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กุศลธรรม อกุศลธรรม อพยากตธรรม 

โดย หลวงปูเหรียญ วรลาโภ  
ณ บานลานทอง  

๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๓  

 
 

              พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมที่ละเอียดมาก ทรงไปแสดงไวในสวรรคชั้นดาวดึงส เพราะเหตุวา
เทวดามีกายละเอียด จิตใจผองใส เพราะบนสวรรคไมมีการทําบาป คนที่ไปเกิดบนสวรรคน้ันตอนเปนคน 
ก็เวนโทษ ๕ ประการตลอดชีวิต (คือ อยูในศีล ๕ ไมละเมิดศีลหา)  
              กุศลาธรรมา คือ ธรรมอันเปนกุศล  
              อกุศลาธรรมา คือ ธรรมอันเปนอกุศล  
              อพยากตธรรมมา คือ ธรรมอันไมใชบุญไมใชบาป เปนกลางๆ ไมดีไมชั่ว ไมเปนกุศลไมเปน
อกุศล 
               พระพุทธเจาทรงตรัสวา ธรรม มีอยู ๓ ประการนี้ แตวาแตกกิ่งกานสาขาไปไดมากมาย แตก
รมเงาใหคน สัตว ไดอาศัย  
กุศลธรรม  
              คือ ธรรมอันดี พระพุทธเจาทรงสงเสริมใหบุคคลทํา ก็คือ ไมทําบาป ๕ ประการ (หน่ึง) และ 
ไมทําบาปอื่นอีก (หน่ึง) ก็ไดชื่อวาเปนบุญเปนกุศล ศีลหาทําใหคนฉลาด คนไมฉลาดรักษาศีลหาไมได 
ใครรักษาไดก็เปนบุญกุศลของคนนั้น ไดชื่อวามีบุญ กุศล ความดีเปนที่ร้ังจิตใจ  
              ใหนึกดูวาพวกเรามีศีลหาบริสุทธิ์ไหม ถามี ก็แสดงวาเรามีกุศลธรรม (คือ ความฉลาด) อยูใน
ใจ ใจมีความฉลาด หาทางเลี่ยงจากโทษบาปทั้งหลายได ใครยังเลี่ยงไมไดก็เพราะขาดปญญา ขาดความ
ฉลาด เม่ือมีปญญาแลว ปญญาก็มาสอนจิต มีปญญาเอาตัวรอดจากบาปผูมีปญญาเอาตัวรอดจากบาปได 
ถึงจะไมเจริญดวยลาภ ยศ สรรเสริญ ฯลฯ ก็ตาม ขอใหมีปญญาเชนนี้ ปราชญทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตน ยอมสรรเสริญวามีปญญาเอาตัวรอดจากทุกขได  
              ถาเทศนเร่ืองอ่ืนจะไมใกลการพนทุกข จึงนําเรื่อง บุญ-บาป มาเทศนใหฟง บุญ-บาป ก็อยูที่
จิตใจเรานี้เอง รังของบุญ-บาป ก็อยูที่จิตเราเอง ใหภาวนาดูจิตของเราเอง สังเกตดู จิตของเราเปนบุญ
หรือกุศล หรือเปนกลางๆ ไมบุญไมบาป หรือวาเปนบาปอยางเดียว หรือวาจิตของเราเปนทั้งบุญและบาป 
หรืออยางใดอยางหนึ่ง หรือสองอยางหรือทั้งสามอยาง ฯลฯ  
              จิตที่เปนอกุศล ใครมาวาก็โกรธแลว ถามีสติสัมปชัญญะก็จะรูตัววาจิตเปนอกุศลอยู ยังโกรธ
คนอยู ก็ตองละความโกรธดวยการเจริญเมตตา ทําความรูสึกเอ็นดูตอเพ่ือนรวมทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย 
อารมณตางๆ น้ัน เมื่อใจไมยึดถือ มันก็ดับไป  
