ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “อุตตฺ มสรณ — ที?พ? งึ อันอุดม, ที?พ? งึ อันสูงสุด”
อุตตฺ มสรณ อ่านตามภาษาบาลีวา่ อุด - ตะ - มะ - สะ- ระ- นะ มาจากคําว่า อุตตฺ ม (อุดม,
สูงสุด) กับคําว่า สรณ (สรณะ, ที?พ? งึ , ที?อาศัย) รวมกันเป็ น อุตตฺ มสรณ แปลว่า ที?พ? งึ อันอุดม, ที?พ? งึ
อันสูงสุด เป็ นคําที:มีความหมายลึกซึ ?งเป็ นอย่างยิ:ง เพราะแสดงถึงที:พงึ: ที:อาศัยที:เมื:อได้ พงึ: แล้ วทําให้
สามารถพ้ นจากทุกข์พ้นจากกิเลสได้ ตามลําดับขัน? ซึง: มุง่ หมายถึง พระรัตนตรัย กล่าวคือ พระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า พระธรรม และพระอริ ยสงฆ์
การมีพระรั ตนตรั ยเป็ นที?พ? งึ นันO

พึ?งด้ วยการฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมที?พระสัมมาสัม

พุทธเจ้ าทรงแสดงให้ เข้ าใจเป็ นปั ญญาของตนเอง

ด้ วยความเลื?อมใสอย่ างมั?นคงว่ า

พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงตรั สรู้ ส? งิ ที?มีจริงทุกประการ จึงพึ?งพระองค์ ด้ วยการฟั งคําของพระองค์
เพราะคําของพระองค์ ทาํ ให้ พ้นจากทุกข์ ทงั O ปวงได้
ในพระสุตตันตปิ ฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท มีข้อความที:แสดงถึงความแตกต่างกันระหว่างสิง: ที:
ไม่ใช่ที:พงึ: กับ สิง: ที:เป็ นที:พงึ: อันสูงสุด ดังนี ?
“มนุษย์ เป็ นอันมาก ถูกภัยคุกคามแล้ ว ย่ อมถึงภูเขา ป่ า อาราม และรุ กขเจดีย์ว่าเป็ นที?พ? งึ
สรณะนั?นแล ไม่ เกษม(ไม่ปลอดโปร่ง) สรณะนั?น ไม่ อุดม เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั?น ย่ อม
ไม่ พ้นจากทุกข์ ทงั O ปวงได้
ส่ วนบุคคลใด ถึงพระพุทธเจ้ า พระธรรม และพระสงฆ์ ว่ าเป็ นที?พ? งึ ย่ อมเห็นอริยสัจจ์
๔ คือ ทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์ ความก้ าวล่ วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ (มีความ
เห็นชอบ เป็ นต้ น) ซึ?งยังสัตว์ ให้ ถงึ ความสงบแห่ งทุกข์ ด้ วยปั ญญาชอบ สรณะ นั?นแล ของ
บุคคลนันO เกษม(ปลอดโปร่ง) สรณะ นั?น อุดม เพราะบุคคล อาศัยสรณะ นั?น ย่ อมพ้ นจาก
ทุกข์ ทงั O ปวงได้ ”
---------------------------------พระธรรมที:พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ตลอด ๔๕ พรรษา เป็ นไปเพื:อความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดย
ตลอด เป็ นไปเพื:อเข้ าใจธรรมซึง: เป็ นสิง: ที:มีจริ งๆ ตรงตามความเป็ นจริ ง ซึง: เป็ นสิง: ที:ละเอียดลึกซึ ?งอย่างยิ:ง
ปฏิเสธความเป็ นสัตว์เป็ นบุคคลเป็ นตัวตนอย่างสิ ?นเชิง
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จะเห็นได้ ว่า สัตว์โลกทังหลาย
?
มีความประพฤติเป็ นไปตามการสะสม แต่ละคนเป็ นแต่ละหนึง: และ
