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๕. วกฺกลิสุตฺต 

[๘๗] เอก ํ สมย ํภควา ราชคเห วิหรต ิ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. เตน โข ปน สมเยน     

อายสฺมา วกฺกล ิกุมฺภการนิเวสเน วิหรต ิอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข อายสฺมา วกฺกล ิ

อุปฏฐฺาเก อามนฺเตส ิ “เอถ ตุเมฺห อาวุโส เยน ภควา เตนุปสงฺกมถ, อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน    

ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทถ ‘วกฺกล ิภนฺเต ภิกฺข ุอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส ภควโต        

ปาเท สิรสา วนฺทตี’ติ, เอวญฺจ วเทถ ‘สาธ ุ กิร ภนฺเต ภควา เยน วกฺกล ิภิกฺข ุ เตนุปสงฺกมต ุ

อนุกมฺป ํอุปาทายา”ติ. “เอวมาวุโส”ต ิโข เต ภิกฺข ูอายสฺมโต วกฺกลิสฺส ปฏิสฺสุตฺวา เยน ภควา    

เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต ํอภิวาเทตฺวา เอกมนฺต ํนิสีทึสุ. เอกมนฺต ํนิสินฺนา โข เต ภิกฺขู 

ภควนฺต ํเอตทโวจุํ “วกฺกล ิภนฺเต ภิกฺข ุอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส ภควโต ปาเท สิรสา 

วนฺทติ, เอวญฺจ ปน วเทต ิ ‘สาธ ุ กิร ภนฺเต ภควา เยน วกฺกล ิ ภิกฺขุ เตนุปสงฺกมต ุ อนุกมปฺํ                

อุปาทายา”ติ. อธิวาเสส ิภควา ตุณฺหีภาเวน. 

อถ โข ภควา นิวาเสตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยนายสฺมา วกฺกล ิ เตนุปสงฺกมิ. อทฺทสา โข 

อายสฺมา วกฺกล ิภควนฺต ํทูรโตว อาคจฺฉนฺตํ, ทิสฺวาน มญฺจเก สมโธสิ.1 อถ โข ภควา อายสฺมนฺต ํ

วกฺกล ึเอตทโวจ “อล ํวกฺกล ิมา ตฺว ํมญฺจเก สมโธส,ิ สนฺติมาน ิอาสนาน ิปญญฺตฺตานิ, ตตฺถาห ํ   

นิสีทิสฺสามี”ติ. นิสีท ิ ภควา ปญญฺตฺเต อาสเน, นิสชฺช โข ภควา อายสฺมนฺต ํ วกฺกล ึ เอตทโวจ      

“กจฺจ ิ เต วกฺกล ิ ขมนียํ, กจฺจ ิ ยาปนียํ, กจฺจิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺต ิ โน อภิกฺกมนฺติ,            

ปฏิกฺกโมสาน ํปญญฺายต ิโน อภิกฺกโม”ติ ? น เม ภนฺเต ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา 

เวทนา อภิกฺกมนฺต ิโน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสาน ํปญญฺายต ิโน ปฏิกฺกโมติ. กจฺจ ิ เต วกฺกล ิน    

กิญฺจ ิกุกฺกุจฺจ ํน โกจ ิวิปฺปฏิสาโรติ ? ตคฺฆ เม ภนฺเต อนปฺปก ํกุกฺกุจฺจํ, อนปฺปโก วิปฺปฏิสาโรติ. 

กจฺจ ิปน ต ํวกฺกล ิอตฺตา สลีโต น อุปวทตีติ ? น โข ม ํภนฺเต อตฺตา สีลโต อุปวทตีติ. โน เจ กิร 

ต ํวกฺกล ิอตฺตา สีลโต อุปวทติ, อถ กิญฺจิ2 เต กุกฺกุจฺจํ, โก จ วิปฺปฏิสาโรติ ? จิรปฏิกาห ํภนฺเต 

ภควนฺต ํทสฺสนาย อุปสงฺกมิตุกาโม, นตฺถ ิจ เม กายสฺม ึตาวติกา พลมตฺตา, ยาวตาหํ3 ภควนฺต ํ

ทสฺสนาย อปุสงฺกเมยฺยนฺติ. 

