ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “ตปฺปติ – ย่ อมเดือดร้ อน”
ตปฺปติ อ่านตามภาษาบาลีวา่ ตับ - ปะ - ติ แปลว่า ย่ อมเดือดร้ อน มุง่ หมายถึง ความทุกข์ ใจ
เดือดร้ อนใจ ไม่ สบายใจ เมื@อได้ ทาํ อกุศลกรรมหรื อทําบาปไปแล้ ว และ เดือดร้ อน เป็ นทุกข์ เมื@อ
ได้ รับผลของอกุศลกรรมที@ตนเองได้ ทาํ ไปแล้ ว ซึง8 ก็เป็ นสิง8 ที8มีจริ งๆ ที8เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่อยูใ่ น
อํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
M Mน
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบทและอรรถกถา ได้ แสดงความเป็ นจริ งว่า
บุคคลผู้ทําบาป ย่อมเดือดร้ อนทังในโลกนี
M
Mและเมื8อละจากโลกนี Mไปแล้ วก็เดือดร้ อนในโลกหน้ าอีก ดังนี M
“ผู้มีปกติทาํ บาป ย่ อมเดือดร้ อนในโลกนี M ละไปแล้ วย่ อมเดือดร้ อน เขาย่ อมเดือดร้ อน
ในโลกทังM สอง เขาย่ อมเดือดร้ อนว่ า กรรมชั@ว เราทําแล้ ว ไปสู่ทคุ ติ ย่ อมเดือดร้ อนยิ@งขึนM ”
บรรดาบทเหล่านันM สองบทว่า อิธ ตปฺปติ ความว่า ย่อมเดือดร้ อนในโลกนี M ด้ วยเหตุเพียงโทมนัส
(ทุกข์ใจ) ด้ วยความเดือดร้ อนเพราะกรรม บทว่า เปจฺจ (ละไปแล้ ว) ความว่า ส่วนในโลกหน้ า ย่อม
เดือดร้ อน เพราะทุกข์ในอบายอันร้ ายแรงยิ8ง ด้ วยความเดือดร้ อนเพราะวิบาก (ผลของกรรม)”
--------------------------------------เรื8 องของภพภูมิตา่ งๆ ซึง8 เป็ นที8เกิดของสัตว์โลก ไม่ใช่มีเฉพาะภพภูมิมนุษย์กบั สัตว์ดริ ัจฉานที8เห็นกัน
อยูเ่ ท่านันM แต่ยงั มีภพภูมิอื8นอีกด้ วย คือ นรก เปรต อสุรกาย สวรรค์ ๖ ชันM เป็ นต้ น ตราบใดที8ยงั มีกิเลสอัน
เป็ นเหตุให้ มีการเกิดอยู่ ก็ยงั ต้ องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป เป็ นที8นา่ พิจารณาว่า ก่อนที8ทกุ คนจะมาสูโ่ ลก
มนุษย์นี M ก็ไม่ทราบว่าโลกนี Mจะเป็ นอย่างนี M โลกนี Mจะมีอะไรบ้ าง ไม่เคยรู้ลว่ งหน้ าเลย แต่ก็ได้ เกิดขึ Mนแล้ วใน
โลกนี M เพราะเหตุปัจจัยที8ได้ สะสมมา วันนีเM ป็ นอย่ างนี M พรุ่ งนีจM ะเป็ นอย่ างไร ไม่ สามารถที@จะทราบได้
เลย เพราะเหตุว่าพรุ่ งนีอM าจจะเป็ นโลกนีอM ีก เห็นสิ@งต่ างๆ ที@มีอยู่ในโลกนีอM ีก หรื ออาจจะเป็ น
สวรรค์ ชันM ต่ างๆ หรื อแม้ กระทั@งอาจจะเป็ นนรกขุมต่ างๆ ก็ได้ ไม่ มีการทราบล่ วงหน้ าเลย
แล้ วแต่ เหตุปัจจัยทังM สินM ขอยกตัวอย่างบุคคลครังM พุทธกาล คือ พระเทวทัต จะเห็นได้ วา่ พระเทวทัตไม่
