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วิธสีะสมบญุกุศล 

หลวงปู่ เหรยีญ วรลาโภ 

ตอ่นีไ้ปพงึพากนัตัง้ใจ สาํรวมใจของตนใหแ้น่วแน ่การฟัง

ธรรมก็ไดช่ื้อวา่เป็นการฝึกกายฝึกใจ กายก็นั่งใหน่ิ้งๆ ใจก็

พยายามมีสติควบคมุใหน่ิ้งอยู่ภายใน นั่นแหละ มนัเป็นการฝึก

ตนพรอ้มกนัไปเลย เพราะวา่การปฏิบติัธรรมในพทุธศาสนาน่ี ก็

หมายเอาการปฏิบติักาย ปฏิบติัวาจา ปฏิบติัใจ ใหส้งบระงบั

จากกิเลสบาปธรรมกรรมอนัชั่วตา่งๆ เม่ือกิเลสบาปธรรมมนั

ระงบัไป บญุกศุลก็ย่อมเกิดขึน้แทน มนัเป็นอย่างนัน้ คือเม่ือ

กิเลสบาปธรรมมนัระงบัไปจากจิตใจ ใจสงบ ใจรวมลงเป็นหนึ่ง 

นั่นแหละคือวา่กศุลธรรมมนัเกิดขึน้ในใจ ใจจงึคอ่ยสงบระงบัลง

ไป  

ดงันัน้น่ะ ทกุคนตอ้งชอบบญุกศุล เพราะบญุกศุลเป็นช่ือ

ของความสขุ ผูใ้ดมีบญุ ผูน้ัน้ช่ือวา่มีความสขุ ผูใ้ดมีบาปผูน้ัน้ช่ือ

วา่มีความทกุข ์ตอ้งใหเ้ขา้ใจอยา่งนี ้ดงัพระพทุธภาษิตท่ีทรง

ตรสัไวว้า่ สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบญุนาํมาซึง่
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ความสขุดงันี ้ทุกโข ปาปัสสะ อุจจะโย การสั่งสมบาปนาํมา

ซึง่ความทกุขด์งันี ้เราถือเอาพทุธภาษิตเน่ียแหละเป็นสกัขีพยาน 

ยืนยนัวา่การทาํบาปน่ีมนัจะนาํมาซึง่ความสขุไม่มี มีแตน่าํทกุข์

มาใหโ้ดยสว่นเดียว การทาํบญุกศุลน่ีมนัจะนาํทกุขม์าใหก็้ไม่มี 

มีแตน่าํสขุมาใหโ้ดยสว่นเดียว พระพทุธเจา้ตรสัรูแ้จง้แลว้จงึได้

ทรงแสดงเป็นพทุธภาษิตไวใ้หพ้ทุธบรษัิททัง้หลายไดน้อ้มเขา้ไป

คิดไปตรอง ใหรู้ใ้หเ้ขา้ใจวิธีการสั่งสมบญุกศุล บางคนก็ไม่เช่ือ 

ไอผู้ไ้ม่เช่ือก็แลว้ไป ไม่มีใครวา่อะไร ถา้ผูเ้ช่ือคาํสอน

พระพทุธเจา้อย่างนี ้มนัก็สมควรท่ีจะรู ้จะเขา้ใจวิธีสั่งสมบญุ

กศุล ถา้ไม่รูไ้ม่เขา้ใจ การสั่งสมบญุกศุลมนัก็ไม่เจรญิรุง่เรอืงได ้ 

เริม่จากการใหท้านน่ีไปนะ การใหท้านนีท่ี้จะมีผลมาก ตอ้ง

ประกอบไปดว้ยองค ์๓ หนึ่ง ผูใ้หท้านนัน้ก็ตอ้งเป็นผูมี้ศีล

บรสิทุธ์ิมาก่อน ไม่ใช่มาสมาทานศีลเอาเม่ือเวลาจะถวายทาน

เท่านัน้ อนันัน้ไม่ไดห้มายเอาในเรื่องนี ้หมายเอาวา่เป็นผูมี้ศีล

มาแตก่่อนโนน้ สอง ไทยทานท่ีแสวงหามาถวายทานนัน้ ก็เป็น

ไทยทานอนับรสิทุธ์ิ ไมห่ลอก ไม่ลวง ไม่ฉอ้ ไม่โกงเอาสมบติัผูใ้ด



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 3 

มาใหท้าน และไม่ฆา่สตัวต์ดัชีวิต ทาํอาหารมาเลีย้งพระ เรยีกว่า

หาเอาของท่ีไมมี่โทษนัน้มาทาํอาหาร ถวายทานอย่างนี ้สาม 

ผูร้บัทานก็เป็นผูมี้ศีลบรสิทุธ์ิ มีคณุธรรมอนัสงูสง่ อนันี ้ชาวพทุธ

เราก็นิยมนบัถือพระสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้วา่เป็นเนือ้นา

บญุ เพราะฉะนัน้เม่ือคิดจะทาํบญุกศุลขึน้มาก็จะนกึถงึพระสงฆ ์

วา่พระในวดัมีก่ีองค ์อยา่งนี ้แตถ่า้หากวา่ การทาํบญุกศุลท่ีจะ

ไดผ้ลมากนัน้ ก็ตอ้งรูจ้กัเลือก อยา่งนีแ้หละ เวน้เสียแตเ่ลือก ไม่

มีท่ีจะเลือกแลว้ ก็ทาํไป เรายกไทยทานจบศีรษะแลว้ ก็อธิษฐาน

อทุิศบชูาคณุพระพทุธเจา้ คณุพระธรรม คณุพระอรยิสงฆน์ัน้ 

โดยมีสมมติุสงฆเ์ป็นผูร้บัแทน  

ถา้หากวา่เราอธิษฐานใจอย่างนี ้มนัก็มีผลมากแหละ เพราะ

เราอทุิศบชูาพระคณุของพระพทุธเจา้ผูป้ระเสรฐิในโลก เราไม่ได้

บชูาทา่นผูอ่ื้นเลย บชูาพระโลกตุรธรรม บชูาพระอรยิสงฆส์าวก 

นบัตัง้แตพ่ระโสดาบนัขึน้ไปจนถงึพระอรหนัต ์น่ีเราทาํในใจ ทาํ

ความเล่ือมใส ในพระคณุทัง้สามน่ีอย่างแรงกลา้ แลว้ก็ถวาย

ทานแดส่มมติุสงฆไ์ปอย่างนี ้ก็ยงันบัวา่มีผลมากอยู ่แตถ่า้หาก
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วา่มีพระสงฆท่ี์ทรงคณุธรรมอนัสงูสง่ มีศีล น่าเคารพรกัใครบ่ชูา 

