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อุปตสิสะมาณพ 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระวินยัปิฎก เลม่ 4 มหาวรรค ภาค 1มหาขนัธกะ 

 
เร่ืองพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะบรรพชา 

[๖๔] ก็โดยสมยันัน้แล สญชยัปริพาชก (เจ้าลทัธิๆ หนึง่ - ธมัมโชติ) อาศยัอยูใ่นพระนครราชคฤห์ พร้อม
ด้วยปริพาชกบริษัทหมูใ่หญ่ จ านวน ๒๕๐ คน. ก็ครัง้นัน้ อปุตสิสะมาณพประพฤตพิรหมจรรย์ อยูใ่นส านกัสญ
ชยัปริพาชก. 

ขณะนัน้เป็นเวลาเช้า ท่านพระอสัสชิ (หนึง่ในห้าปัญจวคัคีย์ - ธมัมโชติ) นุง่อนัตรวาสก (สบง, ผ้านุง่ - 
ธมัมโชติ) แล้วถือบาตร จีวร เข้าไปบิณฑบาตยงัพระนครราชคฤห์ มีมรรยาทก้าวไป ถอยกลบั แลเหลียว คู้แขน 
เหยียดแขน น่าเล่ือมใส มีนยัน์ตาทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ. 

อปุตสิสะปริพาชกได้เห็นทา่นพระอสัสชิ ก าลงัเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห์ มีมรรยาทก้าวไป 
ถอยกลบั แลเหลียว คู้แขน เหยียดแขน นา่เล่ือมใส มีนยัน์ตาทอดลง ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถ ครัน้แล้วได้มีความ
ด าริว่า บรรดาพระอรหนัต์ หรือทา่นผู้ได้บรรลพุระอรหตัมรรคในโลก ภิกษุรูปนีค้งเป็นผู้ใดผู้หนึง่แน ่ถ้ากระไร เรา
พงึเข้าไปหาภิกษุรูปนี ้ แล้วถามวา่ ทา่นบวชเฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของทา่น หรือทา่นชอบใจธรรมของใคร? 
แล้วได้ด าริตอ่ไปวา่ ยงัเป็นกาลไมส่มควรจะถามภิกษุรูปนี ้ เพราะท่านก าลงัเข้าละแวกบ้านเท่ียวบณิฑบาต ผิ
ฉะนัน้ เราพงึติดตามภิกษุรูปนีไ้ปข้างหลงัๆ เพราะเป็นทางอนัผู้มุง่ประโยชน์ทัง้หลายจะต้องสนใจ. 

ครัง้นัน้ ทา่นพระอสัสชิเท่ียวบณิฑบาตในพระนครราชคฤห์ ถือบณิฑบาตกลบัไป. จงึอปุตสิสะปริพาชก
เข้าไปหาทา่นพระอสัสชิ ถึงแล้วได้พดูปราศรัยกบัทา่นพระอสัสชิ ครัน้ผา่นการพดูปราศรัยพอให้เป็นท่ีบนัเทิง 
เป็นท่ีระลกึถึงกนัไปแล้ว ได้ยืนอยู ่ณ ท่ีควรสว่นหนึง่. อปุติสสะปริพาชกยืนอยู ่ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่แล้ว 

ได้กลา่วค านี ้กะทา่นพระอสัสชิวา่ : อินทรีย์ของทา่นผอ่งใส ผิวพรรณของทา่นบริสทุธ์ิผดุผอ่ง ท่านบวช
เฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของทา่น หรือท่านชอบใจธรรมของใคร ขอรับ? 

อ. มีอยู่ ทา่นพระมหาสมณะศากยบตุร เสดจ็ออกทรงผนวชจากศากยตระกลู เราบวชเฉพาะพระผู้ มีพระ
ภาคพระองค์นัน้ พระผู้ มีพระภาคพระองค์นัน้เป็นศาสดาของเรา และเราชอบใจธรรมของพระผู้ มีพระภาค
พระองค์นัน้. 

อปุ. ก็พระศาสดาของทา่นสอนอยา่งไร แนะน าอยา่งไร? 
อ. เราเป็นคนใหม ่ บวชยงัไม่นาน เพิ่งมาสูพ่ระธรรมวินยันี ้ ไมอ่าจแสดงธรรมแก่ทา่น ได้กว้างขวาง แต่

จกักลา่วใจความแก่ทา่นโดยยอ่. 
อปุ. น้อยหรือมาก นิมนต์กลา่วเถิด ทา่นจงกลา่วแตใ่จความแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการใจความอยา่ง

เดียว ทา่นจกัท าพยญัชนะให้มากท าไม. 
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[๖๕] ล าดบันัน้ ทา่นพระอสัสชิได้กลา่วธรรมปริยายนีแ้ก่อปุตสิสะปริพาชก วา่ดงันี :้- 
ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านัน้ 

และความดับแห่งธรรมเหล่านัน้ พระมหาสมณะมีปกตทิรงส่ังสอนอย่างนี.้ 
 

[๖๖] ครัน้ได้ฟังธรรมปริยายนี ้ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน วา่สิ่งใดสิ่งหน่ึงมีความ
เกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้มวลมีความดับไปเป็นธรรมดา ได้เกิดขึน้แก่ อปุตสิสะปริพาชก (อปุตสิสะ
ปริพาชกบรรลธุรรมขัน้โสดาบนั - ธมัมโชติ) ธรรมนีแ้หละถ้ามีก็เพียงนีเ้ทา่นัน้ ท่านทัง้หลายจงแทงตลอดบทอนั
หาความโศกมิได้ บทอนัหาความโศกมิได้นี ้ พวกเรายงัไมเ่ห็น ลว่งเลยมาแล้วหลายหม่ืนกลัป์. (1 กลัป์ = 
ระยะเวลาท่ีโลกเกิดขึน้มาและถกูท าลายไป 1 รอบ - ธมัมโชติ) 

***** อปุตสิสะปริพาชกนี ้ตอ่มาได้บวชในพระพทุธศาสนา คนทัว่ไปเรียกทา่นว่าพระสารีบุตร (เพราะ
มารดาของทา่นช่ือสารี) และได้เป็นอคัรสาวกเบือ้งขวาของพระพทุธเจ้า ได้รับการยกย่องวา่เป็นสาวกท่ีมีปัญญา
มากท่ีสดุ 
 

วเิคราะห์ 
เน่ืองจากอปุตสิสะปริพาชกนัน้ เป็นผู้ มีปัญญามาก และได้สร้างสมบญุบารมีเพ่ือการหลดุพ้น มาจนเตม็

รอบแล้ว จิตใจจงึน้อมไปเพ่ือความหลดุพ้นอยา่งเตม็ท่ีแล้ว เม่ือได้รับการสะกิดอีกเพียงนิดเดียว ก็คลายความ
ยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวงลงไปได้ ซึง่ธรรมท่ีพระอสัสชิแสดงนัน้ ได้กระตุ้นให้อปุตสิสะปริพาชกเห็นแจ้งในความ
จริงของสิ่งทัง้หลาย วา่เม่ือเกิดขึน้แล้วในไมช้่าก็ต้องดบัไปเป็นธรรมดา สิ่งตา่งๆ ท่ีปรากฏให้เห็นนัน้ เป็นเพียง
สภาวะท่ีเกิดขึน้ชัว่ขณะหนึง่เทา่นัน้ อีกไมน่านก็จะเปล่ียนแปรไป เหมือนฟองสบูท่ี่เกิดขึน้ชัว่ขณะ แล้วก็แตกดบั
ไป จิตของอปุตสิสะปริพาชกจงึคลายความยึดมัน่ในสิ่งทัง้ปวงลงไป กลายเป็นอริยบคุคลชัน้โสดาบนั. 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

17 กรกฎาคม 2544 
 

พระสารีบุตร 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 5 มชัฌิมนิกาย 

มชัฌิมปัณณาสก์ ทีฆนขสตูร 
 

[๒๖๙] ... สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู ่ณ ถ า้สกุรขาตาเขาคชิฌกฏู เขตพระนครราชคฤห์. 
ครัง้นัน้ ปริพาชกช่ือทีฆนขะ เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ได้ปราศรัยกบัพระผู้ มีพระภาค ครัน้ผ่านการ
ปราศรัยพอให้ระลกึถึงกนัไปแล้ว ได้ยืนอยู่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่แล้ว. 
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ได้กราบทลูวา่ : ทา่นพระโคดม ความจริงข้าพเจ้ามีปกติกลา่วอยา่งนี ้ มีปกติเห็นอย่างนีว้า่ สิ่งทัง้ปวง
ไมค่วรแก่เรา. 

พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ : อคัคเิวสสนะ แม้ความเห็นของทา่นวา่ สิ่งทัง้ปวงไม่ควรแก่เรานัน้ ก็ไมค่วร
แก่ทา่น. 

ท. ทา่นพระโคดม ถ้าความเห็น (วา่สิ่งทัง้ปวงไมค่วรแก่เรา) นีค้วรแก่ข้าพเจ้า แม้ความเห็นนัน้ก็พงึ
เป็นเชน่นัน้ แม้ความเห็นนัน้ก็พงึเป็นเชน่นัน้. (คือความเห็นวา่สิ่งทัง้ปวงไมค่วรแก่เรานัน้ ก็ยอ่มเป็นสิ่งหนึง่ท่ีไม่
ควรแก่เราด้วยเชน่กนั - ธมัมโชติ) 

พ. อคัคเิวสสนะ ชนในโลกผู้ ท่ีกลา่วอยา่งนีว้่า แม้ความเห็นนัน้ก็พงึเป็นเชน่นัน้ทัง้นัน้ แม้ความเห็นนัน้
ก็พงึเป็นเชน่นัน้ทัง้นัน้ ดงันี ้ ชนเหลา่นัน้ละความเห็นนัน้ไมไ่ด้ และยงัยดึถือความเห็นอ่ืนนัน้ มีมาก คือมากกวา่

คนท่ีละได้. อคัคเิวสสนะ ชนในโลกผู้ ท่ีกลา่วอยา่งนีว้า่ แม้ความเห็นนัน้ก็พงึเป็นเชน่นัน้ทัง้นัน้ แม้ความเห็นนัน้
ก็พงึเป็นเชน่นัน้ทัง้นัน้ ดงันี ้ชนเหลา่นัน้ ละความเห็นนัน้ได้ และไมย่ดึถือความเห็นอ่ืนนัน้ มีน้อยคือน้อยกวา่คน

ท่ียงัละไมไ่ด้. 
[๒๗๐] พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมกักลา่วอยา่งนี ้มกัเห็นอย่างนีว้า่ สิ่งทัง้ปวง

ควรแก่เรา ดงันี ้ ก็มี. สมณพราหมณ์พวกหนึง่มกักล่าวอยา่งนี ้มกัเห็นอยา่งนี ้สิ่งทัง้ปวง ไมค่วรแก่เรา ดงันี ้ ก็มี 
สมณพราหมณ์พวกหนึง่มกักลา่วอย่างนี ้มกัเห็นอย่างนีว้า่ บางสิ่ง ควรแก่เรา บางสิ่งไมค่วรแก่เรา ดงันี ้ก็มี 

อคัคเิวสสนะ บรรดาความเห็นนัน้ ความเห็นของสมณพราหมณ์พวกท่ีมกักล่าวอย่างนี ้ มกัเห็นอยา่งนี ้
วา่ สิ่งทัง้ปวงควรแก่เรานัน้ ใกล้ข้างกิเลสอนัเป็นไปกบัด้วยความก าหนดั ใกล้ข้างกิเลสเคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ 

ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตเุพลิดเพลิน ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตกุล า้กลืน ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตยุึดมัน่. 

อคัคเิวสสนะ บรรดาความเห็นนัน้ ความเห็นของสมณพราหมณ์พวกท่ีมกักล่าวอย่างนี ้ มกัเห็นอยา่งนี ้
วา่ สิ่งทัง้ปวงไม่ควรแก่เรานัน้ ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นไปกบัด้วยความก าหนดั ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นเคร่ือง
ประกอบสตัว์ไว้ ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นเหตเุพลิดเพลิน ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นเหตกุล า้กลืน ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นเหตุ

ยดึมัน่. 
เม่ือพระผู้ มีพระภาคตรัสอยา่งนีแ้ล้ว ทีฆนขปริพาชกได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ : ทา่นพระโคดม

ทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้า ทา่นพระโคดมทรงยกย่อง ความเห็นของข้าพเจ้า. 
พ. อคัคเิวสสนะ ในความเห็นนัน้ๆ ความเห็นของสมณพราหมณ์พวกท่ีมกักล่าวอย่างนี ้มกัเห็นอย่างนี ้

วา่ บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เรานัน้ ส่วนที่เหน็ว่าควร ใกล้ข้างกิเลส อนัเป็นไปกบัด้วยความ
ก าหนดั ใกล้ข้างกิเลสเคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตเุพลิดเพลิน ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตกุล า้กลืน 

ใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตยุึดมัน่ ส่วนที่เห็นว่าไม่ควร ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นไปด้วยความก าหนดั ใกล้ข้างธรรมไม่
เป็นเคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นเหตเุพลิดเพลิน ใกล้ข้างธรรมไมเ่ป็นเหตกุล า้กลืน ใกล้ข้างธรรม

ไมเ่ป็นเหตยุึดมัน่. 
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[๒๗๑] พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ บรรดาความเห็นนัน้ ในความเห็นของสมณพราหมณ์ผู้ ท่ีมกักลา่วอยา่ง
นี ้มกัเห็นอยา่งนีว้า่ สิ่งทัง้ปวงควรแก่เรานัน้ วิญญชูนย่อมเห็นตระหนกัว่า เราจะยดึมัน่ ถือมัน่ซึง่ทิฏฐิของเรา
วา่ สิ่งทัง้ปวงควรแก่เรา ดงันี ้ แล้วยืนยนัโดยแข็งแรงว่า สิ่งนีเ้ทา่นัน้จริง สิ่งอ่ืนเปล่า เราก็พงึถือผิดจากสมณ
พราหมณ์สองพวกนี ้ คือ สมณพราหมณ์ผู้มกักลา่วอยา่งนี ้ มกัเห็นอย่างนีว้า่ สิ่งทัง้ปวงไมค่วรแก่เรา ๑ สมณ
พราหมณ์ผู้มกักลา่วอยา่งนี ้มกัเห็นอย่างนีว้า่ บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไมค่วรแก่เรา ๑. เม่ือความถือผิดกนัมีอยู่

ดงันี ้ ความทุม่เถียงกนัก็มี เม่ือมีความทุม่เถียงกนั ความแก่งแยง่กนัก็มี. เม่ือมีความแก่งแยง่กนั ความ
เบียดเบียนกนัก็มี. วิญญชูนนัน้พิจารณาเห็นความถือผิดกนั ความทุม่เถียงกนั ความแก่งแยง่กนั และความ
เบียดเบียนกนั ในตนดงันีอ้ยู่ จงึละทิฏฐินัน้เสียด้วย ไมย่ดึถือทิฎฐิอ่ืนด้วย การละการสละคืนทิฎฐิเหลา่นี ้ยอ่มมี

ได้ด้วยประการฉะนี.้ 
พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ บรรดาความเห็นนัน้ ในทิฎฐิของสมณพราหมณ์ผู้ ท่ีมกักล่าวอยา่งนี ้ มกัเห็น

อยา่งนีว้่า สิ่งทัง้ปวงไม่ควรแก่เรา ดงันีน้ัน้ วิญญชูนยอ่มเห็นตระหนกัวา่ ถ้าเราจะยึดมัน่ ถือมัน่ซึง่ทิฎฐิของเรา
วา่ สิ่งทัง้ปวงไมค่วรแก่เรา ดงันี ้ แล้วยืนยนัโดยแข็งแรงวา่ สิ่งนีเ้ทา่นัน้จริง สิ่งอ่ืนเปลา่ เราก็พงึถือผิดจากสมณ
พราหมณ์สองพวกนี ้ คือ สมณพราหมณ์ผู้มกักลา่วอยา่งนี ้ มกัเห็นอยา่งนีว้่า สิ่งทัง้ปวงควรแก่เรา ๑ สมณ

พราหมณ์ผู้มกักลา่วอยา่งนี ้มกัเห็นอย่างนีว้า่ บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไมค่วรแก่เรา ๑. เม่ือความถือผิดกนัมีอยู่
ดงันี ้ ความทุม่เถียงกนัก็มี เม่ือมีความทุม่เถียงกนั ความแก่งแยง่กนัก็มี เม่ือมีความแก่งแยง่กนั ความ

เบียดเบียนกนัก็มี. วิญญชูนนัน้พิจารณาเห็นความถือผิดกนั ความทุม่เถียงกนั ความแก่งแยง่กนั และความ
เบียดเบียนกนั ในตนดงันีอ้ยู ่ จงึละทิฎฐินัน้เสียด้วย ไมย่ดึถือทิฎฐิอ่ืนด้วย. การละ การสละคืนทิฎฐิเหลา่นัน้ 
ยอ่มมีได้ด้วยประการฉะนี.้ 

พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ บรรดาความเห็นนัน้ ในทิฎฐิของสมณพราหมณ์ผู้มกักลา่วอย่างนี ้มกัเห็นอย่าง
นีว้า่ บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไม่ควรแก่เรา ดงันีน้ัน้ วิญญชูนยอ่มเห็นตระหนกัว่า ถ้าเราจะยึดมัน่ถือมัน่ ซึง่
ทิฎฐิของเราวา่ บางสิ่งควรแก่เรา บางสิ่งไมค่วรแก่เราดงันี ้แล้วยืนยนัโดยแข็งแรงวา่ สิ่งนีเ้ทา่นัน้จริง สิ่งอ่ืนเปลา่ 
เราก็พงึถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกนี ้ คือ สมณพราหมณ์ผู้มกักลา่วอยา่งนี ้ มกัเห็นอย่างนีว้า่ สิ่งทัง้ปวง

ควรแก่เรา ๑ สมณพราหมณ์ผู้มกักลา่วอยา่งนี ้มกัเห็นอยา่งนีว้่า สิ่งทัง้ปวงไมค่วรแก่เรา ๑. เม่ือความถือผิดกนั
มีอยูด่งันี ้ ความทุม่เถียงกนัก็มี เม่ือมีความทุม่เถียงกนั ความแก่งแยง่กนัก็มี เม่ือมีความแก่งแยง่กนั ความ

เบียดเบียนกนัก็มี. วิญญชูนนัน้พิจารณาเห็นความถือผิดกนั ความทุม่เถียงกนั ความแก่งแยง่กนั และความ
เบียดเบียนกนั ในตนดงันีอ้ยู่ จงึละทิฎฐินัน้เสียด้วย ไมย่ดึถือทิฎฐิอ่ืนด้วย การละการสละคืนทิฎฐิเหลา่นัน้ ยอ่ม