ทราบมาก่อนว่าท่านจะเกิดในโลกนี M และตลอดชีวิตของท่านที8ดําเนินไป มีความริ ษยา มีการทําอกุศลกรรมที8หนัก ถึงกับเบียดเบียนประทุษร้ ายต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ท่านก็ไม่เคยรู้ลว่ งหน้ าเลยว่าท่านจะ
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เป็ นผู้ที8ทําอกุศลกรรมที8หนักถึงเพียงนันได้
M และเมื8อละจากโลกนี Mไปแล้ ว ท่านก็ไม่ทราบอีกเหมือนกันว่า
จะไปเกิดในภพภูมิใด แต่ทา่ นก็ได้ ไปแล้ วสูอ่ เวจีมหานรกซึง8 เต็มไปด้ วยความทุกข์ทรมานเดือดร้ อนอย่าง
หนัก ฉันใด ทุกคนที8เกิดมาในโลกนี M ก็ฉนั นันเหมื
M อนกัน ก่อนจะเกิดในโลกนี Mก็ไม่ทราบว่าจะพบอะไรบ้ าง
จะกระทํากรรมอะไรบ้ าง และกรรมที8ได้ กระทําแล้ วนี M จะให้ ผลเมื8อใด อย่างไร ก็ไม่สามารถทราบได้ ทงนั
ั M นM
บุคคลที8ทํากรรมชัว8 ประการต่างๆ ขณะนันเป็
M นการสะสมเหตุที8ไม่ดี เดือดร้ อนแล้ วในขณะที8ทํากรรม
ชัว8 ต่อมาก็เดือดร้ อนไม่สบายใจทุกข์ใจจากการที8ตนเองได้ ทํากรรมชัว8 ไปแล้ ว และกรรมชัว8 นันยั
M งจะเป็ น
เหตุทําให้ ตนเองได้ รับผลที8ไม่ดีในภายหน้ าอีกด้ วย โดยกรรมชัว8 ของตนเองเท่านันไม่
M ใช่ใครอื8นทําให้ เลย
เพราะเหตุวา่ เวลาที8กรรมชัว8 ให้ ผล ถึงแม้ วา่ จะมีบคุ คลอื8นคอยคุ้มครองป้องกันรักษาเพื8อให้ รอดพ้ นจาก
อันตรายต่างๆ ก็ไม่สามารถป้องกันการได้ รับผลของกรรมชัว8 ที8ตนเองเคยทําไว้ แล้ วได้ ไม่วา่ จะอยูท่ ี8ไหนก็
ตาม กล่าวได้ เลยว่าบุคคลที8ทํากรรมชัว8 ชื8อว่า ไม่รักตนเอง ไม่รักษาตนเอง เพราะได้ ทําแต่สงิ8 ที8ไม่ดีที8จะ
ทําให้ เกิดผลที8ไม่ดีกบั ตนเองเท่านันM เพราะเหตุวา่ เมื@อถึงคราวที@กรรมชั@วให้ ผล จะอยู่ท@ ไี หนก็ไม่
สามารถรอดพ้ นไปได้ เลย
ถ้ าเป็ นผู้ที8ประมาท เพลิดเพลินมัวเมา ไม่เห็นโทษของอกุศล คือ ความชัว8 ทังหลายทั
M
งปวง
M
และไม่
เห็นคุณประโยชน์ของความดีประการต่างๆ จิตใจมีแต่จะคล้ อยไปในทางที8เป็ นอกุศล ทําแต่สงิ8 ที8ผิด ทํา
แต่สงิ8 ที8เป็ นโทษ ย่อมเป็ นผู้เสือ8 มอย่างที8สดุ เป็ นเหตุนํามาซึง8 ความเดือดร้ อนในภายหลัง แต่ถ้าเป็ นผู้ที8เห็น
ประโยชน์ของพระธรรม ได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริ ญปั ญญาในชีวิตประจําวัน ชีวิตก็
ดําเนินไปตามปกติ ถึงแม้ วา่ จะยังไม่สามารถดับกิเลสอะไรๆ ได้ เลย อกุศลจิตเกิดขึ Mนเป็ นปกติธรรมดา
ตามเหตุตามปั จจัย แต่ก็มีปัญญาที8คอ่ ยๆ รู้ขึ Mนเข้ าใจขึ Mนในความเป็ นจริ งของสภาพธรรมที8กําลังปรากฏว่า
