ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “คหการ — นายช่ างผู้สร้ างเรื อน”
คหการ ตามภาษาบาลีวา่ คะ - หะ - กา – ระ มาจากคําว่า คห (เรื อน) กับคําว่า การ (ผู้กระทํา)
รวมกันเป็ น คหการ แปลว่า ผู้ทาํ เรื อน, ผู้สร้ างเรื อน, นายช่ างผู้สร้ างเรื อน คํานี 7มีความหมายที;
ละเอียดลึกซึ 7งอย่างยิ;ง เพราะแสดงความเป็ นจริ งของโลภะหรื อตัณหา ซึง; เป็ นความติดข้ องต้ องการ ซึง;
ตราบใดที;ยงั ไม่สามารถดับได้ หมดสิ 7น ก็ยงั ต้ องมีการเกิด ยังมีสภาพธรรมเกิดขึ 7นเป็ นไป ยังไม่พ้นจาก
ทุกข์ แต่เมื;อใดที;ปัญญาเห็นโลภะหรื อตัณหาตามความเป็ นจริ งแล้ วสามารถละได้ หมดสิ 7น ก็จะไม่มีการ
เกิดอีกในสังสารวัฏฏ์ เป็ นผู้สิ 7นทุกข์โดยประการทังปวง
7
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เมื;อพระองค์ได้ ทรงตรัสรู้ถงึ ความเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงพบนาย
ช่างผู้สร้ างเรื อนแล้ วและดับได้ แล้ ว จึงทรงเปล่งอุทานคือเปล่งคําที;ประกอบด้ วยโสมนัส ตามข้ อความใน
พระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ดังนี 7
“เราแสวงหานายช่ างผู้ทาํ เรื อน เมื>อไม่ ประสบ จึงได้ ท่องเที>ยวไปสู่สังสาระ มีชาติเป็ นเอนก
ความเกิด บ่ อยๆ เป็ นทุกข์ แน่ ะนายช่ างผู้ทาํ เรื อน เราพบท่ านแล้ ว ท่ านจะทําเรื อนอีก
ไม่ ได้ ซี>โครงทุกซี> (กล่าวคือ กิเลสทังหมดที
7
;เหลือ) ของท่ าน เราหักเสียแล้ ว ยอดเรื อน (คือ
อวิชชา) เราก็รือR เสียแล้ ว จิตของเรา ถึงธรรมปราศจากเครื> องปรุ งแต่ งแล้ ว เพราะเรา บรรลุ
ธรรมที>สนิ R ตัณหาแล้ ว”
--------------------------พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงพระธรรม ตลอด ๔๕ พรรษา เพื;อให้ ผ้ ฟู ั งผู้ศกึ ษาได้ พิจารณาเห็น
ตามความเป็ นจริ งว่า สภาพธรรมทังหมด
7
เป็ นสิง; ที;มีจริ ง เกิดขึ 7นตามเหตุตามปั จจัย แม้ แต่โลภะหรื อ
ตัณหา ซึง; เป็ นความติดข้ องยินดีพอใจก็เป็ นสภาพธรรมที;มีจริ ง เกิดขึ 7นตามการสะสมมาของแต่ละบุคคล
พอใจในรูปบ้ าง พอใจในเสียงบ้ าง พอใจในกลิน; บ้ าง พอใจในรสบ้ าง พอใจในสิง; ที;กระทบสัมผัสกายบ้ าง
เป็ นต้ น ชีวิตประจําวัน ยากที;จะพ้ นไปจากโลภะได้ โลภะ มีมากจริ งๆ
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โลภะ เป็ นสภาพธรรมที;มีจริ งๆ เกิดขึ 7นเมื;อใดก็ทํากิจของตน คือ ติดข้ อง ไม่สละ ไม่ปล่อยให้ จิตเป็ น
กุศล และลึกไปกว่านัน7 ไม่ปล่อยให้ ออกไปจากสังสารวัฏฏ์ตราบใดที;ยงั มีโลภะอยู่ เพราะผู้ที;สิ 7นโลภะ
