ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“โสตพฺพ — สิ=งที=ควรฟั ง”
โสตพฺพ อ่านตามภาษาบาลีวา่ โส - ตับ - พะ มาจากคําว่า สุ (ลงในความหมายว่า ฟั ง แปลง อุ
เป็ น โอ) กับคําว่า ตพฺพ มีความหมายว่า ควร หรื อ พึง รวมกันเป็ น โสตพฺพ แปลว่า สิ3งที3ควรฟั ง มุง่
หมายถึง พระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ ดีแล้ วเท่านันK ทีFเป็ นสิงF ทีFควรฟั ง เมืFอได้ ฟังแล้ ว
ความเข้ าใจถูกเห็นถูกย่อมเกิดขึ Kน ย่อมเจริ ญขึ Kน แสดงถึงความเป็ นจริ งว่า ถ้ าไม่มีการฟั งพระธรรมทีFพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง จะไม่มีความเข้ าใจถูกเห็นถูกเกิดขึ Kนได้ เลย ในฐานะของผู้ทีFเป็ นสาวกของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ต้ องได้ ฟังคําของพระองค์และมีความเข้ าใจอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ ง
ในพระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ปั ญจกนิบาต ธัมมัสสวนสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงแสดง
อานิสงส์(ผล)ในการฟั งพระธรรมซึงF เป็ นสิงF ทีFควรจะได้ ฟังเป็ นอย่างยิFง ดังนี K
“ดูกร ภิกษุทงั < หลาย อานิสงส์ ในการฟั งธรรม ๕ ประการนี < ๕ ประการเป็ นไฉน? คือ ผู้ฟัง
ย่ อมได้ ฟังสิ3งที3ยังไม่ เคยฟั ง ๑ ย่ อมเข้ าใจชัดสิ3งที3ได้ ฟังแล้ ว ๑ ย่ อมบรรเทาความสงสัยเสีย
ได้ ๑ ย่ อมทําความเห็นให้ ตรง ๑ จิตของผู้ฟังย่ อมเลื3อมใส ๑ ดูกร ภิกษุทงั < หลาย อานิสงส์
ในการฟั งธรรม ๕ ประการนีแ< ล”
---------------------------------------------------พระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เป็ นเรืF องทีFยาก ละเอียด ลึกซึ Kงอย่างยิFง แสดงให้ เข้ าใจ
ธรรม(สิงF ทีFมีจริ ง) ในขณะนี Kตรงตามความเป็ นจริ ง เพราะถ้ าพระธรรมง่าย ก็คงไม่ต้องอาศัยพระปั ญญา
คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า เพราะว่าใครๆ ก็ยอ่ มสามารถทีFจะเข้ าใจธรรมได้ เอง แต่แท้ ทีFจริ งแล้ วไม่ใช่
อย่างนันเลย
K
เพราะตามความเป็ นจริ งแล้ ว ธรรม แม้ มีจริ ง กําลังมีในขณะนี K ก็ไม่มีใครสามารถทีFจะรู้ได้ วา่
เป็ นธรรม เพราะเหตุวา่ เป็ นเรามาโดยตลอด เพราะไม่ร้ ูความจริ ง ไม่วา่ จะเห็น จะได้ ยิน จะได้ กลินF ลิ Kมรส
รู้สงิF ทีFกระทบสัมผัส คิดนึก เป็ นต้ น ตังแต่
K เกิดจนตายก็เป็ นเราทังนั
K นK มองหาธรรมไม่เจอว่าธรรมอยูท่ ีFไหน
ต่อเมืFอใดทีFได้ เริF มฟั งพระธรรมแล้ ว สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย ก็ไม่ต้องไปแสวงหา
ธรรมทีFไหนเลย เพราะว่าไม่มีวนั พ้ นจากธรรมเลย มีธรรมเกิดขึ Kนเป็ นไปอยูท่ กุ ขณะ เพราะฉะนันK การทีFจะ
