ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“สตฺถุครุ — มีความเคารพในพระศาสดา”
คําว่า สตฺถุครุ เป็ นคําภาษาบาลีโดยตรง [อ่านตามภาษาบาลีวา่ สัด – ถุ – คะ – รุ ] มาจากคําว่า
สตฺถุ (พระศาสดา, ผู้สอน, ผู้นําประโยชน์ มาให้ ในที>นี ?มุง่ หมายถึง พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ซึFงเป็ น
พระบรมศาสดา เป็ นผู้สอน ผู้นําประโยชน์ มาให้ แก่ สัตว์ โลกโดยไม่ มีใครเปรี ยบได้ เลย) กับคําว่า
ครุ (มีความเคารพ) รวมกันเป็ น สตฺถุครุ เขียนเป็ นไทยได้ วา่ สัตถุครุ แปลว่า มีความเคารพในพระ
ศาสดา ตามข้ อความในมโนรถปูรณี อรรถกถา พระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐม
อปริ หานิยสูตร ว่า “ภิกษุชF ือว่ า สตฺถุครุ เพราะมีความเคารพในพระศาสดา” แสดงถึงสภาพธรรมฝ่ าย
ดีที>เกิดขึ ?น มีความเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าซึง> เป็ นพระบรมศาสดา การเคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ก็ด้วยการฟั งการศึกษาพระธรรมที>พระองค์ทรงแสดง มีความเข้ าใจที>ถกู ต้ องจึงรู้จกั พระองค์และมีความ
เคารพตามปั ญญาของตนที>เจริ ญขึ ?น ซึง> เมื>อมีความเข้ าใจที>ถกู ต้ อง เพราะได้ มีความเคารพในพระองค์ ก็
สามารถที>จะอบรมเจริ ญกุศลยิ>งขึ ?น มีสภาพธรรมฝ่ ายดีเจริ ญขึ ?น ละอกุศลได้ ตามข้ อความในพระ
สุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต สักกัจจสูตร ดังนี ?
พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรั สว่ า ดูกร สารี บุตร ดีล่ะ ดีล่ะ ภิกษุ สักการะ เคารพ อาศัยพระศาสดา
อยู่แล จะพึงละอกุศล เจริญกุศล
ข้ อความในสารัตถปกาสินี อรรถกถา พระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค โอฆตรณสูตร
แสดงความเป็ นจริ งว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ นผู้ที>เทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ั?
พึงเข้ าไปเฝ้า ซึง> จะ
เป็ นไปเพื>อประโยชน์เกื ?อกูลอย่างยิ>ง ดังนี ?
ถามว่ า เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคเจ้ า อันเทวดาและมนุษย์ ทงั Y หลาย พึงเข้ าไปเฝ้ า?
ตอบว่ า เพราะท่ านเหล่ านันY มีความประสงค์ เพืFอจะบรรลุคุณวิเศษมีประการต่ างๆ เปรี ยบ
เหมือนต้ นไม้ ใหญ่ ทF ผี ลิตผลตลอดฤดูกาล อันฝูงนกทังY หลายพากันไปยังต้ นไม้ นันY ด้ วย
ประสงค์ จะจักกินซึFงผลมีรสอร่ อย ฉะนันY
-----------------------พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เป็ นผู้ทรงตรัสรู้สภาพธรรมตามความเป็ นจริ ง เป็ นผู้หมดจดจากกิเลส เป็ นผู้
พ้ นจากกิเลสด้ วยพระองค์เอง
พระบารมีทงหมดที
ั?
>พระองค์ทรงบําเพ็ญมาตลอดระยะเวลานานถึงสี>
อสงไขยแสนกัปป์
ไม่ใช่เพียงเพื>อตรัสรู้เฉพาะพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านัน?
แต่ทงหมดเพื
ั?
>อ
อนุเคราะห์เกื ?อกูลให้ สตั ว์โลกได้ เข้ าใจสภาพธรรมตามความเป็ นจริ ง พระองค์ทรงเห็นว่าสัตว์โลกมากไป
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ด้ วยกิเลส (เครื &องเศร้าหมองของจิ ต) ทังหลาย
?
