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โพสทในลานธรรมเสวนา กระทูที่ 008242 – โดยคุณ : mayrin [ 12 มี.ค. 2546 ]
เนื้อความ :
ก. กุศล คือ อะไร ?
กุศล นั้นตามหลักทานบอกวา แยกความหมายได ๔ อยาง
ความหมายที่ ๑ วา อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรค หมายความวา เปนสิ่งที่เกื้อกูลตอ
สุขภาพ คําวาสุขภาพในที่นี้หมายถึง สุขภาพของจิตใจ
ซึ่งเปนฐานของสุขภาพกายดวย คือทําใหจิตใจเขมแข็งสมบูรณ เหมือนกับ
รางกายของเรานี้ เมื่อไมมีโรคก็เปนรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ จิตใจที่ไมถูกโรคคือ กิเลส
เบียดเบียน ก็เปนจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ สบายคลองแคลว ใชงานไดดี อยางที่ทาน
เรียกวา ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน จิตใจแบบนี้เรียกวา ไมมีโรค
ความหมายที่ ๒ วา อนวัชชะ แปลวา ไมเสียหาย ไมมีโทษ คือ ไมมีสิ่งมัวหมอง
ไมสกปรก ไมบกพรอง สะอาด ผองแผว ผองใส ปลอดโปรง เปนตน เอางาย ๆ วา
สะอาดบริสุทธิ์
ความหมายที่ ๓ วา โกศลสัมภูต แปลวา เกิดจากปญญา เกิดจากความฉลาด
หมายความวา กุศล เปนเรือ่ งที่ประกอบไปดวยปญญา คือ ความรูเขาใจ ทําดวยความรู
เหตุผล และทําตามความรูเหตุผลนั้น
เชน มองเห็นความดี ความชั่ว รูคุณรูโ ทษ รูประโยชน รูไมใชประโยชน ทําดวย
จิตใจที่สวางไมโงเขลามืดมัว เรียกวา เปนความสวางของจิตใจ เมื่อมีกุศลเกิดขึ้นในจิตใจ
แลวไมปดปงปญญา จิตใจสวาง ไมมืดไมบอด มองเห็นอะไร ๆ ถูกตองตามความเปน
จริง
ความหมายที่ ๔ สุดทายคือ สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทําใหเกิดความสุข เวลาทํา
จิตใจก็โปรงสบาย สดชื่น ราเริง เบิกบาน ผองใส สงบเย็น ไมเรารอน บีบคั้น อึดอัด คับ
แคน