อย่างเด็ดขาดก็คือ พระอรหันต์ ซึง; เมื;อดับขันธปริ นิพพานแล้ วไม่มีการเกิดอีกในสังสารวัฏฏ์
ปกติในชีวิตประจําวันของบุคคลผู้ที;ยงั มีกิเลสอยูน่ นั 7 อกุศลจิตย่อมเกิดมากกว่ากุศลจิต จะรู้หรื อไม่
รู้ก็ตาม ความเป็ นจริ งก็เป็ นจริ งอย่างนี 7 แต่สว่ นมากมักจะไม่ร้ ูวา่ มีอกุศลจิตเกิดมากกว่า อกุศลเกิดขึ 7น
ตามการสะสมของจิตในอดีตที;ได้ สะสมกิเลสมาอย่างมากมายนับชาติไม่ถ้วน โดยเฉพาะโลภะ ซึง; เป็ น
ความติดข้ องยินดีพอใจในวัตถุตา่ งๆ ติดข้ องยินดีพอใจในรูป เสียง กลิน; รส และสิง; ที;กระทบสัมผัสกาย
ซึง; เป็ นวัตถุกามในชีวิตประจําวัน รวมถึงความติดข้ องยินดีพอใจในนามธรรมและรูปธรรมที;ยดึ ถือว่าเป็ น
สัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัวตนด้ วย โลภะย่อมสะสมมากขึ 7นทุกครัง7 ที;โลภมูลจิต (จิตที;มีโลภะเป็ นมูล) เกิดขึ 7น
เป็ นไป
เมื;อมีเหตุมีปัจจัยโลภะก็เกิดขึ 7นทํากิจหน้ าที; เมื;อสะสมมากขึ 7น มีกําลังมากขึ 7น ย่อมเป็ นเหตุเป็ น
ปั จจัยให้ กระทําทุจริ ตกรรมประการต่างๆ เบียดเบียนผู้อื;นให้ เดือดร้ อนได้ ซึง; ในขณะที;กระทําอกุศลกรรม
กระทําทุจริ ตกรรมนัน7 ตนเองย่อมเดือดร้ อนก่อนคนอื;น เพราะขณะนันได้
7 สะสมอกุศล สะสมกิเลสอันเป็ น
เครื; องแผดเผาจิตใจให้ เร่าร้ อน และเมื;ออกุศลกรรมที;ได้ กระทําแล้ วถึงคราวให้ ผล ก็ทําให้ ตนเองประสบ
กับความทุกข์ ความเดือดร้ อน ได้ รับสิง; ที;ไม่นา่ ปรารถนาไม่นา่ ใคร่ไม่นา่ พอใจ มีการเกิดในอบายภูมิ เป็ น
ต้ น อันเป็ นผลของอกุศลกรรมที;ตนได้ กระทําแล้ วนัน; เอง ไม่มีใครทําให้ เลย กล่าวได้ วา่ เดือดร้ อนทังใน
7
ขณะที;กระทําและในขณะที;ได้ รับผลของอกุศลกรรม เนื;องจากว่า อกุศลกรรม ให้ ผลเป็ นทุกข์เท่านัน7 จะ
ให้ ผลเป็ นสุขไม่ได้ เลย
บุคคลผู้มีโลภะมากๆ ติดข้ องมากๆ ย่อมไม่ร้ ูจกั คําว่าพอ ติดข้ องไม่มีที;สิ 7นสุดตามกําลังของโลภะ
ของผู้นนั 7 ส่วนบุคคลผู้ได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที;พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ถึงแม้ วา่ ตนเอง
จะยังมีโลภะอยูก่ ็ตาม เมื;อฟั งบ่อยๆ เนืองๆ ย่อมจะมีความเข้ าใจถึงโทษภัยของโลภะ สามารถค่อยๆ
อบรมเจริ ญปั ญญารู้ลกั ษณะของสภาพธรรมตามความเป็ นจริ งได้ สามารถรู้ลกั ษณะของโลภะ ว่าเป็ น
เพียงสภาพธรรมที;เกิดขึ 7นเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่สตั ว์ บุคคล ตัวตน และปั ญญานี 7เองเป็ นธรรมที;จะดับ
โลภะได้ อย่างเด็ดขาด

