ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “อโมห — ความไม่ หลง,ปั ญญา”
อโมห อ่านตามภาษาบาลีวา่ อะ - โม - หะ มาจากคําว่า น (ไม่ ) กับคําว่า โมห (ความหลง,
ความไม่ ร้ ู ) [แปลง น เป็ น อ] จึงรวมกันเป็ น อโมห เขียนเป็ นไทยได้ วา่ อโมหะ หมายถึง ความไม่ หลง
ซึ8งก็คือ ปั ญญา นั8นเอง เป็ นสภาพธรรมที8ตรงกันข้ ามกับความหลงความไม่ ร้ ู
ข้ อความในอัฏฐสาลินี อรรถกถา พระอภิธรรมปิ ฎก ธัมมสังคณีปกรณ์ ได้ แสดงความเป็ นจริ งของ
อโมห (อโมหะ) ไว้ ดงั นี P
“ที8ช8 ือว่ า อโมหะ เพราะเป็ นเหตุให้ สัตว์ ทงั N หลายไม่ ล่ ุมหลง หรื อว่ า ตัวปั ญญาเอง ย่ อมไม่ ล่ ุม
หลงในอารมณ์ หรื อว่ า เป็ นเพียงสภาพที8ไม่ ล่ ุมหลง เท่ านันN ”
----------------------------------------พระธรรมทีRพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ตลอด ๔๕ พรรษา ทุกคําเป็ นคําอนุเคราะห์เกื Pอกูล
เป็ นไปเพืRอความเข้ าใจถูกเห็นถูกสําหรับผู้ทีRได้ ฟังได้ ศกึ ษาอย่างแท้ จริ ง ซึงR มีเป็ นส่วนน้ อยเท่านันที
P Rจะได้
ยินได้ ฟังคําจริ ง เฉพาะผู้ทีRสะสมเหตุทีRดีมาแล้ ว เห็นประโยชน์ของพระธรรมมาแล้ วจึงมีโอกาสได้ ฟังได้
ศึกษาและได้ รับประโยชน์จากพระธรรมตามกําลังปั ญญาของตนเอง คําที8กล่ าวถึงสภาพธรรมที8เป็ น
ปั ญญานันN มีมาก รวมถึง อโมหะ ความไม่ หลง ซึ8งเป็ นสภาพธรรมที8ตรงกันข้ ามกับโมหะความ
หลงความไม่ ร้ ู อย่ างสินN เชิง
ปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็นถูก เป็ นประโยชน์ เป็ นสิงR ทีRมีคา่ เป็ นสิงR ทีRประเสริ ฐทีRสดุ ในบรรดาสภาพ
ธรรมทังหลายที
P
Rเกิดเพราะเหตุปัจจัย สะสมสืบต่ออยูใ่ นจิตทุกขณะ เป็ นทีRพงึR ทังในชาติ
P
นี Pและในชาติตอ่ ๆ
ไปอีกด้ วย แต่ละคนในฐานะทีRเป็ นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว ปั ญญาจะเกิดขึ Pนเจริ ญขึ Pนได้ ก็
ต้ องได้ ฟังพระธรรมทีRพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ถ้ าไม่มีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ไม่มี
ทางทีRสตั ว์โลกจะได้ ยินได้ ฟังพระธรรม ไม่มีทางทีRปัญญาจะเจริ ญขึ Pนได้ เลย สัตว์โลกมืดมิดด้ วยความไม่ร้ ู
คือโมหะหรื ออวิชชา แต่เพราะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าและทรงแสดงพระธรรม จึงทําให้ สตั ว์
โลกทีRสะสมเหตุทีRดีมามีโอกาสได้ ฟังคําจริ งทีR มีการอบรมเจริ ญปั ญญา ทําให้ คอ่ ยๆ ขัดเกลาละคลาย
ความไม่ร้ ูและกิเลสทังหลายไปที
P
ละเล็กทีละน้ อย จนกระทังR สามารถทีRจะดับได้ ตามลําดับขันP
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เป็ นทีRนา่ พิจารณาว่า ทุกคนทีRยงั ไม่สามารถทีRจะดับกิเลส (เครืR องเศร้ าหมองของจิต) ได้ ก็ยงั มีอวิชชา
(ความไม่ร้ ู) โลภะ (ความติดข้ อง) โทสะ (ความโกรธความขุน่ เคืองใจ) มานะ (ความสําคัญตน) เป็ นต้ น
ไม่ได้ ร้ ูเลยว่า ไม่ดี แต่ก็ยงั มี และถึงรู้วา่ ไม่ดี แต่ก็ยงั มี เนืRองจากเป็ นธรรมทีRเกิดเพราะเหตุปัจจัย และ
เพราะเหตุวา่ ปั ญญายังไม่ถงึ ขันที
P Rจะรู้จริ งๆ ทีRจะประจักษ์ ลกั ษณะของสภาพธรรมได้ แต่เพียงปั ญญา
เล็กน้ อยขันฟั
P ง ก็ยงั เห็นประโยชน์อย่างนี P และถ้ าปั ญญาเพิRมมากขึ Pนก็ยิRงจะเป็ นประโยชน์เกื Pอกูลได้ มาก
ยิRงขึ Pน
พระธรรมทีRพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว เป็ นทีRพงึR จริ งๆ สําหรับสัตว์โลก เกื Pอกูลให้ เกิด
ปั ญญา และปั ญญาเท่านันที
P Rสามารถเห็นโทษของกิเลสและสามารถดับกิเลสซึงR เป็ นสิงR ทีRไม่ดีทีRสะสมมา
ในจิตได้ เพราะฉะนันP ต้ องอบรมเจริญปั ญญาเท่ านันN ไม่ ใช่ ไปคิดเอง ไม่ ใช่ ไปทําอะไรตามๆ กัน
