาไปบาํรุง ไดเ้งินมาบาํรุงขวดซะ บาํรุงสรุานารี

ซะ อยา่งนีเ้ป็นตน้ เงนิเดือนบางคนนัน้แทนท่ีจะมาใหล้กูใหเ้มีย 

เปลา่! ไปกินเหลา้หมด เมียก็ดา่อย่างนีเ้ป็นตน้  

อนันีเ้พิ่นวา่ มนัคนไม่มีปัญญา ไม่มีศรทัธา ไม่มีความเช่ือ 

ความเล่ือมใสในทางพทุธศาสนา ไมเ่ช่ือเสียดว้ย เช่ือกิเลส

สว่นมาก เช่ือความโลภ ความโกรธ ความหลงเจา้ของนั่นแหละ 

เจา้ของหลงอย่างไร ก็ไปตามความหลงของเจา้ของ ไม่เช่ือ

พระพทุธเจา้ ไม่เช่ือครูบาอาจารยพ์ระเจา้พระสงฆ ์มนัก็ไป

ในทางท่ีไม่ดีเดือดรอ้น ดงัท่ีกลา่วแลว้นัน้แหละ ก็นา่สงสาร  
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เหตนุัน้พวกเราทัง้หลายท่ีเกิดมาในยคุนี ้มาโชคดีวาสนาดี 

มาเกิดในเมืองไทย ไดมี้พทุธศาสนา ไดพ้บปะธรรมะคาํสอน

พระพทุธเจา้ มีครูบาอาจารยม์าสอนศีลธรรมกรรมฐาน เดินทาง

ลดัตดัทางตรงคือวงศก์รรมฐานภาวนาก็มีหลวงปู่ มั่น ภรูทิตัโต 

หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัโตเน่ียท่ีเผยแผ่กวา้งขวางในยคุนีก็้เรยีกวา่เป็น

พระพทุธเจา้องคห์นึ่งก็วา่ได ้แตว่า่หลวงปู่ มั่น ภรูทิตัโตนีก็้ไดม้า

คณุธรรม ศีลธรรมกรรมฐานจากเจา้คณุอบุาลี บดันีเ้จา้คณุอุ

บาลีก็ไดค้ณุธรรมหลกัฐานมาจากพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

รชักาลท่ี ๔ ฉะนัน้รชักาลท่ี ๔ นัน้เป็นผูท่ี้มีบญุมาก บญุวาสนา

มาก เป็นผูฟ้ื้นฟพูทุธศาสนา ตัง้ศีลธรรมกรรมฐานขึน้มา ปฏิบติั

ศีลธรรมกรรมฐานขึน้มาเป็นหลกัเป็นฐานอนัมั่นคงถาวร จงึได้

ตัง้คณะปฏิบติัขึน้ ปฏิบติัศีลธรรมกรรมฐานใหถ้กูตอ้งสมมติุให้

เป็นธรรมยตุ ธรรมยตุก็คือวา่ยดึเอาคาํสอนพระพทุธเจา้ใหม้นั

ถกูตอ้ง ตามศีลธรรมคาํสอนพระพทุธเจา้อย่างนีเ้ป็นตน้ เหตนุัน้

จงึวา่ทา่นก็ยดึเอาคาํสอนพระพทุธเจา้น่ีใหม้นัถกูตอ้งเป็นตน้มา

ตามลาํดบั  
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เหตนุัน้จงึวา่ธรรมยตุ แตก่่อนนัน้ธรรมยตุมนัไม่มีหรอก 