อล ํวกฺกลิ, ก ึเต อิมินา ปูติกาเยน ทิฏฺเฐน, โย โข วกฺกล ิธมฺม ํปสฺสติ, โส มํ ปสฺสติ. โย มํ 

ปสฺสติ, โส ธมฺม ํปสฺสติ. ธมฺม ํห ิวกฺกล ิปสฺสนฺโต มํ ปสฺสติ, มํ ปสฺสนฺโต ธมฺม ํปสฺสติ. 

                                                        
1 ก. สมญฺโจปิ, สี. สมญฺโจสิ., สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค พระไตรปิฎก เล่ม ๑๗ ฉบับ มจร. 
2 ฉ.ม. กิญฺจ 
3 ก.,สี. ยาหํ, อิ. ยายาหํ 
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ต ํกึ มญญฺส ิวกฺกลิ, รูป ํนิจฺจ ํวา อนิจฺจ ํวาติ ? อนิจฺจ ํภนเฺต. ยํ ปนานิจฺจํ, ทุกฺข ํวา ต ํ    

สุข ํ วาติ ? ทุกฺข ํภนฺเต. ยํ ปนานิจฺจ ํทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, กลฺล ํน ุ ตํ สมนุปสฺสติุํ “เอต ํ มม,             

เอโสหมสฺมิ, เอโส เม อตฺตา”ติ ? โน เหต ํภนฺเต. เวทนา... สญญฺา... สงฺขารา... วิญญฺาณํ นิจฺจ ํวา 

อนิจฺจ ํวาติ ? อนิจฺจ ํภนเฺต ฯเปฯ เอโส เม อตฺตาติ. โน เหต ํภนฺเต. ตสฺมาติห ฯเปฯ เอว ํปสฺส ํ

ฯเปฯ นาปร ํอิตฺถตฺตายาต ิปชานาตีติ. 

อถ โข ภควา อายสฺมนฺต ํวกฺกล ึอิมินา โอวาเทน โอวทิตฺวา อุฏฐฺายาสนา เยน คิชฺฌกูโฏ 

ปพฺพโต เตน ปกฺกามิ. อถ โข อายสฺมา วกฺกล ิอจิรปกฺกนฺตสฺส ภควโต อุปฏฐฺาเก อามนฺเตส ิ“เอถ 

ม ํ อาวุโส มญฺจก ํ อาโรเปตฺวา เยน อิสิคิลิปสฺส ํ กาฬสิลา เตนุปสงฺกมถ ‘กถ ํ ห ิ นาม มาทิโส     

อนฺตรฆเร กาล ํ กตฺตพฺพ ํ มญฺเญยฺยา”ติ. “เอวมาวุโส”ต ิ โข เต ภิกฺข ู อายสฺมโต วกฺกลิสฺส            

ปฏิสฺสุตฺวา อายสฺมนฺต ํวกฺกล ึมญฺจก ํอาโรเปตฺวา เยน อิสิคิลิปสฺส ํกาฬสิลา เตนุปสงฺกมสึุ. อถ โข 

ภควา ตญฺจ รตฺต ึตญฺจ ทิวาวเสส ํคิชฺฌกูเฏ ปพฺพเต วิหาสิ. อถ โข ทฺเว เทวตาโย อภิกฺกนฺตาย 

รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป ํ คิชฺฌกูฏ ํ โอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึส ุ ฯเปฯ            

เอกมนฺต ํอฏฐํฺสุ, เอกมนฺต ํฐิตา โข เอกา เทวตา ภควนฺต ํเอตทโวจ “วกฺกล ิภนฺเต ภิกฺขุ วิโมกฺขาย 

เจเตตี”ติ. อปรา เทวตา ภควนฺต ํเอตทโวจ “โส ห ินูน ภนฺเต สุวิมุตฺโต วิมุจฺจิสฺสตี”ติ. อิทมโวจุํ 

ตา เทวตาโย, อิท ํวตฺวา ภควนฺต ํอภิวาเทตฺวา ปทกฺขิณ ํกตฺวา ตตฺเถวนฺตรธายึสุ. 