อย่างนีแ้ลว้ก็ไดช่ื้อวา่เราไดท้าํบญุประกอบไปดว้ยองค ์๓ เช่นนี ้

ท่านวา่มีผลมาก ทาํไมพระองคเ์จา้จงึไดท้รงแสดงองคคณุไว้

อย่างนี ้ก็เพราะวา่ ผูร้บัทานคือพระสงฆส์าวกของพระพทุธเจา้น่ี

แหละ เป็นคนทศีุลก็มี เป็นคนมีศีลก็มี อยา่งนีน้ะ เป็นทา่นผูมี้

ศีลอย่างยิ่ง มีสมาธิยิ่งก็มี มีปัญญายิ่งก็มี มนัมีพระสงฆห์ลาย

ประเภทอย่างท่ีกลา่วมาแลว้นั่นแหละ ทีนีพ้ระสงฆท์ศีุลน่ี

หมายถงึพระสงฆป์ถุชุน ไมเ่คารพตอ่ธรรมวนิยั บวชเขา้มาแลว้

ก็ลว่งธรรม ลว่งวนิยั แสวงหาตัง้แตล่าภแตย่ศ ไม่แสวงหา

ศีลธรรมอนัดีงาม ไออ้ย่างนีท้่านเรยีกวา่พระทศีุล ผูมี้ปัญญา

ทัง้หลายไดพ้จิารณาเหน็แลว้ ก็ไม่สมควรท่ีจะบรจิาคทานใน

พระสงฆเ์ชน่นัน้  

อนันีแ้หละ การทาํบญุกศุล บางคนทาํมีผลนอ้ย บางคนทาํ

มีผลมาก น่ีมนัตา่งกนัอย่างนี ้เรื่องมนัน่ะ มนัตา่งกนัดว้ยองค

คณุ บางคน ไอเ้จา้ของทานก็เป็นผูไ้ม่มีศีลซะ อา้ว ของทานก็

บรสิทุธ์ิ อยา่งนีก็้มี แลว้ผูร้บัทานก็เป็นผูมี้ศีลมีธรรม แตม่นัขาด
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ผูใ้หท้านน่ะ เป็นผูไ้ม่มีศีลไม่มีธรรม อยา่งนีม้นัก็ไม่สมบรูณ ์

เรยีกวา่ไดอ้านิสงสไ์ม่มาก เป็นอย่างงัน้ บางทีผูร้บัทานไม่มีศีลมี

ธรรมอนับรสิทุธ์ิ ผูใ้หท้านมีศีลบรสิทุธ์ิ มีธรรมอนัดีงาม ไทยทาน

ก็หามาไดโ้ดยทางบรสิทุธ์ิ ไอเ้ช่นนีม้นัก็ไดผ้ลไม่เต็มเม็ดเต็ม

หนว่ย เพราะมนับกพรอ่งผูร้บัทานน่ะ ผูร้บัทานไม่มีคณุสมบติั

อนัสงูสง่ อนัดีงาม มนัเป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้พทุธศาสนิกชน 

ผูย้ินดีในการบรจิาคทานในพทุธศาสนานี ้ก็ใหพ้ากนับาํเพ็ญ

ประกอบไปดว้ยองค ์๓ ดงักลา่วมานี ้มนัถงึมีผลมาก มีอานิสงส์

มาก อย่างนีบ้ดันีน้ั่นแหละ  

ถา้พดูถึงความมุ่งหวงัในพระพทุธศาสนาน่ีนะ เม่ือมีทาน

แลว้ตอ้งมีศีลประกอบดว้ย อย่างนี ้ก็จงึเป็นบญุกศุลอนับรสิทุธ์ิ

ผดุผ่อง ไม่มวัหมองอยู่ดว้ยบาปอกศุล ถา้บคุคลใหท้านไปเฉยๆ

แลว้ ศีลไม่เจตนารกัษาเลย ไออ้ย่างนีน้ะก็ทาํบาปทาํกรรมเขา้

ไป แลว้บาปมนัก็ไปแย่งบญุกศุล ไปทาํลายบญุกศุลนัน้ใหเ้ส่ือม

ไป มนัเป็นอยา่งนัน้ เหมือนอย่างคนปลกูพืชลงในดิน แลว้บดันี ้

ก็ปลอ่ยใหห้ญา้มนัขึน้ทว่มอย่างนีน้ะ พืชนัน้ก็ย่อมซูบซีดไป ไม่
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งาม ไม่ผลิดอกออกผลขึน้ไดแ้หละ อปุมาฉนัใดก็อย่างนัน้แหละ 

ผูท้าํบญุกศุลแลว้ก็ไปทาํบาปแทรกเขา้มาอย่างนีน้ะ บญุกศุล

นัน้ก็เศรา้หมองไป ซูบซีดไป เหมือนอย่างพืชท่ีปลกูลงในดินแลว้

มีหญา้หุม้นั่นแหละ เป็นเชน่นัน้ การไม่ภาวนา ไม่ชาํระกิเลส

ออกจากจิตใจ ก็อปุมาเหมือนบคุคลไม่ดแูลพืชตา่งๆท่ีปลกูลงใน

ดินแลว้ ไม่ดายหญา้ ไม่ใสปุ่๋ ย ไม่รดนํา้ เม่ือตน้ไมน้ัน้มนัไม่ไดด้ดู

นํา้ ไม่ไดด้ดูอาหารคือปุ๋ ยไปหลอ่เลีย้งลาํตน้มนั มนัก็ไม่งอกงาม

ขึน้ไดเ้ท่าท่ีควรเลย  

อนันีฉ้นัใดก็อย่างนัน้แหละ ผูท่ี้เกียจครา้นในการไหวพ้ระ 

นั่งสมาธิภาวนาเชน่นี ้มนัก็ทาํใหกิ้เลสคือความโลภ ความโกรธ 

ความหลงนั่นน่ะ ครอบงาํจติใจ ทาํใจใหเ้ศรา้หมองขุน่มวั บญุ

กศุลก็เจรญิงอกงามไปไม่ได ้เรยีกวา่เป็นใจแหง้ ใจเห่ียว ใจถกู

กิเลสครอบงาํเอานะ ไม่ชุ่มช่ืนเบิกบานอะไรเลย การท่ีบคุคลมา

ละกิเลสบาปธรรมออกจากหวัใจไป พรอ้มกนักบัการปฏิบติั

ธรรม อนันีแ้หละ จงึสามารถท่ีจะทาํใจใหเ้บิกบานผ่องใสได ้

ดงันัน้ขอ้ปฏิบติัในพทุธศาสนานีน้ะ่ พระพทุธเจา้จงึไดท้รงแสดง
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ไว ้๓ ประการ คือเป็นหมวด ๓…หมวด ๓ น่ีหมายความวา่ทรงมี

พระประสงคใ์หพ้ทุธบรษัิทนัน้ปฏิบติัใหค้รบทัง้ ๓ นี ้มนัจะมีผล

มาก มีอานิสงสม์าก แลว้จงึกาํจดักิเลสใหเ้บาบางออกไปจาก

จิตใจได ้ 

ผูมี้ศีล ก็ย่อมกาํจดัความโกรธ ความพยาบาท ความ

เบียดเบียนทัง้หลายออกไปจากจิตใจได ้เพราะวา่ผูมี้ศีลจะไป

โกรธอยู่ ไม่ละความโกรธออกไป อย่างนีแ้ลว้มนัจะทนไหวหรอื 

มนัก็ไปฆา่ไปตีผูอ่ื้น ไปเบียดเบียนผูอ่ื้นเม่ือมนัโกรธมาแลว้ มนั

เป็นอยา่งนัน้เรื่องมนัน่ะ ดงันัน้ตอ้งเคารพในศีลเป็นอยา่งยิ่ง

ทีเดียว ผูป้ฏิบติัธรรมในพทุธศาสนาน่ีน่ะ ศีลเน่ียแหละสาํคญั

มากทีเดียว เม่ือมีศีลบรสิทุธ์ิแลว้ จิตใจก็เบกิบานผ่องใส มนัก็

เป็นฐานท่ีรองรบัเอาบญุเอากศุล เอาคณุพระรตันตรยัไวไ้ด ้

เหมือนอย่างวา่บคุคลจะปลกูบา้นปลกูเรอืนอย่างนี ้มนัก็ตอ้ง

ปรบัดินใหร้าบเรยีบเสียก่อน อยา่งนี ้แลว้ก็จงึทาํหลมุลงไป เอา

เสาปักลงไปอย่างนีน้ะ อนันี ้
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ฉนัใดก็อย่างนัน้แหละ บคุคลผูท่ี้จะทาํบญุกศุล คณุพระ

