ภาษาบาลี ๑ คํา คติธรรมประจําสัปดาห์ “อตฺถาย – เพืAอประโยชน์ ”
อตฺถาย อ่านตามภาษาบาลีวา่ อัด - ถา - ยะ แปลว่า เพื/อประโยชน์ ในที2นี 3ขอเสนอใน
ความหมายของการแสดงพระธรรม เปิ ดเผยความจริ ง ตามที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เพื2อ
ประโยชน์ ซึง2 เป็ นสิง2 ที2ดี มีคณ
ุ ค่าสูงสุด แก่ผ้ ทู ี2มีโอกาสได้ ฟังได้ ศกึ ษา เป็ นประโยชน์แก่ชนหมูม่ ากอย่าง
แท้ จริ ง เพราะทําให้ เกิดความเข้ าใจถูกเห็นถูก เป็ นปั ญญาของผู้ที2มีโอกาสได้ ฟังได้ ศกึ ษาอย่างแท้ จริ ง
พระธรรมที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง เกิดจากพระปั ญญาตรัสรู้ของพระองค์ แต่ละคําเป็ น
คําจริ ง เป็ นคําอนุเคราะห์เกื 3อกูล ทําให้ ผ้ ฟู ั งผู้ศกึ ษาได้ รับประโยชน์ตามกําลังปั ญญาของแต่ละคน ซึง2 มี
บุคคลผู้ได้ รับประโยชน์จากพระธรรมที2พระองค์ทรงแสดงมากมายนับไม่ถ้วน ทังผู
3 ้ ที2เป็ นมนุษย์ เทวดา
รวมถึงพรหมบุคคลด้ วย
ข้ อความในพระสุตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค ทุตยิ ปาสสูตร แสดงความเป็ นจริ งถึง
จุดมุง่ หมายที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนา เพื2อแสดงความจริ ง ดังนี 3
ดูกร ภิกษุทงั = หลาย เธอทัง= หลาย จงเที/ยวจาริกไป เพื/อประโยชน์ เกือ= กูลแก่ ชนหมู่
มาก เพื/อความสุขแก่ ชนหมู่มาก เพื/ออนุเคราะห์ โลก เพื/อประโยชน์ เพื/อเกือ= กูล เพื/อ
ความสุข แก่ เทวดาและมนุษย์ ทงั = หลาย เธอทัง= หลาย อย่ าได้ ไปทางเดียวกัน ๒ รู ป ดูกร
ภิกษุทงั = หลาย เธอทัง= หลาย จงแสดงธรรม งามในเบือ= งต้ น
งามในท่ ามกลาง งามในที/สุด จงประกาศพรหมจรรย์ พร้ อมทัง= อรรถ พร้ อมทัง=
พยัญชนะ บริสุทธิRบริบรู ณ์ สนิ = เชิง สัตว์ ทงั = หลายผู้มีธุลีในจักษุน้อย (มีกิเลสน้ อย) มีอยู่
เพราะไม่ ได้ ฟังธรรม ย่ อมเสื/อมเสีย ผู้ร้ ู ท/ วั ถึงซึ/งธรรม ยังจักมี ดูกร ภิกษุทงั = หลาย แม้ เราก็
จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื/อแสดงธรรม
-----------------------------------ไม่วา่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าจะอุบตั หิ รื อไม่อบุ ตั ขิ ึ 3นในโลกก็ตาม ธรรม คือ สิง2 ที2มีจริ งๆ เป็ นอย่างไรก็
เป็ นอย่างนัน3 แต่เมื2อพระองค์ได้ ตรัสรู้แล้ ว จึงทรงแสดงพระธรรมอันแสดงถึงสิง2 ที2มีจริ ง ตามความเป็ นจริ ง
เพื2อประโยชน์เกื 3อกูลแก่สตั ว์โลก เมื2อเป็ นความจริ ง ก็ยอ่ มจะพิสจู น์ได้ ทกุ กาลสมัย ธรรมซึง2 เป็ นสิง2 ที2มี
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จริ งๆ แต่ละหนึง2 ๆ นัน3 ทรงไว้ ซงึ2 ลักษณะของตน จะไม่เปลีย2 นลักษณะไปเป็ นอย่างอื2น เพราะเป็ นจริ ง
