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๕. จูฬสจฺจกสุตฺต 
[๓๕๓] เอวมฺเม สุตํ :- เอกํ สมยํ ภควา เวสาลิยํ วิหรติ มหาวเน กูฏาคารสาลายํ. เตน 

โข ปน สมเยน สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต เวสาลิยํ ปฏิวสติ ภสฺสปฺปวาทโก ปณฺฑิตวาโท สาธุสมฺมโต 
พหุชนสฺส. โส เวสาลิยํ ปริสติ เอวํ วาจํ ภาสติ “นาหํ ตํ ปสฺสามิ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา สงฺฆึ คณึ 
คณาจริยํ, อปิ อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ ปฏิชานมานํ, โ ย มยา วาเทน วาทํ สมารทฺโธ น                
สงฺกมฺเปยฺย น สมฺปกมฺเปยฺย น สมฺปเวเธยฺย, ยสฺส น กจฺเฉหิ เสทา มุจฺเจยฺยํุ, ถูณจฺเจปาหํ อเจตนํ 
วาเทน วาทํ สมารเภยฺยํ, สาปิ มยา วาเทน วาทํ สมารทฺธา สงฺกมฺเปยฺย สมฺปกมฺเปยฺย 
สมฺปเวเธยฺย. โก ปน วาโท มนุสฺสภูตสฺสา”ติ. 

อถ โ ข อายสฺมา อสฺสชิ ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เวสาลิยํ ปิณฺฑาย 
ปาวิสิ. อทฺทสา โ ข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต เวสาลิยํ ชงฺฆาวิหารํ อนุจงฺกมมาโน อนุวิจรมาโน      
อายสฺมนฺตํ อสฺสชึ ทูรโตว อาคจฺฉนฺตํ; ทิสฺวาน, เยนายสฺมา อสฺสชิ, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา 
อายสฺมตา อสฺสชินา สทฺธึ สมฺโมทิ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ อฏฺฐาสิ.         
เอกมนฺตํ ฐิโต โ ข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต อายสฺมนฺตํ อสฺสชึ เอตทโวจ “กถํ ปน โภ อสฺสชิ สมโณ     
โคตโม สาวเก วิเนติ ? กถํภาคา จ ปน สมณสฺส โคตมสฺส สาวเกสุ อนุสาสนี พหุลา ปวตฺตตี”ติ. 
เอวํ โ ข อคฺคิเวสฺสน ภควา สาวเก วิเนติ, เอวํภาคา จ ปน ภควโต สาวเกสุ อนุสาสนี พหุลา     
ปวตฺตติ “รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, เวทนา อนิจฺจา, สญฺญา อนิจฺจา, สงฺขารา อนิจฺจา, วิญฺญาณํ อนิจฺจํ; 
รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สญฺญา อนตฺตา, สงฺขารา อนตฺตา, วิญฺญาณํ อนตฺตา;       
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ. เอวํ โ ข อคฺคิเวสฺสน ภควา สาวเก วิเนติ,         
เอวํภาคา จ ปน ภควโต สาวเกสุ อนุสาสนี พหุลา ปวตฺตตีติ. ทุสฺสุตํ วต โภ อสฺสชิ อสฺสุมฺห, เย 
มยํ เอวํวาทึ สมณํ โ คตมํ อสฺสุมฺห; อปฺเปว นาม มยํ กทาจิ กรหจิ เตน โ ภตา โ คตเมน สทฺธึ        
สมาคจฺเฉยฺยาม, อปฺเปว นาม สิยา โกจิเทว กถาสลฺลาโป, อปฺเปว นาม ตสฺมา ปาปกา ทิฏฺฐิคตา 
วิเวเจยฺยามาติ. 

[๓๕๔] เตน โข ปน สมเยน ปญฺจมตฺตานิ ลิจฺฉวิสตานิ สนฺถาคาเร สนฺนิปติตานิ โหนฺติ 
เกนจิเทว กรณีเยน. อถ โข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต, เยน เต ลิจฺฉวี, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา เต 
ลิจฺฉวี เอตทโวจ “อภิกฺกมนฺตุ โภนฺโต ลิจฺฉวี, อภิกฺกมนฺตุ โภนฺโต ลิจฺฉวี; อชฺช เม สมเณน โคตเมน 
สทฺธึ กถาสลฺลาโป ภวิสฺสติ. สเจ เม สมโณ โคตโม ตถา ปติฏฺฐิสฺสติ, ยถา จ  เม ญาตญฺญตเรน 1

สาวเกน อสฺสชินา นาม ภิกฺขุนา ปติฏฺฐิตํ. เสยฺยถาปิ นาม พลวา ปุริโส ทีฆโลมิกํ เอฬกํ โลเมสุ    
คเหตฺวา อากฑฺเฒยฺย ปริกฑฺเฒยฺย สมฺปริกฑฺเฒยฺย; เอวเมวาหํ สมณํ โ คตมํ วาเทน วาทํ 
อากฑฺฒิสฺสามิ ปริกฑฺฒิสฺสามิ สมฺปริกฑฺฒิสฺสามิ. เสยฺยถาปิ นาม พลวา โ สณฺฑิกากมฺมกาโร    
มหนฺตํ โสณฺฑิกากิลญฺชํ คมฺภีเร อุทกรหเท ปกฺขิปิตฺวา กณฺเณ คเหตฺวา อากฑฺเฒยฺย ปริกฑฺเฒยฺย 
สมฺปริกฑฺเฒยฺย; เอวเมวาหํ สมณํ  โ คตมํ  วาเทน  วาทํ  อากฑฺฒิสฺสามิ  ปริกฑฺฒิสฺสามิ                 
สมฺปริกฑฺฒิสฺสามิ. เสยฺยถาปิ นาม พลวา ปุริโส โสณฺฑิกาธุตฺโต ถาลํ กณฺเณ คเหตฺวา โอธุเนยฺย 
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นิทฺธุเนยฺย นิปฺโปเฐยฺย;  เอวเมวาหํ สมณํ  โ คตมํ  วาเทน วาทํ   โ อธุนิสฺสามิ  นิทฺธุนิสฺสามิ             2

นิปฺโปฐิสฺสามิ. เสยฺยถาปิ นาม กุญฺชโร สฏฺฐิหายโน คมฺภีรํ โ ปกฺขรณึ โ อคาเหตฺวา สาณโธวิกํ 
นาม กีฬิตชาตํ กีฬติ; เอวเมวาหํ สมณํ โคตมํ สาณโธวิกํ มญฺเญ กีฬิตชาตํ กีฬิสฺสามิ. อภิกฺกมนฺตุ 
โภนฺโต ลิจฺฉวี,  อภิกฺกมนฺตุ  โ ภนฺโต ลิจฺฉวี;  อชฺช เม สมเณน โ คตเมน สทฺธึ กถาสลฺลาโป              
ภวิสฺสตี”ติ. ตเตฺรกจฺเจ ลิจฺฉวี เอวมาหํสุ “กึ สมโณ   โคตโม  สจฺจกสฺส  นิคณฺฐปุตฺตสฺส วาทํ           
อาโรเปสฺสติ ? อถ โ ข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต สมณสฺส โ คตมสฺส วาทํ อาโรเปสฺสตี”ติ. เอกจฺเจ       
ลิจฺฉวี เอวมาหํสุ “กึ โ ส ภวมาโน สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต, โ ย ภควโต วาทํ อาโรเปสฺสติ, อถ  โ ข 
ภควา สจฺจกสฺส นิคณฺฐปุตฺตสฺส วาทํ อาโรเปสฺสตี”ติ. อถ โข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ปญฺจมตฺเตหิ 
ลิจฺฉวิสเตหิ ปริวุโต, เยน มหาวนํ กูฏาคารสาลา, เตนุปสงฺกมิ. 

