ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
สวนานุตตฺ ริย – การฟั งทีBยอดเยีBยม
สวนานุตตฺ ริย อ่านตามภาษาบาลีวา่ สะ - วะ - นา - นุด - ตะ - ริ - ยะ มาจากคําว่า สวน (การ
ฟั ง) กับคําว่า อนุตตฺ ริย (ไม่ มีส: งิ อื:นยิ:งไปกว่ า, ยอดเยี:ยม) รวมกันเป็ น สวนานุตตฺ ริย เขียนเป็ นไทย
ได้ วา่ สวนานุตตริยะ แปลว่า การฟั งที:ยอดเยี:ยม หมายถึง การฟั งพระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ทรงแสดง ตามข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต อนุตตริ ย-สูตร ดังนี O
“ผู้ใดมีศรั ทธาตังF มั:น มีความรั ก(เคารพ)ตังF มั:น มีศรั ทธาไม่ หวั:นไหว มีความเลื:อมใสยิ:ง ย่ อม
ไปฟั งธรรมของพระตถาคตหรื อสาวกของพระตถาคต การฟั งนี F ยอดเยี:ยมกว่ าการฟั ง
ทังF หลาย ย่ อมเป็ นไปเพื:อความบริสุทธิOแห่ งสัตว์ ทงั F หลาย เพื:อก้ าวล่ วงความโศกและความ
รํ:าไร เพื:อความดับสูญแห่ งทุกข์ และโทมนัส เพื:อบรรลุญายธรรม(อริ ยมรรค) เพื:อทําให้ แจ้ ง
ซึ:งนิพพาน ดูกร ภิกษุทงั F หลาย ข้ อที:บุคคลผู้มีศรั ทธาตังF มั:น มีความรั ก(เคารพ)ตังF มั:น มี
ศรั ทธาไม่ หวั:นไหว มีความเลื:อมใสยิ:ง ไปเพื:อฟั งธรรมของพระตถาคตหรื อสาวกของพระ
ตถาคต นี F เราเรี ยกว่ า สวนานุตตริยะ”
ในมโนรถปูรณี อรรกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต อนุตตริ ยสูตร ได้ แสดงความเป็ นจริ งของ สวนา
นุตตริ ยะ (การฟั งทีFยอดเยีFยม) ดังนี O
การฟั งคุณกถา(ถ้ อยคําทีFกล่าวถึงคุณ) ของกษัตริย์ เป็ นต้ น ไม่ ช: ือว่ าเป็ นสวนานุตตริยะ ส่ วน
การฟั งคุณกถาของพระรั ตนตรั ย ด้ วยสามารถแห่ งความรั ก(เคารพ)มั:นคง ก็ดี การฟั งพระ
พุทธพจน์ คือพระไตรปิ ฎก ก็ดี ของผู้มีศรั ทธาตังF มั:นแล้ ว ชื:อว่ า สวนานุตตริยะ
--------------------------พระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง

เป็ นไปเพืFอประโยชน์เกื Oอกูลแก่ผ้ ทู ีFมีโอกาสได้ ฟังได้

ศึกษาอย่างแท้ จริ ง ในฐานะทีFเป็ นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว ต้ องได้ ฟังและเข้ าใจคําทีFพระองค์
ได้ ทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว
ปั ญญา ความเข้ าใจถูก เห็นถูก ย่อมเจริ ญขึ Oนไปตามลําดับ ไม่ใช่วา่ ปั ญญาจะเจริ ญขึ Oนสมบูรณ์
เต็มทีFด้วยการฟั งพระธรรมทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เพียงครังO เดียว หรื อ สอง สามครังO เท่านันO แต่
