ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “ตณฺหาสลฺล — ลูกศรคือตัณหา”
ตณฺหาสลฺล อ่านตามภาษาบาลีวา่ ตัน - หา - สัน - ละ มาจากคําว่า ตณฺหา (ความอยาก ความ
ต้ องการ) กับคําว่า สลฺล (ลูกศร, สิง> ที>เสียบแทง, ถอนออกได้ ยาก) รวมกันเป็ น ตณฺหาสลฺล เขียนเป็ นไทย
ได้ วา่ ตัณหาสัลละ หมายถึง ลูกศรคือตัณหา ซึ6งเป็ นความอยาก ความต้ องการ เป็ นคําที>แสดงถึง
ความเกิดขึ Jนเป็ นไปของกิเลสประเภทหนึง> ซึง> เป็ นเครื> องเศร้ าหมองของจิต คือ ตัณหา ความอยากความ
ต้ องการ หรื อ โลภะ เสียบแทงหรื อปั กอยู่ในจิตของแต่ ละคน เป็ นสิ6งที6ถอนออกได้ ยาก ทําให้
เดือดร้ อน เป็ นทุกข์ และทําให้ ท่องเที6ยววนเวียนไปในสังสารวัฏฏ์ อย่ างไม่ มีท6 สี ินO สุด
ข้ อความในปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขุททกนิกาย เถรคาถา สิริมณ
ั ฑเถรคาถา แสดงความเป็ นจริ ง
ของลูกศรคือตัณหาไว้ ดงั นี J
“จริงอยู่ ตัณหา ท่ านเรี ยกว่ า ลูกศร เพราะให้ เกิดการบีบคันO เพราะทิ6มแทงอยู่ภายใน
และ เพราะถอนได้ ยาก”
-----------------------------------พระธรรมที>พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา เป็ นไปเพื>ออนุเคราะห์เกื Jอกูลแก่ผ้ ทู ี>
ได้ ฟัง ได้ ศกึ ษา และมีความเข้ าใจไปตามลําดับอย่างแท้ จริ ง พระธรรมทุกคําแสดงถึงสิง> ที>มีจริ ง โดย
ละเอียดโดยประการทังปวง
J
ถึงที>สดุ ว่า ไม่ใช่เรา เกิดแล้ วดับไม่กลับมาอีกเลย แม้ แต่ในเรื> องของกิเลสซึง>
เป็ นเครื> องเศร้ าหมองของจิตนันJ พระองค์ก็ทรงแสดงไว้ มากทีเดียว ทรงแสดงโดยนัยต่างๆ ด้ วยข้ ออุปมา
เปรี ยบเทียบมากมาย

เพื>อให้ พทุ ธบริ ษัทได้ เข้ าใจอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งว่าเป็ นธรรมที>เกิด

เพราะเหตุปัจจัย และเพื>อให้ เห็นโทษเห็นภัยของกิเลสในชีวิตประจําวัน ไม่ควรเลยที>จะเป็ นผู้มากไปด้ วย
กิเลสต่อไป จะต้ องมีความละเอียดที>จะรู้เรื> องของกิเลสที>แต่ละคนมีในวันหนึง> ๆ ที>จะต้ องพิจารณาให้
ละเอียดจริ งๆ ว่า มีกิเลสประเภทไหน และมากอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ>ง ตัณหาหรื อโลภะ เพราะเหตุวา่
ขณะใดที>มีการเห็น การได้ ยิน การได้ กลิน> การลิ Jมรส การรู้สงิ> ที>กระทบสัมผัสทางกาย แล้ วย่อมแล่นไป
เป็ นไปด้ วยตัณหา ตามอารมณ์ที>ปรากฏ ทําให้ เห็นได้ วา่ ตัณหาหรื อโลภะมากทีเดียวที6เป็ นไปตาม
อารมณ์ นันO ๆ
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ตัณหา เป็ นธรรมที>มีจริ งอย่างหนึง> แต่เป็ นธรรมทางฝ่ ายที>เป็ นอกุศล ที>ตดิ ข้ อง ต้ องการ ยินดีพอใจ
ในสิง> ที>ปรากฏ มีหลายระดับขันตั
J งแต่
J บางเบา จนกระทัง> มีกําลังถึงขันล่
J วงออกมาเป็ นทุจริ ตกรรมประการ
ต่างๆ เบียดเบียนผู้อื>นให้ เดือดร้ อน มีการลักขโมยของของผู้อื>น หรื อถึงกับทําร้ ายผู้อื>นจนถึงแก่ความตาย
เพื>อให้ ได้ มาในสิง> ที>ตนเองต้ องการก็มี ก็เพราะความติดข้ องเกินประมาณนัน> เอง ตัณหานํามาซึง> ความ
พินาศเท่านันJ เพราะฉะนันเรื
J > องของตัณหา เป็ นเรื> องที>แสนจะละเอียดจริ ง ๆ มีหลายชันJ มีหลายระดับ และ
ที>สาํ คัญคือ เกิดขึ Jนเป็ นไปมาก ครังJ แล้ วครังJ เล่า ไม่ใช่เฉพาะวันนี Jวันเดียว ชาตินี Jชาติเดียว แต่เป็ นอย่างนี J
มานานแล้ วในสังสารวัฏฏ์
ขณะที>ตณ
ั หาเกิดขึ Jน ก็เป็ นประหนึง> ถูกเสียบแทงด้ วยลูกศร ทําให้ เดือดร้ อน แสวงหา นํามาซึง>
ความทุกข์ความเดือดร้ อนมากมาย และยากที>จะถอนออกได้ ย่อมไม่เป็ นไปเพื>อประโยชน์เลยแม้ แต่นิด
เดียว มีแต่นํามาซึง> ทุกข์โทษภัยเท่านันJ ตัณหา ตลอดจนถึงอกุศลธรรมทังO หลายทังO ปวง ไม่ สามารถ
ทําให้ เข้ าใจความจริงของสิ6งที6มีจริงได้ เลย
ตามความเป็ นจริ งแล้ ว สําหรับผู้ที>ยงั มีกิเลส ทุกครังJ ที>เห็น ทุกครังJ ที>ได้ ยิน เป็ นต้ น นํามาซึง> กิเลส
เช่น ตัณหา ความอยาก ความติดข้ องต้ องการ ถูกลูกศรคือกิเลสเสียบแทงแล้ ว เพราะไม่ร้ ูความจริ ง
หวัน> ไหวไปด้ วยอํานาจของกิเลส มีความกระวนกระวายที>เกิดเพราะความปรารถนาเพราะความอยาก
ในขณะนันย่
J อมไม่สงบ เพราะเหตุวา่ ถ้ าสงบจริ งๆ ต้ องเป็ นความสงบจากกิเลส แต่เมื>อต้ องการสิง> หนึง> สิง>
ใดอยู่ ยังเพลิดเพลินพอใจในสิง> ที>ปรากฏอยู่ หรื อเดือดร้ อนวุน่ วายใจในเรื> องต่างๆ ย่อมแสดงว่าใน
ขณะนันไม่
J สงบ ในเมื6อเป็ นอกุศลแล้ วจะสงบไม่ ได้ เลย
สิง> ที>มีจริ งทังหมดทุ
J
กประการ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรัสรู้และทรงแสดงโดยละเอียดเพื>อ

