ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“สมฺมาสมฺพุทธฺ รตน — พระสัมมาสัมพุทธรั ตนะ”
สมฺมาสมฺพุทธฺ รตน อ่านตามภาษาบาลีวา่ สํา - มา – สํา - พุด - ทะ - ระ - ตะ - นะ มาจาก
คําว่า สมฺมาสมฺพุทธฺ (ผู้ทรงตรั สรู้ ส9 งิ ที9มีจริง โดยชอบด้ วยพระองค์ เอง ถึงความเป็ นพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า) กับคําว่า รตน (สิง6 ที6มีคา่ มาก, สิง6 ที6ประเสริ ฐ,ควรแก่การบูชา, ปรากฏได้ โดยยาก) รวมกันเป็ น
สมฺมาสมฺพุทธฺ รตน เขียนเป็ นไทยได้ วา่ สัมมาสัมพุทธรั ตนะ (พระสัมมาสัมพุทธรัตนะ) หมายถึง สิง6 ที6
มีคา่ สิง6 ที6ประเสริ ฐ สิง6 ที6หาสิง6 ใดเปรี ยบมิได้ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต ปสาทสูตร แสดงความประเสริ ฐที6สดุ ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ดังนี T
“สัตว์ ท9 ไี ม่ มีเท้ าก็ดี มี ๒ เท้ าก็ดี มี ๔ เท้ าก็ดี มีเท้ ามากก็ดี มีรูปก็ดี ไม่ มีรูปก็ดี มีสัญญาก็ดี
ไม่ มีสัญญาก็ดี มีสัญญาก็มใิ ช่ ไม่ มีสัญญาก็มใิ ช่ ก็ดี มีประมาณเท่ าใด พระตถาคตอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้ า บัณฑิตกล่ าวว่ า เลิศกว่ าสัตว์ เหล่ านันW ”
--------------------------------บุคคลผู้ที6ประเสริ ฐที6สดุ ในโลก ไม่มีผ้ ใู ดเปรี ยบได้ เลยคือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ นพระสัมมาสัม
พุทธรัตนะ เพราะพระองค์ทรงตรัสรู้ สงิ6 ที6มีจริ งตรงตามความเป็ นจริ ง โดยชอบ ด้ วยพระองค์เอง กว่าที6
พระองค์จะได้ ตรัสรู้นนั T ทรงบําเพ็ญพระบารมี(คุณความดีที6จะทําให้ ถงึ ฝั6งของการดับกิเลส) มาตลอด
ระยะเวลาสีอ6 สงไขยแสนกัปป์ ซึง6 เป็ นเวลาที6นานมาก เมื6อได้ ทรงตรัสรู้แล้ ว ก็ทรงมีพระมหากรุณาที6จะ
เกื Tอกูลสัตว์โลกด้ วยการทรงแสดงพระธรรมให้ ได้ เข้ าใจความจริ ง พระมหากรุณาคุณของพระองค์ที6มีตอ่
สัตว์โลกคือ ทรงแสดงพระธรรมให้ สตั ว์โลกได้ เข้ าใจตามความเป็ นจริ ง จากที6สตั ว์โลกเคยเป็ นผู้มากไป
ด้ วยกิเลสประการต่างๆ ก็สามารถที6จะขัดเกลาละคลายและดับกิเลสได้ ตามลําดับขันT ด้ วยปั ญญาอัน
เกิดจากการได้ ฟังพระธรรมที6พระองค์ทรงแสดง การที6พระองค์ทรงแสดงความจริ งของสิง6 ที6มี ซึง6 เป็ นธรรม
ให้ คนอื6นได้ ร้ ูได้ เข้ าใจด้ วย เป็ นพระคุณอันสูงสุดยิ6งของพระองค์ที6มีตอ่ สัตว์โลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรง
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ตรัสรู้และทรงพระมหากรุณาแสดงความจริ งให้ คนอื6นได้ ร้ ูได้ เข้ าใจด้ วย