มีได้ด้วยประการฉะนี.้ 
[๒๗๒] พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ ก็กายนีมี้รูป เป็นท่ีประชมุมหาภตูทัง้ส่ี (ดนิ น า้ ไฟ ลม - ธมัมโชต)ิ มี

มารดาบดิาเป็นแดนเกิด เจริญด้วยข้าวสกุและขนมสด ต้องอบและขดัสีกนัเป็นนิจ มีความแตกกระจดักระจาย

เป็นธรรมดา ท่านควรพิจารณาโดยความเป็นของไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นโรค เป็นดงัหวัฝี (ต้องคอยเยียวยารักษา
เพ่ือแก้ทกุข์ - ธมัมโชต)ิ เป็นดงัลกูศร เป็นความล าบาก เป็นความเจ็บไข้ เป็นดงัผู้ อ่ืน (คือไมใ่ชเ่รา หรือของๆ 
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เรา - ธมัมโชต)ิ เป็นของทรุดโทรม เป็นของวา่งเปลา่ เป็นของมิใชต่น. เม่ือทา่นพิจารณาเห็นกายนี ้ โดยความ
เป็นของไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นโรค เป็นดงัหวัฝี เป็นดงัลกูศร เป็นความล าบาก เป็นความเจ็บไข้ เป็นดงัผู้ อ่ืน เป็น
ของทรุดโทรม เป็นของวา่งเปลา่ เป็นของมิใชต่นอยู่ ทา่นยอ่มละความพอใจในกาย ความเย่ือใยในกาย ความ

อยูใ่นอ านาจของกายในกายได้. (นา่จะทรงหมายถึงการตกเป็นทาสของร่างกาย คือต้องถกูร่างกายบีบบงัคบั 

ให้ต้องคอยประคบประหงม บ ารุงรักษาเลีย้งดอูยา่งดี จิตใจไมเ่ป็นอิสระจากร่างกาย - ธมัมโชติ) 
[๒๗๓] พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ เวทนาสามอยา่งนี ้ คือ สขุเวทนา ๑ ทกุขเวทนา ๑ อทกุขมสขุเวทนา 

(เป็นกลางๆ ไมท่กุข์ไมส่ขุ - ธมัมโชต)ิ ๑. อคัคเิวสสนะ สมยัใดได้เสวยสขุเวทนา ในสมยันัน้ไมไ่ด้เสวย
ทกุขเวทนา ไมไ่ด้เสวยอทกุขมสขุเวทนา ได้เสวยแตส่ขุเวทนาเทา่นัน้. ในสมยัใดได้เสวยทกุขเวทนา ในสมยันัน้

ไมไ่ด้เสวยสขุเวทนา ไมไ่ด้เสวยอทกุขมสขุเวทนา ได้เสวยแตท่กุขเวทนาเทา่นัน้. ในสมยัใดได้เสวยอทกุขมสขุ
เวทนา ในสมยันัน้ไมไ่ด้เสวยสขุเวทนา ไมไ่ด้เสวยทกุขเวทนา ได้เสวยแตอ่ทกุขมสขุเวทนาเทา่นัน้. 

พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ สขุเวทนาไมเ่ท่ียง อนัปัจจยัปรุงแตง่ขึน้ อาศยัปัจจยัเกิดขึน้ มีความสิน้ไป เส่ือม
ไป คลายไป ดบัไปเป็นธรรมดา. แม้ทกุขเวทนาก็ไมเ่ท่ียง อนัปัจจยัปรุงแตง่ขึน้ อาศยัปัจจยัเกิดขึน้ มีความสิน้ไป 
เส่ือมไป คลายไป ดบัไป เป็นธรรมดา. แม้อทกุขมสขุเวทนาก็ไมเ่ท่ียง อนัปัจจยัปรุงแตง่ขึน้ อาศยัปัจจยัเกิดขึน้ 
มีความสิน้ไป เส่ือมไป คลายไป ดบัไปเป็นธรรมดา. 

พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ อริยสาวกผู้ได้สดบัแล้ว เม่ือเห็นอยู่อยา่งนี ้ ย่อมหนา่ยทัง้ในสขุเวทนา ทัง้ใน
ทกุขเวทนา ทัง้ในอทกุขมสขุเวทนา เม่ือหนา่ย ย่อมคลายก าหนดั เพราะคลายก าหนดั ยอ่มหลดุพ้น เม่ือหลดุพ้น

แล้ว ก็มีญาณหยัง่รู้วา่หลดุพ้นแล้ว รู้ชดัว่าชาตสิิน้แล้ว (ไมต้่องเกิดอีกแล้ว - ธมัมโชติ) พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว 
กิจท่ีควรท าส าเร็จแล้ว กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอยา่งนีม้ิได้มี. (คือส าเร็จเป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชต)ิ 

พ. (ตอ่) อคัคเิวสสนะ ภิกษุผู้ มีจิตหลดุพ้นแล้วอยา่งนีแ้ล ยอ่มไม่วิวาทแก่งแย่งกับใครๆ โวหารใด

ท่ีชาวโลกพูดกัน ก็พูดไปตามโวหารนัน้ แต่ไม่ยดึม่ันด้วยทฎิฐิ. 
 
[๒๗๔] ก็โดยสมยันัน้ ทา่นพระสารีบุตรนัง่ถวายอยูง่านพดั ณ เบือ้งพระปฤษฎางค์พระผู้ มีพระภาค 

(คือนัง่พดัอยูข้่างหลงัพระพทุธเจ้า - ธมัมโชติ). ได้มีความด าริว่า ได้ยินวา่พระผู้ มีพระภาคตรัสการละธรรม
เหลา่นัน้ ด้วยปัญญาอนัยิ่งแก่เราทัง้หลาย ได้ยินวา่พระสคุตตรัสการสละคืนธรรมเหล่านัน้ ด้วยปัญญาอนัยิ่งแก่
เราทัง้หลาย เม่ือท่านพระสารีบตุรเห็นตระหนกัดงันี ้ จิตก็หลดุพ้นแล้ว จากอาสวะทัง้หลาย ไมถื่อมัน่ด้วย

อปุาทาน (บรรลเุป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชต)ิ 
ธรรมจกัษุปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ได้เกิดขึน้แล้ว แกท่ีฆนขปริพาชกวา่ สิ่งใดสิ่งหนึง่มีความ

เกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้หมดมีความดบัไปเป็นธรรมดา. (บรรลธุรรม ซึง่อาจจะเป็นขัน้โสดาบนั สกทาคามี 
หรืออนาคามีก็ได้ - ธมัมโชติ) 

[๒๗๕] ล าดบันัน้ ทีฆนขปริพาชกมีธรรมอนัเห็นแล้ว มีธรรมอนัถึงแล้ว มีธรรมอนัทราบแล้ว มีธรรมอนั
หยัง่ลงแล้ว ข้ามความสงสยัได้แล้ว ปราศจากความเคลือบแคลง ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไมต้่องเช่ือตอ่ผู้ อ่ืนใน
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ค าสอนของพระศาสดา ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแตท่า่นพระโคดม ภาษิตของพระองค์แจม่แจ้งนกั ข้า
แตท่า่นพระโคดม ภาษิตของพระองค์ แจม่แจ้งนกั เปรียบเหมือนบคุคลหงายของท่ีคว ่า เปิดของท่ีปิด บอกทาง
ให้แก่คนหลงทาง หรือตามประทีปในท่ีมืด ด้วยคิดว่า ผู้ มีจกัษุเห็นรูป ดงันี ้ ฉนัใด ทา่นพระโคดมทรงประกาศ
ธรรม โดยอเนกปริยาย ฉนันัน้เหมือนกนั ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้ มีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์วา่เป็น

สรณะ ขอทา่นพระโคดมจงทรงจ าข้าพระองค์ว่าเป็นอบุาสก ผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต ตัง้แตว่นันีเ้ป็นต้นไป ดงันีแ้ล. 
 
จบ ทีฆนขสตูร 

 

วเิคราะห์ 
พระพทุธเจ้าทรงโปรดทีฆนขปริพาชกไปตามล าดบัขัน้ จากขัน้หยาบไปถึงขัน้ประณีต ดงันีคื้อ 

1.) ทรงท าให้ละทิฏฐิเดมิ ท่ีเห็นวา่สิ่งทัง้ปวงไมค่วรแก่เรา และทรงแสดงให้เห็นโทษ ของการยดึถือทิฏฐิ
ประเภทตา่งๆ และวิธีพิจารณาเพ่ือละทิฏฐิเหลา่นัน้ 

2.) ทรงแสดงให้ละความยึดมัน่ถือมัน่ในร่างกาย โดยแสดงเหตท่ีุท าให้กายเกิดขึน้ เจริญขึน้ ตัง้อยู ่และดบั
ไป โทษของร่างกาย และวิธีละความยึดมัน่ในกาย 

3.) ทรงแสดงให้ละความยึดมัน่ถือมัน่ในเวทนา โดยทรงจ าแนกประเภทของเวทนา การเกิดขึน้ และดบัไป
ของเวทนาแตล่ะประเภท และวิธีละความยึดมัน่ในเวทนา 

4.) เม่ือได้รับการชีท้าง พระสารีบุตรจงึเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอด เข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่ง ท่ีมี
ความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ ไม่อยูใ่นอ านาจ อยา่งชดัเจน จนไมมี่ความเคลือบแคลงสงสยัใดๆ เหลืออยูอี่ก
เลย จงึละความยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวงลงไปได้ บรรลเุป็นพระอรหนัต์อยู่ ณ ท่ีตรงนัน้ 
 

สว่นทีฆนขปริพาชกนัน้ ก็บรรลธุรรมขัน้รองๆ ลงมา เชน่กนั. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

17 กรกฎาคม 2544  
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ปิงคยิมาณพ 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 17 ขทุทกนิกาย อทุาน 

ปรายนวรรคท่ี 5 ปิงคิยปัญหาท่ี ๑๖ 

 
[๔๔๐] ปิงคยิมาณพทลูถามปัญหาวา่ ข้าพระองค์เป็นคนแก่แล้ว มีก าลงัน้อย ผิวพรรณเศร้าหมอง 

นยัน์ตาทัง้สองของข้าพระองค์ไมผ่อ่งใส (เห็นไมจ่ะแจ้ง) หสู าหรับฟังก็ไมส่ะดวก ขอข้าพระองค์อยา่งได้เป็นคน
หลง ฉิบหายเสียในระหวา่งเลย ขอพระองค์จงตรัสบอกธรรมท่ี ข้าพระองค์ควรรู้ ซึง่เป็นเคร่ืองละชาตแิละชราใน
อตัภาพนี ้เสียเถิด ฯ 

พระผู้ มีพระภาคตรัสพยากรณ์วา่ ดกูรปิงคิยะ ชนทัง้หลายได้เห็นเหล่าสัตว์ผู้เดือดร้อนอยู่ เพราะรูป
ทัง้หลายแล้ว ยงัเป็นผู้ประมาทก็ยอ่ยยบัอยูเ่พราะรูปทัง้หลาย ดกูรปิงคิยะเพราะเหตนุัน้ ทา่นจงเป็นคนไม่
ประมาทละรูปเสีย เพ่ือความไมเ่กิดอีก ฯ 

ปิ. ทิศใหญ่ส่ี ทิศน้อยส่ี ทิศเบือ้งบน ทิศเบือ้งต ่า รวมเป็น สิบทิศ สิ่งไรๆ ในโลกท่ีพระองค์ไมไ่ด้เห็น 
ไมไ่ด้ฟัง ไมไ่ด้ทราบ หรือไมไ่ด้รู้แจ้ง มิได้มี ขอพระองค์จงตรัส บอกธรรมท่ีข้าพระองค์ควรรู้ เป็นเคร่ืองละชาติ
และชราใน อตัภาพนีเ้ถิด ฯ 

พ. ดกูรปิงคยิะ เม่ือทา่นเห็นหมูม่นษุย์ผู้ถกูตัณหาครอบง าแล้ว เกิดความเดือดร้อน อันชราถึง

รอบข้าง ดกูรปิงคิยะ เพราะ เหตนุัน้ ทา่นจงเป็นคนไมป่ระมาทละตณัหาเสีย เพ่ือความไมเ่กิดอีก ฯ 
 
... (หลงัจากนัน้ปิงคยิมาณพได้บวช แล้วเดนิทางกลบัไปหาพราหมณ์พาวรีผู้ เป็นอาจารย์ และได้

สนทนากนั - ธมัมโชติ) ... 
 
[๔๔๓] ... พราหมณ์พาวรีผู้อาจารย์ถามพระปิงคยิะว่า ทา่นปิงคิยะ พระโคดมพระองค์ใด ได้ทรง

แสดงธรรมอนับคุคลพงึเห็นเอง ไมป่ระกอบด้วยกาล เป็นท่ีสิน้ตณัหา ไมมี่จญัไร หาอปุมาในท่ีไหนๆ มิได้แก่ท่าน 
เพราะเหตไุรหนอ ทา่นจงึอยู่ปราศจากพระโคดมพระองค์นัน้ ผู้ มีพระปัญญาเป็นเคร่ืองปรากฏดจุแผน่ดนิ มีพระ
ปัญญากว้างขวาง สิน้กาลแม้ครู่หนึง่เลา่ ฯ 

พระปิงคยิะตอบพราหมณ์พาวรีผู้อาจารย์ว่า ทา่นพราหมณ์ พระโคดมพระองค์ใด ได้ทรงแสดงธรรมอนั
บคุคลพงึเห็นเอง ไมป่ระกอบด้วยกาล เป็นท่ีสิน้ตณัหา ไมมี่จญัไร หาอปุมาในท่ีไหนๆ มิได้แก่อาตมา อาตมา
มิได้อยู่ปราศจากพระโคดมพระองค์นัน้ ผู้ มีพระปัญญาเป็นเคร่ืองปรากฏดจุแผน่ดนิ มีพระปัญญากว้างขวาง 
สิน้กาล แม้ครู่หนึง่ ทา่นพราหมณ์ อาตมาไมป่ระมาททัง้กลางคืน กลางวนั เห็นอยูซ่ึง่พระพทุธเจ้าผู้ โคดม
พระองค์นัน้ด้วยใจ เหมือนเห็นด้วยจกัษุ ฉะนัน้ อาตมานมสัการอยูซ่ึง่พระพทุธเจ้าผู้ โคดมพระองค์นัน้ตลอด
ราตรี อาตมามาส าคญัความ ไมอ่ยูป่ราศจากพระพทุธเจ้าผู้ โคดมพระองค์นัน้ ด้วยความไมป่ระมาทนัน้ ศรัทธา 
ปีติ มานะ และสตขิองอาตมา ยอ่มน้อมไปในค าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าผู้ โคดม พระพทุธเจ้าผู้ โคดมผู้ มีพระ
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ปัญญากว้างขวาง ประทบัอยูย่งัทิศาภาค ใดๆ อาตมานัน้เป็นผู้นอบน้อมไปโดยทิศาภาคนัน้ๆ นัน่แล ร่างกาย
ของอาตมาผู้แก่แล้ว มีก าลงัและเร่ียวแรงน้อยนัน่เอง ทา่นพราหมณ์ อาตมาไปสู่พระพุทธเจ้าด้วยการไป

แห่งความด าริเป็นนิตย์ เพราะว่าใจของอาตมาประกอบแล้วด้วยพระพุทธเจ้านัน้ อาตมานอนอยู่บน

เปือกตม คือกาม ดิน้รนอยู่ (เพราะตณัหา) ลอยจากเกาะหนึง่ไปสูเ่กาะหนึง่ ครัง้นัน้อาตมา ได้เห็น
พระสมัพทุธเจ้า ผู้ทรงข้ามโอฆะได้แล้ว ไมมี่อาสวะ ฯ 

(ในเวลาจบคาถานี ้ พระผู้ มีพระภาคทรงทราบความแก่กล้าแหง่อินทรีย์ ของพระปิงคิยะและพราหมณ์
พาวรีแล้ว ประทบัอยู ่ณ นครสาวตัถีนัน้เอง ทรงเปลง่พระรัศมีดจุทองไปแล้ว พระปิงคยิะก าลงันัง่พรรณนาพระ
พทุธคณุแก่ พราหมณ์พาวรีอยู่ ได้เห็นพระรัศมีแล้วคดิว่า นีอ้ะไร เหลียวแลไป ได้เห็นพระผู้ มีพระภาคประหนึง่
ประทบัอยูเ่บือ้งหน้าตน จงึบอกแก่พราหมณ์พาวรีวา่ พระพทุธเจ้าเสดจ็มาแล้ว พราหมณ์พาวรีได้ลกุจากอาสนะ
ประคองอญัชลียืนอยู่ แม้พระผู้ มีพระภาค เม่ือจะทรงแผพ่ระรัศมีแสดงพระองค์แก่พราหมณ์พาวรี ทรงทราบ
ธรรมเป็นท่ีสบายของพระปิงคยิะและพราหมณ์พาวรีทัง้สองแล้ว เม่ือจะตรัสเรียกแตพ่ระปิงคยิะองค์เดียว จงึได้

ตรัสพระคาถานีว้่า) 
ดูกรปิงคิยะ พระวักกลิ พระภัทราวุธะ และพระอาฬวีโคดม เป็นผู้มีศรัทธาน้อมลงแล้ว (ได้

บรรลอุรหตัด้วยศรัทธาธุระ) ฉันใด แม้ท่านก็จงปล่อยศรัทธาลง ฉันนัน้ ดูกรปิงคิยะ เม่ือท่านน้อมลง
ด้วยศรัทธาปรารภวิปัสสนา โดยนัยเป็นต้นว่า สังขารทัง้ปวงไม่เที่ยง ก็จักถงึนิพพาน อันเป็นฝ่ังโน้น
แห่งวัฏฏะอันเป็นบ่วงแห่งมัจจุราช ฯ 

พระปิงคยิะเม่ือจะประกาศความเล่ือมใสของตนจงึกราบทลูวา่ ข้าพระองค์นีย้่อมเล่ือมใสอยา่งยิ่ง 
เพราะได้ฟังพระวาจาของ พระองค์ผู้ เป็นมนีุ พระองค์มีกิเลสดจุหลงัคาอนัเปิดแล้ว ตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เอง 
ไมมี่กิเลสดจุเสาเข่ือน ทรงมีปฏิภาณ ทรงทราบธรรมเป็นเหตกุลา่ววา่ประเสริฐยิ่ง ทรงทราบธรรมชาตทิัง้ปวง ทัง้
เลวและประณีต พระองค์เป็นศาสดาผู้กระท าท่ีสดุแหง่ปัญหาทัง้หลาย แก่เหลา่ชนผู้ มีความสงสยัปฏิญาณอยู่ 
นิพพานอนักิเลสมีราคะเป็นต้นไมพ่งึน าไปได้ เป็นธรรมไมก่ าเริบ หาอปุมาในท่ีไหนๆ มิได้ ข้าพระองค์จกัถึงอนุ
ปาทิเสสนิพพานธาตแุนแ่ท้ ข้าพระองค์ไมมี่ความสงสยัในนิพพานนีเ้ลย ขอพระองค์จงทรงจ าข้าพระองค์ว่า เป็น

ผู้ มีจิตน้อมไปแล้ว (ในนิพพาน) ด้วย ประการนีแ้ล ฯ (บรรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์แล้ว - ธมัมโชติ) 
 
จบปารายนวรรคท่ี ๕ 

 

วเิคราะห์ 
เน่ืองจากพระปิงคิยะเป็นผู้ยิ่งด้วยศรัทธา พระพทุธเจ้าจงึทรงแนะน าให้ทา่นใช้ศรัทธา น าหน้าปัญญา

ในการเข้าถึงธรรม คือทา่นมีปัญญาเห็นแจ้งในธรรมชาติทัง้ปวง (เชน่ สงัขารทัง้ปวงไมเ่ท่ียง เป็นต้น) อยูร่ะดบั
หนึง่ แล้วอาศยัศรัทธาน้อมใจเช่ือค าสอนอ่ืนๆ ของพระพทุธเจ้าทัง้หมด เพ่ือท าลายความยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้
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ปวงลงไป จนกลายเป็นพระอรหนัต์ ซึง่ผู้ ท่ีบรรลธุรรมด้วยวิธีนี ้ท่ีกลา่วถึงไว้ในพระไตรปิฎก มีเพียงไมก่ี่รูปเทา่นัน้ 

เชน่ พระวกักลิ พระภทัราวธุะ และพระอาฬวีโคดม รวมถึงพระปิงคยิะรูปนีด้้วย. 
 

ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

22 กรกฎาคม 2544  
 

พระวักกลิ (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา) 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 25 ขทุทกนิกาย 

อปทาน ภาค 2 วกักลิเถราปทานสตูร 
 

[๑๒๒] ... (ทา่นพระวกักลิเถระได้เลา่ประวตัขิองทา่นเองดงันี)้ ... 
(เรา - คือทา่นพระวกักลิเถระ) ได้เกิดในสกลุหนึง่ในพระนครสาวตัถี มารดาของเราถกูภยัปีศาจ

คกุคาม มีใจหวาดกลวั จงึให้เราผู้ละเอียดอ่อนเหมือนเนยข้น นุม่นิ่มเหมือนใบไม้อ่อนๆ ซึง่ยงันอนหงาย ให้นอน
ลงแทบบาทมลูของพระผู้แสวงหาคณุอนัยิ่งใหญ่ กราบทลูวา่ ข้าแตพ่ระโลกนาถ หมอ่มฉนัขอถวาย ทารกนีแ้ด่
พระองค์ ข้าแตพ่ระโลกนายก ขอพระองค์จงทรงเป็นท่ีพึ่งของเขาด้วยเถิด 

ครัง้นัน้ สมเดจ็พระมนีุผู้ เป็นท่ีพึง่ของหมูส่ตัว์ผู้หวาดกลวั พระองค์ได้ทรงรับเราด้วยฝ่าพระหตัถ์อนัอ่อน
นุม่ มีตาข่ายอนัทา่นก าหนดด้วยจกัร (คือมีลายรูปกงจกัรท่ีฝ่าพระหตัถ์ - ธมัมโชติ) 

จ าเดมิแตน่ัน้มา เราก็เป็นผู้ถกูรักษาโดยพระพทุธเจ้า จึงเป็นผู้ พ้นจากความป่วยไข้ทกุอยา่ง อยูโ่ดยสขุ
ส าราญ เราเว้นจากพระสคุตเสียเพียงครู่เดียวก็กระสนั (คืออยากเห็นพระพทุธเจ้าอยู่ตลอดเวลา เพราะติดใจใน

รูปโฉมของพระองค์ - ธมัมโชติ) พออายไุด้ ๗ ขวบ เราก็ออกบวชเป็นบรรพชิต เราเป็นผู้ไมอ่ิ่มด้วยการดพูระรูป
อนัประเสริฐ เกิดพระบารมีทกุอยา่ง มีดวงตาสีเขียว ล้วนเกล่ือนกล่นไปด้วยวรรณสนัฐานอนังดงาม 

ครัง้นัน้ พระพิชิตมารทรงทราบว่า เรายินดีในพระพทุธรูป จงึได้ตรัสสอนเราว่า อยา่เลยวกักลิ 
ประโยชน์อะไรในรูปท่ีน่าเกลียดซึ่งชนพาลชอบเล่า ก็บัณฑติใดเห็นสัทธรรม บัณฑตินัน้ช่ือว่าเหน็เรา 
ผู้ไม่เหน็สัทธรรม ถงึจะเห็นเราก็ช่ือว่าไม่เหน็ กายมีโทษไมส่ิน้สดุ เปรียบเสมอด้วยต้นไม้มีพิษ เป็นท่ีอยูข่อง
โรคทกุอยา่ง ล้วนเป็นท่ีประชมุของทกุข์ เพราะฉะนัน้ ท่านจงเบ่ือหน่ายในรูป พจิารณาเหน็ความเกิดขึน้ 
และความเส่ือมไปแห่งขันธ์ทัง้หลาย จักถงึท่ีสุดแห่งสรรพกิเลสได้โดยง่าย 

เราอนัสมเดจ็พระโลกนายกผู้แสวงหาประโยชน์พระองค์นัน้ ทรงพร ่าสอนอยา่งนี ้ ได้ขึน้ภเูขาคชิฌกฏู 

เพง่ดอูยูท่ี่ซอกเขา พระพิชติมารผู้มหามนีุประทบัยืนอยู่ท่ีเชิงเขา เม่ือจะทรงปลอบโยนเรา (ท่ีก าลงัเศร้าโศก
เสียใจ เพราะพระองค์ทรงขบัไล ่ เน่ืองจากติดในพระรูปของพระองค์เพียงอยา่งเดียว ไมส่นใจเจริญกรรมฐาน 
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>>> วา่กนัวา่ ท่านเสียใจถึงขนาดจะไปกระโดดเขาตาย เพราะคิดวา่ถ้าไมไ่ด้ดพูระรูปของพระพทุธเจ้าแล้ว 
จะอยูต่อ่ไปเพ่ือประโยชน์อะไร ฆา่ตวัตายดีกว่า - ธมัมโชติ) 

ได้ตรัสเรียกวา่ วกักลิ เราได้ฟังพระด ารัสนัน้เข้าก็เบกิบาน ครัง้นัน้ เราวิ่งลงไปท่ีเงือ้มเขาสงูหลายร้อยชัว่
บรุุษ แตถ่ึงแผน่ดนิได้โดยสะดวกทีเดียวด้วยพทุธานภุาพ พระผู้ มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนา คือ ความ

เกิดขึน้ และความเส่ือมไปแห่งขันธ์ ทัง้หลายอีก เรารู้ธรรมนัน้ทัว่ถึงแล้ว จงึได้บรรลอุรหตั (เป็นพระอรหนัต์ 
- ธมัมโชติ) 

... เราเผากิเลสทัง้หลายแล้ว ... พระพทุธศาสนาเราได้ท าเสร็จแล้ว ดงันี.้ 
 

จบวกักลิเถราปทาน. 
 
>>>>> พระวกักลิรูปนี ้ ได้รับการรับรองจากพระพทุธเจ้าวา่ เป็นผู้ เลิศกวา่ภิกษุสาวกของพระองค์ทัง้หลาย 
ในด้านเป็นผู้ พ้นจากกิเลสได้ด้วยศรัทธา (พระไตรปิฎก พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 12 องัคตุตรนิกาย ข้อ 147) 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

22 กรกฎาคม 2544  
 

พระวักกลิ (อีกรูปหน่ึง) 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ 9 สงัยตุตนิกาย 

ขนัธวารวรรค วกักลิสตูร 
 
ว่าด้วยการเหน็ธรรมช่ือว่าเหน็พระพุทธเจ้า 

[๒๑๕] สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู ่ณ พระวิหารเวฬวุนั กลนัทกนิวาปสถาน ใกล้พระนครรา
ชคฤห์. สมยันัน้แล ทา่นพระวกักลิอาพาธ มีทกุข์ เป็นไข้หนกั ได้รับทกุขเวทนา พกัอยูท่ี่นิเวศน์ของนายช่าง
หม้อ. 

ครัง้นัน้ ทา่นพระวกักลิ เรียกภิกษุผู้อปัุฏฐากทัง้หลายมา แล้วกลา่วว่า มาเถิดอาวโุส ทา่นทัง้หลาย จง
เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั จงถวายบงัคมพระยคุลบาทด้วยเศียรเกล้า ตามค าของเราแล้ว ทลูวา่ 
พระเจ้าข้า วกักลิภิกษุอาพาธ เป็นไข้หนกั ได้รับทกุขเวทนา ทา่นถวายบงัคมพระยคุลบาทของพระองค์ด้วยเศียร
เกล้า และพวกทา่นจงทลูอย่างนีว้า่ พระเจ้าข้า ได้ยินวา่ ทา่นขอประทานวโรกาส ขอทลูเชิญพระผู้ มีพระภาค 

ทรงอาศยัความอนเุคราะห์ เสดจ็เข้าไปหาทา่นวกักลิถึงท่ีอยูเ่ถิด. 
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ภิกษุเหลา่นัน้ รับค าทา่นวกักลิ แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ฯลฯ ครัน้แล้ว ได้กราบทลูว่า 

พระเจ้าข้า วกักลิภิกษุอาพาธ เป็นไข้หนกั ... ฯลฯ ... พระผู้ มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยดษุณีภาพ. (รับโดย
อาการนิ่ง ไมค่ดัค้าน - ธมัมโชติ) 

[๒๑๖] ครัง้นัน้แล พระผู้ มีพระภาคทรงครองผ้าแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสดจ็เข้าไปหาทา่นพระ
วกักลิถึงท่ีอยู่ ทา่นพระวกักลิได้เห็นพระผู้ มีพระภาคเสด็จมาแตไ่กล ครัน้เห็นแล้ว ก็ลกุขึน้จากเตียง. ล าดบันัน้ 
พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระวกักลิวา่ อยา่เลยวกักลิ เธออยา่ลกุจากเตียงเลย อาสนะเหลา่นี ้ ท่ีเขาปลูาด

ไว้มีอยู ่เราจะนัง่ท่ีอาสนะนัน้. พระผู้ มีพระภาคประทบันัง่บนอาสนะท่ีเขาปลูาดไว้. 
ครัน้แล้ว ได้ตรัสถามทา่นพระวกักลิวา่ ดกูรวกักลิ เธอพอทนได้หรือ พอยงัอตัภาพให้เป็นไปได้หรือ 

ทกุขเวทนานัน้ ปรากฏว่าทเุลาลง ไมก่ าเริบขึน้หรือ. 
ทา่นพระวกักลิกราบทลูวา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ข้าพระองค์ทนไมไ่หว ไมส่ามารถยงัอตัภาพให้เป็นไป

ได้ ทกุขเวทนาของข้าพระองค์แรงกล้า มีแตก่ าเริบขึน้ ไมท่เุลาลงเลย ทกุขเวทนาปรากฏวา่ก าเริบขึน้ ไมท่เุลาลง

เลย. 
พ. ดกูรวกักลิ เธอไมมี่ความร าคาญ ไมมี่ความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือ? 

ว. พระเจ้าข้า ท่ีแท้จริง ข้าพระองค์มีความร าคาญไมน้่อย มีความเดือดร้อนอยูไ่มน้่อยเลย. 

พ. ดกูรวกักลิ ก็ตวัเธอเอง ไมต่เิตียนตนเองได้โดยศีลบ้างหรือ? 

ว. พระเจ้าข้า ตวัข้าพระองค์เอง จะตเิตียนได้โดยศีลก็หาไม่. (คือมีศีลบริสทุธ์ิ - ธมัมโชติ) 
พ. ดกูรวกักลิ ถ้าหากว่า ตวัเธอเองตเิตียนตนเองโดยศีลไมไ่ด้ เม่ือเป็นเชน่นัน้ เธอจะมีความร าคาญ

และมีความเดือดร้อนอะไร? 

ว. พระเจ้าข้า จ าเดมิแตก่าลนานมาแล้ว ข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาค แตว่า่ใน
ร่างกายของข้าพระองค์ ไมมี่ก าลงัพอท่ีจะเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคได้. 

พ. อยา่เลย วกักลิ ร่างกายอนัเป่ือยเน่าท่ีเธอเห็นนี ้ จะมีประโยชน์อะไร? ดกูรวกักลิ ผู้ใดแล เหน็
ธรรม ผู้นัน้ช่ือว่าย่อมเหน็เรา ผู้ใดเหน็เรา ผู้นัน้ช่ือว่าย่อมเหน็ธรรม. วกักลิ เป็นความจริง บคุคลเห็น
ธรรม ก็ยอ่มเห็นเรา บคุคลเห็นเราก็ย่อมเห็นธรรม. วกักลิ เธอจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน รูปเท่ียงหรือไม่
เท่ียง? 

ว. ไมเ่ท่ียง พระเจ้าข้า. 
พ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่งนัน้เป็นทกุข์หรือเป็นสขุเล่า? 

ว. เป็นทกุข์ พระเจ้าข้า. 
พ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตามเห็นสิ่งนัน้วา่ นัน่ของ

เรา นัน่เป็นเรา นัน่เป็นตวัตนของเรา? 

ว. ไมค่วรเห็นอยา่งนัน้ พระเจ้าข้า. 
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พ. เวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ เท่ียงหรือไมเ่ท่ียง? 

ว. ไมเ่ท่ียง พระเจ้าข้า. 
พ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่งนัน้เป็นทกุข์หรือเป็นสขุเล่า? 

ว. เป็นทกุข์ พระเจ้าข้า. 

พ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ ท่ีจะตามเห็นสิ่งนัน้วา่ นัน่ของ
เรา นัน่เป็นเรา นัน่เป็นตวัตนของเรา? 

ว. ไมค่วรเห็นอยา่งนัน้ พระเจ้าข้า. 
พ. เพราะเหตนุัน้แล ฯลฯ อริยสาวกเห็นอยู่อยา่งนี ้ฯลฯ ย่อมทราบชดัว่า ฯลฯ กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอยา่ง

นีม้ิได้มี. 
ครัง้นัน้แล พระผู้ มีพระภาคตรัสสอนทา่นพระวกักลิ ด้วยพระโอวาทนีแ้ล้ว ทรงลกุจากอาสนะ เสดจ็ไป

ยงัภเูขาคชิฌกฏู. 
[๒๑๗] ครัง้นัน้แล พระวกักลิ เม่ือพระผู้ มีพระภาคเสดจ็หลีกไปแล้วไมน่าน ได้เรียกภิกษุอปัุฏฐาก

ทัง้หลายมาแล้ว กลา่ววา่ มาเถิด อาวโุส ทา่นจงชว่ยอุ้มเราขึน้เตียง แล้วหามไปยงัวิหารกาฬสิลาข้างภเูขาอิสิคลิิ 
ก็ภิกษุผู้ เชน่กบัเรา ไฉนเล่า จะพงึส าคญัวา่ตนพงึท ากาละ (มรณภาพ - ธมัมโชต)ิ ในละแวกบ้านเลา่? ภิกษุ

อปัุฏฐากเหล่านัน้รับค าทา่นวกักลิ แล้วอุ้มทา่นพระวกักลิขึน้เตียง หามไปยงัวิหารกาฬสิลา ข้างภเูขาอิสิคลิิ. 
[๒๑๘] ครัน้พอราตรีนัน้ผ่านไป พระผู้ มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทัง้หลายมารับสัง่ว่า มาเถิด ภิกษุ

ทัง้หลาย จงพากนัเข้าไปหาวกักลิภิกษุถึงท่ีอยู่ ครัน้แล้วจงบอกวกักลิภิกษุอยา่งนีว้า่ อาวโุสวกักลิ ทา่นจงฟัง
พระด ารัสของพระผู้ มีพระภาคและค าของเทวดา ๒ องค์ อาวโุส ณ ราตรีนี ้ เม่ือปฐมยามผา่นไปแล้ว เทวดา ๒ 
องค์ ผู้ มีฉวีวรรณงดงาม ท าภเูขาคชิฌกฏูให้สวา่งทัว่ไปทัง้หมด เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั ถวาย
บงัคมพระผู้ มีพระภาคแล้ว ยืนอยู่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ ครัน้แล้ว เทวดาองค์หนึง่ ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาค
วา่ พระเจ้าข้า วกักลิภิกษุ คิดเพ่ือความหลดุพ้น เทวดาอีกองค์หนึง่ ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ พระเจ้าข้า ก็

วกักลิภิกษุนัน้ หลดุพ้นดีแล้ว จกัหลดุพ้นได้แนแ่ท้. อาวโุสวกักลิ แตว่า่พระผู้ มีพระภาค ตรัสกะทา่นอย่างนีว้า่ 
อยา่กลวัเลย วกักลิ อย่ากลวัเลย วกักลิ จกัมีความตายอนัไมต่ ่าช้าแก่เธอ จกัมีกาลกิริยาอนัไมเ่ลวทรามแก่เธอ. 

ภิกษุเหลา่นัน้ รับพระด ารัสของพระผู้ มีพระภาคแล้ว เข้าไปหาทา่นพระวกักลิถึงท่ีอยู ่ครัน้แล้ว ได้กลา่ว

กะทา่นวกักลิวา่ อาวโุสวกักลิ ทา่นจงฟังพระด ารัสของพระผู้ มีพระภาค และค าของเทวดา ๒ องค์. 
[๒๑๙] ครัง้นัน้แล ทา่นพระวกักลิเรียกภิกษุอปัุฏฐากทัง้หลายมาแล้วกล่าววา่ มาเถิด อาวโุส ทา่นจง

ชว่ยกนัอุ้มเราลงจากเตียง เพราะวา่ภิกษุผู้ เชน่กบัเรานัง่บนอาสนะสงูแล้ว จะพงึส าคญัวา่ ตนควรฟังค าสัง่สอน
ของพระผู้ มีพระภาคนัน้อยา่งไรเลา่? 