ณ สถานที8ต่างๆ แล้ วเข้ าใจผิดเห็นผิดว่ าเป็ นทางที8จะทําให้ หมดจดจากกิเลส แต่ต้องเป็ นผู้ทีRได้ ฟัง
พระธรรมและเข้ าใจสิงR ทีRได้ ยินได้ ฟัง ซึงR กําลังมีจริ งๆ ในขณะนี PเพิRมขึ Pน ยกตัวอย่างเช่น ถ้ าขณะใดก็ตาม
กําลังโกรธ พอระลึกถึงความจริง ขณะนันN ไม่ โกรธแล้ ว ได้ แทนที8จะโกรธ ก็มีเมตตาได้ หรื อ ถ้ า
เข้ าใจว่ าเป็ นเพียงสภาพธรรมที8เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้ วก็ดบั ไป จะไปติดข้ องในอะไร จะไป
โกรธในอะไร เพราะเกิดแล้ วดับแล้ ว ไม่ เหลือแล้ ว เป็ นต้ น นีคN ือ ความเป็ นไปของปั ญญา ความ
เข้ าใจถูกเห็นถูกที8ค่อยๆเจริญขึนN อย่ างแท้ จริง
ทุกคนเกิดมาแล้ วต้ องตาย ทรัพย์สมบัตทิ งหลาย
ัP
บุคคลผู้เป็ นทีRรักหรื อแม้ แต่ร่างกายทีRยดึ ถือว่าเป็ น
ของเรานี P ก็ตดิ ตามไปในชาติหน้ าไม่ได้ จริ งๆ แล้ วในหนึงR ชาติทีRเกิดมาเป็ นมนุษย์ ควรทีRจะเป็ นอย่างไร
ก่อนทีRจะละจากโลกนี Pไปด้ วยความตายทีRเกิดขึ Pน ซึงR ไม่สามารถทีRจะรู้ได้ เลยว่าจะเป็ นเมืRอใด? แต่ ถ้าไม่ ได้
ฟั งพระธรรมที8พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง จะไม่ ร้ ู คุณค่ าเลยว่ า สิ8งที8มีคุณค่ าเหนือสิ8งอื8นใด
ก็คือปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็นถูก หรื อ อโมหะ ซึ8งบุคคลอื8นที8ไม่ ใช่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ไม่
สามารถแสดงให้ บุคคลอื8นเกิดความรู้ ความเข้ าใจในสิ8งที8มีจริงๆ ที8กาํ ลังปรากฏเป็ นแต่ ละขณะ
ในชีวติ นีไN ด้ เลย ถ้ าไม่ เห็นคุณค่ าของพระธรรม ชีวติ ก็อยู่ไปๆในแต่ ละวัน มีแต่ สะสมกิเลส
เพิ8มขึนN พอกพูนความไม่ ร้ ู ความติดข้ อง ความไม่ พอใจ เพิ8มขึนN หนาแน่ นไปเรื8 อยๆ ทําให้ เวียน
ว่ ายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ ต่อไปอย่ างไม่ จบสินN ไม่ พ้นจากทุกข์
เมืRอได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมก็จะมีความมันR คงทีRจะรู้วา่ สิงR ทีRสาํ คัญทีRสดุ ในชีวิต คือการทีRมี
โอกาสได้ ฟังพระธรรม ได้ เข้ าใจพระธรรม ได้ เป็ นชาวพุทธซึงR เป็ นผู้ทีRเข้ าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ
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เจ้ า เป็ นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจริ งๆ ประการทีRสาํ คัญ พระธรรมไม่ใช่เรืR องฟั งแค่วนั เดียว สองวัน
แต่เป็ นเรืR องทีRจะต้ องฟั งไปตลอดชีวติ และชาตินี Pก็ยงั ไม่พอ เนืRองจากสะสมโมหะหรื ออวิชชาและกิเลส
ทังหลายมาอย่
P
างมากในสังสารวัฏฏ์ ก็ต้องสะสมปั ญญาเป็ นเวลาทีRยาวนาน ถ้ าเห็นประโยชน์ ของพระ
ธรรมแล้ ว จะเห็นได้ เลยว่ าชีวติ นีขN าดการฟั งพระธรรมไม่ ได้ ยิ8งฟั ง ยิ8งเข้ าใจ ยิ8งเห็นความ
ละเอียดลึกซึงN ของพระธรรม

เพราะเหตุวา่ ถึงแม้ วา่ สิงR อืRนจะเกิดขึ Pนและหมดไป แต่ปัญญาซึงR เริR ม

เกิดขึ PนและมีความสนใจทีRจะรู้ตอ่ ไป จะเจริ ญขึ Pน เป็ นการค่อยๆสะสมความเข้ าใจถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย
ซึงR จะต้ องมีความอดทน มีความเพียร มีความจริ งใจทีRจะฟั ง ทีRจะศึกษาพระธรรมต่อไป เพราะเห็น
ประโยชน์วา่ เป็ นทีRพงึR ได้ เป็ นสิงR ทีRประเสริ ฐสําหรับชีวิต ไม่นําพาชีวิตไปในทางเสือR มเลยแม้ แต่น้อย มีแต่
จะนําไปสูค่ วามเจริ ญด้ วยคุณความดี จนสามารถดับกิเลสได้ ตามลําดับขันP ทังหมดทั
P
งปวงนั
P
นP ก็เพราะ
ความเป็ นไปของปั ญญาหรื อ อโมหะอย่างแท้ จริ ง
[ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗]
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