เป็ นแต่เพียงธรรมคือสิง8 ที8มีจริ งแต่ละหนึง8 ๆ ที8เกิดแล้ วก็ดบั ไป ไม่ใช่เรา พร้ อมทังเห็
M นโทษของอกุศลที8
เกิดขึ Mนตามความเป็ นจริ ง แล้ วมีความละอายมีความเกรงกลัวต่ออกุศล พร้ อมทังมี
M ความจริ งใจที8จะขัด
เกลาอกุศลให้ เบาบางลง นัน8 เป็ นประโยชน์อย่างแท้ จริ งสําหรับชีวิตที8ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ซงึ8 ได้ อย่างยาก
แสนยาก ทังหมดทั
M
งปวงต้
M
องอาศัยการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม เห็นประโยชน์ของคําจริ งแต่ละคํา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าที8เป็ นคําอนุเคราะห์เกื Mอกูลให้ เกิดความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง

และเมื8อมีความ

เข้ าใจอย่างถูกต้ อง ปั ญญานี Mเองที8จะนําพาชีวิตไปสูค่ ณ
ุ ความดีทงปวง
ัM
ไม่นําพาไปในทางที8ผิดเลยแม้ แต่
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น้ อย พระธรรมที8พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดีแล้ วเท่านันที
M 8จะเป็ นที8พงึ8 ที8แท้ จริ งสําหรับชีวิต เป็ น
ที8พงึ8 ตังแต่
M ต้นจนถึงสูงสุดคือสามารถดับกิเลสได้ ตามลําดับขันM
จึงแสดงให้ เห็นตามความเป็ นจริ งว่า พระธรรมที8พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา
นันM ไม่มีล้าสมัยเลย ทันสมัยอยูเ่ สมอ เหมาะทุกกาลสมัย เพราะเป็ นประโยชน์ในกาลทุกเมื8อสําหรับผู้ที8ได้
ฟั ง ได้ ศกึ ษาแล้ วประพฤติปฏิบตั ติ าม ด้ วยการละเว้ นในสิง8 ที8เป็ นโทษประการต่าง ๆ แล้ วประพฤติในสิง8 ที8
เป็ นประโยชน์ เมื8อเป็ นอย่างนี M ความเดือดร้ อน ก็จะไม่เกิดขึ Mน
พระธรรมที8พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง

อนุเคราะห์เกื Mอกูลเพื8อความเจริ ญขึ Mนของกุศลธรรม

ความดีประการต่างๆ โดยมีปัญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกเป็ นประธาน เป็ นประโยชน์ทงกั
ั M บตนเองและ
ผู้อื8นแต่ ละคนจะเป็ นคนนีไM ด้ ชาตินีชM าติเดียว พอถึงชาติหน้ าก็มาจากชาตินีทM งั M หมดสืบต่ อไป ถ้ า
ชาตินี M ได้ ทาํ ดีสะสมคุณความดีประการต่ างๆ และมีความเข้ าใจธรรมตามความเป็ นจริง สภาพ
ธรรมที@ดงี ามเหล่ านี M ก็จะสะสมสืบต่ ออยู่ในจิตเป็ นที@พ@ งึ ต่ อไป ไม่ เป็ นเหตุนํามาซึ@งความทุกข์
ความเดือดร้ อนโดยประการทังM ปวง
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