ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“อโทส — ความไม่ ประทุษร้ าย, ความไม่ โกรธ”
อโทส อ่านตามภาษาบาลีวา่ อะ - โท - สะ มาจากคําว่า น (ไม่ ) [แปลง น เป็ น อ] กับคําว่า โทส
(ความประทุษร้ าย, ความโกรธ) รวมกันเป็ น อโทส เขียนเป็ นไทยได้ วา่ อโทสะ แปลว่า ความไม่
ประทุษร้ าย, ความไม่ โกรธ เป็ นสภาพธรรมทีAดีงามประการหนึงA เป็ นสภาพทีAไม่ประทุษร้ าย ไม่ทําร้ าย
ไม่เบียดเบียน ไม่เป็ นโทษทังกั
H บตนเองและบุคคลอืAน
ข้ อความในพระอภิธรรมปิ ฎก ธัมมสังคณีปกรณ์ แสดงความเป็ นจริ งของ อโทส (อโทสะ) ไว้ ดงั นี H
อโทสะ มีในสมัยนัน= เป็ นไฉน?
การไม่ คดิ ประทุษร้ าย กิริยาทีDไม่ คดิ ประทุษร้ าย ความไม่ คดิ ประทุษร้ าย ความไม่ พยาบาท
ความไม่ คดิ เบียดเบียน กุศลมูล คือ อโทสะ ในสมัยนัน= อันใดนีช= D ือว่ า อโทสะ มีในสมัยนัน= ”
-----------------------------------พระธรรมทีAพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นไปเพืAอความเข้ าใจถูกเห็นถูกในสิงA ทีAมีจริ ง ในขณะนี H
ตรงตามความเป็ นจริ ง ซึงA เป็ นธรรมแต่ละหนึงA ๆ ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน พระองค์ทรงแสดงชาติ
(ความเกิดขึ Hน) ของจิต ว่า มี ๔ ชาติ ได้ แก่ จิตเกิดขึ Hนเป็ นกุศล ๑ จิตเกิดขึ Hนเป็ นอกุศล ๑ จิตเกิดขึ Hนเป็ น
วิบากคือผลของกรรม ๑ และ จิตเกิดขึ Hนเป็ นกิริยา คือ ไม่ใช่เหตุ ไม่ใช่ผล เป็ นแต่เพียงเกิดขึ Hนทํากิจหน้ าทีA
ของตนแล้ วก็ดบั ไปเท่านันH ๑
จะเห็นได้ วา่ ในชีวิตประจําวันของผู้ทีAยงั มีกิเลสนันH ย่อมมีจิตเกิดขึ Hนเป็ นไปใน ๔ ชาติ ดังกล่าว ตาม
ความเป็ นไปของจิตขณะนันๆ
H
ซึงA ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมไปตามลําดับจะไม่มีทางทีAเข้ าใจ
ถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งได้ เลย โดยเฉพาะอกุศลจิต ซึงA เกิดขึ Hนบ่อย เกิดมากเป็ นอย่างยิAง เพราะเหตุ
ว่า เมืAอไม่กล่าวถึงขณะจิตทีAเป็ นกุศล ขณะจิตทีAเป็ นการได้ รับผลของกรรม และขณะทีAจิตเป็ นกิริยาแล้ ว
นอกนันเป็
H นอกุศลทังหมด
H
ยกตัวอย่างเช่น ขณะจิตทีAเป็ นไปพร้ อมกับโทสะ ซึงA เป็ นความโกรธ ความขุน่
เคือง ความประทุษร้ าย ความไม่พอใจ
ตามความเป็ นจริ งแล้ ว โทสะ ซึงA เป็ นความโกรธ ความไม่พอใจ ความประทุษร้ าย เป็ นสภาพธรรมทีAมี
จริ ง เกิดขึ Hนตามเหตุตามปั จจัย ผู้ทีAยงั ไม่ใช่พระอนาคามี ยังคงมีอยู่ เพราะเหตุวา่ ยังมีเชื HอของความโกรธทีA
ยังไม่ได้ ดบั อย่างเด็ดขาด, บางบุคคลเป็ นผู้มีอธั ยาศัยดี มีความประพฤติดี เรี ยบร้ อย เกือบจะดูเหมือนว่า
ไม่เห็นว่าเขาโกรธอะไรเลย แต่ตามความเป็ นจริ งแล้ ว เมืAอยังไม่ใช่พระอนาคามีบคุ คล ต้ องโกรธแน่แม้ วา่
จะไม่มาก เป็ นเพียงความขุน่ ใจ ไม่พอใจเมืAอประสบกับสิงA ทีAไม่นา่ พอใจ ซึงA มีมากในชีวิตประจําวัน เวลา
เห็นสิงA ทีAไม่นา่ พอใจ ก็ยากทีAจะไม่เกิดความขุน่ ใจ ความไม่สบายใจ อย่างนี Hก็เป็ นลักษณะของความโกรธ
เช่นเดียวกัน เมืAอว่าโดยสภาพธรรมแล้ ว ก็ไม่มีสตั ว์ บุคคล ตัวตน มีแต่ธรรมเท่านันที
H Aเกิดขึ Hนเป็ นไป จะ
บังคับไม่ให้ เกิดก็ไม่ได้ เพราะธรรมทังปวงเป็
H
นอนัตตา ตราบใดทีAยงั ไม่มีปัญญาถึงขันที
H Aจะละความโกรธ
ได้ อย่างเด็ดขาด ความโกรธก็ยอ่ มเกิดขึ Hนเป็ นธรรมดา
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ขณะทีAเกิดความโกรธนันH เป็ นอกุศล ไม่ใช่ผลของกรรม แต่เป็ นการสะสมโทสะ เมืAอสะสมบ่อยๆ