ภิกษุเหลา่นัน้รับค าของทา่นพระวกักลิแล้ว ก็ชว่ยกนัอุ้มทา่นพระวกักลิลงจากเตียง แล้วกลา่ววา่ ณ 
ราตรีนี ้ เม่ือปฐมยามลว่งไปแล้ว เทวดา ๒ องค์ ฯลฯ ได้ยืนอยู่ ณ ท่ีสมควรสว่นข้างหนึง่. ครัน้แล้ว เทวดาองค์
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หนึง่ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ พระเจ้าข้า วกักลิภิกษุ คิดเพ่ือความหลดุพ้น เทวดาอีกองค์หนึง่ ได้กราบทลู

พระผู้ มีพระภาควา่ พระเจ้าข้า ก็วกักลิภิกษุนัน้ หลดุพ้นแล้ว จกัหลดุพ้นได้แน่แท้. อาวโุสวกักลิ แตว่่าพระผู้ มี
พระภาคได้ตรัสถึงทา่นอยา่งนีว้า่ อยา่กลวัเลย วกักลิ อย่ากลวัเลย วกักลิ จกัมีความตายอนัไมต่ ่าช้าแก่เธอ จกัมี

กาลกิริยาไมเ่ลวทรามแก่เธอ. 
พระวกักลิกลา่ววา่ อาวโุส ถ้าเชน่นัน้ ทา่นจงชว่ยถวายบงัคมพระยคุลบาทของพระผู้ มีพระภาค ด้วย

เศียรเกล้า ตามค าของผมด้วยวา่ พระเจ้าข้า วกักลิภิกษุอาพาธ เป็นไข้หนกัได้รับทกุขเวทนา เธอถวายบงัคม
พระยคุลบาทของพระผู้ มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า และยงัได้สัง่มากราบทลูอยา่งนีว้า่ พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่
เคลือบแคลงว่ารูปไมเ่ท่ียง ไมส่งสยัวา่สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่งนัน้เป็นทกุข์ ไมส่งสยัวา่สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความ

แปรปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดี ความก าหนดัก็ดี ความรักใคร่ก็ดี ในสิ่งนัน้ มิได้มีแก่ข้าพระองค์. ข้า
พระองค์ ไมเ่คลือบแคลงวา่ เวทนา ... สญัญา ... สงัขาร ... วิญญาณไมเ่ท่ียง ไมส่งสยัวา่สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่ง
นัน้เป็นทกุข์ ไมส่งสยัวา่สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ความพอใจก็ดี ก าหนดัก็ดี ความ

รักใคร่ก็ดี ในสิ่งนัน้ มิได้มีแก่ข้าพระองค์ ดงันี.้ 
ภิกษุเหลา่นัน้ รับค าทา่นพระวกักลิแล้วหลีกไป ครัง้นัน้ เม่ือภิกษุเหลา่นัน้หลีกไปไมน่าน ทา่นพระวกักลิ

ก็น าเอาศาตรามา. 
[๒๒๐] ครัง้นัน้แล ภิกษุเหลา่นัน้ เข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถึงท่ีประทบั นัง่ ณ ท่ีควร สว่นข้างหนึง่. 

ครัน้แล้ว ได้กราบทลูพระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ วกักลิภิกษุอาพาธ เป็นไข้หนกั ได้รับทกุขเวทนา 
ทา่นขอถวายบงัคมพระยคุลบาทของพระผู้ มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า และยงัได้สัง่มากราบทลูอย่างนีว้า่ ... ฯลฯ 
... 

[๒๒๑] ครัง้นัน้แล พระผู้ มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทัง้หลายมา รับสัง่ว่า มาไปกนัเถิด ภิกษุทัง้หลาย เรา
จะพากนัไปยงัวิหารกาฬสิลา ข้างภเูขาอิสิคลิิ ซึง่เป็นท่ีท่ีวกักลิกลุบตุรน าเอาศาตรามา. ภิกษุเหลา่นัน้ รับพระ
ด ารัสของพระผู้ มีพระภาคแล้ว. ล าดบันัน้ พระผู้ มีพระภาคเสดจ็ไปยงั วิหารกาฬสิลา ข้างภเูขาอิสิคลิิ พร้อมด้วย
ภิกษุเป็นจ านวนมาก. ได้ทอดพระเนตรเห็นท่าน พระวกักลินอนคอบดิอยู่บนเตียงแตไ่กลเทียว. 

ก็สมยันัน้แล ปรากฏเป็นกลุ่มควนั กลุม่หมอก ลอยไปทางทิศบรูพา ทิศปัจจิม ทิศอดุร ทิศทกัษิณ ทิศ
เบือ้งบน ทิศเบือ้งต ่า และอนทุิศ. ล าดบันัน้เอง พระผู้ มีพระภาคก็ตรัสกะภิกษุทัง้หลายวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย 

เธอทัง้หลายมองเห็นกลุม่ควนั กลุม่หมอก ลอยไปทางทิศบรูพา ฯลฯ และอนทุิศหรือไม?่ 

ภิกษุเหลา่นัน้กราบทลูวา่ เห็น พระเจ้าข้า. 
พ. ดกูรภิกษุทัง้หลาย นัน่แหละคือมารใจหยาบช้า ค้นหาวิญญาณของวกักลิกลุบตุร ด้วยคิดว่า

วิญญาณของวกักลิกลุบตุร ตัง้อยู่ ณ ท่ีแหง่ไหนหนอ? ดกูรภิกษุทัง้หลาย วกักลิกลุบตุรมีวิญญาณไมไ่ด้ตัง้อยู่ 
ปรินิพพานแล้ว. 

จบวกักลิสตูร. 
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วเิคราะห์ 
1.) "ผู้ใดแล เห็นธรรม ผู้นัน้ช่ือว่าย่อมเหน็เรา ผู้ใดเหน็เรา ผู้นัน้ช่ือว่าย่อมเหน็ธรรม." 

ทัง้นีเ้พราะ พระพทุธเจ้าท่ีแท้จริงแล้วไมใ่ชเ่ป็นท่ีพระวรกายของพระองค์ แตเ่ป็นท่ีพระ

ปัญญาธิคณุท่ีทรงเห็นสิ่งตา่งๆ ตามสภาวะท่ีแท้จริง (คือความไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ เป็นอนตัตา) ด้วย
ตวัพระองค์เอง อนัเป็นผลให้พ้นจากความยดึมัน่ถือมัน่ ในสิ่งทัง้ปวง ตา่งหาก 

ดงันัน้ ผู้ ท่ีเกิดปัญญาเชน่นัน้ขึน้มาแล้ว ได้ดวงตาเห็นธรรม เชน่เดียวกบัท่ีท าให้พระองค์เป็น
พระพทุธเจ้าแล้ว ได้เห็นสภาวะท่ีแท้จริงของพระองค์แล้ว จงึจะได้ช่ือวา่เห็นพระองค์ 

สว่นผู้ ท่ีได้เห็นเพียงพระวรกายของพระองค์ โดยไมเ่คยเกิดปัญญาเห็นธรรมเลย (ยงัเป็น
ปถุชุน คือผู้ ท่ีหนาด้วยกิเลสอยู่) ยอ่มได้ช่ือวา่เห็นพระพทุธเจ้า เพียงอาการสมมตเิท่านัน้ และเขา
ยอ่มไมอ่าจคาดเดาได้อย่างชดัเจน วา่พระพทุธเจ้าท่ีแท้ นัน้เป็นอยา่งไร 

2.) การฆา่ตวัตายโดยทัว่ไปแล้ว เป็นสิ่งท่ีพระพทุธเจ้าทรงต าหนิ เพราะเป็นสิ่งท่ีมีโทษมาก เน่ืองจากการ

ท่ีคนทัว่ไปจะฆา่ตวัตายได้นัน้ ในขณะนัน้จิตจะต้องอยู่ในสภาวะของโทสะ (ความโกรธ ความขดั
เคืองใจ ความผิดหวงั ความเสียใจ ฯลฯ) อยา่งแรงกล้า จงึจะสามารถท าลายชีวิตอนัเป็นท่ีรักยิ่งของ
ตนเองได้ เม่ือใกล้จะตายเม่ือจิตอยูใ่นสภาวะเชน่นัน้ เม่ือตายไปแล้วก็ยอ่มจะต้องไปเกิดในภพภมูิท่ี
เร่าร้อน เช่นนรกภมูิอยา่งแน่นอน 

ทัง้นีเ้พราะ เม่ือตายแล้วจะไปเกิดในภมูิใดนัน้ ขึน้กบัสภาพจิตตอนใกล้ตายท่ีเรียกวา่มรณา

สันนวิถีเป็นส าคญั คือถ้าขณะนัน้จิตมีสภาพเป็นอยา่งไร ก็จะสง่ผลให้ไปเกิดใหม ่ ในภมูิท่ีมีสภาพ

ใกล้เคียง กบัสภาพจิตนัน้มากท่ีสดุ (ดเูร่ืองปฏิจจสมุปบาท ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ) 
แตมี่การฆ่าตวัตายชนิดหนึง่ท่ีพระพทุธเจ้าไม่ทรงต าหนิ คือการฆ่าตวัตายท่ีไมต้่องเกิดใหม่

อีก ซึง่มีภิกษุหลายรูปได้ท าเชน่นี ้โดยท่ีสว่นใหญ่จะอาศยัการพิจารณาทกุขเวทนาท่ีเกิดขึน้ก่อนตาย 
เพ่ือละความยินดีพอใจในการเกิดใหม่ รวมถึงความยินดีพอใจและความยึดมัน่ถือมัน่ ในรูปนาม
ทัง้หลายลงไป เพราะเห็นความทกุข์ท่ีเกิดขึน้จากรูปนามนัน้ 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 กรกฎาคม 2544  
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พระโสณะ 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระวินยัปิฎก เลม่ ๕ 

มหาวรรค ภาค ๒ จมัมขนัธกะ 
 
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะเข้าเฝ้าพระเจ้าพมิพิสาร 

[๑] โดยสมยันัน้ พระผู้ มีพระภาคพทุธเจ้าประทบัอยู่ ณ ภเูขาคชิฌกฏู เขตพระนครราชคฤห์. 

..... ก็สมยันัน้ ในเมืองจมัปา มีเศรษฐีบตุรช่ือโสณโกฬิวิสโคตร เป็นสขุมุาลชาติ ท่ีฝ่าเท้าทัง้สองของ
เขามีขนงอกขึน้ ..... 
 
เศรษฐีบุตรโสณโกฬิวิสะออกบวช 

[๒] ครัง้นัน้ เศรษฐีบตุรโสณโกฬิวิสะได้มีความปริวิตกดงันีว้า่ ด้วยวิธีอยา่งไรๆ เราจงึจะรู้ทัว่ถึงธรรมท่ี
พระผู้ มีพระภาคทรงแสดงแล้ว อนับคุคลท่ียงัครองเรือนอยู่ จะประพฤตพิรหมจรรย์นีใ้ห้บริบรูณ์โดยสว่นเดียว ให้
บริสทุธ์ิโดยสว่นเดียว ดจุสงัข์ท่ีขดัแล้ว ท าไมไ่ด้ง่าย ไฉนหนอ เราพงึปลงผมและหนวด ครองผ้ากาสายะ ออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต 

..... เศรษฐีบตุรโสณโกฬิวิสะได้รับบรรพชา อปุสมบทในพทุธส านกัแล้ว ก็แลทา่นพระโสณะอปุสมบท
แล้วไมน่าน ได้พ านกัอยู ่ ณ ป่าสีตวนั ท่านปรารภความเพียรเกินขนาด เดนิจงกรมจนเท้าทัง้ ๒ แตก 

สถานที่เดินจงกรมเป้ือนโลหติ ดุจสถานที่ฆ่าโค ฉะนัน้. 

ครัง้นัน้ ทา่นพระโสณะไปในท่ีสงดัหลีกเร้นอยู่ ได้มีความปริวิตกแหง่จิตเกิดขึน้อย่างนีว้า่ บรรดาพระ
สาวกของพระผู้ มีพระภาค ท่ีปรารภความเพียรอยู่ เราก็เป็นรูปหนึง่ แตไ่ฉนจิตของเราจงึยงัไมห่ลดุพ้นจากอา
สวะทัง้หลาย เพราะไมถื่อมัน่เลา่ สมบตัใินตระกลูของเราก็ยงัมีอยู ่ เราอาจบริโภคสมบตัแิละบ าเพ็ญกศุล ถ้า
กระไร เราพงึสกึเป็นคฤหสัถ์แล้วบริโภคสมบตั ิและบ าเพ็ญกศุล 

ครัง้นัน้ พระผู้ มีพระภาคทรงทราบความปริวิตกแหง่จิตของทา่นด้วยพระทยัแล้ว ..... 
..... คราวนัน้ พระองค์พร้อมด้วยภิกษุเป็นอนัมาก เสดจ็เท่ียวจาริกตามเสนาสนะ ได้เสดจ็เข้าไปทาง

สถานท่ีเดนิจงกรมของท่านพระโสณะ ได้ทอดพระเนตรเห็นสถานท่ีเดนิจงกรมเปือ้นโลหิต ครัน้แล้วจงึตรัสเรียก
ภิกษุทัง้หลายมารับสัง่ถามว่า ดกูรภิกษุทัง้หลาย สถานท่ีเดนิจงกรมแหง่นีข้องใครหนอ เปือ้นโลหิต เหมือน
สถานท่ีฆา่โค ภิกษุทัง้หลายกราบทลูวา่ ทา่นพระโสณะปรารภความเพียรเกินขนาด เดนิจงกรมจนเท้าทัง้ ๒ 

แตก สถานท่ีเดนิจงกรมแหง่นีข้องทา่นจงึเปือ้นโลหิต ดจุสถานท่ีฆา่โค ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าข้า. 
ล าดบันัน้ พระผู้ มีพระภาคได้เสดจ็เข้าไปทางท่ีอยู่ของท่านพระโสณะ ครัน้แล้วประทบันัง่เหนือพทุธ

อาสน์ท่ีจดัไว้ถวาย แม้ทา่นพระโสณะก็ถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาค แล้วนัง่เฝ้าอยู่. 
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ตัง้ความเพียรสม ่าเสมอเทียบเสียงพณิ 

พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสถามทา่นพระโสณะผู้นัง่เฝ้าอยูว่า่ ดกูรโสณะ เธอไปในท่ีสงดั หลีกเร้นอยูไ่ด้มี
ความปรีวิตกแหง่จิตเกิดขึน้อยา่งนีว้า่ บรรดาพระสาวกของพระผู้ มีพระภาค ท่ีปรารภความเพียรอยู ่ เราก็เป็นรูป
หนึง่ แตไ่ฉน จิตของเราจงึยงัไมห่ลดุพ้นจากอาสวะทัง้หลาย เพราะไมถื่อมัน่เล่า สมบตัใินตระกลูของเราก็ยงัมี
อยู ่ เราอาจบริโภคสมบตัิและบ าเพ็ญกศุล ถ้ากระไร เราพงึสกึเป็นคฤหสัถ์ แล้วบริโภคสมบตัแิละบ าเพ็ญกศุล 

ดงันี ้มิใชห่รือ? 

ทา่นพระโสณะทลูรับวา่ อยา่งนัน้ พระพทุธเจ้าข้า 

ภ. ดกูรโสณะ เธอจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน เม่ือครัง้เธอยงัเป็นคฤหสัถ์ เธอฉลาดในเสียงสายพิณ 
มิใชห่รือ? 

โส. อย่างนัน้ พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ดกูรโสณะ เธอจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน คราวใดสายพิณของเธอตงึเกินไป คราวนัน้พิณของ

เธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหม? 

โส. หาเป็นเชน่นัน้ไม ่พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ดกูรโสณะ เธอจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน คราวใดสายพิณของเธอหยอ่นเกินไป คราวนัน้พิณ

ของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหม? 

โส. หาเป็นเชน่นัน้ไม ่พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ดกูรโสณะ เธอจะส าคญัความข้อนัน้เป็นไฉน คราวใดสายพิณของเธอไมต่งึนกั ไมห่ยอ่นนกั ตัง้อยู่

ในคณุภาพสม ่าเสมอ คราวนัน้ พิณของเธอมีเสียงหรือใช้การได้บ้างไหม? 

โส. เป็นอยา่งนัน้ พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ดกูรโสณะ เหมือนกนันัน่แล ความเพียรที่ปรารภเกินไปนัก ย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน 

ความเพียรที่ย่อหย่อนนัก ก็เป็นไปเพื่อเกียจคร้าน เพราะเหตุนัน้แล เธอจงตัง้ความเพียรแต่พอเหมาะ 
จงทราบข้อที่อินทรีย์ทัง้หลายเสมอกัน (อินทรีย์ 5 = ศรัทธา วิริยะ สต ิ สมาธิ ปัญญา : เสมอกนั คือมี
ความสมดลุกนั ท างานเกือ้หนนุกนัอยา่งพอเหมาะ - ธมัมโชติ) และจงถือนิมิตในความสม ่าเสมอนัน้ 

โส. จะปฏิบตัติามพระพทุธโอวาทอยา่งนัน้ พระพทุธเจ้าข้า ..... 
 
