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เรือ่ง พทุธอทุาน นี ้ หมายถงึ พระพทุธพจน์ทีพ่ระพทุธเจ้า 
ตรสัในโอกาสต่างๆ เพราะปรารภเรือ่งต่างๆ  ข้าพเจ้าได้น�ามาจาก 
คมัภร์ีอทุานในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕ ได้ย่อความบ้าง ขยายความ 
บ้าง  เช่น ความเบื้องต้น  เป็นการย่อความ ส่วนอธิบายความ 
เป็นส่วนที่ข ้าพเจ้าขยายความเท่าที่จะนึกได้  ไม่มีต�าราให้ 
ค้นคว้าเลย 

*

ข้าพเจ้าเขยีนเรือ่งนีเ้มือ่หนนี�า้ท่วมมาอยูท่ีค่อนโดฯ ชัน้ที ่๖ 
ของคุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์  ผู้มีน�้าใจอันงาม  ได้ไปรับข้าพเจ้ามา 
ให้พักที่คอนโดฯ  รีสอร์ทต้า  ถนนพระราม ๓  โดยการแนะน�า 
และสนบัสนนุของทนัตแพทย์หญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณ์ ประธาน 
ชมรมกัลยาณธรรม ด้วยเกรงว่าบ้านชั้นเดียวของข้าพเจ้าที่ถนน 
พิบูลสงคราม นนทบุรี  ถ้าน�้าท่วมแล้วจะเข้าไปช่วยได้ยาก แต่ 
ปรากฎว่าจนบัดนี้  ที่บ้านน�้ายังไม่ท่วม  แต่ข้าพเจ้ายังพักอยู่ที่

* ได้อาศัยพระสูตรและอรรถกถาแปลคัมภีร์อุทานของมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย
  เป็นคูม่อื และพระไตรปิฎกฉบบัภาษาบาลี  เล่ม ๒๕ ของมหามกฏุราชวทิยาลยัเช่นเดยีวกนั

ปรารภค�า
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คอนโดฯ ของคุณเอกชัย ตั้งแต่วันที่ ๙  เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ 
พักอยู่ที่คอนโดฯ ประมาณ ๒  เดือนจึงกลับไปอยู่บ้าน

โดยธรรมดาข้าพเจ้าจะเขียนค�าน�าต่อเมื่อเขียนเนื้อหา 
หนังสือจบเล่มแล้ว  แต่เรื่องนี้ข้าพเจ้าเขียนค�าน�าไว้ก่อน ด้วย 
เกรงว่าชีวิตจะไปได้ตลอดจนเขียนหนังสือเรื่องนี้จบหรือไม ่ ถ้า 
เขียนยังไม่ทันจบ  สิ้นชีวิตเสียก่อน  ได้แค่ไหนก็ให้ส�านักพิมพ์ 
ธรรมดา หรอื ลกูจุม๋  (ทนัตแพทย์หญงิอจัฉราฯ) น�าไปพมิพ์เท่าที่ 
มีอยู่ หรือน�าไปรวมกับเรื่องอื่นก็ได้

ข้าพเจ้าเคยตัง้ใจไว้หลายปีมาแล้วว่าจะเขยีนคมัภร์ีอทุานให้ 
ส�าเร็จ แต่ไม่มีโอกาสเสียเลย มามีโอกาสตอนนี้  ขอขอบใจยุวดี 
อึ๊งศรีวงษ์  ที่อุตสาหะพากเพียรจดบันทึกเรื่องนี้ตามที่ข้าพเจ้า 
บอก บุญกุศลใดที่พึงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าจากการเขียนหนังสือ 
เรื่องนี้  ขอบุญกุศลนั้นพึงมีแก่คุณเอกชัย ดีรุ่งโรจน์ ทันตแพทย์ 
หญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ และยุวดี อึ๊งศรีวงษ์ด้วย

ด้วยอ�านาจแห่งพุทธธรรม  ขอผู้มีทุกข์จงพ้นทุกข์  ผู้มีภัย 
จงพ้นภัย  ผู้มีโศกจงพ้นโศก  ขอให้ประสบสรรพมงคล มีชีวิตที่ 
ดีงามสมความปรารถนา  ขอให้ความด�าริที่ชอบจงเต็มบริบูรณ์ 
ตลอดกาลทุกเมื่อ

เขียนไว้เมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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ค�าน�าของชมรมกัลยาณธรรม

ร�ำลกึย้อนควำมทรงจ�ำไปถงึช่วงปลำยปีพทุธศกัรำช  ๒๕๕๔  ซึง่ 
เกิดมหำอุทกภัยใหญ่ในเมืองไทย  มีควำมรู้สึกห่วงใยในสวัสดิภำพ 
และควำมปลอดภัยของท่ำนอำจำรย์วศิน  อินทสระ  ในช่วงนั้นได้ 
ดูแลอุปัฏฐำกไปมำหำสู่ท่ำนบ้ำง  จึงพยำยำมวิงวอนขอร้องให้ท่ำน 
ย้ำยออกจำกบ้ำนของท่ำนที่ซอยพิบูลสงครำม  จ.นนทบุรี  เพรำะ 
ตดิตำมสถำนกำรณ์มหำอทุกภยัใหญ่ทีล่กุลำมไปทัว่แถบจงัหวดัภำค 
กลำงแล้ว  กเ็กรงจะแผ่ขยำยวงมำถงึตวัเมอืงนนท์ด้วย  พจิำรณำว่ำ 
ด้วยควำมเปรำะบำงทำงสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนอำจำรย์นั้น  หำก 
เกิดเหตุร้ำยฉุกละหุกฉุกเฉิน  ท่ำนคงเสี่ยงอันตรำยแก่ชีวิตเกินไป 
ในที่สุดท่ำนอำจำรย์ตกลงใจยอมย้ำยไปอยู่คอนโดฯ ของคุณเอกชัย 
ดีรุ่งโรจน์  (เสนอมำให้เองด้วยใจเกื้อกูล)  ที่พระรำม  ๓  ตำมที่ท่ำน 
อำจำรย์เขียนเล่ำไว้ในค�ำปรำรภ นับว่ำเป็นควำมเมตตำของท่ำนที่
ให้โอกำสคณะศิษย์ได้รับใช้และตอบแทนพระคุณ

ในช่วงระหว่ำงนั้น  ได้มีโอกำสดูแลท่ำนอำจำรย์  คอยเยี่ยม 
เยียนส่งหยูกยำและอำหำรเพื่อสุขภำพ  ทั้งได้ฝำกฝังคุณเอกชัย 
ซึ่งอยู่ใกล้ท่ำนที่สุดในระหว่ำงนี้  ให้คอยดูแลหำกเกิดกรณีฉุกเฉิน 
เกี่ยวกับปัญหำสุขภำพโรคประจ�ำตัวของท่ำน  ท่ำนอำจำรย์มีศิษย์
ใกล้ชิดแวะมำเยี่ยมเยียนบ้ำง  มีพี่ยุวดี  อึ๊งศรีวงษ์  คอยดูแลอย่ำง 
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ใกล้ชิด  ครั้นท่ำนอำจำรย์ปรำรภว่ำอยำกตอบแทนอุปกำรคุณของ 
เจ้ำภำพซึง่ให้ทีพ่กัอำศยั  และให้ควำมดแูลเอำใจใส่อย่ำงด ี จงึใช้เวลำ 
เขยีนหนงัสอืขึน้มำเล่มหนึง่  แม้ยงัไม่ทรำบว่ำหนงัสอืนัน้มรีำยละเอยีด 
อย่ำงไร  กร็ูส้กึปลืม้ปีตมิำก  รอวนัทีจ่ะได้อ่ำน  ได้จดัพมิพ์เผยแผ่เป็น 
ธรรมทำนต่อไป

กำรจดัพมิพ์ต้นฉบบัต้องใช้เวลำนำนพอสมควร  ในทีส่ดุกไ็ด้รบั 
ไฟล์ต้นฉบบัจำกพีจ่นัทริำ  แห่งส�ำนกัพมิพ์ธรรมดำ  เมือ่กลำงปี  ดงันัน้ 
กว่ำจะได้ด�ำเนินกำรจัดพิมพ์ก็ย่ำงเข้ำปีที่  ๓  แล้วหลังจำกที่ท่ำน 
เขยีนจบลง  ถงึแม้ว่ำท่ำนอำจำรย์จะเขยีนหนงัสอืไว้มำกมำย  รวมทัง้ 
หลำยเล่มทีช่มรมกลัยำณธรรมได้น�ำมำจดัพมิพ์  แต่ไม่มเีล่มไหนเลย 
ที่จะพิเศษเหมือนเล่มนี้  ที่ท่ำนอำจำรย์เมตตำเขียนมอบให้ข้ำพเจ้ำ 
และมอบให้ชมรมกัลยำณธรรมโดยตรง  โดยท่ำนระบุไว้ในค�ำ 
อนุโมทนำ  ตั้งแต่ยังเขียนไม่จบเล่ม  เพรำะท่ำนไม่มั่นใจว่ำสุขภำพ 
ที่เปรำะบำงระยะนั้น  ท่ำนจะมีโอกำสเขียนจบเล่มหรือไม่  และใน 
ทีส่ดุ  แม้จะนำนสกัเพยีงไร  ข้ำพเจ้ำกร็ูส้กึว่ำ  นีค้อืหนงัสอืแห่งควำม 
หลังและควำมระลึกที่ขอน้อมรับควำมเมตตำและภูมิปัญญำของผู้รู้ 
ตั้งใจจัดพิมพ์ออกสู่สำธำรณชนให้ได้รับปัญญำที่ถูกตรง  สมตำม 
เจตนำรมณ์ของท่ำนอำจำรย์ และควำมวิริยะอุตสำหะของผู้ช่วยจด 
บันทึกและจัดพิมพ์ต้นฉบับ

เมื่อทรำบว่ำ  หนังสือที่ท่ำนเขียนคือ  พุทธอุทาน  ก็ยิ่งรู้สึกถึง 
คณุค่ำแห่งธรรมทีจ่ะได้รบัฟังอรรถำธบิำยจำกท่ำนอำจำรย์  ทีเ่มตตำ 
ขยำยควำมธรรมจำกพระโอษฐ์  ให้พวกเรำได้เข้ำใจแจ่มแจ้ง  และ 
น�ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์  ท่ำนอำจำรย์กล่ำวในค�ำปรำรภว่ำ  เรื่อง 
พุทธอุทาน  นี้  หมำยถึง  พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้ำตรัสในโอกำส 
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ต่ำงๆ  เพรำะปรำรภเรือ่งต่ำงๆ  ท่ำนได้น�ำมำจำกคมัภร์ีอทุำน  ในพระ 
ไตรปิฎกเล่ม  ๒๕  ซึง่ได้ย่อควำมบ้ำง  ขยำยควำมบ้ำง  ฯลฯ  ซึง่ท่ำน 
ตัง้ใจไว้หลำยปีแล้วว่ำจะเขยีนคมัภร์ีอทุำนให้ส�ำเรจ็  เพิง่มำมโีอกำส 
ตอนนี้  นับว่ำเป็นช่วงเวลำที่มีคุณค่ำยิ่งที่ท่ำนใช้โอกำสนี้สร้ำงสรรค์ 
ผลงำนอันทรงคุณค่ำฝำกไว้ในพระพุทธศำสนำตำมที่ท่ำนตั้งใจไว้ 
นำนแล้ว

ขอขอบคุณคณะทีมงำนจิตอำสำของชมรมกัลยำณธรรม 
ทุกท่ำน  ที่สละเวลำอันมีค่ำช่วยตรวจทำนต้นฉบับ  จัดรูปเล่ม  ภำพ 
ประกอบที่งดงำม  ให้สมกับเนื้อหำแห่งธรรมที่บริสุทธิ์สูงส่งจำกพระ 
พุทธองค์  ที่ท่ำนอำจำรย์เมตตำมอบให้เป็นของขวัญแก่ชมรมฯ  ขอ 
ขอบคุณส�ำนักพิมพ์สุภำ  ที่พิถีพิถันรักษำคุณภำพในกำรจัดพิมพ์ 
ด้วยศรทัธำในงำนเผยแผ่พระพทุธศำสนำและในธรรมของท่ำนอำจำรย์ 
อย่ำงยิง่  บญุกศุลแห่งธรรมทำนอนัถกูตรงนี ้ ขอน้อมถวำยเป็นพทุธ- 
บชูำ  ขอน้อมบชูำอำจรยิคณุแด่ท่ำนอำจำรย์วศนิ  อนิทสระ  ปิยำจำรย์ 
ผู้เปี่ยมเมตตำอันบริสุทธิ์ยิ่งในชีวิตของข้ำพเจ้ำ  ทั้งยังเมตตำหวัง 
เกื้อกูลแก่เวไนยสัตว์ผู้ยังหลงว่ำยวนในห้วงทุกข์และอกุศลวิบำก 
ให้เขำเหล่ำนั้นได้พบแสงแห่งธรรม  เพชรแห่งธรรม  อันจะเป็นดวง 
ประทีปส่องสว่ำงทำงชีวิต  น�ำควำมสงบร่มเย็นสู่จิตใจ  ครอบครัว 
สังคม  ประเทศชำติและตลอดกำรเดินทำงในสังสำรวัฏอันยำวไกล

กรำบขอบพระคุณและอนุโมทนำบุญอย่ำงสูง
ทพญ.อัจฉรา  กลิ่นสุวรรณ์
ประธำนชมรมกัลยำณธรรม

พุทธอุทาน
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บัญสาร

“ธรรมพร้อมด้วยเหตุ”  (ปฐมโพธิสูตร)

“คุณสมบัติที่ท�าให้เป็นพราหมณ์”  (อชปาลนิโครธสูตร)

“ผู้สิ้นสังโยชน์”  (เถรสูตร)

“ผู้คายโทษออกได้แล้ว”  (มหากัสสปสูตร)

“ผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้อง”  (สังคามชิสูตร)

“สัจจะและธรรมะ”  (ชฏิลสูตร)

“พระนิพพานพ้นจากสุขและทุกข์”  (พาหิยสูตร)

“ความสุขอย่างยิ่ง”  (มุจลินทสูตร)

“ให้ภกิษสุนทนาธรรม และความสขุจากการสิน้ตณัหา” 
(ราชสูตร)

“สัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุข”  (ทัณฑสูตร)

“ผัสสะ”  (สักการสูตร)

“ความไม่กังวลเป็นเหตุให้เกิดสุข”  (อุปาสกสูตร)

“ผู้ไม่กังวลย่อมอยู่เป็นสุข”  (คัพภินีสูตร)

“เหยื่อของมัจจุราช”  (เอกปุตตสูตร)

๑๕

๑๗

๑๙

๒๒

๒๕

๒๘

๓๐

๓๒

๓๗

๓๙

๔๓

๔๕

๔๗

๕๐

๕๔

๕๖

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

คัมภีร์อุทาน  โพธิวรรค

คัมภีร์อุทาน มุจลินทวรรค



“ทุกข์มาในรูปแห่งสุข”  (สุปปวาสาสูตร)

“ความอิสระเป็นสุข”  (วิสาขาสูตร)

“ผู้ไม่มีภัยไม่มีความโศก”  (กาฬิโคธาภัททิยสูตร)

“ผู้ละกรรมได้แล้ว”  (กรรมสูตร)

“ผู้ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์”  (นันทสูตร)

“ผู้มั่นคงเหมือนภูเขา”  (ยโสชสูตร)

“พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ” 
(สารีปุตตสูตร และ  โกลิตสูตร)

“พระปิลินทวัจฉะ”  (ปิลินทวัจฉสูตร)

“พระมหากัสสป”  (มหากัสสปสูตร)

“เสียงสรรเสริญ”  (ปิณฑปาตสูตร)

“ไม่ต้องมีศิลปะก็อยู่ได้”  (สิปปสูตร)

“สัตวโลก”  (โลกสูตร)

“วิตก”  (เมฆิยสูตร)

“ภิกษุผู้ไปสู่อ�านาจแห่งมาร”  (อุทธตสูตร)

“จิตที่ตั้งไว้ผิด”  (โคปาลสูตร)

“ผู้มีจิตไม่หวั่นไหว”  (ชุณหสูตร)

“ทรงยินดีในป่า”  (นาคสูตร)

๖๐

๖๕

๗๐

๗๓

๗๕

๗๗

๘๐

๘๓

๘๖

๙๐

๙๒

๙๔

๙๖

๑๐๑

๑๐๓

๑๐๗

๑๑๑

๑๑๔

๑๑๖

๑๕

๑๖

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๒๑

๒๒

๒๓

๒๔

๒๕

๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

คัมภีร์อุทาน นันทวรรค

คัมภีร์อุทาน  เมฆิยวรรค



“ค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย” 
(ปิณโฑลภารทวาชสูตร)

“ผู้ไม่มีความโศก”  (สารีปุตตสูตร)

“ความอดกลั้น”  (สุนทรีสูตร)

“ผู้ไม่มีภพใหม่”  (อุปเสนวังคันตปุตตสูตร)

“ผู้มีจิตสงบระงับ”  (สารีปุตตสูตร)

“ไม่มีใครเป็นที่รักยิ่งกว่าตน”  (ราชสูตร)

“พึงเว้นบาป”  (สุปปพุทธกุฏฐิสูตร) 

“ความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัย ๘ ประการ” 
(อุโปสถสูตร)

“ผู้ไม่ยินดีในบาป”  (โสณสูตร)

“คนดีท�าดีได้ง่าย”  (อานันทสูตร)

“ไม่พึงเป็นผู้มีแผลประพฤติธรรม”  (ปฏิสัลลานสูตร)

“สมณพราหมณ์วิวาทกัน”  (ปฐมกิรสูตร)

“ผู้หลุดพ้น”  (ปฐมภัททิยสูตร)

“ผู้สิ้นตัณหา”  (ตัณหักขยสูตร)

“ความสิ้นไปแห่งปปัญจธรรม”  (ปปัญจขยสูตร)

“น�้าดื่ม”  (อุทปานสูตร)

๑๒๒

๑๒๕

๑๒๙

๑๓๒

๑๓๕

๑๓๙

๑๔๑

๑๔๔

๑๔๗

๑๕๒

๑๕๗

๑๖๐

๑๖๔

๑๖๙

๑๗๑

๑๗๔

๑๗๗

๑๗๙

๓๒

๓๓

๓๔

๓๕

๓๖

๓๗

๓๘

๓๙

๔๐

๔๑

๔๒

๔๓

๔๔

๔๕

๔๖

๔๗

คัมภีร์อุทาน  โสณเถรวรรค

คัมภีร์อุทาน จูฬวรรค



“โทษของศีลวิบัติและคุณของศีลสมบัติ”  (ปาฏลิคามิยสูตร)

“ผู้รู้กับผู้ไม่รู้”  (ทวิธาปถสูตร)

“ความรักกับความทุกข์”  (วิสาขาสูตร)

“การนิพพานของพระทัพพมัลลบุตร”  (ปฐมทัพพสูตร)

๑๘๓

๑๘๕

๑๙๐

๑๙๒

๑๙๔

๑๙๗

๔๘

๔๙

๕๐

๕๑

คัมภีร์อุทาน ปาฏลิคามิยวรรค

บันทึกท้ายเล่ม



“เปือกตมคือก�ม  อันผู้ใดข้�มได้แล้ว  
 หน�มคือก�มอันผู้ใดยำ่�ยีได้แล้ว

ผู้นั้นเป็นผู้ถึงคว�มสิ้นโมหะ  
ย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์”

นันทสูตร





โ พ ธ ิว ร ร ค

ค ัม ภ ีร ์อ ุท า น





ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับที่ใต้ต้นโพธิ์ที่ตรัสรู้ 

นั้นเอง ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท  (สิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้น)  มี 
อวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมี  เป็นต้น  แล้วทรงเปล่งอุทานด้วย 
ความเบิกบานพระทัยในเวลานั้นว่า

“เมื่อใดธรรมทั้งหลาย  (สิ่งทั้งหลาย) ปรากฏแก่พราหมณ์ 
ผู้มีความเพียร  ผู้เพ่งพินิจอยู่  เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของ 
พราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป  เพราะมารู้ธรรมพร้อมด้วยเหตุ”

อธิบายความ
เรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้  ข้าพเจ้าได้เขียนไว้ละเอียดแล้วใน 

หนงัสอืเรือ่ง  “หลกัค�าสอนส�าคญัในพระพทุธศาสนา (พทุธปรชัญา 
เถรวาท)” ตอนที่ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาท ที่แยกพิมพ์ต่างหากก็มี 
ชื่อหนังสือว่า  “ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาท”  ขอท่านผู้สนใจ 

ธรรมพร้อมด้วยเหตุ
(ปฐมโพธิสูตร)

๑
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน
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ได้โปรดอ่านตามที่แนะน�ามานี้  ก็จะเข้าใจปฏิจจสมุปบาทตาม 
สมควร  เขียนไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๑๘  เป็นเวลาถึง ๓๖ ปีมาแล้ว

ค�าว่า  “พราหมณ์” ในพทุธอทุานนี ้หมายถงึ  ท่านผูรู้ ้ ผูส้งบ 
หมายอย่างสงูถงึพระอรหนัต์ผูส้ิน้กเิลส  เรยีกอกีชือ่หนึง่ว่า พระ 
ขณีาสพ แปลว่า ผูส้ิน้อาสวะแล้ว ค�าว่า  “พราหมณ์” ความหมาย 
โดยทั่วไปหมายถึง  ผู้ที่เกิดในวรรณะพราหมณ์ในสังคมอินเดีย 
โบราณ  ซึ่งแบ่งประชาชนออกเป็น  ๔  วรรณะ  คือ  กษัตริย์ 
พราหมณ์  ไวศยะ ศูทร 

ในพระสตูรที ่๒ และที ่๓ แห่งโพธวิรรคนี ้ ให้ชือ่ว่า ทตุยิ- 
โพธสิตูร และตตยิโพธสิตูร  ท่านเล่าเรือ่งพระพทุธเจ้าทรงพจิารณา 
ปฏิจจสมุปบาทเหมือนกัน ต่างกันแต่เพียงพุทธอุทานตอนท้าย 
เพียงเล็กน้อย คือ 

พระสูตรที่ ๒ ว่า  “เพราะรู้ความสิ้นไปแห่งเหตุปัจจัย”
พระสูตรที่  ๓  ว่า  “ย่อมก�าจัดมารและเสนามารเสียได้ 

เหมือนดวงอาทิตย์อุทัยก�าจัดความมืดฉะนั้น”
พระสูตรที่  ๑  ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลมคือตาม 

ล�าดบัตัง้แต่อวชิชาเป็นต้นมา หมายถงึ ปฏจิจสมปุบาทสายเกดิ 
คอื ความเกดิขึน้แห่งทกุข์ พระสตูรที ่๒  ว่าด้วยปฏจิจสมปุบาท 
สายดบั หมายถงึ การดบัแห่งทกุข์เพราะอวชิชาดบัเป็นต้น  เรยีก 
อกีอย่างหนึง่ว่าปฏจิจสมปุบาทโดยปฏโิลม พระสตูรที ่๓  ว่าด้วย 
ปฏจิจสมปุบาททัง้อนโุลมและปฏโิลม คอืทัง้สายเกดิและสายดบั 
หมายถึง การเกิดแห่งทุกข์และการดับแห่งทุกข์



ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ สัปดาห์ที่  ๔ ประทับอยู่ใต้ 

ต้นอชปาลนิโครธ  (ต้นไทรซึ่งเด็กเลี้ยงแพะชอบมาพัก)  ตลอด 
เวลา ๗ วนั ครัง้นัน้ มพีราหมณ์คนหนึง่ผ่านมา พราหมณ์คนนี้ 
ท่านว่าชอบพูดตวาดผู้อื่นว่า  หึ  หึ  ได้ทูลถามพระพุทธองค์ว่า 
บุคคลมีคุณสมบัติเช่นไรจึงเรียกว่าเป็นพราหมณ์ พระพุทธเจ้า 
ตรัสตอบว่า

“ผู้ใดลอยบาปได้แล้ว  ไม่มักตวาดผู้อื่นว่า หึ หึ  ไม่มีกิเลส 
ย้อมใจ  ส�ารวมตนแล้ว  จบเวท  จบพรหมจรรย์แล้ว  ไม่มีกิเลส 
เป็นเหตุให้ฟูขึ้น ผู้นั้นควรได้รับยกย่องว่าเป็นพราหมณ์โดยชอบ 
ธรรม”

คุณสมบัติ
ที่ท�าให้เป็นพราหมณ์

(อชปาลนิโครธสูตร)

๒
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
การลอยบาปหรือการละเว้นบาป  เป็นหลักค�าสอนส�าคัญ 

อย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนา ดังข้อความตอนหนึ่งในโอวาท 
ปาตโิมกข์ว่า การไม่ท�าบาปทัง้ปวง ๑ การท�ากศุลให้ถงึพร้อม ๑ 
การท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว  ๑  เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย

ผู้บวชแล้วท่านเรียกว่า บรรพชิต แปลว่า ผู้ลอยบาปหรือ 
เว้นบาป  ถ้าท�าได้ตามชือ่กจ็ะเป็นผูค้วรได้รบัการเคารพบชูาจาก 
ศาสนิกชน

ตามประเพณีนิยมของคนไทย  ถึงกลางเดือน ๑๒ นิยม 
ลอยกระทงกันในแม่น�้า  ข้าพเจ้าเคยเสนอว่า ถึงวันเช่นนี้ถ้าเรา 
มานดักนัลอยบาป คอื  เว้นจากการท�าชัว่ทัว่ประเทศสกัวนัหนึง่ก็ 
จะดไีม่น้อย แทนการลอยกระทง ซึง่ความหมายคลมุเครอืเตม็ที 
ไม่ชัดเจนว่าท�าเพื่ออะไร ตอนที่ข้าพเจ้าเขียนเรื่องนี้เป็นเวลาที่ 
ก�าลงัเกดิอทุกภยัใหญ่หลวงในเมอืงไทย สงสยัว่าเขาจะลอยกระทง 
กันอย่างไร นอกจากอุทกภัยแล้ว  โรคภัยและโจรภัยก็มีมากขึ้น 
ทพุภกิขภยั  (ความอดอยาก) กม็มีากขึน้ด้วย ล�าบากกนัไปทัว่หน้า 
พิจารณาแล้วน่าสงสารจริงๆ  ควรเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช 
สลดใจว่า นี่เป็นภัยอย่างหนึ่งของสังสารวัฏ  (การเวียนว่ายตาย 
เกิด)  ตราบใดที่ยังมีสังสารวัฏทุกข์  ก็ย่อมติดตามอยู่ตราบนั้น 
ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกตามพระพุทธพจน์ที่ว่า  “ทุกฺขมสฺส 
มหพภฺย�” แปลว่า ทกุข์เป็นภยัใหญ่ของสตัว์โลก บาปเป็นต้นเหตุ 
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วศิน อินทสระ

ส�าคญัอย่างหนึง่ของความทกุข์ พระพทุธเจ้าตรสัเตอืนไว้ว่า  “ถ้า 
ท่านทั้งหลายกลัวต่อความทุกข์  ความทุกข์ไม่เป็นที่รักของท่าน 
ทั้งหลายแล้ว ท่านทั้งหลายอย่าท�าบาปทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ

ค�าว่า  “ไม่มีกิเลสย้อมใจ” นั้น มีอธิบายโดยย่อว่า  จิตโดย 
สภาพปกติเป็นสิ่งผ่องใส  แต่เศร้าหมองไปเพราะกิเลสต่างๆ 
เข้ามาย้อม  เช่น  โลภ  โกรธ หลง  เป็นต้น  เมื่อถูกกิเลสตัวใด 
ครอบง�าหรอืย้อมจติ บคุคลย่อมท�ากรรมต่างๆ  ไปตามกเิลสนัน้ 
ข้าพเจ้าระลกึอยูเ่สมอและพดูอยูเ่สมอว่า กเิลสเป็นศตัรหูมายเลข 
หนึ่งของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย  เมื่อกิเลสครอบง�าจิตก็เป็น 
เหตุให้ท�ากรรมที่เป็นบาปอกุศล กรรมซึ่งเขาท�าต่างกันท�าให้มี 
วิบากคือผลต่างกัน ท�าให้สัตว์ทั้งหลายต่างกัน  เป็นวัฏจักรคือ 
หมนุเวยีนไป กเิลส กรรม วบิาก  ท่านเรยีกว่า วฏัฏะ ๓  ถ้าไม่มี 
กิเลสเครื่องย้อมใจ  จิตก็บริสุทธิ์  เป็นไปชั่วคราวบ้างที่เรียกว่า 
ตทังควิมุตติ  เป็นไปเพราะข่มกิเลสไว้ได้บ้าง  ด้วยก�าลังฌาน 
ท่านเรยีกว่า วกิขมัภนวมิตุต ิ ตดักเิลสได้เดด็ขาดบ้าง  ท่านเรยีก 
ว่า สมุจเฉทวิมุตติ ผู้ตัดกิเลสได้เด็ดขาดแม้เพียงบางส่วนย่อม 
เป็นพระอรยิเจ้า คอื พระโสดาบนับ้าง พระสกทาคามบ้ีาง พระ 
อนาคามีบ้าง ถ้าตัดกิเลสได้สิ้นเชิงก็เป็นพระอรหันต์ที่ท่านเรียก 
ในพทุธอทุานนีว่้า จบเวท จบพรหมจรรย์  เรยีกว่าเป็นพราหมณ์ 
โดยชอบธรรม การสิ้นกิเลสควรจะเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิต 
เพราะท�าให้สิ้นภพ สิ้นชาติ  และสิ้นทุกข์
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ความเบื้องต้น
ครัง้นัน้พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูท่ีเ่ชตวนัวหิาร  เมอืง 

สาวัตถี  มีพระเถระผู้ใหญ่เป็นจ�านวนมาก มีพระสารีบุตร พระ 
โมคคัลลานะเป็นต้นไปเฝ้า ภิกษุผู้เคยอยู่ในวรรณะพราหมณ์รูป 
หนึ่งทูลถามพระพุทธเจ้าว่า บุคคลเช่นใดเรียกว่าเป็นพราหมณ์ 
พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า

“ผูใ้ดลอยบาปได้แล้ว มสีตทิกุเมือ่ สิน้สงัโยชน์แล้ว  เป็นผูรู้้ 
เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์”

อธิบายความ
ค�าว่า  “สติ” มีความหมายหลายอย่าง  เช่น 
ความระลกึได้ คอื ระลกึสิง่ทีเ่คยท�าและค�าทีเ่คยพดูแล้วแม้ 

นานได้ ความหมายนี้ปรากฏในนาถกรณธรรมสูตร

ผู้สิ้นสังโยชน์
(เถรสูตร)

๓
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

ความระวัง ซึ่งมีความหมายเท่ากับความไม่ประมาท  เช่น 
ข้อความที่ว่า  “กระแสกิเลสเหล่าใดไหลไปในโลก กระแสกิเลส 
เหล่านัน้ย่อมปิดกัน้เสยีได้ด้วยสต”ิ หรอื  “สตเิป็นเครือ่งกัน้กระแส 
กเิลสเหล่านัน้”  ท่านมกัจะกล่าวเสมอว่า  “ความไม่ประมาท คอื 
การอยูโ่ดยไม่ปราศจากสต”ิ บางแห่งท่านกล่าวว่า เอาสตเิป็นเครือ่ง 
รักษาจิต หรือท�าการรักษาจิตด้วยสติคือด้วยความไม่ประมาท 
เช่น

ระวังจิตไม่ให้ก�าหนัด  ในอารมณ์ที่น่าก�าหนัด
ระวังจิตไม่ให้ขัดเคือง  ในอารมณ์อันน่าขัดเคือง
ระวังจิตไม่ให้หลง   ในอารมณ์ที่น่าหลง
ระวังจิตไม่ให้มัวเมา  ในอารมณ์ที่น่ามัวเมา
ในสตปัิฏฐานสตูร พระพทุธองค์ทรงสอนให้พทุธสาวกเป็น 

ผู้มีความเพียร  มีสติ  มีสัมปชัญญะ  เพื่อถอนความพอใจและ 
ไม่พอใจในโลกเสีย

มีพระพุทธพจน์มากหลายที่ตรัสสรรเสริญสติ  เช่น ผู้มีสติ 
ทุกเมื่อ  วางเฉยในอารมณ์ต่างๆ  ไม่ส�าคัญตนว่าวิเศษกว่าเขา 
ต�่ากว่าเขา หรือเสมอเขา บุคคลเช่นนั้นย่อมไม่มีกิเลสอันเป็น 
เหตุให้ฟูขึ้น

ฯลฯ
ค�าว่า  “ผูส้ิน้สงัโยชน์แล้ว” หมายถงึ สงัโยชน์ ๑๐ สงัโยชน์ 

คือ กิเลสที่ผูกพันสัตว์ไว้ในวัฏฏะ
สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่ากายนี้เป็นของตน ซึ่งความจริง 
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แล้วเป็นของธรรมชาต ิประกอบด้วยธาต ุ๕ คอื ดนิ น�า้  ไฟ ลม 
และอากาศ  (ช่องว่างที่มีในกาย) 

วจิกิจิฉา ความสงสยัไม่แน่ใจในคณุของพระรตันตรยั และ 
ในปฏิปทาเพื่อให้ถึงนิพพาน

สีลัพพตปรามาส  ความเชื่อถือที่งมงายขัดกับหลักกรรม 
ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์

กามราคะ  ความก�าหนัดพอใจในกาม
ปฏิฆะ    ความหงุดหงิดร�าคาญใจ
รูปราคะ   ความติดใจในรูปฌาน
อรูปราคะ  ความติดใจในอรูปฌาน
มานะ    ความทะนงตน ความถือตัว
อุทธัจจะ   ความฟุ้งซ่าน
อวิชชา    ความไม่รู้ตามความเป็นจริง
ข้อ ๑-๓ พระโสดาบนัละได้  ส่วนพระสกทาคามลีะได้เหมอืน 

พระโสดาบนั และท�าราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบาง ข้อ ๔ และ ๕ 
พระอนาคามีละได้  ข้อ ๖-๑๐ พระอรหันต์ละได้

ค�าว่า  “ผู้รู้”  คือ  รู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริง ค�าว่า  “ผู้รู้” 
ในทีน่ีแ้ปลมาจากค�าว่า  “พทุธะ” ซึง่ท่านกล่าวไว้ ๓ ประเภทคอื 
สาวกพุทธะ ปัจเจกพุทธะ และสัมมาสัมพุทธะ อรรถกถากล่าว 
ว่า  ในที่นี้ท่านหมายเอาสาวกพุทธะ คือพุทธะผู้เป็นสาวก



ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ  เวฬุวันวิหาร 

(สวนไม้ไผ่) อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต  ใกล้กรุงราช- 
คฤห์  สมัยนั้น พระมหากัสสปอาพาธหนักอยู่ที่ปิปผลิคูหา  เมื่อ 
หายอาพาธแล้ว  ท่านต้องการไปบณิฑบาตเพือ่โปรดคนทัง้หลาย 
ให้ได้รบัความสขุจากการถวายบณิฑบาตแก่ท่าน ทราบว่าเทวดา 
เป็นจ�านวนร้อยเตรียมถวายบิณฑบาตแก่ท่าน แต่ท่านไม่สนใจ 
(เพราะเห็นว่าเทวดาเหล่านั้นมีสมบัติ  มีความสุขอยู่แล้ว) ท่าน 
ไปโปรดคนยากจน พระพทุธเจ้าทรงทราบเรือ่งนัน้ด้วยทพิยจกัษุ 
แล้ว  ได้ทรงเปล่งอุทานว่า

“ผู้ที่เลี้ยงตน  ไม่เลี้ยงผู้อื่น ผู้รู้ยิ่ง  ผู้ฝึกตนแล้ว ด�ารงอยู่ใน 
สารธรรม ผูส้ิน้อาสวะแล้ว ผูค้ายโทษออกได้แล้ว  ว่าเป็นพราหมณ์”

ผู้คายโทษออกได้แล้ว
(มหากัสสปสูตร) 

๔
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
ทีว่่า  “เลีย้งตนไม่เลีย้งผูอ้ืน่” นัน้  เพือ่ให้เป็นผูเ้บากายเบาจติ 

(สลฺลหุกวุตฺติ)  ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในกรณียเมตตสูตร 
ตอนที่ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้บรรลุสันตบท กล่าวคือ นิพพาน 
เมื่อประพฤติตนเป็นผู้เบากายเบาจิต  เป็นผู้เลี้ยงง่าย ย่อมไม่มี 
อะไรต้องหนกัอกหนกัใจ ผูค้รองเรอืนถ้ามลีกูหลานและบรวิารมาก 
ต้องมีภาระมากในการเลี้ยงดูพวกเขา มักหาได้ไม่พอค่าใช้จ่าย 
ท�าให้หนักอกหนักใจ  สมณะผู้ปลีกตนออกจากเรือน  เป็นผู้ไม่ 
ครองเรอืนซึง่ท่านเปรยีบว่า มบีาตรเป็นเหมอืนปีกนก โผผนิบนิ 
ไปได้ตามที่ต้องการ

ค�าว่า  “ผูรู้ย้ิง่” นัน้ หมายความว่า  รูส้ิง่ทีค่วรรู ้ รูแ้ล้วท�าให้ 
สิ้นทุกข์หรือทุกข์น้อยลง

ค�าว่า  “ฝึกตนดีแล้ว” นั้น หมายความว่า ฝึกอินทรีย์  คือ 
ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย  ใจ  ไม่ให้ตกไปในอ�านาจของกเิลส วางเฉย 
อยู่ในอารมณ์ทั้ง ๖ มีรูปเป็นต้น

ค�าว่า  “ด�ารงอยูใ่นสารธรรม” นัน้ หมายความว่า ด�ารงอยู่ 
ในสารธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ  วิมุตติญาณทัศนะ

ค�าว่า “ผูส้ิน้อาสวะแล้ว” นัน้ หมายความว่า สิน้อาสวะทัง้ ๔ 
คือ กามาสวะ ทิฏฐาสวะ ภวาสวะ และอวิชชาสวะ

อาสวะ แปลว่า กเิลสเครือ่งหมกัดองจติ ม ีกาม ความใคร่, 
ทฏิฐ ิความเหน็ผดิ, ภพ ความยดึตดิในความเป็นนัน่เป็นนี ่หรอื 
ยังมีความต้องการที่จะเกิดใหม่ คือยังยินดีในภพ
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อวชิชา คอืความไม่รูต้ามความเป็นจรงิ ท�าให้เขลาในชวีติ
และปัญหาชีวิต

