ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “ปุถุชชฺ นภาว — ความเป็ นปุถุชน”
ปุถุชฺชนภาว อ่านตามภาษาบาลีวา่ ปุ - ถุด - ชะ - นะ - บา - วะ มาจากคําว่า ปุถุ (หนา) ชน
(ชน, บุคคล) กับคําว่า ภาว (ความเป็ น) ซ้อน ชฺ หลัง ถุ จึงรวมกันเป็ น ปุถุชฺชนภาว แปลว่ า ความเป็ น
ปุถุชนซึ<งเป็ นผู้ท< หี นาแน่ นไปด้ วยกิเลส, บุคคลผู้ไม่ ใช่ พระอริยบุคคล ตราบใดก็ตามที<ยงั ไม่ถงึ
ความเป็ นพระอริ ยบุคคล จะประมาทกําลังของกิเลสไม่ได้ เลย เพราะความเป็ นปุถชุ น มีโทษมาก สามารถ
ทําอกุศลกรรมได้ ทกุ ชนิดจนถึงอกุศลกรรมที<หนัก มีฆา่ มารดา เป็ นต้ นได้
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต แสดงกําลังของพระอริ ยบุคคล และ โทษของ
ความเป็ นปุถชุ น ซึง< แตกต่างกันอย่างสิ Oนเชิง ดังนี O
ดูกร ภิกษุทงั N หลาย ข้ อที<บุคคลผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ (ปั ญญา) จะพึงฆ่ ามารดานันN มิใช่ ฐานะ
มิใช่ โอกาสที<จะมีได้ (คือ เป็ นไปไม่ได้) ดูกร ภิกษุทงั N หลาย แต่ ข้อที<ปุถุชน จะพึงฆ่ ามารดานันN
เป็ นฐานะที<จะมีได้ (คือ เป็ นไปได้)
ดูกร ภิกษุทงั N หลาย ข้ อที<บุคคลผู้ถงึ พร้ อมด้ วยทิฏฐิ จะพึงฆ่ าบิดานันN มิใช่ ฐานะ มิใช่
โอกาสที<จะมีได้ ดูกร ภิกษุทงั N หลาย แต่ ข้อที<ปุถุชนจะพึงฆ่ าบิดานันN เป็ นฐานะที<จะมีได้
ข้ อความในมโนรถปูรณี อรรกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต ได้ อธิบายโทษของความเป็ นปุถชุ น ดังนี O
ความเป็ นปุถุชน ชื<อว่ า มีโทษ ตรงที<ปุถุชนจักทําอนันตริยกรรม (กรรมหนักทางฝ่ าย
อกุศล ให้ผลในภพโดยไม่มีระหว่าง ซึIงจะให้ผลนําเกิ ดในอบายภูมิหลังจากสิP นชี วิตจากชาติ นีแP ล้ว
แน่นอน) มีมาตุฆาต (ฆ่ามารดา) เป็ นต้ น ได้
--------------------------------------ตราบใดที<ยงั มีสงั สารวัฏฏ์ คือ การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ยังมีสภาพธรรมเกิดขึ Oนเป็ นไป ก็ไม่พ้นกรรม
และการได้ รับผลของกรรม สามารถพิจารณาได้ ตงแต่
ั O ขณะเกิด การเกิดเป็ นมนุษย์ในชาตินี Oก็เป็ นผลของ
กุศลกรรม และที<แต่ละบุคคลเกิดมาต่างกัน ก็เพราะกรรมต่างกันนัน< เอง กรรมนันมี
O ทงกุ
ั O ศลกรรม และ
อกุศลกรรม อกุศลกรรมที<ทําแล้ วให้ ผลเป็ นผลที<ไม่ดี ไม่นา่ ปรารถนาไม่นา่ ใคร่ไม่นา่ พอใจ เช่น เห็นสิง< ที<
ไม่ดี ได้ ยินเสียงที<ไม่ไพเราะ ได้ กลิน< ที<ไม่ดี ลิ Oมรสที<ไม่ดี กระทบสัมผัสทางกายที<เย็นเกินไป ร้ อนเกินไป แข็ง
เกินไป ตึงเกินไป จนรุนแรงเป็ นทุกขเวทนาทางกายถึงขันบาดเจ็
O
บ แขนขาด ขาขาด เป็ นต้ น ซึง< จะเกิด
ไม่ได้ เลยถ้ าไม่ได้ กระทําเหตุที<ไม่ดี คือ อกุศลกรรมไว้ ในทางตรงกันข้ าม กุศลกรรม ให้ ผลที<เป็ นสุข ให้ ผล
ที<ดีที<นา่ ปรารถนาน่าใคร่นา่ พอใจเท่านันO
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ข้ อที<นา่ พิจารณาเป็ นอย่างยิ<งคือ ตราบใดที<ยงั ไม่ได้ ร้ ูแจ้ งอริ ยสัจจธรรมถึงความเป็ นพระโสดาบัน
ก็ยงั มีเหตุปัจจัยให้ กระทําอกุศลกรรม ซึง< เป็ นเหตุให้ เกิดในอบายภูมิได้ มี นรก เป็ นต้ น ทําให้ ได้ รับความ
ทุกข์ความเดือดร้ อนมากมาย โดยไม่มีใครทําให้ เลย เป็ นเพราะอกุศลกรรมของตนเองเท่านันO จะเห็นได้