รู้วา่ เป็ นธรรม จึงไม่ใช่เรืF องง่าย เพราะเหตุวา่ ถ้ าเป็ นธรรมแล้ ว ก็ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ใคร ไม่ใช่สงิF หนึงF สิงF ใด แต่
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ต้ องเป็ นธรรมทีFมีจริ ง มีลกั ษณะเฉพาะของธรรมนันๆ
K ไม่เปลียF นแปลงลักษณะเป็ นอย่างอืFน เป็ นจริ ง
อย่างไร ก็เป็ นจริ งอย่างนันK
ทุกขณะตังแต่
K เกิดจนตาย มีธรรมเกิดขึ Kนเป็ นไปอยูต่ ลอดเวลา แต่เมืFอไม่ร้ ูตามความเป็ นจริ ง ก็
ยึดถือธรรมทีFเกิดเพราะเหตุปัจจัยทังหมดว่
K
าเป็ นเรา เป็ นสัตว์ เป็ นบุคคล เป็ นตัวตนหรื อเป็ นสิงF หนึงF สิงF ใด
เพราะฉะนันK ก็จะเห็นได้ วา่ ถ้ าพิจารณาไตร่ ตรองจริงๆ ก็สามารถที3จะเข้ าใจความเป็ นจริงของ
ธรรม แต่ กไ็ ม่ มีใครไตร่ ตรองในลักษณะนี < เพราะยังไม่ มีเหตุท3 จี ะอุปการะเกือ< กูลให้ มีการคิด
ไตร่ ตรองตามความเป็ นจริง จนกว่ าจะได้ ฟังพระธรรมที3พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ซึ3งเป็ น
คําจริงทุกคํา เป็ นคําที3เกือ< กูลให้ มีความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด
ปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็นถูก ย่อมเจริ ญขึ Kนไปตามลําดับ ไม่ใช่วา่ ปั ญญาจะเจริ ญขึ Kนสมบูรณ์เต็มทีF
ด้ วยการฟั งพระธรรมเพียงครังK เดียว หรื อ สองครังK เท่านันK จึงต้ องอาศัยการฟั งบ่อยๆ เนืองๆ พิจารณา
ไตร่ตรองในเหตุในผลในคําทีFได้ ยินได้ ฟัง เพราะจุดประสงค์ของการฟั งพระธรรม คือเพืFอความเข้ าใจถูก
เห็นถูก ขณะทีFตนเองได้ มีความเข้ าใจเพิFมขึ KนนันK เป็ นช่วงเวลาทีFประเสริ ฐของชีวิต เพราะเหตุวา่ ในวัน
หนึงF ๆ ส่วนมากจะเป็ นไปด้ วยอํานาจของอกุศลซึงF เป็ นสิงF ทีFไม่นําคุณประโยชน์อะไรมาให้ เลย แต่บางครังK
บางเวลาก็มีเหตุปัจจัยทําให้ เป็ นผู้ทีFมีความสนใจทีFจะสละเวลาจากทีFเป็ นอกุศล มาเพืFอฟั งพระธรรม ซึงF
ยากทีFจะได้ ฟังและยากทีFจะเข้ าใจ และผู้นนก็
ั K ต้องได้ เป็ นผู้สะสมเหตุทีFดีมาแล้ ว เห็นประโยชน์ของการได้
เข้ าใจความจริ ง มีศรัทธาทีFจะฟั ง จึงได้ ฟัง จากการฟั งในแต่ละครังK ความเข้ าใจก็จะค่อยๆ เจริ ญขึ Kน จึง
เป็ นช่วงเวลาทีFประเสริ ฐจริ งๆ
ข้ อทีFนา่ พิจารณา คือ ความดีมีหลายอย่าง เช่น ทานการให้ สงิF ทีFเป็ นประโยชน์แก่คนอืFน ก็เป็ นความดี
อย่างหนึงF กายวาจาทีFไม่เบียดเบียนใครแล้ วยังช่วยเหลือคนอืFนทําสิงF ทีFเป็ นประโยชน์แก่คนอืFน ก็เป็ น
ความดี อย่างหนึงF แต่ความดีเพียงฟั งพระธรรม ทําได้ ไหม ไม่ต้องเสียวัตถุสงิF ใดๆ เลยทังสิ
K Kน กายวาจาก็
ไม่ต้องไปทําอะไรให้ คนอืFน ด้ วยความเหนืFอยยากของเรา เพราะว่าบางทีการทีFจะทําสิงF ทีFเป็ นประโยชน์แก่
