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ค�ปรารภ
ำ
เรือ่ ง พุทธอุทาน นี้ หมายถึง พระพุทธพจน์ทพี่ ระพุทธเจ้า
ตรัสในโอกาสต่างๆ เพราะปรารภเรือ่ งต่างๆ ข้าพเจ้าได้นำ� มาจาก
คัมภีรอ์ ทุ านในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ได้ยอ่ ความบ้าง ขยายความ
บ้าง เช่น ความเบื้องต้น เป็นการย่อความ ส่วนอธิบายความ
เป็ น ส่ ว นที่ ข ้ า พเจ้ า ขยายความเท่ า ที่ จ ะนึ ก ได้ ไม่ มี ต� ำ ราให้
ค้นคว้าเลย *
ข้าพเจ้าเขียนเรือ่ งนีเ้ มือ่ หนีนำ�้ ท่วมมาอยูท่ คี่ อนโดฯ ชัน้ ที่ ๖
ของคุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์ ผู้มีน�้ำใจอันงาม ได้ไปรับข้าพเจ้ามา
ให้พักที่คอนโดฯ รีสอร์ทต้า ถนนพระราม ๓ โดยการแนะน�ำ
และสนับสนุนของทันตแพทย์หญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ์ ประธาน
ชมรมกัลยาณธรรม ด้วยเกรงว่าบ้านชั้นเดียวของข้าพเจ้าที่ถนน
พิบูลสงคราม นนทบุรี ถ้าน�้ำท่วมแล้วจะเข้าไปช่วยได้ยาก แต่
ปรากฎว่าจนบัดนี้ ที่บ้านน�้ำยังไม่ท่วม แต่ข้าพเจ้ายังพักอยู่ที่
* ได้อาศัยพระสูตรและอรรถกถาแปลคัมภีร์อุทานของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย

เป็นคูม่ อื และพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี เล่ม ๒๕ ของมหามกุฏราชวิทยาลัยเช่นเดียวกัน
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คอนโดฯ ของคุณเอกชัย ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือนตุลาคม ๒๕๕๔
พักอยู่ที่คอนโดฯ ประมาณ ๒ เดือนจึงกลับไปอยู่บ้าน
โดยธรรมดาข้าพเจ้าจะเขียนค�ำน�ำต่อเมื่อเขียนเนื้อหา
หนังสือจบเล่มแล้ว แต่เรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนค�ำน�ำไว้ก่อน ด้วย
เกรงว่าชีวิตจะไปได้ตลอดจนเขียนหนังสือเรื่องนี้จบหรือไม่ ถ้า
เขียนยังไม่ทันจบ สิ้นชีวิตเสียก่อน ได้แค่ไหนก็ให้ส�ำนักพิมพ์
ธรรมดา หรือ ลูกจุม๋ (ทันตแพทย์หญิงอัจฉราฯ) น�ำไปพิมพ์เท่าที่
มีอยู่ หรือน�ำไปรวมกับเรื่องอื่นก็ได้
ข้าพเจ้าเคยตัง้ ใจไว้หลายปีมาแล้วว่าจะเขียนคัมภีรอ์ ทุ านให้
ส�ำเร็จ แต่ไม่มีโอกาสเสียเลย มามีโอกาสตอนนี้ ขอขอบใจยุวดี
อึ๊งศรีวงษ์ ที่อุตสาหะพากเพียรจดบันทึกเรื่องนี้ตามที่ข้าพเจ้า
บอก บุญกุศลใดที่พึงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าจากการเขียนหนังสือ
เรื่องนี้ ขอบุญกุศลนั้นพึงมีแก่คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์ ทันตแพทย์
หญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ และยุวดี อึ๊งศรีวงษ์ด้วย
ด้วยอ�ำนาจแห่งพุทธธรรม ขอผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์ ผู้มีภัย
จงพ้นภัย ผู้มีโศกจงพ้นโศก ขอให้ประสบสรรพมงคล มีชีวิตที่
ดีงามสมความปรารถนา ขอให้ความด�ำริที่ชอบจงเต็มบริบูรณ์
ตลอดกาลทุกเมื่อ

เขียนไว้เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ค�ำของชมรมกั
น�ำ ลยาณธรรม
ร�ำลึกย้อนความทรงจ�ำไปถึงช่วงปลายปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๔ ซึง่
เกิดมหาอุทกภัยใหญ่ในเมืองไทย มีความรู้สึกห่วงใยในสวัสดิภาพ
และความปลอดภัยของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ ในช่วงนั้นได้
ดูแลอุปัฏฐากไปมาหาสู่ท่านบ้าง จึงพยายามวิงวอนขอร้องให้ท่าน
ย้ายออกจากบ้านของท่านที่ซอยพิบูลสงคราม จ.นนทบุรี เพราะ
ติดตามสถานการณ์มหาอุทกภัยใหญ่ทลี่ กุ ลามไปทัว่ แถบจังหวัดภาค
กลางแล้ว ก็เกรงจะแผ่ขยายวงมาถึงตัวเมืองนนท์ดว้ ย พิจารณาว่า
ด้วยความเปราะบางทางสุขภาพร่างกายของท่านอาจารย์นั้น หาก
เกิดเหตุร้ายฉุกละหุกฉุกเฉิน ท่านคงเสี่ยงอันตรายแก่ชีวิตเกินไป
ในที่สุดท่านอาจารย์ตกลงใจยอมย้ายไปอยู่คอนโดฯ ของคุณเอกชัย
ดีรุ่งโรจน์ (เสนอมาให้เองด้วยใจเกื้อกูล) ที่พระราม ๓ ตามที่ท่าน
อาจารย์เขียนเล่าไว้ในค�ำปรารภ นับว่าเป็นความเมตตาของท่านที่
ให้โอกาสคณะศิษย์ได้รับใช้และตอบแทนพระคุณ
ในช่วงระหว่างนั้น ได้มีโอกาสดูแลท่านอาจารย์ คอยเยี่ยม
เยียนส่งหยูกยาและอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งได้ฝากฝังคุณเอกชัย
ซึ่งอยู่ใกล้ท่านที่สุดในระหว่างนี้ ให้คอยดูแลหากเกิดกรณีฉุกเฉิน
เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโรคประจ�ำตัวของท่าน ท่านอาจารย์มีศิษย์
ใกล้ชิดแวะมาเยี่ยมเยียนบ้าง มีพี่ยุวดี อึ๊งศรีวงษ์ คอยดูแลอย่าง
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ใกล้ชิด ครั้นท่านอาจารย์ปรารภว่าอยากตอบแทนอุปการคุณของ
เจ้าภาพซึง่ ให้ทพี่ กั อาศัย และให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างดี จึงใช้เวลา
เขียนหนังสือขึน้ มาเล่มหนึง่ แม้ยงั ไม่ทราบว่าหนังสือนัน้ มีรายละเอียด
อย่างไร ก็รสู้ กึ ปลืม้ ปีตมิ าก รอวันทีจ่ ะได้อา่ น ได้จดั พิมพ์เผยแผ่เป็น
ธรรมทานต่อไป
การจัดพิมพ์ตน้ ฉบับต้องใช้เวลานานพอสมควร ในทีส่ ดุ ก็ได้รบั
ไฟล์ตน้ ฉบับจากพีจ่ นั ทิรา แห่งส�ำนักพิมพ์ธรรมดา เมือ่ กลางปี ดังนัน้
กว่าจะได้ด�ำเนินการจัดพิมพ์ก็ย่างเข้าปีที่ ๓ แล้วหลังจากที่ท่าน
เขียนจบลง ถึงแม้วา่ ท่านอาจารย์จะเขียนหนังสือไว้มากมาย รวมทัง้
หลายเล่มทีช่ มรมกัลยาณธรรมได้นำ� มาจัดพิมพ์ แต่ไม่มเี ล่มไหนเลย
ที่จะพิเศษเหมือนเล่มนี้ ที่ท่านอาจารย์เมตตาเขียนมอบให้ข้าพเจ้า
และมอบให้ ช มรมกั ล ยาณธรรมโดยตรง โดยท่ า นระบุ ไ ว้ ใ นค� ำ
อนุโมทนา ตั้งแต่ยังเขียนไม่จบเล่ม เพราะท่านไม่มั่นใจว่าสุขภาพ
ที่เปราะบางระยะนั้น ท่านจะมีโอกาสเขียนจบเล่มหรือไม่ และใน
ทีส่ ดุ แม้จะนานสักเพียงไร ข้าพเจ้าก็รสู้ กึ ว่า นีค้ อื หนังสือแห่งความ
หลังและความระลึกที่ขอน้อมรับความเมตตาและภูมิปัญญาของผู้รู้
ตั้งใจจัดพิมพ์ออกสู่สาธารณชนให้ได้รับปัญญาที่ถูกตรง สมตาม
เจตนารมณ์ของท่านอาจารย์ และความวิริยะอุตสาหะของผู้ช่วยจด
บันทึกและจัดพิมพ์ต้นฉบับ
เมื่อทราบว่า หนังสือที่ท่านเขียนคือ พุทธอุทาน ก็ยิ่งรู้สึกถึง
คุณค่าแห่งธรรมทีจ่ ะได้รบั ฟังอรรถาธิบายจากท่านอาจารย์ ทีเ่ มตตา
ขยายความธรรมจากพระโอษฐ์ ให้พวกเราได้เข้าใจแจ่มแจ้ง และ
น�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท่านอาจารย์กล่าวในค�ำปรารภว่า เรื่อง
พุทธอุทาน นี้ หมายถึง พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสในโอกาส
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ต่างๆ เพราะปรารภเรือ่ งต่างๆ ท่านได้นำ� มาจากคัมภีรอ์ ทุ าน ในพระ
ไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ซึง่ ได้ยอ่ ความบ้าง ขยายความบ้าง ฯลฯ ซึง่ ท่าน
ตัง้ ใจไว้หลายปีแล้วว่าจะเขียนคัมภีรอ์ ทุ านให้สำ� เร็จ เพิง่ มามีโอกาส
ตอนนี้ นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่ายิ่งที่ท่านใช้โอกาสนี้สร้างสรรค์
ผลงานอันทรงคุณค่าฝากไว้ในพระพุทธศาสนาตามที่ท่านตั้งใจไว้
นานแล้ว
ขอขอบคุ ณ คณะที ม งานจิ ต อาสาของชมรมกั ล ยาณธรรม
ทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่าช่วยตรวจทานต้นฉบับ จัดรูปเล่ม ภาพ
ประกอบที่งดงาม ให้สมกับเนื้อหาแห่งธรรมที่บริสุทธิ์สูงส่งจากพระ
พุทธองค์ ที่ท่านอาจารย์เมตตามอบให้เป็นของขวัญแก่ชมรมฯ ขอ
ขอบคุณส�ำนักพิมพ์สุภา ที่พิถีพิถันรักษาคุณภาพในการจัดพิมพ์
ด้วยศรัทธาในงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและในธรรมของท่านอาจารย์
อย่างยิง่ บุญกุศลแห่งธรรมทานอันถูกตรงนี้ ขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ขอน้อมบูชาอาจริยคุณแด่ทา่ นอาจารย์วศิน อินทสระ ปิยาจารย์
ผู้เปี่ยมเมตตาอันบริสุทธิ์ยิ่งในชีวิตของข้าพเจ้า ทั้งยังเมตตาหวัง
เกื้อกูลแก่เวไนยสัตว์ผู้ยังหลงว่ายวนในห้วงทุกข์และอกุศลวิบาก
ให้เขาเหล่านั้นได้พบแสงแห่งธรรม เพชรแห่งธรรม อันจะเป็นดวง
ประทีปส่องสว่างทางชีวิต น�ำความสงบร่มเย็นสู่จิตใจ ครอบครัว
สังคม ประเทศชาติและตลอดการเดินทางในสังสารวัฏอันยาวไกล
กราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญอย่างสูง
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
ประธานชมรมกัลยาณธรรม

สารบัญ
คัมภีร์อุทาน โพธิวรรค
๑ “ธรรมพร้อมด้วยเหตุ” (ปฐมโพธิสูตร)
๒ “คุณสมบัติที่ท�ำให้เป็นพราหมณ์” (อชปาลนิโครธสูตร)
๓ “ผู้สิ้นสังโยชน์” (เถรสูตร)
๔ “ผู้คายโทษออกได้แล้ว” (มหากัสสปสูตร)
๕ “ผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้อง” (สังคามชิสูตร)
๖ “สัจจะและธรรมะ” (ชฏิลสูตร)
๗ “พระนิพพานพ้นจากสุขและทุกข์” (พาหิยสูตร)

๑๕
๑๗
๑๙
๒๒
๒๕
๒๘
๓๐
๓๒

คัมภีร์อุทาน มุจลินทวรรค
๓๗
๘ “ความสุขอย่างยิ่ง” (มุจลินทสูตร)
๓๙
๙ “ให้ภกิ ษุสนทนาธรรม และความสุขจากการสิน้ ตัณหา”
(ราชสูตร)

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

“สัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุข” (ทัณฑสูตร)
“ผัสสะ” (สักการสูตร)
“ความไม่กังวลเป็นเหตุให้เกิดสุข” (อุปาสกสูตร)
“ผู้ไม่กังวลย่อมอยู่เป็นสุข” (คัพภินีสูตร)
“เหยื่อของมัจจุราช” (เอกปุตตสูตร)

๔๓
๔๕
๔๗
๕๐
๕๔
๕๖

๑๕ “ทุกข์มาในรูปแห่งสุข” (สุปปวาสาสูตร)
๑๖ “ความอิสระเป็นสุข” (วิสาขาสูตร)
๑๗ “ผู้ไม่มีภัยไม่มีความโศก” (กาฬิโคธาภัททิยสูตร)

๖๐
๖๕
๗๐

คัมภีร์อุทาน นันทวรรค
๑๘ “ผู้ละกรรมได้แล้ว” (กรรมสูตร)
๑๙ “ผู้ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์” (นันทสูตร)
๒๐ “ผู้มั่นคงเหมือนภูเขา” (ยโสชสูตร)
๒๑ “พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ”

๗๓
๗๕
๗๗
๘๐

(สารีปุตตสูตร และ โกลิตสูตร)
“พระปิลินทวัจฉะ” (ปิลินทวัจฉสูตร)
“พระมหากัสสป” (มหากัสสปสูตร)
“เสียงสรรเสริญ” (ปิณฑปาตสูตร)
“ไม่ต้องมีศิลปะก็อยู่ได้” (สิปปสูตร)
“สัตวโลก” (โลกสูตร)

๘๓
๘๖
๙๐
๙๒
๙๔
๙๖

คัมภีร์อุทาน เมฆิยวรรค
๒๗ “วิตก” (เมฆิยสูตร)
๒๘ “ภิกษุผู้ไปสู่อ�ำนาจแห่งมาร” (อุทธตสูตร)
๒๙ “จิตที่ตั้งไว้ผิด” (โคปาลสูตร)
๓๐ “ผู้มีจิตไม่หวั่นไหว” (ชุณหสูตร)
๓๑ “ทรงยินดีในป่า” (นาคสูตร)

๑๐๑
๑๐๓
๑๐๗
๑๑๑
๑๑๔
๑๑๖

๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๓๒ “ค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖

(ปิณโฑลภารทวาชสูตร)
“ผู้ไม่มีความโศก” (สารีปุตตสูตร)
“ความอดกลั้น” (สุนทรีสูตร)
“ผู้ไม่มีภพใหม่” (อุปเสนวังคันตปุตตสูตร)
“ผู้มีจิตสงบระงับ” (สารีปุตตสูตร)

คัมภีร์อุทาน โสณเถรวรรค
๓๗ “ไม่มีใครเป็นที่รักยิ่งกว่าตน” (ราชสูตร)
๓๘ “พึงเว้นบาป” (สุปปพุทธกุฏฐิสูตร)
๓๙ “ความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัย ๘ ประการ”
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

(อุโปสถสูตร)

“ผู้ไม่ยินดีในบาป” (โสณสูตร)
“คนดีท�ำดีได้ง่าย” (อานันทสูตร)
“ไม่พึงเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรม” (ปฏิสัลลานสูตร)
“สมณพราหมณ์วิวาทกัน” (ปฐมกิรสูตร)

คัมภีร์อุทาน จูฬวรรค
๔๔ “ผู้หลุดพ้น” (ปฐมภัททิยสูตร)
๔๕ “ผู้สิ้นตัณหา” (ตัณหักขยสูตร)
๔๖ “ความสิ้นไปแห่งปปัญจธรรม” (ปปัญจขยสูตร)
๔๗ “น�้ำดื่ม” (อุทปานสูตร)

๑๒๒
๑๒๕
๑๒๙
๑๓๒
๑๓๕
๑๓๙
๑๔๑
๑๔๔
๑๔๗
๑๕๒
๑๕๗
๑๖๐
๑๖๔
๑๖๙
๑๗๑
๑๗๔
๑๗๗
๑๗๙

คัมภีร์อุทาน ปาฏลิคามิยวรรค
๔๘ “โทษของศีลวิบัติและคุณของศีลสมบัติ” (ปาฏลิคามิยสูตร)
๔๙ “ผู้รู้กับผู้ไม่รู้” (ทวิธาปถสูตร)
๕๐ “ความรักกับความทุกข์” (วิสาขาสูตร)
๕๑ “การนิพพานของพระทัพพมัลลบุตร” (ปฐมทัพพสูตร)

๑๘๓
๑๘๕
๑๙๐
๑๙๒
๑๙๔

บันทึกท้ายเล่ม

๑๙๗

“เปือกตมคือกาม อันผู้ใดข้ามได้แล้ว
หนามคือกามอันผู้ใดยํ่ายีได้แล้ว
ผู้นั้นเป็นผู้ถึงความสิ้นโมหะ
ย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์”
นันทสูตร

คั ม ภี ร์ อุ ท า น

โ พ ธิ ว ร ร ค

๑
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ธรรมพร้อมด้วยเหตุ
(ปฐมโพธิสูตร)

ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับที่ใต้ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้
นั้นเอง ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท (สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น) มี
อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี เป็นต้น แล้วทรงเปล่งอุทานด้วย
ความเบิกบานพระทัยในเวลานั้นว่า
“เมื่อใดธรรมทั้งหลาย (สิ่งทั้งหลาย) ปรากฏแก่พราหมณ์
ผู้มีความเพียร ผู้เพ่งพินิจอยู่ เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของ
พราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป เพราะมารู้ธรรมพร้อมด้วยเหตุ”
อธิบายความ
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ละเอียดแล้วใน
หนังสือเรือ่ ง “หลักค�ำสอนส�ำคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญา
เถรวาท)” ตอนที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท ที่แยกพิมพ์ต่างหากก็มี
ชื่อหนังสือว่า “ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท” ขอท่านผู้สนใจ
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ได้โปรดอ่านตามที่แนะน�ำมานี้ ก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทตาม
สมควร เขียนไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘ เป็นเวลาถึง ๓๖ ปีมาแล้ว
ค�ำว่า “พราหมณ์” ในพุทธอุทานนี้ หมายถึง ท่านผูร้ ู้ ผูส้ งบ
หมายอย่างสูงถึงพระอรหันต์ผสู้ นิ้ กิเลส เรียกอีกชือ่ หนึง่ ว่า พระ
ขีณาสพ แปลว่า ผูส้ นิ้ อาสวะแล้ว ค�ำว่า “พราหมณ์” ความหมาย
โดยทั่วไปหมายถึง ผู้ที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ในสังคมอินเดีย
โบราณ ซึ่ ง แบ่ ง ประชาชนออกเป็น ๔ วรรณะ คือ กษัตริย์
พราหมณ์ ไวศยะ ศูทร
ในพระสูตรที่ ๒ และที่ ๓ แห่งโพธิวรรคนี้ ให้ชอื่ ว่า ทุตยิ โพธิสตู ร และตติยโพธิสตู ร ท่านเล่าเรือ่ งพระพุทธเจ้าทรงพิจารณา
ปฏิจจสมุปบาทเหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงพุทธอุทานตอนท้าย
เพียงเล็กน้อย คือ
พระสูตรที่ ๒ ว่า “เพราะรู้ความสิ้นไปแห่งเหตุปัจจัย”
พระสูตรที่ ๓ ว่า “ย่อมก�ำจัดมารและเสนามารเสียได้
เหมือนดวงอาทิตย์อุทัยก�ำจัดความมืดฉะนั้น”
พระสูตรที่ ๑ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมคือตาม
ล�ำดับตัง้ แต่อวิชชาเป็นต้นมา หมายถึง ปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
คือ ความเกิดขึน้ แห่งทุกข์ พระสูตรที่ ๒ ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท
สายดับ หมายถึง การดับแห่งทุกข์เพราะอวิชชาดับเป็นต้น เรียก
อีกอย่างหนึง่ ว่าปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลม พระสูตรที่ ๓ ว่าด้วย
ปฏิจจสมุปบาททัง้ อนุโลมและปฏิโลม คือทัง้ สายเกิดและสายดับ
หมายถึง การเกิดแห่งทุกข์และการดับแห่งทุกข์

๒
พระพุทธอุทาน เรื่อง

คุณสมบัติ
ที่ท�ำให้เป็นพราหมณ์
(อชปาลนิโครธสูตร)

ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ สัปดาห์ที่ ๔ ประทับอยู่ใต้
ต้นอชปาลนิโครธ (ต้นไทรซึ่งเด็กเลี้ยงแพะชอบมาพัก) ตลอด
เวลา ๗ วัน ครัง้ นัน้ มีพราหมณ์คนหนึง่ ผ่านมา พราหมณ์คนนี้
ท่านว่าชอบพูดตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า
บุคคลมีคุณสมบัติเช่นไรจึงเรียกว่าเป็นพราหมณ์ พระพุทธเจ้า
ตรัสตอบว่า
“ผู้ใดลอยบาปได้แล้ว ไม่มักตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ ไม่มีกิเลส
ย้อมใจ ส�ำรวมตนแล้ว จบเวท จบพรหมจรรย์แล้ว ไม่มีกิเลส
เป็นเหตุให้ฟูขึ้น ผู้นั้นควรได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์โดยชอบ
ธรรม”
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อธิบายความ
การลอยบาปหรือการละเว้นบาป เป็นหลักค�ำสอนส�ำคัญ
อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ดังข้อความตอนหนึ่งในโอวาท
ปาติโมกข์วา่ การไม่ทำ� บาปทัง้ ปวง ๑ การท�ำกุศลให้ถงึ พร้อม ๑
การท�ำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ๑ เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย
ผู้บวชแล้วท่านเรียกว่า บรรพชิต แปลว่า ผู้ลอยบาปหรือ
เว้นบาป ถ้าท�ำได้ตามชือ่ ก็จะเป็นผูค้ วรได้รบั การเคารพบูชาจาก
ศาสนิกชน
ตามประเพณีนิยมของคนไทย ถึงกลางเดือน ๑๒ นิยม
ลอยกระทงกันในแม่น�้ำ  ข้าพเจ้าเคยเสนอว่า ถึงวันเช่นนี้ถ้าเรา
มานัดกันลอยบาป คือ เว้นจากการท�ำชัว่ ทัว่ ประเทศสักวันหนึง่ ก็
จะดีไม่นอ้ ย แทนการลอยกระทง ซึง่ ความหมายคลุมเครือเต็มที
ไม่ชัดเจนว่าท�ำเพื่ออะไร ตอนที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เป็นเวลาที่
ก�ำลังเกิดอุทกภัยใหญ่หลวงในเมืองไทย สงสัยว่าเขาจะลอยกระทง
กันอย่างไร นอกจากอุทกภัยแล้ว โรคภัยและโจรภัยก็มีมากขึ้น
ทุพภิกขภัย (ความอดอยาก) ก็มมี ากขึน้ ด้วย ล�ำบากกันไปทัว่ หน้า
พิจารณาแล้ ว น่ า สงสารจริงๆ ควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช
สลดใจว่า นี่เป็นภัยอย่างหนึ่งของสังสารวัฏ (การเวียนว่ายตาย
เกิด) ตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏทุกข์ ก็ย่อมติดตามอยู่ตราบนั้น
ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกตามพระพุทธพจน์ที่ว่า “ทุกฺขมสฺส
มหพฺภยํ” แปลว่า ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก บาปเป็นต้นเหตุ
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วศิน อินทสระ

ส�ำคัญอย่างหนึง่ ของความทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้วา่ “ถ้า
ท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์ ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่าน
ทั้งหลายแล้ว ท่านทั้งหลายอย่าท�ำบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ
ค�ำว่า “ไม่มีกิเลสย้อมใจ” นั้น มีอธิบายโดยย่อว่า จิตโดย
สภาพปกติเป็นสิ่งผ่องใส แต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสต่างๆ
เข้ามาย้อม เช่น โลภ โกรธ หลง เป็นต้น เมื่อถูกกิเลสตัวใด
ครอบง�ำหรือย้อมจิต บุคคลย่อมท�ำกรรมต่างๆ ไปตามกิเลสนัน้
ข้าพเจ้าระลึกอยูเ่ สมอและพูดอยูเ่ สมอว่า กิเลสเป็นศัตรูหมายเลข
หนึ่งของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เมื่อกิเลสครอบง�ำจิตก็เป็น
เหตุให้ท�ำกรรมที่เป็นบาปอกุศล กรรมซึ่งเขาท�ำต่างกันท�ำให้มี
วิบากคือผลต่างกัน ท�ำให้สัตว์ทั้งหลายต่างกัน เป็นวัฏจักรคือ
หมุนเวียนไป กิเลส กรรม วิบาก ท่านเรียกว่า วัฏฏะ ๓ ถ้าไม่มี
กิเลสเครื่องย้อมใจ จิตก็บริสุทธิ์ เป็นไปชั่วคราวบ้างที่เรียกว่า
ตทังควิมุตติ เป็นไปเพราะข่มกิเลสไว้ได้บ้าง ด้วยก�ำลังฌาน
ท่านเรียกว่า วิกขัมภนวิมตุ ติ ตัดกิเลสได้เด็ดขาดบ้าง ท่านเรียก
ว่า สมุจเฉทวิมุตติ ผู้ตัดกิเลสได้เด็ดขาดแม้เพียงบางส่วนย่อม
เป็นพระอริยเจ้า คือ พระโสดาบันบ้าง พระสกทาคามีบา้ ง พระ
อนาคามีบ้าง ถ้าตัดกิเลสได้สิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์ที่ท่านเรียก
ในพุทธอุทานนีว้ า่ จบเวท จบพรหมจรรย์ เรียกว่าเป็นพราหมณ์
โดยชอบธรรม การสิ้นกิเลสควรจะเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต
เพราะท�ำให้สิ้นภพ สิ้นชาติ และสิ้นทุกข์

๓
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้สิ้นสังโยชน์
(เถรสูตร)

ความเบื้องต้น
ครัง้ นัน้ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูท่ เี่ ชตวันวิหาร เมือง
สาวัตถี มีพระเถระผู้ใหญ่เป็นจ�ำนวนมาก มีพระสารีบุตร พระ
โมคคัลลานะเป็นต้นไปเฝ้า ภิกษุผู้เคยอยู่ในวรรณะพราหมณ์รูป
หนึ่งทูลถามพระพุทธเจ้าว่า บุคคลเช่นใดเรียกว่าเป็นพราหมณ์
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า
“ผูใ้ ดลอยบาปได้แล้ว มีสติทกุ เมือ่ สิน้ สังโยชน์แล้ว เป็นผูร้ ู้
เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์”
อธิบายความ
ค�ำว่า “สติ” มีความหมายหลายอย่าง เช่น
ความระลึกได้ คือ ระลึกสิง่ ทีเ่ คยท�ำและค�ำทีเ่ คยพูดแล้วแม้
นานได้ ความหมายนี้ปรากฏในนาถกรณธรรมสูตร
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ความระวัง ซึ่งมีความหมายเท่ากับความไม่ประมาท เช่น
ข้อความที่ว่า “กระแสกิเลสเหล่าใดไหลไปในโลก กระแสกิเลส
เหล่านัน้ ย่อมปิดกัน้ เสียได้ดว้ ยสติ” หรือ “สติเป็นเครือ่ งกัน้ กระแส
กิเลสเหล่านัน้ ” ท่านมักจะกล่าวเสมอว่า “ความไม่ประมาท คือ
การอยูโ่ ดยไม่ปราศจากสติ” บางแห่งท่านกล่าวว่า เอาสติเป็นเครือ่ ง
รักษาจิต หรือท�ำการรักษาจิตด้วยสติคือด้วยความไม่ประมาท
เช่น
ระวังจิตไม่ให้ก�ำหนัด ในอารมณ์ที่น่าก�ำหนัด
ระวังจิตไม่ให้ขัดเคือง ในอารมณ์อันน่าขัดเคือง
ระวังจิตไม่ให้หลง		
ในอารมณ์ที่น่าหลง
ระวังจิตไม่ให้มัวเมา ในอารมณ์ที่น่ามัวเมา
ในสติปฏั ฐานสูตร พระพุทธองค์ทรงสอนให้พทุ ธสาวกเป็น
ผู้มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ เพื่อถอนความพอใจและ
ไม่พอใจในโลกเสีย
มีพระพุทธพจน์มากหลายที่ตรัสสรรเสริญสติ เช่น ผู้มีสติ
ทุกเมื่อ วางเฉยในอารมณ์ต่างๆ ไม่ส�ำคัญตนว่าวิเศษกว่าเขา
ต�่ำกว่าเขา หรือเสมอเขา บุคคลเช่นนั้นย่อมไม่มีกิเลสอันเป็น
เหตุให้ฟูขึ้น
ฯลฯ
ค�ำว่า “ผูส้ นิ้ สังโยชน์แล้ว” หมายถึง สังโยชน์ ๑๐ สังโยชน์
คือ กิเลสที่ผูกพันสัตว์ไว้ในวัฏฏะ
สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายนี้เป็นของตน ซึ่งความจริง
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แล้วเป็นของธรรมชาติ ประกอบด้วยธาตุ ๕ คือ ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม
และอากาศ (ช่องว่างที่มีในกาย)
วิจกิ จิ ฉา ความสงสัยไม่แน่ใจในคุณของพระรัตนตรัย และ
ในปฏิปทาเพื่อให้ถึงนิพพาน
สีลัพพตปรามาส ความเชื่อถือที่งมงายขัดกับหลักกรรม
ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์
กามราคะ
ความก�ำหนัดพอใจในกาม
ปฏิฆะ		
ความหงุดหงิดร�ำคาญใจ
รูปราคะ
ความติดใจในรูปฌาน
อรูปราคะ
ความติดใจในอรูปฌาน
มานะ		
ความทะนงตน ความถือตัว
อุทธัจจะ
ความฟุ้งซ่าน
อวิชชา
ความไม่รู้ตามความเป็นจริง
ข้อ ๑-๓ พระโสดาบันละได้ ส่วนพระสกทาคามีละได้เหมือน
พระโสดาบัน และท�ำราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง ข้อ ๔ และ ๕
พระอนาคามีละได้ ข้อ ๖-๑๐ พระอรหันต์ละได้
ค�ำว่า “ผู้รู้” คือ รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริง ค�ำว่า “ผู้รู้”
ในทีน่ แี้ ปลมาจากค�ำว่า “พุทธะ” ซึง่ ท่านกล่าวไว้ ๓ ประเภทคือ
สาวกพุทธะ ปัจเจกพุทธะ และสัมมาสัมพุทธะ อรรถกถากล่าว
ว่า ในที่นี้ท่านหมายเอาสาวกพุทธะ คือพุทธะผู้เป็นสาวก

๔
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้คายโทษออกได้แล้ว
(มหากัสสปสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ เวฬุวันวิหาร
(สวนไม้ไผ่) อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต ใกล้กรุงราชคฤห์ สมัยนั้น พระมหากัสสปอาพาธหนักอยู่ที่ปิปผลิคูหา เมื่อ
หายอาพาธแล้ว ท่านต้องการไปบิณฑบาตเพือ่ โปรดคนทัง้ หลาย
ให้ได้รบั ความสุขจากการถวายบิณฑบาตแก่ทา่ น ทราบว่าเทวดา
เป็นจ�ำนวนร้อยเตรียมถวายบิณฑบาตแก่ท่าน แต่ท่านไม่สนใจ
(เพราะเห็นว่าเทวดาเหล่านั้นมีสมบัติ มีความสุขอยู่แล้ว) ท่าน
ไปโปรดคนยากจน พระพุทธเจ้าทรงทราบเรือ่ งนัน้ ด้วยทิพยจักษุ
แล้ว ได้ทรงเปล่งอุทานว่า
“ผู้ที่เลี้ยงตน ไม่เลี้ยงผู้อื่น ผู้รู้ยิ่ง ผู้ฝึกตนแล้ว ด�ำรงอยู่ใน
สารธรรม ผูส้ นิ้ อาสวะแล้ว ผูค้ ายโทษออกได้แล้ว ว่าเป็นพราหมณ์”
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อธิบายความ
ทีว่ า่ “เลีย้ งตนไม่เลีย้ งผูอ้ นื่ ” นัน้ เพือ่ ให้เป็นผูเ้ บากายเบาจิต
(สลฺลหุกวุตฺติ) ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในกรณียเมตตสูตร
ตอนที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้บรรลุสันตบท กล่าวคือ นิพพาน
เมื่อประพฤติตนเป็นผู้เบากายเบาจิต เป็นผู้เลี้ยงง่าย ย่อมไม่มี
อะไรต้องหนักอกหนักใจ ผูค้ รองเรือนถ้ามีลกู หลานและบริวารมาก
ต้องมีภาระมากในการเลี้ยงดูพวกเขา มักหาได้ไม่พอค่าใช้จ่าย
ท�ำให้หนักอกหนักใจ สมณะผู้ปลีกตนออกจากเรือน เป็นผู้ไม่
ครองเรือนซึง่ ท่านเปรียบว่า มีบาตรเป็นเหมือนปีกนก โผผินบิน
ไปได้ตามที่ต้องการ
ค�ำว่า “ผูร้ ยู้ งิ่ ” นัน้ หมายความว่า รูส้ งิ่ ทีค่ วรรู้ รูแ้ ล้วท�ำให้
สิ้นทุกข์หรือทุกข์น้อยลง
ค�ำว่า “ฝึกตนดีแล้ว” นั้น หมายความว่า ฝึกอินทรีย์ คือ
ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ไม่ให้ตกไปในอ�ำนาจของกิเลส วางเฉย
อยู่ในอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปเป็นต้น
ค�ำว่า “ด�ำรงอยูใ่ นสารธรรม” นัน้ หมายความว่า ด�ำรงอยู่
ในสารธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัศนะ
ค�ำว่า “ผูส้ นิ้ อาสวะแล้ว” นัน้ หมายความว่า สิน้ อาสวะทัง้ ๔
คือ กามาสวะ ทิฏฐาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ
อาสวะ แปลว่า กิเลสเครือ่ งหมักดองจิต มี กาม ความใคร่,
ทิฏฐิ ความเห็นผิด, ภพ ความยึดติดในความเป็นนัน่ เป็นนี่ หรือ
ยังมีความต้องการที่จะเกิดใหม่ คือยังยินดีในภพ