ว่ า ที<สามารถทําอกุศลกรรมทุกระดับขันN ได้ นันN ก็เพราะความเป็ นปุถุชน ซึ<งยังเป็ นผู้ท< หี นาแน่ น
ไปด้ วยกิเลสนั<นเอง
พระธรรมที<พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง แม้ วา่ จะทรงแสดงโดยปรารภถึงบุคคลประเภทต่างๆ แต่
ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมที<มีจริ ง เพราะมีสภาพธรรมที<มีจริ งจึงมีการหมายรู้วา่ เป็ นสัตว์เป็ นบุคคลต่างๆ
แม้ แต่ที<กล่าวถึงปุถชุ น ก็เพราะมีภาวะหรื อมีความเป็ นอย่างนันจริ
O งๆ ซึง< ไม่พ้นจากสภาพธรรมที<มีจริ ง
กล่าวคือ อกุศลธรรมทังหลายทั
O
งปวง
O
เป็ นเครื< องเตือนให้ ผ้ ฟู ั งผู้ศกึ ษาได้ เข้ าใจตัวเองตามความเป็ นจริ ง
เพื<อจะได้ เป็ นผู้ไม่ประมาทในการอบรมเจริ ญปั ญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูก เพื<อขัดเกลาอกุศลธรรมของ
ตนเองซึง< มีมากเป็ นอย่างยิ<ง เพราะโดยปกติของปุถชุ นแล้ ว เป็ นผู้มกั ตกไปจากกุศล ซึง< เป็ นความจริ ง
อย่างยิ<งทีเดียว เพราะเหตุวา่ ปุถชุ น คือ ผู้ไม่ใช่พระอริ ยบุคคล ปุถชุ นยังเต็มไปด้ วยกิเลส เป็ นผู้มีกิเลสที<ยงั
ไม่ได้ ดบั เลย แต่ ในความเป็ นปุถุชนแล้ ว ก็ขนึ N อยู่กับว่ าจะเป็ นปุถุชนผู้มีโทษโดยส่ วนเดียวโดยไม่
มีคุณความดีอะไรเลย มืดบอดสนิท ดิ<งไปในทางความเห็นผิดซึ<งใครๆ ก็ช่วยเหลือไม่ ได้ เป็ น
อันธพาลปุถุชน หรื อ จะเป็ นปุถุชน ผู้เห็นโทษของอกุศลและเห็นคุณประโยชน์ ของกุศล จึง
เจริญกุศลประการต่ างๆ ในชีวติ ประจําวัน แทรกสลับกับอกุศล นีเN ป็ นกัลยาณปุถุชน
ตราบใดที<ยงั เป็ นปุถชุ น ย่อมเป็ นที<แน่นอนว่าอกุศลจิตย่อมเกิดขึ Oนมากกว่ากุศลจิต แต่ถ้าเป็ นผู้ที<ได้
สะสมเหตุที<ดีมา เห็นประโยชน์ของการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริ ญปั ญญาในชีวติ ประจําวัน
เพื<อขัดเกลากิเลสของตนเอง ก็จะทําให้ จากที<เคยเป็ นผู้มีโทษมาก กาย วาจา ใจ เป็ นอกุศลเสียเป็ นส่วน
ใหญ่ ก็จะค่อยๆ น้ อมไปในทางที<เป็ นกุศลยิ<งขึ Oน เห็นประโยชน์ของกุศลธรรมมากยิ<งขึ Oน ขัดเกลากิเลสมาก
ยิ<งขึ Oน
บุคคลผู้ที<ได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม มีความเข้ าใจตามลําดับ ก็จะเห็นพระคุณของพระธรรมที<
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงว่า หากไม่ทรงแสดงสภาพธรรมพร้ อมด้ วยเหตุและผลอย่างละเอียดแล้ ว
สัตว์โลกทังหลายย่
O
อมไม่สามารถพ้ นไปจากความเห็นผิด ความติดข้ อง ความไม่ร้ ูและกิเลสประการอื<นๆ
ได้ พระธรรมเปลี<ยนจากอกุศลซึ<งมีมากให้ ลดน้ อยลง แล้ วก็เพิ<มพูนทางฝ่ ายกุศลขึนN ค่ อยๆ ขัด
เกลาความเป็ นผู้มากไปด้ วยกิเลสไปทีละเล็กทีละน้ อย ทังหมดทั
O
งปวงนั
O
นO ต้ องอาศัยความไม่
ประมาท กล่าวคือไม่ประมาทว่ารู้แล้ ว ไม่ประมาทว่ามีกศุ ลมากแล้ ว หรื อไม่ประมาทว่าตนเองมีกิเลสเบา
บางแล้ ว เพราะเหตุวา่ ตราบใดที<ยงั มีกิเลส ก็ยงั ต้ องฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริ ญปั ญญา เพื<อ
ขัดเกลาละคลายกิเลสของตนเองต่อไป ไม่ขาดการฟั งพระธรรมเป็ นปกติในชีวิตประจําวัน เพราะปั ญญา
เท่านันที
O <จะสามารถดับกิเลสได้ แต่ถ้าไม่มีปัญญาเลย เรื< องของการดับกิเลส ก็เป็ นสิง< ที<เป็ นไปไม่ได้
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