ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“อติตตฺ — ไม่ อ> มิ (ด้ วยอํานาจของตัณหา)”
อติตตฺ อ่านตามภาษาบาลีวา่ อะ - ติด - ตะ แปลว่า ไม่ อ, มิ ในที2นี 3จะนําเสนอในความหมายที2
แสดงถึงความเป็ นจริ งของอกุศลธรรมประการหนึง2 คือ โลภะ หรื อ ตัณหา ซึง2 เป็ นความติดข้ องยินดีพอใจ
ความอยากความต้ องการ ไม่มีวนั พอ ไม่มีวนั อิ2ม ไม่มีวนั เต็ม เมื2อเกิดขึ 3นแล้ วก็ทํากิจหน้ าที2ตดิ ข้ อง
ต้ องการ มีการแสวงหาในสิง2 ที2เป็ นที2ตงแห่
ั 3 งความติดข้ อง มี รูป เสียง กลิน2 รส เป็ นต้ น ดังนัน3 เมื2อโลภะหรื อ
ตัณหาเกิดครอบงําจิตของผู้ใด ผู้นนก็
ั 3 เป็ นไปในอํานาจของตัณหา ยากที2จะพ้ นไปได้ ยิ2งเพิ2มความติดข้ อง
ต้ องการให้ มากยิ2งขึ 3น ไม่อิ2มจริ งๆ ตามข้ อความในสัทธรรมปกาสินี อรรถกถา ขุททกนิกาย ปฏิสมั ภิทา
มรรค ได้ อธิบายความหมายของคําว่า อติตฺต ไว้ ดงั นี 3
“บทว่ า อติตตฺ (ผู้ไม่ร้ ูจกั อิ2ม) คือ เป็ นผู้ไม่ อ, มิ เพราะมีความปรารถนา ยิ,งๆ ขึนD ไป”
ในธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท แสดงความเป็ นจริ งของโลภะหรื อ
ตัณหาไว้ วา่ เป็ นสภาพที2ไม่อิ2ม ไม่มีวนั เต็ม ปรากฏแต่ความพร่องอยูเ่ ป็ นนิตย์ ดังนี 3
บทว่ า ตณฺหาสมา ความว่ า เวลาเต็มก็ดี เวลาพร่ องก็ดี เวลาแห้ งก็ดี ของแม่ นําD ทังD หลาย
มีแม่ นําD คงคาเป็ นต้ น ย่ อมปรากฏ, แต่ เวลาเต็มหรื อเวลาแห้ งแห่ งตัณหา ย่ อมไม่ มี, ความพร่ อง
อย่ างเดียว ย่ อมปรากฏเป็ นนิตย์ เพราะฉะนันD ชื,อว่ า แม่ นําD เสมอด้ วยตัณหาย่ อมไม่ มี เพราะ
อรรถว่ า ให้ เต็มได้ โดยยาก
ในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย ชาดก กามชาดก มีข้อความที2แสดงถึงโทษของโลภะหรื อ
ตัณหา ดังนี 3
“ไม่ ควรตกอยู่ในอํานาจตัณหา เพราะตัณหานี D เมื,อเจริญขึนD (เกิ ดมากขึ*น) ย่ อมไม่ ปล่ อย
ให้ พ้นจากอบายทังD สี, (นรก เปรต อสุรกาย สัตว์ ดริ ั จฉาน) ไปได้ ”
---------------------------------------------พระธรรมที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ไม่วา่ จะโดยนัยใดก็ตาม ย่อมเป็ นเครื2 องเตือนที2ดี
สําหรับผู้ที2ยงั มีกิเลส (เครื 1องเศร้าหมองของจิ ต) อยูอ่ ย่างแท้ จริ ง เพื2อจะได้ ร้ ูวา่ ตนเองเต็มไปด้ วยกิเลส
มากมายแค่ไหน เพื2อประโยชน์ในการขัดเกลา ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรมจะไม่สามารถเข้ าใจอะไรได้ เลย ซึง2 จะ
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เห็นได้ วา่ แต่ละคนที2เกิดมา ล้ วนเต็มไปด้ วยกิเลสด้ วยกันทังนั
3 น3 โดยเฉพาะโลภะหรื อตัณหา ความติดข้ อง
ยินดีพอใจ ทังภายใน
3
คือ ในตนเอง ซึง2 มีมากเหลือเกิน ได้ แก่รักตัวเองทังหมดทุ
3
กสิง2 ทุกอย่าง เป็ นไปด้ วย