รตันตรยัใหต้ัง้มั่นอยู่ในจิตใจของตนได ้ก็ตนก็ตอ้งเป็นผูช้าํระใจ

นีด้ว้ยศีล ทาํศีลใหบ้รสิทุธ์ิ ไม่ทาํบาปดว้ยกายวาจาใจ น่ี เม่ือ

ชาํระใจใหบ้รสิทุธ์ิผ่องใสไปแลว้นะ บญุกศุลมนัเกิดขึน้เองแหละ 

ไม่ตอ้งอธิษฐานใหเ้กิดหรอก มนัเกิดขึน้เอง อย่างวา่ผูท่ี้เวน้จาก

การเบียดเบียนไดอ้ย่างนีน้ะ มนัก็ย่อมมีเมตตา กรุณา เอ็นด ู

สงสารบคุคลอ่ืนและสตัวอ่ื์น ไม่ปรารถนาท่ีจะใหบ้คุคลอ่ืนและ

สตัวอ่ื์นเป็นทกุขเ์ดือดรอ้นเลย น่ี ไอค้วามเป็นผูมี้จิตเมตตา 

เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ไม่เบียดเบียนอนันีแ้หละเรยีกวา่จิตเป็นกศุล 

กศุลเกิดขึน้ในจิต ใหเ้ขา้ใจ ถา้หากวา่เป็นผูไ้ม่เคารพในศีล ไม่มี

เมตตาธรรม กรุณาธรรมอย่างนีน้่ะ ใจมนัสะสมความโกรธ 

ความพยาบาทไวน่ี้ ใจมนัก็เป็นใจดาํ แลว้ก็ใจรอ้น อยา่งนีแ้ลว้

ย่อมไม่สมควรจะเป็นภาชนะรองรบัเอาบญุเอากศุล เอาคณุพระ

รตันตรยัไวไ้ด ้จิตใจท่ีมวัหมองขุ่นมวัอย่างนัน้นะ ใหเ้ขา้ใจ 

ทีนีก้ารภาวนานะ่จงึช่ือวา่เป็นการชาํระจิตใจท่ีเศรา้หมอง

ขุ่นมวัใหผ่้องใสอย่างนีน้ะ เพราะวา่ใจน่ีมนัยดึมั่นเอากิเลสไว ้
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ไม่ใช่กิเลสมนัมาหุม้ห่อเอาโดยลาํพงั จิตใจยดึเอาไวแ้ลว้ มนัจงึ

หุม้ห่อจิตใจใหม้วัหมอง อปุมาเหมือนอยา่งสีเหลือง สีขาว สีดาํ 

สีแดงตา่งๆหมูนี่น้ะ สีมนัก็เป็นสีอย่างนัน้แหละ แตถ่า้เราไม่เอา

มาทารา่งกายอนันี ้มนัก็ไม่ติดรา่งกายเลย มนัก็เป็นสีอยูอ่ย่าง

นัน้ตามเรื่องมนั มนัเป็นอย่างนัน้ แตถ่า้เอามาทาผา้นุ่งผา้ห่มเขา้

ไป สมมติุวา่สีดาํอย่างนีน้ะ มนัก็ทาํผา้ขาวใหด้าํไปอยา่งนีน้ะ 

ถา้เราไม่เอามาทา มนัก็ไม่ดาํนะผา้ ฉนัใดกิเลสบาปธรรม

ทัง้หลายก็เป็นอย่างนัน้แหละ ถา้หากวา่ใจไม่ยดึถือเอามนัไว้

อย่างนีน้ะ มนัจะมาเบยีดเบยีนจิตใหเ้ป็นทกุขเ์ดือดรอ้น เศรา้

หมองขุน่มวัไม่ไดเ้ลย ใหเ้ขา้ใจ ดงันัน้การท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอน

ใหเ้ราทาํใจใหส้งบระงบัลงไปน่ะ จงึช่ือวา่เป็นการฝึกใจไม่ใหย้ดึ

มั่นในกิเลสนัน้ ในบาปธรรมตา่งๆ กาํหนดใจละอารมณอ์นัเป็น

บาปอกศุล เป็นกิเลสตา่งๆนัน้ ใหม้นัระงบัดบัไปเรื่อยๆไป เม่ือ

กิเลสมนัระงบัดบัไปลงไปแลว้ จิตมนัก็รวมลงเป็นหนึ่งไดอ้ย่างนี ้

นะ ใหพ้ากนัเขา้ใจ  
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บางคนก็ไม่รูว้า่ละกิเลส ไปละอย่างไร ไม่ตอ้งสงสยัหรอก 

วา่แตห่มั่นขยนันั่งสมาธิภาวนา เพง่ลมหายใจเขา้ออกเขา้ไป 

อย่าไปเพง่ไปอย่างอ่ืน เพราะวา่จิตนัน้มนัอาศยัลมหายใจเขา้

ออกนีเ้ป็นอยู่ ถา้ลมหายใจเขา้ออกน่ีดบัไปแลว้ จิตก็ตัง้อยู่ใน

กายนีไ้ม่ไดเ้ลย น่ีเพราะฉะนัน้ผูท่ี้อยากรูจ้กัจิตแลว้ ใหต้ัง้สติ

กาํหนดเพง่ลมหายใจเขา้ออกเขา้ไป หายใจเขา้ก็สติหยั่งลงไปรู ้

วา่จิตคือความรูอ้ยู่ตรงนี ้อย่างนีน้ะ หายใจออกมาก็กาํหนดรูว้า่ 

ความรูอ้ยู่ตรงนี ้เพราะวา่หายใจเขา้หายใจออกมนัก็รูอ้ยูท่กุ

ขณะลมหายใจอยู่น่ี ทาํไมจะไม่รูจ้กัจิตหละ จิตก็คือความรูส้กึ

นั่นแหละ ไม่ใช่หมายเอาอยา่งอ่ืนใดนะ ไม่มีสีสนัวรรณะ 

รูปพรรณสณัฐานอะไร ไม่มีเลย จิตเน่ียนะ่เป็นธรรมชาติรู ้หรอื

วา่เป็นธาตรูุเ้ทา่นัน้เองนะ ความคิดทัง้หลายก็ออกมาจาก

ความรูอ้นันัน้ เม่ือเราเอาสติหยั่งเขา้ไปควบคมุความรูอ้นันัน้ 

ไม่ใหคิ้ดอย่างนี ้มนัก็หยดุคิดเลย ความรูคื้อจิตนัน้นะ มนัก็หยดุ

คิดหละ ทนัทีหละ การท่ีมนัคิดโน่นคิดน่ีไม่หยดุไม่ยัง้นัน้
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เพราะวา่สติไม่หยั่งเขา้ไปควบคมุความรูส้กึอนันัน้ ไอส้าเหตท่ีุ