27

วศิน อินทสระ

อวิชชา คือความไม่รตู้ ามความเป็นจริง ท�ำให้เขลาในชีวติ
และปัญหาชีวิต
ค�ำว่า “ผู้คายโทษออกได้แล้ว” หมายความว่า กิเลสอัน
เป็นโทษ กล่าวคือ ราคะ โทสะ โมหะ หรือ โลภ โกรธ หลง
เป็นต้น เป็นสิ่งที่ท่านคายออกได้แล้ว เหมือนหม้อที่คว�่ำไม่เก็บ
น�้ำไว้
ตามต้นเรือ่ งว่า พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานข้อความ
ดังกล่าวมานี้ เมื่อประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันกลันทกนิวาปะ เวฬุวัน
นั้นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารน้อมถวาย
พระพุทธเจ้า เมื่อเสด็จราชคฤห์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้แล้ว
ค�ำว่า “กลันทกนิวาปะ” นั้น แปลว่า เป็นที่ให้เหยื่อแก่
กระแต พระอรรถกถาจารย์เล่าว่า ในสมัยพระราชาพระองค์กอ่ น
พระองค์เสด็จไปชมราชอุทยาน ทรงบรรทมที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง
ขณะนั้น งูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยมาเพื่อจะฉกกัดพระองค์ กระแต
ตัวหนึ่งร้องเสียงดังขึ้นจนพระราชาตื่นบรรทม ทรงเห็นงูเลื้อย
จากไป ทรงรู้สึกว่าพระองค์รอดชีวิตครั้งนี้เพราะเสียงกระแต
รับสั่งถามข้าราชบริพารว่า สัตว์กระแตนี้ชอบอยู่ในที่ใด ทรง
ทราบว่ามันชอบอยู่ที่ต้นไผ่ เพื่อกตัญญูต่อมันและพวกของมัน
จึงรับสัง่ ให้ปลูกต้นไผ่เป็นจ�ำนวนมากจนเป็นสวนไผ่อนั น่ารืน่ รมย์
และรับสั่งให้ให้เหยื่อแก่กระแตเป็นประจ�ำทุกวัน

๕
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้อง
(สังคามชิสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ เชตวันวิหาร เมือง
สาวัตถี พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อสังคามชิ (แปลว่า ผู้ชนะสงคราม)
ไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ออกจากทีเ่ ฝ้าแล้วมาพักอยู่ ณ ใต้ตน้ ไม้
ต้ น หนึ่ ง มารดาบิ ด าของท่ า นมาอ้ อ นวอนให้ ท ่ า นสึ ก เพื่ อ ไป
ครอบครองสมบัติ เมือ่ ไม่สำ� เร็จจึงไปขอให้ลกู สะใภ้ซงึ่ มีบตุ รน้อย
ผู้เป็นอดีตภรรยาของพระสังคามชิมาอ้อนวอน เพื่อให้ท่านสึก
ไปครองเรือนเพื่อเลี้ยงตนและบุตร แต่ท่านสังคามชิก็คงนั่งเฉย
นางจึงปล่อยเด็กไว้ใกล้ๆ ท่านแล้วไปแอบดูอยู่ ด้วยหวังว่า แม้
พระสังคามชิจะไม่ยินดีในตนก็จักยินดีในบุตร แต่พระสังคามชิก็
คงเฉย นางเห็นเช่นนั้นนางจึงได้มาอุ้มเด็กกลับไป
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พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยทิพยจักษุ
จึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ผูใ้ ดไม่ยนิ ดีตอ่ หญิงผูม้ าอยู่ ไม่เศร้าโศกเสียใจเมือ่ เขาจากไป
ผู้พ้นแล้วจากกิเลสเป็นเครื่องข้อง ผู้ชนะสงครามแล้ว เราเรียก
ผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์”
อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่า พระสังคามชิเป็นบุตรเศรษฐีคนหนึง่ ในเมือง
สาวัตถี ได้ฟงั ธรรมของพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้วขอบวช แต่มารดา
บิดาไม่อนุญาต จึงนอนอดอาหารจนมารดาบิดาสงสาร ทนไม่ได้
จึงได้อนุญาตให้บวชเช่นเดียวกับเรื่องของพระรัฐบาล
ตอนที่ภรรยาเก่าของพระสังคามชิพาบุตรมาหานั้น พระ
สังคามชิได้สำ� เร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจึงเป็นการง่ายทีจ่ ะไม่ยนิ ดี
เมือ่ เขามา และไม่เสียใจเมือ่ เขาจากไป โดยธรรมดาเรือ่ งอย่างนี้
เป็นการท�ำสงครามในจิตใจส�ำหรับปุถุชนทั่วไป แต่พระสังคามชิ
เป็นผูช้ นะสงครามแล้ว พ้นแล้วจากกิเลสเป็นเครือ่ งข้อง ๕ อย่าง
กล่าวคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ
ในทีบ่ างแห่งเช่นในคัมภีรธ์ รรมบท พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า
“เครื่องผูกเครื่องจองจ�ำที่ท�ำด้วยเชือกและไม้เป็นต้น ไม่มั่นคง
เหมือนเครือ่ งผูกเครือ่ งจองจ�ำกล่าวคือ บุตร ภรรยา และทรัพย์
สมบัติ”

๖
พระพุทธอุทาน เรื่อง

สัจจะและธรรมะ
(ชฏิลสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่คยาสีสะใกล้
แม่นำ�้ คยาเมืองราชคฤห์ สมัยนัน้ มีชฎิลเป็นอันมากลงอาบน�ำ้ ใน
แม่น�้ำคยา ด้วยหวังว่าตนจะบริสุทธิ์สะอาดจากบาปด้วยน�้ำนั้น
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า
“ความสะอาด (ภายใน) มีไม่ได้ดว้ ยน�ำ 
้ แต่ยงั มีคนเป็นอันมาก
ทีอ่ าบน�ำ้ อยูเ่ พือ่ ความสะอาดนัน้ สัจจะและธรรมะมีในผูใ้ ด ผูน้ นั้
เป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์”
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อธิบายความ
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ถ้าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยน�้ำ  ไป
สวรรค์ได้ดว้ ยการอาบน�ำ้ ในแม่นำ�้ ทีเ่ ขาเข้าใจว่าเป็นแม่นำ�้ ศักดิส์ ทิ ธิ์
กุง้ หอย ปู ปลา และเต่าในแม่นำ�้ ก็คงจะบริสทุ ธิ์ และไปสวรรค์
กันหมดแล้ว เพราะแช่อยู่ในแม่น�้ำตลอดเวลา
ค�ำว่า “สัจจะ” หมายถึง สัจจวาจา มีพระพุทธศาสนสุภาษิต
หลายแห่งที่กล่าวถึงคุณของสัจจวาจา เช่นว่า สัจจะเป็นวาจาที่
ไม่ตาย สัจจะเป็นรสดียิ่งกว่ารสทั้งหลาย สัตบุรุษทั้งหลายย่อม
ตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ฯ
สัจจะ หมายถึง สัจจญาณก็ได้ กล่าวคือ ญาณในสัจจะ
ทั้ง ๔ ได้แก่ ญาณในอริยสัจ ๔
ค�ำว่า “ธรรมะ” ในที่นี้ หมายถึง โลกุตตรธรรม ๙ คือ
มรรค ๔ ผล ๔ มีโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล เป็นต้น และ
นิพพาน ๑ ถามว่า โลกียธรรมมีเท่าใด ตอบว่า นอกจากโลกุตตรธรรม ๙ แล้ว ก็เป็นโลกียธรรมทั้งหมด
พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งชื่อ
คยาสีสะ อรรถกถาอธิบายว่าที่ชื่อคยาสีสะนั้น เพราะมียอด
เหมือนหัวช้าง

๗
พระพุทธอุทาน เรื่อง

พระนิพพาน
พ้นจากสุขและทุกข์
(พาหิยสูตร)

ความเบื้องต้น
พระสูตรนี้ ความเบือ้ งต้นได้เล่าเรือ่ งพระพาหิยะ ทารุจรี ยิ ะ
ซึง่ ท่านได้รจนาไว้แล้วในอรรถกถาธรรมบท สหัสสวรรควรรณนา
ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วในหนังสือชื่อ ทางแห่งความดี เล่ม ๒
(ส�ำนักพิมพ์ธรรมดาจัดพิมพ์) จะน�ำมากล่าวในทีน่ เี้ ฉพาะบางส่วน
คือ
ท่านพาหิยะได้ตงั้ ความปรารถนาไว้เพือ่ บรรลุธรรมได้รวดเร็ว
(ขิปปาภิญญา) ในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตุ ตระ เพราะ
ได้เห็นภิกษุรปู หนึง่ ผูเ้ ป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์
นั้ น ได้ รั บ การยกย่ อ งว่ า เป็ น ผู ้ เ ลิ ศ ในทางขิ ป ปาภิ ญ ญา จึ ง ตั้ ง
ความปรารถนาว่า ขอให้ตนได้เป็นเช่นนั้นบ้างในศาสนาของ
พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่ ในอนาคต จึงได้สำ� เร็จสมปรารถนา
ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้
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เมื่อท่านพาหิยะได้ทราบข่าวจากเทวดาผู้เป็นเพื่อนเก่าว่า
บัดนีพ้ ระพุทธเจ้าได้เกิดขึน้ แล้ว ให้รบี เดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ เมืองสาวัตถี ราชธานีแห่งแคว้นโกศล
ระยะทางห่างจากท่าสุปปารกะซึ่งท่านพาหิยะพักอยู่ในเวลานั้น
ถึง ๑๒๐ โยชน์ (๑ โยชน์ = ๑๖ กิโลเมตร) ไกลถึง ๑,๙๒๐
กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทาง มิใช่น้อย บางต�ำราว่าเดินทางเพียง
คืนเดียว วันรุง่ ขึน้ ก็ถงึ วัดเชตวันด้วยเทวานุภาพและพุทธานุภาพ
บางต�ำราว่า เดินทางโดยพักแห่งละ ๑ คืนเท่านัน้ หมายความว่า
ออกเดินทางแต่เช้าค�ำ่ ไหนนอนนัน่ แต่นอนเพียงราตรีเดียวแล้ว
ออกเดินทางต่อไป (เช่น ในอรรถกถาพาหิยสูตร)
พระพุทธพจน์ที่ตรัสกับท่านพาหิยะว่า “ท่านพึงศึกษาว่า
จักสักแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็น (ทิฏฺเฐ ทิฏฺฐมตฺตํ ) จักสักแต่ว่าฟัง
ในสิ่ ง ที่ ไ ด้ ฟ ั ง (สุ เ ต สุ ต มตฺ ตํ) จั ก สั ก แต่ ว ่ า รู ้ ใ นสิ่ ง ที่ ไ ด้ รู ้ (มุ เ ต
มุตมตฺตํ )” ข้อนี้หมายความว่า รู้ทางจมูก ลิ้น กาย จักสักแต่ว่า
รูแ้ จ้งในสิง่ ทีไ่ ด้รแู้ จ้ง (วิญญ
ฺ าเต วิญญ
ฺ าตมตฺตํ) ข้อนีห้ มายความ
ว่า รู้ทางใจ
รวมความว่า ให้ไม่ยินดียินร้ายเมื่อได้เห็นรูปด้วยจักษุ ฟัง
เสียงด้วยหู จนถึงรู้อารมณ์ด้วยใจ คือ ให้ระวังส�ำรวมอินทรีย์
คือ อายตนะภายใน ๖ นัน่ เองเมือ่ กระทบกับอายตนะภายนอก ๖
เมือ่ ท�ำได้ดงั นีก้ จ็ ะถึงทีส่ ดุ แห่งทุกข์คอื สิน้ ทุกข์นนั่ เอง ท่านพาหิยะ
ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระพุทธโอวาทเพียงเท่านี้
เมือ่ ท่านพาหิยะเป็นพระอรหันต์แล้ว ไปแสวงหาบาตรและ
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จีวรเพื่อบวช ถูกแม่โคลูกอ่อนขวิดจนเสียชีวิต แม่โคลูกอ่อนนี้
ท่านว่าเป็นยักษิณซี งึ่ ผูกเวรกับท่านไว้ในชาติกอ่ น ซึง่ ท่านพาหิยะ
และพวกรุมกันท�ำร้ายหญิงคนหนึ่งเพื่อชิงเอาสมบัติ
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเสด็จกลับจากบิณฑบาตพร้อมด้วย
ภิกษุสงฆ์ ได้ทอดพระเนตรเห็นศพของท่านพาหิยะ ได้ตรัสกับ
ภิกษุทั้งหลายว่า “เพื่อนพรหมจรรย์ของพวกเธอได้สิ้นชีวิตแล้ว
(สพฺรหฺมจารี โว ภิกฺขเว การกโต)” แล้วรับสั่งให้ภิกษุบางรูปไป
ขอเตียงจากชาวบ้านมาหามศพท่านพาหิยะไปเผา แล้วให้ท�ำ
สถูปบรรจุกระดูกไว้เป็นที่เคารพบูชาของมหาชน
มีข้อน่าสังเกตตรงนี้ว่า ท่านพาหิยะยังไม่ได้บวช แต่พระพุทธเจ้าตรัสกับภิกษุทงั้ หลายว่า “เพือ่ นพรหมจารีของเธอสิน้ ชีวติ
แล้ว” เมื่อตรัสตั้งเอตทัคคะ (ความเป็นผู้เลิศ) ท่านพาหิยะเป็น
ผูเ้ ลิศทางขิปปาภิญญา (รูธ้ รรมได้เร็ว) และจัดอยูใ่ นกลุม่ ของภิกษุ
ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ภิกษุทงั้ หลายทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ท่านพาหิยะได้ฟังธรรมเพียงเล็กน้อยในระหว่างทางที่
พระองค์เสด็จออกบิณฑบาต ไฉนจึงส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้
อย่างรวดเร็ว พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “เธออย่าคิดว่าค�ำของเรา
มากหรือน้อย” และตรัสต่อไปว่า
“คาถาแม้ตั้งพัน แต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์
ไม่ประเสริฐเลย บทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้
ประเสริฐกว่า”
เมือ่ ภิกษุทงั้ หลายทูลถามว่า คติสมั ปรายภพของท่านพาหิยะ
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เป็นอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ท่านพาหิยะสิ้นกิเลส
นิพพานแล้ว” และตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า
“ทีใ่ ดไม่มี ดิน น�ำ 
้ ไฟ ลม ไม่มแี สงจันทร์ แสงอาทิตย์ แสง
ดาวก็ไม่มี แต่ในที่นั้นไม่มีความมืด เมื่อใดพราหมณ์ผู้เป็นมุนี
รู้ด้วยตนเองแล้ว ด้วยญาณเป็นเครื่องรู้ เมื่อนั้นย่อมพ้นจากรูป
อรูป สุขและทุกข์”
พระพุทธพจน์นี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน
คือ นิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วและสิ้นชีวิตแล้วว่า พ้นจาก
สุขและทุกข์ ทีว่ า่ พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่ นัน้ โดยปริยายหนึง่
หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน คือ “นิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลส
แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่” ปุถุชนเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องใดด้วยกิเลสใด
ท่านไม่ต้องทุกข์ด้วยเรื่องนั้นด้วยกิเลสนั้น จึงเป็นสุขอย่างยิ่ง
นิพพาน ๒ อีกปริยายหนึ่ง ชื่อเหมือนกันแต่ความหมาย
ต่างกัน
สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสบางส่วนแต่ยังมีกิเลสเหลือ
อยูบ่ างส่วน หมายถึง นิพพานของพระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี
อนุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสโดยไม่มกี เิ ลสเหลือ หมายถึง
นิพพานของพระอรหันต์ *
* เรื่องนี้ไม่มีหัวข้ออธิบายความ

เพราะได้อธิบายเรื่อยๆ มาแล้ว

คั ม ภี ร์ อุ ท า น

มุ จ ลิ น ท ว ร ร ค

๘
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ความสุขอย่างยิ่ง
(มุจลินทสูตร)

ความเบื้องต้น
พระคันถรจนาจารย์เล่าไว้วา่ ครัง้ นัน้ เมือ่ ตรัสรูใ้ หม่ๆ พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก) ฝนตกพร�ำตลอด
๗ วัน ท่านเล่าว่ามีพญานาคชื่อมุจลินท์ เนรมิตกายให้ใหญ่
วงล้อมพระผูม้ พี ระภาคไว้ ๗ รอบ แผ่พงั พานเป็นหลังคาปกป้อง
พระผู้มีพระภาคไม่ให้ถูกน�้ำฝน เมื่อครบ ๗ วันแล้วพญานาค
แปลงกายเป็นคนหนุ่มยืนเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ พระพุทธเจ้าออก
จากสมาธิแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่า
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“ส�ำหรับผูส้ นั โดษ ได้สดับธรรมแล้ว เห็นแจ้งอยู่ ความวิเวก
เป็นสุข ความไม่เบียดเบียน กล่าวคือความส�ำรวมในสัตว์ทงั้ หลาย
เป็นสุขในโลก ความปราศจากราคะ คือ การก้าวล่วงกามทัง้ หลาย
เสียได้ เป็นสุขในโลก การถอนอัสมิมานะเสียได้ เป็นความสุข
อย่างยิ่ง”
อธิบายความ
เกีย่ วกับเรือ่ งพญานาคนี้ ถ้าเชือ่ ว่าเป็นพญานาคจริงก็หมด
เรื่องไป แต่บางท่านไม่เชื่อ สันนิษฐานว่าเป็นคนดุร้ายพวกหนึ่ง
เรียกว่า พวกเผ่านาคา เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค มาช่วยท�ำ
ทีพ่ กั ถวาย อรรถกถาแห่งพระสูตรนีเ้ ชือ่ ว่าเป็นพญานาคจริง จึง
อธิบายไปแนวนั้น
ส�ำหรับพระพุทธอุทานนั้น ขอแบ่งเป็นเรื่องๆ ดังนี้
๑. เรือ่ ง “ความวิเวก” กล่าวคือ ความสงัด ท่านแบ่งเป็น
๓ อย่าง คือ
๑.๑ กายวิเวก ความสงัดทางกาย คือได้อยู่ในที่สงบ
๑.๒ จิตตวิเวก แปลว่า ความสงัดทางจิต คือใจสงบ
		 อย่างสูงท่านหมายถึงฌาน ๘ คือ รูปฌาน ๔
		 อรูปฌาน ๔
๑.๓ อุปธิวิเวก ความสงัดกิเลส หมายถึง อริยมรรค
		 อริยผล มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้น
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๒. ความไม่เบียดเบียน หมายถึง ความไม่เบียดเบียนตน
บ้าง ความไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ บ้าง ไม่เบียดเบียนทัง้ ตนและผูอ้ นื่
บ้าง ท่านขยายความเป็นความส�ำรวมในสัตว์ทงั้ หลาย ลองนึกดู
เถิดว่า ถ้าสัตว์ทั้งหลาย เช่น สังคมมนุษย์เป็นต้น เว้นจากการ
เบียดเบียนกัน เกื้อกูลกันด้วยวิธีต่างๆ สังคมโลกจะเป็นสุขสัก
เพียงใด ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็เบียดเบียนกันอย่างน่าสยดสยอง
ลองดูภาพยนต์สารคดีชีวิตสัตว์ในป่าหรือในทะเลทราย ก็จะ
เห็นว่า สัตว์เหล่านัน้ เบียดเบียนกันอย่างน่าสะพรึงกลัว น่าหวาด
เสียว น่าสังเวชสลดจิตเพียงใด มนุษย์มภี ยั รอบด้านอยูแ่ ล้ว เช่น
โรคภัย ทุพภิกขภัย (ความอดอยาก ขาดแคลนอาหาร) อุทกภัย
อัคคีภยั เป็นต้น มากมายอยูแ่ ล้ว มนุษย์ยงั เบียดเบียนกันเองอีก
เช่น โจรภัย วิวาทมูลกภัย (ภัยเกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน) เข้า
มาอีก มนุษย์ต้องเดือดร้อนหาความสงบสุขได้ยาก ผู้ใดอยู่
อย่างสงบสุขได้ ผู้นั้นนับว่าโชคดีในโลก
๓. ความปราศจากราคะ คือ การล่วงพ้นกามทั้งหลาย
เสียได้ เป็นความสุขในโลก
โดยปริยายหนึ่ง ราคะ คือ ความก�ำหนัดในอารมณ์ต่างๆ
มีรูปารมณ์ เป็นต้น ท่านแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ
๓.๑ กามราคะ ความก�ำหนัดยินดีในกามคุณ กล่าว
คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
๓.๒ รูปราคะ ความก�ำหนัดยินดีพอใจในรูปฌาน ๔
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๓.๓ อรูปราคะ ความก�ำหนัดติดใจในอรูปฌาน ๔
อรรถกถากล่าวว่า ค�ำว่า “ความปราศจากราคะ” คือ ล่วงพ้น
กามเสียได้ หมายถึงอนาคามิมรรคญาณ ผูบ้ รรลุญาณนีเ้ ป็นพระ
อนาคามี
๔. อั ส มิ ม านะ หมายถึง ความทะนงตน ความถือตัว
ความส�ำคัญมัน่ หมายว่าตนสูงกว่าเขา ต�ำ่ กว่าเขา หรือเสมอเขา
การถอนอัสมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิง่ อรรถกถากล่าวว่า
ข้อนี้ท่านหมายถึงอรหัตมรรคญาณ ผู้บรรลุญาณนี้เป็นพระ
อรหันต์

๙
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ให้ภิกษุสนทนาธรรม
และความสุขจากการสิ้นตัณหา
(ราชสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหาร
เชตวัน เมืองสาวัตถี สมัยนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันสนทนากันว่า
ระหว่างพระราชา ๒ พระองค์ คือ พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่ง
แคว้ น มคธ และพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลราชาแห่ ง แคว้ น โกศล
พระองค์ใดมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากัน พระศาสดาเสด็จมายัง
อุปัฏฐานศาลานั้น (ศาลาเป็นที่บ�ำรุงสงฆ์) ตรัสถามว่า “ภิกษุ
ทัง้ หลายสนทนากันเรือ่ งอะไรค้างอยู่ เมือ่ ภิกษุทงั้ หลายกราบทูล
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ให้ทรงทราบแล้ว จึงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอ
ประชุมกัน มีกจิ ทีค่ วรท�ำ  ๒ อย่างคือ สนทนาธรรม หรือมิฉะนัน้
ก็นิ่งเสียประเสริฐกว่า (ที่จะสนทนาเรื่องโลกๆ)” ดังนี้แล้ว ทรง
เปล่งอุทานว่า
“กามสุขก็ตาม ทิพยสุขก็ตาม ในโลก มีคณ
ุ ค่าไม่ถงึ เสีย้ วที่
๑๖ ของความสุขซึ่งได้จากการสิ้นตัณหา”
อธิบายความ
ส�ำหรับภิกษุสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงพร�ำ่ สอนให้หมัน่ สนทนา
ธรรมเมือ่ พบปะกัน หมัน่ สอนธรรมแก่คฤหัสถ์ ตรัสสอนว่า คฤหัสถ์
มีอปุ การะมากแก่เธอทัง้ หลายด้วยการถวายปัจจัย ๔ เธอทัง้ หลาย
ควรตอบแทนและท�ำอุปการะแก่เขาเหล่านัน้ ด้วยธรรมทาน เป็น
สิ่งขัดเกลาจิตใจและเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสสิ้นทุกข์ได้ด้วย
กามสุข พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีรสน้อยมีทุกข์มาก ไม่เที่ยง
ไม่ยั่ง ยื น เร่ า ร้ อ น แม้ทิพยสุขของเทวดาก็ยังอยู่ในประเภท
กามสุขเหมือนกัน พระองค์จงึ ตรัสว่า “ความสุขเหล่านัน้ ไม่ถงึ เสีย้ ว
ที่ ๑๖ ของความสุขซึง่ ได้จากการสิน้ ตัณหา เพราะการสิน้ ตัณหา
ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง (ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ)”

๑๐
พระพุทธอุทาน เรื่อง

สัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุข
(ทัณฑสูตร)

ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
เช้าวันหนึง่ เสด็จไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี ระหว่างทางได้ทรง
พบเด็กเป็นจ�ำนวนมากก�ำลังใช้ท่อนไม้ตีงูอยู่ จึงทรงเปล่งอุทาน
เป็นเชิงสอนว่า
“สัตว์ทงั้ หลายใคร่ตอ่ ความสุข ผูใ้ ดแสวงหาความสุขเพือ่ ตน
ด้วยการเบียดเบียนผูอ้ นื่ ด้วยท่อนไม้ ผูน้ นั้ ละโลกนีไ้ ปแล้ว ย่อม
ไม่ได้ความสุข ส่วนผูใ้ ดแสวงหาความสุขเพือ่ ตน โดยไม่เบียดเบียน
ผู้อื่น ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมได้ความสุข”
อธิบายความ
โดยธรรมดา ทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานย่อมรักความสุข
เกลียดความทุกข์ดว้ ยกันทัง้ นัน้ การแสวงหาความสุขเพือ่ ตนด้วย
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การเบียดเบียนผูอ้ นื่ เป็นการไม่ชอบธรรม ลองนึกในทางกลับกัน
ว่า ถ้าเขาเบียดเบียนเราบ้างด้วยท่อนไม้หรือด้วยศัสตรา เรา
พอใจหรือ โบราณท่านจึงสอนให้ “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” การที่
ท่านสอนให้รักษาศีล เช่น ศีล ๕ เป็นต้น ก็เพื่อให้เว้นจากการ
เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง เว้นจากการเบียดเบียนตนบ้าง สอนให้
มีธรรม เช่น เมตตา กรุณา เป็นต้น เพื่อน�ำสุขไปให้ผู้อื่น ช่วย
ก�ำจัดทุกข์ผ้อู นื่ เป็นต้น เมือ่ ให้สุขแก่ผ้อู นื่ สุขนั้นย่อมย้อนกลับ
มาหาตน (สุขโต สุขฐานํ) ในทางกลับกัน เมื่อให้ทุกข์แก่ผู้อื่น
ทุกข์นั้นก็ยอกย้อนมาหาตัว (ทุกฺขโต ทุกฺขฐานํ) มีพุทธศาสน
สุภาษิตอีกมากหลายในท�ำนองนี้ เช่น
ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ
ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ
ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ
ผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบ
ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ
ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไว้ตอบ
ฯลฯ
เมื่อไม่มีใครลงโทษหรือให้รางวัล กฎแห่งกรรมและกฎ
แห่งธรรมย่อมลงโทษและให้รางวัลเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ทันตา
เห็นบ้าง ในสัมปรายภพบ้าง เพราะฉะนั้นจึงควรเว้นจากการ
เบียดเบียนกัน ควรอยู่ด้วยการเกื้อกูลกัน ให้ความสุขซึ่งกันและ
กัน

๑๑
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผัสสะ

(สักการสูตร)

ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ลาภ สักการะ
ความเคารพนับถือจากมหาชน ได้เกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระพุทธเจ้าและแก่พระภิกษุสงฆ์ พวกนักบวชในลัทธิอื่น (อัญญเดียรถีร์) เกิดความริษยา ไม่พอใจ ที่ลาภสักการะและความ
นับถือไม่ได้เกิดขึน้ แก่พวกตนเช่นนัน้ บ้าง จึงชวนกันด่าว่าเสียดสี
พระผูม้ พี ระภาคและภิกษุสงฆ์ ภิกษุทงั้ หลายได้กราบทูลเรือ่ งนัน้
แด่พระศาสดา พระพุทธองค์ตรัสว่า
“ท่านทั้งหลาย ผู้อันสุขและทุกข์ถูกต้องแล้วในบ้าน ในป่า
ไม่ตงั้ สุขและทุกข์นนั้ จากตน ไม่ตงั้ สุขและทุกข์นนั้ จากผูอ้ นื่ ผัสสะ
ทัง้ หลายย่อมถูกต้องเพราะอาศัยอุปธิ ผัสสะทัง้ หลายพึงถูกต้อง
นิพพานอันไม่มีอุปธิได้อย่างไรเล่า”
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อธิบายความ
พระพุทธพจน์นี้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า จะอยู่ในบ้าน
หรืออยู่ในป่าก็ตาม ให้ระวังเรื่องผัสสะ เช่น โสตผัสสะ การ
ได้ยินได้ฟังค�ำด่าหรือค�ำสรรเสริญ มุนีทั้งหลายย่อมตระหนักว่า
การไหว้และการด่าเสมอกัน สุขหรือทุกข์เกิดเพราะผัสสะ อย่างที่
ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า
“ความทุกข์ย่อมโผล่ เมื่อโง่เรื่องผัสสะ
ความทุกข์ย่อมไม่โผล่ เมื่อไม่โง่เรื่องผัสสะ”
สุขหรือทุกข์เกิดจากกระท�ำของผูอ้ นื่ บ้าง เกิดจากความคิด
ปรุงของตนเองบ้าง แต่ถา้ พิจารณาในแง่สญ
ุ ญตา คือ ความว่าง
จากตัวตนหรือของตน ย่อมไม่มีผู้ด่าหรือผู้ถูกด่า มันเป็นเพียง
สักแต่ว่าธาตุ ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล ไม่มีตัวตน ไม่มีเราเขา
พระพุทธพจน์นี้ตรัสถึงอุปธิด้วย อุปธินั้นมี ๒ อย่าง คือ
ขันธูปธิ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือขันธ์
กิเลสูปธิ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือกิเลส
เมือ่ ไม่มที งั้ ๒ อย่างก็เป็นนิพพาน เรียกว่าขันธนิพพานบ้าง
กิเลสนิพพานบ้าง ผัสสะทั้งหลายจะถูกต้องนิพพานได้อย่างไร
นิพพานไม่มีอารมณ์ (อนารมฺณํ)
พระพุ ท ธพจน์ นี้ ท รงแสดงธรรมอย่ า งสู ง แก่ พ ระสงฆ์ ผู ้
เดือดร้อนเพราะถูกด่า ในทีบ่ างแห่งพระพุทธองค์ตรัสว่า “เพราะ

49

วศิน อินทสระ

สุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการ
ขึ้นลง ภูเขาศิลาล้วนย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันใด บัณฑิต
ทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น”
พุทธศาสนิกชนควรพิจารณาบ่อยๆ ซึง่ โลกธรรม ๘ ตามแนว
ของพระอริยะ คือ พิจารณาส�ำเหนียกตามความเป็นจริงว่า ลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ เป็นของ
ไม่เที่ยง มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา จิตใจจะได้ตั้งมั่นไม่
หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ในมงคลสูตรตรัสสอนว่า จิตของผู้ใดอัน
โลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหว เป็นจิตที่ไม่โศก ปราศจากธุลี
เป็นจิตเกษม เป็นมงคลอันสูงสุด

๑๒
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ความไม่กังวล
เป็นเหตุให้เกิดสุข
(อุปาสกสูตร)

ความเบื้องต้น
อุบาสกคนหนึ่งชาวบ้านอิจฉานังคละไปท�ำธุระบางอย่างที่
เมืองสาวัตถี เมื่อเสร็จธุระแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ วัด
เชตวัน พระพุทธองค์ตรัสทักทายว่า “อุบาสกไม่ได้มาเฝ้าเสียนาน
แล้ว” เขากราบทูลว่าอยากจะมาเฝ้าอยูน่ านแล้วเหมือนกัน แต่มี
ภาระธุระมากยุง่ อยู่ จึงไม่ได้มาเฝ้า พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทาน
ในเวลานั้นว่า
“กิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใด ความสุขย่อมมีแก่ผู้นั้น
หนอ ผูม้ ธี รรมอันนับได้แล้ว เป็นพหูสตู ท่านจงดูบคุ คลผูม้ กี เิ ลส
เครื่องกังวล เดือดร้อนอยู่ ผู้ที่ยังเกี่ยวข้องด้วยผู้อื่นอยู่ย่อม
เดือดร้อน”
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อธิบายความ
อุบาสกผู้นั้นเป็นชาวอิจฉานังคลคาม อิจฉานังคลคามนั้น
อยูใ่ นแคว้นโกศลนัน้ เอง ตามปกติเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเสมอๆ
แต่ขาดหายไปหลายวัน เพราะยุ่งอยู่ด้วยกิจธุระบางอย่าง
เกีย่ วกับเรือ่ งความกังวล มนุษย์เรามีความกังวลมาก ยิง่ มี
กิจมากยิ่งมีภาระมากก็ยิ่งมีความกังวลมาก นอกจากนี้ยังกังวล
เพราะกิเลส เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ผูไ้ ม่กงั วลจึง
อยูเ่ ป็นสุข ผูม้ บี ตุ รภรรยาหรือสามีและญาติยอ่ มกังวลด้วยบุคคล
เหล่านัน้ ผูม้ ที รัพย์สมบัตมิ ากก็กงั วลด้วยทรัพย์สมบัติ พระพุทธองค์ตรัสว่า “คนเขลาย่อมเดือดร้อนอยูว่ า่ บุตรของเรามี ทรัพย์
ของเรามี อันทีจ่ ริงแล้วตนของตนยังไม่มี บุตรและทรัพย์จะมีแต่
ที่ไหน (จักมีได้อย่างไร)” (พาลวรรค ธรรมบท)
บางคราวมีผมู้ ากราบทูลว่า ผูม้ บี ตุ รย่อมบันเทิงเพราะบุตร
ผูม้ โี ค (ทรัพย์สมบัต)ิ ย่อมบันเทิงเพราะโค ความบันเทิงของบุคคล
ย่อมมีได้เพราะสิ่งที่ยึดถือ เมื่อไม่มีอะไรจะยึดถือก็ไม่มีอะไร
จะบันเทิง พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า “ผูม้ บี ตุ รย่อมเศร้าโศกเพราะ
บุตร ผูม้ โี คย่อมเศร้าโศกเพราะโค ความเศร้าโศกของบุคคลย่อม
มีเพราะสิ่งที่ยึดถือ เมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดถือก็จะไม่มีความเศร้าโศก”
(เทวตาสังยุต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
การเกี่ยวข้องกับผู้อื่น น้อยบ้างมากบ้าง ถ้ายิ่งเกี่ยวข้อง
กับบุคคลจ�ำนวนมากก็เดือดร้อนมาก แม้จะให้ความสุขความ
เพลิดเพลินบ้างก็เป็นส่วนน้อย มีเรือ่ งทุกข์รอ้ นเสียเป็นส่วนมาก
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ท่านเรียกว่าสหคตทุกข์ แปลว่า ทุกข์ที่ไปด้วยกัน ขณะที่เขียน
เรื่องนี้อยู่ น�้ำก�ำลังท่วมใหญ่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ชาวบ้านต้องประสบทุกข์มากมาย ต้องช่วยเหลือกันเป็นอันมาก
ผู้ที่บ้านน�้ำไม่ท่วมก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต้องช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความกรุณา ดูวนุ่ วายกันไปหมด เป็นมหาอุทกภัย ต้องกังวล
เดือดร้อนเพราะเป็นห่วงชีวติ บ้าง เป็นห่วงสุขภาพบ้าง เป็นห่วง
ทรัพย์สนิ สมบัตบิ า้ ง มีศนู ย์อพยพผูค้ นมากมายเกิดขึน้ และต้อง
ช่วยเหลือกันยืดเยื้อยาวนานหลายเดือน เมื่อน�้ำลดแล้วก็ต้อง
เดือดร้อนในเรือ่ งค่าใช้จา่ ย เกีย่ วกับการซ่อมแซมบ้านเรือน และ
ซื้อหาทรัพย์สินที่เสียหายไป เป็นความทุกข์กังวลไม่ใช่น้อย
สุภาษิตโลกนิติ บอกไว้ว่า
มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยว พันคอ
ทรัพย์ผูกบาทาคลอ
หน่วงไว้
ภริยาเยี่ยงอย่างปอ
รึงรัด มือนา
สามบ่วงใครพ้นได้
จักพ้นสงสาร
การเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั้นมีเรื่องต้องระวังมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ระวังวาจา ท่านจึงกล่าวไว้วา่ “อยูค่ นเดียวให้ระวังความคิด
อยู่ในหมู่มิตรให้ระวังวาจา” มีคนเป็นจ�ำนวนมากแตกกันเพราะ
วาจา และรักกันเพราะวาจาก็มี สุนทรภู่กล่าวไว้ว่า
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อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก
แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
เจ็บอย่างอื่นหมื่นแสนพอแคลนคลาย
เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจ
ด้วยเหตุนจี้ งึ ต้องระวังวาจาให้อยูใ่ นวจีสจุ ริตเสมอ คือ เว้น
จากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดค�ำหยาบ เว้นจาก
พูดเพ้อเจ้อ แต่ให้พูดค�ำจริง ค�ำประสานสามัคคี ค�ำอ่อนหวาน
และค�ำมีประโยชน์
ความไม่กังวลและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นแหละเป็นที่พึ่ง
หาใช่อย่างอื่นไม่ (พระพุทธพจน์)