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              ฟงธรรมมาเยอะแยะแลว ควรชําระกายใจใหสะอาด ไมใหความเศราหมองเกิดขึ้นในจิตใจ ขอ
เตือนพุทธบริษัททั้งหลาย เพราะวาชีวิต คือ จิตดวงนี้ เม่ือไดเสวยผลบุญที่ทํา ก็มีความสุข ไปเกิดที่ใดก็มี
ความสุข เกิดภพใด ชาติใด จิตใจก็มีความสุขอยูในภพที่เกิดนั้นและจิตบาปอกุศล ก็จะหนวงเหนี่ยวใหไป
เกิดที่ต่ํา ไมมีทางพาไปสูท่ีสูง ที่ดี หลวงปูเคยเทศนวานรกอยูใตดินนี้เอง ในตําราทานวาไวแตไมรูอยูลึก
แคไหน มีสํานักงานของยมพบาล มีสํานักงานของนายนิรยบาล ควบคุมสัตวนรก สอบสวนสัตวนรก แลว
ก็บอกวานี่เปนกรรมของเธอเอง เธอทํามาเอง ตอนนี้ก็ตองเสวยผลของกรรมนั้นของเธอเอง (น่ีคือคําตัด
สินโทษ) วาแลวก็จะโยนลงนรกไปนายนิรยบาลเองก็เปนทุกขเพราะตองคอยควบคุมสัตวนรกอยู สวน
ยมพบาลผูเปนใหญน้ันไมคอยทุกขเพราะมีหนาที่สอบสวนสัตวนรก การสอบสวน ก็คือ ถามวาเคยทํา
บาปอะไรบาง เคยฆาสัตวไหม ตัวเล็กหรือใหญแคไหน ฆาสัตวเล็กก็บาปเล็กหนอย ฆาสัตวใหญก็บาป
มาก บาปมากก็ตองตกนรกนาน  
              ดังน้ี พวกเราควรพากันสะดุงหวาดกลัว อยาเห็นแกปากทอง อยาเห็นแกความสนุกสนานชั่ว
คราว สุขในโลกนั้นสุขชั่วคราวเทาน้ัน ไมยั่งยืนอะไรเลย เปรียบดังการรับประทานอาหาร พอกินอ่ิมก็
สบาย แลวความอิ่มก็หายไป ก็ทุกขอีกเพราะหิวอีก  
              เปนนักปฏิบัติธรรม ตองพิจารณาใหเห็นทุกอยางวาไมเท่ียง ไมยั่งยืน ควรรูเทาและอาศัยของ
ไมเที่ยงนี้ (กายก็ไมเที่ยง จิตก็อาศัยกายอยู อาหารที่อาศัยยังกายก็ของไมเที่ยง) ของไมเที่ยงกับของไม
เที่ยงมาบํารุงกัน ถาเที่ยงแลวก็ไมตองบํารุงกัน เปนอยูอยางไรก็เปนอยางนั้น แตในโลกนี้ไมมีอะไรเที่ยง 
มีแตพระนิพพานที่เที่ยง ไมวิบัติ ไมผันแปร เราก็ตองทําใจใหยินดีในพระนิพพาน ดวยการไมยึดถือในตัว
ตนขันธ ๕ อันไมเที่ยง  
              ตัณหา เปนปจจัยใหเกิด อุปาทาน เม่ืออยาก ก็ยึดไมไดคราวนี้ ตอไปก็จะตองเอาใหได ผู
ปฏิบัติธรรมท้ังหลาย ขอใหเขาใจ อยาคิดวาเปนผูครองเรือนปฏิบัติธรรมอันลึกซึ้งไมได  
              พระโสดาบันมีสามี-ภรรยา-ลูก ทําไรนา ทํางาน คาขาย ตามความสามารถอยู แตทานไมทํา
บาป ขอทานก็เปนพระโสดาบันได (เคยมีคนโรคเรื้อน ฟงเทศนจากพระพุทธเจา ก็บรรลุโสดาบันแลว
กราบปฏิญาณตนถึงพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ พระอินทร ไดยินขาวเร่ืองน้ีเขา ก็ลงมาทดสอบ ให
ปฏิเสธคุณพระพุทธพระธรรม และพระสงฆแลวจะหายาแกโรคเรื้อนมาใหหายจากโรค ชายโรคเรื้อนนั้นก็