ประโยชน์เกื Jอกูลแก่สตั ว์โลกจะได้ มีความเข้ าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็ นจริ ง เพราะอาศัยคําจริงแต่
ละคําที6พระองค์ ทรงแสดง สัตว์ โลกจึงได้ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกในสิ6งที6มีจริงตรงตามความ
เป็ นจริง และสิง> ที>มีจริ งนันJ มีจริ งในชีวิตประจําวันด้ วย ไม่ต้องไปแสวงหาสิง> ที>มีจริ งที>ไหน แต่ ละคํา ไม่
ว่ าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะตรั สเรื6 องอะไร ก็ทรงแสดงถึงสิ6งที6มีจริงในขณะนี O จนกว่ าจะเข้ าใจ
ขึนO นีคO ือประโยชน์ ของการฟั งพระธรรม มีค่าทุกครั งO ที6ความเข้ าใจเกิดขึนO
พระธรรมที>พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ละเอียด ลึกซึ Jงอย่างยิ>ง เพราะทรงแสดงลักษณะของ
สภาพธรรมทังหลายที
J
>ทรงตรัสรู้ โดยทรงประจักษ์ แจ้ งตามความเป็ นจริ งของสภาพธรรมนันๆ
J ถ้ าผู้ใดไม่
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ศึกษาพระธรรมที6ทรงแสดงไว้ โดยละเอียด ให้ เข้ าใจอย่ างถูกต้ องแล้ ว ก็ย่อมไม่ สามารถอบรม
เจริญปั ญญา ที6จะประจักษ์ แจ้ งลักษณะของสภาพธรรมและไม่ สามารถดับกิเลสได้

เมื6อไม่

สามารถดับกิเลสได้ ก็ย่อมจะถูกลูกศรคือตัณหา เป็ นต้ น เสียบแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลา อยู่ไม่
ผาสุก เป็ นผู้ท6 ยี ังเต็มไปด้ วยความสกปรก และยังจะสะสมสืบต่ อไปอีกเรื6 อยๆ ทําให้ จมอยู่ใน
สังสารวัฏฏ์ อย่ างไม่ มีวันจบสินO
สําหรับบุคคลผู้ได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที>พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ถึงแม้ วา่ ตนเอง
จะยังมีตณ
ั หาอยูก่ ็ตาม เมื>อฟั งบ่อยๆ เนืองๆ ย่อมจะมีความรู้ความเข้ าใจถึงโทษภัยของตัณหา สามารถ
ค่อยๆ อบรมเจริ ญปั ญญารู้ลกั ษณะของสภาพธรรมตามความเป็ นจริ งได้ สามารถรู้ลกั ษณะของตัณหา
ว่าเป็ นเพียงสภาพธรรมที>เกิดขึ Jนเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่สตั ว์บคุ คลตัวตน และปั ญญานี Jเองเป็ นธรรมที>จะ
ดับตัณหาได้ การที>ปัญญาจะเจริ ญขึ Jนได้ นนั J ก็ต้องอาศัยการฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรม ด้ วยความ
เคารพอย่างยิ>ง ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปตามลําดับ อดทน จริ งใจ ตังใจมั
J น> ที>จะฟั งที>จะศึกษา
ต่อไปด้ วยความไม่ท้อถอย ไม่ขาดการฟั งพระธรรมเป็ นปกติในชีวติ ประจําวัน ให้ เวลากับสิง> ที>มีคา่ ที>สดุ ใน
สังสารวัฏฏ์ที>น้อยคนจะได้ ฟัง คุ้มค่ าแล้ วที6ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ และมีโอกาสได้ ฟังพระธรรมที6พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง สะสมเป็ นที6พ6 งึ ต่ อไป
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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