จึงมีผ้ ทู ี6อบรมเจริ ญปั ญญา

สามารถที6จะรู้แจ้ งความจริ งตามพระองค์ได้
จะเห็นได้ ว่ารั ตนะในโลกมีเท่ าไหร่ แก้ วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดา ในสวรรค์ กม็ ีวมิ านแต่
ละวิมาน ล้ วนเป็ นสิ9งที9มีค่าทังW นันW แต่ ทงั W หมดไม่ มีค่าเท่ ากับพระสัมมาสัมพุทธรั ตนะ เพราะเหตุ
ว่ ากว่ าจะมีการตรั สรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ แต่ ละพระองค์ นันW นานแสนนาน เพราะฉะนันW
เมื9อได้ ทรงตรั สรู้ แล้ ว จะมีอะไรเหนือกว่ า?
การที9จะได้ ฟังพระธรรมซึ9งแสดงถึงความจริงของสิ9งที9มีจริงในขณะนีซW 9 งึ ถูกปกปิ ดไว้ นาน
แสนนาน เกิดขึนW ได้ เพราะอะไร ถ้ าไม่ มีการตรั สรู้ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าไม่ มีใครสามารถที9
จะรู้ ความจริงของสิ9งที9กาํ ลังมีในขณะนีไW ด้ เลย เพราะฉะนันW ควรเห็นค่ าของพระสัมมาสัมพุธ
รั ตนะ พระองค์ ทรงบําเพ็ญพระบารมี ไม่ ใช่ เพื9อพระองค์ เพียงผู้เดียว แต่ เพื9อสัตว์ โลกซึ9งไม่
สามารถที9จะมีบารมีท9 จี ะถึงความเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าซึ9งยากแสนยากที9จะเป็ นได้ ก็ยงั มี
โอกาสได้ ยนิ ได้ ฟังพระธรรมที9พระองค์ ได้ ทรงแสดงจากการตรั สรู้ ซึ9งเป็ นประโยชน์ เกือW กูลโดย
ตลอด
การฟั งพระธรรม

