ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“โมหธมฺม --- สิ<งที<มีจริง คือ ความหลง ความไม่ ร้ ู ”
โมหธมฺม อ่านตามภาษาบาลีวา่ โม - หะ - ดํา - มะ] มาจากคําว่า โมห (ความหลง, ความไม่ ร้ ู )
กับคําว่า ธมฺม (สิ;งที;มีจริง, ธรรม) รวมกันเป็ น โมหธมฺม เขียนเป็ นไทยได้ วา่ โมหธรรม หรื อ โมห
ธัมมะ แปลว่า สิ;งที;มีจริง คือ โมหะ ซึ;งเป็ นความหลง ความไม่ ร้ ู สิงB ทีBมีจริ งทังหมด
D
เป็ นธรรม ไม่วา่
จะเป็ นกุศลหรื ออกุศล หรื อไม่ใช่ทงกุ
ั D ศลไม่ใช่ทงอกุ
ั D ศล ก็เป็ นธรรม ดังนันD ธรรมจึงกว้ างขวางมาก
ครอบคลุมสิงB ทีBมีจริ งทุกอย่างทุกประการ ไม่วา่ จะกล่าวถึงสิงB ใด ก็ไม่พ้นจากธรรมเลย แม้ แต่โมหะ ความ
หลง ความไม่ร้ ู ก็มีจริ ง จึงเป็ นธรรมประเภทหนึงB แต่เป็ นธรรมฝ่ ายทีBไม่ดี ใครก็ตามทีBยงั ไม่สามารถรู้แจ้ ง
อริ ยสัจจธรรมถึงความเป็ นพระอรหันต์ ยังมีโมหะด้ วยกันทังนั
D นD สําหรับผู้ทีBเห็นประโยชน์ของพระธรรม
เมืBอรู้วา่ ตนเอง ยังไม่ร้ ู ยังมากไปด้ วยโมหะ จึงฟั งพระธรรม ด้ วยความอดทน จริ งใจ เพืBอค่อยๆ สะสม
ความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย อิตวิ ตุ ตกะ มลสูตร แสดงความเป็ นจริ งของโมหธรรม ไว้
ดังนี D
โมหะ ให้ เกิดความพินาศ โมหะทําจิตให้ กาํ เริบ ชนไม่ ร้ ู สกึ โมหะนันO อันเกิดในภายในว่ า
เป็ นภัย คนหลง ย่ อมไม่ ร้ ู จกั ประโยชน์ ย่ อมไม่ เห็นธรรม โมหะ ย่ อมครอบงํานรชนในขณะ
ใด ความมืดตือO ย่ อมมีในขณะนันO
------------------------------------พระธรรมทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ทุกคําเป็ นคําจริ ง เป็ นคําอนุเคราะห์เกื Dอกูล เป็ น
ประโยชน์ทีBทําให้ ผ้ ฟู ั งผู้ศกึ ษาได้ มีความเข้ าใจทีBถกู ต้ อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงเป็ นกัลยาณมิตรสูงสุด
เพราะเหตุวา่ ทุกคําจริ งของพระองค์ ไม่ได้ ต้องการให้ ใครเข้ าใจผิดเลยแม้ แต่น้อย แต่พระองค์ทรงแสดง
พระธรรมโดยนัยต่างๆ มากมาย หลากหลาย โดยละเอียด โดยประการทังปวง
D
ซํ Dาแล้ วซํ Dาอีก ทีBจะทําให้
ผู้ฟังผู้ศกึ ษาค่อยๆ เข้ าใจขึ Dน เข้ าใจในความเป็ นจริ งของธรรม ตามความเป็ นจริ ง แม้ แต่ในเรืB องของโมหะ
ซึงB เป็ นความหลง ความไม่ร้ ู พระองค์ทรงแสดงโดยใช้ พยัญชนะมากมายทีBแสดงถึงความจริ งของธรรม
ประเภทนี D ซึงB มีจริ งๆ เป็ นธรรมทีBไม่ร้ ูสงิB ทีBมีจริ งตามความเป็ นจริ ง เป็ นธรรมทีBเศร้ าหมอง เมืBอกล่าวถึง
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ความเศร้ าหมองแล้ ว ย่อมเป็ นความไม่บริ สทุ ธิZ เป็ นความมัวหมอง ได้ แก่ กิเลสทังหลายทั
D
งปวง
D
ซึงB ทําให้
จิตเศร้ าหมอง โดยเฉพาะอย่างยิBง คือ โมหะ เป็ นความเศร้ าหมองยิBงกว่าความเศร้ าหมองทังหลาย
D
คนทีB
ยังมีกิเลสอยู่ จะกล่าวว่าตนเองไม่มีความเศร้ าหมอง เป็ นผู้ปราศจากความเศร้ าหมองไม่ได้ เลย เพราะ
เหตุวา่ บุคคลผู้ทีBไม่มีความเศร้ าหมอง เป็ นผู้ทีBปราศจากความเศร้ าหมองโดยประการทังปวง
D
คือ พระ
อรหันต์ เท่านันD
กิเลสทังหลายทั
D
งปวง
D ย่อมทําให้ จิตเศร้ าหมอง ไม่ผอ่ งใส สําหรับผู้ทีBยงั เป็ นปุถชุ น ในชีวิตประจําวันก็
ยังไม่พ้นไปจากกิเลสประการต่างๆ เลย เป็ นผู้ถกู กิเลสกลุ้มรุมเกือบจะตลอดเวลา เพราะถ้ ากุศล คือ
