ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “สงฺกลิ ฏิ ฺ ฐจิตตฺ --- จิตที@เศร้ าหมอง”
สงฺกลิ ฏิ ฺ ฐจิตตฺ อ่านตามภาษาบาลีวา่ สัง - กิ - ลิด - ถะ - จิด - ตะ มาจากคําว่า สงฺกลิ ฏิ ฺ ฐ
(เศร้ าหมอง) กับคําว่า จิตตฺ (จิต, สภาพธรรมทีAเป็ นใหญ่เป็ นประธานในการรู้แจ้ งอารมณ์) รวมกันเป็ น
สงฺกลิ ฏิ ฺ ฐจิตตฺ แปลว่า จิตที3เศร้ าหมอง แสดงถึงความเป็ นจริ งของสภาพธรรมทีAมีจริ งๆ คือ ขณะทีAจิต
เกิดขึ Qนเป็ นอกุศล ประกอบด้ วยเครืA องเศร้ าหมอง คือ กิเลส มีโลภะ เป็ นต้ น จิตจึงเศร้ าหมอง ไม่ผอ่ งใส
อกุศลจิต ไม่ใช่มีเฉพาะในชาตินี Q เท่านันQ แต่เคยเกิดมาแล้ วนับประมาณไม่ได้ นับชาติไม่ถ้วน ตาม
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค คัททูลสูตร ดังนี Q
“ดูกร ภิกษุทงั A หลาย เธอทังA หลาย ควรพิจารณาว่ า จิตนีเA ศร้ าหมอง เพราะราคะ โทสะ โมหะ
มานานแล้ ว”
---------------------------------ธรรม หมายถึง สิงA ทีAมีจริ ง มีลกั ษณะเฉพาะของตนๆ ไม่เปลียA นแปลงเป็ นอย่างอืAน เป็ นจริ งอย่างไร ก็
เป็ นจริ งอย่างนันQ สําหรับธรรมทีAเกิดขึ Qนเป็ นไปนันQ เมืAอกล่าวโดยประมวลแล้ ว ไม่พ้นไปจากจิต (สภาพ
ธรรมทีAเป็ นใหญ่เป็ นประธานในการรู้แจ้ งอารมณ์) เจตสิก (สภาพธรรมทีAเกิดประกอบพร้ อมกับจิต) และ
รู ป (สภาพธรรมทีAไม่ร้ ูอะไรเลย) แต่ละบุคคลทีAเกิดมามีชีวิตดําเนินไปในแต่ละวันนันQ ก็เป็ นธรรมทุกขณะ
เพราะมีธรรมเหล่านี Q คือ มีจิต มีเจตสิก และ มีรูป จึงหมายรู้ได้ วา่ เป็ นคนนันQ คนนี Q เป็ นสัตว์บคุ คลต่าง ๆ
ในสังสารวัฏฏ์อนั ยาวนาน แต่ละบุคคลก็เกิดมาแล้ วนับชาติไม่ถ้วน ซึงA ก็ไม่พ้นไปจากความเป็ นไปของ
สภาพธรรม คือ จิต เจตสิกและรู ป เพราะผู้ทีAยงั มีกิเลสอยู่ ยังมีตณ
ั หา ยังมีอวิชชาซึงA ยังดับไม่ได้ ก็ยงั ต้ อง
มีการเวียนว่ายตายเกิดอยูร่ ํA าไป ประการทีAสาํ คัญ คือ ไม่วา่ จะเกิดเป็ นใคร มีอายุยืนนานเพียงใด ก็ดํารง
อยูเ่ พียงชัวA ขณะจิตเดียวเท่านันQ จิตขณะหนึงA เกิดขึ Qนแล้ วดับไป เป็ นปั จจัยให้ จิตขณะต่อไปเกิดขึ Qน จิตไม่
สามารถเกิดขึ Qนพร้ อมกันหลายขณะได้ หรื อไม่ใช่วา่ จะมีจิตดวงเดียวเกิดขึ Qนเป็ นสิงA ยังA ยืนตลอดไป เพราะ
ตามความเป็ นจริ งแล้ ว มีจิตเกิดดับสืบต่อกันอยูต่ ลอดเวลาอย่างไม่ขาดสาย เป็ นลําดับด้ วยดีไม่สบั ลําดับ
กัน ซึงA ก็เป็ นอย่างนี Qมานานแล้ วในสังสารวัฏฏ์ ทุกขณะของชีวติ ก็คือการเกิดดับสืบต่ อกันของจิต
นั3นเอง ไม่ มีสัตว์ ไม่ มีบุคคล ไม่ มีตวั ตน มีแต่ ธรรมเท่ านันA
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ชีวิตประจําวันของบุคคลผู้ทีAยงั เป็ นปุถชุ น หนาแน่นไปด้ วยกิเลส ย่อมจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ Qนมาก
ทีเดียว กุศลเกิดน้ อยมากถ้ าเทียบกับอกุศล ซึงA ไม่ใช่เฉพาะในวันนี Qในชาตินี Qเท่านันQ แต่วา่ ได้ เป็ นอย่างนี Qมา
นานแล้ วในสังสารวัฏฏ์ เพราะได้ สะสมกิเลสมาอย่างมากมายนับชาติไม่ถ้วน จึงเป็ นผู้ทีAถกู กิเลสครอบงํา
ทังทางตา
Q
ทางหู ทางจมูก ทางลิ Qน ทางกายและทางใจ กิเลสทังหลาย
Q
มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็ นต้ น เป็ น
สภาพธรรมทีAมีโทษ ไม่มีประโยชน์ใดๆ เลยทังสิ
Q Qน เป็ นเครืA องเศร้ าหมองของจิต กิเลสทุกประเภท เป็ น
เครืA องเศร้ าหมองของจิต เมืAอเกิดขึ Qนทํากิจหน้ าทีAก็ทําให้ จิตเศร้ าหมอง และไม่สามารถทําให้ กศุ ลธรรม
เกิดขึ Qนเป็ นไปในขณะนันได้
Q เลย และถ้ ามีกําลังถึงกับล่วงเป็ นทุจริ ตกรรมประทุษร้ ายเบียดเบียนผู้อืAนให้
เดือดร้ อน เป็ นต้ น ก็สามารถนําไปเกิดในอบายภูมิได้ ทําให้ ได้ รับแต่ความทุกข์ความเดือดร้ อนมากมาย
เพราะสภาพธรรมฝ่ ายที3ไม่ ดนี ันA ให้ ผลเป็ นทุกข์ เท่ านันA จะนํามาซึ3งสิ3งที3ดไี ม่ ได้ เลย
เมืAอโลภะเกิดขึ Qน ก็ตดิ ข้ องในสิงA หนึงA สิงA ใด ไม่ปล่อย ไม่สละ ไม่ยอมให้ จิตเป็ นกุศล และไม่ปล่อยให้
ออกไปจากสังสารวัฏฏ์ โลภะเป็ นเหตุให้ วนเวียนไปในสังสารวัฏฏ์ไม่สิ Qนสุด ขณะที3โทสะเกิดขึนA คุณ
ความดีเกิดไม่ ได้ จิตของผู้ถกู โทสะครอบงําย่ อมไม่ น้อมไปสู่กุศลธรรมเลย มีแต่ ความขุ่นข้ อง
หมองใจ ไม่ พอใจ เมื3อสะสมมีกาํ ลังมากขึนA ก็ถงึ ขันA ล่ วงเป็ นทุจริตกรรมประทุษร้ ายเบียดเบียน
ผู้อ3 ืนให้ เดือดร้ อนได้ โมหะก็เป็ นหนึงA ในกิเลสทังหลายซึ
Q
งA เกิดร่วมกับอกุศลจิตทุกประเภท ไม่มีเว้ นเลย
ขณะทีAมีโมหะขณะขึ Qนนันมื
Q ดมิด ไม่สามารถรู้สภาพธรรมทีAมีจริ งตามความเป็ นจริ งได้ ไม่ร้ ูผิดชอบชัวA ดี
ไม่ร้ ูวา่ อะไรเป็ นคุณเป็ นโทษ และตราบใดทีAยงั มีโมหะอยูก่ ็ยงั ท่องเทีAยววนเวียนไปในสังสารวัฏฏ์ตอ่ ไป นี Q
เพียง ๓ ประเภทใหญ่ๆ ทีAเป็ นเครืA องเศร้ าหมองของจิต เป็ นมูลรากของอกุศล ทีAทําให้ อกุศลเกิดพอกพูน
หนาแน่นมากยิAงขึ Qน แต่เมืAอกล่าวโดยประมวลแล้ ว กิเลสทังหมดทุ
Q
กประเภท เป็ นเครืA องเศร้ าหมองของจิต
ทําให้ จิตไม่สะอาด และยังขัดขวาง ตัดรอนโอกาสแห่งกุศลธรรมอีกด้ วย เมื3อกิเลสเกิดประกอบพร้ อม
กับจิต ก็ทาํ ให้ จติ ขณะนันA เป็ นจิตที3เศร้ าหมองเพราะกิเลส
ก่อนการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านันQ มีผ้ ทู ีAให้ ทาน รักษาศีล งดเว้ นจากทุจริ ตต่างๆ และเจริ ญ
สมถภาวนา (การอบรมเจริ ญความสงบของจิต) จนได้ ความสงบของจิตขันสู
Q งสุดก็มี สามารถระงับหรื อ
ข่มกิเลสได้ ด้วยกําลังของความสงบของจิต แต่ไม่มีใครสามารถดับกิเลสได้ เมืAอพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงบําเพ็ญพระบารมีตลอดระยะเวลา ๔ อสงไขย แสนกัปป์ เมืAอครังQ ทีAทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์ ซึงA เป็ น
ระยะเวลาทีAยาวนานมาก จนเต็มเปีA ยมแล้ ว จึงทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็ นจริ ง ถึงความเป็ นพระ
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สัมมา-สัมพุทธเจ้ า เมืAอพระองค์ทรงตรัสรู้แล้ วก็ได้ ทรงแสดงหนทางคือการอบรมเจริ ญปั ญญาเพืAอเข้ าใจ
สภาพธรรมทีAกําลังปรากฏตามความเป็ นจริ งจนกระทังA สามารถดับกิเลสได้ ตามลําดับขันแก่
Q พทุ ธบริ ษัท
จึงมีพระอริ ยสงฆ์สาวก ผู้ร้ ูแจ้ งอริ ยสัจจธรรมดับกิเลสได้ ตามลําดับขันQ เป็ นจํานวนมาก ทังคฤหั
Q สถ์และ
บรรพชิต