อถ โข ภควา ตสฺสา รตฺติยา อจฺจเยน ภิกฺขู อามนฺเตส ิ“เอถ ตุเมหฺ ภิกฺขเว เยน วกฺกล ิ

ภิกฺข ุเตนุปสงฺกมถ, อุปสงฺกมิตฺวา วกฺกล ึภิกขฺุํ เอว ํวเทถ : 

สุณาวุโส ตฺว ํวกฺกล ิภควโต วจน ํทฺวินฺนญฺจ เทวตานํ, อิมํ อาวุโส รตฺต ึ เทฺว เทวตาโย 

อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา อภิกฺกนฺตวณฺณา เกวลกปฺป ํคิชฺฌกูฏ ํโอภาเสตฺวา เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ

, อปุสงฺกมิตวฺา ภควนฺต ํอภิวาเทตฺวา เอกมนฺต ํอฏฐฺํสุ, เอกมนฺต ํ ฐิตา โข อาวุโส เอกา เทวตา 

ภควนฺต ํเอตทโวจ ‘วกฺกล ิภนฺเต ภิกฺข ุวิโมกฺขาย เจเตตี’ติ. อปรา เทวตา ภควนฺต ํเอตทโวจ ‘โส 

ห ินูน ภนฺเต สุวิมุตฺโต วิมุจฺจิสฺสตี’ติ. ภควา จ ตํ อาวุโส วกฺกล ิเอวมาห ‘มา ภาย ิวกฺกลิ, มา ภายิ 

วกฺกลิ, อปาปกนฺเต มรณ ํภวิสฺสติ, อปาปิกา กาลกิริยา”ติ. “เอว ํภนฺเต”ต ิโข เต ภิกฺข ูภควโต 

ปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา วกฺกล ิ เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ํ วกฺกล ึ เอตทโวจุํ        

“สุณาวุโส วกฺกล ิภควโต วจน ํทฺวินฺนญฺจ เทวตานนฺ”ติ. 

อถ โข อายสฺมา วกฺกล ิ อุปฏฐฺาเก อามนฺเตส ิ “เอถ มํ อาวุโส มญฺจกา โอโรเปถ              

‘กถ ํ  ห ิ นาม มาทิโส อุจฺเจ อาสเน นิสีทิตฺวา ตสฺส ภควโต สาสน ํ โสตพฺพ ํ มญฺเญยฺยา”ติ.           

“เอวมาวุโส”ต ิโข เต ภิกฺข ูอายสฺมโต วกฺกลิสฺส ปฏิสฺสุตฺวา อายสฺมนฺต ํวกฺกล ึมญฺจกา โอโรเปสุํ. 
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อิม ํอาวุโส รตฺต ึ เทวฺ เทวตาโย อภิกฺกนฺตาย รตฺติยา ฯเปฯ เอกมนฺต ํอฏฐฺํสุ, เอกมนฺต ํฐิตา โข 

อาวุโส เอกา เทวตา ภควนฺต ํเอตทโวจ “วกฺกล ิภนฺเต ภิกฺขุ วิโมกฺขาย เจเตตี”ติ. อปรา เทวตา 

ภควนฺต ํเอตทโวจ “โส ห ินูน ภนฺเต สุวิมุตฺโต วิมุจฺจิสฺสตี”ติ. ภควา จ ตํ อาวุโส วกฺกล ิเอวมาห 

“มา ภาย ิวกฺกล,ิ มา ภาย ิวกฺกลิ, อปาปกนฺเต มรณ ํภวิสฺสติ, อปาปิกา กาลกิริยา”ติ. เตนหาวุโส 

มม วจเนน ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทถ “วกฺกล ิภนฺเต ภิกฺข ุอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส 

ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทตี”ติ, เอวญฺจ วเทถ “รูป ํอนิจฺจํ, ตาห ํภนฺเต น กงฺขามิ, ยทนิจฺจ ํต ํ

ทุกขฺนฺต ิน วิจิกิจฺฉามิ, ยทนิจฺจ ํทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, นตฺถ ิเม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม ํวาต ิ

น วิจิกิจฺฉามิ. เวทนา อนิจฺจา, ตาห ํภนฺเต น กงฺขามิ, ยทนิจฺจ ํต ํทุกฺขนฺต ิน วิจิกิจฺฉามิ, ยทนิจฺจ ํ

ทุกฺข ํวิปริณามธมฺมํ, นตฺถ ิเม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม ํวาต ิน วิจิกิจฺฉามิ. สญญฺา อนิจฺจา, 

ตาห ํภนฺเต น กงฺขามิ, ยทนิจฺจ ํต ํทุกฺขนฺต ิน วิจิกิจฺฉามิ, ยทนิจฺจ ํทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, นตฺถ ิเม 

ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม ํวาต ิน วิจิกิจฺฉามิ, สงฺขารา อนิจฺจา, ตาห ํภนฺเต น กงฺขามิ, ยทนิจฺจ ํ

ต ํทุกฺขนฺต ิน วิจกิิจฺฉามิ, ยทนิจฺจ ํทุกฺข ํวิปริณามธมฺมํ, นตฺถ ิเม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม ํวา

ต ิน วิจิกิจฺฉามิ, วิญญฺาณ ํ อนิจฺจํ, ตาห ํภนฺเต น กงฺขามิ, ยทนิจฺจ ํ ต ํทุกฺขนฺต ิน วิจิกิจฺฉามิ,            

ยทนิจฺจ ํ ทุกฺข ํ วิปริณามธมฺมํ, นตฺถ ิ เม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม ํ วาต ิ น วิจิกจิฺฉามี”ต.ิ         

“เอวมาวุโส”ต ิ โข เต ภิกฺข ูอายสฺมโต วกฺกลิสฺส ปฏิสฺสุตฺวา ปกฺกมึสุ. อถ โข อายสฺมา วกฺกล ิ

อจิรปกฺกนฺเตส ุเตส ุภิกฺขูส ุสตฺถ ํอาหเรสิ. 

อถ โข เต ภิกฺข ู เยน ภควา เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา เอกมนฺต ํนิสีทึสุ, เอกมนฺต ํน.ิ    

สินฺนา โข เต ภิกฺข ูภควนฺต ํเอตทโวจุํ “วกฺกล ิภนฺเต ภิกฺข ุอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส 

ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทติ, เอวญฺจ วเทต ิ ‘รูป ํ อนิจฺจํ, ตาห ํ ภนฺเต น กงฺขามิ, ยทนิจฺจ ํ ต ํ        

ทุกฺขนฺต ิน วิจิกิจฺฉามิ, ยทนิจฺจ ํทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, นตฺถ ิเม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม ํวาต ิ

น วิจกิิจฺฉามิ. เวทนา... สญญฺา... สงฺขารา วิญญฺาณํ อนิจฺจํ, ตาห ํภนฺเต น กงฺขามิ, ยทนิจฺจ ํต ํ

ทุกฺขนฺต ิน วิจิกิจฺฉามิ, ยทนิจฺจ ํทุกฺขํ วิปริณามธมฺมํ, นตฺถ ิเม ตตฺถ ฉนฺโท วา ราโค วา เปม ํวาต ิ

น วิจิกิจฺฉามี”ติ. 

อถ โข ภควา ภิกฺข ู อามนฺเตส ิ “อายาม ภิกฺขเว เยน อิสคิิลิปสฺส ํ กาฬสิลา                         

เตนุปสงฺกมิสฺสาม, ยตฺถ วกฺกลินา กุลปุตฺเตน สตฺถ ํ อาหริตนฺ”ติ. “เอว ํ ภนฺเต”ต ิ โข เต ภิกฺขู       

ภควโต ปจฺจสฺโสสุํ. อถ โข ภควา สมฺพหุเลห ิภิกฺขูห ิสทฺธ ึเยน อิสิคิลิปสฺส ํกาฬสิลา เตนุปสงฺกมิ. 

อทฺทสา โข ภควา อายสฺมนฺต ํวกฺกล ึทูรโตว มญฺจเก วิวตฺตกฺขนฺธ ํเสมานํ. 



 ๔ 

เตน โข ปน สมเยน ธูมายิตตฺต ํติมิรายิตตฺต ํคจฺฉเตว ปุริมทิสํ, คจฺฉต ิปจฺฉิมทิสํ, คจฺฉต ิ

อุตฺตรทิสํ, คจฺฉต ิทกฺขิณทิสํ, คจฺฉต ิอุทฺธ ํทิสํ, คจฺฉต ิอโธทิสํ, คจฺฉต ิอนุทิสํ. อถ โข ภควา ภิกฺขู 

อามนฺเตส ิ“ปสฺสถ โน ตุเมฺห ภิกฺขเว เอต ํธูมายิตตฺต ํติมิรายิตตฺต ํคจฺฉเตว ปุริมทิส ํฯเปฯ คจฺฉต ิ

อนุทิสนฺ”ติ. เอว ํ ภนฺเต. เอโส โข ภิกฺขเว มาโร ปาปิมา วกฺกลิสฺส กุลปุตฺตสฺส วิญญฺาณํ                 

สมเนฺวสติ4 “กตฺถ วกฺกลิสฺส กุลปุตฺตสฺส วิญญฺาณํ ปติฏฐฺิต'นฺติ. อปฺปติฏฐิฺเตน จ ภิกฺขเว           

วิญญฺาเณน วกฺกล ิกุลปุตฺโต ปรินิพฺพุโตติ. ปญฺจมํ. 