มหานิกายก็ไม่มี เคา้วา่สงฆไ์ทย เคา้มากลา่วใหห้ลวงตาฟัง เคา้

วา่มหานิกายเกิดก่อน ธรรมยตุเกิดทีหลงั เกิดเม่ือพระจอมเกลา้

เจา้อยูห่วัท่ี ๔ น่ี มนับแ่ม่น มนับถ่กู สไูม่รู ้ไม่มี แตก่่อนไมมี่ดว้ย 

ธรรมยตุก็ไม่มี มหานิกายก็ไม่มี เคา้วา่สงฆไ์ทยๆ ครูบาอาจารย์

นั่นอาจารยน่ี์ มาเกิดขึน้ในร. ๔ น่ีเอง เป็นผูต้ัง้ขึน้ ตัง้ขึน้วา่คณะ

นีย้ดึเอาคาํสอนของพระพทุธเจา้เป็นหลกั เป็นฐานเป็นปฏิบติั 

เรยีกวา่ธรรมยตุ อย่างนีเ้ป็นตน้ หมู่นั่นหมูม่ากหมูห่ลาย 

มหานิกายเพิ่นวา่  

ฉะนัน้ผูใ้ดมีศรทัธามีปัญญา เพิ่นก็ยดึเป็นตวัอยา่ง เดิน

กรรมฐานธุดงคภ์าวนา ร.๔ นั่นแหละ เดินธุดงคก์รรมฐาน

ภาวนาไปภาคเหนือโนน่ ถงึสวรรคโลก เมืองสโุขทยัสโุขลาวน่ี

แหละ ไปวิเวก ไปเดินธุดงคก์รรมฐานภาวนา จงึไปพบของดี

วิเศษ วดัรา้งเยอะ จงึไดข้นมาไวว้ดับวรฯน่ะของศกัดิสิ์ทธ์ิ อนันี ้

เป็นตน้ ภาคกลางก็เดินถงึเพชรบรุ ีภาคอีสานก็ถึงนครราชสีมา 

อย่างนีเ้ป็นตน้ เดินธุดงคก์รรมฐานภาวนา กินขา้วมือ้เดียวเทียว
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จงกรม พายบาตรไป เดินธุดงคก์รรมฐานไป ปฏิบติัศีลธรรม

กรรมฐานเน่ีย เน่ีย ร. ๔ เน่ียเป็นหลกั เป็นปฏิบติัศีลธรรม

กรรมฐาน เหตนุัน้สืบมาเป็นลาํดบัๆ ตอ่มาครูบาอาจารยใ์นยคุนี ้

ก็ปฏิบติัถกู มีเจา้คณุอบุาลี มีหลวงปู่ มั่น ครูบาอาจารยเ์ต็ม

ประเทศไทย ท่ีมีพระธุดงคก์รรมฐานภาวนาปฏิบติับชูาในทางท่ี

ถกูสืบมาเป็นลาํดบัๆ  

ฉะนัน้พวกเราทัง้หลายก็ไดม้าพบปะธรรมะคาํสอนของ

พระพทุธเจา้ คือครูบาอาจารยชี์ช้่องบอกทางแนวทางปฏิบติั 

ทางนีม้นัผิด อย่าไปทาํ โลกาธิปไตยนัน้น่ะ มนัไม่ดี โลกาธิปไตย

นั่นมนัมนัไปในทางท่ีไม่ถกู ไปในทางท่ีไมดี่ ใหล้ะเสีย ไม่เท่ียง

แทแ้น่นอนหรอก กฏหมายโลกตัง้ขึน้ ไม่เท่ียงแทแ้นน่อน ฉะนัน้

กฏหมายของพระพทุธเจา้นัน้น่ะ คือศีลธรรมกรรมฐานเป็นของ

แน่นอนท่ีสดุ อย่างศีล ๕ อย่างเนีย้ ศีล ๕ ก็ดี ศีล ๑๐ ศีล

กรรมบถ ๑๐ ก็ดี อย่างนีเ้ป็นตน้  

บดันีธ้รรมของฆราวาสก็ดี ธรรมของศรทัธาญาติโยมก็ดี 

ธรรมของชาวบา้นเพิ่นตัง้ไว ้ทฏิฐธัมมกิัตถะประโยชน ์คือมี
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ความหมั่นขยันในการประกอบกิจการงาน แลว้ก็รักษาทาํการ

งานนัน้ในทางท่ีดี เม่ือหาเงินหาทองมาไดแ้ลว้ก็รกัษาไวใ้นทางท่ี

ดี รกัษาไวใ้นทางท่ีถกู แลว้กัลยาณมิตตตา อย่าคบเพ่ือนคนไม่

ดี สัมมาชีวิตตา เลีย้งชีวิตชอบ อย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีก็้เป็นคาํ