จิตมนัจะคิดไปไม่หยดุไม่ยัง้นัน้น่ะ ใหเ้ขา้ใจ  

ดงันัน้การภาวนา จงึใหส้าํคญัเรื่องสติใหม้าก เอา้ สติ

แปลวา่ความระลกึได ้เราไมร่ะลกึไปทางอ่ืนบดันีน้ะ ระลกึเขา้ไป

หากาย หาจิตนัน้ ในสตปัิฏฐานพระพทุธเจา้ก็ทรงแสดงไวแ้ลว้ 

การเจรญิสติปัฏฐานนั่นแหละนบัวา่เหมาะสมอยู่กบัคนท่ีมี

วาสนาบารมีไมแ่ก่กลา้เหมือนครัง้พระพทุธเจา้ เพราะวา่เพง่เขา้

ไป สติกาํหนดรูก้ายนีว้า่ สกัแตว่า่กาย ไม่ใช่สตัว ์บคุคล ตวัตน

เราเขา อะไรอย่างนีน้ะ น่ีใครก็ย่อมรูไ้ดน้ะ ถา้ทาํความเพียรเพง่

พินิจเขา้ไปนะ แตถ่า้ไม่ทาํความเพียรเพง่พินิจ ก็ไม่รูแ้หละ ก็รูว้า่

แตก่ายเราอยูอ่ย่างนัน้แหละ ดงันัน้เม่ือเพง่เหน็กายทัง้มวล

เหลา่นีน้ะ ไม่ใช่ตวัตนเราเขา อย่างนีเ้ราก็เพง่เขา้ไปหาจติ ระลกึ

เขา้ไปหาความรูอ้นันัน้ เม่ือสติหยั่งเขา้ไปหาความรูน้ัน้ ควบคมุ

ความรูส้กึคือดวงจิตนัน้ไดแ้ลว้ ก็ถามตวัเองนะ วา่รา่งกายนีเ้ป็น

ของเราจรงิหรอื หรอืไม่ใช่ อย่างนีน้ะ จิตจะตอบวา่อยา่งไร 
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แน่นอนหละเม่ือมนัไดพ้ิจารณามาแลว้ มนัก็ตอบวา่ ไมใ่ช่ของ

เราแหละ… 

อา้ว เม่ือไม่ใช่ของเรา ทาํไมยงัมาอาศยัอยู่กบัมนั…ท่ีมา

อาศยัก็เพราะเหตวุา่ มนัยงัไม่รูเ้ลยแตก่่อนมา แตช่าติก่อนหน

หลงัโนน่แหละ ไปท่องเท่ียวมาในสงสาร มนัยงัสาํคญัวา่รา่งกาย

น่ีเป็นเราเป็นของๆเราอยู่อยา่งนัน้แหละ ดงันัน้มนัจงึสรา้งกิเลส

พนัหา้ ตณัหารอ้ยแปดขึน้ในจิตใจ กิเลสตณัหานั่นแหละพาดวง

จิตนีใ้หไ้ปก่อภพก่อชาติ เกิดเป็นรูปเป็นนาม เป็นขนัธ ์๕ อนันี ้

ขึน้มา สาเหตท่ีุดวงจตินีจ้ะตอ้งมาอาศยัอยู่ในรา่งกายน่ี ก็เพราะ

ไม่รูแ้จง้ตามความเป็นจรงิอย่างวา่น่ีแหละ มนัจงึไดใ้ชก้าย วาจา 

ใจอนันีท้าํดีบา้ง ทาํชั่วบา้ง มนัเป็นอย่างนัน้ ไม่ใช่จะทาํชั่ว

ตลอดเวลา ไมใ่ช่หรอก อา้ว ดีก็ทาํ เชน่อยา่งวา่ เม่ือมีใครคิด

การทาํบญุทาํทานขึน้มา อา้ว เพ่ือนประกาศชกัชวนก็เอา ไป

ทาํบญุกบัเพ่ือน บางทีตวัเองก็คิดทาํดว้ยตนเอง น่ีเรยีกวา่จิตน่ี

มนัมีกิเลสทัง้ฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว เป็นคูข่นานกนัอยูน่ี่นะ อนับาง

คราวก็จิตคิดเป็นอกศุลขึน้มา เชน่อยา่งวา่มีใครมาแสดงกิรยิา
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ไม่ดีไมง่ามตอ่ ตาํหนิติเตียน ดดุา่วา่รา้ยตา่งๆ อยา่งนีม้นัก็โกรธ

ขึน้มาเลย อยา่งนีแ้หละ โกรธขึน้มาก็เป็นเหตใุหโ้ตว้าทีกนั 

ทะเลาะววิาทกนั เม่ือทะเลาะวาจาน่ียติุลงไม่ได ้ก็เอาแลว้บดันี ้

ทะเลาะกนัทางกายแลว้ ทบุกนัตีกนั ทาํลายลา้งผลาญชีวิตของ

กนัและกนัไป มนัก็เป็นกรรมเป็นเวรน่ะ บดันีน้ะ นั่นแหละ  

ไอส้ว่นบญุท่ีทาํมนัก็เป็นบญุอยู่สว่นนงึ อยา่งนีน้ะ ไอส้ว่น

บาปมนัก็เป็นบาปอยู่ บดันีเ้วลาจวนจะตาย สว่นใดมีกาํลงัมาก 

มนัก็เชน่อยา่งวา่ บาปมีกาํลงัมากกวา่บญุอย่างนี ้บาปมนัก็ฉดุ

ครา่เอาดวงจตินีไ้ปสูน่รกอบายภมูิ บาปมนัไปตกแตง่รูปรา่งของ

สตัวน์รก ใหด้วงจิตนีแ้หละอาศยั นั่นแหละ ธรรมดาของสตัว์

นรกน่ีเขา้ใจวา่ คงจะเป็นรูปรา่งน่าเกลียดนา่กลวัแหละ ไม่ใช่

สวยงามอะไรเลยแหละ แลว้ก็ไปจมอยู่ในนํา้รอ้นเดือดพลา่นอยู่

นั่น นํา้รอ้นลวกไฟเผา เป็นจลุๆไปแลว้ก็ บาปกรรมยงัไมสิ่น้ก็

เกิดขึน้มาอีก เม่ือเกิดขึน้มาแลว้เป็นรูปเป็นรา่งขึน้มาแลว้ นํา้

รอ้นก็ลวก ไฟเผาเขา้ไป  ก็ละลายหายสญูไป บาปกรรมยงัไม่

หมดก็เกิดเป็นรูปเป็นรา่งขึน้มาอีก อยู่อย่างนีแ้หละ น่ีพดูตาม
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ตาํรา ไม่ใช่ใครทาํใหใ้ครนะ บาปกรรมท่ีตนทาํนั่นแหละ มนั