ค�าว่า  “ผู้คายโทษออกได้แล้ว”  หมายความว่า  กิเลสอัน 
เป็นโทษ กล่าวคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ หรือ  โลภ  โกรธ หลง 
เป็นต้น  เป็นสิ่งที่ท่านคายออกได้แล้ว  เหมือนหม้อที่คว�่าไม่เก็บ 
น�้าไว้

ตามต้นเรือ่งว่า พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงเปล่งอทุานข้อความ 
ดังกล่าวมานี้  เมื่อประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันกลันทกนิวาปะ  เวฬุวัน 
นั้นเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารน้อมถวาย 
พระพุทธเจ้า  เมื่อเสด็จราชคฤห์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้แล้ว

ค�าว่า  “กลันทกนิวาปะ”  นั้น  แปลว่า  เป็นที่ให้เหยื่อแก่ 
กระแต พระอรรถกถาจารย์เล่าว่า  ในสมยัพระราชาพระองค์ก่อน 
พระองค์เสด็จไปชมราชอุทยาน ทรงบรรทมที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง 
ขณะนั้น  งูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยมาเพื่อจะฉกกัดพระองค์  กระแต 
ตัวหนึ่งร้องเสียงดังขึ้นจนพระราชาตื่นบรรทม ทรงเห็นงูเลื้อย 
จากไป ทรงรู้สึกว่าพระองค์รอดชีวิตครั้งนี้เพราะเสียงกระแต 
รับสั่งถามข้าราชบริพารว่า  สัตว์กระแตนี้ชอบอยู่ในที่ใด  ทรง 
ทราบว่ามันชอบอยู่ที่ต้นไผ่  เพื่อกตัญญูต่อมันและพวกของมัน 
จงึรบัสัง่ให้ปลกูต้นไผ่เป็นจ�านวนมากจนเป็นสวนไผ่อนัน่ารืน่รมย์ 
และรับสั่งให้ให้เหยื่อแก่กระแตเป็นประจ�าทุกวัน
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ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ เชตวนัวหิาร  เมอืง 

สาวัตถี  พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อสังคามชิ  (แปลว่า  ผู้ชนะสงคราม) 
ไปเฝ้าพระผูม้พีระภาค ออกจากทีเ่ฝ้าแล้วมาพกัอยู่ ณ  ใต้ต้นไม้ 
ต้นหนึ่ง  มารดาบิดาของท่านมาอ้อนวอนให้ท่านสึกเพื่อไป 
ครอบครองสมบตั ิ เมือ่ไม่ส�าเรจ็จงึไปขอให้ลกูสะใภ้ซึง่มบีตุรน้อย 
ผู้เป็นอดีตภรรยาของพระสังคามชิมาอ้อนวอน  เพื่อให้ท่านสึก 
ไปครองเรือนเพื่อเลี้ยงตนและบุตร แต่ท่านสังคามชิก็คงนั่งเฉย 
นางจึงปล่อยเด็กไว้ใกล้ๆ ท่านแล้วไปแอบดูอยู่  ด้วยหวังว่า แม้ 
พระสังคามชิจะไม่ยินดีในตนก็จักยินดีในบุตร แต่พระสังคามชิก็ 
คงเฉย นางเห็นเช่นนั้นนางจึงได้มาอุ้มเด็กกลับไป

ผู้พ้นจากกิเลสเครื่องข้อง
(สังคามชิสูตร)

๕
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุการณ์นั้นด้วยทิพยจักษุ 
จึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“ผูใ้ดไม่ยนิดต่ีอหญงิผูม้าอยู ่ ไม่เศร้าโศกเสยีใจเมือ่เขาจากไป 
ผู้พ้นแล้วจากกิเลสเป็นเครื่องข้อง ผู้ชนะสงครามแล้ว  เราเรียก 
ผู้นั้นว่าเป็นพราหมณ์”

อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่า พระสงัคามชเิป็นบตุรเศรษฐคีนหนึง่ในเมอืง 

สาวตัถ ี ได้ฟังธรรมของพระผูม้พีระภาคเจ้าแล้วขอบวช แต่มารดา 
บดิาไม่อนญุาต จงึนอนอดอาหารจนมารดาบดิาสงสาร ทนไม่ได้ 
จึงได้อนุญาตให้บวชเช่นเดียวกับเรื่องของพระรัฐบาล

ตอนที่ภรรยาเก่าของพระสังคามชิพาบุตรมาหานั้น พระ 
สงัคามชไิด้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์แล้วจงึเป็นการง่ายทีจ่ะไม่ยนิดี 
เมือ่เขามา และไม่เสยีใจเมือ่เขาจากไป  โดยธรรมดาเรือ่งอย่างนี้ 
เป็นการท�าสงครามในจิตใจส�าหรับปุถุชนทั่วไป  แต่พระสังคามชิ 
เป็นผูช้นะสงครามแล้ว  พ้นแล้วจากกเิลสเป็นเครือ่งข้อง ๕ อย่าง 
กล่าวคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ มานะ ทิฏฐิ 

ในทีบ่างแห่งเช่นในคมัภร์ีธรรมบท พระผูม้พีระภาคตรสัว่า 
“เครื่องผูกเครื่องจองจ�าที่ท�าด้วยเชือกและไม้เป็นต้น  ไม่มั่นคง 
เหมอืนเครือ่งผกูเครือ่งจองจ�ากล่าวคอื บตุร ภรรยา และทรพัย์ 
สมบัติ”
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ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่คยาสีสะใกล้ 

แม่น�า้คยาเมอืงราชคฤห์ สมยันัน้ มชีฎลิเป็นอนัมากลงอาบน�า้ใน 
แม่น�้าคยา ด้วยหวังว่าตนจะบริสุทธิ์สะอาดจากบาปด้วยน�้านั้น 
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า

“ความสะอาด (ภายใน) มไีม่ได้ด้วยน�า้ แต่ยงัมคีนเป็นอนัมาก 
ทีอ่าบน�า้อยูเ่พือ่ความสะอาดนัน้ สจัจะและธรรมะมใีนผูใ้ด ผูน้ัน้ 
เป็นผู้สะอาดและเป็นพราหมณ์”

สัจจะและธรรมะ
(ชฏิลสูตร)

๖
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

อธิบายความ
พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่า ถ้าบุคคลจะบริสุทธิ์ได้ด้วยน�้า  ไป 

สวรรค์ได้ด้วยการอาบน�า้ในแม่น�า้ทีเ่ขาเข้าใจว่าเป็นแม่น�า้ศกัดิส์ทิธิ์ 
กุง้ หอย ป ูปลา และเต่าในแม่น�า้กค็งจะบรสิทุธิ ์ และไปสวรรค์ 
กันหมดแล้ว  เพราะแช่อยู่ในแม่น�้าตลอดเวลา

ค�าว่า  “สจัจะ” หมายถงึ สจัจวาจา มพีระพทุธศาสนสภุาษติ 
หลายแห่งที่กล่าวถึงคุณของสัจจวาจา  เช่นว่า สัจจะเป็นวาจาที่ 
ไม่ตาย สัจจะเป็นรสดียิ่งกว่ารสทั้งหลาย สัตบุรุษทั้งหลายย่อม 
ตั้งอยู่ในสัจจะที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ฯ

สัจจะ หมายถึง  สัจจญาณก็ได้  กล่าวคือ ญาณในสัจจะ 
ทั้ง ๔  ได้แก่ ญาณในอริยสัจ ๔

ค�าว่า  “ธรรมะ”  ในที่นี้  หมายถึง  โลกุตตรธรรม ๙  คือ 
มรรค ๔ ผล ๔ มีโสดาปัตติมรรค  โสดาปัตติผล  เป็นต้น และ 
นพิพาน ๑ ถามว่า โลกยีธรรมมเีท่าใด ตอบว่า นอกจากโลกตุตร- 
ธรรม ๙ แล้ว ก็เป็นโลกียธรรมทั้งหมด

พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งชื่อ 
คยาสีสะ  อรรถกถาอธิบายว่าที่ชื่อคยาสีสะนั้น  เพราะมียอด 
เหมือนหัวช้าง
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ความเบื้องต้น
พระสตูรนี ้ความเบือ้งต้นได้เล่าเรือ่งพระพาหยิะ ทารจุรียิะ 

ซึง่ท่านได้รจนาไว้แล้วในอรรถกถาธรรมบท สหสัสวรรควรรณนา 
ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้แล้วในหนังสือชื่อ ทางแห่งความดี  เล่ม ๒ 
(ส�านกัพมิพ์ธรรมดาจดัพมิพ์) จะน�ามากล่าวในทีน่ีเ้ฉพาะบางส่วน 
คือ

ท่านพาหยิะได้ตัง้ความปรารถนาไว้เพือ่บรรลธุรรมได้รวดเรว็ 
(ขปิปาภญิญา)  ในสมยัพระพทุธเจ้าพระนามว่าปทมุตุตระ  เพราะ 
ได้เหน็ภกิษรุปูหนึง่ผูเ้ป็นสาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์ 
นั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นผู ้เลิศในทางขิปปาภิญญา  จึงตั้ง 
ความปรารถนาว่า  ขอให้ตนได้เป็นเช่นนั้นบ้างในศาสนาของ
พระพทุธเจ้าองค์ใดองค์หนึง่ในอนาคต จงึได้ส�าเรจ็สมปรารถนา 
ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้

พระนิพพาน
พ้นจากสุขและทุกข์

(พาหิยสูตร)

๗
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

เมื่อท่านพาหิยะได้ทราบข่าวจากเทวดาผู้เป็นเพื่อนเก่าว่า 
บดันีพ้ระพทุธเจ้าได้เกดิขึน้แล้ว  ให้รบีเดนิทางไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 
ผู้เป็นพระอรหันต์ ณ  เมืองสาวัตถี  ราชธานีแห่งแคว้นโกศล 
ระยะทางห่างจากท่าสุปปารกะซึ่งท่านพาหิยะพักอยู่ในเวลานั้น 
ถึง  ๑๒๐  โยชน์  (๑  โยชน์  =  ๑๖  กิโลเมตร)  ไกลถึง  ๑,๙๒๐ 
กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทาง  มิใช่น้อย บางต�าราว่าเดินทางเพียง 
คนืเดยีว วนัรุง่ขึน้กถ็งึวดัเชตวนัด้วยเทวานภุาพและพทุธานภุาพ 
บางต�าราว่า  เดนิทางโดยพกัแห่งละ ๑ คนืเท่านัน้ หมายความว่า 
ออกเดนิทางแต่เช้าค�า่ไหนนอนนัน่ แต่นอนเพยีงราตรเีดยีวแล้ว 
ออกเดินทางต่อไป  (เช่น  ในอรรถกถาพาหิยสูตร) 

พระพุทธพจน์ที่ตรัสกับท่านพาหิยะว่า  “ท่านพึงศึกษาว่า 
จักสักแต่ว่าเห็นในสิ่งที่ได้เห็น  (ทิฏฺเฐ ทิฏฺฐมตฺต� )  จักสักแต่ว่าฟัง 
ในสิ่งที่ได้ฟัง  (สุเต  สุตมตฺต�)  จักสักแต่ว่ารู ้ในสิ่งที่ได้รู ้  (มุเต 
มุตมตฺต� )”  ข้อนี้หมายความว่า  รู้ทางจมูก ลิ้น กาย จักสักแต่ว่า 
รูแ้จ้งในสิง่ทีไ่ด้รูแ้จ้ง  (วญิญฺาเต วญิญฺาตมตตฺ� )  ข้อนีห้มายความ 
ว่า  รู้ทางใจ

รวมความว่า  ให้ไม่ยินดียินร้ายเมื่อได้เห็นรูปด้วยจักษ ุฟัง 
เสียงด้วยหู  จนถึงรู้อารมณ์ด้วยใจ คือ  ให้ระวังส�ารวมอินทรีย์ 
คอื อายตนะภายใน ๖ นัน่เองเมือ่กระทบกบัอายตนะภายนอก ๖ 
เมือ่ท�าได้ดงันีก้จ็ะถงึทีส่ดุแห่งทกุข์คอืสิน้ทกุข์นัน่เอง  ท่านพาหยิะ 
ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยพระพุทธโอวาทเพียงเท่านี้

เมือ่ท่านพาหยิะเป็นพระอรหนัต์แล้ว  ไปแสวงหาบาตรและ 
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พุทธอุทาน

จีวรเพื่อบวช ถูกแม่โคลูกอ่อนขวิดจนเสียชีวิต  แม่โคลูกอ่อนนี้ 
ท่านว่าเป็นยกัษณิซีึง่ผกูเวรกบัท่านไว้ในชาตก่ิอน ซึง่ท่านพาหยิะ 
และพวกรุมกันท�าร้ายหญิงคนหนึ่งเพื่อชิงเอาสมบัติ

เมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าเสดจ็กลบัจากบณิฑบาตพร้อมด้วย 
ภิกษุสงฆ์  ได้ทอดพระเนตรเห็นศพของท่านพาหิยะ  ได้ตรัสกับ 
ภิกษุทั้งหลายว่า  “เพื่อนพรหมจรรย์ของพวกเธอได้สิ้นชีวิตแล้ว 
(สพฺรหฺมจารี  โว ภิกฺขเว การกโต)”  แล้วรับสั่งให้ภิกษุบางรูปไป 
ขอเตียงจากชาวบ้านมาหามศพท่านพาหิยะไปเผา  แล้วให้ท�า 
สถูปบรรจุกระดูกไว้เป็นที่เคารพบูชาของมหาชน

มีข้อน่าสังเกตตรงนี้ว่า ท่านพาหิยะยังไม่ได้บวช แต่พระ- 
พทุธเจ้าตรสักบัภกิษทุัง้หลายว่า  “เพือ่นพรหมจารขีองเธอสิน้ชวีติ 
แล้ว”  เมื่อตรัสตั้งเอตทัคคะ  (ความเป็นผู้เลิศ) ท่านพาหิยะเป็น 
ผูเ้ลศิทางขปิปาภญิญา  (รูธ้รรมได้เรว็) และจดัอยูใ่นกลุม่ของภกิษุ

ณ วดัเชตวนั  เมอืงสาวตัถ ีภกิษทุัง้หลายทลูถามพระพทุธ- 
เจ้าว่า  ท่านพาหิยะได้ฟังธรรมเพียงเล็กน้อยในระหว่างทางที่ 
พระองค์เสด็จออกบิณฑบาต  ไฉนจึงส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ 
อย่างรวดเรว็ พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า  “เธออย่าคดิว่าค�าของเรา 
มากหรือน้อย” และตรัสต่อไปว่า

“คาถาแม้ตั้งพัน  แต่ไม่ประกอบด้วยบทอันมีประโยชน์ 
ไม่ประเสริฐเลย บทแห่งคาถาเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ 
ประเสริฐกว่า”

เมือ่ภกิษทุัง้หลายทลูถามว่า คตสิมัปรายภพของท่านพาหยิะ 
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วศิน อินทสระ

เป็นอย่างไร พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า  “ท่านพาหิยะสิ้นกิเลส 
นิพพานแล้ว” และตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่า

“ทีใ่ดไม่ม ีดนิ น�า้  ไฟ ลม ไม่มแีสงจนัทร์ แสงอาทติย์ แสง 
ดาวก็ไม่มี  แต่ในที่นั้นไม่มีความมืด  เมื่อใดพราหมณ์ผู้เป็นมุนี 
รู้ด้วยตนเองแล้ว ด้วยญาณเป็นเครื่องรู้  เมื่อนั้นย่อมพ้นจากรูป 
อรูป สุขและทุกข์”

พระพทุธพจน์นี ้พระพทุธองค์ทรงแสดงอนปุาทเิสสนพิพาน 
คือ นิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วและสิ้นชีวิตแล้วว่า พ้นจาก 
สขุและทกุข์ ทีว่่าพระนพิพานเป็นสขุอย่างยิง่นัน้  โดยปรยิายหนึง่ 
หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน คือ  “นิพพานของท่านผู้สิ้นกิเลส 
แล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่” ปุถุชนเป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องใดด้วยกิเลสใด 
ท่านไม่ต้องทุกข์ด้วยเรื่องนั้นด้วยกิเลสนั้น จึงเป็นสุขอย่างยิ่ง

นิพพาน ๒ อีกปริยายหนึ่ง  ชื่อเหมือนกันแต่ความหมาย 
ต่างกัน

สอุปาทิเสสนิพพาน ดับกิเลสบางส่วนแต่ยังมีกิเลสเหลือ 
อยูบ่างส่วน หมายถงึ นพิพานของพระโสดาบนั พระสกทาคามี 
พระอนาคามี

อนปุาทเิสสนพิพาน ดบักเิลสโดยไม่มกีเิลสเหลอื หมายถงึ 
นิพพานของพระอรหันต ์

*

* เรื่องนี้ไม่มีหัวข้ออธิบายความ  เพราะได้อธิบายเรื่อยๆ มาแล้ว
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ความเบื้องต้น
พระคนัถรจนาจารย์เล่าไว้ว่า ครัง้นัน้เมือ่ตรสัรูใ้หม่ๆ พระ- 

พุทธองค์ประทับอยู่ที่ใต้ต้นมุจลินท์  (ต้นจิก)  ฝนตกพร�าตลอด 
๗  วัน  ท่านเล่าว่ามีพญานาคชื่อมุจลินท์  เนรมิตกายให้ใหญ่ 
วงล้อมพระผูม้พีระภาคไว้ ๗ รอบ แผ่พงัพานเป็นหลงัคาปกป้อง 
พระผู้มีพระภาคไม่ให้ถูกน�้าฝน  เมื่อครบ ๗  วันแล้วพญานาค 
แปลงกายเป็นคนหนุ่มยืนเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู ่พระพุทธเจ้าออก 
จากสมาธิแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานในเวลานั้นว่า

ความสุขอย่างยิ่ง
(มุจลินทสูตร)

๘
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

“ส�าหรบัผูส้นัโดษ ได้สดบัธรรมแล้ว  เหน็แจ้งอยู ่ความวเิวก 
เป็นสขุ ความไม่เบยีดเบยีน กล่าวคอืความส�ารวมในสตัว์ทัง้หลาย 
เป็นสขุในโลก ความปราศจากราคะ คอื การก้าวล่วงกามทัง้หลาย 
เสียได้  เป็นสุขในโลก การถอนอัสมิมานะเสียได้  เป็นความสุข 
อย่างยิ่ง”

อธิบายความ
เกีย่วกบัเรือ่งพญานาคนี ้ ถ้าเชือ่ว่าเป็นพญานาคจรงิกห็มด 

เรื่องไป แต่บางท่านไม่เชื่อ สันนิษฐานว่าเป็นคนดุร้ายพวกหนึ่ง 
เรียกว่า พวกเผ่านาคา  เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาค มาช่วยท�า 
ทีพ่กัถวาย อรรถกถาแห่งพระสตูรนีเ้ชือ่ว่าเป็นพญานาคจรงิ จงึ 
อธิบายไปแนวนั้น

ส�าหรับพระพุทธอุทานนั้น ขอแบ่งเป็นเรื่องๆ ดังนี้
๑.  เรือ่ง “ความวเิวก” กล่าวคอื ความสงดั  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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วศิน อินทสระ

๒. ความไม่เบยีดเบยีน หมายถงึ ความไม่เบยีดเบยีนตน 
บ้าง ความไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่บ้าง  ไม่เบยีดเบยีนทัง้ตนและผูอ้ืน่ 
บ้าง  ท่านขยายความเป็นความส�ารวมในสตัว์ทัง้หลาย ลองนกึดู 
เถิดว่า  ถ้าสัตว์ทั้งหลาย  เช่น สังคมมนุษย์เป็นต้น  เว้นจากการ 
เบียดเบียนกัน  เกื้อกูลกันด้วยวิธีต่างๆ สังคมโลกจะเป็นสุขสัก
เพียงใด  ในหมู่สัตว์เดรัจฉานก็เบียดเบียนกันอย่างน่าสยดสยอง 
ลองดูภาพยนต์สารคดีชีวิตสัตว์ในป่าหรือในทะเลทราย  ก็จะ 
เหน็ว่า สตัว์เหล่านัน้เบยีดเบยีนกนัอย่างน่าสะพรงึกลวั  น่าหวาด 
เสยีว  น่าสงัเวชสลดจติเพยีงใด มนษุย์มภียัรอบด้านอยูแ่ล้ว  เช่น 
โรคภยั ทพุภกิขภยั  (ความอดอยาก ขาดแคลนอาหาร) อทุกภยั 
อคัคภียั  เป็นต้น มากมายอยูแ่ล้ว มนษุย์ยงัเบยีดเบยีนกนัเองอกี 
เช่น  โจรภยั ววิาทมลูกภยั  (ภยัเกดิจากการทะเลาะววิาทกนั)  เข้า 
มาอีก  มนุษย์ต้องเดือดร้อนหาความสงบสุขได้ยาก  ผู ้ใดอยู่ 
อย่างสงบสุขได้  ผู้นั้นนับว่าโชคดีในโลก

๓. ความปราศจากราคะ  คือ  การล่วงพ้นกามทั้งหลาย 
เสียได้  เป็นความสุขในโลก

โดยปริยายหนึ่ง  ราคะ คือ ความก�าหนัดในอารมณ์ต่างๆ 
มีรูปารมณ์  เป็นต้น ท่านแบ่งเป็น ๓ ชั้น คือ

๓.๑ กามราคะ  ความก�าหนัดยินดีในกามคุณ กล่าว 
  คือรูป  เสียง กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ

๓.๒  รูปราคะ ความก�าหนัดยินดีพอใจในรูปฌาน ๔
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พุทธอุทาน
42
พุทธอุทาน

๓.๓ อรูปราคะ ความก�าหนัดติดใจในอรูปฌาน ๔
อรรถกถากล่าวว่า ค�าว่า “ความปราศจากราคะ” คอื  ล่วงพ้น 

กามเสยีได้ หมายถงึอนาคามมิรรคญาณ ผูบ้รรลญุาณนีเ้ป็นพระ 
อนาคามี

๔. อัสมิมานะ  หมายถึง  ความทะนงตน  ความถือตัว 
ความส�าคญัมัน่หมายว่าตนสงูกว่าเขา ต�า่กว่าเขา หรอืเสมอเขา 
การถอนอสัมมิานะเสยีได้เป็นความสขุอย่างยิง่ อรรถกถากล่าวว่า 
ข้อนี้ท่านหมายถึงอรหัตมรรคญาณ  ผู้บรรลุญาณนี้เป็นพระ 
อรหันต์



ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหาร 

เชตวัน  เมืองสาวัตถี  สมัยนั้นภิกษุมากรูปด้วยกันสนทนากันว่า 
ระหว่างพระราชา ๒ พระองค์  คือ พระเจ้าพิมพิสารราชาแห่ง 
แคว้นมคธ  และพระเจ้าปเสนทิโกศลราชาแห่งแคว้นโกศล 
พระองค์ใดมีทรัพย์สมบัติมากกว่ากัน พระศาสดาเสด็จมายัง 
อุปัฏฐานศาลานั้น  (ศาลาเป็นที่บ�ารุงสงฆ์)  ตรัสถามว่า  “ภิกษุ 
ทัง้หลายสนทนากนัเรือ่งอะไรค้างอยู ่ เมือ่ภกิษทุัง้หลายกราบทลู 

ให้ภิกษุสนทนาธรรม
และความสุขจากการสิ้นตัณหา

(ราชสูตร)

๙
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน
44
พุทธอุทาน

ให้ทรงทราบแล้ว  จึงตรัสว่า  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  เมื่อพวกเธอ 
ประชมุกนั มกีจิทีค่วรท�า ๒ อย่างคอื สนทนาธรรม หรอืมฉิะนัน้ 
ก็นิ่งเสียประเสริฐกว่า  (ที่จะสนทนาเรื่องโลกๆ)” ดังนี้แล้ว ทรง 
เปล่งอุทานว่า

“กามสขุกต็าม ทพิยสขุกต็าม  ในโลก มคีณุค่าไม่ถงึเสีย้วที่ 
๑๖ ของความสุขซึ่งได้จากการสิ้นตัณหา”

อธิบายความ
ส�าหรบัภกิษสุงฆ์ พระพทุธเจ้าทรงพร�า่สอนให้หมัน่สนทนา 

ธรรมเมือ่พบปะกนั หมัน่สอนธรรมแก่คฤหสัถ์ ตรสัสอนว่า คฤหสัถ์ 
มอีปุการะมากแก่เธอทัง้หลายด้วยการถวายปัจจยั ๔ เธอทัง้หลาย 
ควรตอบแทนและท�าอปุการะแก่เขาเหล่านัน้ด้วยธรรมทาน  เป็น 
สิ่งขัดเกลาจิตใจและเป็นเหตุให้สิ้นกิเลสสิ้นทุกข์ได้ด้วย

กามสุข พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีรสน้อยมีทุกข์มาก  ไม่เที่ยง 
ไม่ยั่งยืน  เร่าร้อน  แม้ทิพยสุขของเทวดาก็ยังอยู ่ในประเภท 
กามสขุเหมอืนกนั พระองค์จงึตรสัว่า  “ความสขุเหล่านัน้ไม่ถงึเสีย้ว 
ที ่๑๖ ของความสขุซึง่ได้จากการสิน้ตณัหา  เพราะการสิน้ตณัหา 
ย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง  (ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺข�  ชินาติ)”



ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธองค์ประทับอยู่ ณ  วัดเชตวัน  เมืองสาวัตถี 

เช้าวนัหนึง่เสดจ็ไปบณิฑบาตในเมอืงสาวตัถี  ระหว่างทางได้ทรง 
พบเด็กเป็นจ�านวนมากก�าลังใช้ท่อนไม้ตีงูอยู่  จึงทรงเปล่งอุทาน 
เป็นเชิงสอนว่า

“สตัว์ทัง้หลายใคร่ต่อความสขุ ผูใ้ดแสวงหาความสขุเพือ่ตน 
ด้วยการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ด้วยท่อนไม้ ผูน้ัน้ ละโลกนีไ้ปแล้ว  ย่อม 
ไม่ได้ความสขุ  ส่วนผูใ้ดแสวงหาความสขุเพือ่ตน โดยไม่เบยีดเบยีน 
ผู้อื่น ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมได้ความสุข”

อธิบายความ
โดยธรรมดา ทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานย่อมรักความสุข 

เกลยีดความทกุข์ด้วยกนัทัง้นัน้ การแสวงหาความสขุเพือ่ตนด้วย 

สัตว์ทั้งหลายใคร่ความสุข
(ทัณฑสูตร)

๑๐
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน
46
พุทธอุทาน

การเบยีดเบยีนผูอ้ืน่เป็นการไม่ชอบธรรม ลองนกึในทางกลบักนั 
ว่า  ถ้าเขาเบียดเบียนเราบ้างด้วยท่อนไม้หรือด้วยศัสตรา  เรา 
พอใจหรือ  โบราณท่านจึงสอนให้  “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” การที่ 
ท่านสอนให้รักษาศีล  เช่น ศีล ๕  เป็นต้น ก็เพื่อให้เว้นจากการ 
เบียดเบียนผู้อื่นบ้าง  เว้นจากการเบียดเบียนตนบ้าง  สอนให้ 
มีธรรม  เช่น  เมตตา กรุณา  เป็นต้น  เพื่อน�าสุขไปให้ผู้อื่น  ช่วย 
ก�าจดัทกุข์ผู้อืน่  เป็นตน้  เมือ่ใหสุ้ขแก่ผู้อืน่  สขุนั้นยอ่มยอ้นกลบั 
มาหาตน  (สุขโต สุขฐาน�)  ในทางกลับกัน  เมื่อให้ทุกข์แก่ผู้อื่น 
ทุกข์นั้นก็ยอกย้อนมาหาตัว  (ทุกฺขโต ทุกฺขฐาน�)  มีพุทธศาสน 
สุภาษิตอีกมากหลายในท�านองนี้  เช่น

ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ
ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ
ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ
ผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบ
ผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบ
ผู้ไหว้ย่อมได้รับการไว้ตอบ
ฯลฯ
เมื่อไม่มีใครลงโทษหรือให้รางวัล  กฎแห่งกรรมและกฎ 

แห่งธรรมย่อมลงโทษและให้รางวัลเองโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ทันตา 
เห็นบ้าง  ในสัมปรายภพบ้าง  เพราะฉะนั้นจึงควรเว้นจากการ
เบียดเบียนกัน ควรอยู่ด้วยการเกื้อกูลกัน  ให้ความสุขซึ่งกันและ
กัน



ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน  ลาภ  สักการะ 

ความเคารพนับถือจากมหาชน  ได้เกิดขึ้นเป็นอันมากแก่พระ- 
พุทธเจ้าและแก่พระภิกษุสงฆ์  พวกนักบวชในลัทธิอื่น  (อัญญ- 
เดียรถีร์)  เกิดความริษยา  ไม่พอใจ  ที่ลาภสักการะและความ 
นบัถอืไม่ได้เกดิขึน้แก่พวกตนเช่นนัน้บ้าง จงึชวนกนัด่าว่าเสยีดสี 
พระผูม้พีระภาคและภกิษสุงฆ์ ภกิษทุัง้หลายได้กราบทลูเรือ่งนัน้ 
แด่พระศาสดา พระพุทธองค์ตรัสว่า

“ท่านทั้งหลาย ผู้อันสุขและทุกข์ถูกต้องแล้วในบ้าน  ในป่า 
ไม่ตัง้สขุและทกุข์นัน้จากตน ไม่ตัง้สขุและทกุข์นัน้จากผูอ้ืน่ ผสัสะ 
ทัง้หลายย่อมถกูต้องเพราะอาศยัอปุธิ  ผสัสะทัง้หลายพงึถกูต้อง 
นิพพานอันไม่มีอุปธิได้อย่างไรเล่า”

ผัสสะ
(สักการสูตร)

๑๑
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

อธิบายความ
พระพุทธพจน์นี้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายว่า  จะอยู่ในบ้าน 

หรืออยู่ในป่าก็ตาม  ให้ระวังเรื่องผัสสะ  เช่น  โสตผัสสะ  การ 
ได้ยินได้ฟังค�าด่าหรือค�าสรรเสริญ มุนีทั้งหลายย่อมตระหนักว่า 
การไหว้และการด่าเสมอกนั สขุหรอืทกุข์เกดิเพราะผสัสะ อย่างที่ 
ท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้ว่า 

“ความทุกข์ย่อมโผล่  เมื่อโง่เรื่องผัสสะ
ความทุกข์ย่อมไม่โผล่  เมื่อไม่โง่เรื่องผัสสะ”

สขุหรอืทกุข์เกดิจากกระท�าของผูอ้ืน่บ้าง  เกดิจากความคดิ 
ปรงุของตนเองบ้าง แต่ถ้าพจิารณาในแง่สญุญตา คอื ความว่าง 
จากตัวตนหรือของตน ย่อมไม่มีผู้ด่าหรือผู้ถูกด่า มันเป็นเพียง 
สักแต่ว่าธาตุ  ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคล  ไม่มีตัวตน  ไม่มีเราเขา

พระพุทธพจน์นี้ตรัสถึงอุปธิด้วย อุปธินั้นมี ๒ อย่าง คือ
ขันธูปธิ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือขันธ์
กิเลสูปธิ สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือกิเลส

เมือ่ไม่มทีัง้ ๒ อย่างกเ็ป็นนพิพาน เรยีกว่าขนัธนพิพานบ้าง 
กิเลสนิพพานบ้าง  ผัสสะทั้งหลายจะถูกต้องนิพพานได้อย่างไร 
นิพพานไม่มีอารมณ์  (อนารมฺณ�) 

พระพุทธพจน์นี้ทรงแสดงธรรมอย่างสูงแก่พระสงฆ์ผู ้ 
เดอืดร้อนเพราะถกูด่า  ในทีบ่างแห่งพระพทุธองค์ตรสัว่า  “เพราะ 
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สุขหรือทุกข์ถูกต้องแล้ว  บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่แสดงอาการ 
ขึ้นลง ภูเขาศิลาล้วนย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมฉันใด บัณฑิต 
ทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะนินทาและสรรเสริญฉันนั้น”

พทุธศาสนกิชนควรพจิารณาบ่อยๆ ซึง่โลกธรรม ๘ ตามแนว 
ของพระอรยิะ คอื พจิารณาส�าเหนยีกตามความเป็นจรงิว่า ลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข  เสื่อมลาภ  เสื่อมยศ นินทา ทุกข์  เป็นของ 
ไม่เที่ยง  มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  จิตใจจะได้ตั้งมั่นไม่ 
หวั่นไหวด้วยโลกธรรม  ในมงคลสูตรตรัสสอนว่า จิตของผู้ใดอัน 
โลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหว  เป็นจิตที่ไม่โศก ปราศจากธุลี 
เป็นจิตเกษม  เป็นมงคลอันสูงสุด
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ความเบื้องต้น
อุบาสกคนหนึ่งชาวบ้านอิจฉานังคละไปท�าธุระบางอย่างที่ 

เมืองสาวัตถี  เมื่อเสร็จธุระแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ วัด 
เชตวนั พระพทุธองค์ตรสัทกัทายว่า  “อบุาสกไม่ได้มาเฝ้าเสยีนาน 
แล้ว”  เขากราบทลูว่าอยากจะมาเฝ้าอยูน่านแล้วเหมอืนกนั แต่มี 
ภาระธรุะมากยุง่อยู่  จงึไม่ได้มาเฝ้า พระพทุธเจ้าทรงเปล่งอทุาน 
ในเวลานั้นว่า

“กิเลสเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้ใด ความสุขย่อมมีแก่ผู้นั้น 
หนอ ผูม้ธีรรมอนันบัได้แล้ว  เป็นพหสูตู  ท่านจงดบูคุคลผูม้กีเิลส 
เครื่องกังวล  เดือดร้อนอยู่  ผู ้ที่ยังเกี่ยวข้องด้วยผู้อื่นอยู่ย่อม 
เดือดร้อน”

ความไม่กังวล
เป็นเหตุให้เกิดสุข

(อุปาสกสูตร)

๑๒
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
อุบาสกผู้นั้นเป็นชาวอิจฉานังคลคาม อิจฉานังคลคามนั้น 

อยูใ่นแคว้นโกศลนัน้เอง ตามปกตเิขาไปเฝ้าพระพทุธเจ้าเสมอๆ 
แต่ขาดหายไปหลายวัน  เพราะยุ่งอยู่ด้วยกิจธุระบางอย่าง

เกีย่วกบัเรือ่งความกงัวล มนษุย์เรามคีวามกงัวลมาก ยิง่มี 
กิจมากยิ่งมีภาระมากก็ยิ่งมีความกังวลมาก นอกจากนี้ยังกังวล 
เพราะกเิลส  เช่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง ผูไ้ม่กงัวลจงึ 
อยูเ่ป็นสขุ ผูม้บีตุรภรรยาหรอืสามแีละญาตย่ิอมกงัวลด้วยบคุคล 
เหล่านัน้ ผูม้ทีรพัย์สมบตัมิากกก็งัวลด้วยทรพัย์สมบตั ิพระพทุธ-
องค์ตรสัว่า  “คนเขลาย่อมเดอืดร้อนอยูว่่า บตุรของเราม ีทรพัย์ 
ของเราม ีอนัทีจ่รงิแล้วตนของตนยงัไม่ม ีบตุรและทรพัย์จะมแีต่ 
ที่ไหน  (จักมีได้อย่างไร)”  (พาลวรรค ธรรมบท)

บางคราวมผีูม้ากราบทลูว่า ผูม้บีตุรย่อมบนัเทงิเพราะบตุร 
ผูม้โีค  (ทรพัย์สมบตั)ิ  ย่อมบนัเทงิเพราะโค ความบนัเทงิของบคุคล 
ย่อมมีได้เพราะสิ่งที่ยึดถือ  เมื่อไม่มีอะไรจะยึดถือก็ไม่มีอะไร 
จะบนัเทงิ พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า  “ผูม้บีตุรย่อมเศร้าโศกเพราะ 
บตุร ผูม้โีคย่อมเศร้าโศกเพราะโค ความเศร้าโศกของบคุคลย่อม 
มีเพราะสิ่งที่ยึดถือ  เมื่อไม่มีสิ่งที่ยึดถือก็จะไม่มีความเศร้าโศก” 
(เทวตาสังยุต สังยุตตนิกาย สคาถวรรค) 

การเกี่ยวข้องกับผู้อื่น น้อยบ้างมากบ้าง ถ้ายิ่งเกี่ยวข้อง 
กับบุคคลจ�านวนมากก็เดือดร้อนมาก  แม้จะให้ความสุขความ 
เพลดิเพลนิบ้างกเ็ป็นส่วนน้อย มเีรือ่งทกุข์ร้อนเสยีเป็นส่วนมาก 
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ท่านเรียกว่าสหคตทุกข์  แปลว่า ทุกข์ที่ไปด้วยกัน  ขณะที่เขียน 
เรื่องนี้อยู่  น�้าก�าลังท่วมใหญ่ทั้งในกรุงเทพฯ  และต่างจังหวัด 
ชาวบ้านต้องประสบทกุข์มากมาย  ต้องช่วยเหลอืกนัเป็นอนัมาก 
ผู้ที่บ้านน�้าไม่ท่วมก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการต้องช่วยเหลือผู้อื่น 
ด้วยความกรณุา ดวูุน่วายกนัไปหมด  เป็นมหาอทุกภยั  ต้องกงัวล 
เดอืดร้อนเพราะเป็นห่วงชวีติบ้าง  เป็นห่วงสขุภาพบ้าง  เป็นห่วง 
ทรพัย์สนิสมบตับ้ิาง มศีนูย์อพยพผูค้นมากมายเกดิขึน้ และต้อง 
ช่วยเหลือกันยืดเยื้อยาวนานหลายเดือน  เมื่อน�้าลดแล้วก็ต้อง 
เดอืดร้อนในเรือ่งค่าใช้จ่าย  เกีย่วกบัการซ่อมแซมบ้านเรอืน และ 
ซื้อหาทรัพย์สินที่เสียหายไป  เป็นความทุกข์กังวลไม่ใช่น้อย

สุภาษิตโลกนิติ บอกไว้ว่า
มีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยว    พันคอ
ทรัพย์ผูกบาทาคลอ    หน่วงไว้
ภริยาเยี่ยงอย่างปอ    รึงรัด มือนา
สามบ่วงใครพ้นได้    จักพ้นสงสาร