๑๓
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้ไม่กังวลย่อมอยู่เป็นสุข
(คัพภินีสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยูท่ เี่ ชตวันวิหาร ครัง้ นัน้
มีหญิงคนหนึ่งมีครรภ์แก่จวนคลอด เธอเป็นภริยาของปริพพาชกคนหนึ่ง ได้บอกสามีว่าให้ไปเตรียมน�้ำมันไว้ส�ำหรับใช้เมื่อ
เธอคลอดแล้ว (น่าจะใช้สำ� หรับทาท้อง) สามีบอกว่าไม่รจู้ ะไปหา
ทีไ่ หน เกิดฉุกคิดขึน้ ได้วา่ ในพระราชวังของพระเจ้าปเสนทิโกศล
เขามีเนยใสและน�้ำมันงาเป็นต้นไว้เลี้ยงสมณพราหมณ์ให้บริโภค
เท่าที่ต้องการ แต่ห้ามน�ำออกไป ปริพพาชกคิดว่าจะไปบริโภค
น�้ำมันงาแล้วมาส�ำรอกออก คืออาเจียนออกมาให้ภริยาไว้ใช้
หลังคลอด เขาได้ไปท�ำตามนั้น แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็
ไม่อาจส�ำรอกออกได้ คืออาเจียนออกไม่ได้ ถ่ายก็ไม่ได้ จึงอึดอัด
ทรมานเพราะดื่มเข้าไปมาก
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ครัง้ นัน้ เวลาเช้า พระพุทธเจ้าเสด็จออกบิณฑบาต ณ เมือง
สาวัตถี ทอดพระเนตรเห็นและทราบความเป็นไปเป็นมาของ
ปริพพาชกนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานในขณะนั้นว่า
“ชนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล มีความสุขหนอ ชนผู้ถึงเวท
(คืออริยมรรคญาณ) เท่านั้น ชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ท่าน
จงดูชนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ ชนเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์
ในชนย่อมเดือดร้อน”
อธิบายความ
เรื่องความกังวลและไม่กังวลรวมทั้งเรื่องความเกี่ยวข้อง
ด้วยผู้อื่น ได้อธิบายไว้พอสมควรแล้วในเรื่องที่ ๑๒ อันว่าด้วย
เรื่อง “ความไม่กังวลเป็นเหตุให้เกิดสุข”

๑๔
พระพุทธอุทาน เรื่อง

เหยื่อของมัจจุราช
(เอกปุตตสูตร)

ความเบื้องต้น
อุบาสกคนหนึ่งมีบุตรอันเป็นที่รักเพียงคนเดียวสิ้นชีวิตลง
อุบาสกผูน้ นั้ รวมทัง้ พวกพ้องมีผา้ เปียกผมเปียก ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตอนเทีย่ งวัน ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี เมือ่ พระศาสดาตรัส
ถามว่า “เหตุไรจึงมีผ้าเปียกผมเปียก พากันมาเฝ้าแต่เที่ยงวัน”
จึงกราบทูลเรือ่ งนัน้ ให้ทรงทราบ พระผูม้ พี ระภาคทรงเปล่งอุทาน
ว่า
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“หมู่เทวดาและหมู่มนุษย์เป็นจ�ำนวนมาก ยินดีแล้วด้วย
ความเพลิดเพลินในรูปอันเป็นทีร่ กั ถึงความทุกข์ เสือ่ มหมดแล้ว
(จากสมบัต)ิ ย่อมไปสูอ่ ำ� นาจแห่งมัจจุราช พระอริยบุคคลเหล่าใด
แลไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวัน ย่อมละรูปอันเป็นที่รัก
เสียได้ พระอริยบุคคลเหล่านั้นแลย่อมขุดขึ้นได้ซึ่งเหยื่อแห่ง
มัจจุราช อันเป็นมูลแห่งวัฏทุกข์ที่ล่วงได้โดยยาก”
อธิบายความ
ตามพระพุทธอุทานนีแ้ สดงให้เห็นว่า ความทุกข์ ความโศก
เกิดจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักและเกิดจากความรัก ดัง
พระพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า “ความโศกและภัย (ความกลัว) ย่อม
เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและความรัก ส�ำหรับผู้ที่พ้นจากความรัก
และสิ่ ง อั น เป็ น ที่ รั ก แล้ ว ย่ อ มไม่ มี ค วามโศกและความกลั ว ”
(ธรรมบท)
ทีว่ า่ กลัวนัน้ กลัวเขาจะไม่รกั ตอบบ้าง กลัวความพลัดพราก
จากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักบ้าง พึงพิจารณาเนืองๆ ตามพระ
พุทธพจน์ที่ว่า “เราจักต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ
เป็นธรรมดา” เมื่อใดมีความรักและสิ่งอันเป็นที่รัก พึงตระหนัก
ไว้เสมอว่า มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ด้วยสาเหตุนานาประการ มีพทุ ธศาสนสุภาษิตบทหนึง่ อันน่าสนใจ
มากว่า “ความไม่เทีย่ งเป็นธรรมดาของโลกทัง้ ปวง รวมทัง้ เทวโลก
ด้วย (สพฺพสฺส โลกสฺส สเทวโลกสฺส เอเสว ธมฺโม ยทิทํ อนิจจฺ )ํ ”
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เพื่อความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น พึงประมวลมาซึ่งพระพุทธภาษิต
ในปิยวรรค ธรรมบท และอรรถกถาแห่งปิยวรรค ธรรมบทนั้น
ผูท้ ยี่ งั มีความรักและสิง่ อันเป็นทีร่ กั ย่อมต้องเวียนว่ายตาย
เกิดอยูใ่ นสังสารวัฏ เรียกว่าเป็นเหยือ่ ของมัจจุราช ส่วนพระอริยเจ้า
ผูไ้ ม่ประมาทย่อมข้ามพ้นบ่วงแห่งมัจจุราชเสียได้ คือไม่ตอ้ งเวียน
ว่ายตายเกิดอีก ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตาย สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า
“ความไม่ประมาทเป็นทางทีไ่ ม่ตาย ความประมาทเป็นทาง
แห่งความตาย ผูไ้ ม่ประมาทชือ่ ว่าย่อมไม่ตาย ส่วนผูใ้ ดประมาท
แล้ว ชื่อว่าเป็นเหมือนผู้ตายแล้ว”
(อัปปมาทวรรค ธรรมบท)
ถ้าจ�ำเป็นต้องมีความรักและสิ่งอันเป็นที่รัก ก็ขอให้ใช้ให้
เป็นประโยชน์ โดยการอาศัยสิง่ นัน้ สร้างความดีและสร้างประโยชน์
แก่ตนและคนหมูม่ าก คือ อาศัยบ�ำเพ็ญบารมีเพือ่ ข้ามสังสารวัฏ
ต่อไปเหมือนพระโพธิสัตว์รักพระโพธิญาณเกิดแล้วเกิดอีกเพื่อ
บ�ำเพ็ญบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งวัฏสงสาร
ในน�ำ้ คร�ำหรือน�ำ้ ทีเ่ ป็นโคลนตมยังมีเงาดวงจันทร์ฉนั ใด ใน
สังสารวัฏอันเต็มไปด้วยทุกข์นี้ ก็ยังพอหาสิ่งที่ดีได้ฉันนั้น
ขอให้มีปัญญาเลือกเก็บเอาสิ่งที่ดีงามท่ามกลางสิ่งที่น่า
รังเกียจ ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “ดอกปทุมเกิดในกองหยากเยื่อ
ที่เขาทิ้งไว้ในหนทางใหญ่ ยังส่งกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจฉันใด สาวก
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ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมรุง่ เรืองยิง่ ด้วยปัญญา ในท่ามกลาง
ปุถชุ นผูม้ ดื บอดรกรุงรังเหมือนกองหยากเยือ่ ฉันนัน้ ” และสุภาษิต
ที่ว่า “บุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้ในสิ่งที่น่า
จะทุกข์ (ปญฺญาสหิโต นโร อิธ อปิทุกฺเขสุ สุขานิ วินฺทติ)”

๑๕
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ทุกข์มาในรูปแห่งสุข
(สุปปวาสาสูตร)

ความเบื้องต้น
ครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กุณฑิยาวัน ใกล้นคร
กุณฑิยาของชาวโกลิยะ ครั้งนั้น พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา
ทรงครรภ์อยู่ ๗ ปี ปวดครรภ์อยู่ ๗ วัน ได้รบั ความทุกข์ทรมาน
มาก ไม่แน่พระทัยว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่ พระนางอยู่
ด้วยความคิด ๓ อย่าง คือ คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้า คุณของ
พระนิพพาน และคุณของพระสงฆ์ ทรงขอร้องพระสวามีให้ไป
เฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเรือ่ งทีต่ นทรงครรภ์อยู่ ๗ ปี และปวด
ครรภ์มา ๗ วันแล้ว ขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเศียร
เกล้าเป็นท�ำนองลาตาย พระนางเป็นอริยสาวิการะดับโสดาบัน
พระสวามีได้ไปเฝ้าและกราบทูลพระผู้มีพระภาคตามค� ำของ
พระนาง พระพุทธองค์ตรัสว่า “ขอพระนางสุปปวาสาจงปลอดภัย
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ไร้โรค และคลอดบุตรที่ไร้โรคเถิด” พระพุทธด�ำรัสตรัสอวยพร
เพียงเท่านี้ ปรากฏว่า พระนางสุปปวาสาคลอดบุตรในเวลานั้น
ทีเดียวโดยปลอดภัย เมือ่ พระสวามีกลับมาเห็นพระนางสุปปวาสา
คลอดบุตรแล้ว รู้สึกชื่นชมยินดียิ่งนัก พระนางขอร้องพระสวามี
ให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ กราบทูลอาราธนาพระศาสดา
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ เพื่อเสวยภัตตาหารในนิเวศของตน พระ
สวามีได้ท�ำตามนั้น
เวลานัน้ พระศาสดาได้ทรงรับอาราธนาของอุบาสกคนหนึง่
ไว้แล้ว เขาเป็นอุปฏั ฐากของพระมหาโมคคัลลานะ พระพุทธเจ้า
จึงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้า ทรงเล่าเรื่องพระนาง
สุปปวาสาให้ฟัง และตรัสให้พระมหาโมคคัลลานะไปเลื่อนกัณฑ์
นิมนต์ของอุบาสกผู้นั้นได้หรือไม่ พระมหาโมคคัลลานะรับพุทธ
บัญชาแล้ว ไปหาอุบาสกเพือ่ ขอเลือ่ นการนิมนต์เป็นสัปดาห์หลัง
จะได้หรือไม่ อุบาสกกราบเรียนท่านว่า ถ้าท่านสามารถรับรอง
๓ อย่างก็เลื่อนได้ คือ
๑. รับรองว่า ตลอดเวลา ๗ วันนี้ โภคะของเขา จะไม่เสือ่ ม
สิ้นไป
๒. เขายังคงจะมีชีวิตอยู่
๓. ศรัทธาของเขาจะไม่เสื่อม
พระมหาโมคคัลลานะตอบว่า “รับรองได้เพียง ๒ อย่างคือ
เรือ่ งโภคะกับเรือ่ งชีวติ ส�ำหรับเรือ่ งศรัทธานัน้ อุบาสกต้องรับรอง
ตัวเอง อุบาสกจึงตกลง
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เป็นอันว่า พระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ได้เสด็จไปเสวย
ฉลองศรัทธาของพระนางสุปปวาสา พระสารีบตุ รได้ตามเสด็จด้วย
ได้ทกั ทายกับเด็กน้อยผูเ้ ป็นโอรสของพระนางสุปปวาสา พระนาง
ดีพระทัยยิ่งนักที่พระสารีบุตรทักทายบุตรของตน พระศาสดา
ตรัสถามพระนางว่า ทรงครรภ์อยู่ ๗ ปี ปวดครรภ์อยู่ ๗ วัน ได้รบั
ความทุกข์มากอย่างนี้ ยังปรารถนาบุตรอีกหรือไม่ พระนางกราบ
ทูลว่า “ถ้ามีได้อกี สัก ๗ หนก็จะพอใจอย่างยิง่ ” พระศาสดาทรง
เปล่งอุทานว่า
“สิ่งไม่น่ายินดีมักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดี สิ่งที่ไม่น่ารัก
มักมาในรูปของสิ่งที่น่ารัก ความทุกข์มักมาในรูปของความสุข
เพราะฉะนั้นคนจึงประมาทกันนัก”
อธิบายความ
อะไรคืออดีตกรรมของพระนางสุปปวาสาและบุตร อรรถกถาเล่าว่าในอดีตกาล พระเจ้าโกศลยกทัพไปตีเมืองพาราณสี
จับพระเจ้าพรหมทัตผูค้ รองเมืองพาราณสีได้แล้วประหารชีวติ เสีย
ได้อภิเษกอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตให้เป็นมเหสีของตน
ส่วนบุตรชายของพระเจ้าพรหมทัตหนีไปได้ ซ่องสุมบุคคลอยู่
หลายปีจนสามารถจัดเป็นกองทัพได้ มาล้อมกรุงพาราณสีเพื่อ
แย่งราชสมบัติคืน ได้ล้อมอยู่ถึง ๗ ปีแต่ไม่อาจตีกรุงพาราณสี
ให้แตกได้ เพราะประชาชนในกรุงได้พากันออกทางประตูเล็กไป
หาน�ำ 
้ ฟืน และอาหารมาเลีย้ งดูกนั ได้ในเมือง พระมเหสีซงึ่ เป็น
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มารดาของเจ้าชายได้สง่ สาส์นไปบอกความลับให้วา่ ให้ปดิ ประตู
เล็กเสียด้วย เจ้าชายได้ท�ำดังนั้นเป็นเวลา ๗ วัน ประชาชน
เดือดร้อนจึงได้จับพระเจ้าโกศลปลงพระชนม์เสีย ราชกุมารจึง
สามารถตีกรุงพาราณสีกลับคืนมาได้ นีค่ อื อดีตกรรมของพระนาง
สุปปวาสาและบุตร
พระราชโอรสในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระสีวลี ซึ่งได้รับการ
ยกย่องเป็นเอตทัคคะทางมีลาภกว่าใครๆ ไปทางไหนไม่อดอยาก
บางคราวพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางกันดารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์
ตรัสถามว่าพระสีวลีมาด้วยหรือไม่ ถ้าพระสีวลีมาด้วยก็ให้ไป
ทางลัดซึ่งเป็นทางกันดารได้ อะไรคืออดีตกรรมของพระสีวลี
ซึ่งเป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยลาภ อรรถกถาเล่าว่า ในสมัยของ
พระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมตุ ตระ พระสีวลีได้เคยถวายมหาทาน
แก่พระพุทธเจ้าและแก่ภกิ ษุสงฆ์ ตัง้ ความปรารถนาว่าในอนาคต
ขอให้เป็นผู้เลิศด้วยลาภ ต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า
วิปสั สี ได้ถวายน�ำ้ ผึง้ น�ำ้ อ้อยและเนยใส ตัง้ ความปรารถนาเช่นนัน้
เหมือนกัน มาถึงสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นจี้ งึ เป็นผูเ้ ลิศด้วยลาภ
พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นเอตทัคคะในทางมีลาภ
กรรมดีและกรรมชัว่ ตามให้ผลแก่ผทู้ �ำตลอดสังสารวัฏ ท่าน
จึงกล่าวว่า ชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมว่าใครเคยได้
ท�ำอะไรมาอย่างไร
ขออธิบายพระพุทธอุทานเพียงเล็กน้อย ดังนี้
โดยปริยายแห่งธรรม ขันธ์ ๕ เป็นสิ่งไม่น่ายินดี แต่คน
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ทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีต่อขันธ์ ๕ ดูเวลาเด็กเกิดใหม่เถิด พ่อแม่
และญาติพากันชืน่ ชมยินดี แม้แต่ลกู สุนขั และลูกแมว ลูกวัว ลูก
ควาย ลูกช้าง ลูกหมีแพนด้า เป็นต้น ก็เป็นเช่นเดียวกัน ขันธ์ ๕
เป็นสิ่งไม่น่ารักเพราะน�ำทุกข์มาให้นานาประการ แต่คนก็พากัน
หลงรัก ถึงกับแย่งชิงกันก็มี เป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกัน ประหัต
ประหารกันเพราะสิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่ยินดี ในมหาสติปัฏฐาน
สูตรพระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ “ตัณหาเมือ่ จะตัง้ ลง ก็ตงั้ ลงในปิยรูป
สาตรูปนีเ้ อง” ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ แต่คนทัง้ หลายมักเห็นเป็นความสุข
มีพระพุทธพจน์ว่า “ความทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มี
(นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา)” และว่า “สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา สังขาร
เป็นทุกข์อย่างยิ่ง” นอกจากนี้นางวชิราภิกษุณีได้กล่าวไว้อย่าง
น่าจับใจว่า “ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้น
ดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ”
ขันธ์ ๕ นั้นเองเป็นตัวทุกข์ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เพราะ
ไม่เห็นอย่างนี้ แต่เห็นตรงกันข้ามคือ เห็นขันธ์ ๕ น่ายินดี น่ารัก
และเป็นเหตุให้เกิดสุข คนจึงประมาทกันนัก

๑๖
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ความอิสระเป็นสุข
(วิสาขาสูตร)

ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพาราม ปราสาทของนาง
วิสาขามิคารมารดา นางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าตั้งแต่เที่ยงวัน พระ
ศาสดาทรงทักทายว่า “เหตุไรวันนีจ้ งึ มาแต่เทีย่ งวัน” นางกราบทูล
ว่าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยกิจธุระบางอย่างหลายครัง้ แล้ว
แต่ไม่ส�ำเร็จคือไม่ได้เฝ้า พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่า
“การอยู่ในอ�ำนาจของผู้อื่นทั้งหมดเป็นความทุกข์ ความ
อิสระทุกอย่างเป็นความสุข บุคคลเป็นอันมากเดือดร้อนอยู่
เพราะเป็นคนสาธารณะ เพราะเหตุว่าความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่ง
ที่ล่วงพ้นได้ยาก”
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อธิบายความ
ปราสาทคือเรือนชั้น นางวิสาขาให้สร้างด้วยการบริจาค
ทรัพย์ ๙ โกฏกหาปณะ ซึ่งนางได้มาจากการขายเครื่องประดับ
มหาลดาปสาธน์ ซึง่ นางซือ้ ของนางเอง * ทีช่ อื่ “ปุพพาราม” นัน้
เพราะอยู่ทางทิศตะวันออกของนครสาวัตถี นางวิสาขามักจะ
มีชื่อตามว่า “มิคารมารดา” มีนัย ๒ อย่างคือ
พ่อของสามีชื่อ มิคารเศรษฐี นับถือนางเป็นมารดาเพราะ
ได้ชักน�ำให้มานับถือพระพุทธศาสนา
บางต�ำราว่า นางรูส้ กึ ละอายทีค่ นทัง้ หลายเรียกนางเช่นนัน้
เมือ่ มีบตุ รชายคนหนึง่ จึงตัง้ ชือ่ บุตรชายนัน้ ว่า มิคาระ เพือ่ จะได้
หมายความว่านางเป็นมารดาของเด็กชายมิคาระ
ที่นางไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยกิจธุระอย่างใดอย่าง
หนึง่ นัน้ อรรถกถาแห่งพระสูตรนีเ้ ล่าว่ามีคนส่งของมาให้นาง แต่
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บส่วย (ภาษี) เก็บมากเกินไป อันทีจ่ ริงนางตัง้ ใจไว้วา่
จะถวายของบางส่วนแด่พระเจ้าปเสนทิโกศล แต่นางไม่มโี อกาส
ได้เข้าเฝ้าถึง ๓ ครั้ง ครั้งสุดท้ายจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่อง
ถวาย พระพุทธองค์จึงทรงเปล่งอุทานนี้
พระพุทธอุทานนี้แปลตามความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้า
ไม่ตรงกับพระไตรปิฎกแปลเสียทีเดียว ขอยกภาษาบาลีมาไว้เพือ่
พิจารณาในที่นี้ด้วย
* โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง

ของผู้เขียนคนเดียวกัน

พระอานนท์พุทธอนุชา หรือเรื่อง ทางแห่งความดี เล่ม ๑
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สพฺพํ ปรวสํ ทุกฺขํ สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ
สาธารเณ วิหญฺญนฺติ โยคา หิ ทุรติกฺกมา
อธิบายโดย ๒ ปริยายคือ
ปริยายเบื้องต�่ำหมายความว่า การอยู่ในอ�ำนาจของผู้อื่น
ทุกอย่างไปเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง สมัยที่ยังมีทาสอยู่ลอง
พิจารณาดูชวี ติ ทาสก็ได้ แล้วแต่เจ้านายจะท�ำอย่างไร จะเฆีย่ นตี
จะจองจ�ำก็ท�ำได้ทั้งนั้น เพราะอยู่ในอ�ำนาจของเขา พระพุทธพจน์ว่า “อ�ำนาจเป็นใหญ่ในโลก (วโส อิสฺสริยํ โลเก)” เมื่อมี
ผูม้ าถามว่าอะไรเป็นใหญ่ในโลก ส่วนความอิสระทุกอย่างเป็นสุข
คือเสรีภาพนั้นเอง ทุกสังคมแสวงหาเสรีภาพไม่มีใครต้องการ
ถูกกดขี่ แต่เสรีภาพต้องประกอบด้วยศีลธรรมและมนุษยธรรม
มิฉะนัน้ จะเป็นความป่าเถือ่ นไม่มขี อบเขต เราต้องจ�ำกัดเสรีภาพ
ของเราเพื่อเสรีภาพของผู้อื่นบ้าง
ส่วนข้อทีว่ า่ “บุคคลย่อมเดือดร้อนเพราะเป็นคนสาธารณะ”
คือ เป็นทีเ่ กาะเป็นทีอ่ าศัยของผูอ้ นื่ นุงนังไปหมด ไม่มเี วลาเป็นของ
ตัวเอง ความเป็นส่วนตัว (Privacy) เกือบจะไม่มเี ลย แต่บางคน
ชอบก็มคี วามสุขความเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนัน้ ๆ ถ้าไม่ชอบ
ก็เห็นเป็นเรื่องรุงรังรบกวน พระพุทธพจน์ในโอวาทปาติโมกข์มี
อยูข่ อ้ หนึง่ ว่า ให้ยนิ ดีในทีน่ งั่ ทีน่ อนอันสงัด (ปนฺตญฺจ สยนาสนํ)
ท่านสอนพระก็จริงแต่ฆราวาสก็เอามาใช้ได้เหมือนกัน การอยู่
ในทีส่ งบสงัดเป็นกายวิเวกเป็นความสุขอย่างหนึง่ การเป็นบุคคล
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สาธารณะย่อมต้องเดือดร้อนเพราะคนส่วนมาก เพราะโดยทัว่ ไป
ทุกคนมีปญ
ั หาจึงมากระทบกับบุคคลสาธารณะนัน้ ด้วย เพราะว่า
ความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นได้ยาก ทั้งนี้เพราะความ
เกรงใจบ้าง เพราะเป็นหน้าที่บ้าง
ปริยายเบื้องสูง ท่านเล็งไปถึงกิเลสและความปลอดจาก
กิเลส กล่าวคือ การอยูใ่ นอ�ำนาจของกิเลสเป็นทุกข์ ความอิสระ
จากกิเลสเป็นสุข ความขวนขวายมากเกินไปในสาธารณประโยชน์
ท�ำให้บุคคลต้องเดือดร้อน ลองดูผู้เป็นใหญ่ซึ่งมีหน้าที่บ�ำบัด
ทุกข์บำ� รุงสุขของคนทัง้ หลาย เขาต้องเดือดร้อนเพียงไรในการท�ำ
สาธารณประโยชน์ให้ส�ำเร็จ อันที่จริงการท�ำสาธารณประโยชน์
เป็นสิ่งที่ดี แต่เป็นความดีที่ต้องเดือดร้อนในการขวนขวายช่วย
เหลือคนเป็นอันมาก ดูเวลาน�้ำท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ นั่นเถิด
ผู้เป็น ใหญ่ ซึ่ ง ต้ อ งรับผิดชอบมากต้องเดือดร้อนเพียงใด ค�ำ
อธิบายส�ำหรับข้อนี้คล้ายคลึงกับค�ำอธิบายในปริยายเบื้องต�่ำ
ส่วนค�ำว่า “ความเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นได้ยาก” นั้น ท่าน
อธิบายไปถึงกิเลสเครือ่ งเกีย่ วข้อง อรรถกถาอธิบายค�ำว่า “ความ
เกี่ยวข้อง” (สงฺคา) เป็นโยคะ ๔
“โยคะ” แปลว่า กิเลสเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องประกอบ
สัตว์ไว้ในวัฏฏะ ประกอบด้วย
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กามโยคะ 	 เกี่ยวกับเรื่องกามคุณ
ทิฏฐิโยคะ 	 เกีย่ วกับเรื่องความเห็นผิด
ภวโยคะ
เกีย่ วกับเรื่องความติดใจในภพ
ความอยากจะเกิดอีก
อวิชชาโยคะ 	ความไม่รู้ตามความเป็นจริง

๑๗
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้ไม่มีภัยไม่มีความโศก
(กาฬิโคธาภัททิยสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูท่ อี่ นุปยิ อัมพวัน แคว้น
มัลละ สมัยนัน้ พระภัททิยะผูเ้ ป็นพระราชโอรสของพระนางกาฬิโคธาราชเทวีกอ็ ยูท่ นี่ นั่ ด้วย ท่านจะยืน เดิน นัง่ นอน ในทีใ่ ดๆ
ก็จะเปล่งอุทานว่า สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ ภิกษุทงั้ หลายได้ยนิ
ค�ำนั้นบ่อยๆ เข้าใจว่า ท่านเปล่งอุทานเพราะระลึกถึงความสุข
ในราชสมบัติ จึงได้เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า กราบทูลความคิด
ของตนในเรือ่ งพระภัททิยะนัน้ พระพุทธองค์รบั สัง่ ให้ภกิ ษุรปู หนึง่
ไปตามพระภัททิยะมาเฝ้า ตรัสถามเรือ่ งนัน้ พระภัททิยะกราบทูล
ว่า เมือ่ ก่อน อยูใ่ นราชสมบัตมิ ี คนแวดล้อมมาก มีอารักขามาก
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ก็ยงั อดสะดุง้ หวาดหวัน่ ไม่ได้ถงึ ภัยอันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ แก่ตน
แต่บดั นีอ้ ยูผ่ เู้ ดียวไม่มกี ารอารักขาใดๆ แต่กม็ คี วามสุขสงบดี จึง
อุทานอยู่เสมอว่า สุขหนอ สุขหนอ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
แล้วทรงเปล่งอุทานว่า
“ท่านผูใ้ ดไม่มคี วามโกรธ ล่วงพ้นความเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้
ได้แล้ว แม้เทวดาทั้งหลายก็ไม่อาจรู้จิตของท่านผู้เช่นนั้นซึ่งเป็น
ผู้มีความสุข ปราศจากภัยและไม่เศร้าโศก (จะกล่าวไยถึงมนุษย์
ทั้งหลายเล่า)”
อธิบายความ
พระภัททิยะออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ พระอนุรุทธ
พระเทวทัต และอุบาลีภษู ามาลาทีอ่ นุปยิ อัมพวันนัน้ เอง บวชแล้ว
ไม่นานก็ได้ส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้มีตระกูลสูง (ออกบวช)
เมื่อท่านเปล่งอุทานว่า สุขหนอ สุขหนอ ด้วยปรารถนา
เนกขัมมสุขคือสุขที่ได้จากการออกบวช และสิ้นกิเลสแล้ว ภิกษุ
ทัง้ หลายไม่เข้าใจจึงไปกราบทูลพระพุทธเจ้าเช่นนัน้ พระพุทธเจ้า
แม้ทรงรู้อยู่ด้วยพระองค์เองแล้วว่า พระภัททิยะเปล่งอุทาน
เพราะเหตุไร แต่ก็ทรงประสงค์จะให้พระภัททิยะพูดออกมาเอง
จึงตรัสถามพระภัททิยะเช่นนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า แม้เทวดา
ทัง้ หลายผูม้ อี านุภาพมากยังไม่รจู้ ติ ของภิกษุเช่นพระภัททิยะ จะ
กล่าวไยถึงปุถุชนทั้งหลายผู้ยังมีกิเลสอยู่

คั ม ภี ร์ อุ ท า น

นั น ท ว ร ร ค

๑๘
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้ละกรรมได้แล้ว
(กรรมสูตร)

ความเบื้องต้น
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
สมัยนัน้ มีภกิ ษุผเู้ ป็นพระอรหันต์รปู หนึง่ ซึง่ เป็นศิษย์ของพระมหา
โมคคัลลานะ นั่งฟังธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้า
ท่านประสบทุกขเวทนาอันแรงกล้าอันเนื่องจากกรรมเก่า พระ
พุทธเจ้าทรงทราบแล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ภิ ก ษุ ล ะกรรมทั้ ง หมดได้ แ ล้ ว ก� ำ จั ด กรรมเป็ น ดั ง ธุ ลี ที่
ตนท�ำไว้แล้วในกาลก่อน ไม่มกี ารยึดถือว่าของเรา ด�ำรงมัน่ คงที่
ประโยชน์ที่จะกล่าวกะชน (ว่าท่านจงท�ำยาเพื่อเรา) ย่อมไม่มี”
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อธิบายความ
พึงทราบกรรม ๔ อย่างก่อน คือ
กรรมด�ำ มีวบิ ากด�ำ  หมายถึง กรรมชัว่ มีผลเป็นทุกข์ เช่น
วิบากของพวกนรก
กรรมขาว มีวิบากขาว คือ กรรมดีมีผลเป็นสุข เช่น ผล
กรรมของเทวดาบางพวก
กรรมทั้งด�ำทั้งขาว มีผลทั้งด�ำทั้งขาว หมายความว่า ทั้ง
กรรมดีกรรมชัว่ ผสมกันคละกัน มีผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บา้ ง เช่น
ผลกรรมในหมู่มนุษย์
กรรมไม่ดำ� ไม่ขาว มีวบิ ากไม่ดำ� ไม่ขาว เป็นไปเพือ่ ความสิน้
กรรม เช่นกรรมของพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องเสวย
วิบากแห่งกรรมเก่าอยู่ เช่น พระอรหันต์องค์ทพี่ ดู ถึงในพระสูตรนี้
แต่ท่านกล่าวว่า พระอรหันต์ไม่กลัวตาย เพราะฉะนั้นท่านจึง
ไม่ขวนขวายเพื่อให้ใครมารักษาโรคของท่าน แม้จะป่วยหนัก
สักเพียงใดก็ตาม นอกจากว่าผูใ้ กล้ชดิ ท่านจะไปแสวงหาหมอหรือ
ยามาถวาย ท่านก็รบั ไว้เพือ่ เป็นบุญแก่เขาเหล่านัน้ ท่านละความ
ยึดมั่นในสังขารได้แล้ว ไม่ยินดียินร้ายในสังขาร

๑๙
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้ไม่หวั่นไหว
ในสุขและทุกข์
(นันทสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน
สมัยนัน้ พระนันทะผูเ้ ป็นบุตรของพระน้านาง (พระนางมหาปชาบดีโคตมี) ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ ปรารถนาจะสึก มีภิกษุ
รูปหนึ่งไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องนั้น พระศาสดาให้
ภิกษุรปู หนึง่ ไปตามพระนันทะมาเฝ้า ตรัสถามว่า “เป็นความจริง
หรือไม่ทไี่ ม่ยนิ ดีประพฤติพรหมจรรย์ ปรารถนาจะสึก” เมือ่ พระ
นันทะกราบทูลรับว่าเป็นจริง แล้วตรัสถามว่า “เพราะเหตุไร”
กราบทูลว่าระลึกถึงเจ้าสาวในวันแต่งงาน พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงได้นำ� พระนันทะไปชมเทพธิดาชัน้ ดาวดึงส์ ซึง่ มีอยูเ่ ป็นจ�ำนวน
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มาก และตรัสถามว่า “ระหว่างเทพธิดาชัน้ ดาวดึงส์กบั นางชนบท
กัลยาณีซงึ่ เป็นเจ้าสาวของเธอ ใครจะสวยกว่ากัน” นันทะทูลรับ
ว่า เทพธิดาทัง้ หลายสวยกว่าอย่างเทียบกันไม่ได้เลย พระพุทธองค์ตรัสว่า ขอให้พระนันทะตัง้ ใจประพฤติพรหมจรรย์ ทรงรับรอง
ว่าจะให้เทพธิดาเหล่านัน้ เป็นรางวัล แล้วพาพระนันทะเสด็จกลับ
มาวัดเชตวัน ภิกษุทงั้ หลายทราบเรือ่ งนัน้ แล้ว พากันพูดล้อเลียน
พระนันทะว่าเป็นลูกจ้าง ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางฟ้า
เมื่อบ่อยเข้าพระนันทะก็รู้สึกละอายระอิดระอาอยู่ จึงปลีกออก
จากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว ตั้งใจท�ำความเพียรจนได้บรรลุอรหัตตผล
เป็นพระอรหันตขีณาสพ
คืนนั้นเอง เทวดาได้ทราบเรื่องแล้ว ได้เข้าไปกราบทูล
พระผูม้ พี ระภาคว่า บัดนีพ้ ระนันทะได้สำ� เร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว
วันรุง่ ขึน้ พระนันทะได้เข้าเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่า การทีพ่ ระองค์
ทรงประกันให้ข้าพระองค์ได้เทพธิดานั้น บัดนี้ พระองค์ได้พ้น
จากเป็นผูป้ ระกันแล้ว คือได้หลุดพ้นจากความเป็นผูป้ ระกัน พระ
ศาสดาตรัสว่าข้อนีเ้ ราได้ทราบด้วยตนเองแล้ว เมือ่ คืนนีแ้ ม้เทวดา
ก็มาบอกเราเหมือนกัน” ดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่า
“เปือกตมคือกาม อันผู้ใดข้ามได้แล้ว หนามคือกามอัน
ผู้ใดย�่ำยีได้แล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ถึงความสิ้นโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวใน
สุขและทุกข์”
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อธิบายความ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้และอรรถกถาธรรมบท เล่าไว้
ตรงกันว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์ ได้รับอาราธนา
ให้เสด็จไปในงานแต่งงานของพระนันทะกับนางชนบทกัลยาณี
พระนันทะนั้นเป็นบุตรของพระนางมหาปชาบดีโคตมี เป็นน้อง
ร่วมบิดาเดียวกันกับพระผู้มีพระภาค ต่างพระมารดา เมื่อเสวย
เสร็จแล้วได้ทรงมอบบาตรให้นนั ทกุมารถือตามเสด็จ นันทกุมาร
นั้นคิดว่า พระศาสดาจะรับบาตรคืนตรงนั้นตรงนั้น แต่ไม่ทรง
รับคืน จนเสด็จไปถึงวัดตรัสถามว่า “จะบวชไหม” พระนันทะนัน้
ใจจริงแล้วไม่อยากบวชเพราะนึกถึงเจ้าสาว แต่ทรงเกรงพระทัย
พระศาสดา ไม่กล้าตอบปฏิเสธจึงบวช การบวชของพระนันทะ
มีมาด้วยอาการอย่างนี้
พระพุทธพจน์ขา้ งต้นนี้ ทรงเปรียบกามว่าเหมือนเปือกตม
บ้าง น่าจะเป็นเพราะเป็นของไม่สะอาด และตกลงไปแล้วถอนตน
ขึ้นได้ยาก ดังที่มีเรื่องเล่าไว้ว่า ช้างศึกของพระราชาบ้าง สิงโต
บ้าง ตกลงไปในเปือกตมแล้วถอนตนขึ้นไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ทรงเปรียบกามว่าเหมือนหนามบ้าง เพราะทิม่ แทงให้เจ็บปวดแก่
ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่ระวัง ได้ทรงแสดงโทษของกามไว้เป็น
อันมากในที่ต่างๆ เช่น พระพุทธพจน์ที่ว่า “กามทั้งหลายมีรส
ที่น่ายินดีน้อย แต่มีโทษมากมีทุกข์มาก” เป็นต้น ส�ำหรับผู้พ้น
จากกามแล้ว สิ้นโมหะแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์