เนื:องจากว่าโดยส่วนมากแล้ วขาดความเข้ าใจถูกเห็นถูก ไม่มีที:พงึ: ที:ประเสริ ฐ ไม่มีความเข้ าใจความจริ ง
เมื:อได้ รับสิง: ที:ไม่นา่ ปรารถนาไม่นา่ ใคร่ไม่นา่ พอใจหรื อประสบกับภัยพิบตั ติ า่ งๆ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บประการ
ต่างๆ ก็หวัน: ไหวเป็ นอย่างมาก จึงไปแสวงหาที:พงึ: ที:แตกต่างกันตามความเชื:อถือของแต่ละบุคคล ซึง:
ไม่ได้ เป็ นไปเพื:อความเจริ ญขึ ?นของกุศลธรรมและความเข้ าใจถูกเห็นถูกเลยแม้ แต่น้อย แต่กลับเป็ นการ
พอกพูนอกุศล มีความไม่ร้ ู ความติดข้ องและความเห็นผิดให้ มากขึ ?น เช่น หันไปพึง: ภิกษุอลัชชีผ้ ไู ม่มีความ
ละอาย เพื:อสะเดาะเคราะห์บ้าง ดูดวงชะตาชีวติ บ้ าง ให้ พรมนํ ?ามนต์ บ้ าง เป็ นต้ น ซึง: นัน: นอกจากตนเอง
จะทําในสิง: ที:ไม่ถกู ต้ องแล้ ว ยังเป็ นการส่งเสริ มสนับสนุนให้ ภิกษุอลัชชีผ้ ไู ม่มีความละอายได้ ทําในสิง: ที:ผิด
มากยิ:งขึ ?น ทําลายทังO ตนเอง ทําลายทังO ผู้อ? ืน และทําลายคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เพิ:ม
ความหลงงมงายให้ กบั ผู้อื:นมากยิ:งขึ ?น เพราะเป็ นการทําเดรัจฉานวิชา ซึง: ภิกษุในพระธรรมวินยั ทําอย่าง
นี ?ไม่ได้ โดยประการทังปวง
? ไม่ใช่กิจของภิกษุในพระธรรมวินยั ในขณะที?หนั ไปพึ?งสิ?งที?ไม่ ใช่ ท? พ
ี ? งึ ตังO แต่
เริ?มคิดแล้ ว นั?น เป็ นอกุศล ซึ?งในความเป็ นจริงแล้ ว อกุศล เป็ นที?พ? งึ ไม่ ได้ เลย ไม่ เป็ นประโยชน์
ใดๆ ทังO สินO มีแต่ โทษ และได้ สะสมสิ?งที?ไม่ ดตี ดิ ตามไปอีกด้ วย เป็ นโทษทังO ในชาตินีแO ละในชาติ
ต่ อๆ ไป
สําหรับบุคคลผู้ที:มีปัญญา มีความเข้ าใจถูกเห็นถูก จะไม่ไปพึง: สิง: ที:ไม่ใช่ที:พงึ: แต่ได้ มีที:พงึ: ที:ประเสริ ฐ
สูงสุด คือ พระรัตนตรัย (พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระธรรม และพระอริ ยสงฆ์) เป็ นที:พงึ: โดยตลอด เนื:องจาก
มีการได้ ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที:พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไป
ตามลําดับ เมื?อมีความเข้ าใจอย่ างถูกต้ อง ไม่ ว่าจะอยู่ท? ไี หน ประสบกับอะไร ก็เข้ าใจความจริง
เข้ าใจเหตุและผล ไม่ หวั?นไหวหรื อหวั?นไหวน้ อยลงตามกําลังของปั ญญา เมื?อได้ รับสิ?งที?ไม่ น่า
ปรารถนาไม่ น่าใคร่ ไม่ น่าพอใจหรื อประสบกับภัยพิบตั ติ ่ างๆ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บประการต่ างๆ ก็
เข้ าใจถูกว่ าเป็ นเพราะอกุศลกรรมที?ตนเองได้ กระทําแล้ วถึงคราวให้ ผล
โดยไม่ มีใครทําให้ เลย
ทังO สินO

ผลเช่ นนันO จึงเกิดขึนO

เป็ นธรรมที?เกิดเพราะเหตุปัจจัยไม่ อยู่ในอํานาจบังคับบัญชาของใคร

เมื?อเข้ าใจความเป็ นเหตุและเป็ นผลถูกต้ องแล้ วก็ย่อมจะเป็ นเครื? องเตือนให้ เป็ นผู้ไม่

