ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
วฑฺเฒตพฺพ ----- สิ?งที?ควรให้ เจริญขึนG
วฑฺเฒตพฺพ อ่านตามภาษาบาลีวา่ วัด - เด - ตับ - พะ แปลว่า สิ0งที0ควรให้ เจริญขึน= เป็ นคําที5มี
ความหมายที5ลกึ ซึ ;งอย่างยิ5ง สิ0งที0ควรให้ เกิดขึน= ให้ เจริญขึน= ให้ เพิ0มพูนขึน= นัน= ต้ องไม่ ใช่ ความชั0ว
หรื ออกุศลทัง= หลายทัง= ปวงเป็ นแน่ แต่ ต้องเป็ นความดีเท่ านัน= เพราะเหตุวา่ ชีวิตประจําวัน อกุศล
เกิดขึ ;นเป็ นไปมากอยูแ่ ล้ ว เมื5อเป็ นเช่นนี ; จึงควรพอได้ แล้ วสําหรั บอกุศลซึ0งเป็ นสิ0งที0ไม่ ควรสะสม แต่
ทังหมด
;
เป็ นธรรมที5เกิดเพราะเหตุปัจจัย ไม่อยูใ่ นอํานาจบังคับบัญชาของใครทังสิ
; ;น เมื5อเห็นประโยชน์
เห็นคุณค่าของความดีก็จะไม่ละเลยโอกาสของความดี ไม่วา่ จะเป็ นความดีประเภทใดก็ตาม เพราะเมื5อ
สะสมความดี หรื อ กุศล บ่อยๆ เนืองๆ ก็จะค่อยๆ ขัดเกลาสิง5 สกปรกคืออกุศล ออกไปทีละเล็กทีละน้ อยได้
ตามข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ดังนี ;
“ธรรมดาบัณฑิตทัง= หลาย ทํากุศลอยู่คราวละน้ อยๆ ทุกๆ ขณะ
ย่ อมนํามลทิน คือ อกุศล ของตน ออกโดยลําดับทีเดียว”
----------------------------------พระธรรมที5พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงตลอด ๔๕ พรรษา เป็ นคําอนุเคราะห์เกื ;อกูลแก่ผ้ ทู ี5ได้ ฟัง
ได้ ศกึ ษาอย่างแท้ จริ ง เป็ นไปเพื5อความเจริ ญขึ ;นของกุศลธรรมเพื5อขัดเกลากิเลสซึง5 เป็ นเครื5 องเศร้ าหมอง
ของจิตใจของตนเอง การขัดเกลากิเลสนัน; ต่างกับการทําความสะอาดวัตถุสงิ5 ของ เพราะเหตุวา่ การขัด
เกลากิเลสที5แต่ละบุคคลได้ สะสมมาอย่างมากและยาวนานในสังสารวัฏฏ์ ต้ องอาศัยการเจริ ญกุศลคือทํา
ดีทกุ ประการบ่อยๆ เนืองๆ ไม่วา่ จะเป็ นความดีประเภทใดก็ตาม ทังทาน
;
การให้ สงิ5 ที5เป็ นประโยชน์แก่
ผู้อื5น ศีล การเว้ นจากสิง5 ที5เป็ นโทษ พร้ อมทังประพฤติ
;
ในสิง5 ที5เป็ นประโยชน์ และ ภาวนา การอบรมเจริ ญ
ปั ญญา ตราบใดที5ยงั ไม่สามารถรู้แจ้ งอริ ยสัจจธรรมดับกิเลสทังปวงถึ
;
งความเป็ นพระอรหันต์ได้ นนั ; จะ
ขาดการสะสมความดีประการต่างๆ และการอบรมเจริ ญปั ญญาไม่ได้ เลย เพราะดีแค่ไหนก็ยงั ไม่พอ
จนกว่าจะได้ ร้ ูแจ้ งอริ ยสัจจธรรมถึงความเป็ นพระอรหันต์ พระอริ ยบุคคลทังหลายในอดี
;
ตทุกระดับขันที
; 5ได้