บนัดาลใหเ้ป็นไปอย่างนัน้ มนัเป็นอย่างนัน้  

บดันีถ้า้หากวา่บญุมีกาํลงัมากกวา่บาปอย่างนี ้เวลาจวนจะ

ตาย บญุนัน้มนัก็เป็นพาหนะรบัเอาดวงจติไปเกิดท่ีสขุท่ีสบาย 

อย่างนีแ้หละ เรยีกวา่บญุกศุลน่ีเป็นช่ือของความสขุก็วา่ได ้มนั

เปน้อยา่งนัน้ แน่นอนแหละ เม่ือบคุคลใดเวลาจวนจะตายอย่าง

นีน้ะ มีสติเขม้แข็งแก่กลา้ ระลกึถึงบญุถงึคณุไดม้าก อยา่งนี ้มี

จิตช่ืนชมยนิดี เช่ือมั่นในบญุคณุน่ีแหละ จะนาํเราใหพ้น้ทกุขพ์น้

ภยัไปได ้อธิษฐานใจมั่นตอ่บญุตอ่คณุอย่างนีแ้ลว้ก็มีสติควบคมุ

จิต ไม่ใหคิ้ดพุง่ไปทางอ่ืนเลย ใหก้าํหนดรูอ้ยู่ตัง้แตจ่ิตดวงเดียว

เท่านี ้เพราะบญุทัง้หลาย คณุทัง้หลายย่อมรวมอยูท่ี่ความรูนี้ ้

หมดแลว้ ไม่ใช่มนัไปท่ีอ่ืนนะ มนัอยู่ท่ีความรูอ้นัเดียวนีห้มดแลว้ 

เพราะเราเช่ือ เรานอ้มเขา้มา อย่างนีแ้หละ เม่ือเป็นเชน่นีแ้ลว้ 

มนัก็อดกลัน้ทนทานตอ่ทกุขเวทนาได ้เวลาจวนจะสิน้ชีพทาํลาย

ขนัธน์ะ่ ธาตส่ีุ ขนัธห์า้มนัแปรปรวนหวั่นไหวเต็มท่ีเลยหละ 

ก่อนท่ีมนัจะแตกดบัลง อา้ว จิตท่ีมีบญุคณุเป็นท่ีพึง่ท่ีระลกึอยู่



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 15 

แลว้อย่างนี ้มนัก็ไม่หวั่นไหวแลว้ มนัอดไดท้นได ้ท่านท่ีได้

พิจารณามากอ่นแลว้วา่รา่งกายน่ีมนัไม่ใชข่องเรา ไม่เท่ียง ไม่

ยั่งยืน มนัไม่เท่ียงนั่นนะ่ มนัจงึแปรปรวนไปมา มนัถงึแตกถึงดบั 

ถา้มนัเท่ียงมนัก็จะไม่แปรปรวน ไม่แตก ไมด่บั เพราะรา่งกาย

มนัไม่ใช่ของเรานั่นแหละ มนัจงึบงัคบัไม่ได ้ถา้บงัคบัไดม้นัก็

เป็นของเราซิ ใครจะไปอยากแก ่อยากเจบ็ อยากตาย ไม่มีเลย 

อย่างนี ้เม่ือใจตัง้มั่นดว้ยบญุดว้ยคณุแลว้มนัก็มีปัญญาสอน

ตวัเองไดใ้นขณะนัน้น่ะ  

เม่ือจิตถกูปัญญาพรํ่าสอนเขา้ไป อย่างนัน้มนัก็รู ้รูต้วัได ้

รบัรูค้วามจรงิจากปัญญาท่ีสอนนัน้ มนัก็ปลงวางขนัธ ์๕ นีล้ง 

ไม่เสียใจ ไม่ดีใจกบัมนั ก็มนัไม่ใช่ของเราน่ี เราจะไปหว่งมนัอยู่

ทาํไม อย่างนีน้ะ ก็ปลงลงได ้แตป่ลงลงอย่างไร ไอค้วามทกุขน์ัน้

มนัก็มีอยู่นั่นแหละ ตอ้งอดกลัน้ทนทานตอ่ความทกุข ์ไอค้วาม

รูเ้ท่าทกุขก็์หมายเอาความอดกลัน้ทนทานตอ่ทกุขเวทนา ไม่

แสดงอาการทรุนทรุายในสว่นจิตใจน่ีนะ สว่นรา่งกายนัน้มนั

หา้มมนัไม่ได ้มนัก็อาจทรุนทรุายไปตามเรื่องมนั แตว่า่จิตน่ีมีสติ 
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มีปัญญาสอนอยู่ หา้มอยู ่มีขนัติความอดทนอยู่ในใจหละก็ มนั

ก็ตัง้มั่นอยู่ได ้ไม่หวั่นไหวตอ่ทกุขเวทนา มีสติรูจ้ิตตวัเองวา่ตัง้มั่น

ตอ่บญุตอ่คณุอยู่อย่างนีน้ะ จนหมดลมหายใจเขา้ออกน่ี บญุ

กศุลเหลา่นีก็้เกิดเป็นยานพาหนะรองรบัดวงจิตไป เกิดท่ีสขุท่ี

สบายได ้บาปกรรมท่ีบคุคลทาํนัน้ ไม่ใช่วา่มนัจะระงบัไปนะ มนั

ไม่ระงบัแลว้ เพราะวา่ผูน้ัน้มนัไม่คิดละมาแตก่่อน ยดึถือเอามนั

ไว ้แตม่นัมีกาํลงันอ้ยกวา่บญุ มนัจงึใหผ้ลทนัทียงัไม่ได ้แตม่นัก็

ติดสอยหอ้ยตามจิตไปอยู่อย่างนัน้แหละ จิตจะไปเกิดท่ีไหน 

บาปกรรมมนัก็ติดสอยหอ้ยตามไปอยู่อยา่งนัน้แหละ คอยหา

โอกาส เม่ือบญุกศุลท่ีทาํมานัน้มนัหมดอายลุงไปเม่ือใด บาปมนั

ก็ใหผ้ลเม่ือนัน้ น่ีมนัเป็นอย่างนี ้รา่งกายสงัขารชีวิตนีก็้ถึงความ

วิบติั วุน่วายเดือดรอ้นขึน้มา ไดเ้สวยทกุขเวทนา น่ีเรื่องของบาป 

มนัมีแตอ่าํนวยผลใหเ้ป็นทกุขล์กูเดียวนะ่ มนัเป็นอย่างนัน้ 

 เพราะฉะนัน้พทุธบรษัิททัง้หลายควรพากนัพิจารณาให้

เห็นลกัษณะอาการของบญุของบาปอนันีใ้หม้นัแจ่มแจง้ดว้ย

ปัญญาของตวัเอง มนัถึงจะเช่ือ ก็เพง่พิจารณาใหม้นัรู ้ลกัษณะ
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ของบาป คือมนัเป็นของรอ้น น่ี ลกัษณะของความทกุขก็์คือ

ความทนอยู่ไม่ไดน้ั่นแหละ จิตวุน่วายเดือดรอ้น หวั่นไหวไปมา 

น่ีนะ ลกัษณะของบาปนะ เพราะฉะนัน้ผูภ้าวนาลงไป ถา้หากวา่

จิตมนัเดือดรอ้นวุน่วายตา่งๆขึน้มาเน่ีย ใหรู้ไ้ดเ้ลยวา่นั่นแหละ

บาป มนัแทรกแซงเขา้มาในจิตใจแลว้ แลว้จะไปถอย อา้ว ลอง

เพง่ละมนัเรื่อยไป ตอ่สูม้นัเรื่อยไป เม่ือเราเขม้แข็ง จิตใจเขม้แข็ง 

ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณข์องบาปนัน้ๆแลว้บดันี ้บาปนัน้มนัก็