พระโสณะส าเร็จพระอรหัตผล 

ครัน้กาลตอ่มา ทา่นพระโสณะได้ตัง้ความเพียรแตพ่อเหมาะ ทราบข้อท่ีอินทรีย์ทัง้หลายเสมอกนั และ
ได้ถือนิมิตในความสม ่าเสมอ ครัน้แล้วได้หลีกออกอยูแ่ตผู่้ เดียว ไมป่ระมาท มีเพียร มีตนสง่ไป ไมน่านเทา่ไรนกั 
ได้ท าให้แจ้งซึง่คณุพิเศษอนัยอดเย่ียม เป็นท่ีสดุพรหมจรรย์ ท่ีกลุบตุรทัง้หลายออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต
โดยชอบต้องประสงค์ ด้วยปัญญาอนัยิ่งด้วยตนเองในปัจจบุนันีแ้หละ เข้าถึงอยูแ่ล้ว ได้รู้ชดัแล้ววา่ ชาตสิิน้แล้ว 
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พรหมจรรย์เราได้อยูจ่บแล้ว กิจท่ีควรท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเป็นอย่างนีม้ิได้มี ก็แลบรรดา พระ
อรหนัต์ทัง้หลาย ทา่นพระโสณะได้เป็นพระอรหนัต์รูปหนึ่งแล้ว 
 
พรรณนาคุณของพระขีณาสพ 

[๓] ครัง้นัน้ ทา่นพระโสณะบรรลพุระอรหตัแล้ว ได้คดิวา่ ถ้ากระไรเราพงึพยากรณ์อรหตัผลในส านกั
พระผู้ มีพระภาค แล้วจงึเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาคถวายบงัคมนัง่เฝ้าอยู ่ ครัน้แล้ว ได้กราบทลูค านีแ้ดพ่ระผู้ มี
พระภาค วา่ดงันี:้- 

พระพทุธเจ้าข้า ภิกษุใดเป็นพระอรหนัต์มีอาสวะสิน้แล้ว อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว มีกิจท่ีควรท าได้ท าเสร็จ
แล้ว ปลงภาระลงแล้ว มีประโยชน์ของตนได้ถึงแล้วโดยล าดบั มีกิเลสเคร่ืองประกอบสตัว์ไว้ในภพหมดสิน้แล้ว 
หลดุพ้นแล้วเพราะรู้ชอบ ภิกษุนัน้ย่อมน้อมใจไปสูเ่หต ุ๖ สถาน คือ 

๑. น้อมใจไปสูบ่รรพชา 
๒. น้อมใจไปสูค่วามเงียบสงดั 
๓. น้อมใจไปสูค่วามไมเ่บียดเบียน 

๔. น้อมใจไปสูค่วามสิน้อปุาทาน (อปุาทาน = ความยึดมัน่ถือมัน่ - ธมัมโชต)ิ 
๕. น้อมใจไปสูค่วามสิน้ตณัหา 
๖. น้อมใจไปสูค่วามไมห่ลงไหล 

 
พระพทุธเจ้าข้า ก็บางทีจะมีบางทา่นในพระธรรมวินยันีส้ าคญัเห็นเชน่นีว้า่ ทา่นผู้ นีอ้าศยัคณุแตเ่พียง

ศรัทธาอยา่งเดียวเป็นแน่ จึงน้อมใจไปสูบ่รรพชา ดงันีพ้ระพทุธเจ้าข้า ก็ข้อนีไ้มพ่งึเห็นอยา่งนัน้เลย ภิกษุ
ขีณาสพผู้อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว มีกิจท่ีควรท าได้ท าเสร็จแล้ว ไมเ่ห็นวา่ตนยงัมีกิจท่ีจ าจะต้องท า หรือจะต้อง
กลบัสะสมท ากิจท่ีได้ท าแล้ว จงึน้อมใจสูบ่รรพชา โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะสิน้ราคะ จงึน้อมใจไปสู่
บรรพชา โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะสิน้โทสะ จงึน้อมใจไปสูบ่รรพชา โดยท่ีตนปราศจากโมหะ เพราะสิน้
โมหะ 

พระพทุธเจ้าข้า ก็บางทีจะมีบางทา่นในพระธรรมวินยันี ้ ส าคญัเห็นเชน่นีว้า่ ทา่นผู้ นีป้รารถนาลาภ
สกัการะและความสรรเสริญเป็นแน่ จงึน้อมใจไปในความเงียบสงัด ดงันี ้พระพทุธเจ้าข้า ข้อนีก็้ไมพ่งึเห็นอย่าง
นัน้เลย ภิกษุขีณาสพผู้อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว มีกิจท่ีควรท าได้ท าเสร็จแล้ว ไมเ่ห็นว่าตนยงัมีกิจท่ีจ าจะต้องท า 
หรือจะต้องกลบัสะสมท ากิจท่ีได้ท าแล้ว จงึน้อมใจไปสู่ความเงียบสงดั โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะสิน้ราคะ 
จงึน้อมใจไปสูค่วามเงียบสงดั โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะสิน้โทสะ จงึน้อมใจไปสูค่วามเงียบสงดั โดยท่ีตน
ปราศจากโมหะ เพราะสิน้โมหะ 

พระพทุธเจ้าข้า ก็บางทีจะมีบางทา่นในพระธรรมวินยันี ้ส าคญัเห็นเชน่นีว้า่ ทา่นผู้ นี ้เช่ือถือสีลพัพตปรา

มาส (ดเูร่ืองสัญโยชน์ 10 ในหมวดวิปัสสนา (ปัญญา) ประกอบ - ธมัมโชติ) โดยความเป็นแก่นสารเป็น
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แน ่จงึน้อมใจไปสูค่วามไม่เบียดเบียน ดงันี ้พระพทุธเจ้าข้า ข้อนีก็้ไมพ่งึเห็นอยา่งนัน้เลย ภิกษุขีณาสพผู้อยูจ่บ
พรหมจรรย์แล้ว มีกิจท่ีควรท าได้ท าเสร็จแล้ว ไมเ่ห็นวา่ตนยงัมีกิจท่ีจ าจะต้องท า หรือจะต้องกลบัสะสมท ากิจท่ี
ได้ท าแล้ว จงึน้อมใจไปสูค่วามไมเ่บียดเบียน โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะสิน้ราคะ จงึน้อมใจไปสู่ความไม่
เบียดเบียน โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะสิน้โทสะ จงึน้อมใจไปสูค่วามไมเ่บียดเบียน โดยท่ีตนปราศจาก
โมหะ เพราะสิน้โมหะ 

... จงึน้อมใจไปสูค่วามสิน้อุปาทาน โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะสิน้ราคะ จงึน้อมใจไปสูค่วามสิน้
อปุาทาน โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะสิน้โทสะ จงึน้อมใจไปสูค่วามสิน้อปุาทาน โดยท่ีตนปราศจากโมหะ 

เพราะสิน้โมหะ ... 
จงึน้อมใจไปสูค่วามสิน้ตัณหา โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะสิน้ราคะ จงึน้อมใจไปสูค่วามสิน้ตณัหา 

โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะสิน้โทสะ จงึน้อมใจไปสูค่วามสิน้ตณัหา โดยท่ีตนปราศจากโมหะ เพราะสิน้โมหะ 
... 

จงึน้อมใจไปสูค่วามไม่หลงใหล โดยท่ีตนปราศจากราคะ เพราะสิน้ราคะ จงึน้อมใจไปสูค่วามไม่
หลงใหล โดยท่ีตนปราศจากโทสะ เพราะสิน้โทสะ จงึน้อมใจไปสูค่วามไมห่ลงใหล โดยท่ีตนปราศจากโมหะ 
เพราะสิน้โมหะ 

พระพทุธเจ้าข้า แม้หากรูปารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยจกัษุ ผา่นมาสู่คลองจกัษุ ของภิกษุผู้ มี
จิตหลดุพ้นแล้วโดยชอบอยา่งนี ้ ก็ไมค่รอบง าจิตของภิกษุนัน้ได้เลย จิตของภิกษุนัน้ อนัอารมณ์ไมท่ าให้เจือติด
อยูไ่ด้ เป็นธรรมชาตติัง้มัน่ไม่หวัน่ไหว และภิกษุนัน้ยอ่มพิจารณาเห็น ความเกิดและความดบัของจิตนัน้ 

แม้หากสทัทารมณ์ (เสียง - ธมัมโชติ) ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยโสต .... 
แม้หากคนัธารมณ์ (กลิ่น - ธมัมโชติ) ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยฆานะ .... 
แม้หากรสารมณ์ (รส - ธมัมโชติ) ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยชิวหา .... 

แม้หากโผฏฐัพพารมณ์ (สมัผสัทางกาย - ธมัมโชต)ิ ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยกาย .... 
แม้หากธรรมารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยมโน ผ่านมาสูค่ลองใจ ของภิกษุผู้ มีจิตหลดุพ้นแล้ว

โดยชอบอยา่งนี ้ ก็ไม่ครอบง าจิตของภิกษุนัน้ได้เลย จิตของภิกษุนัน้อนัอารมณ์ไมท่ าให้เจือติดอยูไ่ด้ เป็น
ธรรมชาตติัง้มัน่ไมห่วัน่ไหว และภิกษุนัน้ย่อมพิจารณาเห็นความเกิด และความดบัของจิตนัน้ 

พระพทุธเจ้าข้า ภเูขาล้วนแล้วด้วยศลิา ไมมี่ชอ่ง ไมมี่โพรง เป็นแทง่ทึบอนัเดียวกนั แม้หากลมฝนอยา่ง
แรง พดัมาแตท่ิศตะวนัออก ก็ยงัภเูขานัน้ให้หวัน่ไหวสะเทือนสะท้านไมไ่ด้เลย 

แม้หากลมฝนอยา่งแรง พดัมาแตท่ิศตะวนัตก .... 
แม้หากลมฝนอยา่งแรง พดัมาแตท่ิศเหนือ .... 
แม้หากลมฝนอยา่งแรง พดัมาแตท่ิศใต้ ก็ยงัภเูขานัน้ให้หวัน่ไหว สะเทือนสะท้าน ไมไ่ด้เลย แม้ฉนัใด. 

พระพทุธเจ้าข้า แม้หากรูปารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยจกัษุ ผ่านมาสู่คลองจกัษุ ของภิกษุผู้ มีจิตหลดุ
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พ้นแล้วโดยชอบอย่างนี ้ ก็ยอ่มไมค่รอบง าจิตของภิกษุนัน้ได้เลย จิตของภิกษุนัน้อนัอารมณ์ไมท่ าให้เจือติดอยูไ่ด้ 

เป็นธรรมชาติตัง้มัน่ไมห่วัน่ไหว และภิกษุนัน้ยอ่ม พิจารณาเห็นความเกิดและความดบัของจิตนัน้. 
แม้หากสทัทารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยโสต .... 
แม้หากคนัธารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบด้วยฆานะ .... 
แม้หากรสารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบด้วยชิวหา .... 
แม้หากโผฏฐัพพารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยกาย .... 

แม้หากธรรมารมณ์ท่ีหยาบ ซึง่จะพงึทราบชดัด้วยมโน ... ฉนันัน้เหมือนกนัแล. 
 
นิคมคาถา 

[๔] ภิกษุน้อมไปสูบ่รรพชา ๑ ผู้ น้อมไปสูค่วามเงียบสงดัแหง่ใจ ๑ ผู้ น้อมไปสูค่วามไมเ่บียดเบียน ๑ ผู้
น้อมไปสูค่วามสิน้อปุาทาน ๑ ผู้ น้อมไปสูค่วามสิน้ตณัหา ๑ ผู้ น้อมไปสูค่วามไม่หลงไหลแหง่ใจ ๑ ยอ่มมีจิต

หลุดพ้นโดยชอบ เพราะเหน็ความเกิด และความดับแห่งอายตนะ (ดเูร่ืองอายตนะ 12 ในหมวดธรรม
ทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) ภิกษุมีจิตหลดุพ้นแล้วโดยชอบ มีจิตสงบนัน้ ไมต้่องกลบัสะสมท ากิจท่ีได้ท าแล้ว 
กิจท่ีจ าจะต้องท าก็ไมมี่ เปรียบเหมือนภเูขาท่ีล้วนแล้วด้วยศลิาเป็นแทง่ทึบอนัเดียวกนั ยอ่มไมส่ะเทือนด้วยลม 

ฉนัใด รูป เสียง กลิ่น รส ผสัสะ และธรรมารมณ์ ทัง้ท่ีนา่ปรารถนา และไมน่า่ปรารถนาทัง้สิน้ ย่อมท าท่านผู้คงท่ี
ให้หวัน่ไหวไมไ่ด้ ฉนันัน้ จิตของทา่นตัง้มัน่ หลดุพ้นแล้ว ทา่นย่อมพิจารณาเห็นความเกิด และความดบัของจิต
นัน้ด้วย. 
 
ทรงอนุญาตรองเท้า 

[๕] ล าดบันัน้ พระผู้ มีพระภาครับสัง่กะภิกษุทัง้หลายวา่ ด้วยวิธีอยา่งนีแ้ล ภิกษุทัง้หลาย ท่ีพวก
กลุบตุรพยากรณ์อรหตักลา่วแตเ่นือ้ความ และไมน้่อมเข้าไปหาตน ก็แตว่า่ โมฆบรุุษบางจ าพวกในธรรมวินยันี ้

พยากรณ์อรหตั ท าทีเหมือนเป็นของสนกุ ภายหลงัต้องทกุข์ เดือดร้อน ดงันี.้ 
ตอ่แตน่ัน้พระองค์รับสัง่กะท่านพระโสณะวา่ ดกูรโสณะ เธอเป็นสขุมุาลชาต ิ เราอนญุาตรองเท้าชัน้

เดียวแก่เธอ. 
ทา่นพระโสณะกราบทลูว่า ข้าพระพทุธเจ้าละเงินประมาณ ๘๐ เลม่เกวียน และละกองพล กอปรด้วย

ช้าง ๗ เชือก ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว จกัมีผู้กลา่วแก่พระพทุธเจ้าวา่ โสณโกฬิวิสะละเงินประมาณ 
๘๐ เลม่เกวียน และละกองพลกอปรด้วยช้าง ๗ เชือก ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว เดี๋ยวนีย้งัข้องอยูใ่น
เร่ืองรองเท้าชัน้เดียว ถ้าพระผู้ มีพระภาคจกัได้ทรงอนญุาตแก่พระภิกษุสงฆ์ แม้ข้าพระพทุธเจ้าจกัใช้สอย ถ้าจกั

ไมท่รงอนญุาตแก่พระภิกษุสงฆ์ แม้ข้าพระพทุธเจ้าก็จกัไมใ่ช้สอย พระพทุธเจ้าข้า. 
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ล าดบันัน้ พระผู้ มีพระภาคทรงท าธรรมีกถา ในเพราะเหตเุป็นเค้ามลูนัน้ ในเพราะเหตแุรกเกิดนัน้ แล้ว
รับสัง่กะภิกษุทัง้หลายวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย เราอนญุาตรองเท้าชัน้เดียว ภิกษุไมพ่ึงสวมรองเท้า ๒ ชัน้ ไมพ่งึ
สวมรองเท้า ๓ ชัน้ ไมพ่งึสวมรองเท้าหลายชัน้ รูปใดสวม ต้องอาบตัทิกุกฏ. 
 

วเิคราะห์ 
ความเพียร (วิริยะ) กบัสมาธินัน้เป็นปฏิปักษ์กนั คือถ้าความเพียรมากเกินไปสมาธิจะไมเ่กิดขึน้ เพราะ

ความเพียรท่ีมากเกินไปจะท าให้เคร่งเครียด จิตจะหยาบกระด้าง และจิตจะไมอ่ยูก่บัปัจจบุนั เพราะมวัแตไ่ปจด
จอ่อยู่กบัผลส าเร็จซึง่ยงัไมเ่กิดขึน้ จิตจะพุง่ไปท่ีอนาคต เม่ือจิตไมอ่ยูท่ี่ปัจจบุนัสมาธิก็ไมเ่กิดขึน้ จิตจงึมีแต่
ความฟุ้ งซา่น วิปัสสนาปัญญาจงึเกิดได้ยากตามไปด้วย 

แตถ้่าความเพียรยอ่หยอ่นเกินไป ก็จะท าให้เกียจคร้าน ซึ่งก็ไมดี่เชน่กนั 
ส าหรับสมาธินัน้ถ้ามากเกินไป ก็อาจท าให้เพลิดเพลินอยูก่บัความสขุของสมาธิ จนไมท่ าวิปัสสนา

ตอ่ไป 
สว่นศรัทธานัน้ถ้ามากเกินไป ปัญญาก็จะไมเ่กิด เพราะน้อมใจเช่ือไปเสียทกุเร่ือง จงึไมมี่อะไรท่ีรู้เห็น

ด้วยปัญญาท่ีแท้จริงของตนเองเลย 
แตถ้่าปัญญามากเกินไป ก็จะไมเ่ช่ืออะไรง่ายๆ ท าให้ต้องเสียเวลามาก เพราะต้องให้รู้ให้เห็นด้วย

ตนเองไปทกุเร่ือง 

ในการท ากรรมฐาน จงึต้องคอยปรับอินทรีย์ทัง้ 5 คือ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ให้สมดลุกนัอยู่
เสมอ ถ้าตวัใดน้อยเกินไปก็พยายามยกขึน้มา ถ้ามากเกินไปก็พยายามขม่ลงไป ตวัใดเหมาะสมดีแล้วก็พยายาม
ประคองเอาไว้ คือ ยกจิตเม่ือควรยก ข่มจิตเม่ือควรข่ม ประคองจิตเม่ือควรประคอง กรรมฐานก็จะ
ก้าวหน้าตอ่ไป 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

6 สิงหาคม 2544  
 

พระปัญจวัคคีย์ 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระวินยัปิฎก เลม่ 4 

มหาวรรค ภาค 1 อนตัตลกัขณสตูร 
 

[๒๐] ครัง้นัน้ พระผู้ มีพระภาครับสัง่กะพระปัญจวคัคีย์ว่า ดกูรภิกษุทัง้หลาย รูปเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุ
ทัง้หลาย ถ้ารูปนีจ้กัได้เป็นอตัตาแล้ว รูปนีไ้มพ่งึเป็นเพ่ืออาพาธ และบคุคลพงึได้ในรูปวา่ รูปของเราจงเป็นอยา่ง
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นีเ้ถิด รูปของเราอยา่ได้เป็นอยา่งนัน้เลย. ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็เพราะรูปเป็นอนตัตา ฉะนัน้รูปจงึเป็นไปเพ่ือ
อาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ด้ในรูปวา่ รูปของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด รูปของเราอย่าได้เป็นอยา่งนัน้เลย. 

เวทนาเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถ้าเวทนานีจ้กัได้เป็นอตัตาแล้ว เวทนานีไ้มพ่งึเป็นไปเพ่ืออาพาธ 

และบคุคลพงึได้ในเวทนาว่า เวทนาของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถิด เวทนาของเราจงอยา่ได้เป็นอยา่งนัน้เลย. ดกูร
ภิกษุทัง้หลาย ก็เพราะเวทนาเป็นอนตัตา ฉะนัน้ เวทนาจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ด้ในเวทนาวา่ 

เวทนาของเราจงเป็นอยา่งนัน้เถิด เวทนาของเราอยา่ได้เป็นอยา่งนัน้เลย. 
สัญญาเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถ้าสญัญานีจ้กัได้เป็นอตัตาแล้ว สญัญานีไ้มพ่งึเป็นไปเพ่ือ

อาพาธ และบคุคลพงึได้ในสญัญาวา่ สญัญาของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถิด สญัญาของเรา อยา่ได้เป็นอยา่งนัน้เลย. 
ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็เพราะสญัญาเป็นอนตัตา ฉะนัน้ สญัญาจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคลยอ่มไมไ่ด้ใน

สญัญาวา่ สญัญาของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด สญัญาของเราอย่าได้เป็นอย่างนัน้เลย. 
สังขารทัง้หลายเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถ้าสงัขารเหลา่นีจ้กัได้เป็นอตัตาแล้ว สงัขารเหลา่นีไ้ม่

พงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคลพงึได้ในสงัขารทัง้หลายวา่ สงัขารทัง้หลายของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถิด สงัขาร

ทัง้หลายของเราอย่าได้เป็นอยา่งนัน้เลย. ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็เพราะสงัขารทัง้หลายเป็นอนตัตา ฉะนัน้ สงัขาร
ทัง้หลายจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคลย่อมไมไ่ด้ในสงัขารทัง้หลายว่า สงัขารทัง้หลายของเราจงเป็นอยา่งนี ้

เถิด สงัขารทัง้หลายของเราอยา่ได้เป็นอยา่งนัน้เลย. 
วิญญาณเป็นอนตัตา ดกูรภิกษุทัง้หลาย ถ้าวิญญาณนีจ้กัได้เป็นอตัตาแล้ว วิญญาณนีไ้มพ่งึเป็นไป

เพ่ืออาพาธ และบคุคลพงึได้ในวิญญาณวา่ วิญญาณของเราจงเป็นอยา่งนีเ้ถิด วิญญาณของเราอยา่ได้เป็น
อยา่งนัน้เลย ดกูรภิกษุทัง้หลาย ก็เพราะวิญญาณเป็นอนตัตา ฉะนัน้ วิญญาณจงึเป็นไปเพ่ืออาพาธ และบคุคล
ยอ่มไมไ่ด้ในวิญญาณวา่ วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนีเ้ถิด วิญญาณของเราอย่าได้เป็นอยา่งนัน้เลย. 
 