คนอืFนก็ทําให้ เราไม่ได้ อยูเ่ ฉยๆ แต่ก็ทําเพืFอประโยชน์แก่คนอืFน แต่วา่ เพียงแค่ฟังพระธรรม ทําไม่ได้ หรื อ?
ลําบากนักหรื อกับการทีFจะฟั งพระธรรม เพราะฉะนันK ทีFไม่ฟังเพราะอะไร? เพราะไม่เห็นประโยชน์วา่ การ
ฟั งพระธรรมทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจทีFถกู ต้ อง และบางคนก็ยงั สงสัยต่อไปว่า ความรู้ความเข้ าใจจะ
มีประโยชน์อะไร? นีFก็แสดงให้ เห็นว่า อวิชชา(ความไม่ร้ ู)ปิ ดบังไว้ หนาแน่นมากมายสักแค่ไหน เพียงแค่ร้ ู
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กับ ไม่ร้ ู ก็ไม่เห็นความต่างกัน ว่า อะไรมีประโยชน์ ไม่ได้ ให้ ทําอะไรเลย เพียงฟั งให้ เข้ าใจ ฟั งทันทีทีFจะฟั ง
ได้ นันF คือ ความดีทีFดีกว่าอย่างอืFน เพราะว่าประกอบด้ วยปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็นถูก
จะเห็นได้ จริ งๆ ว่า คนเราเกิดมา ชีวิตแสนสันK ไม่มีใครสามารถรู้ได้ วา่ จะจากโลกนี Kไปวันไหน ทีFไหน
ด้ วยอาการอย่างไร แต่มนัF ใจได้ เลยว่าต้ องจากโลกนี Kไปแน่นอน แต่ก่อนจากโลกนี Kไป เป็ นคนดีหรื อเปล่า
และสามารถทีFจะดีกว่านี Kได้ เพราะเหตุวา่ เป็ นมนุษย์ มีโอกาสทีFจะได้ ยินได้ ฟังพระธรรม ได้ คดิ ได้ ไตร่ตรอง
ตามพระธรรมทีFได้ ยินได้ ฟัง เพราะฉะนันK ถ้ าจะจากโลกนี Kไป สมกับการทีFได้ เกิดเป็ นมนุษย์ ก็คือ ได้ มีความ
เข้ าใจถูกซึงF สามารถทีFจะมีโอกาสได้ ยินได้ ฟังคําจริ งทีFทําให้ เข้ าใจต่อไป ถ้ ามีความคิดว่ า ฟั งเรื3 องอื3นยัง
ฟั งได้ แต่ ทาํ ไม ฟั งคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะฟั งไม่ ได้ หรื อไม่ ควรฟั ง? คนนัน< ก็เริ3มรู้ จกั
คุณค่ าของชีวติ ซึ3งจะต้ องจากโลกนีไ< ปว่ าอย่ างน้ อยก็จากไปโดยการที3ได้ ร้ ู ความจริง สะสมความ
เข้ าใจถูกเห็นถูกเป็ นที3พ3 งึ ต่ อไปจนกว่ าจะถึงความสมบูรณ์ พร้ อมของปั ญญาในที3สุด
เมืFอเป็ นเช่นนี K จึงต้ องฟั งพระธรรม ซํ Kาแล้ วซํ Kาอีก ฟั งบ่อยๆเนืองๆ ไม่ขาดการฟั งพระธรรม ค่อยๆ
สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้ อย ขณะที3ฟังพระธรรมเข้ าใจ เป็ นความดีท3 ปี ระเสริฐ
เป็ นการค่ อยๆ

ชําระจิตให้ สะอาดปราศจากความไม่ ร้ ู ท3 สี ะสมมาอย่ างยาวนานในสังสารวัฏฏ์

เป็ นปั ญญาที3สาํ เร็จจากการได้ ฟังสิ3งที3ควรค่ าแก่ การฟั งเป็ นอย่ างยิ3ง

คือ

พระธรรมที3พระ

สัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดแี ล้ ว ซึ3งเป็ นประโยชน์ เกือ< กูลสําหรั บผู้ท3 ไี ด้ ฟังได้ ศกึ ษาอย่ าง
แท้ จริง
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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