[๓๕๕] เตน โ ข ปน สมเยน สมฺพหุลา ภิกฺขู อพฺโภกาเส จงฺกมนฺติ. อถ โ ข สจฺจโก           
นิคณฺฐปุตฺโต, เยน เต ภิกฺขู, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา เต ภิกฺขู เอตทโวจ “กหนฺนุโข โภ เอตรหิ 
โส ภวํ โคตโม วิหรติ ? ทสฺสนกามา หิ มยํ ตํ ภวนฺตํ โคตมนฺ”ติ เอส อคฺคิเวสฺสน ภควา มหาวนํ 
อชฺโฌคาเหตฺวา อญฺญตรสฺมึ รุกฺขมูเล ทิวาวิหารํ นิสินฺโนติ. อถ โข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต มหติยา 
ลิจฺฉวิปริสาย สทฺธึ มหาวนํ อชฺโฌคาเหตฺวา, เยน ภควา, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ภควตา 
สทฺธึ สมฺโมทิ; สมฺโมทนียํ กถํ สารณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทิ. เตปิ โ ข ลิจฺฉวี อปฺเปกจฺเจ      
ภควนฺตํ อภิวาเทตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. อปฺเปกจฺเจ ภควตา สทฺธึ สมฺโมทึสุ; สมฺโมทนียํ กถํ สา
รณียํ วีติสาเรตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. อปฺเปกจฺเจ, เยน ภควา, เตนญฺชลิมฺปณาเมตฺวา เอกมนฺตํ      
นิสีทึสุ. อปฺเปกจฺเจ ภควโต สนฺติเก นามโคตฺตํ สาเวตฺวา เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. อปฺเปกจฺเจ ตุณฺหีภูตา 
เอกมนฺตํ นิสีทึสุ. 

[๓๕๖] เอกมนฺตํ นิสินฺโน โ ข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ “ปุจฺเฉยฺยาหํ         
ภวนฺตํ โคตมํ กิญฺจิเทว เทสํ; สเจ เม ภวํ โคตโม โอกาสํ กโรติ ปญฺหสฺส เวยฺยากรณายา”ติ. ปุจฺฉ 
อคฺคิเวสฺสน ยทากงฺขสีติ. กถํ ปน ภวํ  โคตโม สาวเก วิเนติ ? กถํภาคา จ ปน โภโต โคตมสฺส     
สาวเกสุ อนุสาสนี พหุลา ปวตฺตตีติ. เอวํ โข อหํ อคฺคิเวสฺสน สาวเก วิเนมิ, เอวํภาคา จ ปน เม 
สาวเกสุ อนุสาสนี พหุลา ปวตฺตติ “รูปํ ภิกฺขเว อนิจฺจํ, เวทนา อนิจฺจา, สญฺญา อนิจฺจา, สงฺขารา 
อนิจฺจา, วิญฺญาณํ อนิจฺจํ; รูปํ ภิกฺขเว อนตฺตา, เวทนา อนตฺตา, สญฺญา อนตฺตา, สงฺขารา       
อนตฺตา, วิญฺญาณํ อนตฺตา; สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ. เอวํ  โ ข อหํ 
อคฺคิเวสฺสน สาวเก วิเนมิ, เอวํภาคา จ ปน เม สาวเกสุ อนุสาสนี พหุลา ปวตฺตตีติ. อุปมา มํ โภ 
โคตม ปฏิภาตีติ. “ปฏิภาตุ ตํ อคฺคิเวสฺสนา”ติ ภควา อโวจ.  

เสยฺยถาปิ โภ โคตม เย เกจิเม พีชคามภูตคามา วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ อาปชฺชนฺติ, สพฺเพ 
เต ปฐวึ นิสฺสาย ปฐวิยํ ปติฏฺฐาย, เอวเมเต พีชคามภูตคามา วุฑฺฒึ วิรูฬฺหึ เวปุลฺลํ อาปชฺชนฺติ. 
เสยฺยถาปิ วา ปน โ ภ โ คตม เย เกจิเม พลกรณียา กมฺมนฺตา กรียนฺติ, สพฺเพ เต ปฐวึ นิสฺสาย 
ปฐวิยํ ปติฏฺฐาย, เอวเมเต พลกรณียา กมฺมนฺตา กรียนฺติ. เอวเมว โ ข โภ โคตม รูปตฺตายํ ปุริส
ปุคฺคโล รูเป ปติฏฺฐาย ปุญฺญํ วา อปุญฺญํ วา ปสวติ, เวทนตฺตายํ ปุริสปุคฺคโล เวทนายํ ปติฏฺฐาย 
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ปุญฺญํ วา อปุญฺญํ วา ปสวติ, สญฺญตฺตายํ ปุริสปุคฺคโล สญฺญายํ ปติฏฺฐาย ปุญฺญํ วา อปุญฺญํ 
วา ปสวติ, สงฺขารตฺตายํ ปุริสปุคฺคโล สงฺขาเรสุ ปติฏฺฐาย ปุญฺญํ วา อปุญฺญํ วา ปสวติ, 
วิญฺญาณตฺตายํ ปุริสปุคฺคโล วิญฺญาเณ ปติฏฺฐาย ปุญฺญํ วา อปุญฺญํ วา ปสวตีติ. 

นนุ ตฺวํ อคฺคิเวสฺสน เอวํ วเทสิ “รูปํ เม อตฺตา, เวทนา เม อตฺตา, สญฺญา เม อตฺตา,      
สงฺขารา เม อตฺตา, วิญฺญาณํ เม อตฺตา”ติ ? อหํ หิ โภ โคตม เอวํ วทามิ “รูปํ เม อตฺตา, เวทนา เม 
อตฺตา, สญฺญา เม อตฺตา, สงฺขารา เม อตฺตา, วิญฺญาณํ เม อตฺตา”ติ อยญฺจ มหตี ชนตาติ. 

กึ หิ เต อคฺคิเวสฺสน มหตี ชนตา กริสฺสติ ? อิงฺฆ ตฺวํ อคฺคิเวสฺสน สกํเยว วาทํ               
นิพฺเพเฐหีติ. อหํ หิ โภ โคตม เอวํ วทามิ “รูปํ เม อตฺตา, เวทนา เม อตฺตา, สญฺญา เม อตฺตา,       
สงฺขารา เม อตฺตา, วิญฺญาณํ เม อตฺตา”ติ. 

[๓๕๗] เตนหิ อคฺคิเวสฺสน ตญฺเญเวตฺถ ปฏิปุจฺฉิสฺสามิ, ยถา เต ขเมยฺย, ตถา นํ             
พฺยากเรยฺยาสิ. ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? วตฺเตยฺย รญฺโญ ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส สกสฺมึ       
วิชิเต วโส ฆาเตตายํ วา ฆาเตตุํ ชาเปตายํ วา ชาเปตุํ ปพฺพาเชตายํ วา ปพฺพาเชตุํ, เสยฺยถาปิ 
รญฺโญ ปเสนทิสฺส โกสลสฺส, เสยฺยถาปิ วา ปน รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺสาติ. 
วตฺเตยฺย โ ภ โ คตม รญฺโญ ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส สกสฺมึ วิชิเต วโส ฆาเตตายํ วา ฆาเตตุํ      
ชาเปตายํ วา ชาเปตุํ ปพฺพาเชตายํ วา ปพฺพาเชตุํ, เสยฺยถาปิ รญฺโญ ปเสนทิสฺส โ กสลสฺส,         
เสยฺยถาปิ วา ปน รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส. อิเมสมฺปิ หิ โภ โคตม สํฆานํ 
คณานํ. เสยฺยถีทํ ? วชฺชีนํ มลฺลานํ วตฺตติ สกสฺมึ วิชิเต วโส ฆาเตตายํ วา ฆาเตตุํ ชาเปตายํ วา 
ชาเปตุํ ปพฺพาเชตายํ วา ปพฺพาเชตุํ. กึ ปน รญฺโญ ขตฺติยสฺส มุทฺธาวสิตฺตสฺส เสยฺยถาปิ รญฺโญ    
ปเสนทิสฺส โกสลสฺส, เสยฺยถาปิ วา ปน รญฺโญ มาคธสฺส อชาตสตฺตุสฺส เวเทหิปุตฺตสฺส. วตฺเตยฺย 
โภ โคตม วตฺติตุญฺจ มรหตีติ. 

ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? ยํ ตฺวํ เอวํ วเทสิ “รูปํ เม อตฺตา”ติ, วตฺตติ เต ตสฺมึ รูเป วโส 
“เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ. เอวํ วุตฺเต สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. ทุติยมฺปิ 
โข ภควา สจฺจกํ นิคณฺฐปุตฺตํ เอตทโวจ “ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? ยํ ตฺวํ เอวํ วเทสิ “รูปํ เม      
อตฺตา”ติ, วตฺตติ เต ตสฺมึ รูเป วโส “เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ. เอวํ วุตฺเต ทุติยมฺปิ 
โข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ตุณฺหี อโหสิ. อถ โข ภควา สจฺจกํ นิคณฺฐปุตฺตํ เอตทโวจ “พฺยากโรหิทานิ 
อคฺคิเวสฺสน, นทานิ เต ตุณฺหีภาวสฺส กาโล; โย โกจิ อคฺคิเวสฺสน ตถาคเตน ยาวตติยํ สหธมฺมิกํ 
ปญฺหํ ปุฏฺโฐ น พฺยากโรติ, เอตฺเถวสฺส สตฺตธา มุทฺธา ผลตี”ติ. 