ตรัสถามความเหน็ของพระปัญจวัคคีย์ 

[๒๑] พระผู้ มีพระภาคตรัสถามวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย พวกเธอส าคญัความนัน้เป็นไฉน รูปเท่ียงหรือไม่
เท่ียง? 

พระปัญจวคัคีย์ทลูว่า ไมเ่ท่ียง พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่งนัน้เป็นทกุข์หรือเป็นสขุเล่า? 

ป. เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่

เป็นเรา นัน่เป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. เวทนาเท่ียงหรือไมเ่ท่ียง? 

ป. ไมเ่ท่ียง พระพทุธเจ้าข้า. 
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ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่งนัน้เป็นทกุข์หรือเป็นสขุเล่า? 

ป. เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่

เป็นเรา นัน่เป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. สญัญาเท่ียงหรือไมเ่ท่ียง? 

ป. ไมเ่ท่ียง พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่งนัน้เป็นทกุข์หรือเป็นสขุเล่า? 

ป. เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่

เป็นเรา นัน่เป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. สงัขารทัง้หลายเท่ียงหรือไมเ่ท่ียง? 

ป. ไมเ่ท่ียง พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง สิ่งนัน้เป็นทกุข์หรือเป็นสขุเล่า? 

ป. เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้า. 

ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่
เป็นเรา นัน่เป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. วิญญาณเท่ียงหรือไมเ่ท่ียง? 

ป. ไมเ่ท่ียง พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์หรือเป็นสขุเลา่? 

ป. เป็นทกุข์ พระพทุธเจ้าข้า. 
ภ. ก็สิ่งใดไมเ่ท่ียง เป็นทกุข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนัน้ว่า นัน่ของเรา นัน่

เป็นเรา นัน่เป็นตนของเรา? 

ป. ข้อนัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจ้าข้า. 
 
ตรัสให้พจิารณาโดยยถาภูตญาณทัสสนะ 

[๒๒] พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย เพราะเหตนุัน้แล รูปอยา่งใดอยา่งหนึง่ ท่ีเป็นอดีต 
อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทัง้หมดก็เป็นแตส่กั
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วา่รูป เธอทัง้หลายพงึเห็นรูปนัน้ด้วยปัญญาอนัชอบ ตามเป็นจริงอยา่งนีว้า่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา นัน่ไมเ่ป็นเรา นัน่

ไมใ่ชต่นของเรา. 
เวทนาอยา่งใดอยา่งหนึง่ ท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลว

หรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่เวทนา เธอทัง้หลายพงึเห็นเวทนานัน้ด้วยปัญญาอนัชอบ ตาม
เป็นจริงอย่างนีว้า่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา นัน่ไมเ่ป็นเรา นัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 

สัญญาอยา่งใดอย่างหนึง่ ท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่เวทนา เธอทัง้หลายพงึเห็นสญัญานัน้ด้วยปัญญาอนัชอบ 

ตามเป็นจริงอยา่งนีว้่า นัน่ไม่ใชข่องเรา นัน่ไมเ่ป็นเรา นัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 
สังขารทัง้หลายอยา่งใดอยา่งหนึง่ ท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ

ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่สงัขาร เธอทัง้หลายพงึเห็นสงัขารนัน้ด้วยปัญญา

อนัชอบ ตามเป็นจริงอยา่งนีว้า่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา นัน่ไมเ่ป็นเรา นัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 
วิญญาณอยา่งใดอยา่งหนึง่ ท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจบุนั ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 

เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ ทัง้หมดก็เป็นแตส่กัวา่วิญญาณ เธอทัง้หลายพงึเห็นวิญญาณนัน้ด้วยปัญญาอนั

ชอบ ตามเป็นจริงอยา่งนีว้า่ นัน่ไมใ่ชข่องเรา นัน่ไมเ่ป็นเรา นัน่ไมใ่ชต่นของเรา. 
[๒๓] ดกูรภิกษุทัง้หลาย อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้ว เห็นอยู่อยา่งนี ้ ย่อมเบื่อหนา่ยแม้ในรูป ย่อมเบื่อหนา่ย

แม้ในเวทนา ยอ่มเบื่อหน่ายแม้ในสญัญา ยอ่มเบื่อหน่ายแม้ในสงัขารทัง้หลาย ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในวิญญาณ 

เม่ือเบ่ือหน่าย ย่อมสิน้ก าหนัด เพราะสิน้ก าหนัด จิตก็พ้น (จากความยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวง - ธมัม
โชติ) เม่ือจิตพ้นแล้ว ก็รู้วา่พ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ทราบชดัวา่ ชาตสิิน้แล้ว (ชาติ = การเกิด : สิน้แล้วคือไมต้่อง
เกิดอีกแล้ว - ธมัมโชต)ิ พรหมจรรย์ได้อยูจ่บแล้ว กิจท่ีควรท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเป็นอยา่งนีม้ิได้

มี. 
[๒๔] พระผู้ มีพระภาคได้ตรัสพระสตูรนีแ้ล้ว พระปัญจวคัคีย์มีใจยินดี เพลิดเพลิน ภาษิตของผู้ มีพระ

ภาค. ก็แลเม่ือพระผู้ มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนีอ้ยู่ จิตของพระปัญจวคัคีย์ พ้นแล้วจากอาสวะทัง้หลาย 
เพราะไมถื่อมัน่. (อาสวะ = กิเลสท่ีหมกัหมม นอนเน่ือง หรือดองอยูใ่นสนัดาน - ธมัมโชติ) 

 
จบอนตัตลกัขณสตูร 
 

ครัง้นัน้ มีพระอรหนัต์เกิดขึน้ในโลก ๖ องค์. (พระพทุธเจ้า 1 + พระปัญจวคัคีย์ 5) 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

8 สิงหาคม 2544  
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ยสกุลบุตร 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระวินยัปิฎก เลม่ 4 

มหาวรรค ภาค 1 เร่ืองยสกลุบตุร 
 

[๒๕] ก็โดยสมยันัน้แล ในพระนครพาราณสี มีกลุบตุรช่ือยส เป็นบตุรเศรษฐี สขุมุาลชาติ ยสกลุบตุร
นัน้มีปราสาท ๓ หลงั คือ หลงัหนึง่เป็นท่ีอยูใ่นฤดหูนาว หลงัหนึง่เป็นท่ีอยูใ่นฤดรู้อน หลงัหนึง่เป็นท่ีอยูใ่นฤดฝูน 
ยสกลุบตุรนัน้รับบ าเรอด้วยพวกดนตรี ไมมี่บรุุษเจือปน ในปราสาทฤดฝูนตลอด ๔ เดือน ไมล่งมาเบือ้งลา่ง

ปราสาท. 
ค ่าวนัหนึง่ เม่ือยสกลุบตุรอ่ิมเอิบพร้อมพร่ังบ าเรออยู่ด้วยกามคณุ ๕ ได้นอนหลบัก่อน สว่นพวกบริวาร

ชนนอนหลบัภายหลงั ประทีปน า้มนัตามสวา่งอยูต่ลอดคืน คืนนัน้ยสกลุบตุรต่ืนขึน้ก่อน ได้เห็นบริวารชนของตน
ก าลงันอนหลบั บางนางมีพิณตกอยูท่ี่รักแร้ บางนางมีตะโพนวางอยูข้่างคอ บางนางมีเปิงมางตกอยู่ท่ีอก บาง

นางสยายผม บางนางมีน า้ลายไหล บางนางบน่ละเมอตา่งๆ ปรากฏแก่ยสกลุบตุรดจุป่าช้าผีดบิ. 

ครัน้แล้วความเห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยสกลุบตุร จิตตัง้อยูใ่นความเบื่อหน่าย จงึยสกลุบตุรเปลง่

อทุานว่า ท่านผู้ เจริญ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ ท่ีน่ีขดัข้องหนอ แล้วสวมรองเท้าทองเดนิตรงไปยงัประตนูิเวศน์ ..... 

ล าดบันัน้ ยสกลุบตุร เดนิตรงไปทางประตพูระนคร ..... เดนิตรงไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวนั. 

[๒๖] ครัน้ปัจจสุสมยัแหง่ราตรี (เวลาเช้ามืด - ธมัมโชติ) พระผู้ มีพระภาคต่ืนบรรทมแล้ว เสดจ็จงกรม
อยู ่ณ ท่ีแจ้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นยสกลุบตุรเดนิมาแตไ่กล ครัน้แล้วเสดจ็ลงจากท่ีจงกรมประทบันัง่บนอาสนะท่ี

ปลูาดไว้. 
ขณะนัน้ ยสกลุบตุรเปลง่อทุานในท่ีไมไ่กลพระผู้ มีพระภาควา่ ท่านผู้เจริญ ที่น่ีวุ่นวายหนอ ที่น่ี

ขัดข้องหนอ ทนัทีนัน้ พระผู้ มีพระภาคตรัสกะยสกลุบตุรวา่ ดูกรยส ท่ีน่ีไม่วุ่นวาย ที่น่ีไม่ขัดข้อง มาเถดิยส 
น่ังลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ ท่ีนัน้ ยสกลุบตุรร่าเริงบนัเทิงใจวา่ ได้ยินวา่ ท่ีน่ีไมวุ่น่วาย ท่ีน่ีไมข่ดัข้อง ดงันี  ้

แล้วถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาค ถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาคแล้วนัง่ ณ ท่ีควรส่วนข้างหนึง่ 
เม่ือยสกลุบตุรนัง่เรียบร้อยแล้ว พระผู้ มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพกิถา   คือทรงประกาศทานกถา 

สีลกถา สคัคกถา (กลา่วถึงเร่ืองทาน ศีล และสวรรค์ตามล าดบั - ธมัมโชต)ิ โทษความต ่าทราม ความเศร้า
หมองของกามทัง้หลาย และอานิสงส์ในความออกจากกาม. 

เม่ือพระองค์ทรงทราบว่า ยสกลุบตุรมีจิตสงบ มีจิตออ่น มีจิตปลอดจากนิวรณ์ (ดเูร่ืองนิวรณ์ 5 และ

วิธีแก้ไข ในหมวดสมถกรรมฐาน (สมาธิ) ประกอบ - ธมัมโชติ) มีจิตเบกิบาน มีจิตผอ่งใสแล้ว จงึทรง
ประกาศพระธรรมเทศนา ท่ีพระพทุธเจ้าทัง้หลาย ทรงยกขึน้แสดงด้วยพระองค์เอง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค. ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน วา่สิ่งใดสิ่งหนึง่ มีความเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้
มวลมีความดบัเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่ยสกลุบตุร ณ ท่ีนัง่นัน้แล ดจุผ้าท่ีสะอาดปราศจากมลทิน ควรได้รับน า้
ย้อมเป็นอยา่งดี ฉะนัน้. (บรรลธุรรมขัน้ต้น อาจเป็นได้ตัง้แตโ่สดาบนัจนถึงอนาคามีบคุคล - ธมัมโชติ) 
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บิดาของยสกุลบุตรตามหา 
[๒๗] ครัน้รุ่งเช้า มารดาของยสกลุบตุรขึน้ไปยงัปราสาท ไมเ่ห็นยสกลุบตุร จงึเข้าไปหาเศรษฐีผู้คหบดี 

แล้วได้ถามว่า ทา่นคหบดีเจ้าข้า พอ่ยสกลุบตุรของทา่นหายไปไหน? ฝ่ายเศรษฐีผู้คหบดีสง่ทตูข่ีม้าไปตามหา
ทัง้ ๔ ทิศแล้ว สว่นตวัเองไปหาทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวนั ได้พบรองเท้าทองวางอยู่ ครัน้แล้วจงึตามไปสู่ท่ีนัน้ 

พระผู้ มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีผู้คหบดีมาแตไ่กล ..... 
ครัง้นัน้ เศรษฐีผู้คหบดีได้เข้าเฝ้าพระผู้ มีพระภาค ..... ถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาค แล้วนัง่ ณ ท่ีควร

สว่นข้างหนึง่. เม่ือเศรษฐีผู้คหบดีนัง่เรียบร้อยแล้ว พระผู้ มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปุพพกิถา คือทรงประกาศ 
ทานกถา สีลกถา สคัคกถา โทษความต ่าทราม ความเศร้าหมองของกามทัง้หลาย และอานิสงส์ในความออก

จากกาม. เม่ือพระผู้ มีพระภาคทรงทราบว่าเศรษฐีผู้คหบดี มีจิตสงบ มีจิตออ่น มีจิตปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบกิ
บาน มีจิตผ่องใสแล้ว จงึทรงประกาศพระธรรมเทศนา ท่ีพระพทุธเจ้าทัง้หลายทรงยกขึน้แสดงด้วยพระองค์เอง 
คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา่ สิ่งใดสิ่งหนึง่มีความเกิดขึน้
เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้มวลมีความดบัเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่เศรษฐีผู้คหบดี ณ ท่ีนัง่นัน้แล ดจุผ้าท่ีสะอาด

ปราศจาก มลทิน ควรได้รับน า้ย้อม ฉะนัน้. 
ครัน้เศรษฐีผู้คหบดีได้เห็นธรรมแล้ว ได้บรรลธุรรมแล้ว ได้รู้ธรรมแจม่แจ้งแล้ว มีธรรมอนัหยัง่ลงแล้ว 

ข้ามความสงสยัได้แล้ว ปราศจากถ้อยค าแสดงความสงสยั ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้า ไมต้่องเช่ือผู้ อ่ืนในค าสอน
ของพระศาสดา ได้ทลูค านีแ้ดพ่ระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแตพ่ระองค์ผู้ เจริญ ภาษิตของพระองค์แจม่แจ้งนกั ภาษิต
ของพระองค์ไพเราะนกั พระพทุธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอยา่งนี ้เปรียบเหมือนบคุคล
หงายของท่ีคว ่า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่คนหลงทาง หรือสอ่งประทีปในท่ีมืดด้วยตัง้ใจวา่ คนมีจกัษุจกัเห็นรูป
ดงันี ้ ข้าพระพทุธเจ้านี ้ ขอถึงพระผู้ มีพระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ วา่เป็นสรณะ ขอพระองค์ จงทรงจ า

ข้าพระพทุธเจ้าวา่ เป็นอบุาสกผู้มอบชีวิตถึงสรณะจ าเดิมแตว่นันีเ้ป็นต้นไป. ก็เศรษฐีผู้คหบดีนัน้ ได้เป็น

อุบาสกกล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นคนแรกในโลก. 

 
ยสกุลบุตรส าเร็จพระอรหัตต์ 

[๒๘] คราวเม่ือพระผู้ มีพระภาคทรงแสดงธรรมแก่บิดาของยสกลุบตุร จิตของยสกลุบตุร ผู้พิจารณาภมูิ
ธรรมตามท่ีตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว ก็พ้นจากอาสวะทัง้หลายเพราะไม่ถือม่ัน (บรรลเุป็นพระอรหนัต์ - 
ธมัมโชติ) ..... เศรษฐีผู้คหบดีได้เห็นยสกลุบตุรนัง่อยู่ ครัน้แล้วได้พดูกะยสกลุบตุรวา่ พอ่ยส มารดาของเจ้า
โศกเศร้าคร ่าครวญถึง เจ้าจงให้ชีวิตแก่มารดาของเจ้าเถิด. 

ครัง้นัน้ ยสกลุบตุรได้ช าเลืองดพูระผู้ มีพระภาคๆ ได้ตรัสแก่เศรษฐีผู้คหบดีวา่ ดกูรคหบดี ทา่นจะส าคญั

ความข้อนัน้เป็นไฉน? ยสกลุบตุรได้เห็นธรรมด้วยญาณทสัสนะ เพียงเสขภมูิเหมือนทา่น (เสขภมูิ = 

อริยบคุคลขัน้ท่ีต ่ากวา่พระอรหนัต์ - ธมัมโชต)ิ เม่ือเธอพิจารณาภมูิธรรมตามท่ีตนได้เห็นแล้ว ได้รู้แจ้งแล้ว จิต
พ้นแล้วจากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถื่อมัน่ (คือตอนแรกบรรลเุสขภมูิ ตอ่มาบรรลเุป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชต)ิ 
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ดกูรคหบดี ยสกลุบตุรควรหรือเพ่ือจะกลบัเป็นคฤหสัถ์ บริโภคกาม เหมือนเป็นคฤหสัถ์ครัง้ก่อน? เศรษฐีผู้
คหบดีกราบทลูวา่ ข้อนัน้ไมค่วรเลย พระพทุธเจ้าข้า ..... 

เศรษฐีผู้คหบดีกราบทลูวา่ การท่ีจิตของยสกลุบตุรพ้นจากอาสวะทัง้หลายเพราะไม่ถือมัน่นัน้ เป็นลาภ

ของยสกลุบตุร ยสกลุบตุรได้ดีแล้ว พระพทุธเจ้าข้า ขอพระผู้ มีพระภาคมียสกลุบตุร เป็นปัจฉาสมณะ (สมณะผู้
เดนิตามหลงั - ธมัมโชติ) จงทรงรับภตัตาหารของข้าพระพทุธเจ้า เพ่ือเสวยในวนันีเ้ถิด พระพทุธเจ้าข้า. พระผู้
มีพระภาคทรงรับโดยดษุณีภาพ (อาการนิ่ง - ธมัมโชติ) ครัน้เศรษฐีผู้คหบดีทราบการรับนิมนต์ของพระผู้ มีพระ

ภาคแล้ว ได้ลกุจากท่ีนัง่ ถวายบงัคมพระผู้ มีพระภาค ท าประทกัษิณแล้วกลบัไป. 