การเกี่ยวข้องกับผู้อื่นนั้นมีเรื่องต้องระวังมาก  โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ระวงัวาจา ท่านจงึกล่าวไว้ว่า “อยูค่นเดยีวให้ระวงัความคดิ 
อยู่ในหมู่มิตรให้ระวังวาจา” มีคนเป็นจ�านวนมากแตกกันเพราะ 
วาจา และรักกันเพราะวาจาก็มี  สุนทรภู่กล่าวไว้ว่า
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อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก 
แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย
เจ็บอย่างอื่นหมื่นแสนพอแคลนคลาย 
เจ็บจนตายเพราะเหน็บให้เจ็บใจ

ด้วยเหตนุีจ้งึต้องระวงัวาจาให้อยูใ่นวจสีจุรติเสมอ คอื  เว้น 
จากพูดเท็จ  เว้นจากพูดส่อเสียด  เว้นจากพูดค�าหยาบ  เว้นจาก 
พูดเพ้อเจ้อ แต่ให้พูดค�าจริง ค�าประสานสามัคคี  ค�าอ่อนหวาน 
และค�ามีประโยชน์

ความไม่กังวลและความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้นแหละเป็นที่พึ่ง 
หาใช่อย่างอื่นไม่  (พระพุทธพจน์)
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ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีเ่ชตวนัวหิาร ครัง้นัน้ 

มีหญิงคนหนึ่งมีครรภ์แก่จวนคลอด  เธอเป็นภริยาของปริพ- 
พาชกคนหนึ่ง  ได้บอกสามีว่าให้ไปเตรียมน�้ามันไว้ส�าหรับใช้เมื่อ 
เธอคลอดแล้ว  (น่าจะใช้ส�าหรบัทาท้อง) สามบีอกว่าไม่รูจ้ะไปหา 
ทีไ่หน  เกดิฉกุคดิขึน้ได้ว่า  ในพระราชวงัของพระเจ้าปเสนทโิกศล 
เขามีเนยใสและน�้ามันงาเป็นต้นไว้เลี้ยงสมณพราหมณ์ให้บริโภค 
เท่าที่ต้องการ แต่ห้ามน�าออกไป ปริพพาชกคิดว่าจะไปบริโภค 
น�้ามันงาแล้วมาส�ารอกออก คืออาเจียนออกมาให้ภริยาไว้ใช้ 
หลังคลอด  เขาได้ไปท�าตามนั้น  แต่เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก็ 
ไม่อาจส�ารอกออกได้ คอือาเจยีนออกไม่ได้  ถ่ายกไ็ม่ได้ จงึอดึอดั 
ทรมานเพราะดื่มเข้าไปมาก

ผู้ไม่กังวลย่อมอยู่เป็นสุข
(คัพภินีสูตร)

๑๓
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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ครัง้นัน้เวลาเช้า พระพทุธเจ้าเสดจ็ออกบณิฑบาต ณ เมอืง 
สาวัตถี  ทอดพระเนตรเห็นและทราบความเป็นไปเป็นมาของ 
ปริพพาชกนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานในขณะนั้นว่า

“ชนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล มีความสุขหนอ ชนผู้ถึงเวท 
(คืออริยมรรคญาณ)  เท่านั้น ชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวล ท่าน 
จงดูชนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่  ชนเป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ 
ในชนย่อมเดือดร้อน”

อธิบายความ
เรื่องความกังวลและไม่กังวลรวมทั้งเรื่องความเกี่ยวข้อง 

ด้วยผู้อื่น  ได้อธิบายไว้พอสมควรแล้วในเรื่องที ่ ๑๒ อันว่าด้วย 
เรื่อง  “ความไม่กังวลเป็นเหตุให้เกิดสุข”
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ความเบื้องต้น
อุบาสกคนหนึ่งมีบุตรอันเป็นที่รักเพียงคนเดียวสิ้นชีวิตลง 

อบุาสกผูน้ัน้รวมทัง้พวกพ้องมผ้ีาเปียกผมเปียก  ไปเฝ้าพระพทุธ- 
เจ้าตอนเทีย่งวนั ณ วดัเชตวนั  เมอืงสาวตัถ ี เมือ่พระศาสดาตรสั 
ถามว่า  “เหตุไรจึงมีผ้าเปียกผมเปียก พากันมาเฝ้าแต่เที่ยงวัน” 
จงึกราบทลูเรือ่งนัน้ให้ทรงทราบ พระผูม้พีระภาคทรงเปล่งอทุาน 
ว่า

เหยื่อของมัจจุราช
(เอกปุตตสูตร)

๑๔
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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“หมู่เทวดาและหมู่มนุษย์เป็นจ�านวนมาก ยินดีแล้วด้วย 
ความเพลดิเพลนิในรปูอนัเป็นทีร่กั ถงึความทกุข์  เสือ่มหมดแล้ว 
(จากสมบตั)ิ  ย่อมไปสูอ่�านาจแห่งมจัจรุาช พระอรยิบคุคลเหล่าใด 
แลไม่ประมาททั้งกลางคืนและกลางวัน  ย่อมละรูปอันเป็นที่รัก 
เสียได้  พระอริยบุคคลเหล่านั้นแลย่อมขุดขึ้นได้ซึ่งเหยื่อแห่ง 
มัจจุราช อันเป็นมูลแห่งวัฏทุกข์ที่ล่วงได้โดยยาก”

อธิบายความ
ตามพระพทุธอทุานนีแ้สดงให้เหน็ว่า ความทกุข์ ความโศก 

เกิดจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักและเกิดจากความรัก  ดัง 
พระพุทธพจน์ตอนหนึ่งว่า  “ความโศกและภัย  (ความกลัว)  ย่อม 
เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและความรัก ส�าหรับผู้ที่พ้นจากความรัก 
และสิ่งอันเป็นที่รักแล้วย่อมไม่มีความโศกและความกลัว” 
(ธรรมบท) 

ทีว่่ากลวันัน้ กลวัเขาจะไม่รกัตอบบ้าง กลวัความพลดัพราก 
จากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักบ้าง พึงพิจารณาเนืองๆ ตามพระ 
พุทธพจน์ที่ว่า  “เราจักต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจ 
เป็นธรรมดา”  เมื่อใดมีความรักและสิ่งอันเป็นที่รัก พึงตระหนัก 
ไว้เสมอว่า มันไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 
ด้วยสาเหตนุานาประการ มพีทุธศาสนสภุาษติบทหนึง่อนัน่าสนใจ 
มากว่า  “ความไม่เทีย่งเป็นธรรมดาของโลกทัง้ปวง รวมทัง้เทวโลก 
ด้วย  (สพพฺสสฺ  โลกสสฺ สเทวโลกสสฺ  เอเสว ธมโฺม ยททิ� อนจิจฺ�)”
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เพื่อความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น พึงประมวลมาซึ่งพระพุทธภาษิต 
ในปิยวรรค ธรรมบท และอรรถกถาแห่งปิยวรรค ธรรมบทนั้น

ผูท้ีย่งัมคีวามรกัและสิง่อนัเป็นทีร่กั  ย่อมต้องเวยีนว่ายตาย 
เกดิอยูใ่นสงัสารวฏั เรยีกว่าเป็นเหยือ่ของมจัจรุาช ส่วนพระอรยิเจ้า 
ผูไ้ม่ประมาทย่อมข้ามพ้นบ่วงแห่งมจัจรุาชเสยีได้ คอืไม่ต้องเวยีน 
ว่ายตายเกิดอีก ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตาย สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่า

“ความไม่ประมาทเป็นทางทีไ่ม่ตาย ความประมาทเป็นทาง 
แห่งความตาย ผูไ้ม่ประมาทชือ่ว่าย่อมไม่ตาย  ส่วนผูใ้ดประมาท 
แล้ว ชื่อว่าเป็นเหมือนผู้ตายแล้ว”

(อัปปมาทวรรค ธรรมบท) 

ถ้าจ�าเป็นต้องมีความรักและสิ่งอันเป็นที่รัก  ก็ขอให้ใช้ให้ 
เป็นประโยชน์ โดยการอาศยัสิง่นัน้สร้างความดแีละสร้างประโยชน์ 
แก่ตนและคนหมูม่าก คอื อาศยับ�าเพญ็บารมเีพือ่ข้ามสงัสารวฏั 
ต่อไปเหมือนพระโพธิสัตว์รักพระโพธิญาณเกิดแล้วเกิดอีกเพื่อ 
บ�าเพ็ญบารมีจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งวัฏสงสาร

ในน�า้คร�าหรอืน�า้ทีเ่ป็นโคลนตมยงัมเีงาดวงจนัทร์ฉนัใด  ใน 
สังสารวัฏอันเต็มไปด้วยทุกข์นี้ ก็ยังพอหาสิ่งที่ดีได้ฉันนั้น

ขอให้มีปัญญาเลือกเก็บเอาสิ่งที่ดีงามท่ามกลางสิ่งที่น่า 
รังเกียจ ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า  “ดอกปทุมเกิดในกองหยากเยื่อ 
ที่เขาทิ้งไว้ในหนทางใหญ่ ยังส่งกลิ่นหอมรื่นรมย์ใจฉันใด สาวก 
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ของพระสมัมาสมัพทุธเจ้าย่อมรุง่เรอืงยิง่ด้วยปัญญา ในท่ามกลาง 
ปถุชุนผูม้ดืบอดรกรงุรงัเหมอืนกองหยากเยือ่ฉนันัน้” และสภุาษติ 
ที่ว่า  “บุคคลผู้ประกอบด้วยปัญญาย่อมหาความสุขได้ในสิ่งที่น่า 
จะทุกข์  (ปญฺญาสหิโต นโร อิธ อปิทุกฺเขสุ สุขานิ  วินฺทติ)”
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ครั้งหนึ่ง  พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่กุณฑิยาวัน  ใกล้นคร 

กุณฑิยาของชาวโกลิยะ  ครั้งนั้น พระนางสุปปวาสาโกลิยธิดา 
ทรงครรภ์อยู ่๗  ปี ปวดครรภ์อยู ่๗ วนั  ได้รบัความทกุข์ทรมาน 
มาก  ไม่แน่พระทัยว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้หรือไม่  พระนางอยู่ 
ด้วยความคดิ ๓ อย่าง คอื คดิถงึคณุของพระพทุธเจ้า คณุของ 
พระนิพพาน และคุณของพระสงฆ์  ทรงขอร้องพระสวามีให้ไป 
เฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลูเรือ่งทีต่นทรงครรภ์อยู ่๗  ปี และปวด 
ครรภ์มา ๗  วันแล้ว  ขอถวายบังคมพระผู้มีพระภาคด้วยเศียร 
เกล้าเป็นท�านองลาตาย พระนางเป็นอริยสาวิการะดับโสดาบัน 
พระสวามีได้ไปเฝ้าและกราบทูลพระผู้มีพระภาคตามค�าของ 
พระนาง พระพทุธองค์ตรสัว่า  “ขอพระนางสปุปวาสาจงปลอดภยั 

ทุกข์มาในรูปแห่งสุข
(สุปปวาสาสูตร) 

๑๕
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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ไร้โรค  และคลอดบุตรที่ไร้โรคเถิด” พระพุทธด�ารัสตรัสอวยพร
เพียงเท่านี้  ปรากฏว่า พระนางสุปปวาสาคลอดบุตรในเวลานั้น 
ทเีดยีวโดยปลอดภยั  เมือ่พระสวามกีลบัมาเหน็พระนางสปุปวาสา 
คลอดบุตรแล้ว  รู้สึกชื่นชมยินดียิ่งนัก พระนางขอร้องพระสวามี 
ให้ไปเฝ้าพระพทุธเจ้าอกีครัง้หนึง่  เพือ่กราบทลูอาราธนาพระศาสดา 
พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์  เพื่อเสวยภัตตาหารในนิเวศของตน พระ 
สวามีได้ท�าตามนั้น

เวลานัน้ พระศาสดาได้ทรงรบัอาราธนาของอบุาสกคนหนึง่ 
ไว้แล้ว  เขาเป็นอปัุฏฐากของพระมหาโมคคลัลานะ พระพทุธเจ้า 
จึงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะเข้าเฝ้า ทรงเล่าเรื่องพระนาง 
สุปปวาสาให้ฟัง และตรัสให้พระมหาโมคคัลลานะไปเลื่อนกัณฑ์ 
นิมนต์ของอุบาสกผู้นั้นได้หรือไม ่พระมหาโมคคัลลานะรับพุทธ 
บญัชาแล้ว  ไปหาอบุาสกเพือ่ขอเลือ่นการนมินต์เป็นสปัดาห์หลงั 
จะได้หรือไม่ อุบาสกกราบเรียนท่านว่า ถ้าท่านสามารถรับรอง 
๓ อย่างก็เลื่อนได้ คือ

๑. รบัรองว่า ตลอดเวลา ๗ วนันี ้ โภคะของเขา จะไม่เสือ่ม 
  สิ้นไป

๒. เขายังคงจะมีชีวิตอยู่
๓. ศรัทธาของเขาจะไม่เสื่อม
พระมหาโมคคลัลานะตอบว่า  “รบัรองได้เพยีง ๒ อย่างคอื 

เรือ่งโภคะกบัเรือ่งชวีติ ส�าหรบัเรือ่งศรทัธานัน้อบุาสกต้องรบัรอง 
ตัวเอง อุบาสกจึงตกลง
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เป็นอนัว่า พระศาสดาพร้อมด้วยภกิษสุงฆ์ได้เสดจ็ไปเสวย 
ฉลองศรทัธาของพระนางสปุปวาสา พระสารบีตุรได้ตามเสดจ็ด้วย 
ได้ทกัทายกบัเดก็น้อยผูเ้ป็นโอรสของพระนางสปุปวาสา พระนาง 
ดีพระทัยยิ่งนักที่พระสารีบุตรทักทายบุตรของตน พระศาสดา 
ตรสัถามพระนางว่า ทรงครรภ์อยู ่๗ ปี ปวดครรภ์อยู ่๗ วนั ได้รบั 
ความทกุข์มากอย่างนี ้ยงัปรารถนาบตุรอกีหรอืไม่ พระนางกราบ 
ทลูว่า  “ถ้ามไีด้อกีสกั ๗ หนกจ็ะพอใจอย่างยิง่” พระศาสดาทรง 
เปล่งอุทานว่า

“สิ่งไม่น่ายินดีมักมาในรูปของสิ่งที่น่ายินดี  สิ่งที่ไม่น่ารัก 
มักมาในรูปของสิ่งที่น่ารัก  ความทุกข์มักมาในรูปของความสุข 
เพราะฉะนั้นคนจึงประมาทกันนัก”

อธิบายความ
อะไรคืออดีตกรรมของพระนางสุปปวาสาและบุตร อรรถ-

กถาเล่าว่าในอดีตกาล พระเจ้าโกศลยกทัพไปตีเมืองพาราณสี 
จบัพระเจ้าพรหมทตัผูค้รองเมอืงพาราณสไีด้แล้วประหารชวีติเสยี 
ได้อภิเษกอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตให้เป็นมเหสีของตน 
ส่วนบุตรชายของพระเจ้าพรหมทัตหนีไปได้  ซ่องสุมบุคคลอยู่ 
หลายปีจนสามารถจัดเป็นกองทัพได้  มาล้อมกรุงพาราณสีเพื่อ 
แย่งราชสมบัติคืน  ได้ล้อมอยู่ถึง ๗ ปีแต่ไม่อาจตีกรุงพาราณสี 
ให้แตกได ้ เพราะประชาชนในกรุงได้พากันออกทางประตูเล็กไป 
หาน�า้  ฟืน และอาหารมาเลีย้งดกูนัได้ในเมอืง พระมเหสซีึง่เป็น 
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มารดาของเจ้าชายได้ส่งสาส์นไปบอกความลบัให้ว่า  ให้ปิดประตู 
เล็กเสียด้วย  เจ้าชายได้ท�าดังนั้นเป็นเวลา ๗  วัน  ประชาชน 
เดือดร้อนจึงได้จับพระเจ้าโกศลปลงพระชนม์เสีย  ราชกุมารจึง 
สามารถตกีรงุพาราณสกีลบัคนืมาได้ นีค่อือดตีกรรมของพระนาง 
สุปปวาสาและบุตร

พระราชโอรสในสมัยนั้นมาเกิดเป็นพระสีวลี  ซึ่งได้รับการ 
ยกย่องเป็นเอตทคัคะทางมลีาภกว่าใครๆ ไปทางไหนไม่อดอยาก 
บางคราวพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางกันดารพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ 
ตรัสถามว่าพระสีวลีมาด้วยหรือไม่  ถ้าพระสีวลีมาด้วยก็ให้ไป 
ทางลัดซึ่งเป็นทางกันดารได้  อะไรคืออดีตกรรมของพระสีวลี 
ซึ่งเป็นเหตุให้สมบูรณ์ด้วยลาภ  อรรถกถาเล่าว่า  ในสมัยของ 
พระพทุธเจ้าพระนามว่าปทมุตุตระ พระสวีลไีด้เคยถวายมหาทาน 
แก่พระพทุธเจ้าและแก่ภกิษสุงฆ์ ตัง้ความปรารถนาว่าในอนาคต 
ขอให้เป็นผู้เลิศด้วยลาภ ต่อมาในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่า 
วปัิสส ีได้ถวายน�า้ผึง้ น�า้อ้อยและเนยใส ตัง้ความปรารถนาเช่นนัน้ 
เหมอืนกนั มาถงึสมยัพระพทุธเจ้าพระองค์นีจ้งึเป็นผูเ้ลศิด้วยลาภ 
พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นเอตทัคคะในทางมีลาภ

กรรมดแีละกรรมชัว่ตามให้ผลแก่ผูท้�าตลอดสงัสารวฏั  ท่าน 
จึงกล่าวว่า  ชีวิตมนุษย์เป็นสนามทดลองแรงกรรมว่าใครเคยได้ 
ท�าอะไรมาอย่างไร

ขออธิบายพระพุทธอุทานเพียงเล็กน้อย ดังนี้
โดยปริยายแห่งธรรม  ขันธ์  ๕  เป็นสิ่งไม่น่ายินดี  แต่คน 
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ทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีต่อขันธ์ ๕ ดูเวลาเด็กเกิดใหม่เถิด พ่อแม่ 
และญาตพิากนัชืน่ชมยนิด ีแม้แต่ลกูสนุขัและลกูแมว ลกูววั ลกู 
ควาย ลกูช้าง ลกูหมแีพนด้า  เป็นต้น กเ็ป็นเช่นเดยีวกนั ขนัธ์ ๕ 
เป็นสิ่งไม่น่ารักเพราะน�าทุกข์มาให้นานาประการ แต่คนก็พากัน 
หลงรกั ถงึกบัแย่งชงิกนักม็ี  เป็นเหตใุห้ทะเลาะววิาทกนั ประหตั 
ประหารกันเพราะสิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่ยินดี  ในมหาสติปัฏฐาน 
สตูรพระพทุธองค์ตรสัไว้ว่า  “ตณัหาเมือ่จะตัง้ลง กต็ัง้ลงในปิยรปู 
สาตรปูนีเ้อง” ขนัธ์ ๕ เป็นทกุข์ แต่คนทัง้หลายมกัเหน็เป็นความสขุ 
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 
ไม่เหน็อย่างนี ้แต่เหน็ตรงกนัข้ามคอื  เหน็ขนัธ์ ๕  น่ายนิด ี น่ารกั 
และเป็นเหตุให้เกิดสุข คนจึงประมาทกันนัก



ความเบื้องต้น
เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพาราม ปราสาทของนาง 

วิสาขามิคารมารดา นางวิสาขาได้เข้าไปเฝ้าตั้งแต่เที่ยงวัน พระ 
ศาสดาทรงทกัทายว่า  “เหตไุรวนันีจ้งึมาแต่เทีย่งวนั” นางกราบทลู 
ว่าไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทโิกศลด้วยกจิธรุะบางอย่างหลายครัง้แล้ว 
แต่ไม่ส�าเร็จคือไม่ได้เฝ้า พระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่า

“การอยู่ในอ�านาจของผู้อื่นทั้งหมดเป็นความทุกข์  ความ 
อิสระทุกอย่างเป็นความสุข  บุคคลเป็นอันมากเดือดร้อนอยู่ 
เพราะเป็นคนสาธารณะ  เพราะเหตุว่าความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่ง 
ที่ล่วงพ้นได้ยาก”

ความอิสระเป็นสุข
(วิสาขาสูตร) 

๑๖
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
ปราสาทคือเรือนชั้น  นางวิสาขาให้สร้างด้วยการบริจาค 

ทรัพย์ ๙  โกฏกหาปณะ ซึ่งนางได้มาจากการขายเครื่องประดับ 
มหาลดาปสาธน์ ซึง่นางซือ้ของนางเอง 

* ทีช่ือ่  “ปพุพาราม” นัน้ 
เพราะอยู่ทางทิศตะวันออกของนครสาวัตถี  นางวิสาขามักจะ 
มีชื่อตามว่า  “มิคารมารดา” มีนัย ๒ อย่างคือ

พ่อของสามีชื่อ มิคารเศรษฐี นับถือนางเป็นมารดาเพราะ 
ได้ชักน�าให้มานับถือพระพุทธศาสนา

บางต�าราว่า นางรูส้กึละอายทีค่นทัง้หลายเรยีกนางเช่นนัน้ 
เมือ่มบีตุรชายคนหนึง่จงึตัง้ชือ่บตุรชายนัน้ว่า มคิาระ  เพือ่จะได้ 
หมายความว่านางเป็นมารดาของเด็กชายมิคาระ

ที่นางไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยกิจธุระอย่างใดอย่าง 
หนึง่นัน้ อรรถกถาแห่งพระสตูรนีเ้ล่าว่ามคีนส่งของมาให้นาง แต่ 
เจ้าหน้าทีเ่กบ็ส่วย  (ภาษ)ี  เกบ็มากเกนิไป อนัทีจ่รงินางตัง้ใจไว้ว่า 
จะถวายของบางส่วนแด่พระเจ้าปเสนทโิกศล แต่นางไม่มโีอกาส 
ได้เข้าเฝ้าถึง ๓ ครั้ง  ครั้งสุดท้ายจึงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเล่าเรื่อง 
ถวาย พระพุทธองค์จึงทรงเปล่งอุทานนี้

พระพุทธอุทานนี้แปลตามความรู้ความเข้าใจของข้าพเจ้า 
ไม่ตรงกบัพระไตรปิฎกแปลเสยีทเีดยีว ขอยกภาษาบาลมีาไว้เพือ่ 
พิจารณาในที่นี้ด้วย

* โปรดดูรายละเอียดในเรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา หรือเรื่อง ทางแห่งความดี  เล่ม ๑ 
  ของผู้เขียนคนเดียวกัน
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สพฺพ� ปรวส� ทุกฺข� สพฺพ� อิสฺสริย� สุข�
สาธารเณ วิหญฺญนฺติ  โยคา หิ ทุรติกฺกมา

อธิบายโดย ๒ ปริยายคือ
ปริยายเบื้องต�่าหมายความว่า  การอยู่ในอ�านาจของผู้อื่น 

ทุกอย่างไปเป็นความทุกข์อย่างหนึ่ง  สมัยที่ยังมีทาสอยู่ลอง 
พจิารณาดชูวีติทาสกไ็ด้ แล้วแต่เจ้านายจะท�าอย่างไร จะเฆีย่นตี 
จะจองจ�าก็ท�าได้ทั้งนั้น  เพราะอยู่ในอ�านาจของเขา พระพุทธ- 
พจน์ว่า  “อ�านาจเป็นใหญ่ในโลก  (วโส อิสฺสริย�  โลเก)”  เมื่อมี 
ผูม้าถามว่าอะไรเป็นใหญ่ในโลก  ส่วนความอสิระทกุอย่างเป็นสขุ 
คือเสรีภาพนั้นเอง ทุกสังคมแสวงหาเสรีภาพไม่มีใครต้องการ 
ถูกกดขี่  แต่เสรีภาพต้องประกอบด้วยศีลธรรมและมนุษยธรรม 
มฉิะนัน้จะเป็นความป่าเถือ่นไม่มขีอบเขต  เราต้องจ�ากดัเสรภีาพ 
ของเราเพื่อเสรีภาพของผู้อื่นบ้าง

ส่วนข้อทีว่่า  “บคุคลย่อมเดอืดร้อนเพราะเป็นคนสาธารณะ” 
คอื เป็นทีเ่กาะเป็นทีอ่าศยัของผูอ้ืน่นงุนงัไปหมด ไม่มเีวลาเป็นของ 
ตวัเอง ความเป็นส่วนตวั  (Privacy)  เกอืบจะไม่มเีลย แต่บางคน 
ชอบกม็คีวามสขุความเพลดิเพลนิไปกบักจิกรรมนัน้ๆ  ถ้าไม่ชอบ 
ก็เห็นเป็นเรื่องรุงรังรบกวน พระพุทธพจน์ในโอวาทปาติโมกข์มี 
อยูข้่อหนึง่ว่า  ให้ยนิดใีนทีน่ัง่ทีน่อนอนัสงดั  (ปนตฺญจฺ สยนาสน�) 
ท่านสอนพระก็จริงแต่ฆราวาสก็เอามาใช้ได้เหมือนกัน การอยู่ 
ในทีส่งบสงดัเป็นกายวเิวกเป็นความสขุอย่างหนึง่ การเป็นบคุคล 
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สาธารณะย่อมต้องเดอืดร้อนเพราะคนส่วนมาก  เพราะโดยทัว่ไป 
ทกุคนมปัีญหาจงึมากระทบกบับคุคลสาธารณะนัน้ด้วย  เพราะว่า 
ความเกี่ยวข้องกันเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นได้ยาก  ทั้งนี้เพราะความ 
เกรงใจบ้าง  เพราะเป็นหน้าที่บ้าง

ปริยายเบื้องสูง ท่านเล็งไปถึงกิเลสและความปลอดจาก 
กเิลส กล่าวคอื การอยูใ่นอ�านาจของกเิลสเป็นทกุข์ ความอสิระ 
จากกเิลสเป็นสขุ ความขวนขวายมากเกนิไปในสาธารณประโยชน์ 
ท�าให้บุคคลต้องเดือดร้อน  ลองดูผู้เป็นใหญ่ซึ่งมีหน้าที่บ�าบัด 
ทกุข์บ�ารงุสขุของคนทัง้หลาย  เขาต้องเดอืดร้อนเพยีงไรในการท�า 
สาธารณประโยชน์ให้ส�าเร็จ อันที่จริงการท�าสาธารณประโยชน์ 
เป็นสิ่งที่ดี  แต่เป็นความดีที่ต้องเดือดร้อนในการขวนขวายช่วย
เหลือคนเป็นอันมาก ดูเวลาน�้าท่วมใหญ่ในปี ๒๕๕๔ นั่นเถิด 
ผู ้เป็นใหญ่ซึ่งต้องรับผิดชอบมากต้องเดือดร้อนเพียงใด  ค�า 
อธิบายส�าหรับข้อนี้คล้ายคลึงกับค�าอธิบายในปริยายเบื้องต�่า 
ส่วนค�าว่า  “ความเกี่ยวข้องเป็นสิ่งที่ล่วงพ้นได้ยาก” นั้น  ท่าน 
อธบิายไปถงึกเิลสเครือ่งเกีย่วข้อง อรรถกถาอธบิายค�าว่า  “ความ 
เกี่ยวข้อง”  (สงฺคา)  เป็นโยคะ ๔ 

“โยคะ”  แปลว่า  กิเลสเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องประกอบ
สัตว์ไว้ในวัฏฏะ ประกอบด้วย
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กามโยคะ    เกี่ยวกับเรื่องกามคุณ
ทิฏฐิโยคะ    เกี่ยวกับเรื่องความเห็นผิด
ภวโยคะ    เกี่ยวกับเรื่องความติดใจในภพ 
  ความอยากจะเกิดอีก
อวิชชาโยคะ   ความไม่รู้ตามความเป็นจริง
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ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูท่ีอ่นปิุยอมัพวนั แคว้น 

มลัละ สมยันัน้พระภทัทยิะผูเ้ป็นพระราชโอรสของพระนางกาฬิ- 
โคธาราชเทวกีอ็ยูท่ีน่ัน่ด้วย  ท่านจะยนื  เดนิ นัง่ นอน  ในทีใ่ดๆ 
กจ็ะเปล่งอทุานว่า สขุจรงิหนอ สขุจรงิหนอ ภกิษทุัง้หลายได้ยนิ 
ค�านั้นบ่อยๆ  เข้าใจว่า ท่านเปล่งอุทานเพราะระลึกถึงความสุข 
ในราชสมบตั ิจงึได้เข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้า กราบทลูความคดิ 
ของตนในเรือ่งพระภทัทยิะนัน้ พระพทุธองค์รบัสัง่ให้ภกิษรุปูหนึง่ 
ไปตามพระภทัทยิะมาเฝ้า ตรสัถามเรือ่งนัน้ พระภทัทยิะกราบทลู 
ว่า  เมือ่ก่อน อยูใ่นราชสมบตัมิ ีคนแวดล้อมมาก มอีารกัขามาก 

ผู้ไม่มีภัยไม่มีความโศก
(กาฬิโคธาภัททิยสูตร) 

๑๗
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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กย็งัอดสะดุง้หวาดหวัน่ไม่ได้ถงึภยัอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้แก่ตน 
แต่บดันีอ้ยูผู่เ้ดยีวไม่มกีารอารกัขาใดๆ แต่กม็คีวามสขุสงบด ีจงึ 
อุทานอยู่เสมอว่า สุขหนอ สุขหนอ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ 
แล้วทรงเปล่งอุทานว่า

“ท่านผูใ้ดไม่มคีวามโกรธ  ล่วงพ้นความเป็นอย่างนัน้อย่างนี้ 
ได้แล้ว แม้เทวดาทั้งหลายก็ไม่อาจรู้จิตของท่านผู้เช่นนั้นซึ่งเป็น 
ผู้มีความสุข ปราศจากภัยและไม่เศร้าโศก  (จะกล่าวไยถึงมนุษย์ 
ทั้งหลายเล่า)”

อธิบายความ
พระภัททิยะออกบวชพร้อมกับพระอานนท์ พระอนุรุทธ 

พระเทวทตั และอบุาลภีษูามาลาทีอ่นปิุยอมัพวนันัน้เอง บวชแล้ว 
ไม่นานก็ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์  ได้รับการยกย่องจากพระ- 
พุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางเป็นผู้มีตระกูลสูง  (ออกบวช)

เมื่อท่านเปล่งอุทานว่า  สุขหนอ สุขหนอ ด้วยปรารถนา 
เนกขัมมสุขคือสุขที่ได้จากการออกบวช และสิ้นกิเลสแล้ว ภิกษุ 
ทัง้หลายไม่เข้าใจจงึไปกราบทลูพระพทุธเจ้าเช่นนัน้ พระพทุธเจ้า 
แม้ทรงรู้อยู่ด้วยพระองค์เองแล้วว่า  พระภัททิยะเปล่งอุทาน 
เพราะเหตุไร  แต่ก็ทรงประสงค์จะให้พระภัททิยะพูดออกมาเอง 
จึงตรัสถามพระภัททิยะเช่นนั้น พระพุทธองค์ตรัสว่า  แม้เทวดา 
ทัง้หลายผูม้อีานภุาพมากยงัไม่รูจ้ติของภกิษเุช่นพระภทัทยิะ จะ 
กล่าวไยถึงปุถุชนทั้งหลายผู้ยังมีกิเลสอยู่
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ความเบื้องต้น
เมือ่พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั  เมอืงสาวตัถี 

สมยันัน้มภีกิษผุูเ้ป็นพระอรหนัต์รปูหนึง่ซึง่เป็นศษิย์ของพระมหา 
โมคคัลลานะ นั่งฟังธรรมอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเจ้า 
ท่านประสบทุกขเวทนาอันแรงกล้าอันเนื่องจากกรรมเก่า พระ 
พุทธเจ้าทรงทราบแล้วจึงทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“ภิกษุละกรรมทั้งหมดได้แล้ว  ก�าจัดกรรมเป็นดังธุลีที่ 
ตนท�าไว้แล้วในกาลก่อน ไม่มกีารยดึถอืว่าของเรา ด�ารงมัน่ คงที่ 
ประโยชน์ที่จะกล่าวกะชน  (ว่าท่านจงท�ายาเพื่อเรา) ย่อมไม่มี”

ผู้ละกรรมได้แล้ว
(กรรมสูตร)

๑๘
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน
76
พุทธอุทาน

อธิบายความ
พึงทราบกรรม ๔ อย่างก่อน คือ
กรรมด�า มวีบิากด�า หมายถงึ กรรมชัว่มผีลเป็นทกุข์  เช่น 

วิบากของพวกนรก
กรรมขาว มีวิบากขาว คือ  กรรมดีมีผลเป็นสุข  เช่น ผล 

กรรมของเทวดาบางพวก
กรรมทั้งด�าทั้งขาว มีผลทั้งด�าทั้งขาว หมายความว่า ทั้ง 

กรรมดกีรรมชัว่ผสมกนัคละกนั มผีลเป็นสขุบ้างเป็นทกุข์บ้าง  เช่น 
ผลกรรมในหมู่มนุษย์

กรรมไม่ด�าไม่ขาว มวีบิากไม่ด�าไม่ขาว  เป็นไปเพือ่ความสิน้ 
กรรม  เช่นกรรมของพระอรหันต์  แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องเสวย 
วบิากแห่งกรรมเก่าอยู ่ เช่น พระอรหนัต์องค์ทีพ่ดูถงึในพระสตูรนี้ 
แต่ท่านกล่าวว่า พระอรหันต์ไม่กลัวตาย  เพราะฉะนั้นท่านจึง 
ไม่ขวนขวายเพื่อให้ใครมารักษาโรคของท่าน  แม้จะป่วยหนัก 
สกัเพยีงใดกต็าม นอกจากว่าผูใ้กล้ชดิท่านจะไปแสวงหาหมอหรอื 
ยามาถวาย  ท่านกร็บัไว้เพือ่เป็นบญุแก่เขาเหล่านัน้  ท่านละความ 
ยึดมั่นในสังขารได้แล้ว  ไม่ยินดียินร้ายในสังขาร



ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ  วัดเชตวัน 

สมยันัน้พระนนัทะผูเ้ป็นบตุรของพระน้านาง  (พระนางมหาปชาบด-ี 
โคตมี)  ไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์  ปรารถนาจะสึก  มีภิกษุ 
รูปหนึ่งไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคถึงเรื่องนั้น พระศาสดาให้ 
ภกิษรุปูหนึง่ไปตามพระนนัทะมาเฝ้า ตรสัถามว่า  “เป็นความจรงิ 
หรอืไม่ทีไ่ม่ยนิดปีระพฤตพิรหมจรรย์ ปรารถนาจะสกึ”  เมือ่พระ 
นันทะกราบทูลรับว่าเป็นจริง  แล้วตรัสถามว่า  “เพราะเหตุไร” 
กราบทูลว่าระลึกถึงเจ้าสาวในวันแต่งงาน พระผู้มีพระภาคเจ้า 
จงึได้น�าพระนนัทะไปชมเทพธดิาชัน้ดาวดงึส์ ซึง่มอียูเ่ป็นจ�านวน 

ผู้ไม่หวั่นไหว
ในสุขและทุกข์

(นันทสูตร)

๑๙
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

มาก และตรสัถามว่า  “ระหว่างเทพธดิาชัน้ดาวดงึส์กบันางชนบท 
กลัยาณซีึง่เป็นเจ้าสาวของเธอ  ใครจะสวยกว่ากนั” นนัทะทลูรบั 
ว่า  เทพธดิาทัง้หลายสวยกว่าอย่างเทยีบกนัไม่ได้เลย พระพทุธ- 
องค์ตรสัว่า ขอให้พระนนัทะตัง้ใจประพฤตพิรหมจรรย์ ทรงรบัรอง 
ว่าจะให้เทพธดิาเหล่านัน้เป็นรางวลั แล้วพาพระนนัทะเสดจ็กลบั 
มาวดัเชตวนั ภกิษทุัง้หลายทราบเรือ่งนัน้แล้ว พากนัพดูล้อเลยีน 
พระนันทะว่าเป็นลูกจ้าง ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้ได้นางฟ้า 
เมื่อบ่อยเข้าพระนันทะก็รู้สึกละอายระอิดระอาอยู่  จึงปลีกออก 
จากหมู่อยู่แต่ผู้เดียว ตั้งใจท�าความเพียรจนได้บรรลุอรหัตตผล 
เป็นพระอรหันตขีณาสพ

คืนนั้นเอง  เทวดาได้ทราบเรื่องแล้ว  ได้เข้าไปกราบทูล 
พระผูม้พีระภาคว่า บดันีพ้ระนนัทะได้ส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์แล้ว 
วนัรุง่ขึน้พระนนัทะได้เข้าเฝ้าพระศาสดากราบทลูว่า การทีพ่ระองค์ 
ทรงประกันให้ข้าพระองค์ได้เทพธิดานั้น บัดนี้  พระองค์ได้พ้น 
จากเป็นผูป้ระกนัแล้ว คอืได้หลดุพ้นจากความเป็นผูป้ระกนั พระ 
ศาสดาตรสัว่าข้อนีเ้ราได้ทราบด้วยตนเองแล้ว  เมือ่คนืนีแ้ม้เทวดา 
ก็มาบอกเราเหมือนกัน” ดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่า

“เปือกตมคือกาม อันผู้ใดข้ามได้แล้ว  หนามคือกามอัน 
ผู้ใดย�่ายีได้แล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ถึงความสิ้นโมหะ ย่อมไม่หวั่นไหวใน 
สุขและทุกข์”
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อธิบายความ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้และอรรถกถาธรรมบท  เล่าไว้ 

ตรงกันว่า  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์  ได้รับอาราธนา 
ให้เสด็จไปในงานแต่งงานของพระนันทะกับนางชนบทกัลยาณี 
พระนันทะนั้นเป็นบุตรของพระนางมหาปชาบดีโคตมี  เป็นน้อง 
ร่วมบิดาเดียวกันกับพระผู้มีพระภาค ต่างพระมารดา  เมื่อเสวย 
เสรจ็แล้วได้ทรงมอบบาตรให้นนัทกมุารถอืตามเสดจ็ นนัทกมุาร 
นั้นคิดว่า พระศาสดาจะรับบาตรคืนตรงนั้นตรงนั้น  แต่ไม่ทรง 
รบัคนื จนเสดจ็ไปถงึวดัตรสัถามว่า  “จะบวชไหม” พระนนัทะนัน้ 
ใจจริงแล้วไม่อยากบวชเพราะนึกถึงเจ้าสาว แต่ทรงเกรงพระทัย 
พระศาสดา  ไม่กล้าตอบปฏิเสธจึงบวช การบวชของพระนันทะ 
มีมาด้วยอาการอย่างนี้