เตน โข ปน สมเยน วชิรปาณี ยกฺโข อายสํ วชิรํ อาทาย อาทิตฺตํ สมฺปชฺชลิตํ สโชติภูตํ 
สจฺจกสฺส นิคณฺฐปุตฺตสฺส อุปริเวหายสํ ฐิโต โหติ “สจายํ สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ภควตา ยาวตติยํ 
สหธมฺมิกํ ปญฺหํ ปุฏฺโฐ น พฺยากริสฺสติ, เอตฺเถวสฺส สตฺตธา มุทฺธํ ผาเลสฺสามี”ติ. ตํ โข ปน วชิร
ปาณึ ยกฺขํ ภควา เจว ปสฺสติ, สจฺจโก จ นิคณฺฐปุตฺโต. อถ โข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ภีโต สํวิคฺโค 
โลมหฏฺฐชาโต ภควนฺตํเยว ตาณํ คเวสี ภควนฺตํเยว เลณํ คเวสี ภควนฺตํเยว สรณํ คเวสี ภควนฺตํ 
เอตทโวจ “ปุจฺฉตุ มํ ภวํ โคตโม, พฺยากริสฺสามี”ติ. 

[๓๕๘] ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? ยํ ตฺวํ เอวํ วเทสิ “รูปํ เม อตฺตา”ติ, วตฺตติ เต ตสฺมึ 
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รูเป วโส “เอวํ เม รูปํ โหตุ, เอวํ เม รูปํ มา อโหสี”ติ. โน หิทํ โภ โคตม. มนสิกโรหิ อคฺคิเวสฺสน,     
มนสิ กริตฺวา โข อคฺคิเวสฺสน พฺยากโรหิ; น โข เต สนฺธิยติ ปุริเมน วา ปจฺฉิมํ ปจฺฉิเมน วา ปุริมํ. ตํ 
กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? ยํ ตฺวํ เอวํ วเทสิ “เวทนา เม อตฺตา”ติ, วตฺตติ เต ตาย เวทนาย  วโส 3

“เอวํ เม เวทนา โหตุ, เอวํ เม เวทนา มา อโหสี”ติ. โน หิทํ โภ โคตม. 
มนสิกโรหิ อคฺคิเวสฺสน, มนสิกริตฺวา โข อคฺคิเวสฺสน พฺยากโรหิ; น โข เต สนฺธิยติ ปุริเมน 

วา ปจฺฉิมํ ปจฺฉิเมน วา ปุริมํ. ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? ยํ ตฺวํ เอวํ วเทสิ “สญฺญา เม อตฺตา”ติ, 
วตฺตติ เต ตาย สญฺญาย วโส “เอวํ เม สญฺญา โหตุ, เอวํ เม สญฺญา มา อโหสี”ติ.  โน หิทํ โภ        
โคตม. 

มนสิกโรหิ อคฺคิเวสฺสน, มนสิกริตฺวา โข อคฺคิเวสฺสน พฺยากโรหิ; น โข เต สนฺธิยติ ปุริเมน 
วา ปจฺฉิมํ ปจฺฉิเมน วา ปุริมํ. ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? ยํ ตฺวํ เอวํ วเทสิ “สงฺขารา เม อตฺตา”ติ, 
วตฺตติ เต เตสุ สงฺขาเรสุ วโส “เอวํ เม สงฺขารา โหนฺตุ, เอวํ เม สงฺขารา มา อเหสุนฺ”ติ. โน หิทํ โภ 
โคตม. 

มนสิกโรหิ อคฺคิเวสฺสน, มนสิกริตฺวา โข อคฺคิเวสฺสน พฺยากโรหิ; น โข เต สนฺธิยติ ปุริเมน 
วา ปจฺฉิมํ ปจฺฉิเมน วา ปุริมํ. ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? ยํ ตฺวํ เอวํ วเทสิ “วิญฺญาณํ เม อตฺตา”ติ 
วตฺตติ เต ตสฺมึ วิญฺญาเณ วโส “เอวํ เม วิญฺญาณํ โหตุ, เอวํ เม วิญฺญาณํ มา อโหสี”ติ. โน หิทํ โภ 
โคตม. 

มนสิกโรหิ อคฺคิเวสฺสน, มนสิกริตฺวา โข อคฺคิเวสฺสน พฺยากโรหิ; น โข เต สนฺธิยติ ปุริเมน 
วา ปจฺฉิมํ ปจฺฉิเมน วา ปุริมํ. ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? รูปํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ. อนิจฺจํ  โภ      
โคตม. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ. ทุกฺขํ โภ โคตม. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ. กลฺลํ นุ 
ตํ สมนุปสฺสิตุํ “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ  โภ โคตม. 4

ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? เวทนา ฯเปฯ สญฺญา ฯเปฯ สงฺขารา ฯเปฯ ตํ กึ มญฺญสิ 
อคฺคิเวสฺสน ? วิญฺญาณํ นิจฺจํ วา อนิจฺจํ วาติ. อนิจฺจํ โภ โคตม. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺขํ วา ตํ สุขํ วาติ. 
ทุกฺขํ โภ โคตม. ยํ ปนานิจฺจํ ทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ กลฺลํ นุ ตํ สมนุปสฺสิตุํ “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, 
เอโส เม อตฺตา”ติ. โน เหตํ โภ โคตม. 

ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? โย นุ โข ทุกฺขํ อลฺลีโน ทุกฺขํ อุปคโต ทุกฺขํ อชฺโฌสิโต ทุกฺขํ 
“เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ สมนุปสฺสติ, อปิ นุ โข โส สามํ วา ทุกฺขํ ปริชาเนยฺย,      
ทุกฺขํ วา ปริกฺเขเปตฺวา วิหเรยฺยา”ติ. กึ หิ สิยา โภ โคตม, โน หิทํ โภ โคตมาติ. 

ตํ กึ มญฺญสิ อคฺคิเวสฺสน ? นนุ ตฺวํ เอวํ สนฺเต ทุกฺขํ อลฺลีโน ทุกฺขํ อุปคโต ทุกฺขํ           
อชฺโฌสิโต ทุกฺขํ “เอตํ มม, เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ สมนุปสฺสสีติ. กึ หิ โน สิยา โภ โคตม, 
เอวเมตํ โภ โคตมาติ. 

[๓๕๙] เสยฺยถาปิ อคฺคิเวสฺสน ปุริโส สารตฺถิโก สารคเวสี สารปริเยสนํ จรมาโน ติณฺหํ 

 ฉ.ม. ติสฺสํ เวทนายํ 3

 ฉ.ม. หิท ํ4
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กุฐารึ  อาทาย วนํ ปวิเสยฺย, โส ตตฺถ ปสฺเสยฺย มหนฺตํ กทลิกฺขนฺธํ อุชุํ นวํ อกุกฺกุกชาตํ,  ตเมนํ 5 6