สอนของพระพทุธเจา้ เม่ือบคุคลผูใ้ดทาํตามคาํสอน

พระพทุธเจา้น่ี โห รบัรองมีความสขุ มีความสขุในโลกนีแ้น่นอน 

แตว่า่บคุคลท่ีมีความหมั่นความขยนัอนันี ้ทางไสยศาสตรเ์ขาก็

นาํไปเป็นคาถามหานิยม อุ (อุฏฐานสัมปทา) อา(อารักข

สัมปทา) กะ(กัลยาณมิตตตา สะ(สมชีวติา) คาถามหานิยม

เพิ่นวา่ เสกคาถาจะไดเ้ป็นเศรษฐี อยา่งนีเ้ป็นตน้ อ ุอา กะ สะ 

เน่ียคาถามหานิยม จะไดเ้ป็นเศรษฐีเพิ่นวา่ อยา่งนีเ้ป็นตน้ ก็

เป็นเศรษฐีจรงิๆ  

มีอยู่คนนงึอยู่เมืองนนทเ์น่ีย เป็นจีนหาบของขาย ตอ่มาไป

หาพญานนัทะ ใหข้องดี อ ุอา กะ สะ น่ีเอง แกก็ทาํตามหลกัอ ุ

อา กะ สะ ก็ไดเ้ป็นเศรษฐีจรงิ พน้จากการหาบของขายเลย

อย่างนีเ้ป็นตน้ อนันีก็้เป็นของแทข้องจรงิ  
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เช่นวา่ อุ อุฏฐานสัมปทา มีความหมั่นความขยนั  

อา อารักขสัมปทา รกัษา คือวา่รกัษา อารกัขแปลวา่รกัษา

คณุงามความดีได ้รกัษาตวัของเรา รกัษาชีวิตของเราในทางท่ีดี

ท่ีถกู คาํวา่รกัษาน่ี รกัษาตวั รกัษาสมบติัดว้ยอยา่งนีเ้ป็นตน้  

สมชีวิตา เลีย้งชีวิตชอบดว้ย ไม่ลกัไม่ขโมย ไม่ปลน้จีม้ากิน

มาใช ้

กัลยาณมิตตตา มีเพ่ือนท่ีดีดว้ย เพ่ือนดีน่ีเป็นของท่ีมี

ความสขุแท ้เพ่ือนดีมีความสขุ นาํมาซึง่ความสขุความเจรญิได ้

เพ่ือนไม่ดีก็นาํไปซึง่ความทกุขค์วามเดือดรอ้น ท่ีเราก็รูก้นัอยู่วา่ 

คบคนดีมีศรแีก่ตวั คบคนชั่วพาตวัยากจน คบคนไม่ดี อปัรยี์

จญัไร อย่างนีเ้ป็นตน้ 

อนันีม้นัก็เป็นคาํสอนท่ีพระพทุธเจา้นั่นแหละชีไ้ว ้เหตนุัน้

บคุคลท่ีไม่ดี บคุคลท่ีเดือดรอ้นก็เพราะไม่ฟังคาํสอน

พระพทุธเจา้นั่นเอง เอาอตัตาธิปไตย เอาตนเป็นใหญ่ เอา

โลกาธิปไตย เอาโลกเป็นใหญ่ อย่างนีเ้ป็นตน้ มนัก็ไปเดือดรอ้น

ดงัท่ีกลา่วนั่นแหละ ไปกนัหมด เดือดรอ้น ปีใหม่ก็ไหลกนัไป 
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แย่งกนัไป แยง่กนัขบัรถ แยง่กนัไปแยง่กนัมา ชนกนัวุน่วะ

วุน่วายตายกนัหลายพนั ปีนีก็้หลายพนั เจบ็หลายหม่ืน อย่างนี ้

เป็นตน้ ทนทกุขเวทนา แทนท่ีจะไดค้วามสขุความสบาย เปลา่ 

ธรรมเป็นโลกียว์า่โลกาธิปไตยมนัไปอย่างนัน้แหละ 

อตัตาธิปไตย ไปอย่างนัน้แหละ เหตนุัน้ไมเ่อาธรรมาธิปไตยเป็น

ใหญ่ก็ไดค้วามทกุขค์วามเดือดรอ้น 

เหตนุัน้พวกเราทัง้หลายเกิดมาในยคุนีไ้ดม้าพบปะธรรมะคาํ

สอนพระพทุธเจา้ มีความเช่ือความเล่ือมใส มีความตัง้อกตัง้ใจ

สรา้งคณุงามความดี ตัง้ใจใหท้าน ตัง้ใจรกัษาศีล ตัง้ใจเจรญิ

กรรมฐานภาวนา ไหวพ้ระสวดมนต ์มีฟังเทศนฟั์งธรรม นาํมาซึง่

ความสขุความเจรญิในปัจจบุนัในโลกหนา้ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/rRegaPIGvcA  
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