ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “สนฺต - บุคคลผู้สงบ”
สนฺต อ่านตามภาษาบาลีวา่ สัน - ตะ แปลว่า บุคคลผู้สงบ ไม่วา่ จะเป็ นใคร ไม่วา่ จะอยูใ่ นเพศใด
ก็ตาม ซึง@ คําว่า ผู้สงบ นันG มีความหมายที@ลกึ ซึ Gงมาก มุง่ หมายถึงผู้ที@อบรมเจริ ญปั ญญาจนสามารถดับ
กิเลสได้ ตามลําดับขันG สงบจากกิเลสที@ดบั ได้ แล้ ว หรื อแม้ ถ้ายังไม่ถงึ การดับกิเลสตามลําดับขันG ขณะที@
กุศลธรรมเกิดขึ Gนเป็ นไปในชีวิตประจําวัน ก็ทําให้ เป็ นผู้สงบ โดยที@ขณะนันสงบจากอกุ
G
ศล เป็ นบุคคลผู้
สงบในขณะที@กศุ ลธรรมเกิดขึ Gนเป็ นไป
บุคคลผู้สงบสูงสุด ไม่ มีใครเทียบได้ เลย คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ข้ อความในธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท แสดงความเป็ นจริ งของบุคคลผู้
สงบ ไว้ ดงั นี G
“ชืCอว่ า ผู้มีกายสงบแล้ ว เพราะความไม่ มีกายทุจริตทังH หลาย มีปาณาติบาต เป็ นต้ น, ชืCอว่ า
ผู้มีวาจาสงบแล้ ว เพราะความไม่ มีวจีทจุ ริตทังH หลาย มีมุสาวาท เป็ นต้ น, ชืCอว่ า ผู้มีใจสงบ
แล้ ว เพราะความไม่ มี มโนทุจริตทังH หลาย มีอภิชฌา(ความเพ่ งเล็งอยากได้ ของของผู้อC ืน)
เป็ นต้ น”
----------------------------------พระธรรมที@พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นคําจริ ง เป็ นคําอนุเคราะห์เกื Gอกูลให้ เกิดความเข้ าใจ
ถูกเห็นถูกในสิง@ ที@มีจริ งอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง เมื@อเป็ นสิง@ ที@มีจริ ง ก็ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล
ไม่ใช่ตวั ตน เพราะเป็ นแต่เพียงสภาพธรรมแต่ละหนึง@ ๆ เท่านันG แม้ วา่ พระองค์จะแสดงพระธรรม ปรารภ
ถึงบุคคลประเภทต่างๆ นัน@ ก็เพราะว่ามีธรรมเกิดขึ Gนเป็ นไป นัน@ เอง
พระธรรมที@พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นคําสอนที@นําไปสูก่ ารดับกิเลสทําให้ ถงึ ความเป็ นผู้
สงบจากกิเลสอย่างแท้ จริ ง เพราะกิเลสทังหลาย
G
ไม่สงบ อย่างเช่น โลภะ ความติดข้ องต้ องการ มีระดับ
ขันตั
G งแต่
G บางเบา จนกระทัง@ มีกําลังถึงขันล่
G วงออกมาเป็ นทุจริ ตกรรมประการต่างๆ เบียดเบียนผู้อื@นให้
เดือดร้ อน เพราะติดข้ องเกินประมาณ นัน@ เอง ไม่ใช่ความสงบเลยแม้ แต่น้อย โทสะ ความโกรธ ความขุน่
เคืองใจ ความไม่พอใจ เกิดเมื@อใด ก็มีแต่ความเดือดร้ อนใจ ไม่สงบเลย สําหรับ อวิชชา หรื อ โมหะ ความ
หลง ความไม่ร้ ูความจริ ง ก็เป็ นรากเหง้ าที@สาํ คัญที@เป็ นเหตุนํามาซึง@ อกุศลธรรมทังหลาย
G
อันเป็ นความไม่
สงบโดยประการทังปวง
G
เมื@อกล่าวโดยประมวลแล้ ว อกุศลธรรมทังH หมด ไม่ สงบ อกุศลธรรมเกิด
เมืCอใด ไม่ สงบเมืCอนันH เพราะขณะทีCอกุศลธรรมเกิดขึนH มีสภาพทีCไม่ สงบ คือ อุทธัจจะ ซึCงเป็ น
กิเลสเครืC องเศร้ าหมองของจิตประการหนึCงทีCปรุ งแต่ งทําให้ จติ และเจตสิก
(สภาพธรรมที@เกิด
ประกอบพร้ อมกับจิต) อืCนๆ ทีCเกิดร่ วมกันในขณะนันH มัวหมองด้ วยความไม่ สงบ
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ชีวิตของแต่ละบุคคลซึง@ เต็มไปด้ วยกิเลสทังหลายทั
G
งปวง
G
มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็ นต้ น ย่อมไม่สงบ
เพราะมีอกุศลธรรมเกิดขึ Gนครอบงํากลุ้มรุมเป็ นอย่างมาก ไม่ปล่อยให้ เป็ นกุศล เพราะตามความเป็ นจริ ง