ทนอยู่ไม่ได ้เพราะจิตไม่สง่เสรมิแลว้ จิตเบื่อหนา่ย เหน็โทษของ

บาปแลว้ ไม่ยดึถือเอาบาปแลว้ มีแตก่าํหนดละอย่างเดียว บาป

ก็ตัง้อยู่ไม่ได ้ก็ตอ้งดบัไป  

น่ี เพราะฉะนัน้อย่าไปย่อทอ้ ผูใ้ดภาวนาลงไป เม่ือจิตใจ

ฟุ้งซา่นเล่ือนลอยอย่างนีแ้ลว้ เออ้ น่ีมนับาป มนัเกิดขึน้ในใจของ

เราแลว้ เราจะละมนั เราจะไม่ยดึถือเอามนัไวแ้ลว้ บดันีน้ะ ทาํ

ความเพียรเพง่ความรูส้กึอนันี ้อยา่ใหม้นักงัวลไปในเรื่องบาป

เรื่องโทษ เรื่องความชั่วตา่งๆนานา ไม่ไปเลย อา้ว มีแตส่ติ

ควบคมุความรูส้กึน่ีใหต้ัง้ลงในปัจจบุนัน่ี กาํหนดละอารมณ์
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ตา่งๆท่ีมนัป่ันจิตใหเ้รา่รอ้นนั่น เรากาํหนดน่ิงอยู่ในปัจจบุนัน่ี ไม่

ยดึถือมนัแลว้ อารมณเ์หลา่นัน้มนัก็ดบัไปเองแหละ ไอท่ี้มนัไม่

ดบันัน้เพราะเหตวุา่ใจมนัหวั่นไหวไปตามอารมณต์า่งๆเหลา่นัน้ 

เรื่องมนัเป็นอย่างนัน้  

คนไม่กลา้หาญ จิตใจไม่กลา้ ไม่กลา้เผชญิกบับาปอกศุล

ตา่งๆ พอมนักระทบกระทั่งมาเทา่นีน้ะ ออ่นพบัไปเลยอย่างนีน้ะ 

แลว้มนัจะละบาปไดย้งัไงอะ้ นั่นแหละ เพราะบาปมนัก็ไม่มี

รูปรา่งอะไรเช่นเดียวกบับญุเน่ียแหละ มนัเป็นธรรมารมณท่ี์

เกิดขึน้ในจิต แตม่นัมีลกัษณะอาการเรา่รอ้น บาปน่ะ ใหด้วูา่ถา้

จิตเราเรา่รอ้นหละนั่นแหละ บาป  ตอ้งพยายามระงบัความรอ้น

ของจิตใหไ้ด ้เม่ือความรอ้นระงบัลงไปได ้ก็แสดงวา่บาปมนั

ระงบัลงไปจากจิตใจ น่ีเราตอ้งสูก้นัอยา่งนีแ้หละ เรยีกวา่นกั

ปฏิบติัทัง้หลายน่ีอยา่ไปเขา้ใจวา่เราไม่มีบาปนะ อนันีเ้ราวา่

รกัษาศีลมาแลว้อย่างนี ้บาปไม่มีในตวัของเรา อย่าไปเขา้ใจ

อย่างนัน้ อนัตัง้แตบ่าปท่ีไดลุ้ม่หลงทาํมาแตก่่อนนูน่น่ะ ตนยงั

ละมนัไม่ไดน้ะ ใหเ้ขา้ใจ มนัก็ติดสอยหอ้ยตามมาอยา่งนัน้แหละ 
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ดงันัน้บคุคลจะละบาปท่ีตนลุม่หลงทาํมาแตก่่อนได ้ตอ้งละดว้ย

ทางภาวนา คือจิตใหส้งบใหร้ะงบั ใหต้ัง้มั่นลงไปในปัจจบุนั ไม่

สง่ใจไปในอดีตอนาคตอย่างนีน้ะ ก็จงึสามารถท่ีจะละบาป

อกศุลตา่งๆได ้ 

สมาหโิต ยถาภตัูง ปชานาต ิเม่ือจิตตัง้มั่นแลว้ ย่อมรูแ้จง้

ตามเป็นจรงิดงันี ้พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวน้ะ เราก็ถือปฏิบติัตาม

หลกันีแ้หละ ถา้จิตยงัไม่ตัง้มั่น เราพยายามใหม้นัตัง้มั่นลงใหไ้ด ้

อย่าเพิ่งพจิารณาอะไรกอ่น เพง่ลมหายใจเขา้ หายใจออกเขา้ไป 

มีสติควบคมุความรูส้กึอนันัน้เขา้ไป ใหม้นักระชบัเขา้ไป

เรื่อยๆไปหละบดันี ้มนัจะคอ่ยหยดุลงแหละ ความคิดความนกึ

ตา่งๆนัน้นะ มนัเป็นอย่างนัน้ ถา้หากวา่เราไม่เพง่สติเขา้ไป

ใกลช้ิดกบัจิตแลว้ ควบคมุจติไม่ไดแ้น่นอนเลย สมยัใดถา้หากวา่

เพง่ระลกึสติน่ีเขา้ไปถึงความรูส้กึอนันัน้ จนรูไ้ดว้า่ เออ น่ีความรู้

อนัใด สติก็อนันัน้ หรอืวา่จิตอนัใด สติก็อนันัน้ สติอนัใดก็จิตอนั

นัน้ เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั จนรูช้ดัในใจอย่างนีน้ะ แลว้แน่นอน
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ในขณะนัน้ ใจตอ้งสงบแน ่ใจตอ้งรวมลงเป็นหนึ่ง มนัเป็นอย่าง

นัน้ 

 เพราะฉะนัน้พทุธบรษัิททัง้หลายอยา่พากนัน่ิงนอนใจ 

อย่าวา่เราไม่มีบาป ถา้อยากรูจ้กับาป ตอ้งภาวนาอย่างท่ีวา่นั่น

แหละ อา้ว อธิษฐานถงึคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆเ์ขา้ไป