ตอบพระอินทรวา ทานเปนใคร จึงมาแนะใหขาพเจาถอนตัวจากที่พ่ึงอันประเสริฐคือพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ขาพเจาถอนไมได หาไดหวั่นไหวกับโรคภัยไขเจ็บเหลานี้ไม พระอินทรฟงดังน้ี จึงไปกราบตอ
พระพุทธเจาวา ผูน้ีบรรลุโสดาบันแลวจริงๆ ดวย (ไดไปสัมภาษณมาแลว)  
              ขอใหเขาใจ มรรคผล ธรรมวิเศษ ไมไดอยูที่รางกาย แตจิตเอารางกายเปนอารมณ เห็นวา
กายนี้ไมเที่ยงหนอ เม่ือโรคภัยมากระทบรางกาย ก็มากระทบจิต จิตก็เดือดรอน  
              พระโสดาบันอาจจนกาย แตทรัพยภายในไมจนเลย ความเห็นของพระโสดาบันก็คือ สิ่งใดมี
ความเกิดขึ้นแลว สิ่งทั้งปวงยอมมีความดับไปเปนธรรมดา ดวยอํานาจแหงปญญา ใครไดบรรลุความเห็น
เชนน้ี ดวยปญญาอันบริสุทธ์ิ แลว ทานผูน้ันก็จะบรรลุพระโสดาบัน ความเห็นอยางนี้ ตองเกิดจาก ศีล 
เม่ือศีลบริสุทธิ์ ก็นอมเปน สมาธิ แลวก็สงบขึ้น … (ขออภัย ที่จุด ๓ จุดไวตรงนี้คือจดไมทัน จําไมไดแลว
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วาหลวงปูกลาวตอวาอยางไรคะ - deedi) เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา น่ีเรียกวาพระโสดาบัน รุกขเทวดา
สองแมลูก ไดฟงธรรมจากพระพุทธองคดวยใจสงบดวยความเคารพ ฟงจบ ก็บรรลุโสดาบันได  
              มรรคผล อยูกับผูมีบุญ ผูมีบุญแกกลาก็จะบรรลุ เบื่อหนายคลายความยึดถือ แลวก็วาง จิตใจ
ก็รวมเขาสูมรรค ถอนออกจากความสงบก็รูแจงวา "ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแลวก็ดับไป ทั้งสังขารที่มี
วิญญาณครองและสังขารท่ีไมมีวิญญาณครอง เปนธรรมดา เห็นแลว มีปญญาแลว ก็เบื่อหนาย  
              ความเบื่อหนาย มีหลายขั้นตอน เม่ือเบื่อหนายแลว ก็ไมทําบาป เพราะทําบาปแลวตองลง
นรก ถาหากไมทําบาปแลวไมมีกินก็ยอมตายไปซะดีกวาตกนรก ใจนั้นไมตาย มีแตกายที่ตาย เม่ือรูเชนน้ี
ก็จะไมหวาดกลัวตอความตาย  
              เม่ือจิตเห็นแจงตามปญญา ก็จะไมเดือดรอนแลว ใกลตายลมหายใจก็จะสั้นเขาๆ ลมหายใจ
หมดเสียงดัง 'พ็อก' แสดงวาจิตออกจากกายแลว หมด น่ีสําหรับคนสามัญ แตพระอริยเจาทั้งหลาย
นิพพาน ไมมีเสียงดังพ็อก มีแตเงียบไปเฉยๆ เพราะวาจิตไมไดหวงกังวลอะไรแลว วางทุกอยางเรียบ
รอยหมดเลย  
              กุศลธรรม คือ ความฉลาด คือ อยูในศีลหา เปนผูมีปญญา มีความฉลาด  
              อกุศลธรรม คือ ความไมฉลาด คนไมฉลาดชอบทําแตบาปแตกรรมใสตัวเอง  
              อพยากตธรรม คือ เวลาปกติ ใจกลางๆ ไมใชบุญไมใชบาป  

 
คุณ deedi - - deedi_deedi@email.com ผูพิมพ  

จากเวป e a s y d h a r m a  
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