แล้ วขณะใดที@กศุ ลไม่เกิด ก็เป็ นโอกาสที@อกุศลจะเกิดขึ Gนเป็ นไป ขณะใดที@จิตเป็ นอกุศล ขณะนันย่
G อมไม่
สงบ ไม่นํามาซึง@ ประโยชน์ใดๆเลยแม้ แต่น้อย แต่ในทางตรงกันข้ าม ขณะใดที@กศุ ลธรรมเกิดขึ Gน ขณะนันG
สงบจากอกุศล ชัว@ ขณะที@กศุ ลธรรมเกิดขึ Gน เช่น ขณะที@ฟังพระธรรมเข้ าใจ จิตเป็ นกุศลมีปัญญาเกิดร่วม
ด้ วย ขณะนันก็
G สงบจากความไม่ร้ ู เพราะปั ญญาเกิดขึ Gนแทนอกุศล ขณะที@มีความเป็ นมิตรเป็ นเพื@อนหวังดี
ปรารถนาดีตอ่ ผู้อื@น ขณะนันG ก็สงบจากความขุน่ เคืองใจ ความไม่พอใจ เป็ นต้ น ความจริง เป็ นจริง
อย่ างไร ก็เป็ นจริงอย่ างนันH ไม่ มีใครเปลีCยนแปลงความจริงได้ เลย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงความเป็ นไปของจิต (สภาพธรรมที@เป็ นใหญ่เป็ นประธานในการรู้
แจ้ งอารมณ์) ว่า เมื@อจิตเกิดขึ Gนรู้อารมณ์ทางทวารทังG ๖ คือ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ Gน ทางกาย และ
ทางใจ สําหรับปุถชุ นผู้ไม่ได้ สดับ ไม่ได้ รับแนะนําในพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ย่อมมี
ความติดข้ องยินดีพอใจรักชอบในอารมณ์ที@ดีที@นา่ ปรารถนาน่าใคร่นา่ พอใจ และย่อมมีความโกรธ ความ
เกลียดหรื อความไม่พอใจในอารมณ์ที@ไม่ดี ที@ไม่นา่ ปรารถนาไม่นา่ ใคร่ไม่นา่ พอใจ เกิดขึ Gนเป็ นไปตามเหตุ
ตามปั จจัย ไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
G Gน แต่สําหรับอริ ยสาวกผู้ได้ สดับ ได้ รับแนะนําในพระ
ธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ได้ อบรมเจริ ญปั ญญาจนดับกิเลสได้ เป็ นลําดับขันG สูงสุดถึงความ
เป็ นพระอรหันต์ ย่อมไม่รักและไม่มีความขุน่ เคืองใจในอารมณ์ที@มากระทบ ไม่มีกิเลสใดๆ เกิดขึ Gนเลย เป็ น
ผู้ที@สงบอย่างแท้ จริ ง ซึง@ กว่าจะถึงความเป็ นอริ ยบุคคลตามลําดับขันได้
G นนั G ก็ต้องอาศัยการสะสมความดี
และอบรมเจริ ญปั ญญาเป็ นระยะเวลาที@ยาวนาน
การมีโอกาสได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมที@พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง อบรมเจริ ญปั ญญา
สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย ค่อยๆ มัน@ คงในความเป็ นจริ งของธรรม เป็ นหนทาง
เดียวเท่านันที
G @จะค่อยๆ ละคลายความไม่ร้ ู ความติดข้ องยินดีพอใจ ความโกรธ ความขุน่ เคืองใจ รวมถึง
อกุศลธรรมประการอื@นๆ ได้ ตามลําดับ ซึง@ จะเห็นได้ วา่ ความเข้ าใจพระธรรมเท่านันที
G @จะทําให้ คอ่ ยๆ
เปลีย@ นจากการที@เป็ นผู้มากไปด้ วยอกุศล ให้ เป็ นผู้มีอกุศลลดน้ อยลง แล้ วเพิ@มพูนทางฝ่ ายกุศลให้ ยิ@งขึ Gน
ค่อยๆ สงบจากอกุศลไปตามลําดับ จนกว่าจะสามารถดับกิเลสได้ ตามลําดับขันG
พระธรรมแต่ ละคําทีCพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง มีค่ามหาศาล เป็ นแสงสว่ างทีCทาํ ให้
เข้ าใจสิCงทีCมีจริงตามความเป็ นจริง เป็ นประโยชน์ อย่ างยิCงสําหรั บผู้ทC มี ีโอกาสได้ ฟังได้ ศกึ ษา ไม่ มี
โทษใดๆเลยแม้ แต่ น้อย มีแต่ คุณประโยชน์ เท่ านันH เพราะฉะนันG จึงควรอย่างยิ@งที@จะได้ ฟังพระธรรม
ศึกษาพระธรรม อบรมเจริ ญปั ญญาต่อไป เห็นประโยชน์สงู สุดของปั ญญา เพราะปั ญญาเท่านันที
G @จะ
นําพาชีวิตไปสูค่ ณ
ุ ความดีทงปวงและเป็
ัG
นสภาพธรรมที@จะดับกิเลสทังหลายทั
G
งปวง
G
ทําให้ ถงึ ความเป็ นผู้
สงบจากกิเลสได้ ในที@สดุ
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