ที่วามาทั้ง ๔ ขอนี้ คือ ความหมายของกุศล เปนลักษณะที่จะเอามาวินิจฉัย คือ สิ่ง
ที่เปนกุศลนั้นจะตอง
๑. อโรค ไมมีโรค เกื้อกูล จิตใจมีความแข็งแรงสมบูรณ จิตใจคลองแคลว
ใชงานไดดี
๒. อนวัชชะ ไมมีโทษ ไมมีมลทิน ไมมัวหมอง ไมเสื่อมเสีย มีความ
สะอาด บริสุทธิ์ ผองแผว ปลอดโปรง
๓. โกศลสัมภูต มีปญญา รูเหตุผล รูดชี ั่ว รูคุณโทษ สวาง ไมมืดมัว และ
๔. สุขวิบาก มีสุขเปนผล ทําดวยความโปรงสบาย ทําแลวก็แชมชื่นเย็นใจ
ตัวอยางลักษณะและอาการของกุศลที่เกิดขึ้นในใจ เชน มี เมตตา เปนอยางไร พอ
เมตตาเกิดขึ้นในใจปบ ก็เย็นฉ่ํา จิตใจไมมีโรค จิตใจมีความแข็งแรงในตัวของมัน
มีความเอิบอิ่ม สบาย เย็นชื่น ยิ้มได ปลอดโปรงผองใส ทั้งใจ ทั้งกายราบรื่นผอน
คลาย เลือดลมเดินคลองดี และมีความรูความเขาใจ สวางอยูภายในวาคนอื่นเขามี
ความสุขความทุกขอยางไร เราควรจะมีจิตใจตอเขาอยางไร และมีความสุขพรอมอยูใน
ตัวดวย
แตในทางตรงขาม ถามีโทสะ เกิดขึ้น เปนอยางไร พอโทสะ หรือความโกรธ
ความคิดประทุษรายเกิดขึ้นปบ ก็รูสึกเรารอนแผดเผา จิตเปนโรค จิตบกพรอง ถูกบีบคั้น
มันไมสบาย ถูกเบียดเบียนขุนมัว
ไมบริสุทธิ์ ไมสะอาด ไมปลอดโปรง ไมผองใส ใจของ กายเครียด เลือดลมคั่ง
และมืดมัวเหมือนตาบอด ไมรู ไมคิด ไมมอง เห็นบุญเห็นคุณ ไมคํานึงถึงโทษ ไมรูวา
ใครเปนใครทั้งนั้น และมีความทุกข พลุงพลาน เดือดรอนใจ นี่ลักษณะของอกุศล
เพราะฉะนั้น กุศลและอกุศล จึงไมตองไปรอดูผลขางนอก พอเกิดขึ้นในใจก็บอก
ตัวเองของมันทันที ปรากฏผลแกชีวติ จิตใจ เปนความหมายของตัวมันเอง
พอมีขึ้นมาปบก็สําเร็จความหมายในตัวทันที ถาใครถามวาดีชั่วมีจริงไหม ก็บอก
วาฉันไมตอบละ มันก็เปนอยางที่มันเปนนั่นแหละ

ความเปนกุศลและอกุศลเปนสภาวะตามธรรมชาติ มันมีภาวะของมันอยูในตัว
แลว เราตองอธิบายกรรมใหลึกเขามาถึงความหมายในจิตใจที่เปนพื้นแท ๆ ของตัวมัน
เอง ใหเห็นวามันมีความหมายอยูในตัวของมันเองพรอมแลว ไมตองไปรอผลไกล
ถาม: อาโรคยะ แปลวา ไมมีโรคใชไหมครับ
ตอบ: อาโรคยะ มาจาก อโรคะ คือ อ+โรค ก็คือ ไมมีโรค แลวบวก ณฺย
ปจจัย เขาไป เปนภาวตัทธิต ตามหลักไวยากรณเปน อโรคฺย แปลวา ความเปนอโรค คือ
ความไมมีโรคนี้ หมายถึง ความไมเปนโรคของจิต ไมใชแคโรคของรางกาย จิตที่ไมมี
โรค ก็สมบูรณแข็งแรง และชวยหนุนสุขภาพรางกายดวย
แมแตภาษิตที่เราทองกันในภาษาไทย ที่เพี้ยนเปน อโรคยา ปรมา ลาภา นั้น
(ความจริงภาษาบาลี เปน อาโรคฺยปรมา ลาภา) ในพระไตรปฎก พระพุทธเจาก็ตรัสวา
ความหมายที่แทจริงไมไดมุงเพียงไมมีโรคกาย
ที่วาความไมมีโรคเปนลาภอยางยิ่ง หรือ ลาภทั้งหลายมีความไมมีโรคเปนอยาง
ยิ่งนั้น พระองคหมายถึง พระนิพพาน อาโรคยะ นี้ หมายถึง พระนิพพาน พระนิพพาน
เปนภาวะไรโรค คือ ความมีสุขภาพจิตสมบูรณ
เรื่องนี้พระพุทธเจาตรัสกับมาคัณฑิยะ ทานมาคัณฑิยะไปสนทนาธรรมกับ
พระพุทธเจา อางสุภาษิตเกาวา อาโรคฺยปรมาลาภา ซึ่งในที่นี้เขามีความเขาใจวาเปนโรค
กาย แตพระพุทธเจาตรัสวามันไมมีความหมายแคบเทานั้น แตหมายถึงความไมมีโรค
ทางจิตใจดวย ใชไดทุกระดับ
สําหรับชาวบานก็ใชในระดับโรคทางกายธรรมดา แตในทางธรรม พระพุทธเจา
ตรัสไวในพระสูตรในมัชฌิมนิกาย หมายถึงพระนิพพานเลย เปนภาวะไมมีโรคโดย
สมบูรณตั้งแตในจิตใจ หมายความวา ภาษิตนี้ใชไดทุกระดับ ตัง้ แตระดับชาวบาน ไป
จนกระทั่งถึงบรรลุนิพพาน แตใหรูความหมายแตละขั้น ๆ
ความหมายของคําวา "กุศล" ก็ใหเขาใจตามลักษณะที่วามานี้ สวนที่เปนอกุศลก็
ตรงขาม ดังไดยกตัวอยางไปแลว เชน เมื่อเมตตาเกิดขึ้นในใจเปนอยางไร โทสะเกิดขึ้น
เปนอยางไร ลักษณะก็จะผิดกันใหเห็นชัด ๆ วา ผลมมันเกิดทันที อยางที่เรียกวา เปน
สันทิฏฐิโก เห็นเอง เห็นทันตา