ความดีไม่เกิด ก็เป็ นโอกาสทีBกิเลสจะเกิดขึ Dนทํากิจหน้ าทีB ทําให้ จิตเป็ นอกุศล แปดเปื อD นจิต ทําให้ จิตเศร้ า
หมอง ซึงB ไม่เพียงแต่ในชาตินี Dเท่านันที
D Bมีกิเลสมาก โดยมีโมหะ ความหลง ความไม่ร้ ู เป็ นหัวหน้ า แต่เมืBอ
ย้ อนไปในอดีตชาติอนั ยาวนานทีBผา่ นมา ก็มีกิเลสมาก ทีBสะสมสืบต่อ จนมาถึงปั จจุบนั ชาตินี D กล่าวได้ เลย
ว่าสะสมโมหะทุกครังD ทีBอกุศลเกิดขึ Dน
สิงB ทีBควรพิจารณาเป็ นอย่างยิBง คือ โมหะ ความหลง ความไม่ร้ ู เป็ นกิเลสหรื อเปล่า? บางคนไม่คดิ ถึง
เลย คิดถึงแต่โลภะ โทสะ มานะ(ความสําคัญตน) เป็ นต้ น ซึงB ทําให้ มีการกระทําในสิงB ทีBไม่เหมาะไม่ควร ซึงB
สามารถพิจารณาเห็นได้ แต่ไม่ร้ ูเลยว่า ขณะทีBไม่ร้ ูลกั ษณะของสิงB ทีBกําลังปรากฏ นีBก็เป็ นกิเลส เป็ นธรรม
ฝ่ ายทีBไม่ดีด้วย จะไปเอากิเลสมาละกิเลสเป็ นไปไม่ได้ เลย เพราะว่าความไม่ร้ ูจะนํามาซึงB ความรู้ไม่ได้
ความไม่ร้ ู ก็ตรงกันข้ ามหรื อต่างกับธรรมทีBเป็ นความเห็นถูกความเข้ าใจถูก ความไม่ร้ ูเป็ นมูลรากให้ เกิด
อกุศลทังหมด
D
ด้ วยเหตุนี D เมืBอรู้อย่างนี Dว่าตนเองไม่ร้ ู จึงฟั งพระธรรมทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง
เพืBอทีBจะได้ ร้ ูความจริ ง เพราะว่า ความเข้ าใจถูกเห็นถูก ก็เป็ นสิงB ทีBมีจริ ง ไม่ร้ ูก็เป็ นสิงB ทีBมีจริ ง เพราะฉะนันD
ฟั งพระธรรมเพืBอให้ เข้ าใจความจริ งว่าเป็ นเพียงสิงB ทีBมีจริ งๆชัวB คราวบังคับบัญชาไม่ได้ ไม่ใช่ของใครด้ วย
และไม่ได้ เกิดขึ Dนเพราะหวังจะให้ เกิด หรื อว่าจะมีใครไปทําให้ เกิดขึ Dน ก็ไม่ได้ นีBคือ ความจริ งของสิงB ทีBมีจริ ง
ทีBจะค่อยๆเข้ าใจขึ Dนได้ จากการมีโอกาสได้ ฟังและไตร่ตรองตามพระธรรมทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรง
แสดงไว้ ดีแล้ ว
พระธรรมทังหมดที
D
Bพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เพืBอความเข้ าใจถูกเห็นถูกตามความเป็ นจริ งว่า
เป็ นธรรม(สิงB ทีBมีจริ ง) แต่เนืBองจากสะสมความเป็ นเรามาอย่างยาวนาน ก็ยงั เป็ นเราอยู่ ยังมีความเป็ นเรา
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ทีBต้องการสิงB ต่างๆ แต่ตามความเป็ นจริ ง ก็คือ เป็ นสิงB ทีBเกิดขึ Dน มีจริ งๆ ตามเหตุตามปั จจัยซึงB ไม่ใช่เรา พระ
ธรรมทังหมดเพื
D
Bอให้ ร้ ูความจริ ง ไม่วา่ จะเป็ นขณะไหนก็ตาม จริ งทังหมด
D
เช่น ขณะเห็นก็จริ ง แต่ยงั ไม่ร้ ู
ความจริ ง ขณะกําลังได้ ยินก็จริ ง แต่ยงั ไม่ร้ ูความจริ ง ขณะกําลังคิด ก็จริ ง แต่ไม่ร้ ูความจริ ง โมหะ เกิดขึนO
ทํากิจหน้ าที;ไม่ ร้ ู ไม่ เห็นความจริง เป็ นสภาพที;ห้ มุ ห่ อไว้ ทาํ ให้ ไม่ ร้ ู ความจริง เมืBอไม่ร้ ูความจริ งก็ไม่
สามารถทีBเข้ าใจสภาพธรรมทีBกําลังมีกําลังปรากฏในขณะนี Dได้ และความหลงความไม่ร้ ู ก็เป็ นต้ นเหตุของ
ความไม่ดีทงหมด
ัD
ถ้ าไม่ มีโอกาสได้ ฟังพระธรรมที;พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง จะไม่ มีทางเข้ า
ใจเลยว่ า มากไปด้ วยโมหะเป็ นอย่ างยิ;ง เพราะฉะนันO พระธรรมทังO หมด เพื;อให้ เข้ าใจถูกเห็นถูก
ในสิ;งที;มีจริงๆ ค่ อยๆ ขัดเกลาละคลายโมหะ ความหลง ความไม่ ร้ ู ไปทีละเล็กทีละน้ อย
ขณะทีBฟังพระธรรมแล้ วเข้ าใจถูกเห็นถูก