มูเล ฉินฺเทยฺย, มูเล เฉตฺวา อคฺเค ฉินฺเทยฺย, อคฺเค เฉตฺวา ปตฺตวฏฺฏึ วินิพฺภุเชยฺย.  โ ส ตตฺถ 
ปตฺตวฏฺฏึ วินิพฺภุชนฺโต เผคฺคุํปิ นาธิคจฺเฉยฺย, กุโต สารํ. เอวเมว โข ตฺวํ อคฺคิเวสฺสน มยา สกสฺมึ 
วาเท สมนุยุญฺชิยมาโน สมนุภาสิยมาโน สมนุคาหิยมาโน ริตฺโต ตุจฺโฉ อปรทฺโธ. ภาสิตา โข ปน 
เต เอสา อคฺคิเวสฺสน เวสาลิยํ ปริสติ วาจา “นาหนฺตํ ปสฺสามิ สมณํ วา พฺราหฺมณํ วา สงฺฆึ คณึ 
คณาจริยํ, อปิจ อรหนฺตํ สมฺมาสมฺพุทฺธํ ปฏิชานมานํ. โ ย มยา วาเทน วาทํ สมารทฺโธ น             
สงฺกมฺเปยฺย น สมฺปกมฺเปยฺย น สมฺปเวเธยฺย, ยสฺส น กจฺเฉหิ เสทา มุจฺเจยฺยํุ, ถูณญฺเจปาหํ          
อเจตนํ วาเทน วาทํ สมารเภยฺยํ, สาปิ มยา วาเทน วาทํ สมารทฺธา สงฺกมฺเปยฺย สมฺปกมฺเปยฺย 
สมฺปเวเธยฺย. โก ปน วาโท มนุสฺสภูตสฺสา”ติ. ตุมฺหํ โข ปน อคฺคิเวสฺสน อปฺเปกจฺจานิ เสทผุสิตานิ 
นลาฏา มุตฺตานิ อุตฺตราสงฺคํ วินิพฺภินฺทิตฺวา ภูมิยํ ปติฏฺฐิตานิ, มยฺหํ โ ข ปน อคฺคิเวสฺสน นตฺถิ      
เอตรหิ กายสฺมึ เสโทติ. อิติ ภควา ตสฺมึ ปริสติ สุวณฺณวณฺณํ กายํ วิวริ. เอวํ วุตฺเต, สจฺจโก          
นิคณฺฐปุตฺโต ตุณฺหีภูโต มงฺกุภูโต ปตฺตกฺขนฺโธ อโธมุโข ปชฺฌายนฺโต อปฺปฏิภาโน นิสีทิ. 

[๓๖๐] อถ โ ข ทุมฺมุโข ลิจฺฉวิปุตฺโต สจฺจกํ นิคณฺฐปุตฺตํ ตุณฺหีภูตํ มงฺกุภูตํ ปตฺตกฺขนฺธํ 
อโธมุขํ ปชฺฌายนฺตํ อปฺปฏิภานํ วิทิตฺวา ภควนฺตํ เอตทโวจ “อุปมา มํ ภควา ปฏิภาตี”ติ. “ปฏิภาตุ 
ตํ ทุมฺมุขา”ติ ภควา อโวจ. เสยฺยถาปิ ภนฺเต คามสฺส วา นิคมสฺส วา อวิทูเร โปกฺขรณี, ตตฺราสฺส 
กกฺกฏโก.อถ โข ภนฺเต สมฺพหุลา กุมารกา วา กุมาริกา วา ตมฺหา คามา วา นิคมา วา นิกฺขมิตฺวา, 
เยน สา โ ปกฺขรณี, เตนุปสงฺกเมยฺยํุ; อุปสงฺกมิตฺวา ตํ โ ปกฺขรณึ โ อคาเหตฺวา ตํ กกฺกฏกํ อุทกา     
อุทฺธริตฺวา ถเล ปติฏฺฐาเปยฺยํุ. ยญฺญเทว หิ โ ส ภนฺเต กกฺกฏโก อฬํ อภินินฺนาเมยฺย. ตํตเทว เต 
กุมารกา วา กุมาริกา วา กฏฺเฐน วา กฐเลน วา สญฺฉินฺเทยฺยํุ สมฺภญฺเชยฺยํุ สมฺปลิภญฺเชยฺยํุ. 
เอวญฺหิ โ ส ภนฺเต กกฺกฏโก สพฺเพหิ อเฬหิ สญฺฉินฺเนหิ สมฺภคฺเคหิ สมฺปลิภคฺเคหิ อภพฺโพ ตํ        
โปกฺขรณึ ปุน  โ อตริตุํ, เสยฺยถาปิ ปุพฺเพ. เอวเมว  โ ข ภนฺเต ยานิ สจฺจกสฺส นิคณฺฐปุตฺตสฺส            
วิสูกายิตานิ วิเสวิตานิ วิปฺผนฺทิตานิ, ๑กานิจิ กานิจิ ตานิ  ภควตา สญฺฉินฺนานิ สมฺภคฺคานิ      7

สมฺปลิภคฺคานิ. อภพฺโพ จทานิ ภนฺเต สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ปุน ภควนฺตํ อุปสงฺกมิตุํ, ยทิทํ          
วาทาธิปฺปาโยติ. เอวํ วุตฺเต, สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ทุมฺมุขํ ลิจฺฉวิปุตฺตํ เอตทโวจ: อาคเมหิ ตฺวํ      
ทุมฺมุข, อาคเมหิ ตฺวํ ทุมฺมุข, มุขโรสิ ตฺวํ ทุมฺมุข; น มยํ ตยา สทฺธึ มนฺเตม, อิธ มยํ โภตา โคตเมน 
สทฺธึ มนฺเตม. 

[๓๖๑] ติฏฺฐเตสา โ ภ โ คตม อมฺหากญฺเจว อญฺเญสญฺจ ปุถุสมณพฺราหฺมณานํ วาจา,     
วิลาปํ วิลปิตํ มญฺเญ. กิตฺตาวตา จ นุ โข โภโต โคตมสฺส สาวโก สาสนกโร โหติ โอวาทปติกโร, 
ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถํกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน วิหรตีติ. อิธ อคฺคิเวสฺสน 
มม สาวโก ยงฺกิญฺจิ รูปํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา 

 ก. กุธารึ 5

 ก. อกุกฺกุฏชาต 6

 ฉ.ม. ตานิปิ สพฺพานิ 7
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หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ รูปํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ 
ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. ยา กาจิ เวทนา ฯเปฯ ยา กาจิ สญฺญา... เย เกจิ สงฺขารา... 
ยงฺกิญฺจิ วิญฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา 
ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ วิญฺญาณํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ 
ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ. เอตฺตาวตา โข อคฺคิเวสฺสน มม สาวโก สาสนกโร โหติ  โอวาท
ปติกโร, ติณฺณวิจิกิจฺโฉ วิคตกถํกโถ เวสารชฺชปฺปตฺโต อปรปฺปจฺจโย สตฺถุสาสเน วิหรตีติ. 

กิตฺตาวตา ปน โ ภ โ คตม ภิกฺขุ อรหํ โ หติ ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โ อหิตภาโร         
อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสญฺโยชโน สมฺมทญฺญา วิมุตฺโตติ. อิธ อคฺคิเวสฺสน ภิกฺขุ ยงฺกิญฺจิ รูปํ 
อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา ปณีตํ วา ยํ ทูเร    
สนฺติเก วา, สพฺพํ รูปํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย 
ทิสฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โ หติ. ยา กาจิ เวทนา ฯเปฯ ยา กาจิ สญฺญา... เย เกจิ สงฺขารา... 
ยงฺกิญฺจิ วิญฺญาณํ อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนํ อชฺฌตฺตํ วา พหิทฺธา วา โอฬาริกํ วา สุขุมํ วา หีนํ วา 
ปณีตํ วา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพํ วิญฺญาณํ “เนตํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ติ เอวเมตํ 
ยถาภูตํ สมฺมปฺปญฺญาย ทิสฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ. เอตฺตาวตา โข อคฺคิเวสฺสน ภิกฺขุ อรหํ โหติ 
ขีณาสโว วุสิตวา กตกรณีโย โ อหิตภาโร อนุปฺปตฺตสทตฺโถ ปริกฺขีณภวสญฺโญชโน สมฺมทญฺญา    
วิมุตฺโต. เอวํ วิมุตฺตจิตฺโต  โ ข อคฺคิเวสฺสน ภิกฺขุ ตีหานุตฺตริเยหิ สมนฺนาคโต  โ หติ: ทสฺสนา            
นุตฺตริเยน ปฏิปทานุตฺตริเยน วิมุตฺตานุตฺตริเยน. เอวํ วิมุตฺตจิตฺโต โข อคฺคิเวสฺสน ภิกฺขุ ตถาคตญฺ
เจว สกฺกโรติ ครุกโรติ มาเนติ ปูเชติ “พุทฺโธ โ ส ภควา โ พธาย ธมฺมํ เทเสติ, ทนฺโต โ ส ภควา       
ทมถาย ธมฺมํ เทเสติ, สนฺโต โ ส ภควา สมถาย ธมฺมํ เทเสติ, ติณฺโณ โ ส ภควา ตรณาย ธมฺมํ         
เทเสติ, ปรินิพฺพุโต โส ภควา ปรินิพฺพานาย ธมฺมํ เทเสตี”ติ. 