๒๐
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้มั่นคงเหมือนภูเขา
(ยโสชสูตร)

ความเบื้องต้น
ครัง้ หนึง่ พระผูม้ พี ระภาคประทับอยูท่ วี่ ดั เชตวัน พระยโสชะ
พร้อมด้วยภิกษุบริวาร ๕๐๐ เดินทางไปเฝ้า เมือ่ ไปถึงวัดเชตวัน
แล้ว ปราศรัยกับภิกษุเจ้าของถิ่นส่งเสียงอื้ออึง พระผู้มีพระภาค
ตรัสถามพระอานนท์วา่ “ใครนะ ส่งเสียงอือ้ อึงเหมือนชาวประมง
แย่งปลากัน” พระอานนท์กราบทูลให้ทรงทราบ รับสั่งให้ภิกษุ
เหล่านั้นเข้าเฝ้า ตรัสประณามคือขับไล่ไม่ให้อยู่ในส�ำนัก ภิกษุ
เหล่านั้นมีพระยโสชะเป็นประมุข ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค
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แล้วจาริกไปยังแคว้นวัชชี พ�ำนักอยูท่ รี่ มิ ฝัง่ แม่น�้ำวัคคุมทุ า สร้าง
เสนาสนะมุงด้วยใบไม้ ในพรรษานั้นพระยโสชะได้ให้โอวาทแก่
ภิกษุบริวารว่า พระผูม้ พี ระภาคผูห้ วังประโยชน์เกือ้ กูลแก่พวกเรา
ได้ประณามพวกเราแล้ว ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาท จงหมั่น
ท�ำความเพียร ภิกษุเหล่านัน้ เชือ่ ค�ำสัง่ สอนของพระยโสชะ เป็นอยู่
ด้วยความไม่ประมาท ได้บรรลุอรหัตตผลในพรรษานั้นทีเดียว
พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากวัดเชตวันไปยังเมืองเวสาลี
แคว้นวัชชี ประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน รับสัง่ กับพระ
อานนท์ ให้ภกิ ษุรปู ใดรูปหนึง่ ไปตามพระยโสชะพร้อมด้วยบริวาร
มาเฝ้า เมือ่ ภิกษุเหล่านัน้ มาเฝ้าแล้วพิจารณาว่า พระผูม้ พี ระภาค
เป็นอยูด่ ว้ ยวิหารธรรมอะไรหนอ ทราบว่าทรงอยูด่ ว้ ยอาเนญชสมาธิ
(เข้าผลสมาบัติประกอบด้วยอรหัตตผล) จึงได้เข้าสมาธิเช่นนั้น
บ้าง พระอานนท์ได้เห็นพระผูม้ พี ระภาคทรงเฉยอยู่ จึงได้กราบทูล
พระผู้มีพระภาคถึง ๓ ครั้ง ทั้งในปฐมยาม มัชฌิมยาม และ
ปัจฉิมยามว่า ภิกษุทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้ว ขอให้ตรัสอะไรๆ
แก่ภิกษุเหล่านั้นบ้าง เมื่อรุ่งอรุณพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระ
อานนท์ว่า พระองค์และภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ด้วยอาเนญช
สมาธิ (แต่พระอานนท์ไม่รู้) ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ภิกษุใดชนะหนามคือกาม ชนะการด่า การฆ่า และการ
จองจ�ำได้แล้ว ภิกษุนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวดุจภูเขา ภิกษุนั้นย่อม
ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์”
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อธิบายความ
เรื่อง “หนามคือกาม” ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่ ๑๙
เรือ่ ง “อาเนญชสมาธิ” ท่านหมายถึง สมาธิซงึ่ สัมปยุตด้วย
อรหัตตผล มีจตุตถฌานเป็นบาท
“ผูม้ นั่ คงเหมือนภูเขา” อันว่าภูเขาศิลาย่อมไม่หวัน่ ไหวด้วย
แรงลมฉันใด ผู้บรรลุอรหัตตผลแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและ
ทุกข์ฉันนั้น

๒๑
พระพุทธอุทาน เรื่อง

พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ
(สารีปุตตสูตร และ โกลิตสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ นัง่ คูบ้ ลั ลังก์ตงั้ กายตรง ด�ำรงสติไว้เฉพาะหน้า
เข้าผลสมาบัติ (เข้าไปเสวยความสุขจากอริยผลซึ่งตนได้แล้ว)
ทรงเปล่งอุทานส�ำหรับพระสารีบุตรว่า
“ภิกษุผดู้ จุ ภูเขา ย่อมไม่หวัน่ ไหวเพราะความสิน้ โมหะ เหมือน
ภูเขาหินไม่หวั่นไหว ตั้งอยู่ด้วยดีฉะนั้น”
ทรงเปล่งอุทานส�ำหรับพระมหาโมคคัลลานะว่า
“ภิกษุผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้แล้ว ส�ำรวมแล้วในผัสสายตนะ ๖ มีจิตตั้งมั่นแล้วเนืองๆ พึงรู้นิพพานของตน”
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พุทธอุทาน
อธิบายความ
๑. ค�ำว่า “กายคตาสติ” แปลว่า สติเป็นไปในกาย หมาย
ความว่า พิจารณากายนี้โดยอาการ ๓๒ (ทวัตติงสาการ) โดย
ความเป็นของปฏิกลู บ้าง โดยความเป็นธาตุบา้ ง ถ้าพิจารณาโดย
ความเป็นของปฏิกูล จัดเป็นสมถกรรมฐาน ถ้าพิจารณาโดย
ความเป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุกล่าวคือ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม อากาศ
จัดเป็นวิปัสสนากรรมฐาน
อาการ ๓๒ นั้น จัดเป็นธาตุดิน ๒๐ มีผม ขน เล็บ ฟัน
หนัง เป็นต้น จัดเป็นธาตุน�้ำ  ๑๒ มีน�้ำลาย น�้ำมูก น�้ำไขข้อ
น�ำ้ มูตร (ปัสสาวะ) เป็นต้น พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญกายคตาสติไว้มาก เช่นว่า ผูใ้ ดได้บริโภคกายคตาสติ ผูน้ นั้ ชือ่ ว่าได้บริโภค
อมตธรรม เป็นต้น
๒. ข้อว่า “ส�ำรวมดีแล้วในผัสสายตนะ ๖” อธิบายว่า
ผัสสายตนะ ทัง้ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ เมือ่ กระทบกับ
อายตนะภายนอก ๖ มีรปู เป็นต้น ท่านเรียกว่าอินทรียสังวร ใน
นิทเทศแห่งอินทรียสังวร (นิทเทศ = ค�ำขยาย) พระพุทธองค์
ตรัสว่า “เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตต์ ไม่ถือเอาโดย
อนุพยัญชนะ ที่เป็นเหตุให้อภิชฌาและโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิต”
ค�ำว่า “ถือเอาโดยนิมิตต์” นั้น หมายความว่า ถือเอา
โดยส่วนรวม เช่น รูปนี้สวย รูปนี้ไม่สวย ค�ำว่า “ถือเอาโดย
อนุพยัญชนะ” นั้นคือ ถือเอาโดยแยกส่วน เช่น ตาสวย ตา
ไม่สวย มือสวย มือไม่สวย เป็นต้น
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ค�ำว่า “อภิชฌา” หมายถึง ความยินดี ความอยากได้
ความพอใจ ค�ำว่า “โทมนัส” คือ ความไม่อยากได้ ความไม่น่า
ยินดี ความไม่พอใจเมื่อเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นแล้ว ระวังจิตมิให้
ยินดียินร้ายในเรื่องหูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับ
โผฏฐัพพะ ใจกับธัมมารมณ์ (อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ) ก็ท�ำนอง
เดียวกัน
๓. ค�ำว่า “มีจิตใจมั่นคงเป็นไปติดต่อ” หมายความว่า มี
จิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในผัสสายตนะทั้ง ๖ และในโลกธรรม ๘
มีลาภ ยศ เป็นต้น
๔. ค�ำว่า “ผูเ้ ช่นนัน้ ย่อมรูน้ พิ พานของตน” หมายความว่า
เมื่อประกอบด้วยธรรม ๓ อย่างข้างต้น มีกายคตาสติเป็นต้น
ย่อมเข้าถึงนิพพานอันบุคคลได้โดยยาก

๒๒
พระพุทธอุทาน เรื่อง

พระปิลินทวัจฉะ
(ปิลินทวัจฉสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ เวฬุวัน ใกล้นคร
ราชคฤห์ สมัยนัน้ พระปิลนิ ทวัจฉะมีปกติเรียกผูอ้ นื่ ว่า “คนถ่อย”
(วสลิวาทะ) ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระ
ปิลินทวัจฉะพูดค�ำหยาบ ยกตนข่มผู้อื่น พระศาสดารับสั่งให้
ภิกษุรปู หนึง่ ไปตามพระปิลนิ ทวัจฉะมาเฝ้า เมือ่ พระปิลนิ ทวัจฉะ
มาเฝ้าแล้ว ตรัสถามว่า “จริงหรือที่มักเรียกผู้อื่นว่า ‘คนถ่อย’ ”
พระปิลนิ ทวัจฉะทูลรับว่าเป็นความจริงอย่างนั้น ทรงใคร่ครวญ
ถึงขันธ์ในอดีตของพระปิลนิ ทวัจฉะ ทรงทราบว่าพระปิลนิ ทวัจฉะ
เคยเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันมา ๕๐๐ ชาติแล้ว จึงตรัส
บอกแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องนั้น แล้วทรงเปล่งอุทานว่า
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“มายาและมานะไม่มีในท่านผู้ใด ผู้ใดสิ้นโลภะไม่ยึดถือ
อะไรๆ ว่าเป็นของตน เป็นผู้ไม่หวัง ละความโกรธได้แล้ว มีตน
คือจิตเยือกเย็นเต็มที่ ผู้นั้นจะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ เรียกว่า
สมณะก็ได้ เรียกว่าภิกษุก็ได้”
อธิบายความ
ค�ำว่า “มายา” มีความหมาย ๓ อย่างคือ
๑. เจ้าเล่ห์ หมายความว่า ไม่แสดงตนตามทีเ่ ป็นจริง เสแสร้ง
หลอกลวง
๒. ความงาม เช่น พระนามของพระนางมหามายาพระพุทธมารดา แปลว่า ผู้มีความงามมาก
๓. ขนบประเพณี เช่นค�ำว่า “ขัตติยมายา” หมายถึงขนบ
ประเพณีของกษัตริย์ “พราหมณมายา” ขนบประเพณีของ
พราหมณ์ เป็นต้น
มายาในพระคาถานี้ หมายถึง ความหมายในข้อที่ ๑ คือ
เจ้าเล่ห์
ค�ำว่า “มานะ” แปลว่า ความถือตัว ความทะนงตน ท่าน
แสดงไว้ ๙ อย่าง แต่ขอกล่าวในทีน่ เี้ พียง ๓ อย่าง คือ มานะว่า
สูงกว่าเขา เสมอเขา ต�่ำกว่าเขา ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีใคร
สูงกว่าใครหรือต�่ำกว่าใครโดยประการทัง้ ปวง สูงกว่าหรือต�่ำกว่า
อยู่ที่มาตรฐานเทียบ
ค�ำว่า “ผูส้ นิ้ โลภะ” หมายความว่า ไม่มโี ลภะทัง้ อย่างหยาบ
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อย่างกลาง อย่างละเอียด โลภะอย่างหยาบ คือ โลภอยากได้
ของผูอ้ นื่ โดยไม่ชอบธรรม คืออยากได้ในทางทุจริตนัน่ เอง โลภะ
อย่างกลาง หมายถึง ความไม่รจู้ กั พอ แม้จะได้มาโดยสุจริตก็ตาม
(อสนฺตุฏฺฐิตา อมตฺตญฺญุตา) โลภะอย่างละเอียด หมายถึง
ความติดใจหมกมุ่นพัวพันในสมบัติของตน ไม่รู้จักปล่อยวาง
ไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลาย โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา
ที่แท้จริง เราจ�ำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพียง
แต่อาศัยใช้ชั่วคราวเท่านั้น จึงไม่ควรยึดมั่นว่าอะไรๆ เป็นของ
เราที่แท้จริง (อมโม)
ค�ำว่า “เป็นผูไ้ ม่หวัง” พึงทราบบุคคล ๓ จ�ำพวกโดยปริยาย
ทางธรรม คือ
๑. ผู้หมดหวัง หมายความว่า เป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม
หมดหวังในการบรรลุมรรคผล เหมือนคนเกิดในตระกูล
จัณฑาล หมดหวังในราชสมบัติ
๒. ผู้มีหวัง คือ ผู้มีศีลมีธรรม มีหวังในมรรคผลนิพพาน
เปรียบเหมือนผูเ้ กิดในตระกูลกษัตริยม์ หี วังในราชสมบัติ
๓. ผูไ้ ม่หวัง หมายความว่า ได้บรรลุถงึ ความหวังแล้ว ไม่ตอ้ ง
หวังอีกต่อไป หรือได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้ว เปรียบ
เหมือนผูไ้ ด้รบั อภิเษกเป็นพระราชาแล้ว ในพระคาถานี้
หมายเอาบุคคลประเภทที่ ๓ นี้
ข้อว่า “ผูล้ ะความโกรธได้แล้ว” คือ ไม่มคี วามโกรธ จึงเป็น
ผู้มีตนคือจิตเยือกเย็นเต็มที่ ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มายั่วให้
โกรธ
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ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้ จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ก็ได้
ในความหมายว่าเป็นผู้ลอยบาปได้แล้ว จะเรียกว่าสมณะก็ได้ใน
ความหมายว่าเป็นผู้สงบ จะเรียกว่าภิกษุก็ได้ในความหมายว่า
เป็นผู้ท�ำลายกิเลสได้แล้ว เป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่า ที่พระปิลินทวัจฉะกล่าว
ถ้อยค�ำว่า “คนถ่อยๆ” ดังนี้จนติดปากแม้เป็นพระอรหันต์แล้ว
ท่านว่าเป็นวาสนาคือความประพฤติจนเคยชิน แม้พระอรหันต์
ก็ละวาสนาไม่ได้ มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่
ละได้ทั้งกิเลสและวาสนา

๒๓
พระพุทธอุทาน เรื่อง

พระมหากัสสป
(มหากัสสปสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูท่ เี่ วฬุวนั พระมหากัสสปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ปิปผลิคูหาใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเอง
เมือ่ ครบ ๗ วันแล้วได้ออกจากนิโรธสมาบัติ พิจารณาหาคนทีจ่ ะ
ถวายบิณฑบาตแก่ทา่ นเพือ่ ได้อานิสงส์มาก มีเทพธิดาจ�ำนวนมาก
ต้องการถวายอาหารแก่ทา่ นแต่ทา่ นห้ามเสียเพราะท่านต้องการ
โปรดคนยากจน สมัยนั้นท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วยนางสุชาดา
ได้ปลอมตัวมาเป็นช่างหูกที่ยากจน เมื่อพระมหากัสสปผ่านมา
ทางนั้น ก็ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่าน พระมหากัสสปรับ
แล้วพิจารณาอาหารนั้น เห็นว่าประณีตนักไม่สมกับเป็นของ
คนยากจน จึงพิจารณาดูด้วยญาณ ทราบว่าเป็นท้าวสักกะจึง
กล่าวว่า ต่อไปมหาบพิตรอย่าได้ท�ำเช่นนี้อีก (เพราะเป็นการ
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ขัดลาภของคนยากจน) ท้าวสักกะดีพระทัยเหาะขึ้นไปในอากาศ
แล้วเปล่งอุทานว่า “ทานที่ยอดเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในพระมหากัสสป”
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเสียงนั้นของท้าวสักกะด้วย
ทิพยโสตแล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า
“เทวดาทัง้ หลายย่อมชืน่ ชมยินดีตอ่ ภิกษุผถู้ อื บิณฑบาตเป็น
วัตร ผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่น ผู้คงที่ ผู้สงบดีแล้ว ผู้มีสติทุกเมื่อ”
อธิบายความ
การถือบิณฑบาตเป็นวัตรนัน้ เป็นธุดงค์ขอ้ หนึง่ ใน ๑๓ ข้อ
ความจริงพระมหากัสสปถือธุดงค์ไม่เพียงแต่บณ
ิ ฑบาตเท่านัน้ มี
ข้ออื่นๆ อีกมาก แต่ในที่นี้ท่านยกมากล่าวเพียงเรื่องบิณฑบาต
ค�ำว่า “ผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่น” นั้น แสดงถึงความเป็น
ผูเ้ บากายเบาจิต เป็นผูม้ กี จิ น้อยมีภาระน้อย เป็นคุณสมบัตขิ อง
ผู้มุ่งสันตบท
ค�ำว่า “ผูค้ งที”่ หมายความว่า จิตใจมัน่ คงไม่หวัน่ ไหวด้วย
โลกธรรม ๘ มีลาภ เสื่อมลาภ เป็นต้น
ค�ำว่า “ผูส้ งบดีแล้ว” หมายความว่า มีกายสงบ วาจาสงบ
ใจสงบ
ค�ำว่า “มีสติทุกเมื่อ” หมายความว่า เป็นผู้ไม่ประมาท มี
สติเป็นเครื่องคุ้มครองตน เทวดาทั้งหลายย่อมชื่นชมยินดีต่อ
ภิกษุผู้เป็นเช่นนี้

๒๔
พระพุทธอุทาน เรื่อง

เสียงสรรเสริญ
(ปิณฑปาตสูตร)

ความเบื้องต้น
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ภิกษุมาก
รูปด้วยกันชวนกันว่า พวกเราถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรกันเถิด
เพราะจะได้เห็น ได้ฟงั ได้ดมกลิน่ ได้ลมิ้ รส ได้ถกู ต้องโผฏฐัพพะ
อันน่าพอใจ และได้ยนิ เสียงสรรเสริญจากมหาชนด้วย เมือ่ เทีย่ ว
บิณฑบาต ฉันอาหารเช้าแล้ว นัง่ สนทนากันทีโ่ รงกลมในวัดเชตวัน
พระผู้มีพระภาคเสด็จมา ตรัสถามทราบความที่ภิกษุเหล่านั้น
สนทนากันแล้วจึงตรัสว่า “สนทนากันในเรือ่ งอย่างนีห้ าสมควรไม่
ธรรมดาภิกษุเมื่อนั่งประชุมกันควรสนทนาธรรมกันหรือนิ่งเสีย
ยังจะดีกว่า” ดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่า
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“ถ้าไม่ต้องการเสียงสรรเสริญแล้ว เทวดาทั้งหลายย่อม
ชื่นชมยินดีต่อภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่น
เป็นผู้คงที่”
อธิบายความ
ในพระพุทธพจน์นี้ มีเงือ่ นไขอยูท่ วี่ า่ ถ้าภิกษุไม่อยากได้เสียง
สรรเสริญแล้ว การถือบิณฑบาตเป็นวัตรก็เป็นสิง่ ทีด่ ี แต่ถา้ ท�ำไป
เพราะอยากได้เสียงสรรเสริญ พระพุทธองค์กท็ รงต�ำหนิ ในคัมภีร์
พระวินยั มีเรือ่ งเล่าไว้วา่ ภิกษุรปู หนึง่ ถือการอยูป่ า่ เป็นวัตร กราบทูล
พระพุทธเจ้าว่า ท่านถือการอยู่ป่าเป็นวัตรด้วยคิดว่าเพื่อให้
ชนทั้งหลายเคารพนับถือเลื่อมใส พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอคิด
อย่างนีเ้ ป็นอาบัตทิ กุ กฎแล้ว” (อาบัตทิ กุ กฎ แปลว่า ไม่ดี ไม่งาม
ไม่เหมาะสม)
โดยนัยนี้ ธรรมดาภิกษุถอื วัตรต่างๆ ไม่ควรท�ำเพือ่ ต้องการ
เสียงสรรเสริญ ความนับถือจากมหาชน แต่ควรท�ำเพือ่ การขัดเกลา
กิเลส เพื่อฝึกตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีพระพุทธพจน์
อยูบ่ ทหนึง่ ซึง่ น่าสนใจมากส�ำหรับภิกษุผปู้ ฏิบตั ิ คือพระพุทธพจน์
ที่ว่า
“ผู้ใดยอมให้ท้องพร่อง อดทนต่อความหิวได้ เป็นผู้ฝึกตน
แล้วบ�ำเพ็ญตบะ (คือความอดทน) พอประมาณในอาหารทีบ่ ริโภค
ไม่ท�ำบาปเพราะเห็นแก่กิน บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็น
สมณะในโลก”

๒๕
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ไม่ต้องมีศิลปะก็อยู่ได้
(สิปปสูตร)

ความเบื้องต้น
ณ วัดเชตวันวิหาร บ่ายวันหนึง่ ภิกษุทงั้ หลายนัง่ สนทนากัน
ทีโ่ รงกลมถึงเรือ่ งศิลปะต่างๆว่า ศิลปะอะไรเป็นเลิศ เช่น ศิลปะ
เรือ่ งช้าง เรือ่ งม้า เป็นต้น พระพุทธเจ้าเสด็จมา ณ ทีน่ นั้ ตรัสถาม
ถึงเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนาค้างอยู่ ทรงทราบแล้วตรัสว่า
“พวกเธอบวชแล้วไม่ควรสนทนากันเรื่องอย่างนี้ เมื่อนั่งประชุม
กันควรสนทนาธรรมหรือนิง่ เสียดีกว่า ดังนีแ้ ล้วทรงเปล่งอุทานว่า
“ผูใ้ คร่ประโยชน์ ประพฤติตนเบากายเบาใจ มีอนิ ทรียส์ งบ
แล้ว หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง ไม่มีอาลัย ไม่ยึดมั่นอะไรๆ
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ว่าเป็นของเรา ไม่หวัง ประหารมารได้แล้ว เทีย่ วไปผูเ้ ดียว ชือ่ ว่า
เป็นภิกษุแท้ ไม่ต้องมีศิลปะก็มีชีวิตอยู่ได้”
อธิบายความ
๑. ค�ำว่า “ไม่ต้องมีศิลปะก็มีชีวิตอยู่ได้” แปลจากค�ำว่า
“อสิปฺปชีวี” แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่พระพุทธองค์
ตรัสไว้ในพระคาถานี้
๒. ค�ำว่า “ผูใ้ คร่ประโยชน์” หมายถึง ทัง้ ประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ผู้อื่น หรือประโยชน์ทั้ง ๓ คือ ประโยชน์ในโลกนี้
ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์สงู สุดคือ มรรค ผล นิพพาน
๓. ค�ำว่า “ประพฤติตนเบากายเบาใจ” หมายความว่า เป็น
ผู้มีกิจน้อยมีภาระน้อย ไม่มีเรื่องยุ่งยากในชีวิต
๔. ค�ำว่า “ผูม้ อี นิ ทรียส์ งบแล้ว” คือ มีอนิ ทรีย์ ๖ กล่าวคือ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สงบแล้ว
๕. ค�ำว่า “หลุดพ้นแล้วในธรรมทัง้ ปวง” หมายความว่า ไม่ตดิ
ในธรรมทั้งปวง ละได้แล้วทั้งบุญและบาป
๖. ค�ำว่า “ไม่มอี าลัย” หมายถึง ไม่มอี าลัยในทีอ่ ยู่ ไม่ยดึ ถือ
อะไรๆ ว่าเป็นของเรา ไม่หวังเพราะได้ตามทีห่ วังแล้ว หมายถึง
อรหัตตผลและนิพพาน
๗. ค�ำว่า “ฆ่ามารได้แล้ว” โดยเฉพาะอย่างยิง่ คือกิเลสมาร
เที่ยวไปผู้เดียว ไม่มีตัณหาเป็นเพื่อน

๒๖
พระพุทธอุทาน เรื่อง

สัตวโลก
(โลกสูตร)

ความเบื้องต้น
เมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสรูใ้ หม่ๆ ประทับเข้านิโรธสมาบัตเิ สวย
วิมตุ ติสขุ อยู่ ๗ วัน ใต้ตน้ โพธิท์ ตี่ รัสรูน้ นั่ เอง เมือ่ ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วทรงพิจารณาสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ ทรงเปล่งอุทาน
ในเวลานั้นว่า
“โลกนี้มีความเดือดร้อน ถูกผัสสะครอบง�ำแล้ว สัตว์โลก
ข้องอยูใ่ นภพ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ถูกภพครอบง�ำแล้ว
เพลิดเพลินอยูใ่ นภพนัน่ เอง สัตว์โลกเพลิดเพลินด้วยสิง่ ใด สิง่ นัน้
เป็นภัย ทุกข์นี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิ (ขันธ์และกิเลส) ความ
เกิดแห่งทุกข์ย่อมไม่มีเพราะสิ้นอุปาทาน สัตว์ทั้งหลายเป็น
จ�ำนวนมากถูกอวิชชาครอบง�ำ”
ฯลฯ
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อธิบายความ
ทีว่ า่ “ทรงตรวจดูหมูส่ ตั ว์ดว้ ยพุทธจักษุ” นัน้ ท่านหมายเอา
อาสยานุสยญาณและอินทริยปโรปริยัตตญาณ
อาสยานุสยญาณ นั้น หมายถึง พระญาณที่ทรงรู้อาสัย
และอนุสยั แห่งสัตว์ทงั้ หลาย อาสัยคืออธิมตุ หมายถึง ความโน้ม
เอียงแห่งจิต อนุสัย หมายถึง กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน
ของสัตว์ทั้งหลาย เป็นกิเลสส่วนลึก
อินทริยปโรปริยตั ตญาณ นัน้ หมายถึง พระญาณทีท่ รงรู้
อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่าอ่อนหรือแก่กล้า อินทรีย์ หมายถึง
อินทรีย์ ๕ คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา พระญาณ
ดังกล่าวนี้ไม่มีทั่วไปแก่สาวกทั้งหลาย คือ มีเฉพาะพระพุทธเจ้า
เท่านั้น
สัตว์โลกมีความเดือดร้อนอยู่ด้วยเพลิง ๒ กอง คือ เพลิง
กิ เ ลสและเพลิงทุกข์ สมดังที่ตรัสไว้ในอาทิตตปริยายสูตรว่า
“สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน” ค�ำว่า “สิ่งทั้งปวง” หมายถึง อายตนะ
ภายใน ๖ มีตาเป็นต้น, อายตนะภายนอก ๖ มีรูปเป็นต้น
จักขุวญ
ิ ญาณ จักขุสมั ผัส เวทนาซึง่ เกิดจากจักขุสมั ผัสเป็นต้นนัน้
เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ก็ล้วนเป็นของร้อน
ร้อนเพราะเพลิงกิเลสคือ ราคะ โทสะ โมหะ ร้อนเพราะเพลิง
ทุกข์มเี กิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นต้น สาวกของพระอริยะได้ฟงั ดังนี้
แล้วเห็นความจริงดังนีแ้ ล้ว จึงเบือ่ หน่ายในตา รูป เป็นต้น เมือ่
เบื่อหน่ายก็คลายก�ำหนัด เมื่อคลายก�ำหนัดก็หลุดพ้นฯ
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ค�ำว่า “ถูกผัสสะครอบง�ำแล้ว” หมายความว่า พอใจในผัสสะ
บ้าง ไม่พอใจในผัสสะบ้าง ท�ำให้เกิดอภิชฌาบ้าง โทมนัสบ้าง
อภิชฌา คือความอยากได้ โทมนัส คือความเสียใจ
ในทีบ่ างแห่ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงผัสสายตนิกนิรยะ คือ
นรกทีเ่ กีย่ วกับอายตนผัสสะ คือ ผัสสะทางอายตนะอันไม่เป็นที่
พอใจ เป็นนรกทีเ่ ห็นได้ในปัจจุบนั พร้อมกันนัน้ ทรงแสดงผัสสายตนิกสัคคะ แปลว่า สวรรค์ทเี่ กีย่ วกับผัสสายตนะ คือ ผัสสะอัน
เป็นที่พอใจ หมายความว่า เมื่อใดได้เห็นรูป ได้ฟังเสียงเป็นต้น
อันเป็นที่พอใจ เมื่อนั้นเป็นสวรรค์ส�ำหรับบุคคลนั้น เมื่อใดได้
เห็นรูป ได้ฟังเสียงเป็นต้นอันไม่เป็นที่พอใจ เมื่อนั้นเป็นนรก
ค�ำว่า “สัตว์โลกข้องอยูใ่ นภพ ท่องเทีย่ วอยูใ่ นภพ” ดังข้อความ
ทีว่ า่ “สัตว์ ๕ ขันธ์บา้ ง ขันธ์เดียวบ้าง ๔ ขันธ์บา้ ง ท่องเทีย่ วอยู่
ในภพใหญ่ภพน้อย (ปญฺเจกจตุโวการา สํสรนฺตา ภวาภเว)” ค�ำว่า
“ภพใหญ่” หมายถึง สุคติ คือมนุษย์ เทวดา และพรหม ค�ำว่า
“ภพน้อย” หมายถึง ทุคติหรืออบาย ๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน โดยปริยายหนึ่ง ภพมี ๒ อย่าง คือ กรรมภพ
ได้แก่ ความอยากเกิดในภพต่างๆ ที่คิดว่ามีความสุข (The will
to be born) อุปปัตติภพ หมายถึงทีเ่ กิดของสัตว์ทงั้ หลาย กล่าว
คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ เรียกเป็น “ภูม”ิ ก็มี หมายถึง ภูมิ
จิตของสัตว์ผู้ข้องอยู่ในภูมิต่างๆ เช่น กามาวจรภูมิ ภูมิจิตของ
สัตว์ผู้ข้องอยู่ในกาม เป็นต้น
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ข้อว่า “สัตว์โลกข้องอยู่ด้วยสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นภัย” เพราะ
น�ำทุกข์มาให้ ดังพระพุทธพจน์ทวี่ า่ “อุจจาระก็ตาม ปัสสาวะก็ตาม
แม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด ภพแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็น
ที่ตั้งแห่งทุกข์ฉันนั้น ยังมีภพอยู่ตราบใดก็ยังมีภัยคือทุกข์อยู่
ตราบนั้น
อุปธิ คือ ขันธ์ เรียกขันธูปธิ เป็นทีต่ งั้ แห่งความยึดมัน่ ถือมัน่
อุปธิคอื กิเลส เรียกกิเลสูปธิ เป็นทีต่ งั้ แห่งกองทุกข์ทงั้ สิน้ ถ้าไม่มี
ขันธ์เช่นรูปขันธ์เป็นต้น ก็ไม่ตอ้ งทุกข์ดว้ ยรูปขันธ์นนั้ ถ้าไม่มกี เิ ลส
เช่น โลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ก็ไม่ต้องทุกข์เพราะกิเลสนั้น
ลองคิดดูเถิดว่า สัตว์โลกผู้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ ต้องได้รับ
ทุกข์ทรมานเพราะอุปธิทั้งสองนี้เพียงไร แม้พระอรหันต์ผู้สิ้น
กิเลสูปธิแล้ว ก็ยังต้องเดือดร้อนอยู่บ้างเพราะรูปขันธ์อันช�ำรุด
ทรุดโทรมเจ็บป่วย
อุปาทานมีกามุปาทานเป็นต้น เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์ ท่านจึงกล่าวว่า “โดยสรุป อุปาทานในขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
(สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปฺปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา)”
อวิชชา คือ ความไม่รตู้ ามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิง่
อัญญาณในอริยสัจ ๔ เป็นความหมายทีแ่ ท้จริงของอวิชชา คือ
ไม่รู้ตามความเป็นจริงในเรื่องทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ใน
ปฏิจจสมุปบาท พระพุทธองค์ทรงแสดงว่า “อวิชชาเป็นเบือ้ งต้น
แห่งความทุกข์ การดับอวิชชาเป็นเบือ้ งต้นแห่งการดับทุกข์” สัตว์
โลกถูกอวิชชาครอบง�ำอยู่ จึงไม่เห็นตามที่เป็นจริง