การที;ปัญญาจะเจริ ญขึ 7นได้ นนั 7
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พิจารณาไตร่ตรองพระธรรม ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปตามลําดับ อดทนที;จะฟั งที;จะศึกษา
ต่อไป
เมื>อกล่ าวถึงโลภะแล้ ว ยังเป็ นนายช่ างผู้สร้ างเรื อนอีกด้ วย กล่ าวคือ ทําให้ มีการเกิด ทําให้
มีสภาพธรรมเกิดขึนR เป็ นไป เพราะเหตุว่า เรื อน คือ สังสารวัฏฏ์ สังสารวัฏฏ์ ก็คือ ขณะนีเR อง ทุก
ขณะที>สภาพธรรมเกิดขึนR เป็ นไป ตราบใดที;ยงั ไม่สามารถดับโลภะได้ หมดสิ 7น ก็ยงั ต้ องมีสภาพธรรม
เกิดขึ 7นเป็ นไปอย่างไม่สิ 7นสุด แม้ เมื;อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ายังทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ ก็ยงั ไม่ทรงเปล่งอุทาน
ว่าเราได้ พบนายช่างผู้สร้ างเรื อน จนกระทัง; เมื;อพระองค์ทรงตรัสรู้ จึงทรงเปล่งอุทานด้ วยความโสมนัสที;
ทรงทอดพระเนตรเห็นนายช่างผู้สร้ างเรื อน

ซึง; จะต้ องเป็ นปั ญญาเท่านันจึ
7 งจะเห็นตามความเป็ นจริ ง

เพราะฉะนัน7 พระธรรมที;พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงละเอียดลึกซึ 7งและต้ องพิจารณา ไตร่ตรอง ให้
เข้ าใจจริ งๆ เพราะเหตุวา่ ผู้ที;ทรงตรัสรู้และทรงแสดงคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แต่ละคําของพระองค์เป็ น
ประโยชน์เกื 7อกูลอย่างยิ;ง เกื 7อกูลให้ เข้ าใจสิง; ที;มีจริ งๆ ในขณะนี 7ตรงตามความเป็ นจริ งว่า เป็ นธรรม ไม่ใช่
เรา และสิง; ที;มีจริ งนัน7 มีจริ งๆ ในขณะนี 7 ไม่ต้องไปแสวงหาที;ไหนเลย
บุคคลผู้ที;ได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ด้ วยความเคารพเท่านัน7 จึงจะเห็นประโยชน์ของปั ญญา
ถ้ าไม่มีปัญญาแล้ ว การที;จะขัดเกลาละคลายกิเลส มีโลภะ เป็ นต้ นนัน7 ย่อมเป็ นสิง; ที;เป็ นไปไม่ได้ เมื;อมี
ความเข้ าใจพระธรรมตามความเป็ นจริ ง ก็จะเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้ ระลึกถึงกิเลสของตนเอง เห็นโทษเห็น
ภัย แล้ วมีการขัดเกลา และกุศลธรรมทังหลายก็
7
จะค่อย ๆ เจริ ญขึ 7นตามระดับขันของปั
7
ญญา ดังนัน7 การที;
จะขัดเกลาละคลายกิเลสได้ จึงมีหนทางเดียวเท่านัน7 คือ อบรมเจริ ญปั ญญา ค่อย ๆ สะสมความเข้ าใจถูก
เห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย ไม่ขาดการฟั งพระธรรมเป็ นปกติในชีวิตประจําวัน
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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