ประมาทในชีวติ ที?จะได้ สะสมความดีทกุ ประการ ทําประโยชน์ ทงั O กับตนเองและผู้อ? ืน พร้ อมทังO
ฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมอบรมเจริญปั ญญาสะสมเป็ นที?พ? งึ ต่ อไป
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงบําเพ็ญพระบารมี (คุณความดีที:จะทําให้ ถงึ ฝั:งของการดับกิเลส) มา
ตลอดระยะเวลาสีอ: สงไขยแสนกัปป์ ตังแต่
? เมื:อครัง? ยังทรงเป็ นพระโพธิสตั ว์

ซึง: เป็ นระยะเวลาที:ยาวนาน

อย่างยิ:ง เพื:อตรัสรู้เป็ นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าซึง: จะได้ เกื ?อกูลสัตว์โลกให้ หลุดพ้ นจากทุกข์ทงปวง
ั?
เมื:อ
พระองค์ตรัสรู้แล้ ว ทรงมีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลก จึงทรงแสดงพระธรรมที:ประกาศความจริ งเกื ?อกูลแก่
สัตว์โลก ตลอดระยะเวลา ๔๕ พรรษา นับคําไม่ถ้วน ทังหมดทั
?
งปวงนั
?
นเป็
? นไปเพื:อปั ญญาความเข้ าใจถูก
เห็นถูกโดยตลอด ซึง: มีผ้ ทู ี:ได้ รับประโยชน์จากพระธรรมที:พระองค์ทรงแสดงมากนับประมาณไม่ได้
พระธรรมที?พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง สืบทอดมาจนถึงยุคนีสO มัยนี O พร้ อมที?จะให้
ประโยชน์ สูงสุดสําหรั บผู้ท? ไี ด้ ฟังได้ ศกึ ษาด้ วยความเคารพ ละเอียด รอบคอบ ซึ?งจะเป็ นไปเพื?อ
ปั ญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด

และปั ญญานี ?เองที:จะปรุงแต่งให้ เป็ นไปในคุณความดี

ทังหมด
?
มีความประพฤติที:ดีงามทังทางกาย
?
ทางวาจาและทางใจ เป็ นการรักษาจิตให้ พ้นจากอกุศล หนัก
แน่ นมั?นคงในคุณความดี

นี ?เป็ นประโยชน์ที:ได้ เกิดมาเป็ นบุคคลนี ?แล้ วได้ สะสมสิง: ที:มีคา่ ที:สดุ ในชีวิต

ก่อนที:จะละจากโลกนี ?ไป ถึงแม้ วา่ ในชีวติ ประจําวันอาจจะมีบดิ ามารดา ญาติพี:น้อง มิตรสหายคอย
ช่วยเหลือในเรื: องต่างๆ บ้ าง แต่ในที:สดุ แล้ วก็จะต้ องทอดทิ ?งกันและกันอยูด่ ี ด้ วยความตายที:เกิดขึ ?น
บุคคลเหล่านันไม่
? สามารถติดตามไปช่วยเหลืออะไรในชาติหน้ าได้ แต่ความดีที:ได้ สะสมไว้ ในขณะที:ยงั มี
ชีวิตอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ:ง คือ ปั ญญาที:เกิดจากการฟั งพระธรรมศึกษาพระธรรมในแต่ละครัง? ไม่สญ
ู
หายไปไหน สะสมสืบต่ออยูใ่ นจิตทุกขณะและจะเป็ นที:พงึ: ที:แท้ จริ งสําหรับชีวิต จนกว่าปั ญญาจะคมกล้ า
สามารถรู้แจ้ งอริ ยสัจจธรรมดับกิเลสตามลําดับขันได้
? ในที:สดุ ซึง: จะต้ องอาศัยกาลเวลาที:ยาวนานในการ
อบรมเจริ ญปั ญญา ที?สาํ คัญ คือ เริ?มฟั งเริ?มศึกษาพระธรรมได้ ตงั O แต่ ในขณะนี O
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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