อย่างไรก็เป็ นจริ งอย่างนัน3 เมื2อ ๒๕๐๐ กว่าปี มาแล้ วความจริ งเป็ นอย่างไร ก่อนหน้ านันหรื
3 อว่าต่อไปใน
ภายหน้ าอีกนานแสนนาน ความจริ งนี 3ก็ไม่เปลีย2 นเป็ นอย่างอื2น นี 3คือความหมายของธรรม คือ สิง2 ที2มีจริ ง
ทังหมด
3
ทรงไว้ ซงึ2 ความเป็ นจริ งอย่างนัน3 ไม่มีใครเปลีย2 นแปลงได้ และบุคคลผู้ท/ ที รงแสดงพระธรรม
โดยละเอียด โดยประการทัง= ปวง ถึงที/สุดก็คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า พระองค์ ได้ ทรงแสดงพระ
ธรรมตลอด ๔๕ พรรษา ด้ วยพระหฤทัยที/ประกอบด้ วยพระมหากรุ ณาที/มีต่อสัตว์ โลก ให้ มีความ
เข้ าใจถูกเห็นถูก พ้ นจากกิเลสอันเป็ นเหตุแห่ งทุกข์ ทงั = ปวง มีผ้ ูท/ ไี ด้ รับประโยชน์ จากพระธรรมที/
พระองค์ ทรงแสดงมากมาย นับไม่ ถ้วน ในยุคนี 3สมัยนี 3 คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า ยังดํารงอยู่
ยังไม่ลบเลือนเสือ2 มสูญไป พร้ อมที2จะเป็ นประโยชน์สาํ หรับผู้ที2เห็นคุณค่า ที2จะฟั งที2จะศึกษาด้ วยความ
เคารพ
ธรรม เป็ นสิง2 ที2ละเอียด ลึกซึ 3งอย่างยิ2ง แม้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ า กว่าที2พระองค์จะได้ ตรัสรู้นนั 3 ทรง
บําเพ็ญพระบารมีมาตลอดระยะเวลาถึงสีอ2 สงไขยแสนกัปป์ เป็ นเวลาที2ยาวนานเป็ นอย่างยิ2ง ทังหมดทั
3
ง3
ปวงนันไม่
3 ใช่เพื2อประโยชน์ของพระองค์เพียงพระองค์เดียว แต่เพื2อประโยชน์ของสัตว์โลกทังปวง
3
เมื2อ
พระองค์ตรัสรู้แล้ ว ทรงมีพระมหากรุณาแสดงพระธรรมตลอด ๔๕ พรรษา ตังแต่
3 เริ2 มประกาศพระศาสนา
จนกระทัง2 ถึงเวลาที2พระองค์ใกล้ จะเสด็จดับขันธปริ นิพพาน

พระองค์ทรงอนุเคราะห์สตั ว์โลกด้ วยการ

แสดงพระธรรมตามสมควรแก่อธั ยาศัยของผู้ฟัง ซึง2 ผู้ที2ได้ ร้ ูแจ้ งอริ ยสัจจธรรม บรรลุเป็ นพระอรหันต์ถงึ
ความเป็ นผู้หมดจดจากกิเลส สิ 3นทุกข์โดยประการทังปวง
3
มีจํานวนมากมายนับไม่ถ้วน นอกจากนันแล้
3 ว
พระอริ ยบุคคลขันอื
3 2นๆ กล่าวคือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี และพระอนาคามี ตลอดจนถึงผู้ที2ยงั ไม่ได้
บรรลุถงึ ความเป็ นพระอริ ยบุคคลก็ได้ ถงึ พระรัตนตรัยเป็ นที2พงึ2 สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูก เป็ นที2พงึ2
ต่อไปในภายหน้ า ก็มีเป็ นจํานวนมากนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกัน เป็ นผู้ที2ไม่เสือ2 มโดยประการทังปวง
3
ซึง2
ทังหมดนั
3
นเป็
3 นประโยชน์ที2ได้ รับจากการฟั ง

การศึกษาพระธรรมที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ ดี