รู้แจ้ งอริ ยสัจจธรรมก็เพราะได้ สะสมความดีและอบรมเจริ ญปั ญญาเป็ นระยะเวลาที5ยาวนานทังนั
; น;
พระธรรมย่ อมเกือ= กูลให้ เข้ าใจว่ า ไม่ ควรที0จะประมาทในทุกขณะจิต เพราะเหตุวา่ บางคน
อาจจะคิดว่าตนเองได้ ทํากุศลมากแล้ ว แต่ระยะเวลาที5กําลังทํากุศลนัน; เป็ นเพราะศรัทธา (ความผ่องใส)
ก็ดี หิริ (ความละอายต่ออกุศล) ก็ดี โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่ออกุศล) ก็ดี เป็ นต้ น ซึง5 เป็ นธรรมฝ่ ายดี
ทังหมด
;
ยังไม่เสือ5 มไป ยังไม่หายไป แต่วา่ ไม่ใช่วา่ จะไม่มีโอกาสของอกุศลธรรมที5จะเกิดขึ ;นเลย เนื5อง
จากว่าเมื5อใดที5ศรัทธา เป็ นต้ น เสือ5 มไปหายไป ไม่เกิดขึ ;น ความไม่มีศรัทธา ความไม่มีหิริ ความไม่มี
โอตตัปปะ ซึง5 เป็ นอกุศลธรรม ย่อมกลุ้มรุมจิต เมื5อนันก็
; เป็ นการถึงพร้ อมด้ วยอกุศล อกุศลย่อมเกิดขึ ;น ซึง5
เป็ นชีวิตประจําวันที5ทกุ คนจะสังเกตเห็นได้ ขณะใดที5อกุศลจิตเกิด สังเกตเห็นความไม่มีศรัทธา ไม่มีความ
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ละอาย ไม่มีความเกรงกลัวต่ออกุศลได้ เลย ในทางตรงกันข้ าม ขณะที5เป็ นกุศล ก็ยอ่ มมีธรรมฝ่ ายดีเกิด
ร่วมด้ วยทุกครัง; ตามความเป็ นจริ งของธรรมที5ใครๆ ไม่สามารถเปลีย5 นแปลงได้
นี5แสดงให้ เห็นถึงขณะจิตที5สลับกันอย่างรวดเร็วมาก แม้ แต่ในเรื5 องของปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็น
ถูก บางขณะก็เกิดขึ ;น แต่วา่ หลังจากนันไปแล้
;
ว หลายขณะที5อกุศลกลุ้มรุม ขณะนันปั
; ญญาไม่เกิด
ปั ญญาไม่มี เนื5องจากว่าขณะนันเป็
; นไปกับความเพลิดเพลินในรูป เสียง กลิน5 รส และสิง5 ที5กระทบสัมผัส
กาย หรื อ มีความขุน่ เคืองใจ ไม่พอใจในบุคคลต่างๆ ก็กนไม่
ั ; ให้ ปัญญาเกิดในขณะนัน; แม้ แต่การฟั งพระ
ธรรมหรื อการแสวงหาความเข้ าใจพระธรรมยิ5งขึ ;น ในขณะนันก็
; หายไปหมดในขณะที5อกุศลกลุ้มรุม เมื5อ
เป็ นเช่นนี ; ในชีวิตประจําวันจึงไม่ควรประมาทในการเจริ ญกุศลทุกประการ กุศลเท่านันที
; 5ควรให้ เกิดขึ ;นให้
เจริ ญขึ ;น เพราะเหตุวา่ เมื5ออกุศลเกิดขึ ;น เติบโตขึ ;น ครอบงําจิตใจมากขึ ;นจนมิดชิด ก็ยากที5จะละคลายลง
ได้ แต่วา่ ถ้ าได้ เจริ ญกุศลทุกประการไปเรื5 อยๆ และมีความเข้ าใจพระธรรม ก็จะค่อยๆ ขัดเกลาละคลาย
อกุศล เป็ นผู้มีที5พงึ5 มีเครื5 องป้องกันต้ านทานไม่ให้ ตกไปในทางฝ่ ายชัว5 โดยประการทังปวง
;