คั ม ภี ร์ อุ ท า น

เ ม ฆิ ย ว ร ร ค

๒๗
พระพุทธอุทาน เรื่อง

วิตก

(เมฆิยสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูท่ ภี่ เู ขาจาลิกา ใกล้
เมืองจาลิกา สมัยนั้นพระเมฆิยะเป็นอุปัฏฐาก เช้าวันหนึ่งพระ
เมฆิยะทูลขอลาไปบิณฑบาต ณ ชันตุคาม เมือ่ พระผูม้ พี ระภาค
ทรงอนุญาตแล้วก็เข้าไปบิณฑบาต ขากลับได้พบสวนมะม่วง
แห่งหนึ่งน่ารื่นรมย์ เหมาะที่จะท�ำความเพียร จึงรีบกลับมา
กราบทูลพระผูม้ พี ระภาคว่าจะขอลาไปท�ำความเพียรทีส่ วนมะม่วง
พระพุทธเจ้าตรัสยับยั้งไว้ว่า “ขอให้อยู่ก่อนจนกว่าจะมีภิกษุ
รูปอืน่ มาเป็นอุปฏั ฐากแทน” แต่พระเมฆิยะก็ยงั คงยืนยันทีจ่ ะไป
ท�ำความเพียรที่สวนมะม่วง พระพุทธเจ้าตรัสห้ามถึง ๓ ครั้งก็
ไม่ยอมฟัง ทูลว่า “พระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องท�ำให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว
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ส่วนตนยังต้องท�ำความเพียรเพื่อคุณยิ่งๆ ขึ้นไปอยู่” พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “เมื่อเธอพูดว่าจะไปท�ำความเพียรเพื่อคุณที่ยิ่งขึ้น
ไป เราจะพึงกล่าวอะไรได้อีกเล่า”
พระเมฆิยะไปยังสวนมะม่วงนั้นเพื่อท�ำความเพียรตามที่
ตั้งใจ แต่ท�ำไม่ได้เพราะถูกวิตกทั้ง ๓ ครอบง�ำ  วิตกทั้งสามนั้น
คือ กามวิตก ความตรึกเรือ่ งกาม, พยาบาทวิตก ความตรึกเรือ่ ง
พยาบาท, วิหงิ สาวิตก ความตรึกเรือ่ งการเบียดเบียน จึงกลับมา
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลให้ทรงทราบเรื่องวิตกนั้น
พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วได้ทรงแสดงธรรมอันเป็น
คุณสมบัติ ๕ ประการเพือ่ บ่มเจโตวิมตุ ติทยี่ งั ไม่แก่กล้าให้แก่กล้า
(เจโตวิมุตติ = ความหลุดพ้นทางใจ หมายถึง สมาธิหรือฌาน
ระดับต่างๆ) คุณสมบัติ ๕ ประการนั้นคือ
๑. เป็นผู้มีกัลยาณมิตร
๒. เป็นผู้มีศีล ส�ำรวมในปาติโมกข์ สมบูรณ์ด้วยอาจาระ
และโคจร เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย สมาทาน
ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย
๓. เป็นผู้ใด้โดยไม่ยากซึ่งอภิสัลเลขกถา คือ ถ้อยค�ำเป็น
เครื่องขัดเกลากิเลส
๔. เป็นผู้มีความเพียรเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ทอดธุระใน
กุศลธรรม
๕. เป็นผูม้ ปี ญ
ั ญา ทัง้ อุทยัตถคามินปี ญ
ั ญา และ นิพเพธิกปัญญา
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เมื่อทรงแสดงคุณสมบัติ ๕ ประการนี้แล้ว ได้ทรงแสดง
ธรรมอีก ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ
๑. อสุภภาวนา เพื่อละราคะ
๒. เมตตาภาวนา เพื่อละพยาบาท
๓. อานาปานสติ เพื่อตัดอกุศลวิตกทั้ง ๓
๔. อนิจจสัญญาภาวนา เพือ่ ถอนอัสมิมานะ (ความทะนง
ตน) อนึ่ง ผู้ได้อนัตตสัญญาอันสืบเนื่องมาจากอนิจจสัญญานั้น
ย่อมเพิกถอนอัสมิมานะเสียได้ สามารถบรรลุนิพพานได้ทีเดียว
ทรงโอวาทพระเมฆิยะดังนี้แล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า
“วิตกอันเลวทราม วิตกอันละเอียด เป็นไปแล้ว ท�ำใจให้
ฟุง้ ซ่าน บุคคลผูม้ จี ติ หมุนไปแล้วไม่ทราบวิตกแห่งใจเหล่านี้ ย่อม
แล่นไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่ ส่วนบุคคลผู้มีความเพียร มีสติ
ทราบวิตกแห่งใจ เหล่านี้แล้วย่อมปิดกั้นเสีย พระอริยสาวก
ผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาด ไม่มีส่วนเหลือ ซึ่งวิตกเหล่านี้
ที่เป็นไปแล้วท�ำใจให้ฟุ้งซ่าน”
อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่า สวนมะม่วงนั้นเคยเป็นพระราชอุทยาน
ของพระเมฆิยะในชาติหนึ่งเมื่อพระเมฆิยะเป็นพระราชา เมื่อ
ท่านไปท�ำความเพียรที่สวนมะม่วงนั้น สัญญาเก่าๆ เกิดขึ้นจึง
ฟุ้งซ่านด้วยวิตกต่างๆ ไม่อาจท�ำจิตให้สงบได้
ค�ำว่า “อภิสัลเลขกถา” ในพระสูตรท่านขยายความเป็น
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กถาวัตถุ ๑๐ กล่าวคือ ถ้อยค�ำทีค่ วรน�ำมาพูดกัน น�ำมาสนทนากัน
กถาวัตถุ ๑๐ นั้นคือ
๑. อัปปิจฉกถา ถ้อยค�ำทีช่ กั น�ำให้มกั น้อยในปัจจัย ๔ เป็นต้น
๒. สันตุฏฐิกถา ถ้อยค�ำทีช่ กั น�ำให้สนั โดษในปัจจัย ๔ เป็นต้น
ตามมีตามได้
๓. ปวิเวกกถา ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้พอใจในความสงบสงัด
๔. อสังสัคคกถา ถ้อยค�ำทีช่ กั น�ำให้ไม่คลุกคลีดว้ ยหมูค่ ณะ
โดยไม่จ�ำเป็น
๕. วิรยิ ารัมภกถา ถ้อยค�ำทีช่ กั น�ำให้ปรารภความเพียร คือ
ท�ำความเพียรสม�่ำเสมอติดต่อ มีความบากบั่นมั่นคง
ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม
๖. สีลกถา ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้มีศีล
๗. สมาธิกถา ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้เจริญสมาธิ
๘. ปัญญากถา ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้อบรมปัญญา
๙. วิมุตติกถา ถ้อยค�ำที่ชักน�ำให้หลุดพ้นจากกิเลส
๑๐.  วิมตุ ติญาณทัสสนกถา ถ้อยค�ำทีช่ กั น�ำให้รเู้ ห็นในความ
	  หลุดพ้นนั้น
ค�ำว่า “อุทยัตถคามินปี ญ
ั ญา” หมายถึง ปัญญาทีท่ ำ� ให้รเู้ ห็น
ความเกิดและความดับแห่งสังขารทัง้ หลาย ค�ำว่า “นิพเพธิกปัญญา”
หมายถึง ปัญญาที่ช�ำแรกกิเลส รู้เห็นตามเป็นจริงในอริยสัจ ๔

๒๘
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ภิกษุผู้ไปสู่อ�ำนาจแห่งมาร
(อุทธตสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สาลวัน (ป่าไม้
สาละ) ใกล้เมืองกุสินารา มีภิกษุจ�ำนวนมากด้วยกันพักอยู่ที่นั่น
แต่ภกิ ษุเหล่านัน้ ไม่สงบ ฟุง้ ซ่าน ปากกล้า (คือพูดมาก) ไม่สำ� รวม
วาจา พระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุนี้จึงทรงเปล่งอุทานในเวลา
นั้นว่า
“ภิกษุมีกายไม่รักษาแล้ว เป็นมิจฉาทิฏฐิ และถูกถีนมิทธะ
ครอบง�ำแล้ว ย่อมไปสู่อ�ำนาจแห่งมาร เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึง
เป็นผูร้ กั ษาจิต มีความด�ำริชอบเป็นโคจร มุง่ สัมมาทิฏฐิเป็นเบือ้ ง
หน้า รู้ความเกิดขึ้น และเสื่อมไปแล้ว ครอบง�ำถีนมิทธะ พึงละ
ทุคติทั้งหมดได้”

108
พุทธอุทาน
อธิบายความ
ค�ำว่า “ภิกษุผมู้ กี ายไม่รกั ษาแล้ว” หมายความว่า ไม่สำ� รวม
กาย คนองกาย ไม่ตงั้ อยูใ่ นกายสุจริต ๓ คือ เว้นจากการฆ่า การ
เบียดเบียนทางกาย เว้นจากการลักทรัพย์ เว้นจากการประพฤติ
ผิดในกาม กายสุจริต คือ เว้นจากกรรมทั้ง ๓ อย่างนั้น
ค�ำว่า “เป็นมิจฉาทิฏฐิ” คือ มีความเห็นผิด เห็นไม่ถกู ต้อง
ตามท�ำนองคลองธรรม เช่น เห็นว่าบุญบาปไม่มี ท�ำดีไม่ได้ดี
ท�ำชั่วไม่ได้ชั่ว เป็นต้น
ค�ำว่า “ถูกถีนมิทธะครอบง�ำ” ถีนมิทธะ แปลว่า ความง่วงงุน
ความท้อแท้ ง่วงบ่อยๆ ท�ำให้เกียจคร้านไม่ท�ำความเพียร หรือ
ไม่ได้ท�ำสิ่งที่ควรท�ำในเวลาที่ควรท�ำเพราะมัวง่วงงุนอยู่ มีพระพุทธภาษิตว่า “ผู้มักหลับ พูดมาก ไม่ลุกขึ้นในกาลที่ควรลุกขึ้น
เกียจคร้าน มักโกรธ นั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อม” (ปราภว
สูตร ขุททกนิกาย)
ค�ำว่า “พึงไปสูอ่ ำ� นาจแห่งมาร” พึงทราบเรือ่ ง มาร ๕ คือ
๑. ขันธมาร หมายถึง ขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์ เป็นต้น
๒. กิเลสมาร หมายถึง กิเลสมีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น
๓. เทวปุตตมาร หมายถึง เทวดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ คอย
ขวางกั้นไม่ให้คนท�ำความดี สนับสนุนคนท�ำชั่ว ผู้เป็น
ใหญ่ที่มีลักษณะเช่นนี้ควรจัดเข้าในเทวปุตตมารนี้ด้วย
๔. อภิสังขารมาร หมายถึง ความคิดปรุงแต่งในทางชั่ว
๕. มัจจุมาร หมายถึง ความตายซึง่ มาพรากชีวติ ของคนดี
มีประโยชน์ในกาลที่ยังไม่ควร
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ขันธ์ที่ท่านจัดเป็นมารนั้นเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานา
ประการ ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่มีทุกข์ พระพุทธพจน์มีว่า “ความทุกข์
เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มี (นตฺถิ ขนฺธสมา ทุกฺขา)” ลองดู
ความทุกข์ความวุน่ วายของสังคมเถิด จะเห็นความจริงข้อนีอ้ ย่าง
ชัดเจน เพียงเรื่องการท�ำมาหากินเรื่องเดียวก็ยุ่งไปทั้งโลกแล้ว
ในหมู่สัตว์ดิรัจฉานยิ่งเห็นเรื่องนี้ชัดเจน
ข้อว่า “พึงเป็นผู้รักษาจิต” หมายความว่า รักษาจิตให้
ปราศจากโทษต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น เพราะจิตที่รักษา
คุ ้ ม ครองดี แ ล้ ว ย่ อ มน�ำ สุ ข มาให้ พึ ง รั ก ษาจิ ต ให้ เ ว้ น จากกาย
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต ให้เว้นจากมิจฉาทิฏฐิตั้งอยู่ในสัมมา
ทิฏฐิ นอกจากนีท้ รงสอนให้รกั ษาจิตด้วยความไม่ประมาทใน ๔
สถาน คือ ไม่ให้ก�ำหนัด ไม่ให้ขัดเคือง ไม่ให้หลง ไม่ให้มัวเมา
ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความก�ำหนัด ขัดเคือง ลุ่มหลง และ
มัวเมา
ข้อว่า “มีความด�ำริชอบเป็นโคจร” หมายความว่า มีความ
คิดชอบเป็นทางด�ำเนินชีวิตคือคิดเป็น มีพระพุทธพจน์บทหนึ่ง
ว่า “ผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่า
ไม่เป็นสาระ ผู้นั้นมีความเห็นผิดเป็นทางด�ำเนินย่อมไม่ได้สิ่งที่
เป็นสาระ ส่วนผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ เห็นสิ่งที่ไม่
เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ ผูน้ นั้ มีความเห็นถูกต้องเป็นทางด�ำเนิน
ย่อมได้รับสิ่งที่เป็นสาระ” (ธรรมบท ขุททกนิกาย)
มีพระพุทธพจน์ในอังคุตตรนิกายว่า “มิจฉาทิฏฐิเป็นไปเพือ่
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โทษใหญ่ สัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่”
ข้อว่า “รู้ความเกิดขึ้นและเสื่อมไป” หมายความว่า ความ
เกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งสังขาร แห่งนามรูป ดังข้อความที่ว่า
“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็น
ธรรมดา การสงบสังขารทั้งหลายเสียได้เป็นสุข”
ข้อว่า “พึงละทุคติทงั้ หมดได้” หมายถึง ทุคติหรืออบายภูมิ
๔ คือ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน และความตกต�ำ่
ต่างๆ ที่บุคคลท�ำขึ้นเองบ้าง สังคมและโลกท�ำให้บ้าง ภัยธรรม
ชาติบ้างฯ

๒๙
พระพุทธอุทาน เรื่อง

จิตที่ตั้งไว้ผิด
(โคปาลสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่
เสด็จจาริกไปในแคว้นโกศล ทรงแวะลงข้างทางประทับทีใ่ ต้ตน้ ไม้
ต้นหนึ่ง นายโคบาล (คนเลี้ยงโค) คนหนึ่งเข้าไปเฝ้า ได้สนทนา
กับพระผู้มีพระภาคแล้วชื่นใจเลื่อมใส ได้อาราธนาเพื่อเสวยที่
บ้านของตนในวันรุง่ ขึน้ พระผูม้ ีพระภาคทรงรับแล้ว วันรุง่ ขึ้นได้
เสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำ� นวนมากทีบ่ า้ นของนายโคบาลนัน้
เขาได้เตรียมอาหารที่ประณีตถวาย พระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้ว
ทรงแสดงธรรมให้ฟังคืออนุปุพพิกถาและอริยสัจ นายโคบาลได้
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ส�ำเร็จโสดาปัตติผล เมือ่ พระพุทธเจ้าเสด็จกลับ เขาเดินไปส่งเสด็จ
ชั่วระยะหนึ่งแล้วกลับ เขาถูกชายผู้หนึ่งฆ่าตายในระหว่างทาง
ภิกษุบางรูปที่ตามมาภายหลังได้เห็นเขาถูกฆ่าตายแล้ว จึงไป
กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงเปล่ง
อุทานในเวลานั้นว่า
“โจรเห็นโจร คนมีเวรเห็นคนมีเวร พึงท�ำสิ่งร้ายให้แก่กัน
อันใด จิตที่ตั้งไว้ผิดยังท�ำร้ายบุคคลได้มากยิ่งกว่านั้น”
อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่านายโคบาลนัน้ ชือ่ นันทะ ทีจ่ ริงเป็นคนมัง่ คัง่
แต่เพือ่ จะปกปิดทรัพย์สมบัตขิ องตนจึงไปรับจ้างเลีย้ งโคของท่าน
อนาถบิณฑิกเศรษฐี
ทีเ่ ขาถูกฆ่าตายนัน้ อรรถกถาเล่าว่า เขาครอบครองสระน�ำ้
แห่งหนึ่งในหมู่บ้านไว้แต่ผู้เดียว ชาวบ้านแค้นเคืองผูกใจเจ็บ
ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นเมื่อได้โอกาสจึงฆ่าเขาเสีย
เนือ่ งจากตอนนัน้ เขาเป็นพระโสดาบันแล้ว อรรถกถากล่าว
ว่า ผูฆ้ า่ เขาได้ทำ� อนันตริยกรรมคือกรรมอันหนัก เพราะฆ่าพระ
อริยบุคคล ควรตระหนักในที่นี้ว่า การฆ่าพระอริยบุคคลแม้ยัง
ไม่เป็นพระอรหันต์ ท่านอนุโลมเข้าในอนันตริยกรรมเหมือนกัน
พึงทราบอนันตริยกรรม ๕ คือ
๑. ฆ่ามารดา
๒. ฆ่าบิดา
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๓. ฆ่าพระอรหันต์
๔. ท�ำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห้อ (โดยธรรมดาใครๆ
ไม่อาจท�ำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตออกจากพระ
กายได้)
๕. ท�ำสังฆเภท คือ ท�ำสงฆ์ให้แตกกัน
พระพุทธอุทานนี้ ทรงหมายถึงผู้ที่ฆ่านายโคบาลว่าตั้งจิต
ไว้ผดิ เป็นเหตุให้เขาท�ำกรรมหนัก มีพระพุทธพจน์ทตี่ รงกันข้าม
กับพระพุทธอุทานนีว้ า่ “มารดา บิดา และญาติทงั้ หลายสามารถ
ให้สมบัตใิ ด จิตทีต่ งั้ ไว้ถกู สามารถให้สมบัตนิ นั้ ได้มากกว่าทีม่ ารดา
บิดาเป็นต้นจะพึงให้ได้” (ธรรมบท ขุททกนิกาย)

๓๐
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้มีจิตไม่หวั่นไหว
(ชุณหสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เวฬุวันใกล้เมือง
ราชคฤห์ สมัยนัน้ พระสารีบตุ รและพระมหาโมคคัลลานะอยูท่ ถี่ ำ�้
ชื่อ กโปตกันทรา เขตเมืองราชคฤห์นั่นเอง วันหนึ่งเป็นวันเพ็ญ
พระจันทร์เต็มดวง พระสารีบตุ รนัง่ เข้านิโรธสมาบัตอิ ยูท่ กี่ ลางแจ้ง
มียักษ์ ๒ ตนมาจากทิศเหนือจะไปทางทิศใต้ เห็นพระสารีบุตร
แล้ว ยักษ์ตนหนึ่งบอกว่าจะท�ำร้ายพระสารีบุตร คือตีศีรษะด้วย
ก�ำปั้น เพื่อนของเขาห้ามถึง ๓ ครั้งแต่เขาก็ไม่ฟัง ตีศีรษะพระ
สารีบุตรซึ่งเพิ่งปลงผมใหม่ๆ ยักษ์นั้นถูกแผ่นดินสูบไปตกนรก
พระมหาโมคคัลลานะเข้าไปถามขณะที่พระสารีบุตรออกจาก
นิโรธสมาบัติแล้วว่า ท่านรู้สึกเจ็บที่ศีรษะบ้างไหม พระสารีบุตร
ตอบว่ารู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อย พระมหาโมคคัลลานะชมเชยว่า
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ท่านสารีบตุ รมีฤทธิม์ ากมีอานุภาพมาก ถูกยักษ์ซงึ่ มีอานุภาพมาก
เหลือเกินตีที่ศีรษะ รู้สึกเพียงปวดศีรษะเล็กน้อย พระสารีบุตร
ชมเชยพระมหาโมคคัลลานะว่า ท่านมหาโมคคัลลานะมีฤทธ์
มากมีอานุภาพมาก ที่ได้เห็นยักษ์ท�ำเช่นนั้น ตัวท่านเองไม่เห็น
แม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเสียงสนทนา
ของพระอัครสาวกทั้งสองนั้นด้วยทิพยโสตแล้ว ทรงเปล่งอุทาน
ในขณะนั้นว่า
“จิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาหิน ไม่ก�ำหนัด
ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความก�ำหนัด ไม่ขัดเคืองในอารมณ์
อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง จิตของผู้ใดอบรมดีแล้วอย่างนี้
ความทุกข์จักมีแก่ท่านผู้นั้นได้อย่างไร”
อธิบายความ
อรรถกถากล่าวว่า ถ�้ำที่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ
อาศัยอยู่นั้น เคยเป็นที่อยู่ของนกพิราบจึงได้ชื่ออย่างนั้น
ตามนัยแห่งอรรถกถาของพระสูตรนี้ พระสารีบุตรเป็นคน
ผิวขาวเหลืองเพราะท่านว่าผิวเพียงดังทอง ส่วนพระมหาโมคคัลลานะผิวด�ำเพราะท่านว่าผิวเหมือนดอกอุบลเขียว
ยักษ์ทตี่ พี ระสารีบตุ รนัน้ ท่านว่าผูกอาฆาตไว้ตงั้ แต่ชาติกอ่ น
เพราะเหตุไรท่านไม่ได้บอกไว้
ข้อความในพระพุทธอุทานแจ่มแจ้งแล้วทุกตอน ไม่ต้อง
อธิบายเพิ่มเติมในที่นี้

๓๑
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ทรงยินดีในป่า
(นาคสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูท่ โี่ ฆสิตาราม เมือง
โกสัมพี สมัยนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกันทะเลาะวิวาทกัน
ทิม่ แทงกันด้วยหอกคือปาก พระพุทธองค์ทรงห้ามว่าอย่าทะเลาะกัน
ให้สมานสามัคคีกนั แต่ภกิ ษุเหล่านัน้ ก็ไม่เชือ่ ฟัง ยังคงทะเลาะกัน
อยู่อย่างเดิม พระพุทธเจ้าจึงเสด็จปลีกพระองค์ไปอยู่แต่ผเู้ ดียว
ณ ป่าปาลิไลยกะ บางทีกเ็ รียกว่ารักขิตวัน อยูใ่ นเขตแดนแคว้น
โกศล ครั้งนั้นมีพญาช้างเชือกหนึ่งเบื่อหน่ายในการคลุกคลีกับ
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ช้างเป็นอันมาก จึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียว มาเจอ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้วเลือ่ มใสเคารพรักในพระผูม้ พี ระภาค จึง
อยูอ่ ปุ ฏั ฐากบ�ำรุง หาผลาผลในป่ามาถวาย พระพุทธเจ้าทรงปรารภ
เรื่องพระองค์และเรื่องช้าง ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“จิตของพญาช้างมีงาเช่นกับงอนรถ ย่อมสมกับจิตทีป่ ระเสริฐ
ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
ทรงยินดีอยู่ในป่า”
อธิบายความ
อรรถกถาธรรมบทเล่าว่า ภิกษุที่ทะเลาะกันนั้นคือคณะ
พระธรรมกถึกกับคณะพระวินยั ธร ทะเลาะกันเรือ่ งพระธรรมกถึก
เหลือน�้ำไว้ในห้องส้วม เรื่องเพียงเล็กน้อยเท่านี้ได้ทะเลาะกัน
ลุกลามไปใหญ่โต เพราะทัง้ สองท่านมีศษิ ย์เป็นคณะใหญ่จำ� นวน
มาก
ต่อมา อุบาสกอุบาสิกาชาวเมืองโกสัมพีไม่ได้เห็นพระศาสดา
ทราบว่าพระองค์ทรงหลีกเร้นไปเพราะเหตุที่ภิกษุทั้งสองพวก
ทะเลาะกัน จึงนัดหมายกันไม่ทำ� บุญไม่ใส่บาตรกับภิกษุเหล่านัน้
กาลเวลาล่วงไป ภิกษุเหล่านัน้ ผ่ายผอมลงรูส้ กึ ตัวหมดอัสมิมานะ
จึงสามัคคีกันไปเฝ้าขอโทษพระพุทธเจ้าที่ป่ารักขิตวัน เรื่องนี้มี
รายละเอียดในอรรถกถาธรรมบทหรือหนังสือ ทางแห่งความดี
เล่ม ๑ ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้ว ผู้ใคร่ต่อการศึกษาพึงหา
อ่านจากหนังสือดังกล่าวเถิด
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การทะเลาะวิวาทกัน ไม่ว่าในหมู่ภิกษุหรือในหมู่ฆราวาส
เป็นความไม่งาม เป็นไปเพือ่ ความย่อยยับด้วยกันทัง้ สองฝ่าย ดังที่
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในธรรมบท ขุททกนิกาย ซึ่งปรารภเรื่อง
ที่ภิกษุแตกกัน มีสุภาษิตโบราณบทหนึ่งว่า
แมลงวันชอบแผล
เศรษฐีชอบทรัพย์
คนพาลชอบทะเลาะวิวาทกัน
บัณฑิตชอบความสงบ
มีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าไว้ว่า พระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จไป
ตรวจชนบท ปลอมพระองค์ไปในหมูบ่ า้ นต่างๆ ไปถึงหมูบ่ า้ นหนึง่
เป็นหมู่บ้านร้างไม่มีคนอาศัยอยู่เลย ตรัสถามผู้ที่ตามเสด็จ เขา
กราบทูลว่า “ตัวอุบาทว์ลง” คนจึงอยู่ไม่ได้ เมื่อพระราชาเสด็จ
กลับแล้ว ตรัสถามเสนามหาอ�ำมาตย์ว่าใครรู้จักตัวอุบาทว์บ้าง
ในทีป่ ระชุมนัน้ ไม่มใี ครรูจ้ กั ตัวอุบาทว์ จึงรับสัง่ ให้ราชบุรษุ คนหนึง่
ไปเทีย่ วสืบหาตัวอุบาทว์ในทีต่ า่ งๆ ก็ไม่มใี ครรูจ้ กั เขาจึงเดินเข้าไป
ในป่า ไปพบฤๅษีท่านหนึ่ง ได้ถามฤๅษี ฤๅษีบอกว่าให้ไปหา
กระบอกไม้ไผ่มา แล้วจะจับตัวอุบาทว์ใส่ไปให้ เขาได้กระบอกไม้ไผ่
แล้ว ฤๅษีเข้าไปภายในอาศรม แล้วกลับออกมาส่งกระบอกไม้ไผ่
ให้ เอาผ้าอุดปากกระบอกไว้ พร้อมสัง่ ว่าให้ไปเปิดดูในทีป่ ระชุม
เขาได้ตวั อุบาทว์แล้วรีบกลับไปถวายพระราชา พระราชาประชุม
เสนาอ�ำมาตย์ให้มาดูตัวอุบาทว์ ส่องดูทีละคนก็เห็นสิ่งที่อยู่ใน
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กระบอกนัน้ ไม่เหมือนกัน เห็นกันไปต่างๆ จึงเถียงกันทะเลาะวิวาท
กัน ด้วยเห็นว่าสิ่งที่ตัวเห็นนั้นถูกต้อง ที่คนอื่นเห็นนั้นไม่ถูก
ท�ำท่าจะตีกันด้วยฝ่ามือ พระราชาทรงเห็นดังนั้นจึงตรัสให้เอา
กระบอกไม้ไผ่คนื มาแล้วเทออกดู ปรากฏว่าเป็นชานหมากทีฤ่ ๅษี
ได้ใส่กระบอกให้มา พระราชาจึงทรงสรุปว่า “รูจ้ กั แล้ว ตัวอุบาทว์
คือการทะเลาะวิวาทกัน”
ในความทุกข์ ๑๐ อย่างตามต�ำราทางพระพุทธศาสนา มี
ความทุกข์อยู่ข้อหนึ่งเรียกว่า วิวาทมูลกทุกข์ แปลว่า ทุกข์ซึ่งมี
การวิวาทกันเป็นมูล มนุษย์เราแม้ไม่ววิ าทกันก็มคี วามทุกข์อย่าง
อืน่ เบียดเบียนมากมายอยูแ่ ล้ว ถ้าทะเลาะกันชังกันเข้าอีก จะเพิม่
ความทุกข์อีกเท่าใดลองตรองดูเถิด มีโคลงอยู่บทหนึ่งความว่า
รักกันอยู่ขอบฟ้า
เขาเขียว
เสมือนอยู่หอแห่งเดียว
ร่วมห้อง
ชังกันบ่แลเหลียว
ตาต่อ กันนา
เหมือนขอบฟ้ามาป้อง
ป่าไม้ มาบัง
พระพุทธเจ้าทรงเตือนภิกษุทั้งหลายว่า “จะเป็นความงาม
หาน้อยไม่ ถ้าพวกเธอผู้บวชแล้วในธรรมวินัยนี้ พึงอยู่กันด้วย
ความสามั ค คี ” ตรั ส เล่ า เรื่ อ งฑี ฆ าวุ กุ ม ารในฑี ฆี ติ โ กศลชาดก
ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องนี้ละเอียดแล้วในหนังสือเรื่อง “พระคุณของ
พ่อ” ใจความส�ำคัญที่น่าจับใจก็คือ พระโอวาทที่พระเจ้าฑีฆีติ
โกศลให้โอวาทแก่ฑีฆาวุกุมารว่า
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“ลูกเอยอย่าเห็นแก่กาลยาว อย่าเห็นแก่กาลสั้น
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ย่อมระงับด้วยการไม่
จองเวร”
ค�ำว่า “อย่าเห็นแก่กาลยาว” หมายความว่า อย่าผูกเวรไว้
ให้นาน ค�ำว่า “อย่าเห็นแก่กาลสัน้ ” หมายความว่า อย่ารีบด่วน
แตกจากมิตร อะไรพอให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเสีย
สุภาษิตไทยบทหนึง่ ว่า “รักยาวให้บนั่ รักสัน้ ให้ตอ่ ” มีความ
หมายว่า ถ้ารักที่จะคบกันยาวก็ให้บั่นทอนการผูกเวรเสีย ค�ำว่า
“รักสั้นให้ต่อ” หมายความว่า ให้ต่อเวรต่อพยาบาท
ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีไม่วิวาทกัน พระพุทธองค์
ทรงแสดงไว้หลายประการ ในที่นี้ขอยกมาพอเป็นตัวอย่างคือ
พระพุทธพจน์ที่เรียกว่า สาราณียธรรม ๖ ประการ คือ
๑. เมตตากายกรรม จะท�ำอะไรก็ท�ำด้วยเมตตา
๒. เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา
๓. เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตา
๔. สาธารณโภคี มีอธั ยาศัยในการแบ่งปัน ได้ลาภมาแล้ว
ไม่หวงไว้บริโภคแต่ผู้เดียว
๕. สีลสามัญญตา ความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน คือมีความ
ประพฤติดีด้วยกัน ไม่รังเกียจกันเรื่องความประพฤติ
๖. ทิฏฐิสามัญญตา ความเป็นผูม้ คี วามเห็นเสมอกัน แม้
จะมี ค วามเห็ น ไม่ ต รงกั น บ้ า งก็ ไ ม่ ท ะเลาะกั น เพราะ
ความเห็นไม่ตรงกันนั้น
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(จาก สาราณียธรรมสูตร อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต พระไตร
ปิฎกบาลี เล่ม ๒๒ หน้า ๓๒๒)
สาราณียธรรม ๖ นี้พระพุทธองค์ตรัสบอกอานิสงส์ไว้ว่า
ท�ำให้เป็นทีร่ ะลึกถึงกัน ท�ำให้เป็นทีร่ กั ทีเ่ คารพ เป็นไปเพือ่ ความ
สงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน เป็นไปเพื่อความสามัคคีและความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

๓๒
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
(ปิณโฑลภารทวาชสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน สมัย
นั้นพระปิณโฑลภารทวาชะเป็นผู้ถือธุดงค์หลายข้อคือ ถือการ
อยู่ป่าเป็นวัตร ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ถือทรงไตรจีวรเป็นวัตร
มีความปรารถนาน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม่คลุกคลีด้วยหมู่
ปรารภความเพียร ผูม้ วี าทะก�ำจัด (หมายถึง มีปกติกล่าวคุณของ
การถือธุดงค์อันเป็นเครื่องก�ำจัดกิเลส) หมั่นประกอบในอธิจิต
ตั้งกายตรงนั่งสมาธิอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระ
ภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“การไม่กล่าวร้ายต่อผูใ้ ด การไม่เบียดเบียนผูใ้ ด ความส�ำรวม
ในปาติโมกข์ (มีระเบียบวินัยดี) การรู้จักประมาณในการบริโภค
อาหาร การอยู่ในที่สงบสงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต
เหล่านี้เป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”
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อธิบายความ
การไม่ว่าร้าย คือ ไม่มีเจตนาในการที่จะกล่าวร้ายผู้ใด
หมายถึง ส�ำรวมวาจา เว้นวจีทุจริต ๔ กล่าวคือ พูดเท็จ พูด
ส่อเสียด พูดค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ตั้งอยู่ในวจีสุจริต ๔ คือพูด
ค�ำจริง ค�ำสมานสามัคคี ค�ำอ่อนหวาน และค�ำมีประโยชน์
การส�ำรวมวาจาเป็นผลดีมากทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น ถ้า
ในสังคมของเราส�ำรวมวาจากันให้มาก การทะเลาะวิวาทก็จะ
น้อยลง คนในสังคมจะอยู่กันอย่างสุขสงบ
การไม่ทำ� ร้ายผูใ้ ด คือ การเว้นจากกายทุจริต ๓ ได้แก่ การ
ฆ่ากัน การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม เมื่อเว้นอย่างนี้ได้
แล้วท่านสอนให้ประพฤติธรรม คือ เมตตากรุณา ความเสียสละ
และความสันโดษในคู่ครองของตน
การส�ำรวมในปาติโมกข์ คือ การมีระเบียบวินัยดี ศีล ๕,
ศีล ๘, กุศลกรรมบถ ๑๐ เป็นวินยั ของคฤหัสถ์ ศีล ๑๐ เป็นวินยั
ของสามเณร ศีล ๒๒๗ เป็นวินยั ของพระภิกษุ การส�ำรวมระวัง
อยู่ในวินัยดังกล่าว ชื่อว่าส�ำรวมในปาติโมกข์
ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร ไม่มากจน
อึดอัด ไม่นอ้ ยจนระโหย คือบริโภคแต่พอดีเพือ่ หล่อเลีย้ งร่างกาย
ให้ดำ� รงอยูไ่ ด้ เพือ่ ท�ำประโยชน์ ไม่กนิ เพือ่ เล่นเพือ่ เมาอาหาร มีทงั้
คุณและโทษ ท่านสอนให้สังเวชสลดใจเหมือนสองสามีภรรยา
จ�ำใจบริโภคเนือ้ บุตรทีต่ ายลงในการเดินทางข้ามทะเลทราย สังสารวัฏนี้เปรียบเหมือนทะเลทราย ซึ่งเต็มไปด้วยภัยและความทุกข์
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ยากล�ำบาก ให้รบี ประพฤติธรรมเพือ่ ข้ามสังสารวัฏให้เร็วทีส่ ดุ เท่าที่
ก�ำลังความสามารถจะท�ำได้ พระอานนท์เคยสอนว่า “กายนีเ้ กิดขึน้
มีขนึ้ เพราะอาหาร บุคคลพึงอาศัยอาหารละอาหาร หมายความ
ว่า ละความติดในรสอาหาร”
อยู่ในที่สงบสงัด คือ พอใจในที่สงบสงัด ไม่ยินดีคลุกคลี
ด้วยหมูค่ ณะมากเกินไป พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเคยตรัสกับพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีว่า “สิ่งใดเป็นไปเพื่อการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
สิ่งนั้นไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่พระวินัย ไม่ใช่ค�ำสั่งสอนของพระองค์
สิง่ ใดเป็นไปเพือ่ ความสงบสงัด สิง่ นัน้ เป็นธรรม เป็นวินยั เป็นค�ำ
สั่งสอนของพระองค์”
การประกอบความเพียรในอธิจิต (อธิจิตตาโยคะ) อธิจิตต
สิกขา โดยปริยายหนึ่งหมายถึงสัมมาสมาธิ ซึ่งประกอบด้วย
สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ความระลึกชอบ และ
สัมมาสมาธิ สมาธิชอบ การหมัน่ ประกอบเนืองๆ ในสัมมาสมาธินี้
เรียกว่า อธิจิตตาโยคะ
ทัง้ ๖ ประการนีเ้ ป็นค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทัง้ หลายตาม
ทีต่ รัสในพระสูตรนี้ หลักธรรมทัง้ ๖ ประการนีป้ รากฏในตอนที่ ๓
ของโอวาทปาติโมกข์ซงึ่ ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้โดยละเอียดแล้วใน
หนังสือชื่อ “โอวาทปาติโมกข์”