[๓๖๒] เอวํ วุตฺเต, สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ “มยเมว โภ โคตม ธํสี, มยํ 
ปคพฺภา, เย มยํ ภวนฺตํ โ คตมํ วาเทน วาทํ อาสาเทตพฺพํ อมญฺญิมฺห. สิยา หิ โ ภ โ คตม หตฺถึ      
ปภินฺนํ อาสชฺช ปุริสสฺส โสตฺถิภาโว, น ตฺเวว ภวนฺตํ โคตมํ อาสชฺช ปุริสสฺส โสตฺถิภาโว. สิยา หิ โภ 
โคตม ปชฺชลิตํ  อคฺคิกฺขนฺธํ อาสชฺช สิยา ปุริสสฺส โสตฺถิภาโว, น ตฺเวว ภวนฺตํ โคตมํ อาสชฺช สิยา 8

ปุริสสฺส โสตฺถิภาโว. สิยา หิ โภ โคตม อาสีวิสํ โฆรวิสํ อาสชฺช ปุริสสฺส โสตฺถิภาโว, น ตฺเวว ภวนฺตํ 
โคตมํ อาสชฺช สิยา ปุริสสฺส โสตฺถิภาโว. มยเมว โภ โคตม ธํสี, มยํ ปคพฺพา, เย มยํ ภวนฺตํ โคตมํ 
วาเทน วาทํ อาสาเทตพฺพํ อมญฺญิมฺห. อธิวาเสตุ  เม ภวํ โคตโม สฺวาตนาย ภตฺตํ สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆ9

นาติ. อธิวาเสสิ ภควา ตุณฺหีภาเวน. 
[๓๖๓] อถ โ ข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ภควโต อธิวาสนํ วิทิตฺวา เต ลิจฺฉวี อามนฺเตสิ     

“สุณนฺตุ เม โ ภนฺโต ลิจฺฉวี, สมโณ โ คตโม นิมนฺติโต สฺวาตนาย สทฺธึ ภิกฺขุสงฺเฆน, เตน เม          
อภิหเรยฺยาถ, ยมสฺส ปฏิรูปํ มญฺเญยฺยาถา”ติ. อถ โข เต ลิจฺฉวี ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน สจฺจกสฺส 

 สี.อิ. ชลนฺตํ 8

 อิ. อธิวาเสตุ จ 9
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นิคณฺฐปุตฺตสฺส ปญฺจมตฺตานิ ถาลิปากสตานิ ภตฺตาภิหารํ อภิหรึสุ. อถ โข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต 
สเก อาราเม ปณีตํ ขาทนียํ โภชนียํ ปฏิยาทาเปตฺวา ภควโต กาลํ อาโรจาเปสิ “กาโล โภ โคตม, 
นิฏฺฐิตํ ภตฺตนฺ”ติ.  

อถ โข ภควา ปุพฺพณฺหสมยํ นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย, เยน สจฺจกสฺส นิคณฺฐปุตฺตสฺส 
อาราโม, เตนุปสงฺกมิ; อุปสงฺกมิตฺวา ปญฺญตฺเต อาสเน นิสีทิ สทฺธึ ภิกฺขุสํเฆน. อถ โ ข สจฺจโก      
นิคณฺฐปุตฺโต พุทฺธปฺปมุขํ ภิกฺขุสํฆํ ปณีเตน ขาทนีเยน โภชนีเยน สหตฺถา สนฺตปฺเปสิ สมฺปวาเรสิ. 
อถ โ ข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ภควนฺตํ ภุตฺตาวึ โ อนีตปตฺตปาณึ อญฺญตรํ นีจาสนํ คเหตฺวา           
เอกมนฺตํ นิสีทิ; เอกมนฺตํ นิสินฺโน โข สจฺจโก นิคณฺฐปุตฺโต ภควนฺตํ เอตทโวจ “ยมิทํ  โภ  โคตม 
ทาเน ปุญฺญญฺจ ปุญฺญมหี จ, ตํ ทายกานํ สุขาย โหตู”ติ. ยํ โ ข อคฺคิเวสฺสน ตาทิสํ ทกฺขิเณยฺยํ     
อาคมฺม อวีตราคํ อวีตโทสํ อวีตโมหํ, ตํ ทายกานํ ภวิสฺสติ. ยํ โข อคฺคิเวสฺสน มาทิสํ ทกฺขิเณยฺยํ 
อาคมฺม วีตราคํ วีตโทสํ วีตโมหํ, ตํ ตุยฺหํ ภวิสฺสตีติ. 

จูฬสจฺจกสุตฺตํ นิฏฺฐิตํ ปญฺจมํ. 
______________________ 

๕. จูฬสัจจกสูตร 
ว่าด้วยสัจจกะ นิครนถบุตร สูตรเล็ก 

อนุสาสนีของพระพุทธเจ้า 
[๓๕๓] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้  
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ในสมัยนั้น สัจจกะ 

นิครนถบุตรอาศัยอยู่ในกรุงเวสาลี เป็นนักโต้วาทะ พูดยกตนว่าเป็นบัณฑิต ชนจำนวนมากยกย่องว่าเป็นผู้มี
ลัทธิดี เขากล่าวปราศรัยในที่ชุมชนในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่า  

“สมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ ผู้ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อโต้ตอบวาทะกับเรา แล้วจะไม่พึงประหม่า ไม่สะทกสะท้าน ไม่หว่ันไหว ไม่มีเหงื่อไหล
จากรักแร้ เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียว หากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจ แม้ต้นเสานั้นโต้ตอบวา
ทะกับเรา ก็ต้องประหม่า สะทกสะท้าน หว่ันไหว ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงมนุษย์เลย” 

ครั้นในเวลาเช้า ท่านพระอัสสชิครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงเวสาลี 
สัจจกะ นิครนถบุตรเดินเที่ยวเล่นอยู่ในกรุงเวสาลีได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ไกล จึงเข้าไปหา  ไ ด้
สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วยืนอยู่ ณ ที่สมควร ได้ถามว่า “ท่านพระอัสสชิ 
พระสมณโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไร และคำสั่งสอนของพระสมณโคดมที่เป็นไปในพวกสาวกโดยส่วน
มากเป็นอย่างไร” 

ท่านพระอัสสชิตอบว่า “อัคคิเวสสนะ พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำ
สั่งสอนของพระผู้มีพระภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้ว่า “รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่
เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูปไม่ใช่อัตตา เวทนาไม่ใช่อัตตา สัญญา
ไม่ใช่อัตตา สังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตา วิญญาณไม่ใช่อัตตา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตา ธรรมทั้ง
หลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตา” พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระ
ภาคที่เป็นไปในสาวกทั้งหลาย โดยส่วนมากเป็นอย่างนี้” 
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สัจจกะ นิครนถบุตรกล่าวว่า “ท่านพระอัสสชิ ข้าพเจ้าได้ฟังว่าพระสมณโคดม มีวาทะอย่างนี้ ชื่อ
ว่าฟังเรื่องที่ผิด ทำอย่างไร ข้าพเจ้าจึงจะพบพระสมณโคดมนั้น และสนทนากันสักครั้ง ทำอย่างไร ข้าพเจ้า
จึงจะปลดเปลื้องพระสมณโคดมจากทิฏฐิชั่วนั้นได้” 

สัจจกะ นิครนถบุตรชวนเจ้าลิจฉวีไปฟังการโต้วาทะ 
[๓๕๔] สมัยนั้น เจ้าลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ พระองค์ ทรงประชุมกันอยู่ในหอประชุมด้วยกรณียกิจ

บางอย่าง ครั้งนั้น สัจจกะ นิครนถบุตรเข้าไปหาเจ้าลิจฉวี เหล่านั้น แล้วได้กล่าวกับเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นอย่าง
นี้ว่า  