ข. บุญ หมายความแคไหน
คําที่เนื่องกันอยูกับ กุศล และ อกุศล ก็คือ คําวา "บุญ" และ "บาป" บุญกับกุศล
และบาปกับอกุศล ตางกันอยางไร
ในที่หลายแหงใชแทนกันได อยางในพุทธพจนที่ตรัสเรื่อง ปธาน คือ ความเพียร
๔ ก็ตรัสคําวาอกุศลกับคําวาบาปไวดวยกัน อยูในประโยคเดียวกัน คือเปนถอยคําที่ชวย
ขยายความซึ่งกันและกัน เชนวา ภิกษุยังฉันทะใหเกิดขึ้น ระดมความเพียรเพื่อปดกั้น
บาปอกุศลธรรมซึ่งยังไมเกิดมิใหเกิดขึ้น นี้เรียกวา สังวรปธาน แสดงใหเห็นวาบาปกับ
อกุศลมาดวยกัน
แตสําหรับบุญกับกุศล ทานบอกวา มันมีความกวางแคบกวากันอยูหนอย คือ
กุศล นั้นใชไดทั้งโลกิยะ และโลกุตตระ เปนคํากลาง ๆ และเปนคําที่ใชในทางหลัก
วิชาการมากกวา บางทีก็ระบุวา โลกิยกุศล โลกุตตรกุศล แตถา พูดเปนกลาง ๆ จะเปน
โลกิยะก็ได เปนโลกุตตระก็ได
สวนคําวา บุญ นิยมใชในระดับโลกิยะ แตก็ไมเสมอไป มีบางแหงเหมือนกันที่
ทานใชในระดับโลกุตตระ อยางที่แยกเรียกวา โอปธิกปฺุญ แปลวา บุญที่เนื่องดวยอุปธิ
และ อโนปธิกปฺุญ บุญไมเนื่องดวยอุปธิ เปนตน หรือบางทีใชตรง ๆ วา โลกุตตร
ปุญญะ บุญในระดับโลกุตตระ
แตโดยทั่วไปแลว บุญใชในระดับโลกิยะ สวนกุศลเปนคํากลาง ๆ ใชไดทงั้
โลกิยะ และโลกุตตระ นีเ่ ปนความกวางแคบกวากันนิดหนอยระหวางบุญกับกุศลในแง
รูปศัพท ซึ่งก็อาจเอาไปชวยประกอบเวลาอธิบายเรื่องกรรมได แตเปนเรื่องเกร็ด ไมใช
เปนตัวหลักใหญ
บุญ นัยหนึ่งแปลวา เปนเครื่องชําระสันดาน เปนเครื่องชําระลางทําใหจิตใจ
สะอาด ในเวลาที่สิ่งซึ่งเปนบุญเกิดขึ้นในใจ เชน มีเมตตาเกิดขึ้น ก็ชําระจิตใจใหสะอาด
บริสุทธิ์ ศรัทธาเกิดขึ้น จิตใจก็ผองใส ทําใหหายเศราหมอง หายสกปรก
ความหมายตอไปนักวิเคราะหศัพท แปล บุญ วา นํามาซึ่งการบูชา หรือทําใหเปน
ผูควรบูชา คือใครก็ตามสั่งสมบุญไว สั่งสมความดี เชน สั่งสมศรัทธา เมตตา กรุณา
มุทิตา ผูนั้นก็มีแตคุณธรรมมากมาย และคุณธรรมหรือคุณสมบัติเหลานั้นก็ยกระดับชีวิต