ความรักตัวเอง และทําทุกอย่างก็เพื2อตัวเอง ติดข้ องภายในยังไม่พอ ยังติดข้ องภายนอกอีก ไม่วา่ จะเป็ น
รูป ก็ดี เสียงก็ดี กลิน2 ก็ดี รสก็ดี สิง2 ที2กระทบสัมผัสกายก็ดี ที2ประสบทังทางตา
3
ทางหู ทางจมูก ทางลิ 3น ทาง
กาย มีความอยาก มีความปรารถนา มีความต้ องการไปหมดทุกสิง2 ทุกอย่าง ถูกเกี2ยวโยง ยึด ผูกพันอย่าง
แน่นหนากับรูป เสียง กลิน2 รส สิง2 ที2กระทบสัมผัสกาย ซึง2 เป็ นชีวิตประจําวันจริ ง ๆ ทําให้ เห็นได้ วา่ เป็ นผู้ถกู
ความติดข้ องยินดีพอใจรึงรัด ผูกพันไว้ เกี2ยวประสานไว้ ไม่ให้ พ้นไปได้ เลย และไม่ยอมปล่อยให้ เป็ นกุศล
ด้ วย เพราะเหตุวา่ ขณะที2อกุศลเกิด นัน3 กุศลจะเกิดไม่ได้ เลย
ปกติในชีวิตประจําวันของบุคคลผู้ที2ยงั มีกิเลสอยูน่ นั 3 อกุศลย่อมเกิดมากกว่ากุศล จะรู้หรื อไม่ร้ ูก็
ตาม แต่สว่ นใหญ่มกั จะไม่ร้ ูวา่ มีอกุศลเกิดมากกว่า อาจจะสําคัญผิดด้ วยซํ 3าไปว่ามีกศุ ลมาก, อกุศล
เกิดขึ 3นตามการสะสมของแต่ละบุคคลที2ได้ สะสมกิเลสมาอย่างมากมายนับชาติไม่ถ้วน โดยเฉพาะโลภะ
หรื อตัณหา ซึง2 เมื2อว่าโดยสภาพธรรมแล้ วได้ แก่ โลภเจตสิก เป็ นความติดข้ องยินพอใจในสิง2 ต่าง ๆ ติดข้ อง
ยินดีพอใจในรูป เสียง กลิน2 รส และ สิง2 ที2กระทบสัมผัสกาย เป็ นต้ น ซึง2 เป็ นวัตถุกามในชีวิตประจําวัน
โลภะหรื อตัณหาย่อมสะสมมากขึ 3นทุกครัง3 ที2โลภมูลจิต (จิ ตทีม1 ี โลภะเป็ นมูล) เกิดขึ 3น เมื2อมีเหตุมีปัจจัย
พร้ อม ก็เกิดขึ 3นทํากิจหน้ าที2 และถ้ าสะสมมากขึ 3น มีกําลังมากขึ 3น ย่อมจะเป็ นเหตุเป็ นปั จจัยให้ กระทํา
อกุศลกรรมประการต่างๆ ลักขโมยสิง2 ของของผู้อื2น เบียดเบียนผู้อื2นให้ เดือดร้ อนได้ ซึง2 ในขณะที2กระทํา
อกุศลกรรมนัน3 ตนเองย่อมเดือดร้ อนก่อนคนอื2น เพราะขณะนันได้
3 สะสมอกุศล กระทําอกุศลกรรมซึง2 เป็ น
การสร้ างเหตุที2ไม่ดี และเมื2ออกุศลกรรมที2ได้ กระทําไปแล้ วถึงคราวให้ ผล ก็ทําให้ ตนเองประสบกับความ
ทุกข์ ความเดือดร้ อน ได้ รับสิง2 ที2ไม่นา่ ปรารถนาไม่นา่ ใคร่ไม่นา่ พอใจ มีการเกิดในอบายภูมิเป็ นต้ น อันเป็ น
ผลของอกุศลกรรมที2ตนได้ กระทําแล้ วนัน2 เอง ไม่มีใครทําให้ เลย จะไปโทษใครไม่ได้ อย่างเด็ดขาด กล่าวได้
ว่าเดือดร้ อนทังในขณะที
3
2กระทําและทังในขณะที
3
2ได้ รับผล เนื2องจากว่าอกุศลกรรม ให้ ผลเป็ นทุกข์เท่านัน3
จะให้ ผลเป็ นสุขไม่ได้ เลย
เป็ นที2นา่ พิจารณาว่า ถ้ าถูกโลภะหรื อตัณหาครอบงําแล้ ว จะให้ ทาํ อะไรๆ ก็ทาํ ซึ,งเป็ น
อกุศลของตนเองที,มีอยู่ในใจ เป็ นเหมือนกับผู้คอยสั,งให้ ทาํ สิ,งนันD สิ,งนี D ครอบงําให้ แสวงหา ให้
ทําสิ,งต่ างๆ ผู้นันD ก็เป็ นไปตามอํานาจของโลภะหรื อตัณหาโดยตลอด แสดงถึงความเป็ นจริ งของ
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ธรรมที2เกิดเพราะเหตุปัจจัย

ไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
3 3น

สําหรับบุคคลผู้มีโลภะหรื อ

ตัณหามากๆ ติดข้ องมากๆ ย่อมไม่ร้ ูจกั คําว่าพอ มีแต่จะปรารถนาต้ องการยิ2งๆ ขึ 3นไป ไม่มีวนั อิ2ม ไม่มีวนั
เต็มเลยสําหรับโลภะหรื อตัณหา ย่อมต้ องการอยูต่ ลอดและเพิ2มมากขึ 3นด้ วย ส่วน บุคคลผู้ได้ ฟังพระธรรม
ศึกษาพระธรรมที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ถึงแม้ วา่ ตนเองจะยังมีความติดข้ องต้ องการอยูก่ ็ตาม
เมื2อฟั งบ่อยๆ เนืองๆ ย่อมจะมีความรู้ความเข้ าใจถึงโทษภัยของอกุศลธรรม สามารถค่อยๆ อบรมเจริ ญ
ปั ญญารู้ลกั ษณะของสภาพธรรมตามความเป็ นจริ งได้

สามารถรู้ลกั ษณะของโลภะหรื อตัณหาว่าเป็ น

เพียงสภาพธรรมที2เกิดขึ 3นเพราะเหตุปัจจัย ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน และปั ญญานี 3เองเป็ นธรรม
ที2จะดับโลภะหรื อตัณหาได้ อย่างเด็ดขาด เพราะที2ใดมีปัญญา ที2นนั2 จะไม่มีโลภะ หรื อ ขณะที2เข้ าใจถูก
เห็นถูก โลภะจะอยูต่ รงนันไม่
3 ได้ เพราะเหตุวา่ ความดี กับ ความชั,ว เกิดร่ วมกันไม่ ได้
การที2ปัญญาจะเจริ ญขึ 3นได้ นนั 3 ก็ต้องอาศัยการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม พิจารณาไตร่ตรอง
ตามพระธรรมที2ได้ ยินได้ ฟัง ไม่คดิ ต่อเติมเอง ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปตามลําดับ อดทนที2จะ
ฟั ง ที2จะศึกษาต่อไปด้ วยความไม่ท้อถอย ถ้ าในชีวิตประจําวันไม่มีการฟั งพระธรรม ไม่สะสมความเข้ าใจ
ถูกเห็นถูกเลย ก็จะเป็ นโอกาสให้ อกุศลธรรมทังหลาย
3
มีความติดข้ อง ความไม่ร้ ู เป็ นต้ น เพิ2มมากยิ2งขึ 3น
จนยากที2จะขัดเกลาให้ เบาบางลงได้ ดังนัน3 หนทางแห่ งการอบรมเจริญปั ญญา เท่ านันD ที,เป็ นไป
เพื,อขัดเกลาละกิเลสทังD หลายอย่ างแท้ จริง และเป็ นหนทางที,จะต้ องอาศัยกาลเวลาที,ยาวนาน
ในการค่ อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย ซึ,งจะขาดการฟั งพระธรรม
ศึกษาพระธรรมเป็ นปกติในชีวติ ประจําวันไม่ ได้ เลย
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