ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“ลามกธมฺม – ธรรมที=ต=าํ ทราม, อกุศลธรรม”
ลามกธมฺม เป็ นคําภาษาบาลีโดยตรง [อ่านตามภาษาบาลีวา่ ลา - มะ - กะ - ดํา - มะ มาจากคํา
ว่า ลามก (ตํ;าทราม, ไม่ดี) กับคําว่า ธมฺม (สิง; ที;มีจริ ง, ธรรม) รวมกันเป็ น ลามกธมฺม เขียนเป็ นไทยได้ วา่
ลามกธรรม (ธรรมอันลามก) หมายถึง สิ5งที5มีจริงที5ต5าํ ทราม, ธรรมฝ่ ายที5ไม่ ด,ี ธรรมฝ่ ายที5ช5 ัว,
ธรรมที5มีโทษ เป็ นคําจริ งที;แสดงถึงความเป็ นจริ งของสภาพธรรมที;เป็ นอกุศลธรรมทังหมด
M
กล่าวคือ
อกุศลจิตและเจตสิกธรรมที;เกิดร่วมด้ วย มีตงั D แต่ ระดับที5บางเบา จนกระทั5งล่ วงเป็ นทุจริตกรรม
เบียดเบียนประทุษร้ ายผู้อ5 ืน ในพระไตรปิ ฎก และอรรถกถา จะพบข้ อความมากมายที;กล่าวถึง อกุศล
ธรรม ซึง; เป็ นธรรมอันลามก ธรรมที;ตํ;าทราม อย่างเช่นข้ อความในมโนรถปูรณี อรรถกถา อังคุตตรนิกาย
เอกนิบาต ดังนี M
อกุศลธรรมทังD หลาย มีโลภะ เป็ นต้ น พึงทราบว่ า อกุศลธรรม อันลามก
-----------------------------------พระธรรมที;พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นคําสอนที;ประเสริ ฐอย่างยิ;ง เพราะเป็ นคําสอนที;
เป็ นไปเพื;อความเข้ าใจอย่างถูกต้ องในสิง; ที;มีจริ งตรงตามความเป็ นจริ ง แม้ สงิ; ใดที;เป็ นอกุศล เป็ นลามก
ธรรม เป็ นธรรมที;ชวั; ช้ าตํ;าทราม พระธรรมก็แสดงเปิ ดเผยให้ ร้ ูวา่ เป็ นอกุศล เป็ นสิง; ที;ไม่ดี เป็ นสิง; ที;มีโทษ
แม้ วา่ จะเล็กน้ อยเพียงใดก็ตาม ย่อมทําให้ ผ้ ฟู ั งผู้ศกึ ษาเข้ าใจอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง เมื;อมี
ความเข้ าใจอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง ชีวิตก็จะมีปัญญาเกื Mอกูลให้ กระทําในสิง; ที;ถกู ต้ องดีงาม
เป็ นผู้ไม่ประมาทในอกุศลแม้ เพียงเล็กน้ อย
สําหรับลามกธรรมนันM มุง่ หมายถึงอกุศลธรรมทังหมด
M
ซึง; เป็ นสภาพธรรมที;ไม่ดี เป็ นสภาพธรรมที;มี
โทษ เป็ นสิง; ที;นา่ รังเกียจ ตามความเป็ นจริ งแล้ ว ถ้ าไม่มีจิต ก็ไม่มีอกุศลธรรม อย่างเช่น ต้ นไม้ ไม่มีอกุศล
ธรรม เนื;องจากต้ นไม้ คดิ ไม่ได้ ต้ นไม้ ทําอะไรไม่ได้ ต้ นไม้ ฆา่ สัตว์ไม่ได้ ต้ นไม้ ลกั ทรัพย์ ไม่ได้ เป็ นต้ น จึงไม่
มีอกุศลธรรม อกุศลธรรมต้ องเป็ นสภาพของจิตซึ5งประกอบด้ วยสภาพธรรมที5ไม่ ดี เช่ น ประกอบ
ด้ วยความติดข้ องต้ องการ ประกอบด้ วยความขุ่นเคืองใจ เป็ นต้ น เพราะฉะนันM ไม่มีใครสามารถจะ
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เห็นจิตหรื อดูจิตได้ ด้วยตา แต่วา่ สามารถที;จะระลึกรู้ลกั ษณะของจิตได้ เพราะเหตุวา่ ทุกคนมีจิต แต่แม้ วา่