แลว้ก็เอาเป็นท่ีพึง่ แลว้ก็นั่งสมาธิ เอาขาขวาทบัขาซา้ย มือขวา

ทบัมือซา้ย ตัง้กายใหต้รง ตัง้สติใหแ้น่วแน ่แลว้ก็อธิษฐานจิตถึง

คณุพระรตันตรยัเอาเป็นท่ีพึง่ดงักลา่วมานัน้ แลว้ก็ขออาํนาจ

คณุพระรตันตรยันีจ้งเป็นพละกาํลงัใหข้า้พเจา้ทาํใจใหส้งบระงบั

เป็นสมาธิลงไป แลว้ขอใหข้า้พเจา้มีปัญญารูแ้จง้เหน็จรงิ ใน

ธรรมของจรงิท่ีพระพทุธเจา้ทรงประกาศไวน้ัน้ เม่ืออธิษฐานจิต

อย่างนีแ้ลว้ ก็ตัง้สติเพง่ความรูน้ัน้ตอ่ไปอย่างนีน้ะ เพง่ความรูอ้นั

นัน้อยู่อย่างนัน้ เม่ือสติมนัควบคมุความรูไ้ดแ้ลว้บดันีก็้ หายใจ

เขา้ กาํหนดละบาปธรรมท่ีมนัหมกัหมมอยู่ในจิตใจน่ี หายใจ

ออกก็อธิษฐานละบาปธรรมกรรมอนัชั่วเหลา่นัน้ หายใจเขา้ก็

กาํหนดละความชั่วตา่งๆท่ียงัตกคา้งอยู่ในจิตใจ เราทาํความ



โดยทมีงานกรุธรรม grudhamma.com 21 

เพียรอยา่งนีแ้หละ กาํหนดใจละเรื่อยไปอยู่อย่างเนีย้ เม่ือใจของ

เราไม่สง่เสรมิบาป ไม่ยดึเอามนัแลว้ อธิษฐานใจละมนัอยู่อย่าง

นัน้แลว้ มนัจะอยู่ไดอ้ย่างไร บดันีน้ะ เอาไปมนัก็ดบัไปเท่า

นัน้เองหละ  

ก็พระพทุธเจา้ทรงตรสัไวแ้ลว้วา่ ธรรมทัง้หลายท่ีเป็นบญุก็ดี 

เป็นบาปก็ดี ไม่ใช่บญุ ไม่ใช่บาปก็ดี มีใจถงึก่อน มีใจเป็นใหญ่ 

สาํเรจ็แลว้ดว้ยใจ น่ีนะ ใหถื้อเอาอนันีเ้ป็นหลกั ผูป้ฏิบติัธรรมน่ะ 

ถือเอาพทุธภาษิตนีเ้ป็นหลกั ก็เม่ือเป็นเช่นนีน้่ะ เราฝึกจตินีใ้ห้

เขม้แข็งแลว้ จติน่ีมีอาํนาจแลว้ จิตก็เป็นใหญ่ในบญุในบาปซิ

บดันี ้เราก็เลือกเอาตามประสงคน์่ะ เม่ือเราไม่ชอบบาป เราก็

กาํหนดละมนัทิง้ไป อย่างนีแ้หละ เม่ือใจเราเขม้แข็งมีกาํลงัแลว้ 

เม่ือเราชอบบญุ เราก็กาํหนดบญุไวใ้นใจ กาํหนดยงัไงกาํหนด

บญุน่ะ กาํหนดใจใหต้ัง้มั่น ไม่หวั่นไหวตอ่ความชั่วรา้ยตา่งๆ ไม่

หวั่นไหวตอ่สขุตอ่ทกุขต์า่งๆน่ีนะ นีแ้หละ เพราะวา่บญุมนัไม่มี

ตวัมีตนอยา่งท่ีวา่มาแลว้นะแหละ ก็เรารกัษาใจดวงเดียวนีน้ะ 

ใหดี้ใหต้ัง้มั่นไม่หวั่นไหว แลว้ก็นั่นแหละบญุน่ะ บญุมนัรวม
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กาํลงัลงไปสูจ่ตินั่นน่ะ จิตมนัจงึไดต้ัง้มั่น จิตมนัจงึมีกาํลงั ไม่

ยอมปลอ่ยใหบ้าปอกศุลมาครอบงาํจิตใจ หายใจเขา้กาํหนดละ

บาป หายใจออกกาํหนดละบาปเรื่อยไปอย่างนีน้ะ มนัจะตัง้มั่น

อยู่ไดอ้ย่างไรบาปน่ะ มนัก็ย่อมระงบัดบัไป  

แตถ่า้มนัมีบาปหลาย มนัก็ตอ้งเพียรพยายามไปนานหน่อย

แหละ เป็นอยา่งนัน้ อา้ว แลว้จะรูไ้ดอ้ย่างไรวา่บาปมนัดบั

ไปอะ้…ก็รูไ้ดอ้ย่างท่ีพดูใหฟั้งนั่นแหละ ยกตวัอย่างเชน่วา่ เรา

ผกูโกรธไวก้บัคนใดคนหนึ่งอย่างนีน้ะ ในใจนั่นนะ เม่ือนกึถงึคน

นัน้มา ใจขุน่ขึน้มาอย่างนีน้ะ นั่นแหละเรยีกวา่บาปมนัเกิดขึน้ใน

ใจ ทีนีเ้ม่ือเราเห็นวา่ เอ๊ะ อารมณอ์ย่างนี ้ความคิดอยา่งนีม้นั

เป็นบาปนิ เราจะไปยดึถือมนัไวท้าํไม เอา้ เราตอ้งให้

อโหสิกรรมเขา้ไปซะ คนท่ีตนเกลียดตนชงัตา่งๆหมูน่ัน้นะ เรา

ขออโหสิกรรมใหเ้ลย ไม่ใหเ้ป็นกรรมเป็นเวรผกูพนักนัไปแหละ 

อย่างนีน้ะ แลว้เราก็กาํหนดละอารมณอ์นันัน้แหละ อารมณอ์นั

เกลียดชงัคนอ่ืนสตัวอ่ื์นนั่นนะ่ เม่ืออารมณอ์นันัน้มนัดบัลงไป 
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จิตเราก็รวมลงเป็นหนึ่งเยือกเย็นสบายขึน้มาแทนความเรา่รอ้น

อนันัน้นะ่ นั่นแหละ บญุกศุลมนัเกิดขึน้ในใจ  

น่ีเราก็รูไ้ดอ้ย่างนีแ้หละ รูไ้ดใ้นขณะท่ีเราละกิเลสบาปธรรม

อนันัน้ มนัระงบัลงไป จิตใจเบิกบานขึน้มา น่ีรูไ้ดว้า่บญุเกิดขึน้

ในใจแลว้ กศุลเกิดขึน้ในใจ ในขณะท่ีมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่ง

มา จิต ปัญญาสอนใจตวัเอง ใหก้าํหนดละอารมณอ์นันัน้ไดล้ง

ไป จิตใจเบิกบานผ่องใสขึน้มา นั่นเรยีกวา่กศุลมนัเกิดขึน้ในใจ 

ความฉลาดนัน้มนัเกิดมีขึน้ในใจ มนัถงึละอารมณห์รอืละความ

ชั่วรา้ยตา่งๆได ้ถา้ความฉลาดไม่มีในใจแลว้ก็ละไม่ไดเ้ลย น่ีเป็น

อย่างนี ้ใหพ้ากนัเขา้ใจ ทีนีค้วามฉลาดมนัจะมีไดก็้เพราะวา่ทาํ

ใจน่ีแหละใหม้นัสงบจากบาปธรรมตา่งๆเหลา่นัน้ น่ีนะ เพราะวา่

บาปมนัก็มีเป็นขัน้ๆ อยา่งหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด อนั

อย่างหยาบนั่นเรยีกวา่เราละมนัมาจากศีลแลว้ ไอผู้มี้ศีลตัง้มั่น

อยู่ดว้ยดี เคารพตอ่ศีลจรงิๆอย่างนีน้ะ ไอบ้าปสว่นหยาบอนันัน้

มนัก็ระงบัไปแหละ คือมนัไมใ่หก้ลา้ไปทาํบาป มีปาณาติปาต
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เป็นตน้ตอ่ไป น่ีเรยีกวา่บาปอย่างหยาบ มน้จะพาไปสูน่รก