ถ้ าหากพุทธบริษัทยังไม่ สามารถรู้ แจ้ งธรรมในชาตินันA ได้ กส็ ะสมเป็ นอุปนิสัยที3ดที 3 จี ะ

เป็ นผู้ท3 ไี ด้ รับประโยชน์ จากพระธรรมยิ3งขึนA ต่ อไป
พระธรรมทีAพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ละเอียด ลึกซึ Qงเป็ นอย่างยิAง เพราะทรงแสดงถึงลักษณะ
ของสภาพธรรมทีAทรงตรัสรู้ โดยทรงประจักษ์ แจ้ งตามความเป็ นจริ งของสภาพธรรมนันๆ
Q
ถ้ าผู้ใดไม่
ศึกษาพระธรรมที3พระองค์ ทรงแสดงไว้ โดยละเอียด

ให้ เข้ าใจอย่ างถูกต้ องแล้ ว

ก็ย่อมไม่

สามารถมีปัญญาที3จะประจักษ์ แจ้ งลักษณะของสภาพธรรมและดับกิเลสได้ พระธรรมทีAพระองค์
ทรงแสดง ตลอด ๔๕ พรรษา จึงเป็ นคําสอนทีAประเสริ ฐยิAง ทีAเป็ นไปเพืAอปั ญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดย
ตลอด เพืAอให้ พทุ ธบริ ษัทเห็นโทษเห็นภัยของกิเลส เพืAอรู้จกั ตนเองตามความเป็ นจริ งว่ายังเป็ นผู้มากไป
ด้ วยกิเลส ซึงA จะทําให้ เป็ นผู้ไม่ประมาทในชีวิตประจําวัน เพืAอทีAจะได้ ขดั เกลา ละคลาย สลัดสิงA ทีAเป็ น
เครืA องเศร้ าหมองของจิตให้ ตกไป ด้ วยความเข้ าใจทีAถกู ต้ อง โดยเริA มจากการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม
สะสมปั ญญาในชีวิตประจําวัน ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย โดยมั3นใจใน
หนทางแห่ งการอบรมเจริญปั ญญา ว่ าเป็ นหนทางเดียวที3จะทําให้ สัตว์ โลกพ้ นจากเครื3 องเศร้ า
หมองของจิตได้ ในที3สุด ไม่ มีหนทางอื3น
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