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ต้ องอาศัยการฟั งบ่อยๆ เนืองๆ พิจารณาไตร่ตรองในเหตุในผลในคําทีFได้ ยินได้ ฟัง ขณะทีFสามารถทําให้
ตนเองได้ มีความเข้ าใจพระธรรมเพิFมขึ OนนันO เป็ นช่วงเวลาทีFประเสริ ฐทีFสดุ ของชีวิต เพราะเหตุวา่ ในวัน
หนึงF ๆ ส่วนมากจะเป็ นไปด้ วยอํานาจของอกุศลซึงF เป็ นสิงF ทีFไม่นําคุณประโยชน์อะไรมาให้ เลย แต่บางครังO
บางเวลาก็มีเหตุปัจจัยทําให้ เป็ นผู้ทีFมีความสนใจทีFจะสละเวลาจากทีFเป็ นอกุศล มาเพืFอฟั งพระธรรม ซึงF
หาฟั งได้ ยากอย่างยิFง เพราะบุคคลทีFจะแสดงให้ เข้ าใจในสิงF ทีFมีจริ งตามความเป็ นจริ งนันO หายาก และผู้
นันก็
O ต้องได้ เป็ นผู้สะสมเหตุทีFดีมาแล้ ว เห็นประโยชน์ของการได้ เข้ าใจความจริ ง จึงฟั ง จึงศึกษาด้ วยความ
เคารพ และจากการฟั งในแต่ละครังO ความเข้ าใจก็จะค่อยๆ เจริ ญขึ Oน จึงเป็ นช่วงเวลาทีFประเสริ ฐจริ งๆ
เพราะจะเป็ นไปเพืFอความเข้ าใจถูกเห็นถูก เป็ นไปเพืFอการขัดเกลาละคลายกิเลสในชีวิตประจําวัน กิเลส
(เครืF องเศร้ าหมองของจิต) ที:มีมาก ถ้ าไม่ มีปัญญาแล้ ว ย่ อมไม่ สามารถที:จะขจัดออกไปจากจิตใจ
ได้ เลย
ตราบใดทีFยงั เป็ นผู้หนาแน่นไปด้ วยกิเลส กิเลสยังดับไม่ได้ กิเลสยังไม่หมดไปทังโลภะ
O
โทสะ โมหะ
เป็ นต้ น แม้ จะได้ ฟังพระธรรมมาบ้ างและมีความเข้ าใจด้ วยว่า ทุกอย่างเป็ นธรรม คือเป็ นสิงF ทีFมีจริ งๆ
โลภะ โทสะ โมหะ เป็ นอกุศลธรรม ก็มีจริ ง ทังหมดก็
O
เป็ นธรรม และสามารถบอกได้ วา่ อกุศลธรรมเป็ น
ธรรมฝ่ ายไม่ดี เป็ นธรรมฝ่ ายดํา เป็ นสิงF ทีFควรละ แต่ก็ยงั ละไม่ได้ ดับไม่ได้ ถ้ ายังไม่มีปัญญาในระดับทีFจะ
สามารถดับกิเลสได้
จากการฟั งพระธรรมในชีวิตประจําวัน พฤติกรรมกล่าวคือ การกระทําทางกาย ทางวาจา ส่องให้ เห็น
ถึงความเข้ าใจพระธรรมทีFได้ ฟังว่า มีมากน้ อยแค่ไหน? ถ้ าได้ ฟังพระธรรมแล้ ว จะไม่โกรธเลย อย่างนี Oยัง
เป็ นไปไม่ได้ เพราะเหตุวา่ ยังไม่ใช่พระอนาคามีบคุ คล แต่ควรทีFจะพิจารณาเตือนตนเองว่า ผูกโกรธหรื อ
เปล่า? โกรธน้ อยลงบ้ างหรื อเปล่า? เห็นโทษของความโกรธเพิ:มขึนF บ้ างไหมว่ าไม่ ควรโกรธใครเลย
ทังF สินF เพราะเหตุว่าใครที:ทาํ ไม่ ดี เขาก็ต้องได้ รับผลที:ไม่ ดนี ันF อย่ างแน่ นอน แล้ วทําไมเราถึง
จะต้ องไปโกรธเขา ซึ:งเป็ นการเพิ:มอกุศลธรรมให้ กับตนเอง ทุกๆ วันก็มีอกุศลธรรมมากแล้ ว ก็
ยังเพิ:มเข้ าไปอีก นี OคือสิงF ทีFควรพิจารณาเป็ นอย่างยิFง และกิเลส ก็ไม่ได้ มีเฉพาะโทสะ ความโกรธ ความ
ขุน่ เคืองใจเท่านันO หมายรวมถึงกิเลสทุกประเภท ซึงF เป็ นสิงF ทีFไม่ดี เป็ นสิงF ทีFควรละทังหมด