อบายภมูิ นั่นมนัดบัลงไปแลว้ มนัเป็นอยา่งนัน้  

บดันีบ้าปอยา่งกลาง การท่ีเราภาวนาลงไป ไอค้วามพอใจ

หรอืความไมพ่อใจมนัเกิดขึน้มาน่ีนะ ความพอใจในรูป เสียง 

กล่ิน รส เครื่องสมัผสับางส่ิงบางอยา่ง มนัเกิดขึน้มาวิตก วิจาร

ไป ในอารมณท่ี์นา่รกันา่ใคร ่นา่พอใจ ตา่งๆอย่างเนีย้ แลว้บางที

ก็อารมณท่ี์ไมน่่าพอใจเกิดขึน้มาก็วิตกวิจารไป แตไ่ม่ถึงกบัวา่ได้

ไปทาํรา้ยผูอ่ื้น ไม่ถึงกบัวา่ไดไ้ปแสวงหาส่ิงท่ีรกัท่ีชอบใจนัน้ๆ 

เพียงแตว่ิตกอยู่ในใจเฉยๆอย่างนีน้ะ อนันีม้นัก็เป็นอกศุลวิตก

สว่นหนึง่เรยีกวา่สว่นกลาง อย่างนีแ้หละ บดันี ้อา้ว นั่งภาวนา

อยู่แลว้มนังว่งเหงาหาวนอนขึน้มา อนันีม้นัก็เป็นบาปอกศุลสว่น

หนึง่นะ เป็นสว่นกลาง อยา่ไปวา่มนังว่งธรรมดานะ ดงันัน้

พระพทุธเจา้จงึสอนใหก้าํจดัมนันั่นแหละ อา้ว การปลอ่ยจิตให้

คิดฟุ้งซา่นเล่ือนลอยไป ไม่มีจดุหมายปลายทางอะไรพวกนี ้มนั

ก็เป็นบาปอกศุลเหมือนกนั แตก็่อย่างวา่นั่นแหละ มนัคิดแลว้แต่

มนัไม่ลงมือทาํหรอก ไมถ่ึงกบัลงมือทาํ แตท่าํจิตใหฟุ้้งซา่นเล่ือน
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ลอยเศรา้หมองไปดว้ยอารมณจ์ิปาถะท่ีจิตมนัคิดมนัปรุงมนัแตง่

ขึน้มาน่ะ นั่นน่ะมนัก็เป็นบาปขึน้มา แตว่า่เป็นบาปอยา่งกลาง 

ไม่ใช่อย่างหยาบ  

ความสงสยัลงัเลในจิตใจอยา่งนีน้ะ เอ๊ะ เราทาํบญุน่ีจะได้

บญุหรอืไม่หนอ เราทาํบาป อย่างนี ้ท่านวา่เป็นบาปจะเป็นจรงิ

หรอืไม่หนอ ไม่คอ่ยเช่ือคาํสอนพระพทุธเจา้เทา่ใดนกั ยงัสงสยั

อยู่เพราะมนัไม่เหน็แจง้ในใจของตนเอง ไอเ้ช่นนีน่ี้ ไดแ้ก่ความ

สงสยัลงัเลในเรื่องบาปบญุคณุโทษ มนัก็เป็นบาปสว่นกลาง 

อย่างกลางแหละ ดงันัน้เม่ือความสงสยัไดเ้กิดขึน้มาแลว้ อย่าไป

ยดึถือเอาไว ้อย่าไปเก็บมนัไว ้อารมณเ์ชน่นัน้น่ะ ตอ้งหา

ทางแกไ้ขจนได ้จนหายสงสยั ถา้ตนไม่สามารถจะชีแ้จงใหต้น

ฟังจนหายสงสยัได ้ตนก็จาํเอาเรื่องราวท่ีตนสงสยัน่ะไปถามผูรู้ ้

ทัง้หลาย ท่านผูรู้ท้ัง้หลายท่านจะไดชี้แ้จงอธิบายใหฟั้ง จนหาย

ขอ้ขอ้งใจในเรื่องนัน้ๆได ้เม่ือเป็นเชน่นี ้บาปอย่างกลางคือความ

สงสยัมนัก็ระงบัลงไปได ้ 
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น่ีแหละใหพ้งึพากนัเขา้ใจ ท่ีพระพทุธเจา้ทรงสอนใหล้ะบาป

นั่นนะ มนัเป็นขัน้เป็นตอนอย่างนี ้บาปอยา่งหยาบน่ีหละสาํคญั

มากทีเดียวนะ ขอใหพ้ากนัพยายามพจิารณาใหม้นัเหน็โทษของ

บาปกรรมอนัหยาบชา้ลามกท่ีจะพาไปตกนรกอบายภมูิน่ี ตอ้ง

ใสใ่จใหม้ากชาวพทุธทัง้หลาย อย่าไปลืม อย่าไปปลอ่ยปละ

ละเลยตนเอง ใหบ้าปมนัสรา้งบา้นสรา้งเรอืนอยู่ในจิตใจนัน้ โดย

ตนเองไม่ไดเ้พง่พิจารณาดจูติใจเลยวา่ มนัมีบาปอะไรบา้ง

หมกมุน่อยู่ในจิตใจนี ้ก็เม่ือตนไม่ภาวนา ไม่เพง่ดจูิต บาปกรรม

มนัก็ไปหมกัหมมอยู่ในหวัใจนัน้มากมายแลว้ เชน่นีเ้ม่ือตายไป

แลว้ มนัจะไปไหนนะ่ ก็บาปกรรมเป็นใหญ่นัน้พาไปสูท่กุข ์ใน

อบายภมูิทัง้ ๔ มีนรกเป็นตน้ แมท้าํบญุก็ทาํลอยๆไปอย่างนัน้

แหละ บญุก็เขา้ไปถึงจิตใจไม่ได ้เพราะบาปมนัเป็นเจา้เป็นใหญ่

อยู่ในหวัใจแลว้ บาปบญุเขา้ไปตัง้อยู่ในใจชั่วครูช่ั่วขณะเท่านัน้

แหละ แลว้บาปมนัก็ผลกัดนั บญุหายไป น่ีอย่างนีน้ะ  

ดงันัน้เราผูน้บัถือพทุธศาสนาน่ะ เราไดส้ละขา้วของเงินทอง

มาใหเ้ป็นทาน บชูาพทุธศาสนามาน่ีมากมายนีแ้ลว้นะ 
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เพราะฉะนัน้อย่าใหบ้ญุท่ีเราทาํมนัเส่ือมไป ใหพ้ยายามภาวนา

กาํจดับาปธรรมกรรมชั่วออกจากจิตใจใหไ้ด ้แลว้เม่ือบาปกรรม

มนัระงบัไปแลว้ บญุท่ีทาํมานัน้มนัก็โผลข่ึน้มา ทาํใจใหส้งบ

ระงบัเบิกบาน มีสติปัญญารูจ้กัช่องทางออกจากทกุขภ์ยัใน

วฏัสงสารได ้ดงัแสดงมาสมควรแก่เวลา ขอจบลงเพียงเท่านี ้ 

 

ท่ีมา: https://youtu.be/Pty7jBW7Okw 
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