เนืองๆ โดยทีAไม่มีการเห็นโทษเห็นภัย ก็ทําให้ กิเลสมีกําลังมากขึ Hน จนถึงขันประทุ
H
ษร้ ายเบียดเบียน ทํา
อันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ ของผู้อืAนได้ ซึงA เป็ นสิงA ทีAไม่ดีและไม่สมควรเป็ นอย่างยิAง เพราะนอกจากจะ
เป็ นโทษเป็ นภัยกับตนเองโดยตรงแล้ ว ยังก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนแก่ผ้ อู ืAนอีกด้ วย
ขณะทีDความโกรธ ความขุ่นเคืองใจ ความไม่ พอใจ เกิดขึน= ข้ าศึกภายในได้ เกิดขึน= แล้ ว
ตนเองเท่ านัน= ทีDเป็ นทุกข์ เป็ นทุกข์ เพราะกิเลสคือโทสะหรื อความโกรธของตนเอง คนอืDนจะทํา
ให้ ไม่ ได้ เลย ถ้ าโกรธต่ อบุคคลหนึDงบุคคลใด นัน= มีแต่ กเิ ลสของตนเองเท่ านัน= ทีDเพิDมขึน= พอกพูน
ขึน= ซึDงไม่ เป็ นประโยชน์ เลย มีแต่ โทษเท่ านัน=
สภาพธรรมทีDตรงกันข้ ามกับโทสะ ก็คือ อโทสะ เป็ นสภาพธรรมทีDไม่ ประทุษร้ าย ไม่ โกรธ
ไม่ นํามาซึDงทุกข์ โทษภัยใดๆ เลย ไม่ ว่าจะกับตนเองหรื อผู้อD ืน เพราะเหตุว่าไม่ ว่าเป็ นยุคใดสมัย
ใดก็ตาม สภาพธรรมฝ่ ายดี ไม่ มีทางทีDจะทําให้ เกิดโทษเลยแม้ แต่ น้อย
การทีAกศุ ล ความดีประการต่างๆ จะเกิดขึ Hน เจริ ญขึ Hนในชีวติ ประจําวัน เป็ นเรืA องยากทังนั
H นH เพราะเป็ น
การทวนกระแสของกิเลสทีAได้ สะสมมาอย่างเนิAนนานในสังสารวัฏฏ์ การฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม
เพืAอรู้ความจริ ง เห็นคุณของกุศล เห็นโทษของอกุศล รู้สงิA ทีAควรทําและรู้ในสิงA ทีAไม่ควรทํา จึงเป็ นสิงA ทีAมี
อุปการะเป็ นอย่างมากในการอบรมเจริ ญปั ญญา เพืAอความเข้ าใจถูก เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมทีA
กําลังปรากฏตามความเป็ นจริ ง ซึงA ทังหมดทั
H
งปวง
H ต้ องอาศัยกาลเวลาทีAยาวนาน เพราะธรรมฝ่ ายทีDเป็ น
อกุศลมีมากและสะสมมานาน จะขจัดหรื อกําจัดออกจากจิตใจอย่ างรวดเร็วในทันทีทนั ใด ย่ อม
เป็ นสิDงทีDเป็ นไปไม่ ได้ เลย
พระธรรมทีAพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ตลอด ๔๕ พรรษา จึงเป็ นเครืA องอุปการะเกื HอกูลทีAดีอย่าง
ยิAงในชีวิตประจําวัน เป็ นไปเพืAอความเข้ าใจถูกเห็นถูก เกื Hอกูลต่อความเจริ ญขึ Hนของกุศลธรรม ขัดเกลาละ
คลายอกุศล เพราะปั ญญาจะไม่นําพาไปในทางทีAเป็ นอกุศล มีแต่จะเกื Hอกูลให้ กศุ ลธรรมเจริ ญยิAงขึ Hน
จนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้ อมของปั ญญา ก็จะสามารถดับกิเลสได้ ตามลําดับขันH ซึงA ปั ญญาจะเจริ ญ
ขึ Hนได้ ก็ต้องไม่ขาดการฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมทีAพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง จากทีDมากไปด้ วย
โทสะ ความโกรธ ความประทุษร้ าย และกิเลสประการอืDนๆ แล้ วขัดเกลาละคลายความโกรธ
เป็ นต้ น จนกระทัDงดับได้ อย่ างหมดสิน= เป็ นอย่ างนีไ= ด้ จริงๆ ซึDงจะต้ องเป็ นได้ ด้วยปั ญญาทีDค่อยๆ
เจริญขึน= ไปตามลําดับ เมืDอเป็ นเช่ นนี = ทีDพD งึ ทีDแท้ จริง จึงไม่ พ้นไปจากการมีโอกาสได้ ฟังคําจริงทีD
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ค่ อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีน้อย เห็น
คุณค่ าของคําจริงแต่ ละคําทีDพระองค์ ทรงแสดงซึDงเป็ นไปเพืDอความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด
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