๓๓
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้ไม่มีความโศก
(สารีปุตตสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน พระ
สารีบตุ รผูม้ กั น้อยสันโดษ ชอบความสงัด ไม่คลุกคลีดว้ ยหมูค่ ณะ
ปรารภความเพียร หมัน่ ประกอบในอธิจติ นัง่ สมาธิอยู่ ณ ทีไ่ ม่ไกล
พระผูม้ พี ระภาค พระพุทธองค์ทรงปรารภเรือ่ งพระสารีบตุ รนีท้ รง
เปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู้ที่มีจิตยิ่ง ไม่ประมาท
เป็นมุนี ศึกษาอยู่ในคลองแห่งมุนี คงที่ สงบ มีสติทุกเมื่อ”
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อธิบายความ
ค�ำว่า “มักน้อย” หรือ “ปรารถนาน้อย” หมายความว่ามี
ความต้องการน้อย มีหลายอย่างเช่น
มักน้อยในปัจจัย ๔ มีอาหารเป็นต้น แม้มผี จู้ ดั ถวายมาก
ของก็มีมาก ต้องการแต่น้อยพอประมาณตนเรียกว่า ปัจจยอัปปิจโฉ คนทีม่ คี วามต้องการมากนัน้ ท่านว่าได้เท่าไรไม่รจู้ กั พอ
เหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน�้ำ  ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ
มักน้อยในปริยตั ิ (การศึกษาเล่าเรียน) หมายความว่า แม้
จะเรียนมากรู้มากแต่ก็ไม่อวดรู้ ปกปิดความเป็นพหูสูตของตน
ไม่ต้องการให้ใครรู้เรียกว่า ปริยัติอัปปิจโฉ ความรู้ที่ปราศจาก
การโอ้อวด เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างหนึ่งในโลก
มักน้อยในธุดงคคุณ หมายความว่า แม้จะถือธุดงค์ขอ้ ใด
ข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ก็ปกปิดธุดงค์ของตนไม่ต้องการให้ใครรู้
ไม่โอ้อวด ท่านเรียกว่า ธุตังคอัปปิจโฉ มีพระเถระบางท่านถือ
โสสานิกธุดงค์คือ อยู่ในป่าช้ามาเป็นเวลาถึง ๖๐ ปี ไม่มีใครรู้
เลยว่าท่านถือธุดงค์ข้อนี้ ท่านเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจ
มักน้อยในคุณธรรมทีไ่ ด้บรรลุ หมายความว่า ได้บรรลุถงึ
คุณธรรมใดหรือมรรคผลอันใด ก็ปกปิดคุณธรรมนั้นไม่โอ้อวด
ไม่ตอ้ งการให้ใครรู้ ท่านเรียกว่า อธิคมอัปปิจโฉ มักน้อยในอธิคม
ผูม้ กั น้อยในข้อนีย้ อ่ มไม่มกี ารอวดอุตริมนุสสธรรม แปลว่า ธรรม
อันยิ่งของมนุษย์ กล่าวคือ ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค
ผล
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ค�ำว่า “เป็นผู้สันโดษ” หมายความว่า พอใจตามมีตามได้
ในปัจจัย ๔ โดยย่อท่านจ�ำแนกไว้ ๓ อย่างคือ
๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้
๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก�ำลังของตน
๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควรแก่ตน อะไรไม่
สมควรแก่ตนแม้มีผู้ให้ก็ไม่รับ ไม่แสวงหาปัจจัยในทาง
ที่ไม่ชอบธรรม
ค�ำว่า “ชอบความสงัด” หมายความว่า ชอบปลีกวิเวก ไม่
คลุกคลีด้วยหมู่คณะโดยไม่จ�ำเป็น ท่านแสดงไว้ ๓ อย่างคือ
๑. กายวิเวก สงัดกาย ชอบอยูใ่ นทีส่ งบสงัดไม่พลุกพล่าน
ด้วยผู้คน
๒. จิตตวิเวก สงัดจิต หมายความว่า มีจิตสงบอยู่เสมอ
ไม่ฟงุ้ ซ่าน ปริยายเบือ้ งสูงท่านหมายถึง ฌาน ๔ หรือ
ฌาน ๘
๓. อุปธิวเิ วก สงัดอุปธิ หมายความว่า สงัดจากกิเลส ได้
อริยมรรคอริยผล กล่าวคือ มรรค ๔ ผล ๔ มีโสดาปัตติมรรค เป็นต้น
ค�ำว่า “ปรารภความเพียร” หมายความว่า มีความเพียร
เสมอต้นเสมอปลาย มีความเพียรสม�ำ่ เสมอไม่เบือ่ หน่าย จนกว่า
จะบรรลุถึงคุณที่ต้องการ มีความบากบั่นมั่นคงก้าวไปข้างหน้า
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ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
ในพระพุทธอุทานนีค้ ำ� ว่า “ผูม้ จี ติ ยิง่ ” คือ ประกอบในอธิจติ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้อธิบายว่า ผู้ประกอบด้วยอรหัตตผล
จิต ค�ำว่า “มุนี” ในพระคาถานี้ ท่านหมายถึง พระขีณาสพ (ผู้
สิ้นกิเลสแล้ว)
เรือ่ ง คุณของพระสารีบตุ ร ข้าพเจ้าเคยบรรยายไว้ละเอียด
พอสมควรแล้วทางรายการวิทยุ บัดนี้ก�ำลังจัดพิมพ์เป็นหนังสือ
อยู่ *

* เรื่อง

คุณของพระสารีบุตร และจิตตคหบดี พิมพ์เสร็จแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕
โดยชมรมกัลยาณธรรม

๓๔
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ความอดกลั้น
(สุนทรีสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน เมือง
สาวัตถี สมัยนั้นมีลาภสักการะและความเคารพนับถือเกิดขึ้น
เป็นอันมากแก่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์ จนเป็นที่ริษยา
ของพวกเดียรถีย์ทั้งหลาย (เดียรถีย์คือนักบวชนอกพุทธศาสนา)
พวกเขาจึงวางแผนท�ำลายพระศาสดา โดยให้นางสุนทรีปริพพาชิกาซึง่ เป็นหญิงทีส่ วยมากอยูใ่ นเมืองสาวัตถีนนั้ เดินเข้าเดินออก
ในวัดเชตวัน แล้วจ้างพวกนักเลงให้ฆ่านางเสีย หมกไว้ที่คูน�้ำใน
วัดเชตวันนัน้ เอง แล้วไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลทูลว่า นางสุนทรี
หายไป สงสัยจะถูกฆาตกรรมที่วัดเชตวัน เพราะเห็นเดินเข้า
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เดินออกอยู่ที่นั่น พระสมณโคดมคงจะร่วมอภิรมย์กับนาง แล้ว
ให้คณะศิษย์ฆ่าเสียเพื่อปิดปาก พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงรับสั่ง
ให้พวกเดียรถียไ์ ปหาศพ พวกเดียรถียท์ ำ� ทีไปเทีย่ วหาหน่อยหนึง่
แล้วไปทูลพระเจ้าปเสนทิโกศลว่า เจอศพนางสุนทรีทคี่ นู ำ�้ * พวก
เดียรถีย์เที่ยวโพนทนาว่า พระสมณโคดมอภิรมย์กับนางสุนทรี
แล้วให้ฆ่านางเสีย เสียงนี้เล่าลือกันไปมาก ภิกษุในวัดเชตวัน
พากันเดือดร้อน พระผู้มีพระภาคตรัสปลอบภิกษุทั้งหลายว่า
อย่าเดือดร้อนไปเลย ไม่เกิน ๗ วันเรื่องคงสงบระงับไป และ
ตรัสว่าถ้าพวกเธอทนไม่ได้ก็ให้กล่าวตอบว่า “คนพูดไม่จริง ท�ำ
แล้วไม่ได้ท�ำ  เป็นผู้มีกรรมอันเลวย่อมตกนรก”
ต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งให้ราชบุรุษสืบหาฆาตกร
จับฆาตกรได้โดยที่พวกเขาเมาสุราแล้วทะเลาะกันจึงได้รู้กันว่า
พวกเขารับจ้างพวกเดียรถียใ์ ห้ฆา่ นางสุนทรี ข่าวลือเกีย่ วกับความ
เสื่อมเสีย ซึ่งเกี่ยวโยงมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สงบระงับไป
ภิกษุทงั้ หลายไปกราบทูลเรือ่ งนีแ้ ด่พระผูม้ พี ระภาค พระพุทธองค์
ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ชนทั้งหลายผู้ไม่ส�ำรวมแล้ว ย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วย
วาจา เหมือนเหล่าทหารทีเ่ ป็นข้าศึกทิม่ แทงกุญชรตัวทีเ่ ข้าสงคราม
ด้วยลูกศรฉะนั้น ภิกษุผู้มีจิตไม่ประทุษร้ายฟังค�ำอันหยาบคายที่
ชนทั้งหลายเปล่งขึ้นแล้ว พึงอดกลั้น”
* อรรถกถาธรรมบทว่า

พบศพที่กองดอกไม้ใกล้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า
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อธิบายความ
พระพุทธองค์ตรัสไว้วา่ การส�ำรวมตาเป็นการดี การส�ำรวม
หู ส�ำรวมจมูก ส�ำรวมวาจา ส�ำรวมกาย ล้วนแต่เป็นการดีทงั้ นัน้
การส�ำรวมใจก็เป็นสิง่ ทีด่ ี การส�ำรวมอายตนะทัง้ หมดย่อมท�ำให้
พ้นทุกข์ทั้งปวงได้
ในพระพุทธอุทานนีต้ รัสถึงผูไ้ ม่ส�ำรวมวาจาว่า ย่อมใช้วาจา
ทิ่มแทงผู้อื่นเหมือนทิ่มแทงช้างศึกในสงคราม ภิกษุผู้มีจิตไม่คิด
ประทุษร้ายพึงอดกลั้นอดทน มีผู้กล่าวว่า
อดทนต่อผู้สูงกว่าเพราะความกลัว
อดทนต่อผู้เสมอกันเพราะเกรงว่าจะสู้กันได้
ส่วนผู้ใดอดทนต่อผู้ที่ต�่ำต้อยกว่า
ท่านกล่าวว่าความอดทนนั้นสูงสุด ดีที่สุด
พระพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์ว่า “เราจักอดทนต่อ
ค�ำล่วงเกินของผูอ้ นื่ เหมือนช้างศึกก้าวเข้าสูส่ งครามย่อมอดทน
ต่อลูกศรที่มาจากทั้ง ๔ ทิศ เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่ว สัตว์
ทั้งหลาย เช่น ช้าง ม้าที่ฝึกดีแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ แต่คนที่ฝึก
ดีแล้วยังประเสริฐกว่านัน้ ในหมูม่ นุษย์ดว้ ยกัน ผูใ้ ดฝึกตนให้เป็น
คนอดทนต่อค�ำล่วงเกินของผู้อื่นได้ ผู้นั้นประเสริฐที่สุด”

๓๕
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้ไม่มีภพใหม่
(อุปเสนวังคันตปุตตสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันใกล้
เมืองราชคฤห์ สมัยนั้นพระอุปเสนวังคันตบุตร (น้องชายพระ
สารีบตุ ร) หลีกเร้นอยูใ่ นทีแ่ ห่งหนึง่ ได้มคี วามคิดว่า เป็นลาภของ
เราหนอทีเ่ ราได้พระผูม้ พี ระภาคเป็นศาสดา เราเป็นผูม้ ฤี ทธิม์ าก
มีอานุภาพมาก มีบริวารมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ
ความคิดของพระอุปเสนแล้ว ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
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“ชีวิตย่อมไม่ท�ำให้ผู้ใดเดือดร้อน ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศก
ในที่ สุ ด คื อ มรณะ ถ้ า ว่ า ผู ้ นั้ น มี บ ทอั น เห็ น แล้ ว ไซร้ เป็ น นั ก
ปราชญ์ ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์มีความโศก ภิกษุ
ผูม้ ภี วตัณหาอันตัดขาดแล้ว มีจติ สงบ มีชาติสงสารสิน้ แล้ว ย่อม
ไม่มีภพใหม่”
อธิบายความ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าว่า ท่านเป็นบุตรของวังคันต
พราหมณ์จึงมีชื่อต่อท้ายว่าวังคันตบุตร ส่วนพระสารีบุตรผู้เป็น
พีช่ ายนัน้ เรียกตามชือ่ ของมารดาคือสารีพราหมณี อรรถกถาเล่า
ว่าเมื่อพระอุปเสนบวชได้ ๒ พรรษา ได้เป็นอุปัชฌาย์ให้ภิกษุ
รูปหนึง่ แล้วพาไปเฝ้าพระศาสดา ถูกพระศาสดาต�ำหนิวา่ ท�ำสิง่ ที่
ไม่สมควร คือเป็นอุปชั ฌาย์บวชให้ภกิ ษุเร็วเกินไป (ตามธรรมดา
ภิกษุผู้มีพรรษา ๑๐ แล้วจึงสามารถเป็นอุปัชฌาย์บวชให้สัทธิ
วิหาริกได้) พระอุปเสนรูส้ กึ สังเวชสลดใจ จึงทูลลาพระศาสดาไป
บ� ำ เพ็ ญ เพี ย รจนได้ บ รรลุ อ รหั ต ตผลพร้ อ มด้ ว ยอภิ ญ ญาและ
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ท่านเป็นผู้มีบริวารมาก ตัวท่านเองก็เป็น
ผู้น่าเลื่อมใส บริวารของท่านก็เป็นผู้น่าเลื่อมใส เมื่อได้บรรลุ
อรหัตตผลแล้วท่านจึงพาบริวารไปเฝ้าพระศาสดาอีก คราวนี้
พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้น่าเลื่อมใส ทั้งบริวารก็
น่าเลื่อมใส ทรงยกย่องพระอุปเสนวังคันตบุตรให้เป็นเอตทัคคะ
(เป็นเลิศ) ในทางเป็นผูน้ า่ เลือ่ มใสโดยรอบ หมายความว่าตัวท่าน
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เองก็น่าเลื่อมใส บริวารทั้งหลายก็น่าเลื่อมใส (เอตทคฺคํ ภิกฺขเว
มม สาวกานํ สมนฺตปาสาทิกานํ ยทิทํ อุปเสโน วงฺคนฺตปุตโฺ ต)
พระอุปเสนได้ร�ำพึงถึงตัวท่านเองว่า เรามีชีวิตอยู่ก็ดี เรา
ตายก็ดี (ภทฺทกํ เม ชีวติ ํ ภททกํ เม มรณํ) หมายความว่า อย่าง
ท่านนี้มีชีวิตอยู่ก็ดี มีประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่พุทธ
บริษทั ถ้านิพพานไปก็ดเี พราะไม่ตอ้ งทุกข์เกีย่ วกับสังขาร ถ้าพูด
ตามภาษาคนทั่วไปก็ว่า อยู่ก็ดี ตายก็ดี ดีทั้งสองอย่าง ใครคิด
ได้อย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์มาก
ส�ำหรับข้อความในพระพุทธอุทานนั้น ค�ำว่า “ผู้มีบทอัน
เห็นแล้ว” หมายความว่า ได้เห็นบทแห่งอมตธรรมแล้ว คือ ได้
ถึงนิพพานแล้วด้วยกิเลสนิพพานคือดับกิเลสได้สิ้นแล้ว
ค�ำว่า “ภวตัณหา” คือ ตัณหาในภพ ความพอใจในการที่
จะเกิดอีกในภพใดภพหนึ่ง ท่านตัดขาดแล้วท่านจึงสิ้นสังสารวัฏ
เพราะฉะนัน้ ภพใหม่จงึ ไม่มแี ก่ทา่ น ทีใ่ ดมีภพทีน่ นั่ ก็มที กุ ข์ สมดัง
พระพุทธพจน์ที่ว่า “อุจจาระก็ตาม ปัสสาวะก็ตามแม้เพียงเล็ก
น้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด ภพแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นบ่อเกิดแห่ง
ทุกข์ฉันนั้น”

๓๖
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้มีจิตสงบระงับ
(สารีปุตตสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน พระ
สารีบุตรนั่งเข้าผลสมาบัติ พิจารณาถึงคุณของพระนิพพานอัน
เป็นที่ดับกองกิเลสและกองทุกข์ของตน พระพุทธเจ้าทรงทราบ
ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ภิกษุผู้มีจิตสงบระงับ มีตัณหาอันจะน�ำไปในภพตัดขาด
แล้ว ชาติสงสารสิ้นแล้ว พ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมาร”
อธิบายความ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าว่า พระสารีบุตรพิจารณาถึง
ความทุ ก ข์ ข องสั ต ว์ โ ลกผู ้ ยั ง มี กิ เ ลส เวี ย นว่ า ยตายเกิ ด อยู ่ ใ น
สังสารวัฏ เกิดความสังเวชสลดใจแล้วพิจารณาถึงคุณของพระ
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นิพพานอันเป็นทีส่ งบระงับกองกิเลสและกองทุกข์ทงั้ มวลของตน
มีความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ถูกกิเลสรบกวน
สมาบัตินั้นมีหลายอย่าง คือ
ฌานสมาบัติ หมายถึง การเข้าฌานของผูไ้ ด้ฌาน ซึง่ มีอยู่
๘ ระดับ
นิโรธสมาบัติ หมายถึง การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธของ
ท่านผู้ได้ฌาน ๘ และได้เป็นพระอนาคามีแล้วหรือเป็นพระ
อรหันต์แล้ว
ผลสมาบัติ หมายถึง การเข้าไปเสวยรสแห่งอริยผลของ
ท่านผูไ้ ด้บรรลุอริยมรรคอริยผลแล้ว ตัง้ แต่โสดาปัตติผลเป็นต้นไป
จนถึงอรหัตตผล ผลสมาบัตินี้พระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะเข้าได้
ทีพ่ ระสารีบตุ รนัง่ เข้าผลสมาบัตติ ามในพระสูตรนี้ หมายถึง
เข้าไปเสวยรสแห่งวิมุตติสุขอันสัมปยุตต์ด้วยอรหัตตผลนั่นเอง
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้ได้กล่าวถึงพระสารีบุตรว่า เป็น
ผู้มีปัญญาหลายอย่างมีปัญญามาก ปัญญาแน่นหนา เป็นต้น
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้คอ่ นข้างละเอียดแล้วในหนังสือเรือ่ ง “คุณของ
พระสารีบุตร”

สิ่งที่ไม่น่ายินดี
มักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดี
สิ่งที่ไม่น่ารัก มักมาในรูปของสิ่งที่น่ารัก
ทุกข์มักมาในรูปแห่งสุข
เพราะฉะนั้นคนจึงประมาทกันนัก
(อุทาน เล่ม ๒๕ ข้อ ๖๒ สุปปวาสาสูตร)

อสาตํ สาตรูเปน
ปิยรูเปน อปฺปิยํ
ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน
ปมตฺตมติวตฺตติ

คั ม ภี ร์ อุ ท า น

โสณเถรวรรค

๓๗
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ไม่มีใครเป็นที่รักยิ่งกว่าตน
(ราชสูตร)

ความเบื้องต้น
วันหนึง่ พระเจ้าปเสนทิโกศลประทับอยูท่ ปี่ ราสาทชัน้ บนกับ
พระนางมัลลิกาอัครมเหสี ตรัสถามพระนางว่า “มีใครอืน่ อันเป็น
ที่รักยิ่งกว่าตัวเธอเองไหม” พระนางทูลตอบว่า “ไม่มี” พระนาง
ได้ทูลถามพระเจ้าปเสนทิโกศลในท�ำนองเดียวกันว่า “มีใครอื่น
อันเป็นที่รักยิ่งกว่าพระองค์เองไหม” พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัส
ตอบว่า “ไม่มี” เช่นเดียวกัน
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทไปเฝ้าพระผู้มี
พระภาคเจ้า ณ วัดเชตวัน ตรัสเล่าเรือ่ งทีท่ รงสนทนากับพระนาง
มัลลิกาให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“พิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้ว ไม่เห็นใครอื่นอันจะเป็นที่รัก
ยิ่งกว่าตน คนอื่นเป็นอันมากก็รักตนเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น
ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น”
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อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่า พระนางมัลลิกาเดิมทีเดียวเป็นลูกสาวของ
ช่างจัดดอกไม้ วันหนึ่งไปซื้อขนมที่ตลาด กลับมาได้พบพระผู้มี
พระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หลายรูป นางได้ถวายขนมแด่
พระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ทรงแสดงอาการว่าจะประทับนั่ง
เสวย พระอานนท์จึงปูจีวรถวาย เมื่อเสวยเสร็จแล้ว ทรงบ้วน
พระโอษฐ์แล้ว ทรงมีอาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ พระอานนท์จึง
ทูลถามว่า “ทรงแย้มเรื่องอะไร” จึงตรัสว่า “สตรีผู้นี้จะได้เป็น
อัครมเหสีของพระราชาในวันนี้ทีเดียว”
วันนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จกลับจากการรบ (กับ
พระเจ้าอชาตศัตรู) เรือ่ งแย่งกาสิกคามกัน เสด็จผ่านมาทางสวน
ดอกไม้ซงึ่ หญิงสาวมัลลิกาก�ำลังเก็บดอกไม้อยู่ ทรงพักผ่อนทีน่ นั่
นางได้เข้ามาปรนนิบตั พิ ระราชาด้วยดี พระราชารูส้ กึ พอพระทัย
จึงให้ตามบิดาของนางมา ทรงทราบว่านางยังไม่มสี ามีจงึ ขอนาง
ไปอภิเษกเป็นอัครมเหสี ทรงโปรดปรานยิง่ นักเพราะพระนางเป็น
หญิงฉลาดและเป็นคนดี
เรื่องกาสิกคามนั้นสืบเนื่องมาจากพระเจ้ามหาโกศลผู้เป็น
พระราชบิดาของพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้พระราชทานแก่พระนาง
เจ้าเวเทหิเป็นท�ำนองของรับไหว้ เมื่อพระนางได้อภิเษกสมรส
กับพระเจ้าพิมพิสารแห่งนครราชคฤห์แคว้นมคธ ต่อมาเมือ่ พระเจ้า
พิมพิสารสิ้นพระชนม์เพราะการกระท�ำของพระเจ้าอชาตศัตรู
และพระนางเจ้าเวเทหิสวรรคตแล้วเพราะตรอมพระหฤทัย พระเจ้า
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ปเสนทิ โ กศลจึ ง ทรงทวงกาสิ ก คามคื น พระเจ้ า อชาตศั ต รู ไ ม่
ทรงยอมโดยให้เหตุผลว่า มรดกของมารดาย่อมตกเป็นของลูก
สงครามระหว่างแคว้นมคธกับโกศลจึงเกิดขึ้น ผลัดกันแพ้ผลัด
กันชนะ ในที่สุดพระเจ้าปเสนทิโกศลชนะ จับพระเจ้าอชาตศัตรู
ได้แต่ให้ปล่อยไปด้วยทรงเห็นว่าเป็นหลาน
พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิกาเป็นเชิงหยัง่ ดู
ว่า พระนางมัลลิการักพระองค์มากหรือไม่ ค�ำตอบที่ทรงอยาก
ได้กค็ อื พระนางมัลลิกาตอบว่ารักพระเจ้าปเสนทิโกศลมากทีส่ ดุ
แต่ทรงผิดหวังเมื่อพระนางตอบว่ารักตนเองมากที่สุด
ส�ำหรับพระพุทธอุทานในเรื่องนี้ ทรงรับรองพระวาจาของ
พระนางมัลลิกาและทรงสรุปว่า เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้รักตนจึงไม่ควร
เบียดเบียนผู้อื่น
มีพระพุทธพจน์หลายแห่งที่ทรงแสดงท�ำนองนี้ เช่น “ผู้ใด
ปรารถนาความสุขเพื่อตนโดยการน�ำทุกข์เข้าไปให้ผู้อื่น ผู้นั้น
ระคนไปด้วยเวร ย่อมไม่พ้นจากเวร”
“สัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุข ผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นด้วย
อาชญา แม้จะแสวงหาความสุขเพื่อตน เขาล่วงลับไปแล้วย่อม
ไม่ได้สุข ในทางตรงกันข้าม ผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่
เบียดเบียนผู้อื่น ล่วงลับไปแล้วย่อมได้สุข”
ฯลฯ
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พึงเว้นบาป
(สุปปพุทธกุฏฐิสูตร)

ความเบื้องต้น
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยูท่ วี่ ดั เชตวันเมืองราชคฤห์
ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่ ครั้งนั้นมีบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อน
คนหนึง่ ชือ่ สุปปพุทธะ เป็นคนยากไร้ ขัดสน ก�ำพร้า หาอาหาร
ได้โดยยาก ได้เห็นประชาชนประชุมกันที่วัดเวฬุวัน เขาคิดว่า
คงจะได้อาหารจากคนเหล่านี้บ้าง จึงเดินเข้าไปยืนอยู่ที่ท้าย
บริษัท ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ สุปปพุทธะจึงได้ฟงั ธรรมไปด้วย พระผูม้ พี ระภาคทรงเห็นอุปนิสยั ของ
เขาแล้ว จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา กล่าวคือ ทาน ศีล สวรรค์
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กามาทีนพและเนกขัมมานิสังสกถา ๒ ประการหลังนี้หมายถึง
โทษของกามและอานิสงส์ในการออกจากกาม แล้วทรงแสดง
อริยสัจ ๔ สุปปพุทธะผูเ้ ป็นโรคเรือ้ นได้ฟงั แล้วบรรลุโสดาปัตติผล
เป็นพระโสดาบัน เมือ่ พุทธบริษทั กลับกันไปแล้ว เขาได้เข้าไปเฝ้า
พระผู้มีพระภาค ขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต
เมื่อเขาจากที่นั้นไปแล้วปรากฏว่าถูกแม่โคขวิดตาย ภิกษุ
ได้ เ ห็ น แล้ ว มากราบทู ล พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ทู ล ถามถึ ง คติ
สัมปรายภพของสุปปพุทธะ พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า เขาเป็นพระ
โสดาบันบังเกิดในเทวโลกแล้ว ภิกษุทงั้ หลายทูลถามว่า อะไรเป็น
เหตุเป็นปัจจัยให้สปุ ปพุทธะเป็นโรคเรือ้ น ก�ำพร้า ขัดสน พระผูม้ ี
พระภาคตรัสตอบว่า “เขาเคยท�ำบาปไว้คอื ชาติกอ่ นเขาเคยเป็น
บุตรเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้เอง วันหนึ่งไปเที่ยวสวน เห็นพระ
ปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่า ตครสิกขี เขาดูหมิ่น ถ่มน�้ำลาย
ลงบนพื้นและพูดว่า “คนเป็นโรคเรื้อนเที่ยวเดินอยู่” ด้วยกรรม
อันนีท้ ำ� ให้เขาไปตกนรกอยูเ่ ป็นเวลานาน เศษแห่งกรรมท�ำให้เขา
มาเกิดเป็นคนโรคเรื้อน ล�ำบากขัดสน
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“บัณฑิตในโลกนี้ เมื่อความพยายามมีอยู่ พึงเว้นบาป
ทั้งหลายเสีย เหมือนคนมีตาดีเว้นหนทางที่ขรุขระเสียฉะนั้น”
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อธิบายความ
ในอรรถกถาธรรมบท พาลวรรค เล่าว่า เหตุที่ถูกโคขวิด
ตายนัน้ เป็นเพราะเคยประทุษร้ายหญิงคนหนึง่ แย่งเอาทรัพย์เขา
เขาผูกใจเจ็บขอให้ได้ท�ำร้ายตอบ จึงเป็นยักษิณีแปลงมาในรูป
ลักษณ์ของแม่โค
เหตุที่ได้บรรลุธรรมนั้นท่านกล่าวว่า เป็นอานิสงส์ที่เคย
ใส่บาตรแก่สมณะรูปหนึ่ง แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า “ขอให้ได้เห็น
ธรรมที่สมณะได้เห็นแล้ว”
ในพระคาถาพุทธอุทานนี้ตรัสบอกว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิต
เมือ่ ยังมีเรีย่ วแรงมีกำ� ลังอยูท่ จี่ ะท�ำได้ทงั้ ความดีและความชัว่ พึง
เว้นความชัว่ ทัง้ หลายเสีย พยายามท�ำความดีให้มาก เหมือนคน
มีตาดี เมือ่ จะเดินทาง ก็เว้นทางทีข่ รุขระหรือเป็นหล่มเลน แล้ว
เลือกไปในทางที่ดีราบเรียบ ทางแห่งบาปเป็นทางล�ำบาก ทาง
แห่งบุญเป็นทางสะดวกสบาย ผูร้ กั ความสุขเกลียดต่อความทุกข์
พึงเว้นบาปทัง้ หลายเสีย บาปเป็นมูลรากแห่งความทุกข์ในสังคม
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ความอัศจรรย์
แห่งพระธรรมวินัย ๘ ประการ
(อุโปสถสูตร)

ความเบื้องต้น
คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพารามอัน
เป็นวัดของนางวิสาขาใกล้เมืองสาวัตถี มีภิกษุมาประชุมกันเป็น
จ�ำนวนมากในวันอุโบสถ เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว พระอานนท์
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า “ปฐมยามล่วงไปแล้ว ภิกษุ
ทั้งหลายนั่งคอยอยู่นานแล้ว ขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดง
ปาติโมกข์เถิด” พระพุทธองค์ทรงนิ่งอยู่ เมื่อล่วงมัชฌิมยาม
และล่วงปัจฉิมยามจนอรุณขึ้นแล้ว พระอานนท์ก็กราบทูลเช่น
เดียวกัน พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า “บริษทั ไม่บริสทุ ธิ”์ เป็นไปไม่ได้
ที่พระองค์จะทรงแสดงปาติโมกข์ในบริษัทเช่นนี้
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ครั้งนั้น พระมหาโมคคัลลานะผู้เลิศด้วยฤทธิ์ ก�ำหนดจิต
ของบริษัทด้วยจิตของตน ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์จึง
ไปบอกว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านแล้ว ท่านออกไปเสีย
เถิด” พระมหาโมคคัลลานะพูดถึง ๓ ครั้ง แต่ภิกษุนั้นยังคงนั่ง
เฉยอยู่ พอถึงครั้งที่ ๔ พระมหาโมคคัลลานะจึงดึงแขนออกไป
แล้วใส่กลอนประตูเสีย เมือ่ ภิกษุรปู นัน้ ออกไปแล้ว พระอานนท์
จึงทูลให้แสดงปาติโมกข์อีก พระศาสดาตรัสว่า
“อัศจรรย์จริงโมคคัลลานะ หนักหนาจริงโมคคัลลานะ เรือ่ ง
ไม่เคยมีได้มขี นึ้ แล้ว โมฆบุรษุ ผูน้ นั้ ถึงกับต้องกระชากออกไปจาก
หมู่สงฆ์ เธอช่างไม่มีหิริโอตตัปปะส�ำรวจตนเองเสียเลย ภิกษุ
ทั้งหลาย เป็นอฐานะ เป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะพึงท�ำอุโบสถ
แสดงปาติโมกข์ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์ แม้จะมีเพียง
รูปเดียวก็ตาม ภิกษุทั้งหลาย โมฆบุรุษผู้นั้นท�ำให้เราล�ำบากใจ
ภิกษุทงั้ หลาย เราขอประกาศให้เธอทัง้ หลายทราบว่า ตัง้ แต่บดั นี้
เป็นต้นไป เราตถาคตจะไม่ท�ำอุโบสถแสดงปาติโมกข์อีก ขอให้
ภิกษุทั้งหลายท�ำกันเอง”
แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย
๘ ประการ เปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทร ดังนี้
“ภิกษุทงั้ หลาย มหาสมุทรย่อมลึกลงตามล�ำดับ ลาดลงตาม
ส�ำดับ ไม่โกรกชันเหมือนเหวหรือภูเขาขาดฉันใด ธรรมวินัยนี้
ก็ฉันนั้น มีการศึกษาตามล�ำดับ การบรรลุตามล�ำดับ ลุ่มลึกลง
ตามล�ำดับ
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“ภิกษุทงั้ หลาย มหาสมุทรแม้จะมีนำ�้ มากอย่างไรก็ไม่ลน้ ฝัง่
คงรักษาระดับไว้ได้ฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น ภิกษุสาวกของ
เราย่อมไม่ลว่ งละเมิดสิกขาบททีเ่ ราบัญญัตไิ ว้ แม้จะต้องล�ำบาก
ถึงเสียชีวิตก็ตาม
“ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรย่อมซัดสาดซากศพที่ตกลงไป
ขึ้นฝั่งเสีย ไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใด ในธรรมวินัยก็ฉันนั้น
สงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมด้วยภิกษุผู้ทุศีลมีใจบาป มีความประพฤติ
ไม่สะอาดน่ารังเกียจ มีการกระท�ำทีต่ อ้ งปกปิด ไม่ใช่สมณะปฏิญาณ
ตนว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่พรหมจารี เป็นคนเน่าใน รุงรังสางได้ยาก
เหมือนกองหยากเยือ่ สงฆ์ประชุมพร้อมกันแล้วย่อมขับภิกษุนนั้
ออกเสียจากหมู่ ภิกษุเช่นนัน้ แม้จะนัง่ อยูท่ า่ มกลางสงฆ์ ก็ชอื่ ว่า
อยูห่ า่ งไกลจากสงฆ์ และสงฆ์กช็ อื่ ว่าอยูห่ า่ งไกลจากภิกษุเช่นนัน้
“ภิกษุทั้งหลาย แม่น�้ำสายต่างๆ ย่อมหลั่งไหลลงสู่มหาสมุทร และเมื่อไปรวมกับน�้ำในมหาสมุทรแล้ว ย่อมละชื่อเดิม
ของตนเสีย ถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดฉันใด ใน
ธรรมวินยั นีก้ ฉ็ นั นัน้ กุลบุตรผูม้ ศี รัทธาปรารถนาจะออกบวชจาก
ตระกูลต่างๆ วรรณะต่างๆ เช่น วรรณะพราหมณ์บ้าง กษัตริย์
บ้าง ไวศยะบ้าง คนเทหยากเยือ่ บ้าง จัณฑาลบ้าง แต่เมือ่ มาบวช
ในธรรมวินยั นีแ้ ล้ว ละวรรณะ สกุล และโคตรของตนเสีย ถึงซึง่
การนับว่าสมณศากยบุตรเหมือนกันหมด
“ภิกษุทงั้ หลาย ความพร่องหรือความเต็มเอ่อย่อมไม่ปรากฏ
แก่มหาสมุทร แม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใด น�้ำในมหา-
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สมุทรก็หาเหือดแห้งไปไม่ แม้แม่นำ�้ สายต่างๆ และฝนจะหลัง่ ลง
สู่มหาสมุทรสักเท่าใด มหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใด ในธรรมวินัยนี้
ก็ฉันนั้น แม้จะมีภิกษุเป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ แต่นพิ พานธาตุกค็ งอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่พร่องไม่เต็มเลย
แม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใด นิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่
เสมอ ไม่ขาดแคลน ไม่คับแคบ
“ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรมีภูตคือสัตว์น�้ำเป็นอันมาก มี
อวั ย วะใหญ่ แ ละยาว เช่ น ปลาติ มิ ปลาติ มิ ง คละ ปลาวาฬ
เป็นต้นฉันใด ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น มีภูตหรือพระอริยบุคคล
เป็นจ�ำนวนมาก มีพระโสดาบันบ้าง พระสกทาคามีบ้าง พระ
อนาคามีบ้าง พระอรหันต์บ้าง จ�ำนวนมากหลายเหลือนับ
“ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรมีนานารัตนะ เช่น มุกดา มณี
ไพฑูรย์ เป็นต้น ฉันใด ในธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีนานาธรรมรัตนะ
เช่น สติปฏั ฐาน ๔, สัมมัปปธาน ๔, อิทธิบาท ๔, โพชฌงค์ ๗,
มรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น
“ภิกษุทั้งหลาย น�้ำในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็ม
ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรส หมายถึงความ
หลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดมุ่งหมายส�ำคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เรา
ประกาศแล้ว”
เมื่อตรัสความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัย ๘ ประการจบ
แล้ว ได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
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“ฝนคือกิเลสย่อมรั่วรดภิกษุผู้ปกปิดอาบัติไว้
แต่ย่อมไม่รั่วรดภิกษุผู้เปิดเผยอาบัติแล้ว
เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเปิดเผยอาบัติที่ปกปิดไว้
ฝนคือกิเลสก็จะไม่รั่วรด”
อธิบายความ
ทีพ่ ระอานนท์ทลู ขอให้พระผูม้ พี ระภาคทรงแสดงปาติโมกข์
นัน้ หมายถึง พระโอวาทปาติโมกข์ไม่ใช่ภกิ ขุปาติโมกข์ ซึง่ หมาย
ถึงการสวดวินัย ๒๒๗ ข้อ ซึ่งภิกษุประชุมท�ำกันทุกกึ่งเดือน
มาจนถึงบัดนี้
เรือ่ งความอัศจรรย์ของพระธรรมวินยั ๘ ประการเทียบด้วย
ความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทรนัน้ เป็นพระพุทธพจน์ทนี่ า่ สนใจยิง่
ภิกษุบริษัทควรตระหนักให้มาก
พระพุทธอุทานที่เกีย่ วกับการปกปิดอาบัติและการเปิดเผย
อาบัตนิ นั้ เป็นพระพุทธพจน์ทภี่ กิ ษุบริษทั ควรให้ความสนใจและ
ให้ความส�ำคัญ เมื่อต้องอาบัติใดแล้วควรรีบปลงอาบัตินั้นเสีย
หรือท�ำวิธีออกจากอาบัติตามทีท่ รงบัญญัตไิ ว้ มิฉะนั้นแล้วกิเลส
จะเพิ่มพูนขึ้น เหมือนฝนรั่วรดบ้านเรือนที่หลังคาไม่ดี

