ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“อวิชโฺ ชฆ — ห้ วงนําC คืออวิชชา ความไม่ ร้ ู ”
อวิชโฺ ชฆ อ่านตามภาษาบาลีวา่ อะ - วิด - โช - คะ มาจากคําว่า อวิชชฺ า (ความไม่ร้ ู) กับคําว่า
โอฆ (ห้ วงนํ ;า) รวมกันเป็ น อวิชโฺ ชฆ เขียนเป็ นไทยได้ วา่ อวิชโชฆะ แปลว่า ห้ วงนํา3 คือ อวิชชา (ความ
ไม่ร้ ู) แสดงถึงความเป็ นจริ งของสภาพธรรมทีJมีจริ งอย่างหนึงJ คือ อวิชชา ความไม่ร้ ู ซึงJ ไม่สามารถ
เข้ าใจความจริ งของสิงJ ทีJมีจริ งตามความเป็ นจริ งได้ เลย ไม่นําพาไปสูป่ ระโยชน์ทงปวง
ั;
ทําให้ สตั ว์โลก
เวียนว่ายตายเกิดต่อไป ไม่ทําให้ พ้นจากทุกข์
ข้ อความในอัฏฐสาลินี อรรถกถา พระอภิธรรมปิ ฎก ธัมมสังคณีปกรณ์ แสดงถึงความเป็ นจริ งของ
อวิชโชฆะ ไว้ วา่
“อวิชชา ชื6อว่ า อวิชโชฆะ (โอฆะคืออวิชชา) เพราะให้ จมลงในวัฏฏะ (เวียนว่ายตายเกิดใน
สังสารวัฏฏ์)”
----------------------------------------พระธรรมทีJพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นไปเพืJอประโยชน์เกื ;อกูล คือ เพืJอความเข้ าใจถูกเห็น
ถูกโดยตลอด เป็ นไปเพืJอขัดเกลาละคลายความไม่ร้ ูและความเห็นผิดทีJยดึ ถือสภาพธรรมว่าเป็ นตัวตน
เป็ นสัตว์เป็ นบุคคล ตลอดจนถึงขัดเกลากิเลสประการอืJนๆ จนกว่าจะถูกดับหมดสิ ;นไป ไม่วา่ พระองค์จะ
ทรงแสดงโดยนัยใด ก็ไม่พ้นไปจากสภาพธรรมซึงJ เป็ นสิงJ ทีJมีจริ งๆ และสิงJ ทีJมีจริ งๆ นัน; ก็ไม่พ้นไปจาก
ชีวิตประจําวันเลย ไม่ต้องไปแสวงหาทีJไหน
กิเลสทังหลายทั
;
งปวง
;
เป็ นสภาพธรรมฝ่ ายทีJไม่ดี ย่อมทําให้ จิตใจเศร้ าหมอง ไม่ผอ่ งใส ทังโลภะ
;
(ความติดข้ องต้ องการ) โทสะ (ความโกรธ ความขุน่ เคืองใจ) อวิชชา (ความไม่ร้ ู) เป็ นต้ น สําหรับผู้ทีJยงั เป็ น
ปุถชุ นทีJยงั หนาแน่นไปด้ วยกิเลสประการต่างๆ มากมาย ในชีวติ ประจําวันในภพนี ;ชาตินี ;ก็ยงั ไม่พ้นไปจาก
กิเลสเหล่านี ; เป็ นผู้ถกู กิเลสกลุ้มรุมเป็ นอย่างมาก ซึงJ ไม่เพียงแต่ในชาตินี ;เท่านันที
; Jมีกิเลสมาก โดยมี
อวิชชา ความไม่ร้ ู เป็ นหัวหน้ า ถ้ าย้ อนกลับไปในอดีตชาติอนั ยาวนานทีJผา่ นมา ก็มีกิเลสมาก มีความไม่ร้ ู
มากเหมือนกัน สะสมสืบต่อจนมาถึงปั จจุบนั ชาตินี ; และยังจะต้ องเป็ นอย่างนี ;อีกต่อไป ทําให้ ไม่ร้ ูความ
จริ งของสิงJ ทีJกําลังปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ ;น ทางกาย และทางใจ ทันทีทีJได้ เห็น ได้ ยิน ได้ กลินJ
ลิ ;มรส รู้สงิJ ทีJกระทบสัมผัสกาย ก็ตดิ ข้ องยินดีพอใจ หรื อ โกรธ ขัดเคือง ไม่พอใจแล้ ว ซึงJ จะเห็นได้ วา่ กิเลส
ที6สะสมมา มีมากเหลือเกิน ถ้ าไม่ ได้ อาศัยพระธรรมที6พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ชีวติ จะ
เป็ นอย่ างไร ก็สะสมอกุศลมากยิ6งขึน3 ต่ อไป
อวิชชา เป็ นสภาพธรรมทีJไม่ร้ ูความจริ ง เมืJอว่าโดยสภาพธรรมแล้ ว ได้ แก่ โมหเจตสิก ซึงJ เป็ นสภาพ
ธรรมทีJเกิดกับอกุศลจิตทุกประเภท จะเห็นได้ วา่ อกุศลจิตทุกดวงทุกประเภท เกิดเพราะอวิชชา หรื อโมหะ
ซึงJ เป็ นความหลง ความไม่ร้ ู ไม่ร้ ูวา่ อะไรเป็ นกุศล อะไรเป็ นอกุศล ไม่ร้ ูวา่ อะไรเป็ นเหตุทีJจะทําให้ เกิดผล
อะไรในชีวิต เป็ นต้ น ทีJแต่ละบุคคลยังวนเวียนอยูใ่ นสังสารวัฏฏ์ จมลงในสังสารวัฏฏ์ ก็เพราะยังมีอวิชชา
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อยูน่ นัJ เอง เป็ นสภาพทีJห้ มุ ห่อไว้ ทําให้ ไม่ร้ ูความจริ ง เมืJอไม่ร้ ูความจริ งก็มืดมน ไม่สามารถทีJเข้ าใจสภาพ