พระพทุธพจน์ข้างต้นนี ้ทรงเปรยีบกามว่าเหมอืนเปือกตม 
บ้าง  น่าจะเป็นเพราะเป็นของไม่สะอาด และตกลงไปแล้วถอนตน 
ขึ้นได้ยาก ดังที่มีเรื่องเล่าไว้ว่า  ช้างศึกของพระราชาบ้าง สิงโต 
บ้าง ตกลงไปในเปือกตมแล้วถอนตนขึ้นไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยเหลือ 
ทรงเปรยีบกามว่าเหมอืนหนามบ้าง  เพราะทิม่แทงให้เจบ็ปวดแก่ 
ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องโดยไม่ระวัง  ได้ทรงแสดงโทษของกามไว้เป็น 
อันมากในที่ต่างๆ  เช่น พระพุทธพจน์ที่ว่า  “กามทั้งหลายมีรส 
ที่น่ายินดีน้อย แต่มีโทษมากมีทุกข์มาก”  เป็นต้น ส�าหรับผู้พ้น 
จากกามแล้ว สิ้นโมหะแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์
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ครัง้หนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยูท่ีว่ดัเชตวนั พระยโสชะ 

พร้อมด้วยภกิษบุรวิาร ๕๐๐  เดนิทางไปเฝ้า  เมือ่ไปถงึวดัเชตวนั 
แล้ว ปราศรัยกับภิกษุเจ้าของถิ่นส่งเสียงอื้ออึง พระผู้มีพระภาค 
ตรสัถามพระอานนท์ว่า  “ใครนะ  ส่งเสยีงอือ้องึเหมอืนชาวประมง 
แย่งปลากัน” พระอานนท์กราบทูลให้ทรงทราบ  รับสั่งให้ภิกษุ 
เหล่านั้นเข้าเฝ้า  ตรัสประณามคือขับไล่ไม่ให้อยู่ในส�านัก ภิกษุ 
เหล่านั้นมีพระยโสชะเป็นประมุข  ถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 

ผู้มั่นคงเหมือนภูเขา
(ยโสชสูตร)

๒๐
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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แล้วจารกิไปยงัแคว้นวชัชี พ�านกัอยูท่ีร่มิฝ่ังแม่น�้าวคัคมุทุา สร้าง 
เสนาสนะมุงด้วยใบไม้  ในพรรษานั้นพระยโสชะได้ให้โอวาทแก่ 
ภกิษบุรวิารว่า พระผูม้พีระภาคผูห้วงัประโยชน์เกือ้กลูแก่พวกเรา 
ได้ประณามพวกเราแล้ว ท่านทั้งหลายอย่าได้ประมาท จงหมั่น 
ท�าความเพยีร ภกิษเุหล่านัน้เชือ่ค�าสัง่สอนของพระยโสชะ เป็นอยู่ 
ด้วยความไม่ประมาท  ได้บรรลุอรหัตตผลในพรรษานั้นทีเดียว

พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจากวัดเชตวันไปยังเมืองเวสาลี 
แคว้นวชัช ีประทบัอยู ่ณ กฏูาคารศาลาป่ามหาวนั รบัสัง่กบัพระ 
อานนท์  ให้ภกิษรุปูใดรปูหนึง่ไปตามพระยโสชะพร้อมด้วยบรวิาร 
มาเฝ้า  เมือ่ภกิษเุหล่านัน้มาเฝ้าแล้วพจิารณาว่า พระผูม้พีระภาค 
เป็นอยูด้่วยวหิารธรรมอะไรหนอ ทราบว่าทรงอยูด้่วยอาเนญชสมาธิ 
(เข้าผลสมาบัติประกอบด้วยอรหัตตผล)  จึงได้เข้าสมาธิเช่นนั้น 
บ้าง พระอานนท์ได้เหน็พระผูม้พีระภาคทรงเฉยอยู ่จงึได้กราบทลู 
พระผู้มีพระภาคถึง ๓  ครั้ง  ทั้งในปฐมยาม มัชฌิมยาม  และ 
ปัจฉิมยามว่า  ภิกษุทั้งหลายนั่งอยู่นานแล้ว  ขอให้ตรัสอะไรๆ 
แก่ภิกษุเหล่านั้นบ้าง  เมื่อรุ่งอรุณพระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับพระ 
อานนท์ว่า พระองค์และภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ด้วยอาเนญช 
สมาธิ  (แต่พระอานนท์ไม่รู้) ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“ภิกษุใดชนะหนามคือกาม ชนะการด่า  การฆ่า  และการ 
จองจ�าได้แล้ว ภิกษุนั้นมั่นคงไม่หวั่นไหวดุจภูเขา ภิกษุนั้นย่อม 
ไม่หวั่นไหวในสุขและทุกข์”
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82
พุทธอุทาน

อธิบายความ
เรื่อง  “หนามคือกาม”  ได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องที่  ๑๙
เรือ่ง  “อาเนญชสมาธ”ิ  ท่านหมายถงึ สมาธซิึง่สมัปยตุด้วย 

อรหัตตผล มีจตุตถฌานเป็นบาท
“ผูม้ัน่คงเหมอืนภเูขา” อนัว่าภเูขาศลิาย่อมไม่หวัน่ไหวด้วย 

แรงลมฉันใด  ผู้บรรลุอรหัตตผลแล้วย่อมไม่หวั่นไหวในสุขและ 
ทุกข์ฉันนั้น



ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นพระสารีบุตร 

และพระโมคคลัลานะ นัง่คูบ้ลัลงัก์ตัง้กายตรง ด�ารงสตไิว้เฉพาะหน้า 
เข้าผลสมาบัติ  (เข้าไปเสวยความสุขจากอริยผลซึ่งตนได้แล้ว) 
ทรงเปล่งอุทานส�าหรับพระสารีบุตรว่า

“ภกิษผุูด้จุภเูขา ย่อมไม่หวัน่ไหวเพราะความสิน้โมหะ เหมอืน 
ภูเขาหินไม่หวั่นไหว ตั้งอยู่ด้วยดีฉะนั้น”

ทรงเปล่งอุทานส�าหรับพระมหาโมคคัลลานะว่า
“ภิกษุผู้เข้าไปตั้งกายคตาสติไว้แล้ว ส�ารวมแล้วในผัสสาย- 

ตนะ ๖ มีจิตตั้งมั่นแล้วเนืองๆ พึงรู้นิพพานของตน”

พระสารีบุตร
และพระโมคคัลลานะ

(สารีปุตตสูตร และ โกลิตสูตร)

๒๑
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

อธิบายความ
๑. ค�าว่า  “กายคตาสติ”  แปลว่า สติเป็นไปในกาย หมาย 

ความว่า พิจารณากายนี้โดยอาการ ๓๒  (ทวัตติงสาการ)  โดย 
ความเป็นของปฏกิลูบ้าง  โดยความเป็นธาตบุ้าง  ถ้าพจิารณาโดย 
ความเป็นของปฏิกูล  จัดเป็นสมถกรรมฐาน  ถ้าพิจารณาโดย 
ความเป็นธาตุสักแต่ว่าธาตุกล่าวคือ  ดิน  น�้า  ไฟ  ลม อากาศ 
จัดเป็นวิปัสสนากรรมฐาน

อาการ ๓๒ นั้น  จัดเป็นธาตุดิน ๒๐ มีผม ขน  เล็บ ฟัน 
หนัง  เป็นต้น  จัดเป็นธาตุน�้า  ๑๒ มีน�้าลาย  น�้ามูก  น�้าไขข้อ 
น�า้มตูร  (ปัสสาวะ)  เป็นต้น พระพทุธเจ้าทรงสรรเสรญิกายคตา- 
สตไิว้มาก  เช่นว่า ผูใ้ดได้บรโิภคกายคตาสต ิผูน้ัน้ชือ่ว่าได้บรโิภค 
อมตธรรม  เป็นต้น

๒.  ข้อว่า  “ส�ารวมดีแล้วในผัสสายตนะ  ๖”  อธิบายว่า 
ผสัสายตนะ ทัง้ ๖ คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ  เมือ่กระทบกบั 
อายตนะภายนอก ๖ มรีปูเป็นต้น  ท่านเรยีกว่าอนิทรยีสงัวร  ใน 
นิทเทศแห่งอินทรียสังวร  (นิทเทศ  = ค�าขยาย) พระพุทธองค์ 
ตรัสว่า  “เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ถือเอาโดยนิมิตต์  ไม่ถือเอาโดย 
อนุพยัญชนะ ที่เป็นเหตุให้อภิชฌาและโทมนัสรั่วไหลเข้าสู่จิต”

ค�าว่า  “ถือเอาโดยนิมิตต์”  นั้น  หมายความว่า  ถือเอา 
โดยส่วนรวม  เช่น  รูปนี้สวย  รูปนี้ไม่สวย  ค�าว่า  “ถือเอาโดย 
อนุพยัญชนะ”  นั้นคือ  ถือเอาโดยแยกส่วน  เช่น  ตาสวย  ตา 
ไม่สวย มือสวย มือไม่สวย  เป็นต้น
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ค�าว่า  “อภิชฌา”  หมายถึง  ความยินดี  ความอยากได้ 
ความพอใจ ค�าว่า  “โทมนัส” คือ ความไม่อยากได้  ความไม่น่า 
ยินดี  ความไม่พอใจเมื่อเห็นรูปด้วยตาเป็นต้นแล้ว  ระวังจิตมิให้ 
ยินดียินร้ายในเรื่องหูกับเสียง  จมูกกับกลิ่น  ลิ้นกับรส  กายกับ 
โผฏฐัพพะ  ใจกับธัมมารมณ์  (อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจ)  ก็ท�านอง 
เดียวกัน

๓. ค�าว่า  “มีจิตใจมั่นคงเป็นไปติดต่อ” หมายความว่า มี 
จิตใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในผัสสายตนะทั้ง ๖ และในโลกธรรม ๘ 
มีลาภ ยศ  เป็นต้น

๔. ค�าว่า  “ผูเ้ช่นนัน้ย่อมรูน้พิพานของตน” หมายความว่า 
เมื่อประกอบด้วยธรรม ๓ อย่างข้างต้น มีกายคตาสติเป็นต้น 
ย่อมเข้าถึงนิพพานอันบุคคลได้โดยยาก
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ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ  เวฬุวัน  ใกล้นคร 

ราชคฤห์ สมยันัน้พระปิลนิทวจัฉะมปีกตเิรยีกผูอ้ืน่ว่า  “คนถ่อย” 
(วสลิวาทะ)  ภิกษุทั้งหลายได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระ 
ปิลินทวัจฉะพูดค�าหยาบ  ยกตนข่มผู้อื่น  พระศาสดารับสั่งให้ 
ภิกษุรปูหนึง่ไปตามพระปิลนิทวจัฉะมาเฝ้า  เมือ่พระปิลนิทวจัฉะ 
มาเฝ้าแล้ว ตรัสถามว่า  “จริงหรือที่มักเรียกผู้อื่นว่า  ‘คนถ่อย’ ” 
พระปิลนิทวัจฉะทูลรับว่าเป็นความจริงอย่างนั้น ทรงใคร่ครวญ 
ถงึขนัธ์ในอดตีของพระปิลนิทวจัฉะ ทรงทราบว่าพระปิลนิทวจัฉะ 
เคยเกิดในตระกูลพราหมณ์ติดต่อกันมา ๕๐๐ ชาติแล้ว จึงตรัส 
บอกแก่ภิกษุทั้งหลายถึงเรื่องนั้น แล้วทรงเปล่งอุทานว่า

พระปิลินทวัจฉะ
(ปิลินทวัจฉสูตร)

๒๒
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

“มายาและมานะไม่มีในท่านผู้ใด  ผู้ใดสิ้นโลภะไม่ยึดถือ 
อะไรๆ ว่าเป็นของตน  เป็นผู้ไม่หวัง ละความโกรธได้แล้ว มีตน 
คือจิตเยือกเย็นเต็มที่  ผู้นั้นจะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้  เรียกว่า 
สมณะก็ได้  เรียกว่าภิกษุก็ได้”

อธิบายความ
ค�าว่า  “มายา” มีความหมาย ๓ อย่างคือ
๑.  เจ้าเล่ห์ หมายความว่า ไม่แสดงตนตามทีเ่ป็นจรงิ เสแสร้ง 

  หลอกลวง
๒. ความงาม เช่น พระนามของพระนางมหามายาพระพทุธ- 

  มารดา แปลว่า ผู้มีความงามมาก
๓. ขนบประเพณ ี เช่นค�าว่า  “ขตัตยิมายา” หมายถงึขนบ 

  ประเพณขีองกษตัรย์ิ “พราหมณมายา” ขนบประเพณขีอง 
  พราหมณ์  เป็นต้น

มายาในพระคาถานี้  หมายถึง ความหมายในข้อที่  ๑ คือ 
เจ้าเล่ห์

ค�าว่า  “มานะ” แปลว่า ความถือตัว ความทะนงตน ท่าน 
แสดงไว้ ๙ อย่าง แต่ขอกล่าวในทีน่ีเ้พยีง ๓ อย่าง คอื มานะว่า 
สูงกว่าเขา  เสมอเขา ต�่ากว่าเขา ตามความเป็นจริงแล้วไม่มีใคร 
สงูกว่าใครหรอืต�่ากว่าใครโดยประการทัง้ปวง สงูกว่าหรอืต�่ากว่า 
อยู่ที่มาตรฐานเทียบ

ค�าว่า  “ผูส้ิน้โลภะ” หมายความว่า  ไม่มโีลภะทัง้อย่างหยาบ 

87



พุทธอุทาน

อย่างกลาง อย่างละเอียด  โลภะอย่างหยาบ คือ  โลภอยากได้ 
ของผูอ้ืน่โดยไม่ชอบธรรม คอือยากได้ในทางทจุรตินัน่เอง  โลภะ 
อย่างกลาง หมายถงึ ความไม่รูจ้กัพอ แม้จะได้มาโดยสจุรติกต็าม 
(อสนฺตุฏฺฐิตา  อมตฺตญฺญุตา)  โลภะอย่างละเอียด  หมายถึง 
ความติดใจหมกมุ่นพัวพันในสมบัติของตน  ไม่รู ้จักปล่อยวาง 
ไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลาย  โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา 
ที่แท้จริง  เราจ�าต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพียง 
แต่อาศัยใช้ชั่วคราวเท่านั้น  จึงไม่ควรยึดมั่นว่าอะไรๆ  เป็นของ 
เราที่แท้จริง  (อมโม) 

ค�าว่า  “เป็นผูไ้ม่หวงั” พงึทราบบคุคล ๓ จ�าพวกโดยปรยิาย 
ทางธรรม คือ

๑. ผู้หมดหวัง  หมายความว่า  เป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรม 
  หมดหวงัในการบรรลมุรรคผล  เหมอืนคนเกดิในตระกลู 
  จัณฑาล หมดหวังในราชสมบัติ

๒. ผู้มีหวัง  คือ  ผู้มีศีลมีธรรม มีหวังในมรรคผลนิพพาน 
  เปรยีบเหมอืนผูเ้กดิในตระกลูกษตัรย์ิมหีวงัในราชสมบตัิ

๓. ผูไ้ม่หวงั หมายความว่า ได้บรรลถุงึความหวงัแล้ว ไม่ต้อง 
  หวงัอกีต่อไป หรอืได้บรรลมุรรคผลนพิพานแล้ว  เปรยีบ 
  เหมอืนผูไ้ด้รบัอภเิษกเป็นพระราชาแล้ว  ในพระคาถานี้ 
  หมายเอาบุคคลประเภทที่ ๓ นี้

ข้อว่า  “ผูล้ะความโกรธได้แล้ว” คอื  ไม่มคีวามโกรธ จงึเป็น 
ผู้มีตนคือจิตเยือกเย็นเต็มที่  ไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มายั่วให้ 
โกรธ
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วศิน อินทสระ

ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวมานี้  จะเรียกว่าเป็นพราหมณ์ก็ได้ 
ในความหมายว่าเป็นผู้ลอยบาปได้แล้ว จะเรียกว่าสมณะก็ได้ใน 
ความหมายว่าเป็นผู้สงบ  จะเรียกว่าภิกษุก็ได้ในความหมายว่า 
เป็นผู้ท�าลายกิเลสได้แล้ว  เป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ

อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้กล่าวว่า ที่พระปิลินทวัจฉะกล่าว 
ถ้อยค�าว่า  “คนถ่อยๆ” ดังนี้จนติดปากแม้เป็นพระอรหันต์แล้ว 
ท่านว่าเป็นวาสนาคือความประพฤติจนเคยชิน แม้พระอรหันต์ 
ก็ละวาสนาไม่ได้  มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ 
ละได้ทั้งกิเลสและวาสนา
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ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูท่ีเ่วฬวุนั พระมหา- 

กัสสปเข้านิโรธสมาบัติอยู่ที่ปิปผลิคูหาใกล้เมืองราชคฤห์นั่นเอง 
เมือ่ครบ ๗ วนัแล้วได้ออกจากนโิรธสมาบตัิ พจิารณาหาคนทีจ่ะ 
ถวายบณิฑบาตแก่ท่านเพือ่ได้อานสิงส์มาก มเีทพธดิาจ�านวนมาก 
ต้องการถวายอาหารแก่ท่านแต่ท่านห้ามเสยีเพราะท่านต้องการ 
โปรดคนยากจน สมัยนั้นท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วยนางสุชาดา 
ได้ปลอมตัวมาเป็นช่างหูกที่ยากจน  เมื่อพระมหากัสสปผ่านมา 
ทางนั้น  ก็ได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่ท่าน พระมหากัสสปรับ 
แล้วพิจารณาอาหารนั้น  เห็นว่าประณีตนักไม่สมกับเป็นของ 
คนยากจน  จึงพิจารณาดูด้วยญาณ ทราบว่าเป็นท้าวสักกะจึง 
กล่าวว่า  ต่อไปมหาบพิตรอย่าได้ท�าเช่นนี้อีก  (เพราะเป็นการ 

พระมหากัสสป
(มหากัสสปสูตร) 

๒๓
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

ขัดลาภของคนยากจน) ท้าวสักกะดีพระทัยเหาะขึ้นไปในอากาศ 
แล้วเปล่งอุทานว่า  “ทานที่ยอดเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในพระ- 
มหากัสสป”

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเสียงนั้นของท้าวสักกะด้วย 
ทิพยโสตแล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า

“เทวดาทัง้หลายย่อมชืน่ชมยนิดต่ีอภกิษผุูถ้อืบณิฑบาตเป็น 
วัตร ผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่น ผู้คงที่  ผู้สงบดีแล้ว ผู้มีสติทุกเมื่อ”

อธิบายความ
การถอืบณิฑบาตเป็นวตัรนัน้  เป็นธดุงค์ข้อหนึง่ใน ๑๓  ข้อ 

ความจรงิพระมหากสัสปถอืธดุงค์ไม่เพยีงแต่บณิฑบาตเท่านัน้ มี 
ข้ออื่นๆ อีกมาก แต่ในที่นี้ท่านยกมากล่าวเพียงเรื่องบิณฑบาต

ค�าว่า  “ผู้เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่น”  นั้น  แสดงถึงความเป็น 
ผูเ้บากายเบาจติ  เป็นผูม้กีจิน้อยมภีาระน้อย  เป็นคณุสมบตัขิอง 
ผู้มุ่งสันตบท

ค�าว่า  “ผูค้งที”่ หมายความว่า จติใจมัน่คงไม่หวัน่ไหวด้วย 
โลกธรรม ๘ มีลาภ  เสื่อมลาภ  เป็นต้น

ค�าว่า  “ผูส้งบดแีล้ว” หมายความว่า มกีายสงบ วาจาสงบ 
ใจสงบ

ค�าว่า  “มีสติทุกเมื่อ” หมายความว่า  เป็นผู้ไม่ประมาท มี 
สติเป็นเครื่องคุ้มครองตน  เทวดาทั้งหลายย่อมชื่นชมยินดีต่อ 
ภิกษุผู้เป็นเช่นนี้
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ความเบื้องต้น
เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ภิกษุมาก 

รูปด้วยกันชวนกันว่า พวกเราถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตรกันเถิด 
เพราะจะได้เหน็  ได้ฟัง  ได้ดมกลิน่  ได้ลิม้รส  ได้ถกูต้องโผฏฐพัพะ 
อนัน่าพอใจ และได้ยนิเสยีงสรรเสรญิจากมหาชนด้วย  เมือ่เทีย่ว 
บณิฑบาต ฉนัอาหารเช้าแล้ว นัง่สนทนากนัทีโ่รงกลมในวดัเชตวนั 
พระผู้มีพระภาคเสด็จมา  ตรัสถามทราบความที่ภิกษุเหล่านั้น 
สนทนากนัแล้วจงึตรสัว่า  “สนทนากนัในเรือ่งอย่างนีห้าสมควรไม่ 
ธรรมดาภิกษุเมื่อนั่งประชุมกันควรสนทนาธรรมกันหรือนิ่งเสีย 
ยังจะดีกว่า” ดังนี้แล้วทรงเปล่งอุทานว่า

เสียงสรรเสริญ
(ปิณฑปาตสูตร)

๒๔
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

“ถ้าไม่ต้องการเสียงสรรเสริญแล้ว  เทวดาทั้งหลายย่อม 
ชื่นชมยินดีต่อภิกษุผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัตร  เลี้ยงตนไม่เลี้ยงผู้อื่น 
เป็นผู้คงที่”

อธิบายความ
ในพระพทุธพจน์นี ้มเีงือ่นไขอยูท่ีว่่า  ถ้าภกิษไุม่อยากได้เสยีง 

สรรเสรญิแล้ว การถอืบณิฑบาตเป็นวตัรกเ็ป็นสิง่ทีด่ ี แต่ถ้าท�าไป 
เพราะอยากได้เสยีงสรรเสรญิ พระพทุธองค์กท็รงต�าหน ิ ในคมัภร์ี 
พระวนิยัมเีรือ่งเล่าไว้ว่า ภกิษรุปูหนึง่ถอืการอยูป่่าเป็นวตัร กราบทลู 
พระพุทธเจ้าว่า  ท่านถือการอยู่ป่าเป็นวัตรด้วยคิดว่าเพื่อให้ 
ชนทั้งหลายเคารพนับถือเลื่อมใส พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “เธอคิด 
อย่างนีเ้ป็นอาบตัทิกุกฎแล้ว”  (อาบตัทิกุกฎ แปลว่า  ไม่ด ี ไม่งาม 
ไม่เหมาะสม) 

โดยนยันี ้ ธรรมดาภกิษถุอืวตัรต่างๆ ไม่ควรท�าเพือ่ต้องการ 
เสยีงสรรเสรญิ ความนบัถอืจากมหาชน แต่ควรท�าเพือ่การขดัเกลา 
กิเลส  เพื่อฝึกตนให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม มีพระพุทธพจน์ 
อยูบ่ทหนึง่ซึง่น่าสนใจมากส�าหรบัภกิษผุูป้ฏบิตั ิคอืพระพทุธพจน์ 
ที่ว่า

“ผู้ใดยอมให้ท้องพร่อง อดทนต่อความหิวได ้ เป็นผู้ฝึกตน 
แล้วบ�าเพญ็ตบะ  (คอืความอดทน) พอประมาณในอาหารทีบ่รโิภค 
ไม่ท�าบาปเพราะเห็นแก่กิน  บัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็น 
สมณะในโลก”
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ความเบื้องต้น
ณ วดัเชตวนัวหิาร  บ่ายวนัหนึง่ภกิษทุัง้หลายนัง่สนทนากนั 

ทีโ่รงกลมถงึเรือ่งศลิปะต่างๆว่า ศลิปะอะไรเป็นเลศิ  เช่น ศลิปะ 
เรือ่งช้าง เรือ่งม้า  เป็นต้น พระพทุธเจ้าเสดจ็มา ณ ทีน่ัน้ ตรสัถาม 
ถึงเรื่องที่ภิกษุทั้งหลายสนทนาค้างอยู่  ทรงทราบแล้วตรัสว่า 
“พวกเธอบวชแล้วไม่ควรสนทนากันเรื่องอย่างนี ้ เมื่อนั่งประชุม 
กนัควรสนทนาธรรมหรอืนิง่เสยีดกีว่า ดงันีแ้ล้วทรงเปล่งอทุานว่า

“ผูใ้คร่ประโยชน์ ประพฤตตินเบากายเบาใจ มอีนิทรย์ีสงบ 
แล้ว หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวง  ไม่มีอาลัย  ไม่ยึดมั่นอะไรๆ 

ไม่ต้องมีศิลปะก็อยู่ได้
(สิปปสูตร)

๒๕
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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ว่าเป็นของเรา  ไม่หวงั ประหารมารได้แล้ว  เทีย่วไปผูเ้ดยีว ชือ่ว่า 
เป็นภิกษุแท้  ไม่ต้องมีศิลปะก็มีชีวิตอยู่ได้”

อธิบายความ
๑.  ค�าว่า  “ไม่ต้องมีศิลปะก็มีชีวิตอยู่ได้”  แปลจากค�าว่า 

“อสิปฺปชีวี”  แต่ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต่างๆ ตามที่พระพุทธองค์ 
ตรัสไว้ในพระคาถานี้

๒. ค�าว่า  “ผูใ้คร่ประโยชน์” หมายถงึ ทัง้ประโยชน์ตนและ 
ประโยชน์ผู ้อื่น  หรือประโยชน์ทั้ง  ๓  คือ  ประโยชน์ในโลกนี้ 
ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์สงูสดุคอื มรรค ผล นพิพาน

๓. ค�าว่า  “ประพฤตตินเบากายเบาใจ” หมายความว่า  เป็น 
ผู้มีกิจน้อยมีภาระน้อย  ไม่มีเรื่องยุ่งยากในชีวิต

๔. ค�าว่า  “ผูม้อีนิทรย์ีสงบแล้ว” คอื มอีนิทรย์ี ๖ กล่าวคอื 
ตา หู  จมูก ลิ้น กาย  ใจ สงบแล้ว

๕. ค�าว่า “หลดุพ้นแล้วในธรรมทัง้ปวง” หมายความว่า ไม่ตดิ 
ในธรรมทั้งปวง ละได้แล้วทั้งบุญและบาป

๖. ค�าว่า  “ไม่มอีาลยั” หมายถงึ ไม่มอีาลยัในทีอ่ยู ่ ไม่ยดึถอื 
อะไรๆ  ว่าเป็นของเรา  ไม่หวงัเพราะได้ตามทีห่วงัแล้ว หมายถงึ 
อรหัตตผลและนิพพาน

๗. ค�าว่า  “ฆ่ามารได้แล้ว”  โดยเฉพาะอย่างยิง่คอืกเิลสมาร 
เที่ยวไปผู้เดียว  ไม่มีตัณหาเป็นเพื่อน
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เมือ่พระพทุธเจ้าตรสัรูใ้หม่ๆ ประทบัเข้านโิรธสมาบตัเิสวย 

วมิตุตสิขุอยู ่๗ วนั  ใต้ต้นโพธิท์ีต่รสัรูน้ัน่เอง  เมือ่ออกจากนโิรธ- 
สมาบัติแล้วทรงพิจารณาสัตว์โลกด้วยพุทธจักษุ ทรงเปล่งอุทาน
ในเวลานั้นว่า

“โลกนี้มีความเดือดร้อน ถูกผัสสะครอบง�าแล้ว  สัตว์โลก 
ข้องอยูใ่นภพ มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา ถกูภพครอบง�าแล้ว 
เพลดิเพลนิอยูใ่นภพนัน่เอง สตัว์โลกเพลดิเพลนิด้วยสิง่ใด สิง่นัน้ 
เป็นภัย ทุกข์นี้ย่อมเกิดเพราะอาศัยอุปธิ  (ขันธ์และกิเลส) ความ 
เกิดแห่งทุกข์ย่อมไม่มีเพราะสิ้นอุปาทาน  สัตว์ทั้งหลายเป็น 
จ�านวนมากถูกอวิชชาครอบง�า”

ฯลฯ

สัตวโลก
(โลกสูตร)

๒๖
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
ทีว่่า  “ทรงตรวจดหูมูส่ตัว์ด้วยพทุธจกัษ”ุ นัน้  ท่านหมายเอา 

อาสยานุสยญาณและอินทริยปโรปริยัตตญาณ
อาสยานุสยญาณ นั้น หมายถึง พระญาณที่ทรงรู้อาสัย 

และอนสุยัแห่งสตัว์ทัง้หลาย อาสยัคอือธมิตุ หมายถงึ ความโน้ม 
เอียงแห่งจิต  อนุสัย หมายถึง  กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดาน 
ของสัตว์ทั้งหลาย  เป็นกิเลสส่วนลึก

อนิทรยิปโรปรยิตัตญาณ นัน้ หมายถงึ พระญาณทีท่รงรู้ 
อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายว่าอ่อนหรือแก่กล้า อินทรีย์  หมายถึง 
อินทรีย์  ๕  คือ  ศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธิ  ปัญญา พระญาณ 
ดังกล่าวนี้ไม่มีทั่วไปแก่สาวกทั้งหลาย คือ มีเฉพาะพระพุทธเจ้า 
เท่านั้น

สัตว์โลกมีความเดือดร้อนอยู่ด้วยเพลิง ๒ กอง คือ  เพลิง 
กิเลสและเพลิงทุกข์  สมดังที่ตรัสไว้ในอาทิตตปริยายสูตรว่า 
“สิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน” ค�าว่า  “สิ่งทั้งปวง” หมายถึง อายตนะ 
ภายใน  ๖  มีตาเป็นต้น,  อายตนะภายนอก  ๖  มีรูปเป็นต้น 
จกัขวุญิญาณ จกัขสุมัผสั  เวทนาซึง่เกดิจากจกัขสุมัผสัเป็นต้นนัน้ 
เป็นสุขบ้าง  เป็นทุกข์บ้าง  ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง ก็ล้วนเป็นของร้อน 
ร้อนเพราะเพลิงกิเลสคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  ร้อนเพราะเพลิง 
ทกุข์มเีกดิ แก่  เจบ็ ตาย  เป็นต้น สาวกของพระอรยิะได้ฟังดงันี้ 
แล้วเหน็ความจรงิดงันีแ้ล้ว จงึเบือ่หน่ายในตา รปู  เป็นต้น  เมือ่ 
เบื่อหน่ายก็คลายก�าหนัด  เมื่อคลายก�าหนัดก็หลุดพ้นฯ
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ค�าว่า “ถกูผสัสะครอบง�าแล้ว” หมายความว่า พอใจในผสัสะ 
บ้าง  ไม่พอใจในผัสสะบ้าง ท�าให้เกิดอภิชฌาบ้าง  โทมนัสบ้าง 
อภิชฌา คือความอยากได้  โทมนัส คือความเสียใจ

ในทีบ่างแห่ง พระพทุธเจ้าทรงแสดงถงึผสัสายตนกินริยะ คอื 
นรกทีเ่กีย่วกบัอายตนผสัสะ คอื ผสัสะทางอายตนะอนัไม่เป็นที่ 
พอใจ  เป็นนรกทีเ่หน็ได้ในปัจจบุนั พร้อมกนันัน้ทรงแสดงผสัสา- 
ยตนกิสคัคะ แปลว่า สวรรค์ทีเ่กีย่วกบัผสัสายตนะ คอื ผสัสะอนั 
เป็นที่พอใจ หมายความว่า  เมื่อใดได้เห็นรูป  ได้ฟังเสียงเป็นต้น 
อันเป็นที่พอใจ  เมื่อนั้นเป็นสวรรค์ส�าหรับบุคคลนั้น  เมื่อใดได้ 
เห็นรูป  ได้ฟังเสียงเป็นต้นอันไม่เป็นที่พอใจ  เมื่อนั้นเป็นนรก

ค�าว่า “สตัว์โลกข้องอยูใ่นภพ ท่องเทีย่วอยูใ่นภพ” ดงัข้อความ 
ทีว่่า  “สตัว์ ๕ ขนัธ์บ้าง ขนัธ์เดยีวบ้าง ๔ ขนัธ์บ้าง  ท่องเทีย่วอยู่ 
ในภพใหญ่ภพน้อย  (ปญเฺจกจตโุวการา ส�สรนตฺา ภวาภเว)” ค�าว่า 
“ภพใหญ่” หมายถึง  สุคติ  คือมนุษย์  เทวดา และพรหม ค�าว่า 
“ภพน้อย” หมายถึง ทุคติหรืออบาย ๔ คือ นรก  เปรต อสุร- 
กาย  เดรัจฉาน  โดยปริยายหนึ่ง  ภพมี ๒ อย่าง คือ กรรมภพ 
ได้แก่  ความอยากเกิดในภพต่างๆ ที่คิดว่ามีความสุข  (The will 
to be born) อปุปัตตภิพ หมายถงึทีเ่กดิของสตัว์ทัง้หลาย กล่าว 
คอื กามภพ รปูภพ อรปูภพ  เรยีกเป็น  “ภมู”ิ กม็ ีหมายถงึ ภมูิ 
จิตของสัตว์ผู้ข้องอยู่ในภูมิต่างๆ  เช่น กามาวจรภูมิ  ภูมิจิตของ 
สัตว์ผู้ข้องอยู่ในกาม  เป็นต้น

98



วศิน อินทสระ

ข้อว่า  “สัตว์โลกข้องอยู่ด้วยสิ่งใด  สิ่งนั้นเป็นภัย”  เพราะ 
น�าทกุข์มาให้ ดงัพระพทุธพจน์ทีว่่า  “อจุจาระกต็าม ปัสสาวะกต็าม 
แม้เพียงเล็กน้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด ภพแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็น 
ที่ตั้งแห่งทุกข์ฉันนั้น  ยังมีภพอยู่ตราบใดก็ยังมีภัยคือทุกข์อยู่ 
ตราบนั้น

อปุธ ิคอื ขนัธ์  เรยีกขนัธปูธ ิ เป็นทีต่ัง้แห่งความยดึมัน่ถอืมัน่ 
อปุธคิอืกเิลส  เรยีกกเิลสปูธ ิ เป็นทีต่ัง้แห่งกองทกุข์ทัง้สิน้  ถ้าไม่มี 
ขนัธ์เช่นรปูขนัธ์เป็นต้น กไ็ม่ต้องทกุข์ด้วยรปูขนัธ์นัน้  ถ้าไม่มกีเิลส 
เช่น  โลภะ  โทสะ  โมหะ  เป็นต้น  ก็ไม่ต้องทุกข์เพราะกิเลสนั้น 
ลองคิดดูเถิดว่า  สัตว์โลกผู้เวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏ ต้องได้รับ 
ทุกข์ทรมานเพราะอุปธิทั้งสองนี้เพียงไร  แม้พระอรหันต์ผู้สิ้น 
กิเลสูปธิแล้ว  ก็ยังต้องเดือดร้อนอยู่บ้างเพราะรูปขันธ์อันช�ารุด 
ทรุดโทรมเจ็บป่วย

อุปาทานมีกามุปาทานเป็นต้น  เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเหตุแห่ง 
ทุกข์  ท่านจึงกล่าวว่า  “โดยสรุป อุปาทานในขันธ์ ๕  เป็นทุกข์ 
(สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปฺปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา)”

อวชิชา คอื ความไม่รูต้ามความเป็นจรงิ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
อญัญาณในอรยิสจั ๔  เป็นความหมายทีแ่ท้จรงิของอวชิชา คอื 
ไม่รู้ตามความเป็นจริงในเรื่องทุกข ์ สมุทัย นิโรธ และมรรค  ใน 
ปฏจิจสมปุบาท พระพทุธองค์ทรงแสดงว่า  “อวชิชาเป็นเบือ้งต้น 
แห่งความทกุข์ การดบัอวชิชาเป็นเบือ้งต้นแห่งการดบัทกุข์” สตัว์ 
โลกถูกอวิชชาครอบง�าอยู่  จึงไม่เห็นตามที่เป็นจริง
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ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูท่ีภ่เูขาจาลกิา  ใกล้ 

เมืองจาลิกา สมัยนั้นพระเมฆิยะเป็นอุปัฏฐาก  เช้าวันหนึ่งพระ 
เมฆยิะทลูขอลาไปบณิฑบาต ณ ชนัตคุาม  เมือ่พระผูม้พีระภาค 
ทรงอนุญาตแล้วก็เข้าไปบิณฑบาต  ขากลับได้พบสวนมะม่วง 
แห่งหนึ่งน่ารื่นรมย์  เหมาะที่จะท�าความเพียร  จึงรีบกลับมา 
กราบทลูพระผูม้พีระภาคว่าจะขอลาไปท�าความเพยีรทีส่วนมะม่วง 
พระพุทธเจ้าตรัสยับยั้งไว้ว่า  “ขอให้อยู่ก่อนจนกว่าจะมีภิกษุ 
รปูอืน่มาเป็นอปัุฏฐากแทน” แต่พระเมฆยิะกย็งัคงยนืยนัทีจ่ะไป 
ท�าความเพียรที่สวนมะม่วง พระพุทธเจ้าตรัสห้ามถึง ๓ ครั้งก็ 
ไม่ยอมฟัง ทูลว่า  “พระองค์ไม่มีกิจที่จะต้องท�าให้ยิ่งขึ้นไปแล้ว 

วิตก
(เมฆิยสูตร)

๒๗
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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ส่วนตนยังต้องท�าความเพียรเพื่อคุณยิ่งๆ ขึ้นไปอยู่” พระพุทธ- 
เจ้าจึงตรัสว่า  “เมื่อเธอพูดว่าจะไปท�าความเพียรเพื่อคุณที่ยิ่งขึ้น 
ไป  เราจะพึงกล่าวอะไรได้อีกเล่า”

พระเมฆิยะไปยังสวนมะม่วงนั้นเพื่อท�าความเพียรตามที่ 
ตั้งใจ แต่ท�าไม่ได้เพราะถูกวิตกทั้ง ๓ ครอบง�า  วิตกทั้งสามนั้น 
คอื กามวติก ความตรกึเรือ่งกาม, พยาบาทวติก ความตรกึเรือ่ง 
พยาบาท, วหิงิสาวติก ความตรกึเรือ่งการเบยีดเบยีน จงึกลบัมา 
เฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า กราบทูลให้ทรงทราบเรื่องวิตกนั้น

พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องแล้วได้ทรงแสดงธรรมอันเป็น 
คณุสมบตั ิ๕ ประการเพือ่บ่มเจโตวมิตุตทิีย่งัไม่แก่กล้าให้แก่กล้า 
(เจโตวิมุตติ  = ความหลุดพ้นทางใจ หมายถึง  สมาธิหรือฌาน 
ระดับต่างๆ) คุณสมบัติ ๕ ประการนั้นคือ

๑.  เป็นผู้มีกัลยาณมิตร
๒.  เป็นผู้มีศีล  ส�ารวมในปาติโมกข์  สมบูรณ์ด้วยอาจาระ 

  และโคจร  เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย  สมาทาน 
  ศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย

๓.  เป็นผู้ใด้โดยไม่ยากซึ่งอภิสัลเลขกถา คือ ถ้อยค�าเป็น 
  เครื่องขัดเกลากิเลส

๔.  เป็นผู้มีความเพียรเสมอต้นเสมอปลาย  ไม่ทอดธุระใน 
  กุศลธรรม

๕.  เป็นผูม้ปัีญญา ทัง้อทุยตัถคามนิปัีญญา และ นพิเพธกิ- 
  ปัญญา
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เมื่อทรงแสดงคุณสมบัติ  ๕ ประการนี้แล้ว  ได้ทรงแสดง 
ธรรมอีก ๔ ประการให้ยิ่งขึ้นไป คือ

๑. อสุภภาวนา  เพื่อละราคะ
๒.  เมตตาภาวนา  เพื่อละพยาบาท
๓. อานาปานสติ  เพื่อตัดอกุศลวิตกทั้ง ๓
๔. อนจิจสญัญาภาวนา  เพือ่ถอนอสัมมิานะ  (ความทะนง 

ตน) อนึ่ง ผู้ได้อนัตตสัญญาอันสืบเนื่องมาจากอนิจจสัญญานั้น 
ย่อมเพิกถอนอัสมิมานะเสียได้  สามารถบรรลุนิพพานได้ทีเดียว

ทรงโอวาทพระเมฆิยะดังนี้แล้ว ทรงเปล่งอุทานว่า
“วิตกอันเลวทราม วิตกอันละเอียด  เป็นไปแล้ว ท�าใจให้ 

ฟุง้ซ่าน บคุคลผูม้จีติหมนุไปแล้วไม่ทราบวติกแห่งใจเหล่านี ้ ย่อม 
แล่นไปสู่ภพน้อยและภพใหญ่  ส่วนบุคคลผู้มีความเพียร มีสติ 
ทราบวิตกแห่งใจ  เหล่านี้แล้วย่อมปิดกั้นเสีย  พระอริยสาวก 
ผู้ตรัสรู้แล้วย่อมละได้เด็ดขาด  ไม่มีส่วนเหลือ  ซึ่งวิตกเหล่านี้ 
ที่เป็นไปแล้วท�าใจให้ฟุ้งซ่าน”

อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่า  สวนมะม่วงนั้นเคยเป็นพระราชอุทยาน 

ของพระเมฆิยะในชาติหนึ่งเมื่อพระเมฆิยะเป็นพระราชา  เมื่อ 
ท่านไปท�าความเพียรที่สวนมะม่วงนั้น  สัญญาเก่าๆ  เกิดขึ้นจึง 
ฟุ้งซ่านด้วยวิตกต่างๆ  ไม่อาจท�าจิตให้สงบได้

ค�าว่า  “อภิสัลเลขกถา”  ในพระสูตรท่านขยายความเป็น 
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กถาวตัถ ุ๑๐ กล่าวคอื ถ้อยค�าทีค่วรน�ามาพดูกนั น�ามาสนทนากนั 
กถาวัตถุ ๑๐ นั้นคือ

๑. อปัปิจฉกถา ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้มกัน้อยในปัจจยั ๔ เป็นต้น
๒. สนัตฏุฐกิถา  ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้สนัโดษในปัจจยั ๔ เป็นต้น 

  ตามมีตามได้
๓. ปวิเวกกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้พอใจในความสงบสงัด
๔. อสงัสคัคกถา  ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้ไม่คลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ 

  โดยไม่จ�าเป็น
๕. วริยิารมัภกถา  ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้ปรารภความเพยีร คอื 

  ท�าความเพียรสม�่าเสมอติดต่อ มีความบากบั่นมั่นคง 
  ไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรม

๖. สีลกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้มีศีล
๗. สมาธิกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้เจริญสมาธิ
๘. ปัญญากถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้อบรมปัญญา
๙. วิมุตติกถา ถ้อยค�าที่ชักน�าให้หลุดพ้นจากกิเลส
๑๐.  วมิตุตญิาณทสัสนกถา  ถ้อยค�าทีช่กัน�าให้รูเ้หน็ในความ 

    หลุดพ้นนั้น
ค�าว่า “อทุยตัถคามนิปัีญญา” หมายถงึ  ปัญญาทีท่�าให้รูเ้หน็ 

ความเกดิและความดบัแห่งสงัขารทัง้หลาย ค�าว่า “นพิเพธกิปัญญา” 
หมายถึง ปัญญาที่ช�าแรกกิเลส รู้เห็นตามเป็นจริงในอริยสัจ ๔



ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่สาลวัน  (ป่าไม้ 

สาละ)  ใกล้เมืองกุสินารา มีภิกษุจ�านวนมากด้วยกันพักอยู่ที่นั่น 
แต่ภกิษเุหล่านัน้ไม่สงบ ฟุง้ซ่าน ปากกล้า  (คอืพดูมาก)  ไม่ส�ารวม 
วาจา พระพุทธองค์ทรงปรารภเหตุนี้จึงทรงเปล่งอุทานในเวลา 
นั้นว่า

“ภิกษุมีกายไม่รักษาแล้ว  เป็นมิจฉาทิฏฐิ  และถูกถีนมิทธะ 
ครอบง�าแล้ว  ย่อมไปสู่อ�านาจแห่งมาร  เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึง 
เป็นผูร้กัษาจติ มคีวามด�ารชิอบเป็นโคจร มุง่สมัมาทฏิฐเิป็นเบือ้ง 
หน้า  รู้ความเกิดขึ้น และเสื่อมไปแล้ว ครอบง�าถีนมิทธะ พึงละ 
ทุคติทั้งหมดได้”

ภิกษุผู้ไปสู่อ�านาจแห่งมาร
(อุทธตสูตร)

๒๘
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
ค�าว่า  “ภกิษผุูม้กีายไม่รกัษาแล้ว” หมายความว่า  ไม่ส�ารวม 

กาย คนองกาย ไม่ตัง้อยูใ่นกายสจุรติ ๓ คอื  เว้นจากการฆ่า การ 
เบยีดเบยีนทางกาย  เว้นจากการลกัทรพัย์  เว้นจากการประพฤติ 
ผิดในกาม กายสุจริต คือ  เว้นจากกรรมทั้ง ๓ อย่างนั้น

ค�าว่า  “เป็นมจิฉาทฏิฐ”ิ คอื มคีวามเหน็ผดิ  เหน็ไม่ถกูต้อง 
ตามท�านองคลองธรรม  เช่น  เห็นว่าบุญบาปไม่มี  ท�าดีไม่ได้ดี 
ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว  เป็นต้น

ค�าว่า “ถกูถนีมทิธะครอบง�า” ถนีมทิธะ แปลว่า ความง่วงงนุ 
ความท้อแท้  ง่วงบ่อยๆ ท�าให้เกยีจคร้านไม่ท�าความเพยีร หรอื 
ไม่ได้ท�าสิ่งที่ควรท�าในเวลาที่ควรท�าเพราะมัวง่วงงุนอยู่  มีพระ- 
พุทธภาษิตว่า  “ผู้มักหลับ พูดมาก  ไม่ลุกขึ้นในกาลที่ควรลุกขึ้น 
เกียจคร้าน มักโกรธ นั่นเป็นปากทางแห่งความเสื่อม”  (ปราภว 
สูตร ขุททกนิกาย) 

ค�าว่า  “พงึไปสูอ่�านาจแห่งมาร” พงึทราบเรือ่ง มาร ๕ คอื
๑.  ขันธมาร หมายถึง ขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์  เป็นต้น
๒. กเิลสมาร หมายถงึ กเิลสมโีลภะ โทสะ โมหะ  เป็นต้น
๓.  เทวปุตตมาร หมายถึง  เทวดาผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิ  คอย 

  ขวางกั้นไม่ให้คนท�าความดี  สนับสนุนคนท�าชั่ว  ผู้เป็น 
  ใหญ่ที่มีลักษณะเช่นนี้ควรจัดเข้าในเทวปุตตมารนี้ด้วย

๔. อภิสังขารมาร หมายถึง ความคิดปรุงแต่งในทางชั่ว
๕. มจัจมุาร หมายถงึ ความตายซึง่มาพรากชวีติของคนดี 

  มีประโยชน์ในกาลที่ยังไม่ควร
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ขันธ์ที่ท่านจัดเป็นมารนั้นเพราะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์นานา 
ประการ ถ้าไม่มีขันธ์ก็ไม่มีทุกข์ พระพุทธพจน์มีว่า  “ความทุกข์ 
เสมอด้วยการบริหารขันธ์ไม่มี  (นตฺถิ  ขนฺธสมา ทุกฺขา)”  ลองดู 
ความทกุข์ความวุน่วายของสงัคมเถดิ จะเหน็ความจรงิข้อนีอ้ย่าง 
ชัดเจน  เพียงเรื่องการท�ามาหากินเรื่องเดียวก็ยุ่งไปทั้งโลกแล้ว 
ในหมู่สัตว์ดิรัจฉานยิ่งเห็นเรื่องนี้ชัดเจน

ข้อว่า  “พึงเป็นผู้รักษาจิต”  หมายความว่า  รักษาจิตให้ 
ปราศจากโทษต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้น  เพราะจิตที่รักษา 
คุ ้มครองดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้  พึงรักษาจิตให้เว้นจากกาย 
ทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต  ให้เว้นจากมิจฉาทิฏฐิตั้งอยู่ในสัมมา 
ทฏิฐิ นอกจากนีท้รงสอนให้รกัษาจติด้วยความไม่ประมาทใน ๔ 
สถาน คือ  ไม่ให้ก�าหนัด  ไม่ให้ขัดเคือง  ไม่ให้หลง  ไม่ให้มัวเมา 
ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัด ขัดเคือง ลุ่มหลง และ 
มัวเมา

ข้อว่า  “มคีวามด�ารชิอบเป็นโคจร” หมายความว่า มคีวาม 
คิดชอบเป็นทางด�าเนินชีวิตคือคิดเป็น มีพระพุทธพจน์บทหนึ่ง 
ว่า  “ผู้ใดเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ  เห็นสิ่งที่เป็นสาระว่า 
ไม่เป็นสาระ ผู้นั้นมีความเห็นผิดเป็นทางด�าเนินย่อมไม่ได้สิ่งที่ 
เป็นสาระ ส่วนผู้ใดเห็นสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระ  เห็นสิ่งที่ไม่ 
เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ ผูน้ัน้มคีวามเหน็ถกูต้องเป็นทางด�าเนนิ 
ย่อมได้รับสิ่งที่เป็นสาระ”  (ธรรมบท ขุททกนิกาย) 

มพีระพทุธพจน์ในองัคตุตรนกิายว่า  “มจิฉาทฏิฐเิป็นไปเพือ่ 
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โทษใหญ่ สัมมาทิฏฐิเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่”
ข้อว่า  “รู้ความเกิดขึ้นและเสื่อมไป” หมายความว่า ความ 

เกิดขึ้นและเสื่อมไปแห่งสังขาร  แห่งนามรูป  ดังข้อความที่ว่า 
“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็น 
ธรรมดา การสงบสังขารทั้งหลายเสียได้เป็นสุข”

ข้อว่า  “พงึละทคุตทิัง้หมดได้” หมายถงึ ทคุตหิรอือบายภมูิ 
๔ คอื นรก  เปรต อสรุกาย และสตัว์เดรจัฉาน และความตกต�า่ 
ต่างๆ ที่บุคคลท�าขึ้นเองบ้าง สังคมและโลกท�าให้บ้าง ภัยธรรม 
ชาติบ้างฯ



ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ 

เสดจ็จารกิไปในแคว้นโกศล ทรงแวะลงข้างทางประทบัทีใ่ต้ต้นไม้ 
ต้นหนึ่ง นายโคบาล  (คนเลี้ยงโค) คนหนึ่งเข้าไปเฝ้า  ได้สนทนา 
กับพระผู้มีพระภาคแล้วชื่นใจเลื่อมใส  ได้อาราธนาเพื่อเสวยที่ 
บ้านของตนในวนัรุง่ขึน้ พระผูม้ีพระภาคทรงรับแลว้  วนัรุง่ขึ้นได้ 
เสดจ็ไปพร้อมด้วยภกิษสุงฆ์จ�านวนมากทีบ้่านของนายโคบาลนัน้ 
เขาได้เตรียมอาหารที่ประณีตถวาย พระพุทธเจ้าเสวยเสร็จแล้ว 
ทรงแสดงธรรมให้ฟังคืออนุปุพพิกถาและอริยสัจ นายโคบาลได้ 

จิตที่ตั้งไว้ผิด
(โคปาลสูตร)

๒๙
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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ส�าเรจ็โสดาปัตตผิล  เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็กลบั  เขาเดนิไปส่งเสดจ็ 
ชั่วระยะหนึ่งแล้วกลับ  เขาถูกชายผู้หนึ่งฆ่าตายในระหว่างทาง 
ภิกษุบางรูปที่ตามมาภายหลังได้เห็นเขาถูกฆ่าตายแล้ว  จึงไป 
กราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงเปล่ง 
อุทานในเวลานั้นว่า

“โจรเห็นโจร คนมีเวรเห็นคนมีเวร พึงท�าสิ่งร้ายให้แก่กัน 
อันใด จิตที่ตั้งไว้ผิดยังท�าร้ายบุคคลได้มากยิ่งกว่านั้น”

อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่านายโคบาลนัน้ชือ่นนัทะ ทีจ่รงิเป็นคนมัง่คัง่ 

แต่เพือ่จะปกปิดทรพัย์สมบตัขิองตนจงึไปรบัจ้างเลีย้งโคของท่าน 
อนาถบิณฑิกเศรษฐี

ทีเ่ขาถกูฆ่าตายนัน้อรรถกถาเล่าว่า  เขาครอบครองสระน�า้ 
แห่งหนึ่งในหมู่บ้านไว้แต่ผู้เดียว  ชาวบ้านแค้นเคืองผูกใจเจ็บ 
ชายคนหนึ่งในหมู่บ้านนั้นเมื่อได้โอกาสจึงฆ่าเขาเสีย

เนือ่งจากตอนนัน้เขาเป็นพระโสดาบนัแล้ว อรรถกถากล่าว 
ว่า ผูฆ่้าเขาได้ท�าอนนัตรยิกรรมคอืกรรมอนัหนกั  เพราะฆ่าพระ 
อริยบุคคล ควรตระหนักในที่นี้ว่า  การฆ่าพระอริยบุคคลแม้ยัง 
ไม่เป็นพระอรหันต์ ท่านอนุโลมเข้าในอนันตริยกรรมเหมือนกัน

พึงทราบอนันตริยกรรม ๕ คือ
๑. ฆ่ามารดา
๒. ฆ่าบิดา
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๓. ฆ่าพระอรหันต์
๔. ท�าร้ายพระพทุธเจ้าจนพระโลหติห้อ  (โดยธรรมดาใครๆ 

  ไม่อาจท�าร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตออกจากพระ 
  กายได้) 

๕. ท�าสังฆเภท คือ ท�าสงฆ์ให้แตกกัน
พระพุทธอุทานนี้  ทรงหมายถึงผู้ที่ฆ่านายโคบาลว่าตั้งจิต 

ไว้ผดิ  เป็นเหตใุห้เขาท�ากรรมหนกั มพีระพทุธพจน์ทีต่รงกนัข้าม 
กบัพระพทุธอทุานนีว่้า  “มารดา บดิา และญาตทิัง้หลายสามารถ 
ให้สมบตัใิด จติทีต่ัง้ไว้ถกูสามารถให้สมบตันิัน้ได้มากกว่าทีม่ารดา 
บิดาเป็นต้นจะพึงให้ได้”  (ธรรมบท ขุททกนิกาย)
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ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่เวฬุวันใกล้เมือง 

ราชคฤห์ สมยันัน้พระสารบีตุรและพระมหาโมคคลัลานะอยูท่ีถ่�า้ 
ชื่อ กโปตกันทรา  เขตเมืองราชคฤห์นั่นเอง  วันหนึ่งเป็นวันเพ็ญ 
พระจนัทร์เตม็ดวง พระสารบีตุรนัง่เข้านโิรธสมาบตัอิยูท่ีก่ลางแจ้ง 
มียักษ์ ๒ ตนมาจากทิศเหนือจะไปทางทิศใต ้ เห็นพระสารีบุตร 
แล้ว ยักษ์ตนหนึ่งบอกว่าจะท�าร้ายพระสารีบุตร คือตีศีรษะด้วย 
ก�าปั้น  เพื่อนของเขาห้ามถึง ๓ ครั้งแต่เขาก็ไม่ฟัง  ตีศีรษะพระ 
สารีบุตรซึ่งเพิ่งปลงผมใหม่ๆ ยักษ์นั้นถูกแผ่นดินสูบไปตกนรก 
พระมหาโมคคัลลานะเข้าไปถามขณะที่พระสารีบุตรออกจาก 
นิโรธสมาบัติแล้วว่า ท่านรู้สึกเจ็บที่ศีรษะบ้างไหม พระสารีบุตร 
ตอบว่ารู้สึกปวดศีรษะเล็กน้อย พระมหาโมคคัลลานะชมเชยว่า 

ผู้มีจิตไม่หวั่นไหว
(ชุณหสูตร)

๓๐
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ท่านสารบีตุรมฤีทธิม์ากมอีานภุาพมาก ถกูยกัษ์ซึง่มอีานภุาพมาก 
เหลือเกินตีที่ศีรษะ  รู้สึกเพียงปวดศีรษะเล็กน้อย พระสารีบุตร 
ชมเชยพระมหาโมคคัลลานะว่า  ท่านมหาโมคคัลลานะมีฤทธ์ 
มากมีอานุภาพมาก ที่ได้เห็นยักษ์ท�าเช่นนั้น ตัวท่านเองไม่เห็น 
แม้แต่ปีศาจคลุกฝุ่น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับเสียงสนทนา 
ของพระอัครสาวกทั้งสองนั้นด้วยทิพยโสตแล้ว ทรงเปล่งอุทาน
ในขณะนั้นว่า

“จิตของผู้ใดตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนภูเขาหิน  ไม่ก�าหนัด 
ในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัด  ไม่ขัดเคืองในอารมณ์ 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง  จิตของผู้ใดอบรมดีแล้วอย่างนี้ 
ความทุกข์จักมีแก่ท่านผู้นั้นได้อย่างไร”

อธิบายความ
อรรถกถากล่าวว่า ถ�้าที่พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ 

อาศัยอยู่นั้น  เคยเป็นที่อยู่ของนกพิราบจึงได้ชื่ออย่างนั้น
ตามนัยแห่งอรรถกถาของพระสูตรนี้ พระสารีบุตรเป็นคน 

ผิวขาวเหลืองเพราะท่านว่าผิวเพียงดังทอง ส่วนพระมหาโมค- 
คัลลานะผิวด�าเพราะท่านว่าผิวเหมือนดอกอุบลเขียว

ยกัษ์ทีต่พีระสารบีตุรนัน้  ท่านว่าผกูอาฆาตไว้ตัง้แต่ชาตก่ิอน 
เพราะเหตุไรท่านไม่ได้บอกไว้

ข้อความในพระพุทธอุทานแจ่มแจ้งแล้วทุกตอน  ไม่ต้อง 
อธิบายเพิ่มเติมในที่นี้
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สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูท่ีโ่ฆสติาราม เมอืง 

โกสัมพี  สมัยนั้นภิกษุชาวเมืองโกสัมพีแตกกันทะเลาะวิวาทกัน 
ทิม่แทงกนัด้วยหอกคอืปาก พระพทุธองค์ทรงห้ามว่าอย่าทะเลาะกนั 
ให้สมานสามคัคกีนั แต่ภกิษเุหล่านัน้กไ็ม่เชือ่ฟัง ยงัคงทะเลาะกนั 
อยู่อย่างเดิม พระพุทธเจ้าจึงเสด็จปลีกพระองค์ไปอยู่แต่ผูเ้ดยีว 
ณ  ป่าปาลไิลยกะ บางทกีเ็รยีกว่ารกัขติวนั อยูใ่นเขตแดนแคว้น 
โกศล ครั้งนั้นมีพญาช้างเชือกหนึ่งเบื่อหน่ายในการคลุกคลีกับ 

ทรงยินดีในป่า
(นาคสูตร)

๓๑
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

ช้างเป็นอันมาก  จึงหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู ้เดียว  มาเจอ 
พระผูม้พีระภาคเจ้าแล้วเลือ่มใสเคารพรกัในพระผูม้พีระภาค จงึ 
อยูอ่ปัุฏฐากบ�ารงุ หาผลาผลในป่ามาถวาย พระพทุธเจ้าทรงปรารภ 
เรื่องพระองค์และเรื่องช้าง ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“จติของพญาช้างมงีาเช่นกบังอนรถ ย่อมสมกบัจติทีป่ระเสรฐิ 
ของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ  เพราะพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว 
ทรงยินดีอยู่ในป่า”

อธิบายความ
อรรถกถาธรรมบทเล่าว่า  ภิกษุที่ทะเลาะกันนั้นคือคณะ 

พระธรรมกถกึกบัคณะพระวนิยัธร ทะเลาะกนัเรือ่งพระธรรมกถกึ 
เหลือน�้าไว้ในห้องส้วม  เรื่องเพียงเล็กน้อยเท่านี้ได้ทะเลาะกัน 
ลกุลามไปใหญ่โต  เพราะทัง้สองท่านมศีษิย์เป็นคณะใหญ่จ�านวน 
มาก

ต่อมา อบุาสกอบุาสกิาชาวเมอืงโกสมัพไีม่ได้เหน็พระศาสดา 
ทราบว่าพระองค์ทรงหลีกเร้นไปเพราะเหตุที่ภิกษุทั้งสองพวก 
ทะเลาะกนั จงึนดัหมายกนัไม่ท�าบญุไม่ใส่บาตรกบัภกิษเุหล่านัน้ 
กาลเวลาล่วงไป ภกิษเุหล่านัน้ผ่ายผอมลงรูส้กึตวัหมดอสัมมิานะ 
จึงสามัคคีกันไปเฝ้าขอโทษพระพุทธเจ้าที่ป่ารักขิตวัน  เรื่องนี้มี 
รายละเอียดในอรรถกถาธรรมบทหรือหนังสือ ทางแห่งความดี 
เล่ม ๑  ซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้ว ผู้ใคร่ต่อการศึกษาพึงหา 
อ่านจากหนังสือดังกล่าวเถิด
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การทะเลาะวิวาทกัน  ไม่ว่าในหมู่ภิกษุหรือในหมู่ฆราวาส 
เป็นความไม่งาม เป็นไปเพือ่ความย่อยยบัด้วยกนัทัง้สองฝ่าย ดงัที่ 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในธรรมบท ขุททกนิกาย ซึ่งปรารภเรื่อง 
ที่ภิกษุแตกกัน มีสุภาษิตโบราณบทหนึ่งว่า

แมลงวันชอบแผล
เศรษฐีชอบทรัพย์
คนพาลชอบทะเลาะวิวาทกัน
บัณฑิตชอบความสงบ

มีนิทานเรื่องหนึ่งเล่าไว้ว่า พระราชาพระองค์หนึ่งเสด็จไป 
ตรวจชนบท ปลอมพระองค์ไปในหมูบ้่านต่างๆ ไปถงึหมูบ้่านหนึง่ 
เป็นหมู่บ้านร้างไม่มีคนอาศัยอยู่เลย ตรัสถามผู้ที่ตามเสด็จ  เขา 
กราบทูลว่า  “ตัวอุบาทว์ลง” คนจึงอยู่ไม่ได ้ เมื่อพระราชาเสด็จ 
กลับแล้ว ตรัสถามเสนามหาอ�ามาตย์ว่าใครรู้จักตัวอุบาทว์บ้าง 
ในทีป่ระชมุนัน้ไม่มใีครรูจ้กัตวัอบุาทว์ จงึรบัสัง่ให้ราชบรุษุคนหนึง่ 
ไปเทีย่วสบืหาตวัอบุาทว์ในทีต่่างๆ กไ็ม่มใีครรูจ้กั  เขาจงึเดนิเข้าไป 
ในป่า  ไปพบฤๅษีท่านหนึ่ง  ได้ถามฤๅษี  ฤๅษีบอกว่าให้ไปหา 
กระบอกไม้ไผ่มา แล้วจะจบัตวัอบุาทว์ใส่ไปให้  เขาได้กระบอกไม้ไผ่ 
แล้ว ฤๅษเีข้าไปภายในอาศรม แล้วกลบัออกมาส่งกระบอกไม้ไผ่ 
ให้  เอาผ้าอดุปากกระบอกไว้ พร้อมสัง่ว่าให้ไปเปิดดใูนทีป่ระชมุ 
เขาได้ตวัอบุาทว์แล้วรบีกลบัไปถวายพระราชา พระราชาประชมุ 
เสนาอ�ามาตย์ให้มาดูตัวอุบาทว์  ส่องดูทีละคนก็เห็นสิ่งที่อยู่ใน 
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กระบอกนัน้ไม่เหมอืนกนั เหน็กนัไปต่างๆ จงึเถยีงกนัทะเลาะววิาท 
กัน  ด้วยเห็นว่าสิ่งที่ตัวเห็นนั้นถูกต้อง ที่คนอื่นเห็นนั้นไม่ถูก 
ท�าท่าจะตีกันด้วยฝ่ามือ พระราชาทรงเห็นดังนั้นจึงตรัสให้เอา 
กระบอกไม้ไผ่คนืมาแล้วเทออกดู ปรากฏว่าเป็นชานหมากทีฤ่ๅษี 
ได้ใส่กระบอกให้มา พระราชาจงึทรงสรปุว่า  “รูจ้กัแล้ว ตวัอบุาทว์ 
คือการทะเลาะวิวาทกัน”

ในความทุกข์  ๑๐ อย่างตามต�าราทางพระพุทธศาสนา มี 
ความทุกข์อยู่ข้อหนึ่งเรียกว่า  วิวาทมูลกทุกข์  แปลว่า ทุกข์ซึ่งมี 
การววิาทกนัเป็นมลู มนษุย์เราแม้ไม่ววิาทกนักม็คีวามทกุข์อย่าง 
อืน่เบยีดเบยีนมากมายอยูแ่ล้ว  ถ้าทะเลาะกนัชงักนัเข้าอกี จะเพิม่ 
ความทุกข์อีกเท่าใดลองตรองดูเถิด มีโคลงอยู่บทหนึ่งความว่า

รักกันอยู่ขอบฟ้า    เขาเขียว
เสมือนอยู่หอแห่งเดียว    ร่วมห้อง
ชังกันบ่แลเหลียว    ตาต่อ กันนา
เหมือนขอบฟ้ามาป้อง    ป่าไม้ มาบัง

พระพุทธเจ้าทรงเตือนภิกษุทั้งหลายว่า  “จะเป็นความงาม 
หาน้อยไม่  ถ้าพวกเธอผู้บวชแล้วในธรรมวินัยนี้  พึงอยู่กันด้วย 
ความสามัคคี”  ตรัสเล่าเรื่องฑีฆาวุกุมารในฑีฆีติโกศลชาดก 
ข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องนี้ละเอียดแล้วในหนังสือเรื่อง  “พระคุณของ 
พ่อ”  ใจความส�าคัญที่น่าจับใจก็คือ พระโอวาทที่พระเจ้าฑีฆีติ 
โกศลให้โอวาทแก่ฑีฆาวุกุมารว่า
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“ลูกเอยอย่าเห็นแก่กาลยาว อย่าเห็นแก่กาลสั้น 
เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวร แต่ย่อมระงับด้วยการไม่ 

จองเวร”
ค�าว่า  “อย่าเหน็แก่กาลยาว” หมายความว่า อย่าผกูเวรไว้ 

ให้นาน ค�าว่า  “อย่าเหน็แก่กาลสัน้” หมายความว่า อย่ารบีด่วน 
แตกจากมิตร อะไรพอให้อภัยกันได้ก็ให้อภัยกันเสีย

สภุาษติไทยบทหนึง่ว่า  “รกัยาวให้บัน่  รกัสัน้ให้ต่อ” มคีวาม 
หมายว่า ถ้ารักที่จะคบกันยาวก็ให้บั่นทอนการผูกเวรเสีย ค�าว่า 
“รักสั้นให้ต่อ” หมายความว่า  ให้ต่อเวรต่อพยาบาท

ธรรมที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีไม่วิวาทกัน พระพุทธองค์ 
ทรงแสดงไว้หลายประการ  ในที่นี้ขอยกมาพอเป็นตัวอย่างคือ 
พระพุทธพจน์ที่เรียกว่า สาราณียธรรม ๖ ประการ คือ

๑.  เมตตากายกรรม จะท�าอะไรก็ท�าด้วยเมตตา
๒.  เมตตาวจีกรรม จะพูดอะไรก็พูดด้วยเมตตา
๓.  เมตตามโนกรรม จะคิดอะไรก็คิดด้วยเมตตา
๔. สาธารณโภค ี มอีธัยาศยัในการแบ่งปัน  ได้ลาภมาแล้ว 

  ไม่หวงไว้บริโภคแต่ผู้เดียว
๕. สีลสามัญญตา  ความเป็นผู้มีศีลเสมอกัน คือมีความ 

  ประพฤติดีด้วยกัน  ไม่รังเกียจกันเรื่องความประพฤติ
๖. ทฏิฐสิามญัญตา ความเป็นผูม้คีวามเหน็เสมอกนั แม้ 

  จะมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างก็ไม่ทะเลาะกันเพราะ 
  ความเห็นไม่ตรงกันนั้น

120



วศิน อินทสระ

(จาก สาราณยีธรรมสตูร องัคตุตรนกิาย ฉกักนบิาต พระไตร 
ปิฎกบาลี  เล่ม ๒๒ หน้า ๓๒๒) 

สาราณียธรรม ๖ นี้พระพุทธองค์ตรัสบอกอานิสงส์ไว้ว่า 
ท�าให้เป็นทีร่ะลกึถงึกนั ท�าให้เป็นทีร่กัทีเ่คารพ เป็นไปเพือ่ความ 
สงเคราะห์กัน  ไม่วิวาทกัน  เป็นไปเพื่อความสามัคคีและความ 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
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สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั สมยั 

นั้นพระปิณโฑลภารทวาชะเป็นผู้ถือธุดงค์หลายข้อคือ  ถือการ 
อยู่ป่าเป็นวัตร  ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร  ถือทรงไตรจีวรเป็นวัตร 
มีความปรารถนาน้อย  สันโดษ  ชอบสงัด  ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ 
ปรารภความเพยีร ผูม้วีาทะก�าจดั  (หมายถงึ มปีกตกิล่าวคณุของ 
การถือธุดงค์อันเป็นเครื่องก�าจัดกิเลส)  หมั่นประกอบในอธิจิต 
ตั้งกายตรงนั่งสมาธิอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระ 
ภาคทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“การไม่กล่าวร้ายต่อผูใ้ด การไม่เบยีดเบยีนผูใ้ด ความส�ารวม 
ในปาติโมกข์  (มีระเบียบวินัยดี)  การรู้จักประมาณในการบริโภค 
อาหาร การอยู่ในที่สงบสงัด  การประกอบความเพียรในอธิจิต 
เหล่านี้เป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย”

ค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย

(ปิณโฑลภารทวาชสูตร)

๓๒
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
การไม่ว่าร้าย  คือ  ไม่มีเจตนาในการที่จะกล่าวร้ายผู้ใด 

หมายถึง  ส�ารวมวาจา  เว้นวจีทุจริต ๔ กล่าวคือ พูดเท็จ พูด 
ส่อเสียด พูดค�าหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ตั้งอยู่ในวจีสุจริต ๔ คือพูด 
ค�าจริง ค�าสมานสามัคคี ค�าอ่อนหวาน และค�ามีประโยชน์

การส�ารวมวาจาเป็นผลดีมากทั้งแก่ตนและแก่ผู ้อื่น  ถ้า 
ในสังคมของเราส�ารวมวาจากันให้มาก  การทะเลาะวิวาทก็จะ 
น้อยลง คนในสังคมจะอยู่กันอย่างสุขสงบ

การไม่ท�าร้ายผูใ้ด คอื การเว้นจากกายทจุรติ ๓ ได้แก่ การ 
ฆ่ากัน การลักทรัพย์  การประพฤติผิดในกาม  เมื่อเว้นอย่างนี้ได้ 
แล้วท่านสอนให้ประพฤตธิรรม คอื  เมตตากรณุา ความเสยีสละ 
และความสันโดษในคู่ครองของตน

การส�ารวมในปาติโมกข์  คือ การมีระเบียบวินัยดี  ศีล ๕, 
ศลี ๘, กศุลกรรมบถ ๑๐ เป็นวนิยัของคฤหสัถ์ ศลี ๑๐ เป็นวนิยั 
ของสามเณร ศลี ๒๒๗  เป็นวนิยัของพระภกิษ ุการส�ารวมระวงั 
อยู่ในวินัยดังกล่าว ชื่อว่าส�ารวมในปาติโมกข์

ความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหาร  ไม่มากจน 
อดึอดั  ไม่น้อยจนระโหย คอืบรโิภคแต่พอดเีพือ่หล่อเลีย้งร่างกาย 
ให้ด�ารงอยูไ่ด้  เพือ่ท�าประโยชน์ ไม่กนิเพือ่เล่นเพือ่เมาอาหาร มทีัง้ 
คุณและโทษ ท่านสอนให้สังเวชสลดใจเหมือนสองสามีภรรยา 
จ�าใจบรโิภคเนือ้บตุรทีต่ายลงในการเดนิทางข้ามทะเลทราย สงัสาร- 
วัฏนี้เปรียบเหมือนทะเลทราย ซึ่งเต็มไปด้วยภัยและความทุกข์
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ยากล�าบาก ให้รบีประพฤตธิรรมเพือ่ข้ามสงัสารวฏัให้เรว็ทีส่ดุเท่าที่ 
ก�าลงัความสามารถจะท�าได้ พระอานนท์เคยสอนว่า “กายนีเ้กดิขึน้ 
มขีึน้เพราะอาหาร บคุคลพงึอาศยัอาหารละอาหาร หมายความ 
ว่า ละความติดในรสอาหาร”

อยู่ในที่สงบสงัด คือ พอใจในที่สงบสงัด  ไม่ยินดีคลุกคลี 
ด้วยหมูค่ณะมากเกนิไป พระผูม้พีระภาคเจ้าเคยตรสักบัพระนาง 
มหาปชาบดีโคตมีว่า  “สิ่งใดเป็นไปเพื่อการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ 
สิ่งนั้นไม่ใช่ธรรม  ไม่ใช่พระวินัย  ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของพระองค์ 
สิง่ใดเป็นไปเพือ่ความสงบสงดั สิง่นัน้เป็นธรรม เป็นวนิยั  เป็นค�า 
สั่งสอนของพระองค์”

การประกอบความเพียรในอธิจิต  (อธิจิตตาโยคะ) อธิจิตต 
สิกขา  โดยปริยายหนึ่งหมายถึงสัมมาสมาธิ  ซึ่งประกอบด้วย 
สมัมาวายามะ ความเพยีรชอบ สมัมาสต ิความระลกึชอบ และ 
สมัมาสมาธ ิสมาธชิอบ การหมัน่ประกอบเนอืงๆ ในสมัมาสมาธนิี้ 
เรียกว่า อธิจิตตาโยคะ

ทัง้ ๖ ประการนีเ้ป็นค�าสอนของพระพทุธเจ้าทัง้หลายตาม 
ทีต่รสัในพระสตูรนี ้หลกัธรรมทัง้ ๖ ประการนีป้รากฏในตอนที ่๓ 
ของโอวาทปาตโิมกข์ซึง่ข้าพเจ้าได้บรรยายไว้โดยละเอยีดแล้วใน 
หนังสือชื่อ  “โอวาทปาติโมกข์”



ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั พระ 

สารบีตุรผูม้กัน้อยสนัโดษ ชอบความสงดั  ไม่คลกุคลด้ีวยหมูค่ณะ 
ปรารภความเพยีร หมัน่ประกอบในอธจิติ นัง่สมาธอิยู ่ณ ทีไ่ม่ไกล 
พระผูม้พีระภาค พระพทุธองค์ทรงปรารภเรือ่งพระสารบีตุรนีท้รง 
เปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“ความโศกทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ผู ้ที่มีจิตยิ่ง  ไม่ประมาท 
เป็นมุนี  ศึกษาอยู่ในคลองแห่งมุนี  คงที่  สงบ มีสติทุกเมื่อ”

ผู้ไม่มีความโศก
(สารีปุตตสูตร)

๓๓
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
ค�าว่า  “มักน้อย” หรือ  “ปรารถนาน้อย” หมายความว่ามี 

ความต้องการน้อย มีหลายอย่างเช่น
มกัน้อยในปัจจยั ๔ มอีาหารเป็นต้น แม้มผีูจ้ดัถวายมาก 

ของก็มีมาก  ต้องการแต่น้อยพอประมาณตนเรียกว่า  ปัจจย- 
อปัปิจโฉ คนทีม่คีวามต้องการมากนัน้  ท่านว่าได้เท่าไรไม่รูจ้กัพอ 
เหมือนมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน�้า  ไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อ

มกัน้อยในปรยิตั ิ (การศกึษาเล่าเรยีน) หมายความว่า แม้ 
จะเรียนมากรู้มากแต่ก็ไม่อวดรู้  ปกปิดความเป็นพหูสูตของตน 
ไม่ต้องการให้ใครรู้เรียกว่า ปริยัติอัปปิจโฉ ความรู้ที่ปราศจาก 
การโอ้อวด  เป็นสิ่งที่หาได้ยากอย่างหนึ่งในโลก 