จิตใจของเขาขึ้น ทําใหเปนผูควรบูชา ฉะนั้น ความหมายหนึ่งของบุญ ก็คือ ทําใหเปนคน
นาบูชา
อีกความหมายหนึ่งคือ ทําใหเกิดผลที่นาชื่นชม เพราะวา เมื่อเกิดบุญแลวก็มวี ิบาก
ที่ดีงาม นาชื่นชม จึงเรียกวามีผลอันนาชื่นชม ใกลกับพุทธพจนที่วา สุขสฺเสตํ อธิวจนํ
ยทิทํ ปฺุญานิ ซึ่งแปลวา ภิกษุทั้งหลาย คําวาบุญนี้เปนชื่อของความสุข เมื่อบุญเกิดขึ้น
ในใจแลว จิตใจก็สบาย มีความเอิบอิ่มแชมชื่นผผองใส บุญจึงเปนชื่อของความสุข
สวนบาปนั้นตรงกันขาม บาป นั้นโดยตัวอักษร หรือโดยพยัญชนะ แปลวา
สภาวะที่ทําใหถึงทุคติ หรือทําใหไปในที่ชั่ว หมายถึง สิ่งที่ทําใหจิตตกต่ํา พอบาปเกิดขึ้น
ความคิดไมดีเกิดขึ้น โทสะ โลภะ เกิดขึ้น จิตก็ตกต่ําลงไป และนําไปสูทุคติดวย
ทานใหความหมายโดยพยัญชนะอีกอยางหนึ่งวา เปนสิ่งที่คนดีพากันรักษาตนให
ปราศจากไป หมายความวา คนดีทั้งหลายจะรักษาตนเองใหพนไปจากสิ่งเหลานี้ จึงเรียก
สิ่งเหลานี้วาเปนบาป เปนสิ่งที่คนดีละทิ้ง พยายามหลีกหลบเลีย่ งหนี ไมอยากเกี่ยวของ
ดวย...
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อันปราศจากราคะ เปนที่เขาไปสงบเปนสุข เลื่อมใสในพระสงฆผูเลิศ เปนนา
บุญชั้นเยี่ยม ใหทานในสิ่งที่เลิศ ปราชญผูถือมั่นธรรมที่เลิศ ใหสิ่งที่เลิศ เปนเทวดา
หรือมนุษย ยอมถึงสถานที่เลิศบันเทิงใจอยู
(๓๓/๔๙ จุนทิสูตร)
ชีวิตถูกชรานําเขาไปใกลความมีอายุสั้น ผูที่ถูกชรานําเขาไปใกลแลว ยอมไมมีที่
ตานทาน เมื่อบุคคลเล็งเห็นภัยในความตายนี้ ควรทําบุญทั้งหลายอันนําความสุขมา

ให ความสํารวมทางกาย ทางวาจา และทางใจ ในโลกนี้ ยอมเปนไปเพื่อความสุขแก
ผูที่ละโลกนีไ้ ปแลว ผูซึ่งสรางสมบุญไวแตเมื่อยังมีชีวิตอยู
(๓๑/๒๔๗ ชนสูตร)