“ขอเจ้าลิจฉวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน ขอเจ้าลิจฉวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ ข้าพเจ้าจักสนทนา
กับพระสมณโคดม ถ้าพระสมณโคดมจักยืนยันตามคำที่พระอัสสชิซึ่งเป็นพระสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียง
ยืนยันแล้วแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจักฉุดกระชากลากพระสมณโคดมไปมาด้วยคำต่อคำ ใ ห้เป็นเหมือนบุรุษผู้มี
กำลังจับแกะมีขนยาวที่ขนแล้วฉุดกระชากลากไปมาฉะนั้น หรือให้เป็นเหมือนคนงานในโรงสุราซึ่งกำลังวาง
เสื่อลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห้วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมลากฟาดไปฟาดมาฉะนั้น ข้าพเจ้าจักสลัด
ฟัดฟาดพระสมณโคดมด้วยคำต่อคำ  ให้เป็นเหมือนบุรุษผู้มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงจับถ้วยที่หูแล้วสลัดฟัดฟาด
ไปมาฉะนั้น ข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณโคดมเหมือนนักกีฬาเล่นกีฬาซักป่าน ให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง 
๖๐ ปี ลงสู่สระโบกขรณีที่มีน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาซักป่านฉะนั้น ขอเจ้าลิจฉวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน ขอเจ้าลิจ
ฉวีทั้งหลายจงไปด้วยกัน วันนี้ ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณโคดม”  

บรรดาเจ้าลิจฉวีเหล่านั้น บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า “พระสมณโคดมจักกล่าวแย้งถ้อยคำของท่าน
สัจจกะได้อย่างไร ที่แท้ ท่านสัจจกะกลับจะกล่าวแย้งถ้อยคำของพระสมณโคดม” 

บางพวกกล่าวอย่างนี้ว่า “ท่านสัจจกะเป็นอะไร จึงกล่าวแย้งพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคได้ 
ที่แท้ พระผู้มีพระภาคกลับจะทรงกล่าวแย้งถ้อยคำของท่านสัจจกะ”  

ครั้งนั้น สัจจกะ นิครนถบุตรมีเจ้าลิจฉวีประมาณ ๕๐๐ พระองค์ห้อมล้อมได้เข้าไปยังกูฏาคาร
ศาลาป่ามหาวัน 

[๓๕๕] สมัยนั้น ภิกษุจำนวนมากกำลังจงกรมอยู่ ณ ที่กลางแจ้ง ครั้งนั้น สัจจกะ นิครนถบุตร
เข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นถึงที่จงกรมแล้วถามว่า “ท่านผู้เจริญ บัดนี้ พระสมณโคดมอยู่ ณ ที่ไหน พวกข้าพเจ้า
ปรารถนาจะพบพระสมณโคดมพระองค์นั้น”  

ภิกษุเหล่านั้นจึงตอบว่า “อัคคิเวสสนะ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไป สู่ป่ามหาวัน
ประทับพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่ง” 

ลำดับนั้น สัจจกะ นิครนถบุตรพร้อมด้วยเจ้าลิจฉวีจำนวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวัน ถึงที่ที่พระผู้มี
พระภาคประทับอยู่ แล้วทูลสนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่ง ณ ที่สมควร 
แม้เจ้าลิจฉวีเหล่านั้น บางพวกถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ที่สมควร บางพวกทูลปราศรัยแล้วนั่ง ณ ที่สมควร 
บางพวกประนมมือแล้วนั่ง ณ ที่สมควร บางพวกประกาศชื่อและโคตรของตน ในสำนักของพระผู้มีพระภาค
แล้วนั่ง ณ ที่สมควร บางพวกก็นั่งนิ่งอยู่ ณ ที่สมควร  

ปัญหาของสัจจกะ นิครนถบุตร 
[๓๕๖] สัจจกะ นิครนถบุตรครั้นนั่งแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าพเจ้าขอถามท่านพระโค

ดมสักหน่อยหนึ่ง ถ้าท่านพระโคดมจะเปิดโอกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพเจ้า”  
พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า “อัคคิเวสสนะ ท่านประสงค์จะถามปัญหาใด ก็ถามเถิด”  
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“ท่านพระโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไร คำสั่งสอนของท่านพระโคดมที่เป็นไปในพระสาวกทั้ง
หลาย โดยส่วนมากเป็นอย่างไร” 

“เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่งสอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมาก
เป็นอย่างนี้ว่า “รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง สัญญาไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง รูป
ไม่ใช่อัตตา เวทนาไม่ใช่อัตตา สัญญาไม่ใช่อัตตา สังขารทั้งหลายไม่ใช่อัตตา วิญญาณไม่ใช่อัตตา สังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตา ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่อัตตา” เราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้ และคำสั่ง
สอนของเราที่เป็นไปในสาวกทั้งหลายโดยส่วนมากเป็นอย่างนี้”  

“ท่านพระโคดม ขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวาย”  
“ขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิด” 
“ท่านพระโคดม พืชพันธ์ุไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ พืชพันธ์ุไม้เหล่านั้น

ทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดิน อยู่ในแผ่นดิน จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้ หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่บุคคลต้องทำด้วยกำลัง การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดิน ต้องอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้ แม้
ฉันใด บุรุษบุคคลนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน มีรูปเป็นอัตตา มีเวทนาเป็นอัตตา มีสัญญาเป็นอัตตา มีสังขารเป็น
อัตตา มีวิญญาณเป็นอัตตา ต้องดำรงอยู่ในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงจะประสบบุญหรือบาป
ได้” 

“อัคคิเวสสนะ ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า “รูปเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตาของเรา สัญญาเป็น
อัตตาของเรา สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเรา วิญญาณเป็นอัตตาของเรามิใช่หรือ”  

“ท่านพระโคดม ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นจริง และหมู่ชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นว่า “รูปเป็น
อัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตาของเรา สัญญาเป็นอัตตา ของเรา สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเรา 
วิญญาณเป็นอัตตาของเรามิใช่หรือ” 

“อัคคิเวสสนะ หมู่ชนเป็นอันมากจักช่วยอะไรท่านได้ เชิญท่านยืนยันคำของท่านเถิด”  
“ท่านพระโคดม เป็นความจริง ข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่า “รูปเป็นอัตตาของเรา เวทนาเป็นอัตตา

ของเรา สัญญาเป็นอัตตาของเรา สังขารทั้งหลายเป็นอัตตาของเรา วิญญาณเป็นอัตตาของเรา” 

ทรงย้อนถามสัจจกะ นิครนถบุตรด้วยอุปมา 
[๓๕๗] พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัคคิเวสสนะ ถ้าอย่างนั้น เราจักสอบถามท่านในข้อนี้แล ท่าน

เห็นควรอย่างไร ท่านควรตอบอย่างนั้น ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร พระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับ
มูรธาภิเษก แล้ว เช่นพระเจ้าปเสนทิโกศล หรือพระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธ มีอำนาจที่จะ10

ฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบสมบัติคนที่ควรริบ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ในพระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรือ”  
สัจจกะ นิครนถบุตรกราบทูลว่า “ท่านพระโคดม พระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว เช่น

พระเจ้าปเสนทิโกศลหรือพระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธ มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบ
สมบัติคนที่ควรริบ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ในพระราชอาณาเขตของพระองค์ แม้แต่คณะผู้ปกครองเหล่านี้ 
คือ เจ้าวัชชี เจ้ามัลละก็มีอำนาจที่จะฆ่าคนที่ควรฆ่า ริบสมบัติคนที่ควรริบ เนรเทศคนที่ควรเนรเทศ ในพระ
ราชอาณาเขตของพระองค์ ทำไมพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว เช่นพระเจ้าปเสนทิโกศลหรือ

 มูรธาภิเษก ใ นที่นี้หมายถึงพิธีหลั่งน้ำรดพระเศียรในการพระราชพิธีราชาภิเษก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.10

๒๕๒๕ หน้า ๖๕๔)
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พระเจ้าอชาตศัตรู เวเทหิบุตรแห่งแคว้นมคธจะไม่มีอำนาจเล่า พระราชามหากษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาภิเษกแล้ว
นั้น ต้องมีอำนาจแน่ และควรจะมีอำนาจ” 

“อัคคิเวสสนะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า “รูปเป็นอัตตาของเรา” 
นั้น ท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่า “รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือ”  

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว สัจจกะ นิครนถบุตรก็นิ่งเสีย พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับ
สัจจกะ นิครนถบุตรเป็นครั้งที่ ๒ ว่า “อัคคิเวสสนะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวว่า “รูป
เป็นอัตตาของเรา” นั้น ท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่า “รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลย” 
หรือ”  

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้ว สัจจกะ นิครนถบุตรก็นิ่งเป็นครั้งที่ ๒  
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสกับสัจจกะ นิครนถบุตรว่า “อัคคิเวสสนะ บัดนี้ ท่านจงตอบ ไม่ใช่