ธรรมทีJกําลังมีกําลังปรากฏในขณะนี ;ได้ ในชีวติ ประจําวัน อกุศลจิตเกิดมาก จึงสะสมความไม่ ร้ ู ไป
ด้ วยทุกครัง3 ที6อกุศลจิตเกิดขึน3
เพราะมีความไม่ร้ ู หรื อ อวิชชา เป็ นเหตุ จึงทําให้ มีการกระทําอกุศลกรรมประการต่าง ๆ มากมายมี
ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็ นต้ น ซึงJ เป็ นสิงJ ทีJไม่ควรทํา ไม่ควรสะสมเป็ นอย่างยิJง เพราะเป็ นการสะสมเหตุทีJไม่ดี
เป็ นโทษทันทีในขณะทีJทํา และเมืJอผลจากเหตุทีJไม่ดีเกิดขึ ;นก็เกิดขึ ;นกับตนเอง โดยไม่มีใครทําให้ เลย
เพราะอวิชชา จึงกระทําในสิ6งที6ไม่ ควรทํา ปั ญหาต่ างๆ ทุจริตทุกวงการที6เกิดขึน3 ก็มาจากอวิชชา
ทัง3 นัน3 เมืJอกระทําในสิงJ ทีJไม่ควรทํา ก็เป็ นการตัดโอกาสแห่งการเกิดขึ ;นของกุศลธรรมประการต่างๆ จึง
กล่าวได้ วา่ อวิชชาทําให้ ได้ ในสิงJ ทีJไม่ควรได้ และ ทําให้ ไม่ได้ ในสิงJ ทีJควรได้ แต่ถ้าเป็ นปั ญญาแล้ ว ตรงกัน
ข้ ามกับอวิชชาอย่างสิ ;นเชิง เป็ นเหตุให้ ความดีประการต่าง ๆ เจริ ญยิJงขึ ;น ทําให้ ได้ ในสิงJ ทีJควรได้ เพราะ
กุศลธรรมเจริ ญขึ ;น ก็นํามาซึงJ สิงJ ทีJดีโดยประการทังปวง
;
ปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็นถูก จึงเป็ นธรรมทีJ
นําไปสูค่ ณ
ุ ความดีทงปวงอย่
ั;
างแท้ จริ ง ทําให้ เว้ นจากสิงJ ทีJไม่ดี เพราะเป็ นไปไม่ได้ ทีJปัญญาจะเลือกทําชัวJ
ในชาตินี ; ยังเป็ นผู้มีกิเลสมาก อกุศลจิตเกิดบ่อยมาก ในขณะทีJอกุศลจิตเกิด ก็มีอวิชชาเกิดร่วมด้ วย
ทุกครัง; ก็สะสมความไม่ร้ ูมากขึ ;นเรืJ อยๆ และปั ญญาก็ยงั ไม่เจริ ญ ถ้ าหากว่าไม่ได้ สะสมเหตุทีJดีบอ่ ยๆ
เนืองๆ โดยเฉพาะการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริ ญปั ญญาในชีวติ ประจําวันแล้ ว ก็ยอ่ มจะ
เป็ นโอกาสของอกุศลทีJจะเกิดขึ ;นครอบงําจิตใจอยูต่ ลอดเวลา และจะตายโดยไม่ได้ เข้ าใจอะไรเลยพร้ อม
กับหอบเอาสิงJ สกปรกคืออกุศลสะสมติดตามไปอีกมาก ซึงJ จะเห็นได้ วา่ ความตายจะมาถึงเมืJอไหร่ ไม่มี
ใครทราบได้ อาจจะเป็ นขณะต่อไปก็ได้ ในเมืJอยังมีชีวิตอยู่ จึงไม่ควรประมาทในชีวิต ควรเจริ ญกุศล
สะสมความดีทกุ ประการ และ ควรอย่างยิJงทีJจะสะสมสิงJ ทีJประเสริ ฐทีJสดุ นันJ ก็คือ การฟั งพระธรรมศึกษา
พระธรรม ซึงJ จะทําให้ เกิดความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปตามลําดับ อวิชชา ซึงJ เป็ นความไม่ร้ ู จะถูกดับได้ อย่าง
เด็ดขาดไม่เกิดอีกเลย เมืJอได้ ร้ ูแจ้ งอริ ยสัจจธรรมถึงความเป็ นพระอรหันต์ พ้ นจากสภาพทีJทําให้ จมลงใน
สังสารวัฏฏ์โดยประการทังปวง
;
ซึงJ เป็ นเรืJ องทีJไกลมาก แต่สําหรับผู้เห็นประโยชน์ของการได้ เข้ าใจความ
จริ ง ก็สามารถเริJ มสะสมอบรมปั ญญาได้ ตงแต่
ั ; ในขณะนี ; ทุกครัง3 ที6ฟังพระธรรมเข้ าใจ ก็เป็ นการ
ค่ อยๆ ขัดเกลาละความความไม่ ร้ ู ไปทีละเล็กทีละน้ อย เมื6อเห็นประโยชน์ ของการได้ เข้ าใจ
ความจริง จึงไม่ ขาดการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรมเป็ นปกติในชีวติ ประจําวัน ไม่ ประมาทใน
แต่ ละคําที6พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดแี ล้ ว.
[ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗]
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