กาลเม่ือเศรษฐีผู้คหบดีกลบัไปแล้วไมน่าน ยสกลุบตุรได้ทลูค านีต้อ่พระผู้ มีพระภาคว่า พระพทุธเจ้าข้า 

ขอข้าพระองค์พงึได้บรรพชา พงึได้อปุสมบทในส านกัพระผู้ มีพระภาค. พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ เธอจงเป็นภิกษุ
มาเถิด แล้วได้ตรัสตอ่ไปวา่ ธรรมอนัเรากลา่วดีแล้ว เธอจงประพฤตพิรหมจรรย์เถิด. พระวาจานัน้แล ได้เป็น
อปุสมบทของทา่นผู้ มีอายนุัน้ สมยันัน้ มีพระอรหนัต์เกิดขึน้ในโลก ๗ องค์. (พระพทุธเจ้า + พระปัญจวคัคีย์ 5 

+ ยสกลุบตุร) 
 
มารดาและภรรยาเก่าของพระยสได้ธรรมจักษุ 

[๒๙] ขณะนัน้เป็นเวลาเช้า พระผู้ มีพระภาคทรงอนัตรวาสกแล้ว ถือบาตรจีวรมีท่าน พระยสเป็นปัจฉา
สมณะ เสดจ็พระพทุธด าเนินไปสูน่ิเวศน์ของเศรษฐีผู้คหบดี ครัน้ถึงแล้ว ประทบันัง่เหนือพทุธอาสน์ท่ีเขาปลูาด
ถวาย ล าดบันัน้ มารดาและภรรยาเก่าของทา่นพระยส พากนัเข้าเฝ้าพระผู้ มีพระภาค ถวายบงัคมแล้วนัง่ ณ ท่ี

ควรสว่นข้างหนึง่ พระผู้ มีพระภาคตรัส อนุปุพพกิถาแก่นางทัง้สอง ..... ทรงประกาศ ..... ทุกข์ สมุทัย 
นิโรธ มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทินวา่ สิ่งใดสิ่งหนึง่ มีความเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้

ทัง้มวลมีความดบัเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่นางทัง้สอง ณ ท่ีนัง่นัน้แล ได้ทลูค านีต้อ่พระผู้ มีพระภาควา่ ..... 

หมอ่มฉนัทัง้สองนี ้ขอถึงพระผู้ มีพระภาค พระธรรม และพระภิกษุสงฆ์วา่เป็นสรณะ ขอพระองค์จงทรงจ าหม่อม

ฉนัทัง้สองวา่ เป็นอบุาสิกาผู้มอบชีวิตถึงสรณะ จ าเดมิแตว่นันีเ้ป็นต้นไป. ก็มารดาและภรรยาเก่าของท่าน
พระยส ได้เป็นอุบาสิกา กล่าวอ้างพระรัตนตรัยเป็นชุดแรกในโลก..... 

 
สหายคฤหัสถ์ ๔ คนของพระยสออกบรรพชา 

[๓๐] สหายคฤหสัถ์ ๔ คนของทา่นพระยส คือ วิมล ๑ สพุาห ุ๑ ปณุณชิ ๑ ควมัปติ ๑ เป็นบตุรของ
สกลุเศรษฐีสืบๆ มา ในพระนครพาราณสี ได้ทราบข่าวว่ายสกลุบตุรปลงผมและหนวด นุง่หม่ผ้ากาสายะ ออก

จากเรือน บวชเป็นบรรพชิตแล้ว. ครัน้ทราบดงันัน้แล้ว ได้ด าริวา่ ธรรมวินยัและบรรพชาท่ียสกลุบตุรปลงผม
และหนวดนุง่หม่ผ้ากาสายะออกจากเรือน บวชเป็นบรรพชิตแล้วนัน้ คงไมต่ ่าทรามแนน่อน ดงันี ้จงึพากนัเข้าไป
หาทา่นพระยส อภิวาทแล้ว ได้ยืนอยู ่ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึง่ จงึทา่นพระยสพาสหายคฤหสัถ์ทัง้ ๔ นัน้ เข้าเฝ้า

พระผู้ มีพระภาค ถวายบงัคมแล้วนัง่ ณ ท่ีควรสว่นข้างหนึ่ง ..... 



ตวัอยา่งการบรรลธุรรม  28 

พระผู้ มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพกิถาแก่พวกเขา ..... ทรงประกาศ ..... ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 

มรรค ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ว่าสิ่งใดสิ่งหนึง่มีความเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้มวล 

มีความดบัเป็นธรรมดา ได้เกิดแก่พวกเขา ณ ท่ีนัง่นัน้แล ..... ได้ทลูค านีต้อ่พระผู้ มีพระภาควา่ พระพทุธเจ้าข้า 
ขอพวกข้าพระองค์พงึได้บรรพชา พงึได้อปุสมบทในส านกัพระผู้ มีพระภาค. พระผู้ มีพระภาคตรัสว่า พวกเธอจง
เป็นภิกษุมาเถิด ดงันี ้แล้วได้ตรัสตอ่ไปว่า ธรรมอนัเรากล่าวดีแล้ว พวกเธอจงประพฤตพิรหมจรรย์ เพื่อท าที่สุด

ทุกข์โดยชอบเถดิ. (ท่ีตรัสแก่ยสกลุบตุรไมมี่ท่อนสดุท้ายนี ้ เพราะตอนนัน้ยสกลุบตุรเป็นพระอรหนัต์แล้ว - 

ธมัมโชติ) พระวาจานัน้แล ได้เป็นอปุสมบทของท่านผู้ มีอายเุหลา่นัน้. 

ตอ่มา พระผู้ มีพระภาคทรงประทานโอวาทสัง่สอนภิกษุเหลา่นัน้ด้วยธรรมีกถา. (ค าอธิบายธรรม - 

ธมัมโชติ) เม่ือพระผู้ มีพระภาคทรงประทานโอวาทสัง่สอนภิกษุเหลา่นัน้ด้วยธรรมีกถา จิตของภิกษุเหล่านัน้ พ้น
แล้วจากอาสวะทัง้หลายเพราะไมถื่อมัน่. สมยันัน้ มีพระอรหนัต์เกิดขึน้ในโลก ๑๑ องค์. 
 
สหายคฤหัสถ์ ๕๐ คน ของพระยสออกบรรพชา 

[๓๑] สหายคฤหสัถ์ของท่านพระยส เป็นชาวชนบทจ านวน ๕๐ คน เป็นบตุรของสกลุเก่าสืบๆ กนัมา 
ได้ทราบข่าวว่ายสกลุบตุรปลงผมและหนวด นุง่หม่ผ้ากาสายะ ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตแล้ว ..... พระผู้
มีพระภาคทรงแสดงอนุปุพพกิถาแก่พวกเขา ..... ทรงประกาศ ..... ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดวงตาเห็น
ธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน วา่สิ่งใดสิ่งหนึง่มีความเกิดขึน้เป็นธรรมดา สิ่งนัน้ทัง้มวลมีความดบัเป็น

ธรรมดา ได้เกิดแก่พวกเขา ณ ท่ีนัง่นัน้แล ..... ได้ทลูค านีต้อ่พระผู้ มีพระภาคว่า พระพทุธเจ้าข้า ขอพวกข้า
พระองค์พงึได้บรรพชา พงึได้อปุสมบทในส านกัพระผู้ มีพระภาค. พระผู้ มีพระภาคตรัสวา่ พวกเธอจงเป็นภิกษุ
มาเถิด ดงันี ้ แล้วได้ตรัสตอ่ไปวา่ ธรรมอนัเรากลา่วดีแล้ว พวกเธอจงประพฤตพิรหมจรรย์เพ่ือท าท่ีสดุทกุข์โดย
ชอบเถิด. พระวาจานัน้แล ได้เป็นอปุสมบทของท่านผู้ มีอายเุหลา่นัน้. 

ตอ่มาพระผู้ มีพระภาคทรงประทานโอวาทสัง่สอนภิกษุเหล่านัน้ ด้วยธรรมีกถา. เม่ือพระผู้ มีพระภาค
ทรงประทานโอวาทสัง่สอนภิกษุเหลา่นัน้ด้วยธรรมีกถา จิตของภิกษุเหล่านัน้พ้นแล้วจากอาสวะทัง้หลายเพราะ

ไมถื่อมัน่. สมยันัน้ มีพระอรหนัต์เกิดขึน้ในโลก ๖๑ องค์. 
 
เร่ืองพ้นจากบ่วง 

[๓๒] ครัง้นัน้ พระผู้ มีพระภาครับสัง่กะภิกษุทัง้หลายวา่ ดกูรภิกษุทัง้หลาย เราพ้นแล้วจากบว่งทัง้ปวง 
ทัง้ท่ีเป็นของทิพย์ ทัง้ท่ีเป็นของมนษุย์ แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบว่งทัง้ปวง ทัง้ท่ีเป็นของทิพย์ ทัง้ท่ีเป็นของ
มนษุย์ พวกเธอจงเท่ียวจาริก เพ่ือประโยชน์และความสขุแก่ชนหมูม่าก เพ่ืออนเุคราะห์โลก เพ่ือประโยชน์เกือ้กลู
และความสขุแก่ทวยเทพและมนษุย์ พวกเธออยา่ได้ไปรวมทางเดียวกนัสองรูป (คือให้กระจายกนัออกไปให้มาก

ท่ีสดุ - ธมัมโชต)ิ จงแสดงธรรมงามในเบือ้งต้น งามในทา่มกลาง งามในท่ีสดุ จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทัง้
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อรรถทัง้พยญัชนะครบบริบรูณ์ บริสทุธ์ิ สตัว์ทัง้หลาย จ าพวกท่ีมีธุลีคือกิเลสในจกัษุน้อย มีอยู ่ เพราะไมไ่ด้ฟัง

ธรรมยอ่มเส่ือม ผู้ รู้ทัว่ถึงธรรม จกัมี ดกูรภิกษุทัง้หลาย แม้เราก็จกัไปยงัต าบลอรุุเวลาเสนานิคมเพ่ือแสดงธรรม. 

[๓๓] ครัง้นัน้ มารผู้ มีใจบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้ มีพระภาค ครัน้แล้วได้ทลูพระผู้ มีพระภาค ด้วยคาถาว่า 
ทา่นเป็นผู้อนับว่งทัง้ปวง ทัง้ท่ีเป็นของทิพย์ ทัง้ท่ีเป็นของมนษุย์ ผกูพนัไว้แล้ว ทา่นเป็นผู้อนัเคร่ืองผกูใหญ่รัดรึง

แล้ว แนะ่สมณะ ทา่นจกัไมพ้่นเรา. 
พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า เราเป็นผู้ พ้นแล้วจากบว่งทัง้ปวง ทัง้ท่ีเป็นของทิพย์ ทัง้ท่ีเป็นของมนษุย์ เรา

เป็นผู้ พ้นแล้วจากเคร่ืองผกูใหญ่ ดกูรมาร ทา่นถกูเราก าจดัเสียแล้ว. 
มารกราบทลูวา่ บว่งนีเ้ท่ียวไปได้ในอากาศ เป็นของมีในจิต สญัจรอยู่ เราจกัผกูรัดทา่นด้วยบว่งนัน้ แนะ่

สมณะ ทา่นจกัไมพ้่นเรา. 
พระผู้ มีพระภาคตรัสตอบว่า เราปราศจากความพอใจในอารมณ์เหลา่นี ้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ อนัเป็นท่ีร่ืนรมย์ใจ ดกูรมาร ทา่นถกูเราก าจดัเสียแล้ว. 
ครัง้นัน้ มารผู้ มีใจบาปรู้ว่า พระผู้ มีพระภาคทรงรู้จกัเรา พระสคุตทรงรู้จกัเรา ดงันีแ้ล้ว มีทกุข์ เสียใจ 

หายไปในท่ีนัน้เอง. 
 

วเิคราะห์ 
การท่ีจะเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรม ซึง่เป็นสิ่งท่ีลกึซึง้ ประณีต ละเอียดออ่นได้นัน้ จิตจะต้องมีความ

พร้อมในทกุด้าน คือนอกจากจะได้สะสมปัญญาบารมีมามากพอแล้ว ในขณะนัน้จิตจะต้องมีความประณีต 
ละเอียดออ่น สงบ ปลอดจากนิวรณ์ มีจิตเบกิบาน ผอ่งใส อยา่งเพียงพออีกด้วย 

เม่ือพระพทุธเจ้าทรงพิจารณาเห็นวา่จิตของผู้ ฟังยงัไมพ่ร้อม ก็จะทรงแสดงอนปุพุพิกถา เพ่ือปรับสภาพ
จิตให้พร้อมก่อน โดยเร่ิมจากเร่ืองง่ายๆ ใกล้ตวั คือเร่ืองของทาน แล้วตอ่ด้วยกศุลขัน้สงูขึน้คือเร่ืองของศีล 
จากนัน้ก็ตรัสถึงท่ีสดุของความสขุระดบักามคณุ คือสวรรค์ แล้วจงึทรงแสดงให้เห็นโทษของกาม เม่ือผู้ ฟังเบื่อ
หนา่ยในกามแล้ว ก็ทรงน้อมน าให้ออกจากกาม โดยทรงแสดงให้เห็นคณุของการออกจากกาม คือการออกบวช 
เม่ือสภาพจิตของผู้ ฟังพร้อมแล้ว จงึตรัสธรรมขัน้สงูเพ่ือการหลดุพ้นตอ่ไป 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

13 สิงหาคม 2544  
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ชฎลิ 3 พี่น้อง 
ยอ่ความจากพระไตรปิฎก : พระวินยัปิฎก เลม่ 4 

มหาวรรค ภาค 1 อาทิตตปริยายสตูร 
 

[๕๕] ครัน้พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู่ ณ ต าบลอรุุเวลา ตามพระพทุธาภิรมย์แล้ว เสดจ็จาริกไปโดย
มรรคาอนัจะไปสูต่ าบลคยาสีสะ พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูใ่หญ่ ๑๐๐๐ รูป ล้วนเป็นปรุาณชฎิล. (ภิกษุทัง้ ๑๐๐๐ 
รูปนี ้ เดมิเป็นนกับวชลทัธิหนึ่ง สวมชฎาทรงสงูอยา่งรูปปัน้ฤาษีทัว่ไป บชูาไฟ เรียกกนัวา่ชฎิล โดยมีอาจารย์ 3 
คน ซึง่เป็นพ่ีน้องกนั คือ อรุุเวลกสัสป มีลกูศษิย์ประมาณ ๕๐๐ คน นทีกสัสป มีลกูศษิย์ประมาณ ๓๐๐ คน 

คยากสัสป มีลกูศษิย์ประมาณ ๒๐๐ คน ค าวา่ปรุาณชฎิล คือ เม่ือก่อนเคยเป็นชฎิล - ธมัมโชติ) 
ได้ยินวา่ พระองค์ประทบัอยู่ท่ีต าบลคยาสีสะ ใกล้แมน่ า้คยานัน้ พร้อมด้วยภิกษุ ๑๐๐๐ รูป. ณ ท่ีนัน้ 

พระผู้ มีพระภาครับสัง่กะภิกษุทัง้หลาย วา่ดงันี:้- 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย สิ่งทัง้ปวงเป็นของร้อน ก็อะไรเลา่ช่ือว่าสิ่งทัง้ปวงเป็นของร้อน? 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย จกัษุเป็นของร้อน รูปทัง้หลายเป็นของร้อน วิญญาณอาศยัจกัษุเป็นของร้อน สมัผสั
อาศยัจกัษุเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์ เป็นสขุเป็นทกุข์ หรือมิใชส่ขุมิใชท่กุข์ ท่ีเกิดขึน้เพราะจกัษุสมัผสัเป็น
ปัจจยั แม้นัน้ก็เป็นของร้อน 

ร้อนเพราะอะไร? 

เรากลา่วว่าร้อน เพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะ
ความแก่ และความตาย ร้อนเพราะความโศก เพราะความร าพนั เพราะทกุข์กาย เพราะทกุข์ใจ เพราะความคบั

แค้น. 
โสตเป็นของร้อน เสียงทัง้หลายเป็นของร้อน ... 

ฆานะเป็นของร้อน กลิ่นทัง้หลายเป็นของร้อน ... 
ชิวหาเป็นของร้อน รสทัง้หลายเป็นของร้อน ... 
กายเป็นของร้อน โผฏฐัพพะทัง้หลายเป็นของร้อน ... 
มนะเป็นของร้อน ธรรม (หมายถึงธมัมารมณ์ หรือธมัมายตนะ คือความคิด ความรู้สกึตา่งๆ กรุณาดู

เร่ืองอายตนะ 12 และเร่ืองขันธ์ 5 ในหมวดธรรมทั่วไป ประกอบ - ธมัมโชติ) ทัง้หลายเป็นของร้อน 
วิญญาณอาศยัมนะเป็นของร้อน สมัผสัอาศยัมนะเป็นของร้อน ความเสวยอารมณ์เป็นสขุ เป็นทกุข์หรือมิใชท่กุข์
มิใชส่ขุ ท่ีเกิดขึน้เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจยั แม้นัน้ก็เป็นของร้อน 

ร้อนเพราะอะไร? 
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เรากลา่วว่าร้อน เพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ ร้อนเพราะความเกิด เพราะ
ความแก่ และความตาย ร้อนเพราะความโศก เพราะความร าพนั เพราะทกุข์กาย เพราะทกุข์ใจ เพราะความคบั
แค้น. 

ดกูรภิกษุทัง้หลาย อริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยูอ่ยา่งนี ้ ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในจกัษุ ย่อมเบื่อหนา่ยแม้ใน
รูปทัง้หลาย ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในวิญญาณอาศยัจกัษุ ย่อมเบื่อหนา่ยแม้ในสมัผสัอาศยัจกัษุ ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้
ในความเสวยอารมณ์ ท่ีเป็นสขุ เป็นทกุข์ หรือมิใชท่กุข์มิใชส่ขุ ท่ีเกิดขึน้เพราะจกัษุสมัผสัเป็นปัจจยั 

ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในโสต ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในเสียงทัง้หลาย ... 
ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในฆานะ ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในกลิ่นทัง้หลาย ... 
ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในชิวหา ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในรสทัง้หลาย ... 

ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในกาย ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในโผฏฐัพพะทัง้หลาย ... 
ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในมนะ ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในธรรมทัง้หลาย ย่อมเบื่อหนา่ยแม้ในวิญญาณอาศยัมนะ 

ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในสมัผสัอาศยัมนะ ยอ่มเบื่อหนา่ยแม้ในความเสวยอารมณ์ ท่ีเป็นสขุ เป็นทกุข์ หรือมิใชท่กุข์
มิใชส่ขุ ท่ีเกิดขึน้เพราะมโนสมัผสัเป็นปัจจยั. 

เม่ือเบื่อหนา่ย ยอ่มสิน้ก าหนดั เพราะสิน้ก าหนดั จิตก็พ้น (จากความยึดมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวง - ธมัม
โชติ) เม่ือจิตพ้นแล้ว ก็รู้วา่พ้นแล้ว อริยสาวกนัน้ทราบชดัวา่ชาตสิิน้แล้ว (ชาต ิ= การเกิด : สิน้แล้วคือไมต้่อง
เกิดอีกแล้ว - ธมัมโชติ) พรหมจรรย์ได้อยูจ่บแล้ว กิจท่ีควรท าได้ท าเสร็จแล้ว กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเป็นอยา่งนีไ้ม่
มี. 