เวลาที่ท่านจะนิ่ง ผู้ใดถูกตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุถึง ๓ ครั้งแล้วไม่ตอบ ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็น 
๗ เสี่ยงในที่นั้นนั่นเอง” 

ขณะนั้น ยักษ์วชิรปาณี ถือกระบองเพชรมีไฟลุกโชติช่วงยืนอยู่ในอากาศเบื้องบนสัจจกะ นิครนถ11

บุตรคิดว่า  
“หากสัจจกะ นิครนถบุตรนี้ถูกพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาอันชอบธรรมถึง ๓ ครั้งแต่ไม่ยอม

ตอบ เราจะทุบศีรษะของเขาให้แตกเป็น ๗ เสี่ยง ณ ที่นี้แล”  
พระผู้มีพระภาคกับสัจจกะ นิครนถบุตรเท่านั้นที่มองเห็นยักษ์วชิรปาณีนั้น ในทันใดนั้น สัจจกะ นิ

ครนถบุตรตกใจกลัวจนขนพองสยองเกล้า แสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทาน เป็นที่ป้องกัน เป็นที่พ่ึง 
ได้กราบทูลว่า “พระโคดมผู้เจริญ ขอจงทรงถามเถิด ข้าพเจ้าจะตอบ ณ บัดนี้” 

หลักไตรลักษณ์ 
[๓๕๘] พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า “อัคคิเวสสนะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่าน

กล่าวอย่างนี้ว่า “รูปเป็นอัตตาของเรา” ท่านมีอำนาจในรูปนั้นว่า “รูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็น
อย่างนี้เลยหรือ”  

สัจจกะ นิครนถบุตรทูลตอบว่า “ข้อนี้มิได้เป็นดังนั้น พระโคดมผู้เจริญ”  
“ท่านจงมนสิการ เถิด ครั้นมนสิการแล้วจึงตอบ เพราะคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลัง12

ของท่านไม่ตรงกัน ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า “เวทนาเป็นอัตตาของเรา” 
ท่านมีอำนาจในเวทนานั้นว่า  

“เวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือ”  
“ข้อนี้มิได้เป็นดังนั้น พระโคดมผู้เจริญ” 
“ท่านจงมนสิการเถิด ครั้นมนสิการแล้วจึงตอบ เพราะคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลัง

ของท่านไม่ตรงกัน ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า “สัญญาเป็นอัตตาของเรา” 
ท่านมีอำนาจในสัญญานั้นว่า “สัญญาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือ”  

“ข้อนี้มิได้เป็นดังนั้น พระโคดมผู้เจริญ” 

 ยักษ์วชิรปาณี ในที่นี้หมายถึงท้าวสักกเทวราช (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๕๗/๑๘๕)11

 มนสิการ ในที่นี้หมายถึงการพิจารณาไตร่ตรองแล้วทรงจำไว้ในใจ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๕๘/๑๘๖)12
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“ท่านจงมนสิการเถิด ครั้นมนสิการแล้วจึงตอบ เพราะคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลัง
ของท่านไม่ตรงกัน ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า “สังขารทั้งหลายเป็นอัตตา
ของเรา” ท่านมีอำนาจในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นว่า “สังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็น
อย่างนี้เลยหรือ”  

“ข้อนี้มิได้เป็นดังนั้น พระโคดมผู้เจริญ” 
“ท่านจงมนสิการเถิด ครั้นมนสิการแล้วจึงตอบ เพราะคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลัง

ของท่านไม่ตรงกัน ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ข้อที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า “วิญญาณเป็นอัตตาของเรา” 
ท่านมีอำนาจในวิญญาณนั้นว่า “วิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิด อย่าได้เป็นอย่างนี้เลยหรือ”  

“ข้อนี้มิได้เป็นดังนั้น พระโคดมผู้เจริญ” 
“ท่านจงมนสิการเถิด ครั้นมนสิการแล้วจึงตอบ เพราะคำหลังกับคำก่อน หรือคำก่อนกับคำหลัง

ของท่านไม่ตรงกัน ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยง”  
“ไม่เที่ยง พระโคดมผู้เจริญ”  
“สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข”  
“เป็นทุกข์ พระโคดมผู้เจริญ”  
“สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า “นั่น

ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา”  
“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระโคดมผู้เจริญ”  
“ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เวทนา ฯลฯ สัญญา ฯลฯ สังขารทั้งหลาย ฯลฯ ท่านเข้าใจ

ความข้อนั้นว่าอย่างไร วิญญาณ เที่ยง หรือไม่เที่ยง”  
“ไม่เที่ยง พระโคดมผู้เจริญ”  
“สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข”  
“เป็นทุกข์ พระโคดมผู้เจริญ”  
“สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรผันไปเป็นธรรมดา ควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่า “นั่น

ของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา”  
“ข้อนั้นไม่ควรเลย พระโคดมผู้เจริญ”  
“ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ผู้ใดติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์แล้ว กล้ำกลืนทุกข์แล้ว ยังพิจารณา

เห็นทุกข์ว่า “นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา” ผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เอง หรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไป
แล้วจึงอยู่ มีบ้างหรือ”  

“จะพึงมีได้อย่างไร ข้อนี้มีไม่ได้เลย พระโคดมผู้เจริญ” 
“อัคคิเวสสนะ ท่านเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร เมื่อเป็นอย่างนี้ ท่านติดทุกข์ เข้าถึงทุกข์แล้ว 

กล้ำกลืนทุกข์แล้ว ยังพิจารณาเห็นทุกข์ว่า “นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรามิใช่หรือ”  
“จะไม่มีอย่างไรได้ ข้อนี้ต้องเป็นดังนั้น พระโคดมผู้เจริญ” 

สัจจกะ นิครนถบุตรยอมจำนน 
[๓๕๙] “อัคคิเวสสนะ บุรุษผู้ต้องการแก่นไม้ เที่ยวเสาะแสวงหาแก่นไม้ ถือเอาผึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่า 

เขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่า มีต้นตรง กำลังรุ่น ยังไม่ออกปลี เขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนต้น แล้วตัด
ยอด ลิดใบออก เขาไม่พบแม้แต่กระพ้ี แล้วจะพบแก่นได้จากที่ไหน แม้ฉันใด ท่านก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกเรา 
ซักไซ้ ไ ล่เลียง สอบสวนในถ้อยคำของตนเอง ก็เปล่า ว่าง แพ้ไปเอง ท่านได้กล่าว ปราศรัยนี้ในที่ชุมชนใน
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กรุงเวสาลีว่า “สมณะหรือพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมู่ เจ้าคณะ เป็นคณาจารย์ ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจ้า โต้ตอบวาทะกับเราแล้วจะไม่พึงประหม่า ไม่สะทกสะท้าน ไม่หว่ันไหว ไม่มีเหงื่อไหลจาก
รักแร้ เราไม่เห็นเลยแม้แต่คนเดียว หากเราโต้ตอบวาทะกับต้นเสาที่ไม่มีจิตใจ แม้เสานั้นโต้ตอบวาทะกับ
เรา ก็ต้องประหม่า สะทกสะท้าน หว่ันไหว ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง มนุษย์เลย”  

อัคคิเวสสนะ หยาดเหงื่อของท่านบางหยาด หยดจากหน้าผากลงไปยังผ้าห่มแล้วตกลงที่พ้ืน ส่วน
หยาดเหงื่อในกายของเราในบัดนี้ไม่มีเลย”  

ดังนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงเปิดพระวรกายอันมีพระฉวีวรรณดุจทองคำในที่ชุมชนนั้น  
เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สัจจกะ นิครนถบุตรถึงกับนั่งนิ่ง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า 

ซบเซา หมดปฏิภาณ 
[๓๖๐] ครั้งนั้น เจ้าลิจฉวีนามว่าทุมมุขะเห็นว่า สัจจกะ นิครนถบุตรนั่งนิ่ง เก้อเขิน คอตก ก้มหน้า 

ซบเซา หมดปฏิภาณ จึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ท่านพระโคดม ขอให้ข้าพเจ้าแสดงอุปมาถวาย”  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ทุมมุขะ ขอเชิญท่านแสดงอุปมาเถิด”  
เจ้าลิจฉวีนั้นกราบทูลว่า “ในที่ใกล้บ้านหรือนิคม มีสระโบกขรณีอยู่สระหนึ่ง ใ นสระนั้นมีปูอยู่ตัว