มีความติดข้ อง ความไม่ร้ ู และความเห็นผิด เป็ นต้ น จึงทรง
ประกอบด้ วยพระมหากรุณาที>ไม่มีใครเสมอเหมือน ทรงแสดงพระธรรมเพื>อให้ สตั ว์โลกได้ พ้นจากกิเลส
ตามพระองค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงตรัสรู้ความจริ งถึงที>สดุ ใครๆ ก็ปฏิเสธไม่ได้ ทุกคําของพระองค์
เป็ นความจริ งทุกกาลสมัย เพราะไม่ได้ เกิดจากการตรึกนึกคิด แต่วา่ เกิดจากการประจักษ์ แจ้ งสภาพธรรม
จนหมดความสงสัยและหมดความไม่ร้ ูในทุกสิง> ทุกอย่าง ถ้ าไม่ มีการอุบตั ขิ นึ Y ของพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ า สัตว์ โลกก็จะไม่ สามารถรู้ ได้ ว่าอะไรเป็ นอะไร ไม่ สามารถเข้ าใจสิFงทีFมีจริงตามความเป็ นจริง
ได้ เลย มืดสนิทด้ วยความไม่ ร้ ู
พระธรรมที>พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ซึง> เป็ นคําสอนของพระองค์ผ้ ทู รงเป็ นพระบรมศาสดาก็
ดํารงสืบทอดมาจนถึงสมัยปั จจุบนั นี ? ผู้ทF จี ะได้ รับประโยชน์ จากพระธรรม ต้ องเป็ นผู้เห็นประโยชน์
ของการฟั งพระธรรม เพราะการฟั งพระธรรมที>พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ทําให้ ผ้ ฟู ั งได้ ยินได้ ฟัง
สิง> ที>ไม่เคยได้ ยินได้ ฟังมาก่อน ทําให้ เริ> มเห็นประโยชน์ของการฟั ง และรู้วา่ เหตุที>จะทําให้ ปัญญาเกิดขึ ?น ก็
คือการฟั ง ด้ วยความตังใจ
? ด้ วยความละเอียดรอบคอบ เพราะผู้ที>เป็ นชาวพุทธ ต้ องได้ ฟังพระธรรมที>พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ไม่มีตวั ตนที>จะไปทําอย่างหนึง> อย่างใดที>จะให้ ปัญญาเกิด จึงต้ องฟั ง ต้ อง
ศึกษา เท่านัน? สําหรับผู้ที>ได้ ฟังพระธรรม ก็จะเห็นได้ วา่ ปั ญญาจะค่อยๆ เจริ ญขึ ?นไปตามลําดับ เมื>อฟั ง
บ่อยๆ เนืองๆ ไม่ขาดการฟั งพระธรรม ให้ เวลากับสิง> ที>มีคา่ ที>สดุ นี ? โดยเริFมจากคําแรกคือ คําว่ าธรรมซึFง
เป็ นสิFงทีFมีจริงๆ ทังหมดทั
?
งปวงของการฟั
?
งนัน? ไม่ใช่เพื>ออย่างอื>น แต่เพื>อความเจริ ญขึ ?นของปั ญญา
จนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้ อมในที>สดุ ผู้ทF ไี ด้ ฟังพระธรรมของพระองค์ จึงจะรู้ จกั พระองค์ และมี
ความเคารพสักการะต่ อพระองค์ อย่ างยิFง เพราะเห็นคุณอันประเสริฐยิFงของพระองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงแสดงพระธรรมแล้ วๆ เล่าๆ ซํ ?าแล้ วซํ ?าอีก ถึงสิง> ที>กําลังมีในขณะนี ? จนกว่า
ผู้ฟังจะเกิดปั ญญา ทรงมีพระมหากรุณาอย่างยิ>ง เพราะเขาไม่ร้ ู จึงทรงแสดงโดยละเอียดโดยประการทัง?