๔๐
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้ไม่ยินดีในบาป
(โสณสูตร)

ความเบื้องต้น
ครัง้ หนึง่ พระมหากัจจานะอยูท่ ปี่ วัฏฏบรรพต เมืองกุรรุ ฆระ
แค้ ว นอวั น ตี ครั้ ง นั้ น มี อุ บ าสกคนหนึ่ ง ชื่ อ โสณะ โกฏิ กั ณ ณะ
เลื่อมใสท่านพระมหากัจจานะ เป็นอุปัฏฐากท่าน วันหนึ่งอยู่
ในที่สงัด คิดว่าการอยู่ครองฆราวาสจะประพฤติพรหมจรรย์ให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นสิ่งที่ท�ำได้ยาก ไฉนหนอเราจะพึงบวช เขา
เข้าไปหาพระมหากัจจานะ เรียนให้ทา่ นทราบถึงความคิดนัน้ และ
ขอบวชในส�ำนักของท่าน พระมหากัจจานะกล่าวว่า ชีวิตของ
ผู้บวชเป็นอยู่ยาก ต้องฉันอาหารหนเดียวและอื่นๆ ไม่สะดวก
สบายเหมือนเป็นคฤหัสถ์ เพราะฉะนั้นขอให้โสณะเป็นอยู่อย่าง
เดิมเถิด อย่าบวชเลย
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ในครั้งต่อมาและต่อมา โสณอุบาสกได้เข้าไปอ้อนวอน
พระมหากัจจานะเช่นนั้นอีก เป็นครั้งที่ ๔ พระเถระจึงยอมรับ
ให้อปุ สมบท แต่เนือ่ งจากทีก่ รุ รุ ฆระนัน้ มีภกิ ษุอยูน่ อ้ ย คอยอยูถ่ งึ
๓ ปีจึงรวบรวมภิกษุได้ ๑๐ รูปพอท�ำการอุปสมบทได้ เมื่ออุปสมบทแล้ว วันหนึ่งพระโสณะคิดว่า เราเคยได้ยินแต่กิตติศัพท์
ของพระผูม้ พี ระภาคเจ้า แต่ยงั ไม่เคยได้เข้าเฝ้าเลย ปรารถนาจะ
ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา จึงกราบเรียนความคิดนัน้ ให้พระมหากัจจานะ
ทราบ พระเถระเห็นดีด้วย อนุโมทนา ขอให้ทูลถามถึงพระ
สุขภาพของพระผูม้ พี ระภาคในนามของท่าน ภิกษุโสณะเมือ่ ได้รบั
อนุญาตจากพระอุปชั ฌาย์แล้ว จึงออกเดินทางไปยังเมืองสาวัตถี
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวัน
พระผูม้ พี ระภาคตรัสถามถึงการเดินทาง อาหารบิณฑบาต
ว่ า พอเป็ น ไปได้ ห รื อ ไม่ พระโสณะกราบทู ล ว่ า พอเป็ น ไปได้
ไม่ ล� ำ บาก พระศาสดารั บ สั่ ง ให้ พ ระอานนท์ จั ด เสนาสนะให้
พระโสณะพักอยูใ่ นทีเ่ ดียวกับทีป่ ระทับของพระองค์ ในปฐมยาม
และมัชฌิมยาม พระพุทธองค์และพระโสณะนั่งพักอยู่ในที่แจ้ง
(อัพโภกาส) เมือ่ ปัจฉิมยามจึงเสด็จเข้าพระคันธกุฎพี ร้อมกับพระ
โสณะ ตอนใกล้รุ่งรับสั่งให้พระโสณะแสดงธรรมโดยสรภัญญะ
(เป็นการสวดวิธีหนึ่ง เอื้อนเสียงเพียงเล็กน้อยพอเป็นท�ำนอง)
พระผูม้ พี ระภาคทรงพอพระทัย เมือ่ ทรงตัง้ เอตทัคคะ (ความเป็น
ผู้เลิศ) ทรงตั้งให้พระโสณโกฏิกัณณะเป็นเอตทัคคะในทางกล่าว
ธรรมโดยท� ำ นองสรภั ญ ญะได้ ไ พเราะ มี เ อตทั ค คบาลี ดั ง นี้
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เอตทคฺคํ ภิกขฺ เว มม สาวกานํ ภิกขฺ นู ํ กลฺยาณวากฺกรณานํ ยทิทํ
โสโณกุฏิกณฺโณ (๒๐/๓๑)
ทรงปรารภเรื่องพระโสณะนี้ ทรงเปล่งอุทานว่า
“เพราะได้เห็นโทษในโลก เพราะได้รู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิ
พระอริยเจ้าจึงไม่ยนิ ดีในบาป ผูส้ ะอาดย่อมไม่ยนิ ดีในบาป”
อธิบายความ
พระมหากัจจานะ บางแห่งก็เป็น พระมหากัจจายนะ ถิน่ เดิม
ท่านอยูท่ นี่ ครอุชเชนี แคว้นอวันตี เคยเป็นราชปุโรหิตของพระเจ้า
จัณฑปัชโชตได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่า เป็นเอตทัคคะ
ในทางขยายธรรมให้พิสดารคือหมายความว่า เมื่อพระผู้มีพระ
ภาคเจ้าตรัสธรรมใดแต่โดยย่อ ภิกษุทั้งหลายยังไม่ค่อยเข้าใจจะ
พากันถามพระมหากัจจานะ ท่านจะอธิบายให้เข้าใจ แม้กระนัน้
ท่านก็ยงั ถ่อมตนว่า ถ้าท่านทัง้ หลายยังไม่แน่ใจก็ขอให้ไปทูลถาม
พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันไปทูลถามพระ
ผูม้ พี ระภาค พระพุทธองค์กจ็ ะตรัสว่า “พระมหากัจจานะอธิบาย
ถูกต้องแล้ว ถ้าพระองค์อธิบายก็จะอธิบายเหมือนกับทีพ่ ระมหา
กัจจานะอธิบายแล้ว” ดังนี้เสมอพระเถระจึงได้รับการยกย่องให้
เป็นเอตทัคคะทางการขยายธรรม ดังพระพุทธพจน์ทวี่ า่ เอตทคฺคํ
ภิกขฺ เว มม สาวกานํภกิ ขฺ นู ํ สงฺขติ เฺ ตน ภาสิตสฺส วิตถฺ าเรน อตฺถํ
วิภชนฺตานํ ยทิทํ มหากจฺจาโน (๒๐/๓๑)
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พระโสณโกฏิกณ
ั ณะกว่าจะได้อปุ สมบทต้องรออยูถ่ งึ ๓ ปี
จึงได้ภิกษุมีจ�ำนวนมากพอที่จะท�ำการอุปสมบทได้ คือ ๑๐ รูป
ขึน้ ไป (ทสวรรค) พระพุทธเจ้าทรงเห็นความล�ำบากในเรือ่ งนี้ จึง
ทรงผ่อนปรนพระพุทธบัญญัติลงมาว่า ส�ำหรับชนบทที่ห่างไกล
ภิกษุ ๕ รูป (ปัญจวรรค) ก็สามารถท�ำการอุปสมบทได้ เรื่องนี้
เป็นเรือ่ งหนึง่ ทีแ่ สดงถึงน�ำ้ พระทัยทีเ่ ปีย่ มด้วยพระเมตตาและการณวสิกตาคุณ (ผ่อนปรนตามเหตุการณ์) ของพระศาสดา
เกี่ยวกับพระพุทธอุทานในที่นี้ ตรัสถึงการได้เห็นโทษของ
โลก และการได้รธู้ รรมอันเป็นทีด่ บั กิเลส เป็นเรือ่ งยิง่ ใหญ่ของคน
ในโลก เพราะว่าคนในโลกส่วนมากไม่เห็นโทษของโลก ซึ่งมีอยู่
มากมายสุดที่จะพรรณนาได้ โทษของโลกแสดงตัวออกมาเป็น
ความทุกข์ของชาวโลก เช่น ความทุกข์ในเรื่องการท�ำมาหากิน
ความทุกข์เพราะต้องแก่ตอ้ งเจ็บด้วยโรคต่างๆ ความทุกข์เพราะ
ถูกกิเลสเผาให้ร้อน เป็นต้น ในที่บางแห่งจึงตรัสว่า
“ร่าเริงอะไรกันนัก เพลิดเพลินอะไรกันนัก ในเมื่อโลกนี้
ถูกเพลิงโหมอยูโ่ ดยทัว่ อยูเ่ ป็นนิตย์ ท่านทัง้ หลายถูกความมืดคือ
โมหะห่อหุ้มแล้ว ท�ำไมจึงไม่แสวงหาดวงประทีปคือญาณเล่า”
(ธรรมบท)
การรูธ้ รรมอันเป็นทีด่ บั กิเลส ควรเห็นเป็นเรือ่ งส�ำคัญยิง่ ใหญ่
ของมนุษย์ เพราะกิเลสเป็นศัตรูหมายเลข ๑ ของมวลชน กิเลส
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เป็นเหตุให้ท�ำบาปกรรมมีผลเป็นทุกข์ ชาวโลกไม่ค่อยตระหนัก
ว่า บาปหรือความชั่วเป็นสาเหตุส�ำคัญของความทุกข์ พระพุทธ
องค์จึงตรัสว่า “พระอริยะไม่ยินดีในบาป ผู้มีใจสะอาดก็ไม่ยินดี
ในบาป” บาปมีผลน่ากลัว บุญมีผลน่ารักน่ายินดี พระพุทธองค์
จึงตรัสว่า “การสัง่ สมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การสัง่ สมบุญเป็น
เหตุให้เกิดสุข (ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย)”

๔๑
พระพุทธอุทาน เรื่อง

คนดีท�ำดีได้ง่าย
(อานันทสูตร)

ความเบื้องต้น
วันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ ได้
พบกับพระเทวทัต พระเทวทัตได้กล่าวกับพระอานนท์ว่า ตั้งแต่
บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ท�ำอุโบสถสังฆกรรมร่วมกับภิกษุทั้งหลาย
ที่เป็นบริวารของพระผู้มีพระภาค แต่จะท�ำอุโบสถสังฆกรรม
กับภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นฝักฝ่ายของตน พระอานนท์กลับจาก
บิณฑบาตแล้ว ฉันอาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัด
เวฬุวัน กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงเปล่ง
อุทานว่า
“คนดีท�ำดีได้งา่ ย ท�ำชัว่ ได้ยาก คนชัว่ ท�ำชัว่ ได้งา่ ย ท�ำดีได้
ยาก พระอริยเจ้าทั้งหลายท�ำความชั่วได้ยาก”
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อธิบายความ
พระเทวทัตได้เคยพยายามเพื่อปลงพระชนม์พระผู้มีพระ
ภาค ด้วยการกลิง้ ศิลาลงมาเพือ่ ให้ทบั พระศาสดาทีภ่ เู ขาคิชฌกูฏ
แต่สะเก็ดศิลากระเด็นมาถูกนิ้วพระบาทจนพระโลหิตห้อ ท่าน
กล่าวว่า ใครๆ ไม่สามารถท�ำพระโลหิตให้ออกจากพระวรกาย
ของพระพุทธเจ้าได้ เพียงเท่านีพ้ ระเทวทัตก็ได้ทำ� อนันตริยกรรม
ประการหนึง่ แล้ว ต่อมาพระเทวทัตขอให้พระเจ้าอชาตศัตรูปล่อย
ช้างนาฬาคิรี เพื่อปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค แต่ก็ไม่ส�ำเร็จ
ก่อนหน้านี้ได้ว่าจ้างนายขมังธนูหลายคนให้ไปยิงพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า แต่นายขมังธนูเหล่านัน้ ท�ำไม่สำ� เร็จ กลับเลือ่ มใสในพระ
ศาสดาและขอบวช ต่อมาพระเทวทัตได้ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต วัตถุ ๕ ประการนั้นคือ
๑ ขอให้ภกิ ษุทงั้ หลายถือบังสุกลุ จีวรเป็นวัตร ไม่ควรรับจีวร
ที่มีผู้น�ำมาถวาย
๒. ขอให้ภิกษุทั้งหลายถือบิณฑบาตเป็นวัตร ไม่ควรรับ
อาหารที่มีผู้น�ำมาถวาย
๓. ขอให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าเป็นวัตร
๔. ขอให้ภิกษุทั้งหลายไม่ฉันเนื้อหรือปลา
๕. ขอให้ภิกษุทั้งหลายอยู่โคนไม้เป็นวัตร
ถ้าจะถามว่า การอยู่ป่ากับอยู่โคนไม้ต่างกันอย่างไร ตอบ
ว่า “อยูป่ า่ ” นัน้ อาจมีกฏุ เิ ล็กๆ อยูใ่ นป่าได้ ส่วนการอยูโ่ คนไม้
ก็คืออยู่เฉพาะบริเวณโคนไม้เท่านั้น ไม่ปลูกเสนาสนะอยู่
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เมื่อพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตตามที่ขอ และตรัสว่า
“ภิกษุใดปรารถนาจะท�ำเช่นนัน้ ก็ทำ� ได้ตามความสมัครใจของตน
ถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่ตอ้ งท�ำ” พระเทวทัตจึงประกาศแยกตนออกมา
และโฆษณาว่าพระสมณโคดมไม่ยอมให้ภิกษุปฏิบัติขัดเกลา มี
ภิกษุบางพวกเห็นด้วยกับพระเทวทัต จึงแยกออกมาเป็นบริวาร
ของพระเทวทัต ภิกษุเหล่านั้นยังใหม่และไม่ฉลาดในพระธรรม
วินัย พระผู้มีพระภาคทรงมีความกรุณาต่อภิกษุเหล่านั้น จึงให้
พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปแนะน�ำสั่งสอน ภิกษุ
เหล่านั้นจึงเปลี่ยนใจตีตนออกมาจากพระเทวทัต มาเป็นบริวาร
ของพระสารีบตุ รและพระมหาโมคคัลลานะ เคารพนับถือพระผูม้ ี
พระภาคอย่างเดิม พระเทวทัตเสียใจมากจนป่วยหนัก อาเจียน
เป็นโลหิต ฯลฯ
พระเทวทัตท�ำอนันตริยกรรมทัง้ ๒ อย่าง คือท�ำพระพุทธเจ้าให้ห้อพระโลหิตและท�ำสงฆ์ให้แตกจากกัน
ถ้าจะตั้งค�ำถามว่า ความดีกับความชั่วอย่างไหนท�ำได้ยาก
กว่า อย่างไหนท�ำได้งา่ ยกว่า ควรจะตอบตามพระพุทธอุทานนีว้ า่
ความดีคนดีท�ำได้ง่ายเป็นต้น
มีค�ำกล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ทรงมีพระทัย
เสมอในบุคคลทัง้ ปวงคือ นายขมังธนู พระเทวทัต โจรองคุลมิ าล
ช้างธนบาล (ช้างนาฬาคิรี) และในพระราหุล
(วธเก เทวรตฺตมฺหิ โจเร องฺคุลิมาลเก ธนปาเล ราหุเล จ
สพฺพตฺถ สมมานโส)

๔๒
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ไม่พึงเป็น
ผู้มีแผลประพฤติธรรม
(ปฏิสัลลานสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระพุทธเจ้าประทับ ณ บุพพาราม เมืองสาวัตถี
เย็นวันหนึง่ ประทับนัง่ ณ ภายนอกซุม้ ประตูดา้ นตะวันออก พระ
เจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปเฝ้า ขณะทีท่ รงสนทนาปราศรัยกันอยูน่ นั้
มีนกั บวชลัทธิตา่ งๆ เดินผ่านมา คือ นิครนถ์ ๗ คน, อเจลก ๗
คน, เอกสาฎก ๗ คน, ปริพพาชก ๗ คน และชฎิล ๗ คน
พระเจ้าปเสนทิโกศลทอดพระเนตรเห็นแล้ว เสด็จลุกจาก
อาสนะ คุกพระชานุลง ทรงประกาศพระนามของพระองค์ให้
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นักบวชเหล่านัน้ ได้ยนิ เป็นท�ำนองว่าแสดงความเคารพ เมือ่ นักบวช
เหล่ า นั้ น ผ่ า นพ้ น ไปแล้ ว จึ ง กราบทู ล พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ว่ า
นักบวชเหล่านัน้ คงจะเป็นพระอรหันต์พวกใดพวกหนึง่ เป็นแน่แท้
พระพุทธเจ้าไม่ทรงรับและไม่ทรงคัดค้าน แต่ตรัสว่า “พระ
เจ้าปเสนทิเป็นคฤหัสถ์บริโภคกาม เป็นการยากทีจ่ ะรูว้ า่ ผูใ้ ดเป็น
พระอรหันต์หรือไม่” แล้วตรัสหลัก ๔ ประการ ดังนี้
๑. ศีล คือความประพฤติหรือปกติของคน เราจะพึงรู้ได้
ด้วยการอยู่ร่วมกัน
๒. ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยการงานที่เขาท�ำ
๓. ความกล้าหาญ เรีย่ วแรงก�ำลัง พึงรูไ้ ด้ในเวลามีอนั ตราย
๔. ปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา
ธรรม ๔ ประการนี้ ต้องใช้เวลานาน ต้องมีโยนิโสมนสิการ
ต้องมีปัญญาจึงจะรู้ได้
เมือ่ พระพุทธเจ้าตรัสดังนีแ้ ล้ว พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงกราบ
ทูลว่า ข้อทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสนัน้ เป็นอัศจรรย์ เพราะนักบวชลัทธิ
ต่างๆ ทีเ่ ดินผ่านไปนัน้ อันทีจ่ ริงเป็นจารบุรษุ ทีพ่ ระองค์ทรงส่งไป
สอดแนมดูเหตุการณ์บา้ นเมืองในทีต่ า่ งๆ เป็นการอ�ำพรางตน โดย
ถือเพศเป็นนักบวช เมื่อกลับถึงบ้านแล้วพวกเขาจะเป็นคฤหัสถ์
อย่างเดิม พระพุทธองค์ทรงทราบดังนัน้ แล้วจึงทรงเปล่งอุทานว่า
“บุคคลไม่ควรพยายามในทุกสิง่ ทุกอย่าง ไม่พงึ เป็นคนของ
คนอื่น ไม่พึงอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ ไม่พึงเป็นผู้มีแผลประพฤติ
ธรรม”
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๑. เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทูลว่า นักบวชเหล่านั้นคงจะ
เป็นพระอรหันต์พวกใดพวกหนึง่ พระพุทธเจ้าไม่ทรงปฏิเสธและ
ไม่ทรงรับ เข้าใจว่าถ้าทรงปฏิเสธก็เหมือนเป็นการยกตนข่มผูอ้ นื่
ถ้าทรงยอมรับ พระเจ้าปเสนทิโกศลก็จะดูหมิ่นพระสัพพัญญุตญาณได้ จึงตรัสเป็นกลางๆ ว่า “ปกติของคนจะเป็นอย่างไร รูไ้ ด้
ด้วยการอยู่ร่วมกัน เป็นต้น และต้องใช้เวลานาน ต้องมีโยนิโสมนสิการและมีปัญญาจึงจะรู้ได้”
๒. ข้อว่า “ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน” นั้นพระบาลี
ว่า สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพ,ํ “สํโวหาร” มีคำ� แปลหลายอย่าง
แปลว่า ถ้อยค�ำ  ก็ได้ อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้ก็อธิบายเช่นนั้น
คือแปลได้หลายอย่าง ข้าพเจ้าพอใจค�ำแปลว่า ด้วยการงานทีท่ ำ�
๓. พระพุทธอุทานที่ว่า “บุคคลไม่ควรพยายามในทุกสิ่ง
ทุกอย่าง” นัน้ หมายความว่า ให้เลือกใช้ความเพียรพยายามใน
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น ให้เป็นสัมมาวายามะ
ไม่เป็นมิจฉาวายามะ และควรใช้ปญ
ั ญาประกอบด้วย เพือ่ จะได้
เข้าหลักทีว่ า่ แม้จะใช้ความพยายามน้อยแต่กไ็ ด้ผลมาก เหมือน
คนจะขุดหาทอง ส�ำรวจรู้แน่แล้วว่าตรงนี้มีทองจึงขุดลงไป การ
เจาะหาบ่อน�้ำมันก็เช่นเดียวกัน
๔. ไม่พึงเป็นคนของผู้อื่น หมายความว่า ให้เป็นตัวของ
ตัวเอง คงจะทรงหมายถึงนักบวชเหล่านัน้ ซึง่ เป็นคนของพระเจ้า
ปเสนทิโกศล จึงต้องท�ำตามค�ำสั่งของพระราชา
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๕. ที่ว่า “ไม่พึงอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ” นั้น หมายความว่า
ไม่ได้ทำ� ประโยชน์อะไรให้สมกับทีอ่ าศัยเขาเป็นอยู่ บางคนอาศัย
เขาอยู่ก็จริง แต่ได้ท�ำประโยชน์ให้เขาเกินคุ้มเกินค่าจ้าง อย่างนี้
เรียกว่าอาศัยตน อย่างพระสงฆ์อาศัยศีลของท่านและวัตรปฏิบตั ิ
อันดีงามของท่าน และการแสดงธรรมของท่านเป็นสิ่งตอบแทน
ปัจจัย ๔ ของชาวบ้าน
๖. ทีว่ า่ “ไม่พงึ เป็นผูม้ แี ผลประพฤติธรรม” นัน้ หมายความ
ว่ า ไม่พึงประพฤติธรรมด้วยการหลอกลวง คือแสดงตนเป็น
ผู้ประพฤติธรรมแต่ไม่ได้ประพฤติธรรมจริง เช่น นักบวชไม่มี
ธรรมของนักบวช มีแต่แสดงเพศว่าเป็นนักบวช เป็นต้น ไม่พึง
เป็นอยู่ด้วยอาการหลอกลวง

หมายเหตุ
เกี่ยวกับนักบวช ๕ จ�ำพวก
๑. นิครนถ์ มี ๒ จ�ำพวกคือ พวกนุง่ ขาวห่มขาว เรียกว่า เศวตตัมพร พวกเปลือยทั้งหมดเรียกว่า ฑิฆัมพร
๒. เอกสาฎก อรรถกถาบอกว่า มีผ้าเก่าผูกข้อมือและมีผ้าเก่าผืน
เล็กๆ ปกปิดส่วนหน้าหน่อยหนึ่ง
๓. อเจลก ไม่มีผ้านุ่งห่มเลย ที่เราเรียกกันว่า ชีเปลือย
๔. ชฎิล พวกที่เกล้าผมสูงขึ้นไป ที่เรียกว่าชฎา
๕. ปริพพาชก นักบวชลัทธิหนึง่ ตัง้ ส�ำนักอยูบ่ า้ ง เทีย่ วเร่รอ่ นไปบ้าง

๔๓
พระพุทธอุทาน เรื่อง

สมณพราหมณ์วิวาทกัน
(ปฐมกิรสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเชตวัน เมือง
สาวัตถี เวลาเช้าภิกษุทั้งหลายออกไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี
ได้เห็นและได้ยนิ นักบวชลัทธิตา่ งๆ โต้เถียงกันเรือ่ ง อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ ประการ คือ
๑. เห็นว่าโลกเที่ยง
๒. โลกไม่เที่ยง
๓. โลกมีที่สุด
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๔. โลกไม่มีที่สุด
๕. ชีวะกับสรีระเป็นอย่างเดียวกัน
๖. ชีวะกับสรีระเป็นคนละอย่าง
๗. สัตว์ตายแล้วเกิด
๘. สัตว์ตายแล้วไม่เกิด
๙. สัตว์ตายแล้วเกิดด้วยไม่เกิดด้วย
๑๐. สัตว์ตายแล้วเกิดก็ไม่ใช่ ไม่เกิดก็ไม่ใช่
เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้ว ภิกษุเหล่านั้นได้เข้าเฝ้าพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ตรัสว่า
นักบวชเหล่านั้นเห็นไปข้างเดียวคือไม่รอบด้าน จึงถกเถียงกัน
วิวาทกัน เหมือนคนตาบอดคล�ำช้าง ตรัสเล่าว่า ในเมืองสาวัตถี
นี้เอง เคยมีพระราชาพระองค์หนึ่ง ให้น�ำคนตาบอดมารวมกัน
แล้วให้คล�ำช้างแต่ละส่วน เช่น หัว หู หาง และเท้า เป็นต้น คน
ตาบอดเหล่านัน้ ก็ถกเถียงกันวิวาทกันว่า ช้างเป็นเช่นนีๆ
้ ต่างหาก
ตามที่ตัวคล�ำได้ ไม่ได้เห็นช้างทั้งตัวจึงไม่เห็นช้างตามที่เป็นจริง
พระราชาทรงสนุกพอพระทัย ทรงพระสรวลอยู่ตลอดเวลาที่คน
ตาบอดเหล่านั้นถกเถียงกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทาน
ในเวลานั้นว่า
“สมณพราหมณ์พวกหนึง่ ข้องอยูใ่ นความเห็นเช่นนีๆ
้ พวกเขา
ถือมั่นแล้ววิวาทกันอยู่ เพราะเขาเห็นเพียงด้านเดียว (เหมือน
คนตาบอดคล�ำช้าง)”
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อันตคาหิกทิฏฐิ แปลว่า ความเห็นทีส่ ดุ โต่งไปข้างใดข้างหนึง่
เช่น เห็นว่าโลกเที่ยง เป็นต้น ปัญหาทั้ง ๑๐ ข้อนี้เป็นปัญหา
ทางอภิปรัชญา ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้อง
ด้วยทรงมุง่ สอนจริยธรรมเพือ่ ความผาสุกของสังคม และปรมัตถ
ธรรม เพื่อไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด
ในสมัยพุทธกาล เคยมีภกิ ษุบางรูปทูลถามพระองค์ถงึ เรือ่ งนี้
แต่ไม่ทรงตอบ ตรัสว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อดับทุกข์
ตรัสสอนว่าเหมือนบุคคลทีถ่ กู ลูกศรแทงแล้ว ไม่ควรจะมัวสืบหา
ว่า ใครเป็นคนยิง มาจากทิศไหน กิจเร่งด่วนก็คอื ควรจะรีบถอน
ลูกศรเสียโดยพลันแล้ว ทายาให้แผลหาย หมู่ชนเผชิญหน้าอยู่
กับความทุกข์ กิจเร่งด่วนก็คอื รีบดับทุกข์ให้หมดสิน้ ไป ไม่ควรมัว
สนใจปัญหาอภิปรัชญาอันเป็นเหตุให้ทมุ่ เถียงกันไม่รจู้ กั สิน้ สุด ใน
ทีบ่ างแห่งตรัสว่า “ทัง้ ในกาลก่อนและบัดนี้ เราสอนแต่เรือ่ งทุกข์
และการดับทุกข์เท่านั้น” เป็นการเน้นเรื่องอริยสัจโดยย่อ
การมองอะไรด้านเดียวคือไม่รอบด้าน เป็นเหตุให้ทมุ่ เถียง
กันและผิดพลาดได้ง่าย เช่น การมองพระพุทธศาสนาต้องมอง
ทั้งระบบ ไม่ใช่มองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา
แล้วน�ำมาทุ่มเถียงกันเพราะมองกันคนละส่วนคนละจุด เปรียบ
เหมือนเรามองดูต้นมะม่วง ต้องมองให้เห็นทั้งต้นและทุกส่วน
เช่น ล�ำต้น กิ่ง ใบ และลูก ก็จะรู้จักมะม่วงทั้งหมด
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เรือ่ งตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดนัน้ ทัศนะทางพระพุทธศาสนา
มีวา่ ถ้ายังมีกเิ ลสอยูย่ อ่ มเกิดอีกตามสมควรแก่กรรม ถ้าไม่มกี เิ ลส
ก็ไม่ตอ้ งเวียนว่ายตายเกิดอีก พระอานนท์เคยทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ภพใหม่มีขึ้นได้อย่างไร” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า “ถ้า
กามธาตุไม่มี กามภพก็มีขึ้นไม่ได้ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็น
เหมือนเนือ้ ดิน วิญญาณเหมือนพืช กิเลสมีตณ
ั หาเป็นต้นเหมือน
ยางในพืช (กมฺมํ เขตฺตํ วิญฺญาณํ พีชํ ตณฺหา สิเนโห)”

คั ม ภี ร์ อุ ท า น

จู ฬ ว ร ร ค

๔๔
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้หลุดพ้น
(ปฐมภัททิยสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี
พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่พระลกุณฏกภัททิยะ เรื่องเบญจขันธ์
เป็นต้น จนพระภัททิยะได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว แต่พระสารีบุตร
ไม่ทราบจึงแสดงธรรมเรือ่ ยไป พระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยพระโสต
ทิพย์ จึงตรัสแก่พระสารีบุตรว่า “หยุดแสดงธรรมได้แล้ว เพราะ
ศิษย์ของเธอได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว” พระสารีบุตรจึงหยุดแสดง
ธรรม พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนในเบื้องต�่ำ
ไม่ตามเห็นว่า เราเป็นนี้ บุคคลพ้นวิเศษแล้วอย่างนี้ ข้ามได้แล้ว
ซึ่งโอฆะที่ตนยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีก”
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๑. ค�ำว่า “หลุดพ้นแล้วทัง้ ในเบือ้ งบนและเบือ้ งต�ำ่ ” หมายถึง
หลุดพ้นจากสังโยชน์เบือ้ งต�ำ 
่ ๕ มีสกั กายทิฏฐิเป็นต้น หลุดพ้นจาก
สังโยชน์เบือ้ งบน ๕ มีรปู ราคะเป็นต้น มีอวิชชาเป็นทีส่ ดุ ค�ำว่า
“โอฆะ” แปลว่า กิเลสประดุจห้วงน�ำ้ ใหญ่ ทรงแสดงไว้ ๔ ประการ
คือ
๑.๑ กาม ความใคร่ แบ่งเป็น ๒ คือ วัตถุกาม สิง่ ทีน่ า่ ใคร่
มีรปู เสียง เป็นต้น กิเลสกาม หมายถึง ตัวความใคร่
ความก�ำหนัดพอใจในรูป เสียง เป็นต้น พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า กามเป็นสิง่ ทีล่ ะได้ยากอย่างยิง่ (กามา หิ โล
เก นหิ สุปฺปหายา)
๑.๒ ทิฏฐิ หมายถึง มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากความ
เป็นจริง พระพุทธองค์ตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ทั้งหลาย มิจฉาทิฏฐิเป็นโทษอย่างยิ่ง (มิจฺฉาทิฏฺฐิปรมานิ ภิกขฺ เว วชฺชานิ)” และตรัสไว้อกี ว่า “ทิฏฐิเป็น
สิ่งที่ปลดเปลื้องได้ยาก ข้ามได้ยาก ล่วงพ้นได้ยาก”
๑.๓ ภพ หมายถึง ความติดในภพซึ่งมีตัณหาเป็นตัวน�ำ
พระสารีบุตรกล่าวว่า การดับภพเสียได้เป็นนิพพาน
(ภวนิโรโธนิพพฺ านํ) ความติดในภพท�ำให้สตั ว์ทงั้ หลาย
ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ อยากเกิดอีก อยาก
เป็นนัน่ อยากเป็นนี่ ท่านแบ่งเป็น ๒ ได้แก่ กรรมภพ
คือความปรารถนาที่จะเกิดอีก อุปปัตติภพ คือที่เกิด
ของสัตว์ทั้งหลาย
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๑.๔ อวิชชา ความไม่รตู้ ามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ไม่รแู้ จ้งในอริยสัจ ๔ ซึง่ ประกอบด้วยรอบ ๓ (ไตรปิวฏั )
อาการ ๑๒ (ทวาทสาการ)
๒. อรรถกถาเล่าว่า พระลกุณฏกภัททิยะนัน้ เป็นชาวเมือง
สาวัตถี ท่านเป็นคนเตี้ยจึงได้ชื่อว่า “ลกุณฏกะ” แปลว่า เตี้ย
“ภัททิยะ” เป็นชื่อจริงของท่าน ท่านได้ฟังธรรมจากพระศาสดา
แล้วจึงออกบวช อรรถกถาธรรมบทเล่าว่า ภิกษุสามเณรทัง้ หลาย
เห็นท่านแล้วนึกว่าเป็นสามเณรน้อย จึงหยอกเล่น เช่น จับหู
เป็นต้นเล่น แต่ทา่ นก็ไม่เคยโกรธเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว
แต่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ทราบ พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้
แล้วตรัสสรรเสริญว่า
“บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเรื่องนินทาและสรรเสริญ เหมือนภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบ ย่อมไม่หวั่นไหวด้วย
แรงลมฉะนั้น”

๔๕
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้สิ้นตัณหา
(ตัณหักขยสูตร)

ความเบื้องต้น
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ทรงปรารภเรื่อง
พระอัญญาโกณฑัญญะผู้นั่งเข้าผลสมาบัติอยู่ในที่ไม่ไกล ทรง
เปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“พระอริยบุคคลใดไม่มีอวิชชาอันเป็นมูลราก ไม่มีแผ่นดิน
คือ อาสวะ นิวรณ์ และอโยนิโสมนสิการ ไม่มเี ถาวัลย์คอื มานะ
และอติ ม านะเป็ น ต้ น ใบคื อ ความมั ว เมา ประมาท มายา
และสาเถยยะเป็นต้น จะมีแต่ทไี่ หน ใครเล่าจะควรนินทาพระอริยบุคคลนั้น ผู้เป็นนักปราชญ์ ผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูก แม้เทวดา
ก็ชม ถึงพรหมก็ย่อมสรรเสริญพระอริยบุคคลนั้น”
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อธิบายความ
ค�ำว่า “พระอริยบุคคล” หมายถึง ท่านผูไ้ ด้บรรลุธรรมตัง้ แต่
โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลไปจนถึงอรหัตตมรรค อรหัตตผล
รวมเป็นพระอริยบุคคล ๔ คู่ ๘ จ�ำพวก ไม่จำ� กัดว่าจะเป็นภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสกหรืออุบาสิกา คือไม่จำ� กัดว่าจะเป็นบรรพชิตหรือ
คฤหัสถ์
อวิชชา ท่านถือว่าเป็นมูลรากแห่งกิเลสทั้งหลาย (อวิชฺชา
มูลกา) ในความหมายเบื้องสูงท่านหมายถึง ความไม่รู้แจ้งใน
อริยสัจ ๔
ค�ำว่า “อาสวะ” แปลว่า สิ่งหมักดองอยู่ในจิต กล่าวคือ
กิเลส มีความพอใจในกามเป็นต้น ค�ำว่า “นิวรณ์” หมายถึง
สิ่งที่กีดกันจิตไม่ให้บรรลุความดีกล่าวคือกามฉันทะ พยาบาท
ถีนมิทธะ (ความง่วงงุน) อุทธัจจะกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและ
ร�ำคาญ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัยไม่อาจตกลงใจได้) ทั้ง ๕
อย่างนี้ ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปริยุฏฐานกิเลส แปลว่า กิเลส
ที่กลุ้มรุมอยู่ในจิต ห่อหุ้มจิต กีดกันจิตมิให้บรรลุถึงความดียิ่งๆ
ขึ้นไป
อโยนิโสมนสิการ แปลว่า การท�ำไว้ในใจโดยไม่แยบคาย
คือ คิดไม่เป็น คิดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ตรงกันข้ามกับ
โยนิโสมนสิการ ค�ำว่า “มานะ” แปลว่า ความถือตัวทะนงตน
ท่านจ�ำแนกไว้ ๙ อย่างมี ส�ำคัญตนว่าสูงกว่าเขาหรือต�่ำกว่าเขา
เป็นต้น ค�ำว่า “อติมานะ” แปลว่า ดูหมิน่ ผูอ้ นื่ คือ ไม่ให้เกียรติ
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เขาตามสมควรแก่ฐานะของเขา ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีใน
ตัวเอง (Natural dignity) ไม่ควรดูหมิ่นกัน ไม่ควรข่มเหงกัน
ค�ำว่า “มัวเมา ประมาท” มาจากค�ำว่า มทะ และปมาทะ
มีสภุ าษิตในชาดกหนึง่ ว่าเพราะมัวเมาจึงประมาท เพราะประมาท
จึงเสื่อมสิ้น เพราะเสื่อมสิ้นโทษเป็นอันมากจึงเกิดขึ้น เพราะ
ฉะนัน้ ท่านอย่ามัวเมาประมาทเลย ค�ำว่า “มายา” ในทีน่ ี้ แปลว่า
เจ้าเล่ห์ หลอกลวง มิได้แสดงตนตามทีเ่ ป็นจริง ค�ำว่า “สาเถยยะ”
แปลว่า โอ้อวด คือกล่าวถึงคุณอันไม่มจี ริงในตน ถ้าเป็นพระสงฆ์
พูดอวดอุตริมนุสธรรมเช่น ฌาน มรรค ผล เป็นต้นอันไม่มี
ในตน ท่านปรับเป็นอาบัติถึงปาราชิก คือขาดจากความเป็น
พระภิกษุ

