ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์
“ธมฺมครุ — มีความเคารพในพระธรรม”
ธมฺมครุ อ่านตามภาษาบาลีวา่ ดํา - มะ - คะ - รุ มาจากคําว่า ธมฺม (สิง5 ที5มีจริ ง, คําสอนของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า) กับคําว่า ครุ (มีความเคารพ) รวมกันเป็ น ธมฺมครุ เขียนเป็ นไทยได้ วา่ ธรรมครุ หรื อ
ธัมมครุ แปลว่า มีความเคารพในพระธรรม ตามข้ อความในมโนรถปูรณี อรรถกถา พระสุตตันตปิ ฎก
อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมอปริ หานิยสูตร ว่า “ภิกษุ ชื;อว่ า ธมฺมครุ เพราะมีความเคารพในพระ
ธรรม” แสดงถึงความเป็ นจริ งของสภาพธรรมที5ดีงาม ที5เห็นคุณค่าของพระธรรม ตังใจที
T 5จะฟั งด้ วยความ
เคารพ ไม่ประมาทพระธรรมว่าง่าย ไม่ประมาทในแต่ละคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แม้ พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้ าทุกๆ พระองค์ก็ทรงเคารพในพระธรรม ตามข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค คารว
สูตร ดังนี T
“พระสัมพุทธเจ้ าทังC หลายเหล่ าใด ที;ล่วงไปแล้ ว ก็ดี
พระสัมพุทธเจ้ าทังC หลายเหล่ าใด ที;ยงั ไม่ มีมา ก็ดี
และพระสัมพุทธเจ้ าพระองค์ ใดในบัดนี C ผู้ยังความโศกของชนเป็ นอันมากให้ เสื;อมหาย ก็ดี
พระพุทธเจ้ าเหล่ านันC ทุกพระองค์ ทรงเคารพพระสัทธรรมอยู่แล้ ว ยังอยู่ และจักอยู่ต่อไป
ข้ อนีเC ป็ นธรรมดา ของพระพุทธเจ้ าทังC หลาย
เพราะเหตุนันC แหละ กุลบุตรผู้รักตน หวังความเป็ นผู้ใหญ่
เมื;อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้ าทังC หลาย พึงเคารพพระสัทธรรม”
ข้ อความในสารัตถปกาสินี อรรถกถา สังยุตตนิกาย นิทานวรรค สัทธัมมปฏิรูปกสูตร แสดงถึงลักษณะ
ของผู้ที5ไม่เคารพในพระธรรม ซึง5 ไม่ควรเลยที5จะเป็ นอย่างนี T ดังนี T คือ “ภิกษุใด เมื;อเขาประกาศเวลาฟั ง
ธรรม อันภิกษุหนุ่มและสามเณรนั;งห้ อมล้ อม หรื อ กําลังทํานวกรรม (การงาน) เป็ นต้ นอย่ างอื;น นั;ง
หลับในโรงฟั งธรรม หรื อ เป็ นผู้ฟ้ ุงซ่ าน นั;งคุยเรื; องอื;น ภิกษุนี C ชื;อว่ า ไม่ มีความเคารพในพระธรรม”
-----------------------------------------พระพุทธศาสนา หมายถึง คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า แต่ละคําที5พระองค์ตรัสไว้ ดีแล้ ว เป็ นไป
เพื5อปั ญญาความเข้ าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด ถ้ าไม่มีโอกาสได้ ฟัง ไม่มีโอกาสได้ ศกึ ษา ย่อมไม่มีทางที5จะ
เข้ าใจเลย บุคคลผู้ที5ฟังที5ศกึ ษาด้ วยความเคารพละเอียดรอบคอบเท่านันT จึงจะเข้ าใจและได้ รับประโยชน์
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จากพระธรรมอย่างแท้ จริ ง เหมือนอย่างผู้ที5เป็ นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าในสมัยครังT พุทธกาล ที5ได้ ฟัง
พระธรรม ได้ รับประโยชน์จากพระธรรมตามกําลังปั ญญาของตนเอง ถึงความเป็ นพระอริ ยบุคคลขันต่
T างๆ
หรื อ ถ้ าไม่ได้ บรรลุธรรมถึงความเป็ นพระอริ ยบุคคล ก็สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกเป็ นที5พงึ5 ต่อไปในภายหน้ า
สิง5 ที5ควรพิจารณาเป็ นอย่างยิ5ง คือ การฟั งพระธรรม เป็ นโอกาสที5หายากในชีวิต เป็ นการยากมากที5จะได้ ฟัง
เมื5อมีโอกาสแล้ ว ได้ พบพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าแล้ ว ก็ไม่ควรจะปล่อยโอกาสนันให้
T ผา่ นไป ควร
ตังใจฟั
T งด้ วยความเคารพอย่างยิ5ง
บุคคลผู้มีความเคารพในพระธรรม ย่อมฟั งพระธรรมด้ วยความเคารพ ตังใจฟั
T งด้ วยความนอบน้ อม
เห็นคุณค่า และพิจารณาไตร่ตรองให้ เข้ าใจถูกต้ อง ด้ วยความละเอียดรอบคอบระมัดระวังอย่างยิ5ง ซึง5 สภาพ