ขณะนันปั
D ญญาค่อยๆ

สะสมอบรมทีละเล็กทีละน้ อย

ปั ญญาขันฟั
D งยังไม่สามารถดับโมหะได้ แต่ปัญญาจะค่อยๆ ละคลายความไม่เข้ าใจธรรมตามความเป็ น
จริ งลงได้ โดยทีBไม่มีตวั ตนจะสามารถตัดหรื อทําลายโมหะให้ หมดสิ Dนไปได้ นอกจากผู้นนจะมี
ั D โอกาสฟั ง
พระธรรม ศึกษาพระธรรมให้ เข้ าใจ ซึงB จะต้ องอาศัยกาลเวลาอันยาวนานในการอบรมเจริ ญปั ญญา ไม่
ประมาทในคําจริ งแต่ละคําทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละ
เล็กทีละน้ อย ซึงB จะเป็ นไปเพืBอขัดเกลาละคลายโมหะได้ ในทีBสดุ ส่วนการไปทําอย่ างอื;นด้ วยความไม่ ร้ ู
ด้ วยความอยาก ด้ วยความหวังความต้ องการ นั;นไม่ ใช่ หนทางที;จะทําให้ ปัญญาเจริญขึนO แต่
เป็ นหนทางที;เพิ;มความหลงความไม่ ร้ ู
เป็ นโทษเท่ านันO

เพิ;มความอยากและเพิ;มความเห็นผิดให้ มากยิ;งขึนO ซึ;ง

เป็ นโทษทังO ในชาตินีแO ละสะสมเป็ นโทษในชาติต่อๆไปอีกด้ วย

ซึงB ควรจะได้

พิจารณาเป็ นอย่างยิBง ดังนันD จึงไม่มีหนทางอืBน นอกจากฟั งพระธรรมทีBพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดง
ไว้ ดีแล้ ว
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