๔๖
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ความสิ้นไป
แห่งปปัญจธรรม
(ปปัญจขยสูตร)

ความเบื้องต้น
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าเมือ่ ประทับอยูท่ วี่ ดั เชตวัน ทรงปรารภ
ความสิ้นไปแห่งปปัญจธรรมของพระองค์ จึงทรงเปล่งอุทานว่า
“ผู้ใดมีกิเลสเครื่องให้เนิ่นช้าและความตั้งอยู่ (ในสงสาร)
ก้าวล่วงซึง่ ทีต่ อ่ คือตัณหาทิฏฐิ และลิม่ คืออวิชชาได้ แม้โลกคือ
หมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ดูหมิ่นผู้นั้น ผู้ไม่มีตัณหา เป็น
มุนีเที่ยวไปอยู่”
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ค�ำว่า “ปปัญจธรรม” แปลว่า กิเลสทีท่ ำ� ให้เนิน่ ช้า กล่าวคือ
หน่วงเหนีย่ วไว้ในสังสารวัฏ เห็นท่านใช้ในภาษาอังกฤษว่า Mental
Diffusion บ้าง Hindrance to spiritual progress บ้าง อรรถกถา
แห่งพระสูตรนีร้ ะบุถงึ ราคะ โทสะ โมหะ และตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ว่าเป็นปปัญจธรรม แต่โดยทั่วไปหมายถึง ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
เรื่องปปัญจธรรมนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้โดยละเอียดแล้วในหนังสือ
ชือ่ “ปปัญจธรรม” พิมพ์เมือ่ มีนาคม ๒๕๔๖ เป็นหนังสือขนาด
๑๖ หน้ายก จ�ำนวนหน้า ๑๔๔ หน้า เป็นหนังสือทีถ่ อดจากเทป
ค�ำบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงของด
การอธิบายในที่นี้
อรรถกถากล่าวว่า “การตัง้ อยูใ่ นปปัญจธรรม (ปปัญจัฏฐิต)ิ
ไม่มีแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นล่วงพ้นวัฏสงสารได้แล้ว” วัฏสงสาร
คือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องน่ากลัว น่าเบื่อหน่าย เพราะ
เป็นทีต่ งั้ แห่งทุกข์นานาประการสุดทีจ่ ะพรรณนาได้ ก็เพราะยังละ
ปปัญจธรรมไม่ได้ พระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่า “อย่าเป็นผูเ้ ดินทาง
ไกล คือวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร อย่าเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตาม”
ตราบใดที่ยังมีวัฏฏะ ทุกข์ก็ยังติดตามอยู่ตราบนั้น ทุกข์เพราะ
ขันธ์บ้าง ทุกข์เพราะกิเลสบ้าง

๔๗
พระพุทธอุทาน เรื่อง

น�้ำดื่ม

(อุทปานสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จ
จาริกไปในแคว้นมัลละ เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูนคาม
พวกพราหมณ์และคหบดีได้ทราบข่าวนั้น จึงชวนกันเอาหญ้า
และแกลบไปถมบ่อน�้ำ  ด้วยหวังว่าพระสมณโคดมจะไม่มีนำ�้ ดื่ม
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับนัง่ ณ ใต้ตน้ ไม้ต้นหนึง่ ตรัสกับพระ
อานนท์วา่ ทรงกระหายน�ำ 
้ ขอให้พระอานนท์นำ� บาตรไปตักน�ำ้ ที่
บ่อมา พระอานนท์กราบทูลว่า “พวกพราหมณ์และคหบดีชาวถูน
คามได้นำ� เอาหญ้าและแกลบไปถมบ่อน�ำ้ หมดแล้ว” พระผูม้ พี ระ
ภาคเจ้าตรัสขอร้องเป็นครั้งที่ ๓ พระอานนท์จึงได้น�ำบาตรไปที่
บ่อน�้ำ  ขณะนั้นเองน�้ำได้ล้นหญ้าและแกลบขึ้นมาถึงปากบ่อ ใส
สะอาดพอดื่มได้ พระอานนท์จึงตักน�้ำไปถวายพระผู้มีพระภาค
เจ้าพร้อมด้วยกราบทูลถึงความอัศจรรย์นั้น พระพุทธองค์ทรง
ทราบแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
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“ถ้าว่าน�ำ้ พึงมีในกาลทุกเมือ่ ไซร้ บุคคลจะพึงกระท�ำประโยชน์
อะไรด้วยบ่อน�้ำ  พระพุทธเจ้าตัดรากแห่งตัณหาได้แล้ว จะพึง
เที่ยวแสวงหาน�้ำเพราะเหตุอะไร”
อธิบายความ
เรื่องท�ำนองนี้เคยมีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะ
ปรินพิ พาน เสด็จถึงแม่นำ�้ กกุธานที ทรงกระหายน�ำ้ มาก ให้พระ
อานนท์ไปน�ำน�้ำจากแม่น�้ำนั้นมาถวาย พระอานนท์กราบทูลว่า
“หมู่เกวียนเพิ่งผ่านพ้นไปสักครู่นี้เอง น�้ำก�ำลังขุ่นข้นอยู่” พระ
พุทธเจ้าตรัสอ้อนวอนถึงครัง้ ที่ ๓ พระอานนท์จงึ ถือบาตรไป น�ำ้
กลับใสสะอาดดื่มได้ เรื่องนี้เป็นด้วยพุทธานุภาพโดยแท้
ค�ำว่า “มูล (ราก) แห่งตัณหา” ในพระคาถานี้ หมายถึง
อวิชชา นัน่ เอง บางแห่งพระพุทธองค์ตรัสว่า “อวิชชาเป็นมลทิน
ยิง่ กว่ามลทินทัง้ หลาย และเป็นมลทินอย่างยิง่ (อวิชชฺ า ปรมํ มลํ)”
พระพุทธพจน์นสี้ บื เนือ่ งมาจากทีต่ รัสว่า “ความประพฤติไม่ดเี ป็น
มลทินของหญิง ความตระหนีเ่ ป็นมลทินของผูใ้ ห้ บาปเป็นมลทิน
ทัง้ ในโลกนีแ้ ละโลกหน้า อวิชชาเป็นมลทินยิง่ กว่ามลทินทัง้ หลาย
และเป็นมลทินอย่างยิ่ง ท่านทั้งหลายจงตัดมลทินนั้นเสียเถิด
แล้วเป็นผู้ไม่มีมลทิน” (พระพุทธพจน์จากธรรมบท)

สนฺติ ตสฺส มนํ โหต
สนฺตา วาจา จ กมฺม จ
สมฺมทญฺา วิมุตฺตสฺส
อุปสนฺตสฺส ตาทิโนฯ
ใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบ
ผู้สงบ ระงับ และคงที่
ย่อมเป็นใจที่สงบ
เมื่อใจสงบแล้ว
กายและวาจาก็สงบด้วย

คั ม ภี ร์ อุ ท า น

ป า ฏ ลิ ค า มิ ย ว ร ร ค

๔๘
พระพุทธอุทาน เรื่อง

โทษของศีลวิบัติ
และคุณของศีลสมบัติ
(ปาฏลิคามิยสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จำ� นวนมาก
เสด็จไปในเมืองราชคฤห์ผา่ นปาฏลิคาม อุบาสกและอุบาสิกาชาว
ปาฏลิคามมาเฝ้า กราบทูลขอให้ทรงแสดงถึงโทษของศีลวิบตั แิ ละ
คุณของศีลสมบัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้ฟังว่า ผู้ทุศีล
มีศีลวิบัติย่อมประสบโทษ ๕ ประการคือ
๑. เสื่อมทรัพย์เพราะมีความประมาทเป็นเหตุ
๒. ชื่อเสียงทางไม่ดีย่อมฟุ้งขจรไป
๓. ไม่แกล้วกล้าอาจหาญในที่ประชุม
๔. เมื่อจะตายย่อมหลงตาย
๕. เมื่อสิ้นชีพแล้วไปสู่ทุคติ
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ส่วนคุณของความเป็นผู้มีศีลหรือศีลสมบัติมี ๕ ประการ
เหมือนกันคือ
๑. ย่อมได้กองแห่งโภคะเป็นอันมาก เพราะความไม่ประมาท
เป็นเหตุ
๒. ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป
๓. เป็นผู้แกล้วกล้าอาจหาญในที่ประชุม
๔. เมื่อจะตายไม่หลงตาย หมายความว่า ตายด้วยความ
สงบ มีสติสัมปชัญญะ
๕. เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์
อุบาสกและอุบาสิกาชาวปาฏลิคามชืน่ ชมยินดีในพระภาษิต
ของพระผู้มีพระภาค แล้วลากลับไป
สมัยนั้นสุนีธมหาอ�ำมาตย์และวัสสการพราหมณ์แห่งนคร
ราชคฤห์คิดจะสร้างเมืองใหม่ ณ ปาฏลิคาม *
พระพุทธองค์ทรงเห็นด้วยทิพยจักษุแล้วตรัสกับพระอานนท์
ว่า เทวดาผูม้ ศี กั ดิใ์ หญ่อยู่ ณ พืน้ ทีใ่ ด ก็ทำ� ให้จติ ของมหาอ�ำมาตย์
ผู้ใหญ่น้อมไปเพื่อจะสร้างที่อยู่ของตน ณ พื้นที่นั้น เทวดาผู้มี
ศักดิ์ปานกลางและมีศักดิ์ต�่ำก็เช่นเดียวกัน สถิตอยู่ ณ พื้นที่ใด
ก็น้อมจิตของราชมหาอ�ำมาตย์ผู้มีศักดิ์ปานกลางและศักดิ์ต�่ำให้
สร้างที่อยู่ในพื้นที่ของตนๆ
* ซึ่งต่อมาเป็นเมืองปาฏลีบุตร

และปัจจุบันคือเมืองปัตตนะ
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สุนีธมหาอ�ำมาตย์และวัสสการพราหมณ์ได้ทราบข่าวว่า
พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านมาทางนั้น จึงได้เข้าเฝ้าและกราบทูล
อาราธนาให้ไปเสวย ณ นิเวศของตน พระพุทธองค์เสวยแล้ว
ทรงอนุโมทนาว่า
“บัณฑิตอยู่ ณ ที่ใด ย่อมเลี้ยงดูผู้มีศีล ผู้ส�ำรวมดีแล้ว
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ณ ที่นั้น และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดา
ทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในที่นั้น เทวดาผู้ได้รับการบูชาแล้ว ย่อมบูชา
ตอบ ผูไ้ ด้รบั การนับถือแล้วย่อมนับถือตอบ แต่นนั้ เทวดาย่อม
อนุเคราะห์บคุ คลนัน้ เหมือนมารดาอนุเคราะห์บตุ ร บุคคลผูอ้ นั
เทวดาอนุเคราะห์แล้ว ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม”
หลังจากภัตกิจและอนุโมทนาแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจะ
เสด็จข้ามแม่นำ�้ คงคาไปทางฝัง่ โน้น สุนธี มหาอ�ำมาตย์และวัสสการ
พราหมณ์ตั้งใจไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จออกทางประตูใดจะ
ตัง้ ชือ่ ประตูนนั้ ว่า “โคตมะ” เสด็จข้ามฝัง่ ณ ท่าน�ำ้ ใดก็จะตัง้ ชือ่
ท่าน�ำ้ นัน้ ว่า “ท่าโคตมะ” ก็สมัยนัน้ แล น�ำ้ ในแม่นำ�้ คงคาปริม่ ฝัง่
ประชาชนผูท้ ตี่ อ้ งการจะข้ามไป ต่างก็เตรียมเรือบ้างแพบ้าง แต่
พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทรงข้ามไปโดยไม่ต้องอาศัยเรือ
หรือแพเลย ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“ชนเหล่าใดจะข้ามห้วงน�้ำคือสงสาร และสระคือตัณหา
ชนเหล่านั้นกระท�ำสะพานคืออริยมรรค ไม่แตะต้องเปือกตม
คือกามทั้งหลาย จึงข้ามสถานที่ลุ่มอันเต็มด้วยน�้ำได้ ก็ชนแม้
ต้องการจะข้ามน�ำ้ มีประมาณน้อย ก็ตอ้ งผูกแพ ส่วนพระพุทธเจ้า
และพุทธสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญา เว้นจากแพก็ข้ามได้”

188
พุทธอุทาน
อธิบายความ
๑. โทษแห่งผูท้ ศุ ลี หรือศีลวิบตั ิ เช่น เสือ่ มทรัพย์เพราะความ
ประมาทเป็นเหตุ ตัวอย่างเช่น ประมาท มัวเมาในอบายมุขต่างๆ
ท�ำให้เสื่อมทรัพย์ ล่วงละเมิดศีลเช่นไปฆ่าเขา ลักทรัพย์หรือ
ฉ้อโกงทรัพย์ของเขา ถูกจับได้ต้องติดคุกหรือต้องเสียทรัพย์
มากมายในการสูค้ ดีความ ทรัพย์เก่าก็หมดไปทรัพย์ใหม่กห็ าไม่ได้
เสียชือ่ เสียง ถูกดูหมิน่ ไม่กล้าหาญในทีป่ ระชุมเพราะเกรงจะถูก
ท้วงติงถึงความผิด เมือ่ จะตายระลึกถึงกรรมชัว่ ของตนท�ำให้หลง
ตาย ตายแล้วยังต้องไปทุคติอีก
ส่วนผู้มีศีลดี มีศีลสมบัติหรือสีลสัมปทา ย่อมได้รับผลตรง
กันข้ามกับผูม้ ศี ลี วิบตั ิ กล่าวคือ ได้โภคะเป็นอันมากเพราะความ
ไม่ประมาทเป็นเหตุ มีความเพียรหมัน่ ประกอบสัมมาชีพได้ความ
สบายใจ มีชอื่ เสียงอันดีงาม เข้าไหนเข้าได้ไม่เก้อเขิน เมือ่ ถึงคราว
จะตายระลึกถึงคุณความดีของตน ท�ำให้ได้สขุ โสมนัส ไม่หลงตาย
ตายแล้วไปสุคติ เป็นก�ำไรของชีวิต
๒. เรื่องเทวดาประจ�ำพื้นที่ซึ่งปรากฏในเรื่องนี้ น่าจะเป็น
ต้นเค้าให้มกี ารสร้างศาลพระภูมิ เพือ่ ให้เทวดาประจ�ำพืน้ ทีไ่ ด้อยู่
อาศัย ท่านจะอยูห่ รือไม่อยูก่ เ็ ป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ผูท้ จี่ ะรูไ้ ด้กต็ อ่ เมือ่
มีทิพยจักษุหรือสามารถจะติดต่อกับเทวดาได้ ขอฝากไว้ส�ำหรับ
ท่านผู้อ่านได้พิจารณาต่อไปด้วย
ในพระพุทธพจน์ที่ทรงอนุโมทนาในที่นี้ ทรงแนะน�ำให้
ท�ำบุญอุทศิ ให้เทวดา และตรัสว่าเมือ่ บูชาและนับถือเทวดา ย่อม
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ได้รบั การบูชาและนับถือตอบ จากนัน้ เทวดาย่อมอนุเคราะห์เขา
เหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตร ผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อม
พบเห็นแต่สงิ่ ทีด่ งี าม ตามพระพุทธพจน์นแี้ สดงว่า เทวดาทีช่ ว่ ย
คุ้มครองรักษาคนดีก็มีอยู่ ในอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตา ๑๑
ประการก็มีอยู่ประการหนึ่งว่า เทวดาทั้งหลายย่อมช่วยรักษา
เทวดาก็ยงั ต้องการบุญเหมือนกัน เราจึงต้องท�ำบุญอุทศิ ให้เทวดา
บ้าง เพื่อท่านจะได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือในคราวจ�ำเป็นหรือ
คับขัน แต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยให้มาก
๓. เรื่องพระพุทธอุทานในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องห้วงน�้ำ  ถ้า
พิจารณาตามต้นเรื่อง พระพุทธเจ้าทรงข้ามแม่น�้ำโดยไม่ต้องใช้
เรือหรือแพ คงจะทรงใช้ฤทธิข์ า้ มไป รวมทัง้ ภิกษุสงฆ์ผมู้ ฤี ทธิด์ ว้ ย
เช่น เดินบนน�้ำหรือเหาะไป ส่วนคนทั้งหลายต้องใช้เรือหรือแพ
ข้ า มไปเพราะไม่มีฤทธิ์เช่นนั้น แต่พระอรรถกถาจารย์อธิบาย
น้อมเข้ามาทางธรรม เช่นว่า ห้วงน�ำ้ คือสังสารวัฏ แม่นำ�้ คือตัณหา
สะพานคืออริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘ ส่วนเปือกตมนั้น
อรรถกถาอธิบายเป็นที่ลาดลุ่มซึ่งเปี่ยมด้วยน�้ำ  แต่มีพระพุทธ
พจน์บางแห่งตรัสว่า
“เปือกตมคือกาม หนามคือกาม อันผู้ใดข้ามพ้นได้แล้ว
ย�่ำยีได้แล้ว ผู้นั้นถึงความสิ้นไปแห่งตัณหา ย่อมไม่หวั่นไหวใน
สุขและทุกข์”
(อรรถกถาธรรมบท ภาค ๑
กล่าวว่าเป็นพระพุทธอุทาน เกี่ยวกับเรื่องพระนันทะ)

๔๙
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ผู้รู้กับผู้ไม่รู้
(ทวิธาปถสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแค้วนโกศล
กับพระนาคสมาละ เมือ่ ถึงทางสองแพร่งแห่งหนึง่ พระพุทธองค์
ทรงประสงค์จะเสด็จไปทางหนึ่ง แต่พระนาคสมาละต้องการ
จะไปอีกทางหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นทางตรง พระสุคตเจ้าทรง
อ้อนวอนถึง ๓ ครัง้ ให้ไปทางทีพ่ ระองค์ประสงค์ แต่พระนาคสมาละ
ไม่ยอม จึงวางบาตรและจีวรของพระพุทธองค์ไว้กับพื้นดินแล้ว
ตนก็จากไป พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงถือบาตรและจีวรของพระองค์
เสด็จไปแต่พระองค์เดียว เสด็จไปได้หน่อยหนึง่ จึงแวะลงข้างทาง
ประทับนัง่ พักผ่อนอยูใ่ ต้รม่ ไม้ตน้ หนึง่ ไม่นานนัก พระนาคสมาละ
ก็กลับมาพร้อมด้วยบาตรแตก จีวรและสังฆาฏิฉีกขาดเพราะถูก
โจรท�ำร้าย ได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ
พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
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“บุคคลผูถ้ งึ เวท ผูร้ ู้ เทีย่ วไปด้วยกัน อยูด่ ว้ ยกัน ปะปนกับ
ชนผูไ้ ม่รู้ ย่อมละเว้นคนชัว่ เสียได้ เหมือนนกกระเรียน เมือ่ บุคคล
เอาน�้ำนมปนน�้ำเข้าไปให้ดื่มแต่น�้ำนมเท่านั้น ละเว้นน�้ำ ฉะนั้น”
อธิบายความ
เรื่องพระพุทธองค์กับพระนาคสมาละนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้เป็น
เรื่องเริ่มต้นในเรื่อง “พระอานนท์พุทธอนุชา” ที่เขียนไว้เมื่อปี
๒๕๐๘ นับถึงเวลานีเ้ ป็นเวลา ๔๗ ปีแล้ว มีผอู้ า่ นถามอยูเ่ สมอว่า
เรื่องพระนาคสมาละกับพระพุทธองค์ตอนนี้มีปรากฏในพระ
ไตรปิฎกหรืออรรถกถาใดๆ หรือไม่ ข้าพเจ้าตอบว่า มีปรากฏใน
พระไตรปิฎก ตามที่ท่านได้อ่านมาแล้วนี้ ผู้ถามสงสัยว่า สาวก
ของพระพุทธเจ้าในพุทธกาลเป็นไปได้เพียงนี้เชียวหรือ
อรรถกถาเล่าว่า พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่า
ทางที่พระนาคสมาละจะไปนั้น เป็นทางอันตรายจึงมิได้เสด็จไป
ส่วนพระนาคสมาละนัน้ ถูกกรรมบันดาลให้อยากไปในทางนัน้ แม้
พระพุทธองค์ทรงห้ามถึง ๓ ครั้งแล้วก็ไม่ยินยอม
เรื่องผู้รู้กับผู้ไม่รู้ คนดีกับคนชั่ว บางคราวก็อยู่ปะปนกัน
แต่คนดีก็เลือกท�ำแต่สิ่งที่ดี คนชั่วเลือกท�ำสิ่งที่ชั่ว ท่านเปรียบ
เหมือนนกกระเรียน เมือ่ มีคนผสมน�ำ้ กับน�ำ้ นมให้ดมื่ ก็เลือกดืม่
แต่นำ�้ นม ท�ำได้อย่างไรเป็นเรือ่ งเฉพาะของนกกระเรียน เหมือน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำ� ให้เราประหลาดใจบ่อยๆ ว่าท�ำได้อย่างไร
แต่ก็ท�ำได้

๕๐
พระพุทธอุทาน เรื่อง

ความรักกับความทุกข์
(วิสาขาสูตร)

ความเบื้องต้น
ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปุพพารามของนาง
วิสาขามิคารมารดา นางวิสาขามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าใน
เวลาเทีย่ งวัน พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “เพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี”้
กราบทูลว่า “หลานคนหนึ่งอันเป็นที่รักอย่างยิ่งได้สิ้นชีวิตลง
เขาเป็นคนดีเหลือเกิน” พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “ถ้าในเมือง
สาวัตถีมีคนดีอย่างนี้ วิสาขาจะรักเขาไหม” ตอบว่า “รัก” ตรัส
ถามว่า “ในเมืองสาวัตถีมคี นตายวันละเท่าไร” กราบทูลว่า “๑ คน
บ้าง...๑๐ คนบ้าง” ตรัสว่า “ถ้ากระนั้น วิสาขาจะมิต้องมีผ้า
เปียกผมเปียกร้องไห้คร�่ำครวญทุกวันหรือ” นางวิสาขาได้สติ
จึงหยุดคร�่ำครวญ พระพุทธองค์ตรัสว่า “มีรัก ๑ ก็มีทุกข์ ๑ ...
มีรกั ๑๐๐ ก็มที กุ ข์ ๑๐๐” ดังนีแ้ ล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานัน้ ว่า
“ความโศกก็ดี ความร�ำ่ ไรก็ดี ความทุกข์กด็ ี มากมายหลาย
อย่างนีม้ อี ยูใ่ นโลก เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นทีร่ กั เมือ่
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ไม่มสี ตั ว์หรือสังขารอันเป็นทีร่ กั ความโศก ความร�่ำไรและความ
ทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มี เพราะเหตุนั้นแล ผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขาร
อันเป็นที่รักในโลกไหนๆ ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุข ปราศจากความ
โศก เพราะเหตุนั้น ผู้ปรารถนาความไม่โศก อันปราศจากกิเลส
ดุจธุลี ไม่พึงท�ำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนๆ”
อธิบายความ
เรือ่ งความรักกับความทุกข์นี้ พูดถึงกันอยูโ่ ดยทัว่ ไป ความรัก
ให้ความสุขโสมนัสบ้าง แต่น้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์โทมนัส
ทีเ่ กิดจากความรักนัน้ ข้าพเจ้าเคยเขียนเรือ่ ง “รักอย่างไรรักให้เป็น”
ไว้ ๑๐ กว่าปีแล้ว ต่อมาได้ใช้เป็นบทบรรยายธรรมทางวิทยุและ
ได้ถอดออกมาเป็นหนังสือชื่อ “ชีวิตกับความรัก” เป็นการมอง
ความรักหลายแง่มุม
มีผถู้ ามว่า ถ้าไม่ให้รกั จะให้ท�ำอย่างไร ตอบว่า ความรักมี
หลายแบบ เช่น แบบมิตรภาพมีความเกือ้ กูลกัน มีเมตตากรุณา
ต่อกัน ท่านที่มีจิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง ท่านไม่รักสิ่งใด
และไม่ชงั สิง่ ใด มีแต่อเุ บกขาญาณคือความหยัง่ รูอ้ นั ประกอบด้วย
อุเบกขา มีจิตใจสงบราบเรียบไม่ต้องขึ้นลงไปกับความรักและ
ความไม่รัก เป็นโลกุตตรชนชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์
นางวิสาขานัน้ แม้จะเป็นพระอริยบุคคลก็จริง แต่เป็นเพียง
พระโสดาบัน ยังละรัก โลภ โกรธ หลงไม่ได้ จึงเผลอสติไปบ้าง

๕๑
พระพุทธอุทาน เรื่อง

การนิพพานของ
พระทัพพมัลลบุตร
(ปฐมทัพพสูตร)

ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน
ใกล้เมืองราชคฤห์ พระทัพพมัลลบุตรเข้าไปเฝ้าทูลลาเพือ่ นิพพาน
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต พระทัพพมัลลบุตรจึงเหาะขึ้นไปกลาง
อากาศ เข้าเตโชกสิณสมาบัติ อธิษฐานให้ไฟโพลงขึ้นเผาสรีระ
ของท่าน เมื่อไฟเผาสรีระของท่านหมดแล้ว ไม่ปรากฏอัฏฐิธาตุ
เถ้าถ่านใดๆ เหลืออยูเ่ ลย ทุกอย่างหายไปเหมือนไฟดับเมือ่ หมด
น�้ำมัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“รูปกายได้สลายแล้ว สัญญาดับแล้ว เวทนาทั้งปวงเป็น
ธรรมชาติเย็นแล้ว สังขารทั้งหลายสงบแล้ว วิญญาณถึงความ
ตั้งอยู่ไม่ได้”
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อธิบายความ
วั ด เวฬุ วั น แปลว่ า สวนไม้ ไ ผ่ มั ก จะตามมาด้ ว ยค� ำ ว่ า
“กลันทกนิวาปะ” ซึง่ พระเจ้าพิมพิสารถวายแด่พระพุทธองค์และ
ภิกษุสงฆ์ เมือ่ คราวเสด็จกรุงราชคฤห์เป็นครัง้ แรก เป็นพระอาราม
แห่งแรกในพุทธศาสนา
ค�ำว่า “กลันทกนิวาปะ” แปลว่าเป็นที่พระราชทานเหยื่อ
แก่กระแต มีเรือ่ งเล่าว่า ในอดีตกาล (เข้าใจว่าก่อนสมัยพระเจ้า
พิมพิสาร) พระราชาพระองค์หนึง่ เสด็จประพาสพระราชอุทยาน
ทรงบรรทม ณ ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง งูพิษตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาใกล้
พระองค์ กระแตตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้ ได้เห็นงูเลื้อยเข้ามาใกล้
พระราชา จึงร้องเสียงดังขึน้ พระราชาทรงตืน่ บรรทม ทรงทราบ
เหตุการณ์นนั้ แล้ว ทรงเข้าพระทัยว่าทีร่ อดจากงูพษิ มาได้กเ็ พราะ
เสียงร้องของกระแต ตรัสถามราชบุรุษว่า ธรรมดากระแตชอบ
อยู่ ณ ที่ใด ทรงทราบว่าชอบอยู่ที่ต้นไผ่ จึงรับสั่งให้ปลูกต้นไผ่
มากมายจนเป็นสวนไผ่ แล้วรับสัง่ ให้พระราชทานเหยือ่ แก่กระแต
ทุกวัน
พระอานนท์เถระก็นพิ พานบนอากาศเช่นเดียวกับพระทัพพมัลลบุตร หลังพุทธปรินพิ พานถึง ๔๐ ปี แต่อธิษฐาน ให้อฐั ธิ าตุ
ของท่านแยกเป็น ๒ ส่วน ตกลง ๒ ฝั่งของแม่น�้ำโรหิณี เพื่อ
พระญาติทั้ง ๒ ฝ่ายจะได้อัฐิธาตุไปเท่าๆ กัน
พระทัพพะนั้นมีสร้อยนามว่า “มัลลบุตร” เพราะเป็นพระ
โอรสของมเหสีองค์หนึง่ ของเจ้ามัลละแห่งนครกุสนิ ารา ท่านบวช
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เป็นสามเณรตัง้ แต่อายุ ๗ ขวบ และส�ำเร็จเป็นพระอรหันต์ตงั้ แต่
จรดมีดโกนลงบนศีรษะทีเดียว เมือ่ อุปสมบทแล้วได้รบั การยกย่อง
จากพระศาสดาให้เป็นเอตทัคคะ (เป็นเลิศกว่าภิกษุทงั้ หลาย) ใน
ทางจัดแจงเสนาสนะแก่ภกิ ษุผจู้ รมาทัง้ ๔ ทิศ ท่านเป็นองค์หนึง่
ในบรรดาพระสาวกผู้ใหญ่ ๘๐ องค์ (อสีติมหาสาวก)
จบคัมภีร์อุทาน
หมายเหตุ
เขียนจบเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ได้เว้นบ้างบาง
พระสูตร ได้อาศัยพระไตรปิฎกบาลี เล่ม ๒๕ คัมภีรอ์ ทุ าน และ
พระสูตรและอรรถกถาแปลฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็น
คู่มือ ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดท�ำพระสูตรและอรรถกถาแปลไว้
ณ โอกาสนี้ด้วย
วศิน อินทสระ

บันทึกท้ายเล่ม

ในทีส่ ดุ เรือ่ ง “พุทธอุทาน” ก็จบลงได้เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยความยากล�ำบาก ใช้เวลาถึง ๑ ปีเต็ม ทั้งนี้
ด้วยเหตุหลายอย่าง เช่น ข้าพเจ้าป่วยเสียบ้าง ผู้จดบันทึกไม่มี
เวลาจดบันทึกบ้างเพราะมีภารกิจอย่างอืน่ อยูเ่ ป็นอันมาก ข้าพเจ้า
ไม่สามารถจะเขียนได้เอง เพราะดวงตาไม่อนุญาตให้ท�ำได้บ้าง
อ่อนแรงอ่อนก�ำลังบ้าง ข้าพเจ้าประหวั่นอยู่เสมอว่าจะเขียน
หนังสือเล่มนี้ไม่จบ ชีวิตของข้าพเจ้าจะจบเสียก่อน โชคดีที่
หนังสือจบลงได้โดยที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ แต่จบลงแสนยาก
เหมือนเข็นเรือบนโคลน แต่ก็จบลงได้ด้วยความเพียรพยายาม
และด้วยความหวังว่าจะท�ำให้จบ เขียนบ้างหยุดบ้างไปเรื่อยๆ
วันที่หยุดมากกว่าวันที่เขียน มีเรื่องที่รวบรวมไว้ได้ ๕๑ เรื่อง *
เว้นเสียบ้างเป็นบางเรื่อง หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์
* ในคัมภีร์อุทานมีพระสูตรทั้งหมด

๘๒ พระสูตร
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แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย
ข้าพเจ้าเริม่ เขียนหนังสือเมือ่ อายุ ๒๙ บัดนีอ้ ายุของข้าพเจ้า
ย่างเข้า ๗๙ แล้ว อ่อนล้าเต็มที โรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ ก็รุมกัน
รบกวนไม่เว้นวัน จะมีชีวิตอยู่ได้นานสักอีกกี่วันกี่เดือนก็ไม่อาจ
ก�ำหนดได้ สมจริงดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวสอนไว้ว่า
“ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้
(ว่าจะตายในวันใด) ทั้งน้อย ทั้งฝืดเคือง ทั้งประกอบด้วยทุกข์”
ประสบการณ์ในชีวติ จริง ใคร่ครวญพิจารณาทัง้ ชีวติ ของตน
และชีวิตของผู้อื่น ท�ำให้ซาบซึ้งในเถรภาษิตนี้เป็นอย่างยิ่ง พระ
พุทธองค์ยังตรัสไว้ด้วยว่า
“อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก คนดีไม่ควรเพลิดเพลินกับอายุ
นั้น พึงประพฤติตน เช่นเดียวกับคนที่ถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะ
ความตายจะไม่มาถึง เป็นไม่มี”
คนทีศ่ รี ษะถูกไฟไหม้อยู่ กิจทีเ่ ขาควรท�ำโดยเร็วก็คอื ดับไฟ
บนศีรษะนั่นเสียฉันใด คนเราก็ฉันนั้น ถูกความทุกข์เผาไหม้อยู่
ควรรีบดับทุกข์นั้น ทุกข์มีเพราะความเกิด ความเกิดมีเพราะมี
ภพ ถ้าดับภพได้โดยการดับกิเลส ความเกิดก็ไม่มี เมือ่ ไม่เกิดก็ไม่
ทุกข์ ความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก (ทุกฺขมสฺส มหพฺภยํ พระพุทธพจน์)
อย่างไรก็ตาม คนเราเกิดมาแล้วก็อดหวังความสุขไม่ได้
ผูต้ อ้ งการมีทกุ ข์นอ้ ยจึงควรบากบัน่ ประพฤติธรรม พระพุทธองค์
ตรั ส ไว้ ว ่ า “ผู ้ ป ระพฤติ ธ รรมย่ อ มอยู ่ เ ป็ น สุ ข ทั้ ง ในโลกนี้ แ ละ
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โลกหน้า ธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนร่ม
คันใหญ่ในฤดูฝน”
โดยหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายัง
ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ขอให้ท่านเป็นผู้มีทุกข์น้อย มีโรคเบาบาง
ประสบความส�ำเร็จโดยธรรมในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
				
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
					
วศิน อินทสระ
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

“กามสุขก็ตาม ทิพยสุขก็ตาม ในโลก
มีคุณค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖
ของความสุขซึ่งได้จากการสิ้นตัณหา”
ราชสูตร

เรื่อง พุทธอุทาน นี้ หมายถึง พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้า
ตรัสในโอกาสต่างๆ เพราะปรารภเรือ่ งต่างๆ ข้าพเจ้าได้นำ� มาจาก
คัมภีรอ์ ทุ านในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ได้ยอ่ ความบ้าง ขยายความ
บ้าง เช่น ความเบือ้ งต้น เป็นการย่อความ ส่วนอธิบายความเป็น
ส่วนที่ข้าพเจ้าขยายความเท่าที่จะนึกได้ ไม่มีต�ำราให้ค้นคว้าเลย
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