ปวงอย่างสิ ?นเชิง เพื>อเขาจะเข้ าใจ เมื>อเขาเข้ าใจแล้ วเขาก็เป็ นผู้ที>ปลอดโปร่งจากการหลงผิด เพราะเขาได้
รู้ความจริ งของสิง> ที>มีจริ งๆ ในขณะนี ? ซึง> เป็ นสิง> ที>มีจริ งแต่ละหนึง> ๆ ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่ใช่ตวั ตน
ชาวพุทธทีFแท้ จริงก็ต้องรู้ จกั พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ไม่ มีใครทีFจะประเสริฐกว่ าพระองค์ เมืFอ
ไม่ มีใครทีFจะประเสริฐกว่ าพระองค์ สมควรไหมทีFจะเคารพสูงสุดด้ วยการศึกษาให้ เข้ าใจพระ
ธรรมทีFพระองค์ ได้ ทรงแสดง ๔๕ พรรษา เพืFอประโยชน์ แก่ ผ้ ูฟัง แล้ วเราจะไม่ เป็ นผู้ฟังคนหนึFง
หรื อ? ทีFจะค่ อยๆ ฟั งพระธรรม ซึFงกล่ าวถึงสิFงทีFมีจริงจนกระทัFงสามารถทีFจะรู้ จกั พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ ายิFงขึนY เคารพ นอบน้ อม สักการะยิFงขึนY
ข้ อทีFน่าพิจารณาเป็ นอย่ างยิFง คือบุคคลผู้ทF มี ีความเคารพสักการะและระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าบ่ อยๆ เนืองๆ ย่ อมเสมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าประทับอยู่เฉพาะหน้ า ไม่
สามารถทีFจะกระทําอะไรทีFผิดทีFไม่ เหมาะไม่ ควรได้ เลย เพราะเหตุว่า ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าทีFได้ ทรงแสดงพระธรรม ให้ เห็นตามความเป็ นจริงว่ า ธรรมใดเป็ นอกุศลทีFควรละ ธรรมใด
เป็ นกุศลทีFควรเจริญ
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ไม่ได้ ทรงต้ องการอย่างอื>นใดทังสิ
? ?นจากพุทธบริ ษัทเลยแม้ แต่น้อย พระองค์
ทรงมอบมรดกที>ลํ ?าค่า คือ พระธรรม ด้ วยการทรงจําแนกแจกแจงแสดงความจริ งโดยละเอียด โดยนัย
ประการต่างๆ ให้ กบั พุทธบริ ษัท แต่ผ้ นู นจะไม่
ั?
ได้ รับมรดกที>ลํ ?าค่านี ?เลย ถ้ าไม่ได้ ฟังพระธรรมที>พระองค์ทรง
แสดง ดังนัน? ใครที>ไม่เข้ าใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะกล่าวว่าเป็ นชาวพุทธไม่ได้ เลย ไม่ใช่ชาว
พุทธอย่างแน่นอน เพราะว่าถ้ าเป็ นชาวพุทธ ต้ องตรงและจริ งใจ เคารพนับถือ ก็ต้องฟั งคําของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าที>ละเอียดลึกซึ ?งอย่างยิ>ง เพื>อประโยชน์ คือ ความเข้ าใจที>ถกู ต้ อง พระธรรมทีFสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงนันY มีค่ามาก มีค่ายิFงกว่ าทรั พย์ สมบัตใิ ดๆ ในโลกทังY ปวง จึงต้ องฟั งต้ อง
ศึกษาด้ วยความเคารพอย่ างยิFง ด้ วยความละเอียดรอบคอบ ไม่ ควรให้ ผ่านไปโดยฟั งอย่ างไม่
ตังY ใจหรื อว่ าเป็ นผู้เผิน เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ฟังด้ วยดี ย่ อมได้ ปัญญา ปั ญญาย่ อมเจริญขึนY
เพิFมขึนY จากการฟั งในแต่ ละครั งY เป็ นการค่ อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละ
น้ อย ไม่ ประมาทในทุกคําทีFพระองค์ ได้ ทรงแสดงไว้ ดแี ล้ ว
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