ก็แล เม่ือพระผู้ มีพระภาคตรัสไวยากรณภาษิตนีอ้ยู ่ จิตของภิกษุ ๑๐๐๐ รูปนัน้ พ้นแล้วจากอาสวะ

ทัง้หลาย เพราะไมถื่อมัน่.(อาสวะ = กิเลสท่ีหมกัหมม นอนเน่ือง หรือดองอยูใ่นสนัดาน, พ้นแล้วจากอาสวะ
ทัง้หลาย คือบรรลเุป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชต)ิ 

 
จบอาทิตตปริยายสตูร 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

25 สิงหาคม 2544 
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พระอนุรุทธะ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก องัคตุรนิกาย 
ตกินิบาต เลม่ ๑ ภาค ๓ ทตุิยอนรุุทธสตูร 

 
ว่าด้วยพระอนุรุทธะสนทนากับพระสารีบุตร 

[๕๗๐] ครัง้นัน้ ทา่นพระอนรุุทธะเข้าไปหาท่านพระสารีบตุร ครัน้เข้าไปถึงแล้ว ก็ช่ืนชมกบัทา่นพระสา
รีบตุร กล่าวถ้อยค าท่ีท าให้เกิดความช่ืนบานตอ่กนั เป็นท่ีระลกึถึงกนัแล้ว นัง่ลง ณ ท่ีควรสว่นหนึง่ แล้วกลา่วกะ

ทา่นพระสารีบตุรว่า อาวโุสสารีบตุร ข้าพเจ้า (อยู)่ ในท่ีนีต้รวจดสูหสัสโลก (๑,๐๐๐ โลก) ได้ด้วยจกัษุทิพย์อนั
บริสทุธ์ิเกินจกัษุมนษุย์สามญั อนึง่ ความเพียรข้าพเจ้าก็ท าไมท้่อถอย สตก็ิตัง้มัน่ ไมฟ่ั่นเฟือน กายก็ร างบัไม่

กระสบักระสา่ย จิตก็มัน่คงเป็นหนึง่แนว่แน ่ เออก็เหตุไฉน จิตของข้าพเจ้าจึงยังไม่สิน้อุปาทาน (ความยึด
มัน่ถือมัน่ - ธมัมโชติ) หลุดพ้นจากอาสวะ (กิเลสท่ีนอนเน่ืองในขนัธสนัดาน - ธมัมโชติ) ทัง้หลายเลา่. (คือ
ยงัไมบ่รรลธุรรมเป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชต)ิ 

ทา่นพระสารีบตุรตอบวา่ อาวโุสอนรุุทธะ ข้อท่ีทา่นวา่ ข้าพเจ้าตรวจดสูหสัสโลกได้ ด้วยจกัษุทิพย์อนั
บริสทุธ์ิเกินจกัษุมนษุย์สามญั นีเ้ป็นเพราะมานะ (ความเย่อหยิ่งถือตวั ในท่ีนีเ้ป็นอตมิานะ คือถือตวัวา่

เหนือกว่าคนอ่ืนเขา - ธมัมโชติ) 
ข้อท่ีวา่ อนึง่ ความเพียรข้าพเจ้าก็ท าไมท้่อถอย สตก็ิตัง้มัน่ไมฟ่ั่นเฟือน กายก็ร างบัไมก่ระสบักระสา่ย 

จิตก็มัน่คงเป็นหนึง่แน่วแน่ นีเ้ป็นเพราะอุทธัจจะ (ความฟุ้ งซา่น คือจิตไมอ่ยู่กบัปัจจบุนั ไมใ่สใ่จกบัสภาวะท่ี
ปรากฏเฉพาะหน้าในขณะนัน้ แตซ่ดัสา่ยไปถึงสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้คือการบรรลธุรรม - ธมัมโชติ) 

(โปรดสังเกตว่า ข้อความท่ีวา่ อน่ึง ความเพียรข้าพเจ้าก็ท า ..... (จนถงึ) .....จิตก็ม่ันคงเป็น
หน่ึงแน่วแน่ นัน้คล้ายๆ กบัวา่จิตก าลงัอยูก่บัปัจจบุนั คือก าลงัดสูภาวะของกายและจิตในขณะนัน้ แตถ้่า
พิจารณาให้ดีแล้วจะเห็นได้ว่า ความคิดนัน้มีความรู้สกึว่า เหตุไฉนจึงยังไม่บรรลุธรรม แอบแฝงอยูด้่วย นัน่
คือแท้จริงแล้วจิตก าลงัน้อมไปสูเ่ร่ืองการบรรลธุรรม ซึง่เป็นสิ่งท่ียงัไมเ่กิดขึน้ ดงันัน้ จิตจงึไมอ่ยูท่ี่ปัจจบุนัอยา่ง

แท้จริง - ธมัมโชต)ิ 
ข้อท่ีวา่ เออก็เหตไุฉน จิตของข้าพเจ้าจงึยงัไมส่ิน้อปุาทาน หลดุพ้นจากอาสวะทัง้หลายเลา่ นีเ้ป็นเพราะ

กุกกุจจะ (ความร าคาญใจ ความขดัเคืองใจอย่างอ่อนๆ ซึง่เป็นโทสะชนิดอ่อน - ธมัมโชติ) 
ทางท่ีดีนะ ทา่นอนรุุทธะจงละธรรม ๓ ประการนีเ้สีย (คือ มานะ อทุธจัจะ และกกุกจุจะ - ธมัมโชติ) 

อยา่ใสใ่จถึงธรรม ๓ ประการนี ้ แล้วน้อมจิตไปเพ่ืออมตธาต ุ (ธาตไุมต่าย คือ พระนิพพาน) เถิด. (คือปล่อย
วาง จะได้ไมเ่กิดมานะ อทุธจัจะ และกกุกจุจะขึน้มาในใจ แล้วยินดีในพระนิพพาน คือ ความสิน้ตณัหา ความไม่

ยดึมัน่ถือมัน่ในสิ่งทัง้ปวง - ธมัมโชติ) 
ภายหลงัทา่นอนรุุทธะก็ละธรรม ๓ ประการนี ้ไมใ่สใ่จถึงธรรม ๓ ประการนี ้น้อมจิตไปเพ่ืออมตธาต ุอยู่

มาทา่นหลีกจากหมูอ่ยูค่นเดียว ไมป่ระมาท ท าความเพียร มีตนอนัสง่ไปอยู ่ไมช้่าเลย กลุบตุรทัง้หลายออกจาก
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เรือน บวชเป็นบรรพชิตโดยชอบ ต้องการเพ่ือประโยชน์อนัใด ทา่นก็ท าให้แจ้งซึง่ประโยชน์อนันัน้ ซึง่เป็นคณุ
ท่ีสดุแหง่พรหมจรรย์อย่างเย่ียมยอด ด้วยปัญญาอนัยิ่งด้วยตนเอง ส าเร็จอยูใ่นปัจจบุนันัน่ ท่านรู้ชดัวา่ ชาตสิิน้
แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กิจท่ีควรท าได้ท าแล้ว กิจอ่ืน (ท่ีจะต้องท า) เพ่ือความเป็นอยา่งนีไ้มมี่อีก. ทา่นพระ

อนรุุทธะได้เป็นพระอรหนัต์องค์หนึง่ ในพระอรหนัต์ทัง้หลายแล้ว. 
 
จบทตุิยอนรุุทธสตูร 

 
ผู้รวบรวม 
ธมัมโชติ 

19 พฤษภาคม 2545 
 

พระโมคคัลลานะ 
พระไตรปิฎก : พระสตุตนัตปิฎก เลม่ ๑๕ องัคตุตรนิกาย 

สตัตก-อฏัฐก-นวกนิบาต โมคคลัลานสตูร 
 

[๕๘] สมยัหนึง่ พระผู้ มีพระภาคประทบัอยู ่ณ ป่าเภสกลา มิคทายวนั ใกล้สงุสมุารคีรนคร แคว้นภคัคะ 
ก็สมยันัน้แล ท่านมหาโมคคัลลานะน่ังโงก ง่วงอยู่ ณ บ้านกลัลวาลมตุตคาม แคว้นมคธ พระผู้ มีพระภาคได้
ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคลัลานะนัง่โงกง่วงอยู ่ณ บ้านกลัลวาลมตุตคาม แคว้นมคธ ด้วยทิพยจกัษุ
อนับริสทุธ์ิ ลว่งจกัษุมนษุย์ ครัน้แล้วทรงหายจากเภสกลามิคทายวนั ใกล้สงุสมุารคีรนคร แคว้นภคัคะ เสดจ็ไป
ปรากฏเฉพาะหน้าท่านพระมหาโมคคลัลานะ ณ บ้านกลัลวาลมตุตคาม แคว้นมคธ เปรียบเหมือนบรุุษมีก าลงั 
เหยียดแขนท่ีคู้  หรือคู้แขนท่ีเหยียด ฉะนัน้ 

พระผู้ มีพระภาคประทบันัง่บนอาสนะท่ีปลูาดแล้ว ครัน้แล้วได้ตรัสถามท่านพระมหาโมคคลัลานะว่า 
ดกูร โมคคลัลานะ เธอง่วงหรือ ดกูรโมคคลัลานะ เธอง่วงหรือ ทา่นพระมหาโมคคลัลานะกราบทลูวา่ อย่างนัน้ 
พระเจ้าข้า ฯ 

ดกูรโมคคลัลานะ เพราะเหตนุัน้แหละ เม่ือเธอมีสญัญาอยา่งไรอยู่ ความง่วงนัน้ยอ่มครอบง าได้ เธอพงึ
ท าไว้ในใจซึ่งสัญญานัน้ให้มาก ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนัน้ได้ 

ถ้าเธอยงัละไมไ่ด้ แตน่ัน้เธอพงึตรึกตรองพจิารณาถงึธรรมตามท่ีตนได้สดบัแล้ว ได้เรียนมาแล้วด้วย
ใจ ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนัน้ได้ 

ถ้ายงัละไมไ่ด้ แตน่ัน้เธอพงึสาธยายธรรมตามท่ีตนได้สดบัมาแล้ว ได้เรียนมาแล้วโดยพิสดาร ข้อนีจ้ะ
เป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนัน้ได้ 



ตวัอยา่งการบรรลธุรรม  34 

ถ้ายงัละไมไ่ด้ แตน่ัน้เธอพงึยอนช่องหูทัง้สองข้าง เอามือลูบตัว ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วง
นัน้ได้ 

ถ้ายงัละไมไ่ด้ แตน่ัน้เธอพงึลุกขึน้ยืน เอาน า้ล้างตา เหลียวดูทศิทัง้หลาย แหงนดูดาวนักษัตร

ฤกษ์ ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนัน้ได้ 

ถ้ายงัละไมไ่ด้ แตน่ัน้เธอพงึท าในใจถงึอาโลกสัญญา (นกึถึงแสงสวา่ง - ธมัมโชต)ิ ตัง้ความส าคญั
ในกลางวนั วา่กลางวนัอยา่งไร กลางคืนอยา่งนัน้ กลางคืนอยา่งไร กลางวนัอยา่งนัน้ มีใจเปิดเผยอยูฉ่ะนี ้ ไมมี่
อะไรหุ้มหอ่ ท าจิตอนัมีแสงสวา่งให้เกิด ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนัน้ได้ 

ถ้ายงัละไมไ่ด้ แตน่ัน้เธอพงึอธิษฐานจงกรม ก าหนดหมายเดนิกลบัไปกลบัมา ส ารวมอินทรีย์ มีใจไม่
คดิไปในภายนอก ข้อนีจ้ะเป็นเหตใุห้เธอละความง่วงนัน้ได้ 

ถ้ายงัละไมไ่ด้ แตน่ัน้เธอพึงส าเร็จสีหไสยา คือ นอนตะแคงเบือ้งขวา ซ้อนเท้าเหล่ือมเท้า มี
สตสิมัปชญัญะ ท าความหมายในอนัจะลกุขึน้ พอต่ืนแล้วพงึรีบลกุขึน้ด้วยตัง้ใจวา่ เราจกัไมป่ระกอบความสขุใน
การนอน ความสขุในการเอนข้าง ความสขุในการเคลิม้หลบั ดกูรโมคคลัลานะ เธอพึงศกึษาอยา่งนีแ้ล ฯ 

 
ดกูรโมคคลัลานะ เพราะเหตนุัน้แหละ เธอพงึศกึษาอย่างนีอี้กว่า เราจักไม่ชูงวง [ถือตวั] เข้าไปสู่

ตระกลู (ครอบครัวตา่งๆ บ้านตา่งๆ - ธมัมโชต)ิ ดกูรโมคคลัลานะ เธอพงึศกึษาอยา่งนีแ้ล ถ้าภิกษุชงูวงเข้า
ไปสูต่ระกลู และในตระกลูมีกรณียกิจหลายอยา่ง ซึง่จะเป็นเหตใุห้มนษุย์ไมใ่สใ่จถึงภิกษุผู้มาแล้ว เพราะเหตนุัน้ 

ภิกษุยอ่มมีความคดิอยา่งนีว้่า เดี๋ยวนีใ้ครหนอยยุงให้เราแตกในสกลุนี ้ เดี๋ยวนีด้มูนษุย์พวกนีมี้อาการอิดหนา
ระอาใจในเรา เพราะไมไ่ด้อะไร เธอจงึเป็นผู้ เก้อเขิน เม่ือเก้อเขิน ย่อมคิดฟุ้ งซา่น เม่ือคิดฟุ้ งซา่น ยอ่มไมส่ ารวม 
เม่ือไมส่ ารวม จิตยอ่มหา่งจากสมาธิ ฯ 

เพราะฉะนัน้แหละ โมคคลัลานะ เธอพงึศกึษาอย่างนีว้่า เราจกัไม่พูดถ้อยค าซึ่งจะเป็นเหตุให้ทุ่ม
เถียงกัน ดกูรโมคคลัลานะ เธอพงึศกึษาอยา่งนีแ้ล เม่ือมีถ้อยค าซึง่จะเป็นเหตใุห้ทุ่มเถียงกนั ก็จ าต้องหวงัการ
พดูมาก เม่ือมีการพดูมาก ย่อมคิดฟุ้ งซา่น เม่ือคดิฟุ้ งซา่น ยอ่มไมส่ ารวม เม่ือไมส่ ารวม จิตย่อมหา่งจากสมาธิ ฯ 

ดกูรโมคคลัลานะ อนึง่ เราหาสรรเสริญความคลกุคลีด้วยประการทัง้ปวงไม่ แตม่ิใช่วา่จะไมส่รรเสริญ
ความคลกุคลีด้วยประการทัง้ปวงก็หามิได้ คือเราไม่สรรเสริญความคลุกคลีด้วยหมู่ชนทัง้คฤหัสถ์และ

บรรพชิต ก็แตว่า่เสนาสนะ (ท่ีพกัอาศยั - ธมัมโชต)ิ อนัใดเงียบเสียง ไมอื่อ้องึ ปราศจากการสญัจรของหมูช่น 

ควรเป็นท่ีประกอบกิจ ของผู้ ต้องการความสงดั ควรเป็นท่ีหลีกออกเร้น เราสรรเสริญความคลุกคลีด้วย

เสนาสนะเหน็ปานนัน้ ฯ 
เม่ือพระผู้ มีพระภาคตรัสอยา่งนีแ้ล้ว ทา่นพระมหาโมคคลัลานะทลูถามพระผู้ มีพระภาควา่ ข้าแต่

พระองค์ผู้ เจริญ โดยย่อ ด้วยข้อปฏิบัตเิพียงไรหนอ ภกิษุจึงเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะสิน้ตัณหา มี

ความส าเร็จล่วงสว่น มีธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะลว่งส่วน (โยคะ = กิเลสเคร่ืองผกูสตัว์ไว้ในภพ, เกษมจาก
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โยคะ คือ มีความสบายใจเพราะพ้นจากโยคะ - ธมัมโชต)ิ เป็นพรหมจารีล่วงสว่น มีท่ีสดุลว่งสว่น ประเสริฐกวา่
เทวดาและมนษุย์ทัง้หลาย ฯ 

พ. ดกูรโมคคลัลานะ ภิกษุในธรรมวินยันีไ้ด้สดบัวา่ ธรรมทัง้ปวงไม่ควรถือม่ัน (ค าวา่ธรรมทัง้ปวง 
หมายถึงทกุสิ่งทกุอย่างในจกัรวาล ทัง้ท่ีเป็นกศุล อกศุล เป็นกลางๆ ทัง้รูป นาม รวมทัง้พระนิพพาน - ธมัมโชติ) 
ครัน้ได้สดบัดงันัน้แล้ว เธอยอ่มรู้ชัดธรรมทัง้ปวงด้วยปัญญาอันยิ่ง ครัน้รู้ชดัธรรมทัง้ปวงด้วยปัญญาอนัยิ่ง
แล้ว ยอ่มก าหนดรู้ธรรมทัง้ปวง ครัน้ก าหนดรู้ธรรมทัง้ปวงแล้ว ได้เสวยเวทนาอยา่งใดอย่างหนึง่ สขุก็ดี ทกุข์ก็
ดี มิใชส่ขุมิใชท่กุข์ก็ดี ย่อมพจิารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนาเหล่านัน้ พจิารณาเหน็ความคลาย
ก าหนัด พจิารณาเห็นความดับ พจิารณาเหน็ความสละคืน 

เม่ือเธอพิจารณาเห็นอย่างนัน้ๆ อยู่ ยอ่มไม่ยดึม่ันอะไรๆ ในโลก เม่ือไมย่ดึมัน่ ยอ่มไมส่ะดุ้ง เม่ือไม่
สะดุ้ง ยอ่มปรินิพพานเฉพาะตวัทีเดียว ย่อมรู้ชดัวา่ชาติสิน้แล้ว พรหมจรรย์อยูจ่บแล้ว กิจท่ีควรท าท าเสร็จแล้ว 

กิจอ่ืนเพ่ือความเป็นอยา่งนีม้ิได้มี (บรรลเุป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชติ) 
ดกูรโมคคลัลานะ โดยย่อด้วยข้อปฏิบตัเิพียงเท่านีแ้ล ภิกษุจงึเป็นผู้หลดุพ้นแล้วเพราะสิน้ตณัหา มี

ความส าเร็จล่วงสว่น เป็นผู้ เกษมจากโยคะล่วงสว่น เป็นพรหมจารีลว่งสว่น มีท่ีสดุลว่งสว่น ประเสริฐกวา่เทวดา
และมนษุย์ทัง้หลาย ฯ 

(หลงัจากนัน้ไมน่านนกัพระโมคคลัลานะก็บรรลเุป็นพระอรหนัต์ - ธมัมโชต)ิ 
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