มกัน้อยในธดุงคคณุ หมายความว่า แม้จะถอืธดุงค์ข้อใด 
ข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  ก็ปกปิดธุดงค์ของตนไม่ต้องการให้ใครรู้ 
ไม่โอ้อวด ท่านเรียกว่า  ธุตังคอัปปิจโฉ มีพระเถระบางท่านถือ 
โสสานิกธุดงค์คือ อยู่ในป่าช้ามาเป็นเวลาถึง ๖๐ ปี  ไม่มีใครรู้ 
เลยว่าท่านถือธุดงค์ข้อนี้ ท่านเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานใจ

มกัน้อยในคณุธรรมทีไ่ด้บรรล ุหมายความว่า  ได้บรรลถุงึ 
คุณธรรมใดหรือมรรคผลอันใด  ก็ปกปิดคุณธรรมนั้นไม่โอ้อวด 
ไม่ต้องการให้ใครรู ้ ท่านเรยีกว่า อธคิมอปัปิจโฉ มกัน้อยในอธคิม 
ผูม้กัน้อยในข้อนีย่้อมไม่มกีารอวดอตุรมินสุสธรรม แปลว่า ธรรม 
อันยิ่งของมนุษย ์กล่าวคือ ฌาน วิโมกข์  สมาธิ  สมาบัต ิมรรค 
ผล
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ค�าว่า  “เป็นผู้สันโดษ” หมายความว่า พอใจตามมีตามได้ 
ในปัจจัย ๔  โดยย่อท่านจ�าแนกไว้ ๓ อย่างคือ

๑. ยถาลาภสันโดษ ยินดีตามที่ได้
๒. ยถาพลสันโดษ ยินดีตามก�าลังของตน
๓. ยถาสารุปปสันโดษ ยินดีตามสมควรแก่ตน อะไรไม่ 

  สมควรแก่ตนแม้มีผู้ให้ก็ไม่รับ  ไม่แสวงหาปัจจัยในทาง 
  ที่ไม่ชอบธรรม

ค�าว่า  “ชอบความสงดั” หมายความว่า ชอบปลกีวเิวก  ไม่ 
คลุกคลีด้วยหมู่คณะโดยไม่จ�าเป็น ท่านแสดงไว้ ๓ อย่างคือ

๑.  กายวเิวก สงดักาย ชอบอยูใ่นทีส่งบสงดัไม่พลกุพล่าน 
  ด้วยผู้คน 

๒. จิตตวิเวก  สงัดจิต หมายความว่า มีจิตสงบอยู่เสมอ 
  ไม่ฟุง้ซ่าน ปรยิายเบือ้งสงูท่านหมายถงึ ฌาน ๔ หรอื 
  ฌาน ๘

๓. อปุธวิเิวก สงดัอปุธ ิหมายความว่า สงดัจากกเิลส  ได้ 
  อริยมรรคอริยผล กล่าวคือ มรรค ๔ ผล ๔ มีโสดา- 
  ปัตติมรรค  เป็นต้น

ค�าว่า  “ปรารภความเพียร” หมายความว่า  มีความเพียร 
เสมอต้นเสมอปลาย มคีวามเพยีรสม�า่เสมอไม่เบือ่หน่าย จนกว่า 
จะบรรลุถึงคุณที่ต้องการ มีความบากบั่นมั่นคงก้าวไปข้างหน้า 
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ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลาย
ในพระพทุธอทุานนีค้�าว่า  “ผูม้จีติยิง่” คอื ประกอบในอธจิติ 

อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้อธิบายว่า  ผู้ประกอบด้วยอรหัตตผล
จิต ค�าว่า  “มุนี”  ในพระคาถานี้  ท่านหมายถึง พระขีณาสพ  (ผู้ 
สิ้นกิเลสแล้ว) 

เรือ่ง คณุของพระสารบีตุร  ข้าพเจ้าเคยบรรยายไว้ละเอยีด 
พอสมควรแล้วทางรายการวิทยุ บัดนี้ก�าลังจัดพิมพ์เป็นหนังสือ 
อยู ่*

* เรื่อง คุณของพระสารีบุตร และจิตตคหบดี พิมพ์เสร็จแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๕
โดยชมรมกัลยาณธรรม



ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั  เมอืง 

สาวัตถี  สมัยนั้นมีลาภสักการะและความเคารพนับถือเกิดขึ้น 
เป็นอันมากแก่พระพุทธองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์  จนเป็นที่ริษยา 
ของพวกเดียรถีย์ทั้งหลาย  (เดียรถีย์คือนักบวชนอกพุทธศาสนา) 
พวกเขาจงึวางแผนท�าลายพระศาสดา  โดยให้นางสนุทรปีรพิพา- 
ชกิาซึง่เป็นหญงิทีส่วยมากอยูใ่นเมอืงสาวตัถนีัน้  เดนิเข้าเดนิออก 
ในวัดเชตวัน แล้วจ้างพวกนักเลงให้ฆ่านางเสีย หมกไว้ที่คูน�้าใน 
วดัเชตวนันัน้เอง แล้วไปเฝ้าพระเจ้าปเสนทโิกศลทลูว่า นางสนุทรี 
หายไป  สงสัยจะถูกฆาตกรรมที่วัดเชตวัน  เพราะเห็นเดินเข้า 

ความอดกลั้น
(สุนทรีสูตร)

๓๔
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

เดินออกอยู่ที่นั่น พระสมณโคดมคงจะร่วมอภิรมย์กับนาง แล้ว 
ให้คณะศิษย์ฆ่าเสียเพื่อปิดปาก พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงรับสั่ง 
ให้พวกเดยีรถย์ีไปหาศพ พวกเดยีรถย์ีท�าทไีปเทีย่วหาหน่อยหนึง่ 
แล้วไปทลูพระเจ้าปเสนทโิกศลว่า  เจอศพนางสนุทรทีีค่นู�า้ 

* พวก 
เดียรถีย์เที่ยวโพนทนาว่า พระสมณโคดมอภิรมย์กับนางสุนทรี 
แล้วให้ฆ่านางเสีย  เสียงนี้เล่าลือกันไปมาก ภิกษุในวัดเชตวัน 
พากันเดือดร้อน พระผู้มีพระภาคตรัสปลอบภิกษุทั้งหลายว่า 
อย่าเดือดร้อนไปเลย  ไม่เกิน ๗  วันเรื่องคงสงบระงับไป  และ 
ตรัสว่าถ้าพวกเธอทนไม่ได้ก็ให้กล่าวตอบว่า  “คนพูดไม่จริง ท�า 
แล้วไม่ได้ท�า  เป็นผู้มีกรรมอันเลวย่อมตกนรก”

ต่อมาพระเจ้าปเสนทิโกศลรับสั่งให้ราชบุรุษสืบหาฆาตกร 
จับฆาตกรได้โดยที่พวกเขาเมาสุราแล้วทะเลาะกันจึงได้รู้กันว่า 
พวกเขารบัจ้างพวกเดยีรถย์ีให้ฆ่านางสนุทร ี ข่าวลอืเกีย่วกบัความ 
เสื่อมเสีย  ซึ่งเกี่ยวโยงมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็สงบระงับไป 
ภกิษทุัง้หลายไปกราบทลูเรือ่งนีแ้ด่พระผูม้พีระภาค พระพทุธองค์ 
ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“ชนทั้งหลายผู้ไม่ส�ารวมแล้ว ย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วย 
วาจา เหมอืนเหล่าทหารทีเ่ป็นข้าศกึทิม่แทงกญุชรตวัทีเ่ข้าสงคราม 
ด้วยลูกศรฉะนั้น ภิกษุผู้มีจิตไม่ประทุษร้ายฟังค�าอันหยาบคายที่ 
ชนทั้งหลายเปล่งขึ้นแล้ว พึงอดกลั้น”

* อรรถกถาธรรมบทว่า พบศพที่กองดอกไม้ใกล้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้า

130



วศิน อินทสระ

อธิบายความ
พระพทุธองค์ตรสัไว้ว่าการส�ารวมตาเป็นการด ีการส�ารวม 

ห ูส�ารวมจมกู ส�ารวมวาจา ส�ารวมกาย  ล้วนแต่เป็นการดทีัง้นัน้ 
การส�ารวมใจกเ็ป็นสิง่ทีด่ี  การส�ารวมอายตนะทัง้หมดย่อมท�าให้ 
พ้นทุกข์ทั้งปวงได้

ในพระพทุธอทุานนีต้รสัถงึผูไ้ม่ส�ารวมวาจาว่า  ย่อมใช้วาจา 
ทิ่มแทงผู้อื่นเหมือนทิ่มแทงช้างศึกในสงคราม ภิกษุผู้มีจิตไม่คิด 
ประทุษร้ายพึงอดกลั้นอดทน มีผู้กล่าวว่า 

อดทนต่อผู้สูงกว่าเพราะความกลัว
อดทนต่อผู้เสมอกันเพราะเกรงว่าจะสู้กันได้
ส่วนผู้ใดอดทนต่อผู้ที่ต�่าต้อยกว่า 
ท่านกล่าวว่าความอดทนนั้นสูงสุด ดีที่สุด 
พระพุทธองค์เคยตรัสกับพระอานนท์ว่า  “เราจักอดทนต่อ 

ค�าล่วงเกนิของผูอ้ืน่  เหมอืนช้างศกึก้าวเข้าสูส่งครามย่อมอดทน 
ต่อลูกศรที่มาจากทั้ง ๔ ทิศ  เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่ว สัตว์ 
ทั้งหลาย  เช่น ช้าง ม้าที่ฝึกดีแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ แต่คนที่ฝึก 
ดแีล้วยงัประเสรฐิกว่านัน้  ในหมูม่นษุย์ด้วยกนั ผูใ้ดฝึกตนให้เป็น 
คนอดทนต่อค�าล่วงเกินของผู้อื่นได้  ผู้นั้นประเสริฐที่สุด”
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ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันใกล้

เมืองราชคฤห์  สมัยนั้นพระอุปเสนวังคันตบุตร  (น้องชายพระ 
สารบีตุร) หลกีเร้นอยูใ่นทีแ่ห่งหนึง่  ได้มคีวามคดิว่า  เป็นลาภของ
เราหนอทีเ่ราได้พระผูม้พีระภาคเป็นศาสดา  เราเป็นผูม้ฤีทธิม์าก 
มีอานุภาพมาก มีบริวารมาก พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบ
ความคิดของพระอุปเสนแล้ว ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

ผู้ไม่มีภพใหม่
(อุปเสนวังคันตปุตตสูตร)

๓๕
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

“ชีวิตย่อมไม่ท�าให้ผู้ใดเดือดร้อน  ผู้นั้นย่อมไม่เศร้าโศก 
ในที่สุดคือมรณะ  ถ้าว่าผู ้นั้นมีบทอันเห็นแล้วไซร้  เป็นนัก 
ปราชญ์ ย่อมไม่เศร้าโศกในท่ามกลางแห่งสัตว์มีความโศก ภิกษุ 
ผูม้ภีวตณัหาอนัตดัขาดแล้ว มจีติสงบ มชีาตสิงสารสิน้แล้ว  ย่อม 
ไม่มีภพใหม่”

อธิบายความ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าว่า ท่านเป็นบุตรของวังคันต 

พราหมณ์จึงมีชื่อต่อท้ายว่าวังคันตบุตร ส่วนพระสารีบุตรผู้เป็น 
พีช่ายนัน้เรยีกตามชือ่ของมารดาคอืสารพีราหมณ ีอรรถกถาเล่า 
ว่าเมื่อพระอุปเสนบวชได้ ๒ พรรษา  ได้เป็นอุปัชฌาย์ให้ภิกษุ 
รปูหนึง่แล้วพาไปเฝ้าพระศาสดา ถกูพระศาสดาต�าหนว่ิา ท�าสิง่ที่ 
ไม่สมควร คอืเป็นอปัุชฌาย์บวชให้ภกิษเุรว็เกนิไป  (ตามธรรมดา 
ภิกษุผู้มีพรรษา ๑๐  แล้วจึงสามารถเป็นอุปัชฌาย์บวชให้สัทธิ 
วหิารกิได้) พระอปุเสนรูส้กึสงัเวชสลดใจ จงึทลูลาพระศาสดาไป 
บ�าเพ็ญเพียรจนได้บรรลุอรหัตตผลพร้อมด้วยอภิญญาและ 
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ท่านเป็นผู้มีบริวารมาก ตัวท่านเองก็เป็น 
ผู้น่าเลื่อมใส บริวารของท่านก็เป็นผู้น่าเลื่อมใส  เมื่อได้บรรลุ 
อรหัตตผลแล้วท่านจึงพาบริวารไปเฝ้าพระศาสดาอีก  คราวนี้ 
พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญว่าเป็นผู้น่าเลื่อมใส ทั้งบริวารก็ 
น่าเลื่อมใส ทรงยกย่องพระอุปเสนวังคันตบุตรให้เป็นเอตทัคคะ 
(เป็นเลศิ)  ในทางเป็นผูน่้าเลือ่มใสโดยรอบ หมายความว่าตวัท่าน 
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พุทธอุทาน
134
พุทธอุทาน

เองก็น่าเลื่อมใส บริวารทั้งหลายก็น่าเลื่อมใส  (เอตทคฺค� ภิกฺขเว 
มม สาวกาน� สมนตฺปาสาทกิาน� ยททิ� อปุเสโน วงคฺนตฺปตุโฺต) 

พระอุปเสนได้ร�าพึงถึงตัวท่านเองว่า  เรามีชีวิตอยู่ก็ดี  เรา 
ตายกด็ ี (ภททฺก�  เม ชวีติ� ภททก�  เม มรณ�) หมายความว่า อย่าง 
ท่านนี้มีชีวิตอยู่ก็ดี  มีประโยชน์ทั้งแก่ตัวท่านเองและแก่พุทธ 
บรษิทั  ถ้านพิพานไปกด็เีพราะไม่ต้องทกุข์เกีย่วกบัสงัขาร  ถ้าพดู 
ตามภาษาคนทั่วไปก็ว่า อยู่ก็ดี  ตายก็ดี  ดีทั้งสองอย่าง  ใครคิด 
ได้อย่างนี้ก็จะได้ประโยชน์มาก

ส�าหรับข้อความในพระพุทธอุทานนั้น  ค�าว่า  “ผู้มีบทอัน 
เห็นแล้ว” หมายความว่า  ได้เห็นบทแห่งอมตธรรมแล้ว คือ  ได้ 
ถึงนิพพานแล้วด้วยกิเลสนิพพานคือดับกิเลสได้สิ้นแล้ว

ค�าว่า  “ภวตัณหา” คือ ตัณหาในภพ ความพอใจในการที่ 
จะเกิดอีกในภพใดภพหนึ่ง ท่านตัดขาดแล้วท่านจึงสิ้นสังสารวัฏ 
เพราะฉะนัน้ภพใหม่จงึไม่มแีก่ท่าน ทีใ่ดมภีพทีน่ัน่กม็ทีกุข์ สมดงั 
พระพุทธพจน์ที่ว่า  “อุจจาระก็ตาม ปัสสาวะก็ตามแม้เพียงเล็ก 
น้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด ภพแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นบ่อเกิดแห่ง 
ทุกข์ฉันนั้น”



ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั พระ 

สารีบุตรนั่งเข้าผลสมาบัติ  พิจารณาถึงคุณของพระนิพพานอัน 
เป็นที่ดับกองกิเลสและกองทุกข์ของตน พระพุทธเจ้าทรงทราบ 
ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“ภิกษุผู้มีจิตสงบระงับ มีตัณหาอันจะน�าไปในภพตัดขาด 
แล้ว ชาติสงสารสิ้นแล้ว พ้นแล้วจากเครื่องผูกแห่งมาร”

อธิบายความ
อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้เล่าว่า พระสารีบุตรพิจารณาถึง 

ความทุกข์ของสัตว์โลกผู ้ยังมีกิเลส  เวียนว่ายตายเกิดอยู ่ใน 
สังสารวัฏ  เกิดความสังเวชสลดใจแล้วพิจารณาถึงคุณของพระ

ผู้มีจิตสงบระงับ
(สารีปุตตสูตร)

๓๖
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

นพิพานอนัเป็นทีส่งบระงบักองกเิลสและกองทกุข์ทัง้มวลของตน 
มีความสุขอย่างยิ่งเพราะไม่ถูกกิเลสรบกวน

สมาบัตินั้นมีหลายอย่าง คือ
ฌานสมาบตั ิหมายถงึ การเข้าฌานของผูไ้ด้ฌาน ซึง่มอียู่ 

๘ ระดับ
นิโรธสมาบัติ  หมายถึง  การเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธของ 

ท่านผู้ได้ฌาน ๘  และได้เป็นพระอนาคามีแล้วหรือเป็นพระ 
อรหันต์แล้ว

ผลสมาบัติ หมายถึง  การเข้าไปเสวยรสแห่งอริยผลของ 
ท่านผูไ้ด้บรรลอุรยิมรรคอรยิผลแล้ว ตัง้แต่โสดาปัตตผิลเป็นต้นไป 
จนถึงอรหัตตผล ผลสมาบัตินี้พระอริยบุคคลเท่านั้นจึงจะเข้าได้

ทีพ่ระสารบีตุรนัง่เข้าผลสมาบตัติามในพระสตูรนี ้หมายถงึ 
เข้าไปเสวยรสแห่งวิมุตติสุขอันสัมปยุตต์ด้วยอรหัตตผลนั่นเอง

อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้ได้กล่าวถึงพระสารีบุตรว่า  เป็น 
ผู้มีปัญญาหลายอย่างมีปัญญามาก ปัญญาแน่นหนา  เป็นต้น 
ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ค่อนข้างละเอยีดแล้วในหนงัสอืเรือ่ง  “คณุของ 
พระสารีบุตร”
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สิ่งที่ไม่น่�ยินดี
มักม�ในรูปของสิ่งที่น่�ยินดี

สิ่งที่ไม่น่�รัก มักม�ในรูปของสิ่งที่น่�รัก
ทุกข์มักม�ในรูปแห่งสุข

เพร�ะฉะนั้นคนจึงประม�ทกันนัก 

(อุท�น เล่ม ๒๕ ข้อ ๖๒ สุปปว�ส�สูตร)

อสาตํ สาตรูเปน
ปิยรูเปน อปฺปิยํ
ทุกฺขํ สุขสฺส รูเปน
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ความเบื้องต้น
วนัหนึง่พระเจ้าปเสนทโิกศลประทบัอยูท่ีป่ราสาทชัน้บนกบั 

พระนางมลัลกิาอคัรมเหส ีตรสัถามพระนางว่า  “มใีครอืน่อนัเป็น 
ที่รักยิ่งกว่าตัวเธอเองไหม” พระนางทูลตอบว่า  “ไม่มี” พระนาง 
ได้ทูลถามพระเจ้าปเสนทิโกศลในท�านองเดียวกันว่า  “มีใครอื่น 
อันเป็นที่รักยิ่งกว่าพระองค์เองไหม” พระเจ้าปเสนทิโกศลตรัส 
ตอบว่า  “ไม่มี”  เช่นเดียวกัน

พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จลงจากปราสาทไปเฝ้าพระผู้มี 
พระภาคเจ้า ณ วดัเชตวนั ตรสัเล่าเรือ่งทีท่รงสนทนากบัพระนาง 
มัลลิกาให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“พิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้ว  ไม่เห็นใครอื่นอันจะเป็นที่รัก 
ยิ่งกว่าตน คนอื่นเป็นอันมากก็รักตนเช่นเดียวกัน  เพราะฉะนั้น 
ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น”

ไม่มีใครเป็นที่รักยิ่งกว่าตน
(ราชสูตร)

๓๗
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

อธิบายความ
อรรถกถาเล่าว่า พระนางมลัลกิาเดมิทเีดยีวเป็นลกูสาวของ 

ช่างจัดดอกไม้  วันหนึ่งไปซื้อขนมที่ตลาด กลับมาได้พบพระผู้มี 
พระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หลายรูป นางได้ถวายขนมแด่ 
พระผู้มีพระภาค พระพุทธองค์ทรงแสดงอาการว่าจะประทับนั่ง 
เสวย พระอานนท์จึงปูจีวรถวาย  เมื่อเสวยเสร็จแล้ว ทรงบ้วน 
พระโอษฐ์แล้ว ทรงมีอาการยิ้มแย้มให้ปรากฏ พระอานนท์จึง 
ทูลถามว่า  “ทรงแย้มเรื่องอะไร”  จึงตรัสว่า  “สตรีผู้นี้จะได้เป็น 
อัครมเหสีของพระราชาในวันนี้ทีเดียว”

วันนั้น  พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จกลับจากการรบ  (กับ 
พระเจ้าอชาตศตัร)ู  เรือ่งแย่งกาสกิคามกนั  เสดจ็ผ่านมาทางสวน 
ดอกไม้ซึง่หญงิสาวมลัลกิาก�าลงัเกบ็ดอกไม้อยู ่ทรงพกัผ่อนทีน่ัน่ 
นางได้เข้ามาปรนนบิตัพิระราชาด้วยดี พระราชารูส้กึพอพระทยั 
จงึให้ตามบดิาของนางมา ทรงทราบว่านางยงัไม่มสีามจีงึขอนาง 
ไปอภเิษกเป็นอคัรมเหส ีทรงโปรดปรานยิง่นกัเพราะพระนางเป็น 
หญิงฉลาดและเป็นคนดี

เรื่องกาสิกคามนั้นสืบเนื่องมาจากพระเจ้ามหาโกศลผู้เป็น 
พระราชบดิาของพระเจ้าปเสนทโิกศล ได้พระราชทานแก่พระนาง 
เจ้าเวเทหิเป็นท�านองของรับไหว้  เมื่อพระนางได้อภิเษกสมรส 
กบัพระเจ้าพมิพสิารแห่งนครราชคฤห์แคว้นมคธ ต่อมาเมือ่พระเจ้า 
พิมพิสารสิ้นพระชนม์เพราะการกระท�าของพระเจ้าอชาตศัตรู 
และพระนางเจ้าเวเทหสิวรรคตแล้วเพราะตรอมพระหฤทยั พระเจ้า 
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วศิน อินทสระ

ปเสนทิโกศลจึงทรงทวงกาสิกคามคืน  พระเจ้าอชาตศัตรูไม่
ทรงยอมโดยให้เหตุผลว่า มรดกของมารดาย่อมตกเป็นของลูก 
สงครามระหว่างแคว้นมคธกับโกศลจึงเกิดขึ้น  ผลัดกันแพ้ผลัด
กันชนะ  ในที่สุดพระเจ้าปเสนทิโกศลชนะ จับพระเจ้าอชาตศัตรู
ได้แต่ให้ปล่อยไปด้วยทรงเห็นว่าเป็นหลาน

พระเจ้าปเสนทโิกศลตรสัถามพระนางมลัลกิาเป็นเชงิหยัง่ดู
ว่า พระนางมัลลิการักพระองค์มากหรือไม่  ค�าตอบที่ทรงอยาก
ได้กค็อื พระนางมลัลกิาตอบว่ารกัพระเจ้าปเสนทโิกศลมากทีส่ดุ 
แต่ทรงผิดหวังเมื่อพระนางตอบว่ารักตนเองมากที่สุด

ส�าหรับพระพุทธอุทานในเรื่องนี้  ทรงรับรองพระวาจาของ
พระนางมัลลิกาและทรงสรุปว่า  เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้รักตนจึงไม่ควร
เบียดเบียนผู้อื่น

มีพระพุทธพจน์หลายแห่งที่ทรงแสดงท�านองนี้  เช่น  “ผู้ใด 
ปรารถนาความสุขเพื่อตนโดยการน�าทุกข์เข้าไปให้ผู้อื่น  ผู้นั้น 
ระคนไปด้วยเวร ย่อมไม่พ้นจากเวร”

“สัตว์ทั้งหลายใคร่ต่อความสุข  ผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นด้วย 
อาชญา แม้จะแสวงหาความสุขเพื่อตน  เขาล่วงลับไปแล้วย่อม 
ไม่ได้สุข  ในทางตรงกันข้าม  ผู้แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ 
เบียดเบียนผู้อื่น ล่วงลับไปแล้วย่อมได้สุข”

ฯลฯ
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ความเบื้องต้น
เมือ่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยูท่ีว่ดัเชตวนัเมอืงราชคฤห์ 

ทรงแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทอยู่  ครั้งนั้นมีบุรุษผู้เป็นโรคเรื้อน 
คนหนึง่ ชือ่ สปุปพทุธะ  เป็นคนยากไร้ ขดัสน ก�าพร้า หาอาหาร 
ได้โดยยาก  ได้เห็นประชาชนประชุมกันที่วัดเวฬุวัน  เขาคิดว่า 
คงจะได้อาหารจากคนเหล่านี้บ้าง  จึงเดินเข้าไปยืนอยู่ที่ท้าย 
บริษัท  ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่  สุปป- 
พทุธะจงึได้ฟังธรรมไปด้วย พระผูม้พีระภาคทรงเหน็อปุนสิยัของ 
เขาแล้ว  จึงทรงแสดงอนุปุพพิกถา กล่าวคือ ทาน ศีล  สวรรค์ 

พึงเว้นบาป
(สุปปพุทธกุฏฐิสูตร)

๓๘
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

กามาทีนพและเนกขัมมานิสังสกถา ๒ ประการหลังนี้หมายถึง 
โทษของกามและอานิสงส์ในการออกจากกาม  แล้วทรงแสดง 
อรยิสจั ๔ สปุปพทุธะผูเ้ป็นโรคเรือ้นได้ฟังแล้วบรรลโุสดาปัตตผิล 
เป็นพระโสดาบนั  เมือ่พทุธบรษิทักลบักนัไปแล้ว  เขาได้เข้าไปเฝ้า 
พระผู้มีพระภาค ขอถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิต

เมื่อเขาจากที่นั้นไปแล้วปรากฏว่าถูกแม่โคขวิดตาย ภิกษุ 
ได้เห็นแล้วมากราบทูลพระผู ้มีพระภาคเจ้า  ทูลถามถึงคติ 
สมัปรายภพของสปุปพทุธะ พระพทุธองค์ตรสัตอบว่า เขาเป็นพระ 
โสดาบนับงัเกดิในเทวโลกแล้ว ภกิษทุัง้หลายทลูถามว่า อะไรเป็น 
เหตเุป็นปัจจยัให้สปุปพทุธะเป็นโรคเรือ้น ก�าพร้า ขดัสน พระผูม้ี 
พระภาคตรสัตอบว่า  “เขาเคยท�าบาปไว้คอื ชาตก่ิอนเขาเคยเป็น 
บุตรเศรษฐีในกรุงราชคฤห์นี้เอง  วันหนึ่งไปเที่ยวสวน  เห็นพระ 
ปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนามว่า ตครสิกขี  เขาดูหมิ่น ถ่มน�้าลาย 
ลงบนพื้นและพูดว่า  “คนเป็นโรคเรื้อนเที่ยวเดินอยู่”  ด้วยกรรม 
อนันีท้�าให้เขาไปตกนรกอยูเ่ป็นเวลานาน  เศษแห่งกรรมท�าให้เขา 
มาเกิดเป็นคนโรคเรื้อน ล�าบากขัดสน

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
“บัณฑิตในโลกนี้  เมื่อความพยายามมีอยู ่  พึงเว้นบาป 

ทั้งหลายเสีย  เหมือนคนมีตาดีเว้นหนทางที่ขรุขระเสียฉะนั้น”
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146
พุทธอุทาน

อธิบายความ
ในอรรถกถาธรรมบท พาลวรรค  เล่าว่า  เหตุที่ถูกโคขวิด 

ตายนัน้เป็นเพราะเคยประทษุร้ายหญงิคนหนึง่ แย่งเอาทรพัย์เขา 
เขาผูกใจเจ็บขอให้ได้ท�าร้ายตอบ จึงเป็นยักษิณีแปลงมาในรูป 
ลักษณ์ของแม่โค

เหตุที่ได้บรรลุธรรมนั้นท่านกล่าวว่า  เป็นอานิสงส์ที่เคย 
ใส่บาตรแก่สมณะรูปหนึ่ง  แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า  “ขอให้ได้เห็น 
ธรรมที่สมณะได้เห็นแล้ว”

ในพระคาถาพุทธอุทานนี้ตรัสบอกว่าบุคคลผู้เป็นบัณฑิต 
เมือ่ยงัมเีรีย่วแรงมกี�าลงัอยูท่ีจ่ะท�าได้ทัง้ความดแีละความชัว่ พงึ 
เว้นความชัว่ทัง้หลายเสยี พยายามท�าความดใีห้มาก  เหมอืนคน 
มตีาด ี เมือ่จะเดนิทาง กเ็ว้นทางทีข่รขุระหรอืเป็นหล่มเลน แล้ว 
เลือกไปในทางที่ดีราบเรียบ ทางแห่งบาปเป็นทางล�าบาก ทาง 
แห่งบญุเป็นทางสะดวกสบาย ผูร้กัความสขุเกลยีดต่อความทกุข์ 
พงึเว้นบาปทัง้หลายเสยี บาปเป็นมลูรากแห่งความทกุข์ในสงัคม



ความเบื้องต้น
คราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ปุพพารามอัน 

เป็นวัดของนางวิสาขาใกล้เมืองสาวัตถี มีภิกษุมาประชุมกันเป็น 
จ�านวนมากในวันอุโบสถ  เมื่อปฐมยามล่วงไปแล้ว พระอานนท์ 
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  “ปฐมยามล่วงไปแล้ว ภิกษุ 
ทั้งหลายนั่งคอยอยู่นานแล้ว  ขอให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดง 
ปาติโมกข์เถิด”  พระพุทธองค์ทรงนิ่งอยู่  เมื่อล่วงมัชฌิมยาม 
และล่วงปัจฉิมยามจนอรุณขึ้นแล้ว พระอานนท์ก็กราบทูลเช่น 
เดยีวกนั พระผูม้พีระภาคตรสัว่า  “บรษิทัไม่บรสิทุธิ”์  เป็นไปไม่ได้ 
ที่พระองค์จะทรงแสดงปาติโมกข์ในบริษัทเช่นนี้

ความอัศจรรย์
แห่งพระธรรมวินัย ๘ ประการ

(อุโปสถสูตร)

๓๙
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

ครั้งนั้น พระมหาโมคคัลลานะผู้เลิศด้วยฤทธิ์  ก�าหนดจิต 
ของบริษัทด้วยจิตของตน  ได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์จึง 
ไปบอกว่า  “พระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นท่านแล้ว ท่านออกไปเสีย 
เถิด” พระมหาโมคคัลลานะพูดถึง ๓ ครั้ง  แต่ภิกษุนั้นยังคงนั่ง 
เฉยอยู่ พอถึงครั้งที่ ๔ พระมหาโมคคัลลานะจึงดึงแขนออกไป 
แล้วใส่กลอนประตเูสยี  เมือ่ภกิษรุปูนัน้ออกไปแล้ว พระอานนท์ 
จึงทูลให้แสดงปาติโมกข์อีก พระศาสดาตรัสว่า

“อศัจรรย์จรงิโมคคลัลานะ หนกัหนาจรงิโมคคลัลานะ  เรือ่ง 
ไม่เคยมไีด้มขีึน้แล้ว  โมฆบรุษุผูน้ัน้ถงึกบัต้องกระชากออกไปจาก 
หมู่สงฆ์  เธอช่างไม่มีหิริโอตตัปปะส�ารวจตนเองเสียเลย ภิกษุ 
ทั้งหลาย  เป็นอฐานะ  เป็นไปไม่ได้ที่ตถาคตจะพึงท�าอุโบสถ 
แสดงปาติโมกข์ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์ที่ไม่บริสุทธิ์  แม้จะมีเพียง 
รูปเดียวก็ตาม ภิกษุทั้งหลาย  โมฆบุรุษผู้นั้นท�าให้เราล�าบากใจ 
ภกิษทุัง้หลาย  เราขอประกาศให้เธอทัง้หลายทราบว่า ตัง้แต่บดันี้ 
เป็นต้นไป  เราตถาคตจะไม่ท�าอุโบสถแสดงปาติโมกข์อีก  ขอให้ 
ภิกษุทั้งหลายท�ากันเอง”

แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงความอัศจรรย์แห่งธรรมวินัย 
๘ ประการ  เปรียบด้วยความอัศจรรย์แห่งมหาสมุทร ดังนี้

“ภกิษทุัง้หลาย มหาสมทุรย่อมลกึลงตามล�าดบั ลาดลงตาม 
ส�าดับ  ไม่โกรกชันเหมือนเหวหรือภูเขาขาดฉันใด  ธรรมวินัยนี้ 
ก็ฉันนั้น มีการศึกษาตามล�าดับ  การบรรลุตามล�าดับ ลุ่มลึกลง 
ตามล�าดับ
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“ภกิษทุัง้หลาย มหาสมทุรแม้จะมนี�า้มากอย่างไรกไ็ม่ล้นฝ่ัง 
คงรักษาระดับไว้ได้ฉันใด  ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น ภิกษุสาวกของ 
เราย่อมไม่ล่วงละเมดิสกิขาบททีเ่ราบญัญตัไิว้  แม้จะต้องล�าบาก 
ถึงเสียชีวิตก็ตาม

“ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรย่อมซัดสาดซากศพที่ตกลงไป 
ขึ้นฝั่งเสีย  ไม่ยอมให้ลอยอยู่นานฉันใด  ในธรรมวินัยก็ฉันนั้น 
สงฆ์ย่อมไม่อยู่ร่วมด้วยภิกษุผู้ทุศีลมีใจบาป มีความประพฤติ 
ไม่สะอาดน่ารงัเกยีจ มกีารกระท�าทีต้่องปกปิด ไม่ใช่สมณะปฏญิาณ 
ตนว่าเป็นสมณะ ไม่ใช่พรหมจาร ี เป็นคนเน่าใน รงุรงัสางได้ยาก 
เหมอืนกองหยากเยือ่ สงฆ์ประชมุพร้อมกนัแล้วย่อมขบัภกิษนุัน้ 
ออกเสยีจากหมู ่ ภกิษเุช่นนัน้แม้จะนัง่อยูท่่ามกลางสงฆ์ กช็ือ่ว่า 
อยูห่่างไกลจากสงฆ์ และสงฆ์กช็ือ่ว่าอยูห่่างไกลจากภกิษเุช่นนัน้

“ภิกษุทั้งหลาย  แม่น�้าสายต่างๆ ย่อมหลั่งไหลลงสู่มหา- 
สมุทร  และเมื่อไปรวมกับน�้าในมหาสมุทรแล้ว  ย่อมละชื่อเดิม 
ของตนเสีย ถึงซึ่งการนับว่ามหาสมุทรเหมือนกันหมดฉันใด  ใน 
ธรรมวนิยันีก้ฉ็นันัน้ กลุบตุรผูม้ศีรทัธาปรารถนาจะออกบวชจาก 
ตระกูลต่างๆ วรรณะต่างๆ  เช่น วรรณะพราหมณ์บ้าง กษัตริย์ 
บ้าง ไวศยะบ้าง คนเทหยากเยือ่บ้าง จณัฑาลบ้าง แต่เมือ่มาบวช 
ในธรรมวนิยันีแ้ล้ว ละวรรณะ สกลุ และโคตรของตนเสยี ถงึซึง่ 
การนับว่าสมณศากยบุตรเหมือนกันหมด

“ภกิษทุัง้หลาย ความพร่องหรอืความเตม็เอ่อย่อมไม่ปรากฏ 
แก่มหาสมุทร  แม้พระอาทิตย์จะแผดเผาสักเท่าใด น�้าในมหา- 
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สมทุรกห็าเหอืดแห้งไปไม่ แม้แม่น�า้สายต่างๆ และฝนจะหลัง่ลง 
สู่มหาสมุทรสักเท่าใด มหาสมุทรก็ไม่เต็มฉันใด  ในธรรมวินัยนี้ 
ก็ฉันนั้น  แม้จะมีภิกษุเป็นอันมากนิพพานไปด้วยอนุปาทิเสส- 
นพิพานธาต ุแต่นพิพานธาตกุค็งอยูอ่ย่างนัน้ไม่พร่องไม่เตม็เลย 
แม้จะมีผู้เข้าถึงนิพพานอีกสักเท่าใด นิพพานก็คงมีให้ผู้นั้นอยู่ 
เสมอ  ไม่ขาดแคลน ไม่คับแคบ

“ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรมีภูตคือสัตว์น�้าเป็นอันมาก มี 
อวัยวะใหญ่และยาว  เช่น  ปลาติมิ  ปลาติมิงคละ  ปลาวาฬ 
เป็นต้นฉันใด  ในธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้น  มีภูตหรือพระอริยบุคคล 
เป็นจ�านวนมาก มีพระโสดาบันบ้าง พระสกทาคามีบ้าง พระ 
อนาคามีบ้าง พระอรหันต์บ้าง จ�านวนมากหลายเหลือนับ

“ภิกษุทั้งหลาย มหาสมุทรมีนานารัตนะ  เช่น มุกดา มณี 
ไพฑูรย์  เป็นต้น ฉันใด  ในธรรมวินัยก็ฉันนั้นมีนานาธรรมรัตนะ 
เช่น สตปัิฏฐาน ๔, สมัมปัปธาน ๔, อทิธบิาท ๔,  โพชฌงค์ ๗, 
มรรคมีองค์ ๘  เป็นต้น

“ภิกษุทั้งหลาย น�้าในมหาสมุทรย่อมมีรสเดียวคือรสเค็ม 
ฉันใด ธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรส หมายถึงความ 
หลุดพ้นจากกิเลสเป็นจุดมุ่งหมายส�าคัญแห่งพรหมจรรย์ที่เรา 
ประกาศแล้ว” 

เมื่อตรัสความอัศจรรย์แห่งพระธรรมวินัย ๘ ประการจบ 
แล้ว  ได้ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า
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“ฝนคือกิเลสย่อมรั่วรดภิกษุผู้ปกปิดอาบัติไว้ 
แต่ย่อมไม่รั่วรดภิกษุผู้เปิดเผยอาบัติแล้ว
เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเปิดเผยอาบัติที่ปกปิดไว้ 
ฝนคือกิเลสก็จะไม่รั่วรด”

อธิบายความ
ทีพ่ระอานนท์ทลูขอให้พระผูม้พีระภาคทรงแสดงปาตโิมกข์ 

นัน้ หมายถงึ พระโอวาทปาตโิมกข์ไม่ใช่ภกิขปุาตโิมกข์ ซึง่หมาย 
ถึงการสวดวินัย  ๒๒๗  ข้อ  ซึ่งภิกษุประชุมท�ากันทุกกึ่งเดือน 
มาจนถึงบัดนี้