แล้ ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงเป็ นยอดของบุคคลผู้แสดงพระธรรม ไม่ มีใครที/จะมีพระมหา
กรุ ณาเท่ ากับพระองค์ ได้ เลย ต่ อให้ เอาคุณความดีของบุคคลทัง= โลกมารวมกัน ก็ไม่ มีทางเทียบ
ได้ กับพระคุณอันประเสริฐยิ/งของพระองค์
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การที2คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า จะดํารงอยูต่ อ่ ไป ก็ด้วยความเข้ าใจพระธรรมของผู้ที2ได้ ฟัง
ได้ ศกึ ษา บุคคลผู้ที2ได้ เข้ าใจพระธรรม เห็นประโยชน์ของพระธรรมที2จะดํารงอยูต่ อ่ ไป ก็กล่าวพระธรรม
เปิ ดเผยพระธรรมตามที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าทรงแสดง ในฐานะที/เป็ นคนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ า
ก็กล่ าวคําของพระองค์ เพื/อประโยชน์ แก่ ผ้ ูอ/ ืนจะได้ ฟังได้ ศกึ ษาได้ สะสมความเข้ าใจถูกเห็นถูก
ต่ อไป ไม่ มีความตระหนี/ธรรม ไม่ เห็นแก่ ตวั ผู้ที2มีความเข้ าใจพระธรรมแล้ วกล่าวพระธรรมเพื2อความ
เข้ าใจถูกเห็นถูกของผู้อื2น เป็ นผู้ที2หวังดีอย่างยิ2ง
การกล่ าวคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ านัน= เป็ นประโยชน์ เกือ= กูลแก่ บุคคลอื/นอย่ างแท้ จริง
เป็ นการให้ ส/ งิ ที/ประเสริฐที/สุดคือความเข้ าใจถูก ซึ/งจะเป็ นพืชเชือ= ที/จะเจริญต่ อไปในสังสารวัฏฏ์
แต่ ถ้าไม่ ได้ กล่ าวคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ าเลย บุคคลอื/นจะมีโอกาสได้ ยนิ ได้ ฟังได้ อย่ างไร
เขาจะอยู่ต่อไปในสังสารวัฏฏ์ อีกนานเพียงใด ไม่ มีทางรู้ ความจริงที/จะดับกิเลสได้ เลย
พระธรรมที2พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดีแล้ ว เป็ นศาสดาแทนพระองค์ เป็ นสิง2 ที2จะพรํ2 า
สอนแทนพระองค์ จึงควรอย่างยิ2งที2จะได้ ศกึ ษาให้ เข้ าใจอย่างถูกต้ องตรงตามความเป็ นจริ งด้ วยความไม่
ประมาท ด้ วยความเคารพอย่างยิ2ง ดังนัน3 จึงเป็ นกิจหน้ าที/สาํ คัญของพุทธบริษัท จะได้ ร่วมกัน
ศึกษาสิ/งที/ประเสริฐที/สุด คือ พระธรรมแต่ ละคําที/พระสัมมาสัมพุทธเจ้ าได้ ทรงแสดงไว้ ดแี ล้ ว
แล้ วเผยแพร่ พระธรรม ตามที/ได้ ศกึ ษามา ตามกําลังปั ญญาของตนเอง เกือ= กูลซึ/งกันและกัน
เพื/อสืบต่ อความเข้ าใจที/ถกู ต้ องให้ เจริญยิ/งขึน= ต่ อไป ซึ/งเป็ นการช่ วยกันดํารงรั กษาสิ/งที/มีค่าที/สุด
ด้ วยแนวทางที/ถกู ต้ อง ไม่ ทาํ ในสิ/งที/ผิดตามๆ กันไปด้ วยความหลงด้ วยความไม่ ร้ ู
ชมรมบ้ านธัมมะ มศพ. : www.dhammahomefellowship.com, โทร. ๐๘๑-๘๓๒๐๕๗๗
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