ทุกคนจะมีจิต แต่ถ้าไม่ศกึ ษาพระธรรมโดยละเอียดก็ยงั ไม่สามารถที;จะเข้ าใจได้ วา่ ที;วา่ มีจิตนันM จิตอยูท่ ี;
ไหน ซึง; จะต้ องค่อยๆ ฟั ง ค่อยๆ ศึกษาสะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปตามลําดับ
ขณะที;เห็นเป็ นจิตชนิดหนึง; ขณะที;ได้ ยินเป็ นจิตชนิดหนึง; ขณะที;ได้ กลิน; เป็ นจิตชนิดหนึง; ขณะที;ลิ Mม
รสเป็ นจิตชนิดหนึง; ขณะที;กําลังรู้สงิ; ที;เย็นบ้ าง ร้ อนบ้ าง อ่อนบ้ าง แข็งบ้ าง เป็ นจิตชนิดหนึง; จึงพอที;จะ
พิจารณาให้ ละเอียดลงไปอีกได้ วา่ จิตเห็นเป็ นอกุศลธรรมหรื อไม่ ? จิตเห็นเพียงเห็น เพราะฉะนันM จิต
เห็น ไม่ใช่อกุศลจิตและไม่ใช่กศุ ลจิต จิตได้ ยิน จิตได้ กลิน; จิตลิ Mมรส จิตรู้สงิ; ที;กระทบสัมผัสทางกาย ก็
เช่นเดียวกัน ไม่ใช่อกุศลจิตและไม่ใช่กศุ ลจิต เป็ นเพียงวิบากจิตซึง; เป็ นผลของกรรม แต่วา่ ขณะใดที;เห็น
แล้ วชอบ ได้ ยินแล้ วชอบ ขณะนันเป็
M นโลภมูลจิต เป็ นอกุศลจิตที;ประกอบด้ วยโลภะ ความติดข้ องต้ องการ
ขณะนันM อกุศลธรรม ธรรมที;ตํ;าทรามหรื อลามกธรรมเกิดขึ Mนแล้ วในขณะนันM เพราะเหตุวา่ เป็ นขณะจิตที;
เศร้ าหมอง ไม่ผอ่ งใส มีสภาพของโลภเจตสิกซึง; เป็ นสภาพที;ตดิ ข้ องยินดีพอใจปรารถนาในอารมณ์นนเกิ
ัM ด
ร่วมด้ วย เพราะฉะนันM ในขณะนันไม่
M ใช่กศุ ลเลย แต่เป็ นอกุศลธรรม เป็ นธรรมที;ตํ;าทราม และถ้ าขณะใดที;
เห็นแล้ วเกิดความไม่พอใจ ในขณะนันเป็
M นโทสะ เป็ นสภาพที;ขนุ่ เคืองขัดข้ อง ไม่พอใจ ขณะนันเป็
M นอกุศล
ธรรม เป็ นธรรมที;ตํ;าทราม หรื อแม้ แต่ขณะที;ไม่เข้ าใจถูกเห็นถูกตรงตามความเป็ นจริ ง ความไม่ร้ ูเกิดขึ Mน ก็
เป็ นอกุศลธรรม เป็ นธรรมที;ตํ;าทราม เพราะเมื;อกล่าวโดยประมวลแล้ ว ธรรมที;ตํ;าทรามหรื อลามกธรรม ก็
คือ ในขณะที;อกุศลจิตเกิดขึ Mนเป็ นไปนัน; เอง
วันหนึง; ๆ จิตที;เป็ นอกุศลมีมากจริ งๆ เพียงแต่วา่ จิตที;เป็ นอกุศลนันยั
M งไม่มีกําลังถึงขันที
M ;จะเป็ นทุจริ ต
กรรม ยังไม่ถงึ ขันที
M ;กระทําอกุศลกรรมประการต่างๆ มีการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประทุษร้ ายเบียดเบียนผู้อื;น
เป็ นต้ น เมื5อยังเป็ นเพียงแค่ ความติดข้ อง หรื อความขุ่นเคืองใจ ที5ไม่ ได้ ล่วงเป็ นทุจริตกรรม ก็
ไม่ ใช่ เหตุท5 จี ะทําให้ เกิดวิบากในภายหน้ า แต่ กส็ ะสมสืบต่ อเป็ นอุปนิสัยที5ไม่ ดตี ่ อไป แต่ เมื5อใดก็
ตามที5สะสมมีกาํ ลังมากขึนD จนล่ วงเป็ นทุจริตกรรมประการต่ างๆ นั5นเป็ นอกุศลธรรมที5มีกาํ ลัง ที5
สามารถให้ ผลที5ไม่ น่าปรารถนาไม่ น่าใคร่ ไม่ น่าพอใจ เช่ น ทําให้ เกิดในอบายภูมไิ ด้ เป็ นต้ น ซึ5ง
เป็ นเรื5 องที5จะประมาทไม่ ได้ เลยทีเดียว