เรือ่งความอศัจรรย์ของพระธรรมวนิยั ๘ ประการเทยีบด้วย 
ความอศัจรรย์แห่งมหาสมทุรนัน้  เป็นพระพทุธพจน์ทีน่่าสนใจยิง่ 
ภิกษุบริษัทควรตระหนักให้มาก

พระพทุธอทุานที่เกีย่วกบัการปกปดิอาบตัิและการเปดิเผย 
อาบตันิัน้  เป็นพระพทุธพจน์ทีภ่กิษบุรษิทัควรให้ความสนใจและ 
ให้ความส�าคัญ  เมื่อต้องอาบัติใดแล้วควรรีบปลงอาบัตินั้นเสีย 
หรือท�าวธิีออกจากอาบตัิตามทีท่รงบญัญัตไิว้ มฉิะนั้นแล้วกเิลส 
จะเพิ่มพูนขึ้น  เหมือนฝนรั่วรดบ้านเรือนที่หลังคาไม่ดี
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ความเบื้องต้น
ครัง้หนึง่พระมหากจัจานะอยูท่ีป่วฏัฏบรรพต  เมอืงกรุรุฆระ 

แค้วนอวันตี  ครั้งนั้นมีอุบาสกคนหนึ่งชื่อโสณะ  โกฏิกัณณะ 
เลื่อมใสท่านพระมหากัจจานะ  เป็นอุปัฏฐากท่าน  วันหนึ่งอยู่ 
ในที่สงัด คิดว่าการอยู่ครองฆราวาสจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ 
บริสุทธิ์บริบูรณ์เป็นสิ่งที่ท�าได้ยาก  ไฉนหนอเราจะพึงบวช  เขา 
เข้าไปหาพระมหากจัจานะ  เรยีนให้ท่านทราบถงึความคดินัน้และ 
ขอบวชในส�านักของท่าน พระมหากัจจานะกล่าวว่า  ชีวิตของ 
ผู้บวชเป็นอยู่ยาก ต้องฉันอาหารหนเดียวและอื่นๆ  ไม่สะดวก 
สบายเหมือนเป็นคฤหัสถ์  เพราะฉะนั้นขอให้โสณะเป็นอยู่อย่าง 
เดิมเถิด อย่าบวชเลย 

ผู้ไม่ยินดีในบาป
(โสณสูตร)

๔๐
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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ในครั้งต่อมาและต่อมา  โสณอุบาสกได้เข้าไปอ้อนวอน 
พระมหากัจจานะเช่นนั้นอีก  เป็นครั้งที่  ๔ พระเถระจึงยอมรับ 
ให้อปุสมบท แต่เนือ่งจากทีก่รุรุฆระนัน้มภีกิษอุยูน้่อย คอยอยูถ่งึ 
๓ ปีจึงรวบรวมภิกษุได้ ๑๐ รูปพอท�าการอุปสมบทได้  เมื่ออุป- 
สมบทแล้ว  วันหนึ่งพระโสณะคิดว่า  เราเคยได้ยินแต่กิตติศัพท์ 
ของพระผูม้พีระภาคเจ้า แต่ยงัไม่เคยได้เข้าเฝ้าเลย ปรารถนาจะ 
ไปเข้าเฝ้าพระศาสดา จงึกราบเรยีนความคดินัน้ให้พระมหากจัจานะ 
ทราบ พระเถระเห็นดีด้วย  อนุโมทนา  ขอให้ทูลถามถึงพระ 
สขุภาพของพระผูม้พีระภาคในนามของท่าน ภกิษโุสณะเมือ่ได้รบั 
อนญุาตจากพระอปัุชฌาย์แล้ว จงึออกเดนิทางไปยงัเมอืงสาวตัถี 
เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวัน

พระผูม้พีระภาคตรสัถามถงึการเดนิทาง อาหารบณิฑบาต 
ว่าพอเป็นไปได้หรือไม่  พระโสณะกราบทูลว่าพอเป็นไปได้ 
ไม่ล�าบาก  พระศาสดารับสั่งให้พระอานนท์จัดเสนาสนะให้ 
พระโสณะพกัอยูใ่นทีเ่ดยีวกบัทีป่ระทบัของพระองค์  ในปฐมยาม 
และมัชฌิมยาม พระพุทธองค์และพระโสณะนั่งพักอยู่ในที่แจ้ง 
(อพัโภกาส)  เมือ่ปัจฉมิยามจงึเสดจ็เข้าพระคนัธกฎุพีร้อมกบัพระ 
โสณะ ตอนใกล้รุ่งรับสั่งให้พระโสณะแสดงธรรมโดยสรภัญญะ 
(เป็นการสวดวิธีหนึ่ง  เอื้อนเสียงเพียงเล็กน้อยพอเป็นท�านอง) 
พระผูม้พีระภาคทรงพอพระทยั  เมือ่ทรงตัง้เอตทคัคะ  (ความเป็น 
ผู้เลิศ) ทรงตั้งให้พระโสณโกฏิกัณณะเป็นเอตทัคคะในทางกล่าว 
ธรรมโดยท�านองสรภัญญะได้ไพเราะ  มีเอตทัคคบาลีดังนี้ 
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เอตทคคฺ� ภกิขฺเว มม สาวกาน� ภกิขฺนู� กลยฺาณวากกฺรณาน� ยททิ� 
โสโณกุฏิกณฺโณ  (๒๐/๓๑)

ทรงปรารภเรื่องพระโสณะนี้ ทรงเปล่งอุทานว่า
“เพราะได้เห็นโทษในโลก  เพราะได้รู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิ
พระอรยิเจ้าจงึไม่ยนิดใีนบาป ผูส้ะอาดย่อมไม่ยนิดใีนบาป”

อธิบายความ
พระมหากจัจานะ บางแห่งกเ็ป็น พระมหากจัจายนะ ถิน่เดมิ 

ท่านอยูท่ีน่ครอชุเชน ีแคว้นอวนัต ี เคยเป็นราชปโุรหติของพระเจ้า 
จัณฑปัชโชตได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่า  เป็นเอตทัคคะ 
ในทางขยายธรรมให้พิสดารคือหมายความว่า  เมื่อพระผู้มีพระ 
ภาคเจ้าตรัสธรรมใดแต่โดยย่อ ภิกษุทั้งหลายยังไม่ค่อยเข้าใจจะ 
พากนัถามพระมหากจัจานะ  ท่านจะอธบิายให้เข้าใจ แม้กระนัน้ 
ท่านกย็งัถ่อมตนว่า  ถ้าท่านทัง้หลายยงัไม่แน่ใจกข็อให้ไปทลูถาม 
พระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด  เมื่อภิกษุทั้งหลายพากันไปทูลถามพระ 
ผูม้พีระภาค พระพทุธองค์กจ็ะตรสัว่า  “พระมหากจัจานะอธบิาย 
ถกูต้องแล้ว  ถ้าพระองค์อธบิายกจ็ะอธบิายเหมอืนกบัทีพ่ระมหา 
กัจจานะอธิบายแล้ว” ดังนี้เสมอพระเถระจึงได้รับการยกย่องให้ 
เป็นเอตทคัคะทางการขยายธรรม ดงัพระพทุธพจน์ทีว่่า  เอตทคคฺ� 
ภกิขฺเว มม สาวกาน�ภกิขฺนู� สงขฺติเฺตน ภาสติสสฺ วติถฺาเรน อตถฺ� 
วิภชนฺตาน� ยทิท� มหากจฺจาโน  (๒๐/๓๑) 
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พระโสณโกฏกิณัณะกว่าจะได้อปุสมบทต้องรออยูถ่งึ ๓  ปี 
จึงได้ภิกษุมีจ�านวนมากพอที่จะท�าการอุปสมบทได้  คือ ๑๐  รูป 
ขึน้ไป  (ทสวรรค) พระพทุธเจ้าทรงเหน็ความล�าบากในเรือ่งนี ้ จงึ 
ทรงผ่อนปรนพระพุทธบัญญัติลงมาว่า ส�าหรับชนบทที่ห่างไกล 
ภิกษุ ๕  รูป  (ปัญจวรรค)  ก็สามารถท�าการอุปสมบทได้  เรื่องนี้ 
เป็นเรือ่งหนึง่ทีแ่สดงถงึน�า้พระทยัทีเ่ป่ียมด้วยพระเมตตาและการณ- 
วสิกตาคุณ  (ผ่อนปรนตามเหตุการณ์)  ของพระศาสดา

เกี่ยวกับพระพุทธอุทานในที่นี้  ตรัสถึงการได้เห็นโทษของ 
โลก และการได้รูธ้รรมอนัเป็นทีด่บักเิลส  เป็นเรือ่งยิง่ใหญ่ของคน 
ในโลก  เพราะว่าคนในโลกส่วนมากไม่เห็นโทษของโลก ซึ่งมีอยู่ 
มากมายสุดที่จะพรรณนาได้  โทษของโลกแสดงตัวออกมาเป็น 
ความทุกข์ของชาวโลก  เช่น ความทุกข์ในเรื่องการท�ามาหากิน 
ความทกุข์เพราะต้องแก่ต้องเจบ็ด้วยโรคต่างๆ ความทกุข์เพราะ 
ถูกกิเลสเผาให้ร้อน  เป็นต้น  ในที่บางแห่งจึงตรัสว่า

“ร่าเริงอะไรกันนัก  เพลิดเพลินอะไรกันนัก  ในเมื่อโลกนี้ 
ถกูเพลงิโหมอยูโ่ดยทัว่อยูเ่ป็นนติย์  ท่านทัง้หลายถกูความมดืคอื 
โมหะห่อหุ้มแล้ว ท�าไมจึงไม่แสวงหาดวงประทีปคือญาณเล่า”

(ธรรมบท) 

การรูธ้รรมอนัเป็นทีด่บักเิลส ควรเหน็เป็นเรือ่งส�าคญัยิง่ใหญ่ 
ของมนษุย์  เพราะกเิลสเป็นศตัรหูมายเลข ๑ ของมวลชน กเิลส 
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เป็นเหตุให้ท�าบาปกรรมมีผลเป็นทุกข์  ชาวโลกไม่ค่อยตระหนัก 
ว่า บาปหรือความชั่วเป็นสาเหตุส�าคัญของความทุกข์ พระพุทธ 
องค์จึงตรัสว่า  “พระอริยะไม่ยินดีในบาป ผู้มีใจสะอาดก็ไม่ยินดี 
ในบาป” บาปมีผลน่ากลัว บุญมีผลน่ารักน่ายินดี พระพุทธองค์ 
จงึตรสัว่า  “การสัง่สมบาปเป็นเหตใุห้เกดิทกุข์ การสัง่สมบญุเป็น 
เหตุให้เกิดสุข  (ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย)”



ความเบื้องต้น
วันหนึ่งพระอานนท์เข้าไปบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์  ได้ 

พบกับพระเทวทัต พระเทวทัตได้กล่าวกับพระอานนท์ว่า  ตั้งแต่ 
บัดนี้เป็นต้นไปจะไม่ท�าอุโบสถสังฆกรรมร่วมกับภิกษุทั้งหลาย 
ที่เป็นบริวารของพระผู้มีพระภาค  แต่จะท�าอุโบสถสังฆกรรม 
กับภิกษุทั้งหลายซึ่งเป็นฝักฝ่ายของตน พระอานนท์กลับจาก 
บิณฑบาตแล้ว  ฉันอาหารแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคที่วัด 
เวฬุวัน  กราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบ พระพุทธองค์ทรงเปล่ง 
อุทานว่า

“คนดที�าดไีด้ง่าย ท�าชัว่ได้ยาก คนชัว่ท�าชัว่ได้ง่าย ท�าดไีด้ 
ยาก พระอริยเจ้าทั้งหลายท�าความชั่วได้ยาก”

คนดีท�าดีได้ง่าย
(อานันทสูตร)

๔๑
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
พระเทวทัตได้เคยพยายามเพื่อปลงพระชนม์พระผู้มีพระ 

ภาค  ด้วยการกลิง้ศลิาลงมาเพือ่ให้ทบัพระศาสดาทีภ่เูขาคชิฌกฏู 
แต่สะเก็ดศิลากระเด็นมาถูกนิ้วพระบาทจนพระโลหิตห้อ ท่าน 
กล่าวว่า  ใครๆ  ไม่สามารถท�าพระโลหิตให้ออกจากพระวรกาย 
ของพระพทุธเจ้าได้  เพยีงเท่านีพ้ระเทวทตักไ็ด้ท�าอนนัตรยิกรรม 
ประการหนึง่แล้ว  ต่อมาพระเทวทตัขอให้พระเจ้าอชาตศตัรปูล่อย 
ช้างนาฬาคิรี  เพื่อปลงพระชนม์พระผู้มีพระภาค แต่ก็ไม่ส�าเร็จ 
ก่อนหน้านี้ได้ว่าจ้างนายขมังธนูหลายคนให้ไปยิงพระผู้มีพระ 
ภาคเจ้า แต่นายขมงัธนเูหล่านัน้ท�าไม่ส�าเรจ็ กลบัเลือ่มใสในพระ 
ศาสดาและขอบวช ต่อมาพระเทวทัตได้ทูลขอวัตถุ ๕ ประการ 
แต่พระพุทธเจ้าไม่ทรงอนุญาต วัตถุ ๕ ประการนั้นคือ

๑  ขอให้ภกิษทุัง้หลายถอืบงัสกุลุจวีรเป็นวตัร  ไม่ควรรบัจวีร 
  ที่มีผู้น�ามาถวาย

๒. ขอให้ภิกษุทั้งหลายถือบิณฑบาตเป็นวัตร  ไม่ควรรับ 
  อาหารที่มีผู้น�ามาถวาย

๓. ขอให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ป่าเป็นวัตร
๔. ขอให้ภิกษุทั้งหลายไม่ฉันเนื้อหรือปลา
๕. ขอให้ภิกษุทั้งหลายอยู่โคนไม้เป็นวัตร
ถ้าจะถามว่า  การอยู่ป่ากับอยู่โคนไม้ต่างกันอย่างไร  ตอบ 

ว่า  “อยูป่่า” นัน้ อาจมกีฏุเิลก็ๆ อยูใ่นป่าได้  ส่วนการอยูโ่คนไม้ 
ก็คืออยู่เฉพาะบริเวณโคนไม้เท่านั้น  ไม่ปลูกเสนาสนะอยู่
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เมื่อพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตตามที่ขอ และตรัสว่า 
“ภกิษใุดปรารถนาจะท�าเช่นนัน้ กท็�าได้ตามความสมคัรใจของตน 
ถ้าไม่ปรารถนากไ็ม่ต้องท�า” พระเทวทตัจงึประกาศแยกตนออกมา 
และโฆษณาว่าพระสมณโคดมไม่ยอมให้ภิกษุปฏิบัติขัดเกลา มี 
ภิกษุบางพวกเห็นด้วยกับพระเทวทัต จึงแยกออกมาเป็นบริวาร 
ของพระเทวทัต ภิกษุเหล่านั้นยังใหม่และไม่ฉลาดในพระธรรม 
วินัย พระผู้มีพระภาคทรงมีความกรุณาต่อภิกษุเหล่านั้น  จึงให้ 
พระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะไปแนะน�าสั่งสอน ภิกษุ 
เหล่านั้นจึงเปลี่ยนใจตีตนออกมาจากพระเทวทัต มาเป็นบริวาร 
ของพระสารบีตุรและพระมหาโมคคลัลานะ  เคารพนบัถอืพระผูม้ี 
พระภาคอย่างเดิม พระเทวทัตเสียใจมากจนป่วยหนัก อาเจียน 
เป็นโลหิต ฯลฯ

พระเทวทตัท�าอนนัตรยิกรรมทัง้ ๒ อย่าง คอืท�าพระพทุธ- 
เจ้าให้ห้อพระโลหิตและท�าสงฆ์ให้แตกจากกัน

ถ้าจะตั้งค�าถามว่า ความดีกับความชั่วอย่างไหนท�าได้ยาก 
กว่า อย่างไหนท�าได้ง่ายกว่า ควรจะตอบตามพระพทุธอทุานนีว่้า 
ความดีคนดีท�าได้ง่ายเป็นต้น

มีค�ากล่าวสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ทรงมีพระทัย 
เสมอในบคุคลทัง้ปวงคอื นายขมงัธน ูพระเทวทตั  โจรองคลุมิาล 
ช้างธนบาล  (ช้างนาฬาคิรี)  และในพระราหุล

(วธเก  เทวรตฺตมฺหิ  โจเร องฺคุลิมาลเก ธนปาเล ราหุเล จ 
สพฺพตฺถ สมมานโส)
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สมยัหนึง่พระพทุธเจ้าประทบั ณ บพุพาราม  เมอืงสาวตัถี 

เยน็วนัหนึง่ประทบันัง่ ณ ภายนอกซุม้ประตดู้านตะวนัออก พระ 
เจ้าปเสนทโิกศลเสดจ็ไปเฝ้า ขณะทีท่รงสนทนาปราศรยักนัอยูน่ัน้ 
มนีกับวชลทัธต่ิางๆ  เดนิผ่านมา คอื นคิรนถ์ ๗ คน, อเจลก ๗ 
คน,  เอกสาฎก ๗ คน, ปริพพาชก ๗ คน และชฎิล ๗ คน

พระเจ้าปเสนทิโกศลทอดพระเนตรเห็นแล้ว  เสด็จลุกจาก 
อาสนะ  คุกพระชานุลง  ทรงประกาศพระนามของพระองค์ให้

ไม่พึงเป็น
ผู้มีแผลประพฤติธรรม

(ปฏิสัลลานสูตร)

๔๒
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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นกับวชเหล่านัน้ได้ยนิ เป็นท�านองว่าแสดงความเคารพ เมือ่นกับวช 
เหล่านั้นผ่านพ้นไปแล้ว  จึงกราบทูลพระผู ้มีพระภาคเจ้าว่า 
นกับวชเหล่านัน้คงจะเป็นพระอรหนัต์พวกใดพวกหนึง่เป็นแน่แท้

พระพทุธเจ้าไม่ทรงรบัและไม่ทรงคดัค้าน แต่ตรสัว่า  “พระ 
เจ้าปเสนทเิป็นคฤหสัถ์บรโิภคกาม  เป็นการยากทีจ่ะรูว่้าผูใ้ดเป็น 
พระอรหันต์หรือไม่”  แล้วตรัสหลัก ๔ ประการ ดังนี้

๑.  ศีล  คือความประพฤติหรือปกติของคน  เราจะพึงรู้ได้ 
ด้วยการอยู่ร่วมกัน

๒. ความสะอาด พึงรู้ได้ด้วยการงานที่เขาท�า
๓. ความกล้าหาญ  เรีย่วแรงก�าลงั พงึรูไ้ด้ในเวลามอีนัตราย
๔. ปัญญา พึงรู้ได้ด้วยการสนทนา
ธรรม ๔ ประการนี ้ ต้องใช้เวลานาน  ต้องมโียนโิสมนสกิาร 

ต้องมีปัญญาจึงจะรู้ได้
เมือ่พระพทุธเจ้าตรสัดงันีแ้ล้ว พระเจ้าปเสนทโิกศลจงึกราบ 

ทลูว่า  ข้อทีพ่ระพทุธองค์ตรสันัน้เป็นอศัจรรย์  เพราะนกับวชลทัธิ 
ต่างๆ ทีเ่ดนิผ่านไปนัน้ อนัทีจ่รงิเป็นจารบรุษุทีพ่ระองค์ทรงส่งไป 
สอดแนมดเูหตกุารณ์บ้านเมอืงในทีต่่างๆ เป็นการอ�าพรางตน โดย 
ถือเพศเป็นนักบวช  เมื่อกลับถึงบ้านแล้วพวกเขาจะเป็นคฤหัสถ์ 
อย่างเดมิ พระพทุธองค์ทรงทราบดงันัน้แล้วจงึทรงเปล่งอทุานว่า

“บคุคลไม่ควรพยายามในทกุสิง่ทกุอย่าง  ไม่พงึเป็นคนของ 
คนอื่น  ไม่พึงอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ  ไม่พึงเป็นผู้มีแผลประพฤติ 
ธรรม”
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อธิบายความ
๑.  เมื่อพระเจ้าปเสนทิโกศลทูลว่า นักบวชเหล่านั้นคงจะ 

เป็นพระอรหนัต์พวกใดพวกหนึง่ พระพทุธเจ้าไม่ทรงปฏเิสธและ 
ไม่ทรงรบั  เข้าใจว่าถ้าทรงปฏเิสธกเ็หมอืนเป็นการยกตนข่มผูอ้ืน่ 
ถ้าทรงยอมรับ พระเจ้าปเสนทิโกศลก็จะดูหมิ่นพระสัพพัญญุต-
ญาณได้ จงึตรสัเป็นกลางๆ  ว่า  “ปกตขิองคนจะเป็นอย่างไร รูไ้ด้ 
ด้วยการอยู่ร่วมกัน  เป็นต้น และต้องใช้เวลานาน ต้องมีโยนิโส- 
มนสิการและมีปัญญาจึงจะรู้ได้”

๒. ข้อว่า  “ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน” นั้นพระบาลี 
ว่า ส�โวหาเรน โสเจยยฺ�  เวทติพพฺ�,  “ส�โวหาร” มคี�าแปลหลายอย่าง 
แปลว่า  ถ้อยค�า  ก็ได้  อรรถกถาแห่งพระสูตรนี้ก็อธิบายเช่นนั้น 
คอืแปลได้หลายอย่าง  ข้าพเจ้าพอใจค�าแปลว่า  ด้วยการงานทีท่�า

๓. พระพุทธอุทานที่ว่า  “บุคคลไม่ควรพยายามในทุกสิ่ง 
ทกุอย่าง” นัน้ หมายความว่า  ให้เลอืกใช้ความเพยีรพยายามใน 
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู ้อื่น  ให้เป็นสัมมาวายามะ 
ไม่เป็นมจิฉาวายามะ และควรใช้ปัญญาประกอบด้วย  เพือ่จะได้ 
เข้าหลกัทีว่่า แม้จะใช้ความพยายามน้อยแต่กไ็ด้ผลมาก  เหมอืน 
คนจะขุดหาทอง ส�ารวจรู้แน่แล้วว่าตรงนี้มีทองจึงขุดลงไป การ 
เจาะหาบ่อน�้ามันก็เช่นเดียวกัน

๔.  ไม่พึงเป็นคนของผู้อื่น หมายความว่า  ให้เป็นตัวของ 
ตวัเอง คงจะทรงหมายถงึนกับวชเหล่านัน้ซึง่เป็นคนของพระเจ้า 
ปเสนทิโกศล จึงต้องท�าตามค�าสั่งของพระราชา
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๕. ที่ว่า  “ไม่พึงอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพ” นั้น หมายความว่า 
ไม่ได้ท�าประโยชน์อะไรให้สมกบัทีอ่าศยัเขาเป็นอยู ่บางคนอาศยั 
เขาอยู่ก็จริง  แต่ได้ท�าประโยชน์ให้เขาเกินคุ้มเกินค่าจ้าง อย่างนี้ 
เรยีกว่าอาศยัตน อย่างพระสงฆ์อาศยัศลีของท่านและวตัรปฏบิตัิ 
อันดีงามของท่าน และการแสดงธรรมของท่านเป็นสิ่งตอบแทน 
ปัจจยั ๔ ของชาวบ้าน

๖. ทีว่่า  “ไม่พงึเป็นผูม้แีผลประพฤตธิรรม” นัน้ หมายความ 
ว่า  ไม่พึงประพฤติธรรมด้วยการหลอกลวง  คือแสดงตนเป็น 
ผู้ประพฤติธรรมแต่ไม่ได้ประพฤติธรรมจริง  เช่น  นักบวชไม่มี 
ธรรมของนกับวช มีแต่แสดงเพศว่าเป็นนักบวช  เป็นต้น  ไม่พึง 
เป็นอยู่ด้วยอาการหลอกลวง

หมายเหตุ 
เกี่ยวกับนักบวช ๕ จ�าพวก

๑. นคิรนถ์ ม ี๒ จ�าพวกคอื พวกนุง่ขาวห่มขาว  เรยีกว่า  เศวตตมั- 
  พร พวกเปลือยทั้งหมดเรียกว่า ฑิฆัมพร

๒. เอกสาฎก อรรถกถาบอกว่า มีผ้าเก่าผูกข้อมือและมีผ้าเก่าผืน
  เล็กๆ ปกปิดส่วนหน้าหน่อยหนึ่ง
๓. อเจลก  ไม่มีผ้านุ่งห่มเลย ที่เราเรียกกันว่า ชีเปลือย
๔. ชฎิล พวกที่เกล้าผมสูงขึ้นไป ที่เรียกว่าชฎา
๕. ปรพิพาชก นกับวชลทัธหินึง่ตัง้ส�านกัอยูบ้่าง  เทีย่วเร่ร่อนไปบ้าง
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ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบัอยู ่ณ วดัเชตวนั  เมอืง 

สาวัตถี  เวลาเช้าภิกษุทั้งหลายออกไปบิณฑบาตในเมืองสาวัตถี 
ได้เหน็และได้ยนินกับวชลทัธต่ิางๆ  โต้เถยีงกนัเรือ่ง อนัตคาหกิ- 
ทิฏฐิ ๑๐ ประการ คือ

๑.  เห็นว่าโลกเที่ยง
๒.  โลกไม่เที่ยง
๓.  โลกมีที่สุด 

สมณพราหมณ์วิวาทกัน
(ปฐมกิรสูตร)

๔๓
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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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 
ววิาทกนั  เหมอืนคนตาบอดคล�าช้าง ตรสัเล่าว่า  ในเมอืงสาวตัถี 
นี้เอง  เคยมีพระราชาพระองค์หนึ่ง  ให้น�าคนตาบอดมารวมกัน 
แล้วให้คล�าช้างแต่ละส่วน  เช่น หวั ห ูหาง และเท้า  เป็นต้น คน 
ตาบอดเหล่านัน้กถ็กเถยีงกนัววิาทกนัว่า  ช้างเป็นเช่นนี้ๆ   ต่างหาก 
ตามที่ตัวคล�าได้  ไม่ได้เห็นช้างทั้งตัวจึงไม่เห็นช้างตามที่เป็นจริง 
พระราชาทรงสนุกพอพระทัย ทรงพระสรวลอยู่ตลอดเวลาที่คน 
ตาบอดเหล่านั้นถกเถียงกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทาน 
ในเวลานั้นว่า

“สมณพราหมณ์พวกหนึง่ข้องอยูใ่นความเหน็เช่นนี้ๆ  พวกเขา 
ถือมั่นแล้ววิวาทกันอยู่  เพราะเขาเห็นเพียงด้านเดียว  (เหมือน 
คนตาบอดคล�าช้าง)”
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อธิบายความ
อนัตคาหกิทฏิฐ ิแปลว่า ความเหน็ทีส่ดุโต่งไปข้างใดข้างหนึง่ 

เช่น  เห็นว่าโลกเที่ยง  เป็นต้น ปัญหาทั้ง  ๑๐  ข้อนี้เป็นปัญหา 
ทางอภิปรัชญา ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ทรงประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้อง 
ด้วยทรงมุง่สอนจรยิธรรมเพือ่ความผาสกุของสงัคม และปรมตัถ 
ธรรม  เพื่อไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิด

ในสมยัพทุธกาล เคยมภีกิษบุางรปูทลูถามพระองค์ถงึเรือ่งนี้ 
แต่ไม่ทรงตอบ ตรัสว่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์และเพื่อดับทุกข์ 
ตรสัสอนว่าเหมอืนบคุคลทีถ่กูลกูศรแทงแล้ว  ไม่ควรจะมวัสบืหา 
ว่า  ใครเป็นคนยงิ มาจากทศิไหน กจิเร่งด่วนกค็อืควรจะรบีถอน 
ลูกศรเสียโดยพลันแล้ว ทายาให้แผลหาย หมู่ชนเผชิญหน้าอยู่ 
กบัความทกุข์ กจิเร่งด่วนกค็อืรบีดบัทกุข์ให้หมดสิน้ไป  ไม่ควรมวั 
สนใจปัญหาอภปิรชัญาอนัเป็นเหตใุห้ทุม่เถยีงกนัไม่รูจ้กัสิน้สดุ  ใน 
ทีบ่างแห่งตรสัว่า  “ทัง้ในกาลก่อนและบดันี ้ เราสอนแต่เรือ่งทกุข์ 
และการดับทุกข์เท่านั้น”  เป็นการเน้นเรื่องอริยสัจโดยย่อ

การมองอะไรด้านเดยีวคอืไม่รอบด้าน  เป็นเหตใุห้ทุม่เถยีง 
กันและผิดพลาดได้ง่าย  เช่น การมองพระพุทธศาสนาต้องมอง 
ทั้งระบบ  ไม่ใช่มองเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของพระพุทธศาสนา 
แล้วน�ามาทุ่มเถียงกันเพราะมองกันคนละส่วนคนละจุด  เปรียบ 
เหมือนเรามองดูต้นมะม่วง  ต้องมองให้เห็นทั้งต้นและทุกส่วน 
เช่น ล�าต้น กิ่ง  ใบ และลูก ก็จะรู้จักมะม่วงทั้งหมด
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เรือ่งตายแล้วเกดิหรอืไม่เกดินัน้ ทศันะทางพระพทุธศาสนา 
มว่ีา  ถ้ายงัมกีเิลสอยูย่่อมเกดิอกีตามสมควรแก่กรรม  ถ้าไม่มกีเิลส 
กไ็ม่ต้องเวยีนว่ายตายเกดิอกี พระอานนท์เคยทลูถามพระพทุธ- 
เจ้าว่า  “ภพใหม่มีขึ้นได้อย่างไร” พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า  “ถ้า 
กามธาตุไม่มี  กามภพก็มีขึ้นไม่ได้ ด้วยเหตุนี้แหละ กรรมจึงเป็น 
เหมอืนเนือ้ดนิ วญิญาณเหมอืนพชื กเิลสมตีณัหาเป็นต้นเหมอืน 
ยางในพืช  (กมฺม�  เขตฺต�  วิญฺญาณ� พีช� ตณฺหา สิเนโห)”
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จ ูฬ ว ร ร ค

ค ัม ภ ีร ์อ ุท า น





ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวัน  เมืองสาวัตถี 

พระสารีบุตรแสดงธรรมแก่พระลกุณฏกภัททิยะ  เรื่องเบญจขันธ์ 
เป็นต้น จนพระภัททิยะได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว แต่พระสารีบุตร 
ไม่ทราบจงึแสดงธรรมเรือ่ยไป พระพทุธเจ้าทรงทราบด้วยพระโสต 
ทิพย์  จึงตรัสแก่พระสารีบุตรว่า  “หยุดแสดงธรรมได้แล้ว  เพราะ 
ศิษย์ของเธอได้บรรลุอรหัตตผลแล้ว” พระสารีบุตรจึงหยุดแสดง 
ธรรม พระพุทธเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วในสิ่งทั้งปวงในเบื้องบนในเบื้องต�่า 
ไม่ตามเหน็ว่า  เราเป็นนี ้บคุคลพ้นวเิศษแล้วอย่างนี ้ ข้ามได้แล้ว 
ซึ่งโอฆะที่ตนยังไม่เคยข้ามเพื่อความไม่เกิดอีก”

ผู้หลุดพ้น
(ปฐมภัททิยสูตร)

๔๔
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

อธิบายความ
๑. ค�าว่า  “หลดุพ้นแล้วทัง้ในเบือ้งบนและเบือ้งต�า่” หมายถงึ 

หลดุพ้นจากสงัโยชน์เบือ้งต�า่ ๕ มสีกักายทฏิฐเิป็นต้น หลดุพ้นจาก 
สงัโยชน์เบือ้งบน ๕ มรีปูราคะเป็นต้น มอีวชิชาเป็นทีส่ดุ ค�าว่า 
“โอฆะ” แปลว่า กเิลสประดจุห้วงน�า้ใหญ่ ทรงแสดงไว้ ๔ ประการ
คอื

๑.๑  กาม ความใคร่ แบ่งเป็น ๒ คอื วตัถกุาม สิง่ทีน่่าใคร่ 
  มรีปู  เสยีง  เป็นต้น กเิลสกาม หมายถงึ ตวัความใคร่ 
  ความก�าหนดัพอใจในรปู  เสยีง  เป็นต้น พระพทุธเจ้า 
  ตรสัว่า กามเป็นสิง่ทีล่ะได้ยากอย่างยิง่  (กามา ห ิ โล 
  เก นหิ สุปฺปหายา)

๑.๒ ทิฏฐิ  หมายถึง  มิจฉาทิฏฐิ  ความเห็นผิดจากความ 
  เป็นจริง พระพุทธองค์ตรัสว่า  “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 
  ทั้งหลาย มิจฉาทิฏฐิเป็นโทษอย่างยิ่ง  (มิจฺฉาทิฏฺฐิ- 
  ปรมาน ิภกิขฺเว วชชฺาน)ิ” และตรสัไว้อกีว่า  “ทฏิฐเิป็น 
  สิ่งที่ปลดเปลื้องได้ยาก ข้ามได้ยาก ล่วงพ้นได้ยาก”

๑.๓ ภพ  หมายถึง  ความติดในภพซึ่งมีตัณหาเป็นตัวน�า 
  พระสารีบุตรกล่าวว่า  การดับภพเสียได้เป็นนิพพาน 
  (ภวนิโรโธนพิพฺาน�) ความตดิในภพท�าให้สตัว์ทัง้หลาย 
  ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ อยากเกิดอีก อยาก 
  เป็นนัน่อยากเป็นนี ่ ท่านแบ่งเป็น ๒ ได้แก่ กรรมภพ 
  คอืความปรารถนาที่จะเกิดอีก อุปปัตติภพ คอืที่เกิด 
  ของสัตว์ทั้งหลาย

172



วศิน อินทสระ

๑.๔ อวชิชา ความไม่รูต้ามความเป็นจรงิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
  ไม่รูแ้จ้งในอรยิสจั ๔ ซึง่ประกอบด้วยรอบ ๓ (ไตรปิวฏั) 
  อาการ ๑๒  (ทวาทสาการ) 

๒. อรรถกถาเล่าว่า พระลกณุฏกภทัทยิะนัน้เป็นชาวเมอืง 
สาวัตถี  ท่านเป็นคนเตี้ยจึงได้ชื่อว่า  “ลกุณฏกะ”  แปลว่า  เตี้ย 
“ภัททิยะ”  เป็นชื่อจริงของท่าน ท่านได้ฟังธรรมจากพระศาสดา 
แล้วจงึออกบวช อรรถกถาธรรมบทเล่าว่า ภกิษสุามเณรทัง้หลาย 
เห็นท่านแล้วนึกว่าเป็นสามเณรน้อย  จึงหยอกเล่น  เช่น  จับหู 
เป็นต้นเล่น แต่ท่านกไ็ม่เคยโกรธเพราะท่านเป็นพระอรหนัต์แล้ว 
แต่ภิกษุสามเณรทั้งหลายไม่ทราบ พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ 
แล้วตรัสสรรเสริญว่า

“บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในเรื่องนินทาและสรร- 
เสริญ  เหมือนภูเขาศิลาล้วนเป็นแท่งทึบ  ย่อมไม่หวั่นไหวด้วย 
แรงลมฉะนั้น”
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ความเบื้องต้น
พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วัดเชตวัน ทรงปรารภเรื่อง 

พระอัญญาโกณฑัญญะผู้นั่งเข้าผลสมาบัติอยู่ในที่ไม่ไกล ทรง 
เปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“พระอริยบุคคลใดไม่มีอวิชชาอันเป็นมูลราก  ไม่มีแผ่นดิน 
คอื อาสวะ นวิรณ์ และอโยนโิสมนสกิาร  ไม่มเีถาวลัย์คอื มานะ 
และอติมานะเป็นต้น  ใบคือ  ความมัวเมา  ประมาท  มายา 
และสาเถยยะเป็นต้น จะมแีต่ทีไ่หน ใครเล่าจะควรนนิทาพระอรยิ- 
บุคคลนั้น  ผู้เป็นนักปราชญ์  ผู้พ้นแล้วจากเครื่องผูก  แม้เทวดา 
ก็ชม ถึงพรหมก็ย่อมสรรเสริญพระอริยบุคคลนั้น”

ผู้สิ้นตัณหา
(ตัณหักขยสูตร)

๔๕
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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อธิบายความ
ค�าว่า  “พระอรยิบคุคล” หมายถงึ  ท่านผูไ้ด้บรรลธุรรมตัง้แต่ 

โสดาปัตติมรรค  โสดาปัตติผลไปจนถึงอรหัตตมรรค อรหัตตผล 
รวมเป็นพระอรยิบคุคล ๔ คู ่๘ จ�าพวก  ไม่จ�ากดัว่าจะเป็นภกิษุ 
ภกิษณุ ีอบุาสกหรอือบุาสกิา คอืไม่จ�ากดัว่าจะเป็นบรรพชติหรอื 
คฤหัสถ์

อวิชชา ท่านถือว่าเป็นมูลรากแห่งกิเลสทั้งหลาย  (อวิชฺชา 
มูลกา)  ในความหมายเบื้องสูงท่านหมายถึง  ความไม่รู้แจ้งใน 
อริยสัจ ๔

ค�าว่า  “อาสวะ”  แปลว่า  สิ่งหมักดองอยู่ในจิต  กล่าวคือ 
กิเลส  มีความพอใจในกามเป็นต้น  ค�าว่า  “นิวรณ์”  หมายถึง 
สิ่งที่กีดกันจิตไม่ให้บรรลุความดีกล่าวคือกามฉันทะ พยาบาท 
ถีนมิทธะ  (ความง่วงงุน)  อุทธัจจะกุกกุจจะ  (ความฟุ้งซ่านและ 
ร�าคาญ)  วิจิกิจฉา  (ความลังเลสงสัยไม่อาจตกลงใจได้)  ทั้ง  ๕ 
อย่างนี้  ท่านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปริยุฏฐานกิเลส แปลว่า กิเลส 
ที่กลุ้มรุมอยู่ในจิต ห่อหุ้มจิต กีดกันจิตมิให้บรรลุถึงความดียิ่งๆ 
ขึ้นไป

อโยนิโสมนสิการ  แปลว่า  การท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย 
คือ คิดไม่เป็น คิดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  ตรงกันข้ามกับ 
โยนิโสมนสิการ  ค�าว่า  “มานะ”  แปลว่า  ความถือตัวทะนงตน 
ท่านจ�าแนกไว้ ๙ อย่างม ีส�าคญัตนว่าสงูกว่าเขาหรอืต�่ากว่าเขา 
เป็นต้น ค�าว่า  “อตมิานะ” แปลว่า ดหูมิน่ผูอ้ืน่ คอื  ไม่ให้เกยีรติ
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พุทธอุทาน
176
พุทธอุทาน