หนึ่ง พวกเด็กชายหญิงเป็นจำนวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้น ไ ปถึงสระโบกขรณีนั้นแล้วก็ลงไปจับปูขึ้น
จากน้ำ วางไว้บนบก ปูนั้นส่ายก้ามไปทางใด เด็กเหล่านั้นก็คอยต่อย ตี ทุบก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้าง ด้วย
กระเบื้องบ้าง เมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้ว ก็ไม่อาจลงสู่สระโบกขรณีนั้นเหมือนก่อนได้ แม้ฉันใด ทิฏฐิที่เป็น 
เสี้ยนหนาม ที่เข้าใจผิด และที่กวัดแกว่งบางอย่างของสัจจกะ นิครนถบุตร ถูกพระองค์ หัก โค่น ลบ ล้างเสีย
แล้ว บัดนี้ สัจจกะ นิครนถบุตรก็จะไม่มาใกล้พระองค์เพ่ือ โต้วาทะอีก ฉันนั้นเหมือนกัน” 

เมื่อเจ้าลิจฉวีนามว่าทุมมุขะกล่าวอย่างนี้แล้ว สัจจกะ นิครนถบุตรจึงพูดว่า “เจ้าทุมมุขะ ท่าน
หยุดเถิด หยุดเถิด ท่านพูดมากนัก ข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่าน ข้าพเจ้าพูดกับท่านพระโคดมต่างหาก” 

พระสาวกผู้ปฏิบัติตามคำสอน 
[๓๖๑] (สัจจกะ นิครนถบุตร) ครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็กราบทูลว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ คำพูด

นี้เป็นของข้าพเจ้าและของพวกสมณพราหมณ์เหล่าอื่น หยุดไว้ก่อน ถ้อยคำนั้นอาจเป็นแต่คำเพ้อเจ้อ พูด
เพ้อกันไป  

ด้วยเหตุเพียงเท่าไร สาวกของท่านพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำสอน ทำถูกตามโอวาท หมด
ความสงสัย ไม่มีคำถามใด ๆ มีความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอนของศาสดา(ของตน)”  

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัคคิเวสสนะ สาวกของเราในธรรมวินัยนี้ เห็นเบญจขันธ์ นั้นทั้งหมด คือ 
รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายใน หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือ
ประณีต ไ กลหรือใกล้ก็ตาม ตามความ เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็น
นั่น นั่นไม่ใช่อัตตา ของเรา” เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... สังขารอย่างใด อย่าง
หนึ่ง ...  

วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ไ กลหรือใกล้ก็ตาม ตามความ เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่
ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตา ของเรา” ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล สาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำตามคำ
สั่งสอน ทำถูก ตามโอวาท หมดความสงสัย ไม่มีคำถามใด ๆ มีความแกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อใครอีกในคำสอน
ของศาสดา(ของตน)” 
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“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ด้วยเหตุเพียงเท่าไร ภิกษุชื่อว่าเป็นพระอรหันตขีณาสพ อยู่จบ
พรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์
แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ”  

“อัคคิเวสสนะ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นเบญจขันธ์นั้นทั้งหมด คือ รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็น
อดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ ละเอียด เลวหรือประณีต ไ กลหรือใกล้ก็ตาม 
ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตาของเรา” เห็น
เวทนา อย่างใดอย่างหนึ่ง ... เห็นสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ... เห็นสังขารอย่างใดอย่างหนึ่ง ... เห็น
วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด 
เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม ตามความ เป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้ว่า “นั่นไม่ใช่ของเรา เรา
ไม่เป็นนั่น นั่นไม่ใช่อัตตา ของเรา” จึงหลุดพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่น ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล ภิกษุชื่อว่าเป็น 
อรหันตขีณาสพ อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดย
ลำดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้แล ประกอบด้วย
คุณอันยอดเย่ียม ๓ ประการ คือ  

 ๑. ความเห็นอันยอดเย่ียม  
 ๒. ข้อปฏิบัติอันยอดเย่ียม  
 ๓. ความหลุดพ้นอันยอดเย่ียม  
เมื่อมีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้ย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตว่า “พระผู้มีพระภาคพระองค์

นั้นตรัสรู้แล้ว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือให้ตรัสรู้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงฝึกพระองค์แล้ว  ทรงแสดง13 14

ธรรมเพ่ือฝึกตน พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสงบแล้ว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือความสงบ พระผู้มีพระภาค15

พระองค์นั้นทรงข้ามพ้นแล้ว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือให้ข้ามพ้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นปรินิพพานแล้ว 16

ทรงแสดงธรรมเพ่ือปรินิพพาน” 

สัจจกะ นิครนถบุตรถวายภัตตาหาร 
[๓๖๒] เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว สัจจกะ นิครนถบุตรได้กราบทูลว่า “ข้าแต่พระโคดม

ผู้เจริญ ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่น เป็นคนคะนองวาจา ไ ด้เข้าใจพระดำรัสของท่านพระโคดมว่า 
“ตนสามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน” บุรุษมาปะทะช้างซับมันเข้าก็ดี พบกองไฟที่กำลังลุกโชนก็ดี พบงู
พิษที่มีพิษร้ายก็ดี ยังพอเอาตัวรอดได้บ้าง แต่พอมาพบท่านพระโคดมเข้าแล้ว ไ ม่มีใครเอาตัวรอดได้เลย 
ข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่น เป็นคนคะนองวาจา ไ ด้เข้าใจ พระดำรัสของท่านพระโคดมว่า “ตน
สามารถรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตน” ขอท่าน พระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ จงรับนิมนต์เพ่ือฉันในวันพรุ่ง
นี้เถิด”  

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ 

 ตรัสรู้ หมายถึงตรัสรู้อริยสัจ ๔ ประการ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๖๑/๑๘๙)13

 ฝึกพระองค์ หมายถึงปราศจากกิเลส (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๖๑/๑๘๙, ม.มู.ฏีกา (บาลี) ๒/๓๖๑/๒๕๕)14

 สงบ หมายถึงสงบระงับกิเลสทั้งปวงได้ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๖๑/๑๘๙)15

 ข้ามพ้น หมายถึงข้ามพ้นโอฆะ ๔ (ม.มู.อ. (บาลี) ๒/๓๖๑/๑๘๙)16
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[๓๖๓] ลำดับนั้น สัจจกะ นิครนถบุตรทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้ว จึงบอก
พวกเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่า “เจ้าลิจฉวีทั้งหลายโปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้านิมนต์ท่านพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุ
สงฆ์ไว้แล้วเพ่ือฉันในวันรุ่งขึ้น พวกท่าน จะนำอาหารใดมาเพ่ือข้าพเจ้า จงเลือกอาหารที่ควรแก่ท่านพระโค
ดมเถิด” 

เมื่อล่วงราตรีแล้ว เจ้าลิจฉวีเหล่านั้นได้นำภัตตาหารประมาณ ๕๐๐ สำรับไปให้แก่สัจจกะ นิครน
ถบุตร เขาจึงให้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีต ใ นอารามของตนเสร็จแล้วจึงให้ทูลบอกเวลาแด่พระผู้มีพระ
ภาคว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ เวลานี้เป็นเวลาอันควร ภัตตาหารจัดเตรียมสำเร็จแล้ว” 

ครั้นในเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ทรงครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเสด็จ
เข้าไปยังอารามของสัจจกะ นิครนถบุตร แล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้แล้ว จากนั้น สัจจกะ นิครน
ถบุตรได้นำของขบฉันอันประณีต ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำด้วยมือตนเอง เมื่อ
พระผู้มีพระภาค เสวยเสร็จ ทรงวางพระหัตถ์จากบาตรแล้ว สัจจกะ นิครนถบุตรจึงเลือกนั่ง ณ ที่ สมควรที่
ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าแล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ขอบุญและผลบุญในทานครั้งนี้ จงมีเพ่ือความ
สุขแก่ทายกทั้งหลายเถิด” 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “อัคคิเวสสนะ บุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิไณยบุคคลที่ยังไม่สิ้น
ราคะ โ ทสะ โ มหะเช่นกับท่าน จักมีแก่ทายกทั้งหลาย บุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิไณยบุคคลที่สิ้น
ราคะ โทสะ โมหะเช่นกับเรา จักมีแก่ท่าน”  

จูฬสัจจกสูตรท่ี ๕ จบ 

__________________________________________