O
ประโยชน์ ของ
การฟั งพระธรรม คือความเข้ าใจพระธรรม และเริ:มเห็นถูกต้ องว่ าในชีวติ ประจําวันนี F จากที:เคย
เป็ นอกุศล ก็เป็ นอกุศลน้ อยลง เพราะว่ าสามารถที:จะระลึกถึงพระธรรมได้ ขณะใด ขณะนันF ก็
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เห็นโทษของอกุศลธรรมทังF หลาย แต่ ในทางตรงกันข้ าม ขณะใดที:หลงลืมสติ ขณะนันF ไม่ เห็น
โทษของอกุศลธรรม จึงเป็ นโอกาสของอกุศลธรรมที:จะเกิดต่ อไปพอกพูนเพิ:มขึนF ต่ อไป
ด้ วยเหตุนี O การมีโอกาสได้ ฟังพระธรรม ทีFพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง จึงเป็ นการฟั งทีFยอดเยีFยม
ไม่มีการฟั งอย่างอืFนทีFจะยอดเยีFยมไปยิFงกว่านี O เป็ นไปเพืFอความเข้ าใจถูกเห็นถูกตังแต่
O ต้น จนถึงการ
ประจักษ์ แจ้ งความจริ ง ดับกิเลสตามลําดับขันได้
O ถ้ าจะพิจารณาจริงๆแล้ ว การที:พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าเสด็จอุบตั ขิ นึ F ในโลก ๑ การได้ กาํ เนิดเป็ นมนุษย์ ๑ การแสดงพระธรรมของพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ า ๑ ทังF ๓ ประการนี F ที:จะพร้ อมกันเข้ าได้ หาได้ ยากในโลก นีFก็แสดงให้ เห็นว่า ทุกท่านทีFมี
โอกาสได้ ฟังพระธรรม ก็เป็ นผู้ถงึ พร้ อมด้ วยขณะเหล่านี O ก็ขอขณะเหล่านี Oอย่าได้ ลว่ งเลยท่านทังหลายไป
O
เสีย เพราะเหตุวา่ ขณะนี O ได้ เกิดมาเป็ นมนุษย์ พร้ อมทังได้
O เกิดในถิFนทีFยงั มีพระธรรมคําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ดํารงอยู่ และในขณะเดียวกัน ก็มีตา หู จมูก ลิ Oน กาย ใจ ไม่บกพร่อง พร้ อมทีFจะรองรับ
พระธรรม สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกได้ ก็ควรทีFจะได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมอบรมเจริ ญปั ญญา
สะสมเป็ นทีFพงึF ต่อไป ไม่ประมาทในชีวิตทีFสนแสนสั
ัO
นนี
O OเพราะฉะนันO สิ:งที:มีค่าที:สุดในชีวติ ซึ:งจะติดตาม
ไปได้ คือ ปั ญญา ความเข้ าใจถูกเห็นถูก เพราะว่ า ตังF แต่ เกิดมาอาจจะมีทรั พย์ สมบัติ มีรูป
สมบัติ มียศ มีบริวาร มีทกุ อย่ าง แต่ ปัญญามีหรื อไม่ เพราะทรั พย์ สมบัตติ ่ างๆ เหล่ านันF ติดตาม
ไปในภพหน้ าไม่ ได้ แต่ ปัญญาที:มาจากการได้ ฟังพระธรรมที:พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง จะ
สะสมสืบต่ อในจิตที:จะทําให้ มีโอกาสได้ ยนิ ได้ ฟังพระธรรมแล้ วเกิดความเห็นถูกขึนF ต่ อไปได้
นํามาซึ:งประโยชน์ สุขเท่ านันF ไม่ มีโทษใดๆเลยแม้ แต่ น้อย
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