เขาตามสมควรแก่ฐานะของเขา ทุกคนมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีใน 
ตัวเอง  (Natural  dignity)  ไม่ควรดูหมิ่นกัน  ไม่ควรข่มเหงกัน

ค�าว่า  “มัวเมา ประมาท” มาจากค�าว่า มทะ และปมาทะ 
มสีภุาษติในชาดกหนึง่ว่าเพราะมวัเมาจงึประมาท เพราะประมาท 
จึงเสื่อมสิ้น  เพราะเสื่อมสิ้นโทษเป็นอันมากจึงเกิดขึ้น  เพราะ 
ฉะนัน้ท่านอย่ามวัเมาประมาทเลย ค�าว่า  “มายา”  ในทีน่ี ้ แปลว่า 
เจ้าเล่ห์ หลอกลวง มไิด้แสดงตนตามทีเ่ป็นจรงิ ค�าว่า  “สาเถยยะ” 
แปลว่า  โอ้อวด คอืกล่าวถงึคณุอนัไม่มจีรงิในตน  ถ้าเป็นพระสงฆ์ 
พูดอวดอุตริมนุสธรรมเช่น ฌาน  มรรค  ผล  เป็นต้นอันไม่มี 
ในตน ท่านปรับเป็นอาบัติถึงปาราชิก  คือขาดจากความเป็น 
พระภิกษุ



ความเบื้องต้น
พระผูม้พีระภาคเจ้าเมือ่ประทบัอยูท่ีว่ดัเชตวนั ทรงปรารภ 

ความสิ้นไปแห่งปปัญจธรรมของพระองค์  จึงทรงเปล่งอุทานว่า
“ผู้ใดมีกิเลสเครื่องให้เนิ่นช้าและความตั้งอยู่  (ในสงสาร) 

ก้าวล่วงซึง่ทีต่่อ คอืตณัหาทฏิฐ ิและลิม่คอือวชิชาได้ แม้โลกคอื 
หมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่ดูหมิ่นผู้นั้น  ผู้ไม่มีตัณหา  เป็น 
มุนีเที่ยวไปอยู่”

ความสิ้นไป
แห่งปปัญจธรรม

(ปปัญจขยสูตร)

๔๖
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน
178
พุทธอุทาน

อธิบายความ
ค�าว่า  “ปปัญจธรรม” แปลว่า กเิลสทีท่�าให้เนิน่ช้า กล่าวคอื 

หน่วงเหนีย่วไว้ในสงัสารวฏั  เหน็ท่านใช้ในภาษาองักฤษว่า Mental 
Diffusion  บ้าง Hindrance  to spiritual progress  บ้าง อรรถกถา 
แห่งพระสตูรนีร้ะบถุงึราคะ โทสะ โมหะ และตณัหา มานะ ทฏิฐิ 
ว่าเป็นปปัญจธรรม แต่โดยทั่วไปหมายถึง ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 
เรื่องปปัญจธรรมนี้ข้าพเจ้าได้เขียนไว้โดยละเอียดแล้วในหนังสือ 
ชือ่  “ปปัญจธรรม” พมิพ์เมือ่ มนีาคม ๒๕๔๖ เป็นหนงัสอืขนาด 
๑๖ หน้ายก จ�านวนหน้า ๑๔๔ หน้า  เป็นหนงัสอืทีถ่อดจากเทป 
ค�าบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จึงของด 
การอธิบายในที่นี้

อรรถกถากล่าวว่า  “การตัง้อยูใ่นปปัญจธรรม  (ปปัญจฏัฐติ)ิ 
ไม่มีแก่ท่านผู้ใด ท่านผู้นั้นล่วงพ้นวัฏสงสารได้แล้ว”  วัฏสงสาร 
คือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องน่ากลัว น่าเบื่อหน่าย  เพราะ 
เป็นทีต่ัง้แห่งทกุข์นานาประการสดุทีจ่ะพรรณนาได้ กเ็พราะยงัละ 
ปปัญจธรรมไม่ได้ พระพทุธเจ้าตรสัเตอืนว่า  “อย่าเป็นผูเ้ดนิทาง 
ไกล  คือวนเวียนอยู่ในวัฏสงสาร  อย่าเป็นผู้ถูกทุกข์ติดตาม” 
ตราบใดที่ยังมีวัฏฏะ ทุกข์ก็ยังติดตามอยู่ตราบนั้น ทุกข์เพราะ 
ขันธ์บ้าง ทุกข์เพราะกิเลสบ้าง



ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์เสด็จ 

จาริกไปในแคว้นมัลละ  เสด็จถึงหมู่บ้านพราหมณ์ชื่อถูนคาม 
พวกพราหมณ์และคหบดีได้ทราบข่าวนั้น  จึงชวนกันเอาหญ้า 
และแกลบไปถมบ่อน�้า ด้วยหวังว่าพระสมณโคดมจะไม่มีน�้าดื่ม 
พระผูม้พีระภาคเจ้าประทบันัง่ ณ  ใต้ต้นไม้ต้นหนึง่ ตรสักบัพระ 
อานนท์ว่าทรงกระหายน�า้  ขอให้พระอานนท์น�าบาตรไปตกัน�า้ที่ 
บ่อมา พระอานนท์กราบทลูว่า  “พวกพราหมณ์และคหบดชีาวถนู 
คามได้น�าเอาหญ้าและแกลบไปถมบ่อน�า้หมดแล้ว” พระผูม้พีระ 
ภาคเจ้าตรัสขอร้องเป็นครั้งที่ ๓ พระอานนท์จึงได้น�าบาตรไปที่ 
บ่อน�้า  ขณะนั้นเองน�้าได้ล้นหญ้าและแกลบขึ้นมาถึงปากบ่อ  ใส 
สะอาดพอดื่มได้ พระอานนท์จึงตักน�้าไปถวายพระผู้มีพระภาค 
เจ้าพร้อมด้วยกราบทูลถึงความอัศจรรย์นั้น พระพุทธองค์ทรง 
ทราบแล้วทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

น�้าดื่ม
(อุทปานสูตร)

๔๗
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

“ถ้าว่าน�า้พงึมใีนกาลทกุเมือ่ไซร้ บคุคลจะพงึกระท�าประโยชน์ 
อะไรด้วยบ่อน�้า พระพุทธเจ้าตัดรากแห่งตัณหาได้แล้ว  จะพึง 
เที่ยวแสวงหาน�้าเพราะเหตุอะไร”

อธิบายความ
เรื่องท�านองนี้เคยมีอีกครั้งหนึ่ง  เมื่อพระพุทธเจ้าจวนจะ 

ปรนิพิพาน  เสดจ็ถงึแม่น�า้กกธุานท ีทรงกระหายน�า้มาก  ให้พระ 
อานนท์ไปน�าน�้าจากแม่น�้านั้นมาถวาย พระอานนท์กราบทูลว่า 
“หมู่เกวียนเพิ่งผ่านพ้นไปสักครู่นี้เอง น�้าก�าลังขุ่นข้นอยู่”  พระ 
พทุธเจ้าตรสัอ้อนวอนถงึครัง้ที ่๓ พระอานนท์จงึถอืบาตรไป น�า้ 
กลับใสสะอาดดื่มได้  เรื่องนี้เป็นด้วยพุทธานุภาพโดยแท้

ค�าว่า  “มูล  (ราก)  แห่งตัณหา”  ในพระคาถานี้  หมายถึง 
อวชิชา นัน่เอง บางแห่งพระพทุธองค์ตรสัว่า  “อวชิชาเป็นมลทนิ 
ยิง่กว่ามลทนิทัง้หลาย และเป็นมลทนิอย่างยิง่  (อวชิชฺา ปรม� มล�)” 
พระพทุธพจน์นีส้บืเนือ่งมาจากทีต่รสัว่า  “ความประพฤตไิม่ดเีป็น 
มลทนิของหญงิ ความตระหนีเ่ป็นมลทนิของผูใ้ห้ บาปเป็นมลทนิ 
ทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้า อวชิชาเป็นมลทนิยิง่กว่ามลทนิทัง้หลาย 
และเป็นมลทินอย่างยิ่ง  ท่านทั้งหลายจงตัดมลทินนั้นเสียเถิด 
แล้วเป็นผู้ไม่มีมลทิน”  (พระพุทธพจน์จากธรรมบท)
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สนฺติ ตสฺส มนำ โหต
สนฺต� ว�จ� จ กมฺม จ
สมฺมทญฺญ� วิมุตฺตสฺส
อุปสนฺตสฺส ต�ทิโนฯ

ใจของบุคคลผู้หลุดพ้นเพร�ะรู้ชอบ
ผู้สงบ ระงับ และคงที่

ย่อมเป็นใจที่สงบ
เมื่อใจสงบแล้ว

ก�ยและว�จ�ก็สงบด้วย





ค ัม ภ ีร ์อ ุท า น

ป า ฏ ล ิค า ม ิย ว ร ร ค





ความเบื้องต้น
สมยัหนึง่พระผูม้พีระภาคเจ้าพร้อมด้วยภกิษสุงฆ์จ�านวนมาก 

เสดจ็ไปในเมอืงราชคฤห์ผ่านปาฏลคิาม อบุาสกและอบุาสกิาชาว 
ปาฏลคิามมาเฝ้า กราบทลูขอให้ทรงแสดงถงึโทษของศลีวบิตัแิละ 
คุณของศีลสมบัติ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงให้ฟังว่า ผู้ทุศีล 
มีศีลวิบัติย่อมประสบโทษ ๕ ประการคือ

๑.  เสื่อมทรัพย์เพราะมีความประมาทเป็นเหตุ
๒. ชื่อเสียงทางไม่ดีย่อมฟุ้งขจรไป
๓.  ไม่แกล้วกล้าอาจหาญในที่ประชุม
๔.  เมื่อจะตายย่อมหลงตาย
๕.  เมื่อสิ้นชีพแล้วไปสู่ทุคติ

โทษของศีลวิบัติ
และคุณของศีลสมบัติ

(ปาฏลิคามิยสูตร)

๔๘
พระพุทธอุท�น เรื่อง



พุทธอุทาน

ส่วนคุณของความเป็นผู้มีศีลหรือศีลสมบัติมี ๕ ประการ 
เหมือนกันคือ

๑.  ย่อมได้กองแห่งโภคะเป็นอนัมาก เพราะความไม่ประมาท 
  เป็นเหตุ

๒. ชื่อเสียงอันดีงามย่อมฟุ้งขจรไป
๓.  เป็นผู้แกล้วกล้าอาจหาญในที่ประชุม
๔.  เมื่อจะตายไม่หลงตาย หมายความว่า ตายด้วยความ 

  สงบ มีสติสัมปชัญญะ
๕.  เมื่อสิ้นชีพแล้วย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์

อบุาสกและอบุาสกิาชาวปาฏลคิามชืน่ชมยนิดใีนพระภาษติ 
ของพระผู้มีพระภาค แล้วลากลับไป

สมัยนั้นสุนีธมหาอ�ามาตย์และวัสสการพราหมณ์แห่งนคร 
ราชคฤห์คิดจะสร้างเมืองใหม่ ณ ปาฏลิคาม 

*

พระพทุธองค์ทรงเหน็ด้วยทพิยจกัษแุล้วตรสักบัพระอานนท์ 
ว่า  เทวดาผูม้ศีกัดิใ์หญ่อยู ่ณ พืน้ทีใ่ด กท็�าให้จติของมหาอ�ามาตย์ 
ผู้ใหญ่น้อมไปเพื่อจะสร้างที่อยู่ของตน ณ พื้นที่นั้น  เทวดาผู้มี 
ศักดิ์ปานกลางและมีศักดิ์ต�่าก็เช่นเดียวกัน สถิตอยู่ ณ พื้นที่ใด 
ก็น้อมจิตของราชมหาอ�ามาตย์ผู้มีศักดิ์ปานกลางและศักดิ์ต�่าให้ 
สร้างที่อยู่ในพื้นที่ของตนๆ

* ซึ่งต่อมาเป็นเมืองปาฏลีบุตร และปัจจุบันคือเมืองปัตตนะ
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วศิน อินทสระ

สุนีธมหาอ�ามาตย์และวัสสการพราหมณ์ได้ทราบข่าวว่า 
พระผู้มีพระภาคเสด็จผ่านมาทางนั้น  จึงได้เข้าเฝ้าและกราบทูล 
อาราธนาให้ไปเสวย ณ นิเวศของตน พระพุทธองค์เสวยแล้ว 
ทรงอนุโมทนาว่า

“บัณฑิตอยู่  ณ  ที่ใด  ย่อมเลี้ยงดูผู ้มีศีล  ผู้ส�ารวมดีแล้ว 
ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ณ ที่นั้น  และอุทิศส่วนกุศลให้แก่เทวดา 
ทั้งหลายผู้สถิตอยู่ในที่นั้น  เทวดาผู้ได้รับการบูชาแล้ว ย่อมบูชา 
ตอบ ผูไ้ด้รบัการนบัถอืแล้วย่อมนบัถอืตอบ แต่นัน้  เทวดาย่อม
อนเุคราะห์บคุคลนัน้  เหมอืนมารดาอนเุคราะห์บตุร บคุคลผูอ้นั 
เทวดาอนุเคราะห์แล้ว ย่อมพบเห็นแต่สิ่งที่ดีงาม”

หลังจากภัตกิจและอนุโมทนาแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจะ 
เสดจ็ข้ามแม่น�า้คงคาไปทางฝ่ังโน้น สนุธีมหาอ�ามาตย์และวสัสการ 
พราหมณ์ตั้งใจไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเสด็จออกทางประตูใดจะ 
ตัง้ชือ่ประตนูัน้ว่า  “โคตมะ”  เสดจ็ข้ามฝ่ัง ณ  ท่าน�า้ใดกจ็ะตัง้ชือ่ 
ท่าน�า้นัน้ว่า  “ท่าโคตมะ” กส็มยันัน้แล น�า้ในแม่น�า้คงคาปริม่ฝ่ัง 
ประชาชนผูท้ีต้่องการจะข้ามไป  ต่างกเ็ตรยีมเรอืบ้างแพบ้าง แต่ 
พระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ทรงข้ามไปโดยไม่ต้องอาศัยเรือ 
หรือแพเลย ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“ชนเหล่าใดจะข้ามห้วงน�้าคือสงสาร  และสระคือตัณหา 
ชนเหล่านั้นกระท�าสะพานคืออริยมรรค  ไม่แตะต้องเปือกตม 
คือกามทั้งหลาย  จึงข้ามสถานที่ลุ่มอันเต็มด้วยน�้าได้  ก็ชนแม้ 
ต้องการจะข้ามน�า้มปีระมาณน้อย กต้็องผกูแพ  ส่วนพระพทุธเจ้า
และพุทธสาวกทั้งหลายผู้มีปัญญา  เว้นจากแพก็ข้ามได้”
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อธิบายความ
๑. โทษแห่งผูท้ศุลีหรอืศลีวบิตั ิ เช่น  เสือ่มทรพัย์เพราะความ 

ประมาทเป็นเหต ุตวัอย่างเช่น ประมาท มวัเมาในอบายมขุต่างๆ 
ท�าให้เสื่อมทรัพย์  ล่วงละเมิดศีลเช่นไปฆ่าเขา  ลักทรัพย์หรือ 
ฉ้อโกงทรัพย์ของเขา  ถูกจับได้ต้องติดคุกหรือต้องเสียทรัพย์ 
มากมายในการสูค้ดคีวาม ทรพัย์เก่ากห็มดไปทรพัย์ใหม่กห็าไม่ได้ 
เสยีชือ่เสยีง ถกูดหูมิน่  ไม่กล้าหาญในทีป่ระชมุเพราะเกรงจะถกู 
ท้วงตงิถงึความผดิ  เมือ่จะตายระลกึถงึกรรมชัว่ของตนท�าให้หลง 
ตาย ตายแล้วยังต้องไปทุคติอีก

ส่วนผู้มีศีลดี มีศีลสมบัติหรือสีลสัมปทา ย่อมได้รับผลตรง 
กนัข้ามกบัผูม้ศีลีวบิตั ิ กล่าวคอื  ได้โภคะเป็นอนัมากเพราะความ 
ไม่ประมาทเป็นเหต ุมคีวามเพยีรหมัน่ประกอบสมัมาชพีได้ความ 
สบายใจ มชีือ่เสยีงอนัดงีาม เข้าไหนเข้าได้ไม่เก้อเขนิ  เมือ่ถงึคราว 
จะตายระลกึถงึคณุความดขีองตน ท�าให้ได้สขุโสมนสั  ไม่หลงตาย 
ตายแล้วไปสุคติ  เป็นก�าไรของชีวิต

๒.  เรื่องเทวดาประจ�าพื้นที่ซึ่งปรากฏในเรื่องนี ้ น่าจะเป็น 
ต้นเค้าให้มกีารสร้างศาลพระภมู ิ เพือ่ให้เทวดาประจ�าพืน้ทีไ่ด้อยู่ 
อาศยั  ท่านจะอยูห่รอืไม่อยูก่เ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ ผูท้ีจ่ะรูไ้ด้กต่็อเมือ่ 
มีทิพยจักษุหรือสามารถจะติดต่อกับเทวดาได ้ ขอฝากไว้ส�าหรับ 
ท่านผู้อ่านได้พิจารณาต่อไปด้วย

ในพระพุทธพจน์ที่ทรงอนุโมทนาในที่นี้  ทรงแนะน�าให้ 
ท�าบญุอทุศิให้เทวดา และตรสัว่าเมือ่บชูาและนบัถอืเทวดา  ย่อม 
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ได้รบัการบชูาและนบัถอืตอบ จากนัน้เทวดาย่อมอนเุคราะห์เขา 
เหมือนมารดาอนุเคราะห์บุตร  ผู้ที่เทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อม 
พบเหน็แต่สิง่ทีด่งีาม ตามพระพทุธพจน์นีแ้สดงว่า  เทวดาทีช่่วย 
คุ้มครองรักษาคนดีก็มีอยู่  ในอานิสงส์แห่งการเจริญเมตตา ๑๑ 
ประการก็มีอยู่ประการหนึ่งว่า  เทวดาทั้งหลายย่อมช่วยรักษา 
เทวดากย็งัต้องการบญุเหมอืนกนั  เราจงึต้องท�าบญุอทุศิให้เทวดา 
บ้าง  เพื่อท่านจะได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือในคราวจ�าเป็นหรือ 
คับขัน แต่เราต้องช่วยตัวเองด้วยให้มาก

๓.  เรื่องพระพุทธอุทานในที่นี้เกี่ยวกับเรื่องห้วงน�้า  ถ้า 
พิจารณาตามต้นเรื่อง พระพุทธเจ้าทรงข้ามแม่น�้าโดยไม่ต้องใช้ 
เรอืหรอืแพ คงจะทรงใช้ฤทธิข้์ามไป รวมทัง้ภกิษสุงฆ์ผูม้ฤีทธิด้์วย 
เช่น  เดินบนน�้าหรือเหาะไป ส่วนคนทั้งหลายต้องใช้เรือหรือแพ 
ข้ามไปเพราะไม่มีฤทธิ์เช่นนั้น  แต่พระอรรถกถาจารย์อธิบาย 
น้อมเข้ามาทางธรรม เช่นว่า  ห้วงน�า้คอืสงัสารวฏั แม่น�า้คอืตณัหา 
สะพานคืออริยมรรค ประกอบด้วยองค์ ๘  ส่วนเปือกตมนั้น 
อรรถกถาอธิบายเป็นที่ลาดลุ่มซึ่งเปี่ยมด้วยน�้า  แต่มีพระพุทธ
พจน์บางแห่งตรัสว่า

“เปือกตมคือกาม หนามคือกาม อันผู้ใดข้ามพ้นได้แล้ว 
ย�่ายีได้แล้ว  ผู้นั้นถึงความสิ้นไปแห่งตัณหา ย่อมไม่หวั่นไหวใน 
สุขและทุกข์”

(อรรถกถาธรรมบท ภาค ๑
กล่าวว่าเป็นพระพุทธอุทาน เกี่ยวกับเรื่องพระนันทะ)
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สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในแค้วนโกศล 

กบัพระนาคสมาละ  เมือ่ถงึทางสองแพร่งแห่งหนึง่ พระพทุธองค์ 
ทรงประสงค์จะเสด็จไปทางหนึ่ง  แต่พระนาคสมาละต้องการ 
จะไปอีกทางหนึ่งเพราะเห็นว่าเป็นทางตรง พระสุคตเจ้าทรง 
อ้อนวอนถงึ ๓ ครัง้ให้ไปทางทีพ่ระองค์ประสงค์ แต่พระนาคสมาละ 
ไม่ยอม จึงวางบาตรและจีวรของพระพุทธองค์ไว้กับพื้นดินแล้ว 
ตนกจ็ากไป พระผูม้พีระภาคเจ้าทรงถอืบาตรและจวีรของพระองค์ 
เสดจ็ไปแต่พระองค์เดยีว  เสดจ็ไปได้หน่อยหนึง่จงึแวะลงข้างทาง 
ประทบันัง่พกัผ่อนอยูใ่ต้ร่มไม้ต้นหนึง่  ไม่นานนกั พระนาคสมาละ 
ก็กลับมาพร้อมด้วยบาตรแตก จีวรและสังฆาฏิฉีกขาดเพราะถูก 
โจรท�าร้าย  ได้กราบทูลเรื่องนั้นให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ 
พระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

ผู้รู้กับผู้ไม่รู้
(ทวิธาปถสูตร)

๔๙
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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“บคุคลผูถ้งึเวท ผูรู้ ้ เทีย่วไปด้วยกนั อยูด้่วยกนั ปะปนกบั 
ชนผูไ้ม่รู ้ ย่อมละเว้นคนชัว่เสยีได้  เหมอืนนกกระเรยีน  เมือ่บคุคล 
เอาน�้านมปนน�้าเข้าไปให้ดื่มแต่น�้านมเท่านั้น ละเว้นน�้า ฉะนั้น”

อธิบายความ
เรื่องพระพุทธองค์กับพระนาคสมาละนี้  ข้าพเจ้าได้ใช้เป็น 

เรื่องเริ่มต้นในเรื่อง  “พระอานนท์พุทธอนุชา” ที่เขียนไว้เมื่อปี 
๒๕๐๘ นบัถงึเวลานีเ้ป็นเวลา ๔๗ ปีแล้ว มผีูอ่้านถามอยูเ่สมอว่า 
เรื่องพระนาคสมาละกับพระพุทธองค์ตอนนี้มีปรากฏในพระ 
ไตรปิฎกหรอือรรถกถาใดๆ หรอืไม่  ข้าพเจ้าตอบว่า มปีรากฏใน 
พระไตรปิฎก ตามที่ท่านได้อ่านมาแล้วนี้  ผู้ถามสงสัยว่า  สาวก 
ของพระพุทธเจ้าในพุทธกาลเป็นไปได้เพียงนี้เชียวหรือ

อรรถกถาเล่าว่า พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่า 
ทางที่พระนาคสมาละจะไปนั้น  เป็นทางอันตรายจึงมิได้เสด็จไป 
ส่วนพระนาคสมาละนัน้ถกูกรรมบนัดาลให้อยากไปในทางนัน้ แม้ 
พระพุทธองค์ทรงห้ามถึง ๓ ครั้งแล้วก็ไม่ยินยอม

เรื่องผู้รู้กับผู้ไม่รู้  คนดีกับคนชั่ว  บางคราวก็อยู่ปะปนกัน 
แต่คนดีก็เลือกท�าแต่สิ่งที่ดี  คนชั่วเลือกท�าสิ่งที่ชั่ว  ท่านเปรียบ 
เหมอืนนกกระเรยีน  เมือ่มคีนผสมน�า้กบัน�า้นมให้ดืม่ กเ็ลอืกดืม่ 
แต่น�า้นม ท�าได้อย่างไรเป็นเรือ่งเฉพาะของนกกระเรยีน  เหมอืน 
เทคโนโลยสีมยัใหม่ท�าให้เราประหลาดใจบ่อยๆ  ว่าท�าได้อย่างไร 
แต่ก็ท�าได้
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ครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปุพพารามของนาง 

วิสาขามิคารมารดา นางวิสาขามีผ้าเปียกผมเปียกเข้าไปเฝ้าใน 
เวลาเทีย่งวนั พระพทุธองค์ตรสัถามว่า “เพราะเหตไุรจงึเป็นเช่นนี”้ 
กราบทูลว่า  “หลานคนหนึ่งอันเป็นที่รักอย่างยิ่งได้สิ้นชีวิตลง 
เขาเป็นคนดีเหลือเกิน” พระพุทธองค์ตรัสถามว่า  “ถ้าในเมือง 
สาวัตถีมีคนดีอย่างนี้  วิสาขาจะรักเขาไหม” ตอบว่า  “รัก” ตรัส 
ถามว่า “ในเมอืงสาวตัถมีคีนตายวนัละเท่าไร” กราบทลูว่า “๑ คน 
บ้าง...๑๐  คนบ้าง”  ตรัสว่า  “ถ้ากระนั้น  วิสาขาจะมิต้องมีผ้า 
เปียกผมเปียกร้องไห้คร�่าครวญทุกวันหรือ”  นางวิสาขาได้สติ 
จึงหยุดคร�่าครวญ พระพุทธองค์ตรัสว่า  “มีรัก ๑ ก็มีทุกข์  ๑  ... 
มรีกั ๑๐๐ กม็ทีกุข์ ๑๐๐” ดงันีแ้ล้วทรงเปล่งอทุานในเวลานัน้ว่า

“ความโศกกด็ ีความร�า่ไรกด็ ีความทกุข์กด็ ีมากมายหลาย 
อย่างนีม้อียูใ่นโลก  เพราะอาศยัสตัว์หรอืสงัขารอนัเป็นทีร่กั  เมือ่ 

ความรักกับความทุกข์
(วิสาขาสูตร)

๕๐
พระพุทธอุท�น เรื่อง
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ไม่มสีตัว์หรอืสงัขารอนัเป็นทีร่กั ความโศก ความร�่าไรและความ 
ทุกข์เหล่านี้ย่อมไม่มี  เพราะเหตุนั้นแล ผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขาร 
อันเป็นที่รักในโลกไหนๆ ผู้นั้นเป็นผู้มีความสุข ปราศจากความ 
โศก  เพราะเหตุนั้น ผู้ปรารถนาความไม่โศก อันปราศจากกิเลส 
ดุจธุลี  ไม่พึงท�าสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนๆ”

อธิบายความ
เรือ่งความรกักบัความทกุข์นี ้พดูถงึกนัอยูโ่ดยทัว่ไป ความรกั 

ให้ความสุขโสมนัสบ้าง  แต่น้อยเมื่อเทียบกับความทุกข์โทมนัส 
ทีเ่กดิจากความรกันัน้  ข้าพเจ้าเคยเขยีนเรือ่ง  “รกัอย่างไรรกัให้เป็น” 
ไว้ ๑๐ กว่าปีแล้ว  ต่อมาได้ใช้เป็นบทบรรยายธรรมทางวทิยแุละ 
ได้ถอดออกมาเป็นหนังสือชื่อ  “ชีวิตกับความรัก”  เป็นการมอง 
ความรักหลายแง่มุม

มผีูถ้ามว่า  ถ้าไม่ให้รกัจะให้ท�าอย่างไร ตอบว่า ความรกัมี 
หลายแบบ  เช่น แบบมติรภาพมคีวามเกือ้กลูกนั มเีมตตากรณุา 
ต่อกัน ท่านที่มีจิตหลุดพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวง ท่านไม่รักสิ่งใด 
และไม่ชงัสิง่ใด มแีต่อเุบกขาญาณคอืความหยัง่รูอ้นัประกอบด้วย 
อุเบกขา มีจิตใจสงบราบเรียบไม่ต้องขึ้นลงไปกับความรักและ 
ความไม่รัก  เป็นโลกุตตรชนชั้นสูงสุดคือพระอรหันต์

นางวสิาขานัน้ แม้จะเป็นพระอรยิบคุคลกจ็รงิ แต่เป็นเพยีง 
พระโสดาบัน ยังละรัก  โลภ  โกรธ หลงไม่ได้  จึงเผลอสติไปบ้าง
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ความเบื้องต้น
สมัยหนึ่ง  เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน 

ใกล้เมอืงราชคฤห์ พระทพัพมลัลบตุรเข้าไปเฝ้าทลูลาเพือ่นพิพาน 
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต พระทัพพมัลลบุตรจึงเหาะขึ้นไปกลาง 
อากาศ  เข้าเตโชกสิณสมาบัติ  อธิษฐานให้ไฟโพลงขึ้นเผาสรีระ 
ของท่าน  เมื่อไฟเผาสรีระของท่านหมดแล้ว  ไม่ปรากฏอัฏฐิธาตุ 
เถ้าถ่านใดๆ เหลอือยูเ่ลย ทกุอย่างหายไปเหมอืนไฟดบัเมือ่หมด 
น�้ามัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่า

“รูปกายได้สลายแล้ว  สัญญาดับแล้ว  เวทนาทั้งปวงเป็น 
ธรรมชาติเย็นแล้ว  สังขารทั้งหลายสงบแล้ว  วิญญาณถึงความ 
ตั้งอยู่ไม่ได้”

การนิพพานของ
พระทัพพมัลลบุตร

(ปฐมทัพพสูตร)

๕๑
พระพุทธอุท�น เรื่อง



วศิน อินทสระ

อธิบายความ
วัดเวฬุวัน  แปลว่า  สวนไม้ไผ่มักจะตามมาด้วยค�าว่า 

“กลนัทกนวิาปะ” ซึง่พระเจ้าพมิพสิารถวายแด่พระพทุธองค์และ 
ภกิษสุงฆ์  เมือ่คราวเสดจ็กรงุราชคฤห์เป็นครัง้แรก  เป็นพระอาราม 
แห่งแรกในพุทธศาสนา

ค�าว่า  “กลันทกนิวาปะ”  แปลว่าเป็นที่พระราชทานเหยื่อ 
แก่กระแต มเีรือ่งเล่าว่า  ในอดตีกาล  (เข้าใจว่าก่อนสมยัพระเจ้า 
พมิพสิาร) พระราชาพระองค์หนึง่เสดจ็ประพาสพระราชอทุยาน 
ทรงบรรทม ณ  ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่ง  งูพิษตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาใกล้ 
พระองค์  กระแตตัวหนึ่งอยู่บนต้นไม้  ได้เห็นงูเลื้อยเข้ามาใกล้ 
พระราชา จงึร้องเสยีงดงัขึน้ พระราชาทรงตืน่บรรทม ทรงทราบ 
เหตกุารณ์นัน้แล้ว ทรงเข้าพระทยัว่าทีร่อดจากงพูษิมาได้กเ็พราะ 
เสียงร้องของกระแต ตรัสถามราชบุรุษว่า  ธรรมดากระแตชอบ 
อยู่ ณ ที่ใด ทรงทราบว่าชอบอยู่ที่ต้นไผ่  จึงรับสั่งให้ปลูกต้นไผ่ 
มากมายจนเป็นสวนไผ่ แล้วรบัสัง่ให้พระราชทานเหยือ่แก่กระแต 
ทุกวัน

พระอานนท์เถระกน็พิพานบนอากาศเช่นเดยีวกบัพระทพัพ- 
มลัลบตุร หลงัพทุธปรนิพิพานถงึ ๔๐  ปี แต่อธษิฐาน ให้อฐัธิาตุ 
ของท่านแยกเป็น ๒ ส่วน ตกลง ๒ ฝั่งของแม่น�้าโรหิณี  เพื่อ 
พระญาติทั้ง ๒ ฝ่ายจะได้อัฐิธาตุไปเท่าๆ กัน

พระทัพพะนั้นมีสร้อยนามว่า  “มัลลบุตร”  เพราะเป็นพระ 
โอรสของมเหสอีงค์หนึง่ของเจ้ามลัละแห่งนครกสุนิารา  ท่านบวช 
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เป็นสามเณรตัง้แต่อาย ุ๗ ขวบ และส�าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ตัง้แต่ 
จรดมดีโกนลงบนศรีษะทเีดยีว  เมือ่อปุสมบทแล้วได้รบัการยกย่อง 
จากพระศาสดาให้เป็นเอตทคัคะ  (เป็นเลศิกว่าภกิษทุัง้หลาย)  ใน 
ทางจดัแจงเสนาสนะแก่ภกิษผุูจ้รมาทัง้ ๔ ทศิ  ท่านเป็นองค์หนึง่ 
ในบรรดาพระสาวกผู้ใหญ่ ๘๐ องค์  (อสีติมหาสาวก) 

จบคัมภีร์อุทาน

หมายเหตุ 
เขียนจบเมื่อวันที ่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕  ได้เว้นบ้างบาง 

พระสตูร  ได้อาศยัพระไตรปิฎกบาล ี เล่ม ๒๕ คมัภร์ีอทุาน และ 
พระสูตรและอรรถกถาแปลฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็น 
คู่มือ ขอขอบพระคุณคณะผู้จัดท�าพระสูตรและอรรถกถาแปลไว้ 
ณ  โอกาสนี้ด้วย

วศิน อินทสระ



ในทีส่ดุ  เรือ่ง  “พทุธอทุาน” กจ็บลงได้เมือ่วนัที ่ ๑ ตลุาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๕ ด้วยความยากล�าบาก  ใช้เวลาถึง ๑ ปีเต็ม ทั้งนี้ 
ด้วยเหตุหลายอย่าง  เช่น ข้าพเจ้าป่วยเสียบ้าง ผู้จดบันทึกไม่มี 
เวลาจดบนัทกึบ้างเพราะมภีารกจิอย่างอืน่อยูเ่ป็นอนัมาก  ข้าพเจ้า 
ไม่สามารถจะเขียนได้เอง  เพราะดวงตาไม่อนุญาตให้ท�าได้บ้าง 
อ่อนแรงอ่อนก�าลังบ้าง  ข้าพเจ้าประหวั่นอยู่เสมอว่าจะเขียน 
หนังสือเล่มนี้ไม่จบ  ชีวิตของข้าพเจ้าจะจบเสียก่อน  โชคดีที่ 
หนังสือจบลงได้โดยที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่  แต่จบลงแสนยาก 
เหมือนเข็นเรือบนโคลน แต่ก็จบลงได้ด้วยความเพียรพยายาม 
และด้วยความหวังว่าจะท�าให้จบ  เขียนบ้างหยุดบ้างไปเรื่อยๆ 
วันที่หยุดมากกว่าวันที่เขียน มีเรื่องที่รวบรวมไว้ได้ ๕๑  เรื่อง 

* 

เว้นเสียบ้างเป็นบางเรื่อง หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ 

* ในคัมภีร์อุทานมีพระสูตรทั้งหมด ๘๒ พระสูตร

บันทึกท้ายเล่ม



พุทธอุทาน

แก่ท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย
ข้าพเจ้าเริม่เขยีนหนงัสอืเมือ่อาย ุ๒๙ บดันีอ้ายขุองข้าพเจ้า 

ย่างเข้า ๗๙ แล้ว อ่อนล้าเต็มที  โรคร้ายไข้เจ็บต่างๆ ก็รุมกัน 
รบกวนไม่เว้นวัน จะมีชีวิตอยู่ได้นานสักอีกกี่วันกี่เดือนก็ไม่อาจ 
ก�าหนดได้  สมจริงดังที่พระสารีบุตรได้กล่าวสอนไว้ว่า

“ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้  ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้ 
(ว่าจะตายในวันใด) ทั้งน้อย ทั้งฝืดเคือง ทั้งประกอบด้วยทุกข์”

ประสบการณ์ในชวีติจรงิ  ใคร่ครวญพจิารณาทัง้ชวีติของตน 
และชีวิตของผู้อื่น ท�าให้ซาบซึ้งในเถรภาษิตนี้เป็นอย่างยิ่ง พระ 
พุทธองค์ยังตรัสไว้ด้วยว่า

“อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก คนดีไม่ควรเพลิดเพลินกับอายุ 
นั้น  พึงประพฤติตน  เช่นเดียวกับคนที่ถูกไฟไหม้อยู่บนศีรษะ 
ความตายจะไม่มาถึง  เป็นไม่มี”

คนทีศ่รีษะถกูไฟไหม้อยู่  กจิทีเ่ขาควรท�าโดยเรว็กค็อืดบัไฟ 
บนศีรษะนั่นเสียฉันใด คนเราก็ฉันนั้น ถูกความทุกข์เผาไหม้อยู่ 
ควรรีบดับทุกข์นั้น ทุกข์มีเพราะความเกิด  ความเกิดมีเพราะมี 
ภพ  ถ้าดบัภพได้โดยการดบักเิลส ความเกดิกไ็ม่ม ี เมือ่ไม่เกดิกไ็ม่ 
ทุกข์  ความทุกข์เป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลก  (ทุกฺขมสฺส มหพฺภย�  - 
พระพุทธพจน์) 

อย่างไรก็ตาม  คนเราเกิดมาแล้วก็อดหวังความสุขไม่ได้ 
ผูต้้องการมทีกุข์น้อยจงึควรบากบัน่ประพฤตธิรรม พระพทุธองค์ 
ตรัสไว้ว่า  “ผู ้ประพฤติธรรมย่อมอยู ่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และ 
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โลกหน้า  ธรรมย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติธรรม  เหมือนร่ม 
คันใหญ่ในฤดูฝน”

โดยหนังสือเล่มนี้  ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายัง 
ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ขอให้ท่านเป็นผู้มีทุกข์น้อย มีโรคเบาบาง 
ประสบความส�าเร็จโดยธรรมในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

        ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง
          วศิน อินทสระ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
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“ก�มสุขก็ต�ม ทิพยสุขก็ต�ม ในโลก  
มีคุณค่�ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖

ของคว�มสุขซึ่งได้จ�กก�รสิ้นตัณห�”

ร�ชสูตร



เรื่อง พุทธอุทาน นี้  หมายถึง พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้า 

ตรสัในโอกาสต่างๆ  เพราะปรารภเรือ่งต่างๆ  ข้าพเจ้าได้น�ามาจาก 

คมัภร์ีอทุานในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๕  ได้ย่อความบ้าง ขยายความ 

บ้าง  เช่น ความเบือ้งต้น  เป็นการย่อความ  ส่วนอธบิายความเป็น 

ส่วนที่ข้าพเจ้าขยายความเท่าที่จะนึกได้  ไม่มีต�าราให้ค้นคว้าเลย 

www.kanlayanatam.com