ถาบุคคลพึงรูวาตนเปนที่รัก ไมพึงประกอบดวยบาป เพราะความสุขนั้นไมเปน
ผลที่บุคคลผูทําชั่วจะพึงไดโดยงาย
เมื่อบุคคลถูกมรณะครอบงํา ละทิ้งภพมนุษยไปอยู ก็อะไรเปนสมบัติของเขา
และเขายอมพาเอาอะไรไปได อนึ่ง อะไรเลาติดตามเขาไป ประดุจเงาติดตามตนไป
ฉะนั้น
ผูที่เกิดมาแลวจําจะตองตายในโลกนี้ ยอมทํากรรมอันใดไว คือ เปนบุญและเปน
บาปทั้งสองประการ บุญและบาปนั้นแลเปนสมบัติของเขา และเขาจะพาเอาบุญและ
บาปนั้นไป (สูปรโลก) อนึ่ง บุญและบาปนั้น ยอมเปนของติดตามเขาไป ประดุจเงา
ติดตามไป ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น บุคคลพึงทํากัลยาณกรรม สะสมไวเปนสมบัติในปรโลก (เพราะวา
บุญทั้งหลาย ยอมเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลายในปรโลก)
(๒๓/๑๔๑-๑๔๒ ปยสูตร)
---------------------------------------------คัดลอกจาก:ประมวลธรรมในพระไตรปฎก สุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
บุคคลพึงรีบทําความดี พึงหามจิตจากบาป เพราะเมื่อทําบุญชาไป ใจยอมยินดี
ในบาป
หากบุรุษพึงทําบาปไซร ไมพึงทําบาปนั้นบอย ๆ ไมพึงทําความพอใจในบาป
นั้น เพราะการสั่งสมบาป นําทุกขมาให
(๓๔/๗๔ คาถาธรรมบท)

เปรียบเหมือนเรือของพอคา บรรทุกสินคาหนักเกินประมาณ ยอมนําสินคาอัน
หนักยิ่งไปจมลงในมหาสมุทร ฉันใด นรชนสั่งสมบาปกรรมทีละนอย ๆ ก็ยอมพา
เอาบาปอันหนักยิ่งไป จมลงในนรก ฉันนั้น
(๔๕/๔๓๘ มหานารทกัสสปชาดก)
...บุคคลอยาพึงดูหมิ่นบาปวา บาปมีประมาณนอยจักไมมาถึง แมหมอน้ํายอม

เต็มไปดวยหยาดน้ําที่ตกทีละหยาด ๆ ฉันใด คนพาลสั่งสมบาปแมทีละนอย ๆ ยอม
เต็มดวยบาป ฉันนั้น
(๓๘/๔๐ คาถาธรรมบท)
ถาทานกลัวตอทุกข ถาทานเกลียดทุกข ทานอยาทํากรรมอันเปนบาปทั้งในที่
แจงหรือที่ลับ ถาทานจักทําหรือกําลังทํากรรมอันเปนบาปไซร แมทานจะเหาะหนี
ไปในอากาศ ก็จักไมพนทุกขไดเลย
(๔๑/๗๐๖ ปุณณิกาเถรีคาถา)
ถาที่ฝามือไมพึงมีแผลไซร บุคคลพึงนํายาพิษไปดวยฝามือได เพราะยาพิษยอม
ไมซึมซาบฝามือที่ไมมีแผล บาปยอมไมมีแกคนไมทํา
(๓๘/๔๑ คาถาธรรมบท)

พระอริยเจายอมไมยินดีในบาป ทานผูสะอาดยอมไมยินดีในบาป เพราะไดเห็น
โทษในโลก เพราะไดรูธรรมอันไมมีอุปธิ
(๓๘/๒๑๑ โสณสูตร)

ความชั่วแมมีประมาณเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏเหมือนประมาณเทาหมอก
เมฆแกทานผูไมมีกิเลสเครื่องยั่วยวน ผูแสวงหาความสะอาดเปนนิตย
(๔๑/๕๒๑ เรวตรคาถา)
-----------------------------------คัดลอกจาก: บทละความชั่ว นายสุทธิวงศ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ผูรวบรวม
จากคุณ : mayrin [ 12 มี.ค. 2546 ]