จิตในขณะที5มีความเคารพในพระธรรม ย่อมเป็ นสภาพจิตที5ดีงาม เป็ นกุศล กาย วาจา ก็สงบเสงี5ยม ซึง5 จะ
ต่างจากขณะที5ฟังด้ วยความไม่เคารพ กล่าวคือ ถ้ าฟั งโดยไม่เคารพ เมื5อฟั งแล้ วย่อมคิดเรื5 องอื5น มีจิตฟุง้ ซ่าน
ด้ วยอกุศล มีความลบหลู่ ตีเสมอ มุง่ จับผิดผู้แสดงธรรม มีการคะนองมือเป็ นต้ น หรื อมีกิริยาอาการไม่
เหมาะสมอื5นๆในขณะที5ฟัง ซึง5 เป็ นสิง5 ที5ไม่สมควรอย่างยิ5ง
แม้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ผู้ทรงตรัสรู้สงิ5 ที5มีจริ งทุกอย่างทุกประการด้ วยพระองค์เอง ทรงเป็ นพระ
บรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทงหลาย
ัT
พระองค์ก็ทรงมีความเคารพในพระธรรม ทังในขณะที
T
5ทรงแสดง
และในขณะที5ทรงฟั งพระธรรมที5พระสาวกกําลังแสดงด้ วย
ขณะนี C พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าอยู่ท; ไี หน? พระองค์ ทรงดับขันธปรินิพพานแล้ ว แต่ คาํ ของ
พระองค์ ทกุ คํา เป็ นศาสดาแทนพระองค์ พรํ;าสอนแทนพระองค์ เพราะฉะนันT จะรู้จกั พระคุณของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ า ก็ตอ่ เมื5อได้ ฟังคําของพระองค์แล้ วเข้ าใจ ต้ องเป็ นความเข้ าใจของตนเอง เพราะเหตุวา่ ถ้ า
ไม่เข้ าใจ ความไม่เข้ าใจก็ปิดกันคํ
T าของพระองค์ เพราะขาดการไตร่ตรอง ขาดความเป็ นผู้ตรงต่อความจริ ง ซึง5
ความจริ งมีอยูท่ กุ ขณะ ฟั งแล้ วเข้ าใจได้ แต่ต้องค่อยๆเริ5 มเข้ าใจจนกระทัง5 สามารถประจักษ์ แจ้ งความจริ งของ
แต่ละคํา ซึง5 กล่าวถึงสิง5 ที5มีจริ งๆ ในทุกกาลสมัย ความไม่ ร้ ู และความติดข้ องในลาภ ในยศ ในสักการะ
ชื;อเสียง ไม่ สามารถที;จะทําให้ เห็นคุณค่ าของพระธรรม เพราะฉะนันC การฟั งพระธรรม ต้ องเป็ นผู้
ตรง ไม่ ใช่ เพื;อลาภ เพื;อยศ เพื;อสักการะ เพื;อชื;อเสียงใดๆ เลยทังC สินC แต่ เพื;อความเข้ าใจ ซึ;งไม่ มี
ใครสามารถที;จะเข้ าใจได้ เลย ถ้ าไม่ ได้ ฟังคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
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ดังนันT บุคคลผู้ที5ได้ ฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม ซึง5 เป็ นคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ที5แสดงให้
เข้ าใจสิง5 ที5มีจริ งตามความเป็ นจริ ง แล้ วมีความเข้ าใจไปตามลําดับ ก็จะเห็นคุณของพระธรรมที5พระองค์ทรง
แสดงว่า ถ้ าพระองค์ไม่ทรงแสดงสภาพธรรมโดยนัยต่างๆ อย่างละเอียดแล้ ว สัตว์โลกก็จะไม่สามารถพ้ นไป
จากความเห็นผิด และไม่สามารถพ้ นไปจากความไม่ร้ ูในลักษณะของสภาพธรรมที5ปรากฏได้ เลย ขณะนี C
พระธรรมยังดํารงอยู่ ซึ;งถ้ าผู้ใดไม่ ศกึ ษาไม่ ฟัง แต่ คดิ เอาเองว่ าเข้ าใจแล้ ว ก็ย่อมจะเป็ นผู้ท; ปี ระมาท
อย่ างแท้ จริง เพราะย่ อมมีความเข้ าใจผิดคลาดเคลื;อน ไม่ สามารถที;จะมีความเข้ าใจถูกเห็นถูก
ตรงตามความเป็ นจริงได้ เลย แต่วา่ ถ้ าฟั งพระธรรม ศึกษาพระธรรม บ่อยๆ เนืองๆ ด้ วยความเคารพ
ไม่ประมาทในแต่ละคําที5พระองค์ทรงแสดง ก็ยอ่ มจะมีความเข้ าใจถูกเห็นถูกค่อยๆ เจริ ญขึ Tน มัน5 คงในความ
เป็ นจริ งยิ5งขึ Tน และพระธรรมที5ได้ ยินได้ ฟังนี T ก็จะสามารถเปลีย5 นแปลงจิตใจของผู้ที5ได้ ฟังได้ ศกึ ษา จากที5มาก
ไปด้ วยความไม่ร้ ู ความเห็นผิด และอกุศลธรรมทังหลาย
T
ก็จะค่อยๆ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูกยิ5งขึ Tน
ซึง5 จะเป็ นเครื5 องอุปการะเกื Tอกูลให้ กศุ ลประการต่างๆ เจริ ญขึ Tนในชีวิตประจําวัน เป็ นไปเพื5อขัดเกลากิเลส
ของตนเองอย่างแท้ จริ ง ซึง5 จะเห็นได้ วา่ เมื;อเห็นประโยชน์ ของพระธรรมแล้ ว จะขาดการฟั งพระธรรม
ไม่ ได้ เลย
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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