ศึกษาพระธรรมอบรมเจริ ญปั ญญาไม่ได้ จํากัดอยูท่ ี6เพศใดเพศหนึง6 โดยเฉพาะ

เท่านันT แต่ขึ Tนอยูก่ บั ว่าผู้นนจะเห็
ัT
นคุณประโยชน์ของพระธรรมมากน้ อยแค่ไหน แต่ละคนก็เป็ นแต่ละหนึง6
ไม่เหมือนกันเลย ถ้ าหากว่ามีความประสงค์จะฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริ ญปั ญญาสะสม
ความเข้ าใจถูกเห็นถูก แม้ จะอยูค่ รองเรื อนเป็ นคฤหัสถ์ ก็สามารถฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรม อบรม
เจริ ญปั ญญา เป็ นคฤหัสถ์ที6ดี จนถึงความเป็ นพระอริ ยบุคคลได้ ซึง6 มีเป็ นส่วนน้ อยมากที6จะได้ ฟังได้ ศกึ ษา
พระธรรมที6พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง หรื อ ถ้ าสะสมอัธยาศัยใหญ่มา เป็ นผู้มีปัญญาเห็นโทษเห็น
ภัยของอกุศล เห็นโทษของการอยูค่ รองเรื อน ว่าเป็ นที6หลัง6 ไหลมาแห่งอกุศลธรรมทังหลายทั
T
งปวง
T
ก็สละ
เพศคฤหัสถ์ สละทรัพย์สนิ เงินทองวงศาคณาญาติ มุง่ สูเ่ พศที6สงู ยิ6ง คือเพศบรรพชิต บวชเป็ นพระภิกษุใน
พระธรรมวินยั ด้ วยความจริ งใจ เพื6อประโยชน์ในการขัดเกลากิเลสของตนเองให้ ยิ6งขึ Tน ก็เป็ นเรื6 องของแต่
ละบุคคล ไม่มีใครบังคับ
การที6พทุ ธบริ ษัทจะรู้จกั พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ นนั T ก็ต้องด้ วยปั ญญาที6เข้ าใจพระธรรมที6พระองค์
ทรงแสดง เท่านันT แม้ เมื6อครังT ที6พระองค์ยงั ไม่เสด็จดับขันธปริ นิพพาน ก็มีทางเดียวเช่นเดียวกัน คือฟั งพระ
ธรรมที6พระองค์ทรงแสดง จึงสามารถรู้ได้ วา่ บุคคลนี T เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เพราะทรงแสดงสิง6 ที6มีจริ ง
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ที6ผ้ อู ื6นไม่สามารถจะแสดงได้ ไม่สามารถตรึก นึก คิด ไตร่ตรองประมวลเองได้ แม้ แต่คนเดียว ไม่ มีใคร
เลยที9จะเป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า นอกจากผู้ท9 ไี ด้ อบรมเจริญบารมีมาอย่ างสมบูรณ์ พร้ อมที9
จะตรั สรู้ เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ถึงแม้ วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะเสด็จดับขันธปริ นิพพานแล้ ว
พระธรรมทังหมดที
T
6พระองค์ได้ ทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว เป็ นศาสดาแทนพระองค์ พรํ6 าสอนแทนพระองค์ เป็ น
ความจริ งในทุกยุคทุกสมัย จึงเป็ นโอกาสที6ประเสริ ฐยิ6งที6จะได้ ฟังได้ ศกึ ษา ด้ วยความเคารพ ละเอียด
รอบคอบ อดทน จริ งใจ และไม่ท้อถอย ยิ6งยากก็ยิ6งจะต้ องศึกษา เพราะปั ญญาไม่สามารถจะเจริ ญขึ Tนได้
ภายในระยะเวลาอันสันT ต้ องค่อยๆ ฟั งค่อยๆ ศึกษาไปตามลําดับ เพียงแค่วนั นี T พรุ่งนี T หรื อ ชาตินี T ยังไม่
พอ ต้ องสะสมความเข้ าใจต่อไปอีกเป็ นเวลาที6ยาวนาน (จิ รกาลภาวนา) อุปมาเหมือนการจับด้ ามมีด เมื6อ
จับบ่อยๆ เนืองๆ รอยสึกย่อมปรากฏได้ ปั ญญาก็เช่นกัน ต้ องอาศัยกาลเวลาที6ยาวนานในการสะสม ใน
การอบรม ค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย เพราะฉะนันT ในแต่ ละชาติท9 ไี ด้ เกิด
มาแล้ ว มีชีวติ อยู่กเ็ พื9อได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปั ญญา เพื9อความเข้ าใจถูก
เห็นถูก สะสมเป็ นที9พ9 งึ ต่ อไป เพราะเหตุวา่ ไม่วา่ จะเป็ นเพศไหน วัยไหน ก็ควรอย่างยิ6งที6จะได้ เห็น
ประโยชน์สงู สุดของการฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริ ญปั ญญาในชีวิตประจําวัน ด้ วยความ
อดทนและจริ งใจ เพื6อความเข้ าใจถูก เห็นถูกในสิง6 ที6มีจริ งตามความเป็ นจริ ง และเมื9อเข้ าใจถูกแล้ ว ก็
กล่ าวคําของพระองค์

เพื9อประโยชน์ แก่ บุคคลอื9นต่ อไป ซึ9งเป็ นการนอบน้ อมเคารพบูชาใน

พระคุณอันประเสริฐยิ9งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า และเริ9มเป็ นคนของพระองค์ ด้ วยปั ญญาที9
ค่ อยๆเจริญขึนW จากการได้ ฟังได้ ศกึ ษาพระธรรมที9พระองค์ ได้ ทรงแสดงไว้ ดแี ล้ ว
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