ควรอย่ างยิ0งที0แต่ ละบุคคลจะเจริญกุศลคือทําดีทกุ ทาง ทุกโอกาส เท่ าที0จะเป็ นไปได้ ตาม
กําลังของตนเอง โดยไม่ รีรอด้ วย เพราะเมื0อเป็ นโอกาสของกุศลแล้ วไม่ ทาํ กุศล โอกาสของกุศล
ก็จะผ่ านไป ซึ0งน่ าเสียดายเป็ นอย่ างยิ0ง โอกาสที0จะได้ เจริญกุศลหรื อทําดีนัน= เป็ นโอกาสที0หาได้
ยาก เมื0อเทียบกับอกุศลแล้ วเทียบไม่ ได้ เลย เพราะในวันหนึ0งๆ อกุศลเกิดมากกว่ ากุศล
เกิดมาแล้ วต้ องตายทุกคน ไม่มีใครรอดพ้ นจากความตายไปได้ เลย ความตายจะมาถึงเมื5อใด ไม่มี
ใครทราบได้ เลยจริ งๆ ไม่ร้ ูวา่ จะตายเมื5อไหร่ แต่มนั5 ใจได้ วา่ ตายแน่นอน เด็กอาจจะตายก่อนผู้ใหญ่หรื อ
ผู้ใหญ่อาจจะตายก่อนเด็ก จะตายด้ วยอุบตั เิ หตุ หรื อด้ วยโรคระบาดต่างๆ ก็เป็ นไปได้ ทงนั
ั ; น; สิ0งใดๆ ก็
ติดตามไปไม่ ได้ เลย ร่ างกายของตนตลอดจนถึงบุคคลผู้เป็ นที0รักและทรั พย์ สนิ เงินทองทัง= หลาย
ทัง= ปวงก็ตดิ ตามไปไม่ ได้ เว้ นแต่ ความดีและความชั0วที0สะสมอยู่ในจิตจะติดตามไป ความดี เป็ น
ธรรมที5มีประโยชน์ นํามาซึง5 ผลที5ดี ไม่เป็ นเหตุนํามาซึง5 ความเดือดร้ อนใดๆ เลย ส่วนความชัว5 ทังหลาย
;
เป็ นสิง5 ที5มีโทษ ไม่มีประโยชน์แก่ใครๆ เลยทังสิ
; ;น ให้ ผลที5เป็ นทุกข์เท่านัน;
โอกาสของชีวิตที5ยงั เหลืออยูน่ ี ;ซึง5 ไม่สามารถที5จะรู้ได้ วา่ จะละจากโลกนี ;ไปเมื5อใด อาจจะเป็ นวันนี ;
หรื อพรุ่งนี ;ก็ได้ ก็ควรที5จะเป็ นไปเพื5อการสะสมกุศลและอบรมเจริ ญปั ญญาให้ เจริ ญขึ ;น ในท่ามกลางคลืน5
ของอกุศลซึง5 มีมากเป็ นอย่างยิ5งในชีวิตประจําวัน เพราะถ้ ากุศลไม่เกิดแล้ ว ก็ยอ่ มจะเป็ นโอกาสเกิดขึ ;น
ของอกุศล และที5สาํ คัญ ไม่ควรลืม คือ ปั ญญา จะค่อย ๆ เจริ ญขึ ;นไปทีละเล็กทีละน้ อย เมื5อไม่ขาดการฟั ง
พระธรรมเป็ นปกติในชีวิตประจําวัน ค่อยๆสะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย เพราะเหตุวา่
พระธรรมลึกซึง=
แต่ กเ็ ป็ นบุญแล้ วที0มีโอกาสได้ ยนิ ได้ ฟังได้ สะสมความเข้ าใจถูกความเห็นถูก
จนกว่ าความรู้ จะค่ อยๆ เพิ0มขึน= ด้ วยความเคารพในทุกคําจริงที0พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง
อนุเคราะห์ จากการที0ทรงอบรมพระบารมีนานกว่ าบุคคลอื0นใดทัง= สิน= เพื0อให้ คนอื0นสามารถเกิด
ปั ญญาเป็ นของตนเองรู้ ความจริงในสิ0งที0มีจริงตรงตามความเป็ นจริง
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