การมีโอกาสได้ ฟังพระธรรมที;พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นปกติบอ่ ยๆ เนืองๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ส่วนใดของพระธรรมคําสอนก็ตาม
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ล้ วนเป็ นไปเพื;อความเข้ าใจถูกเห็นถูกทังสิ
M Mน

ถ้ าเป็ นผู้ที;มีความ
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ละเอียดรอบคอบในการฟั ง ในการศึกษา เมื;อมีความเข้ าใจที;เพิ;มขึ Mนไปตามลําดับ ย่อมจะทําให้ เป็ นผู้
เข้ าใจสภาพธรรมตามความเป็ นจริ ง น้ อมไปที;จะรู้ความจริ ง เห็นโทษเห็นภัยของลามกธรรม ซึง; เป็ นอกุศล
ธรรมในชีวิตประจําวัน และเห็นคุณค่าของกุศลธรรม ดํารงชีวิตอยูด่ ้ วยความไม่ประมาท สะสมความดี
เพื;อขัดเกลาลามกธรรมของตนเอง เพราะเหตุวา่ เมื5อกุศลไม่ เกิดขึนD ไม่ เจริญขึนD ก็เป็ นโอกาสของ
ลามกธรรมหรื ออกุศลธรรมที5นับวันจะพอกพูนหนาแน่ นขึนD เรื5 อย ๆ จนยากแก่ การที5จะขัดเกลา
ละคลาย
ในชีวิตประจําวัน ประโยชน์ของการมีชีวติ อยู่ ซึง; ไม่สามารถที;จะทราบได้ วา่ จะละจากโลกนี Mไปเมื;อใด
คือ เพื;ออบรมเจริ ญปั ญญา และไม่ประมาทในการสะสมความดีทกุ ประการ ซึง; จะเห็นได้ วา่ การเดินทาง
ในสังสารวัฏฏ์ยงั อีกยาวไกล ปั ญญาและคุณความดีเท่านันM ที;จะเป็ นที;พงึ; ของสัตว์ทงหลาย
ัM
ทําให้ มี
ความมั5นคงในความจริงและความถูกต้ อง

เพราะมีปัญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกเป็ นเครื; องนําทาง

ชีวิตที;ดี นําไปในกิจทังปวงที
M
;เป็ นกุศลธรรมโดยตลอด ทําให้ ประพฤติในสิง; ที;ถกู ต้ องดีงาม และละเว้ นใน
สิง; ที;เป็ นอกุศลธรรมทังหลายทั
M
งปวง
M
รากฐานที;สาํ คัญที;จะทําให้ ปัญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกเจริ ญขึ Mน
คือ การได้ ฟังได้ ศกึ ษาพระธรรมที;พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ด้ วยความเคารพ ละเอียด รอบคอบ
และเห็นคุณค่าอย่างยิ;ง ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย เพราะเหตุวา่ การฟั ง
พระธรรม ไม่ ใช่ เรื5 องรี บร้ อน ไม่ ใช่ เรื5 องรวดเร็ว แต่ ว่า เป็ นการค่ อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็น
ถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย ขณะใดที5ฟังแล้ วเข้ าใจ ก็สะสมความเข้ าใจแล้ วในขณะนันD เวลาที5ได้ ฟัง
อีก ก็เข้ าใจเพิ5มขึนD อีกในความไม่ มีเรา แต่ เป็ นธรรมคือสิ5งที5มีจริงทังD หมด เมื5อเป็ นเช่ นนี D จึงไม่
ขาดการฟั งการศึกษาพระธรรมเป็ นปกติในชีวติ ประจําวัน สะสมเป็ นที5พ5 งึ ต่ อไป
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