_________________ 

 

๖. อสฺสชิสุตฺต 

[๘๘] เอก ํ สมย ํภควา ราชคเห วิหรต ิ เวฬุวเน กลนฺทกนิวาเป. เตน โข ปน สมเยน      

อายสฺมา อสฺสช ิกสฺสปการาเม วิหรต ิอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข อายสฺมา อสฺสช ิ

อุปฏฐฺาเก อามนฺเตส ิ “เอถ ตุเมฺห อาวุโส เยน ภควา เตนุปสงฺกมถ, อุปสงฺกมิตฺวา มม วจเนน    

ภควโต ปาเท สิรสา วนฺทถ ‘อสฺสช ิภนฺเต ภิกฺข ุอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส ภควโต       

ปาเท สิรสา วนฺทตี’ติ, เอวญฺจ วเทถ ‘สาธ ุ กิร ภนฺเต ภควา เยน อสฺสช ิภิกฺข ุ เตนุปสงฺกมต ุ

อนุกมฺป ํอุปาทายา”ติ. “เอวมาวุโส”ต ิโข เต ภิกฺข ูอายสฺมโต อสฺสชิสฺส ปฏิสฺสุตวฺา เยน ภควา    

เตนุปสงฺกมึสุ, อุปสงฺกมิตฺวา ภควนฺต ํอภิวาเทตฺวา เอกมนฺต ํนิสีทึสุ, เอกมนฺต ํนิสินฺนา โข เต ภิกฺขู 

ภควนฺต ํเอตทโวจุํ “อสฺสช ิภนฺเต ภิกฺข ุอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน, โส ภควโต ปาเท สิรสา 

วนฺทตี’ติ, เอวญฺจ วเทถ ‘สาธ ุ กิร ภนฺเต ภควา เยน อสฺสช ิ ภิกฺข ุ เตนุปสงฺกมต ุ อนุกมฺป ํ                

อุปาทายา”ติ. อธิวาเสส ิภควา ตุณฺหีภาเวน. 

อถ โข ภควา สายณฺหสมย ํปฏิสลฺลานา วุฏฐิฺโต เยนายสฺมา อสฺสช ิเตนุปสงฺกมิ. อทฺทสา 

โข อายสฺมา อสฺสช ิภควนฺต ํทูรโตว อาคจฺฉนฺตํ, ทิสฺวาน มญฺจเก สมโธสิ. อถ โข ภควา อายสฺมนฺตํ5 

อสฺสช ึเอตทโวจ “อล ํอสฺสช ิมา ตฺว ํมญฺจเก สมโธสิ, สนฺติมาน ิอาสนาน ิปญญฺตฺตานิ, ตตฺถาห ํ  

นิสีทิสฺสามี”ติ. นิสีท ิภควา ปญญฺตฺเต อาสเน, นิสชฺช โข ภควา อายสฺมนฺต ํ อสฺสช ี เอตทโวจ       

“กจฺจ ิเต อสฺสช ิขมนียํ, กจฺจ ิยาปนีย ํฯเปฯ ปฏิกฺกโมสาน ํปญญฺายต ิโน อภิกฺกโม”ติ ? 

น เม ภนฺเต ขมนยีํ ฯเปฯ อภิกฺกโมสาน ํปญญฺายต ิ โน ปฏิกฺกโมติ. กจฺจิ เต อสฺสช ิน       

กิญฺจ ิกุกฺกุจฺจ ํน โกจ ิวิปฺปฏิสาโรติ ? ตคฺฆ เม ภนฺเต อนปฺปก ํกุกฺกุจฺจํ อนปฺปโก วิปฺปฏิสาโรติ.   

                                                        
4 ม.,สี.,อิ. สมนฺเนสติ 
5 อิ., ม. อายสฺมโต อสฺสชิสฺส 



 ๕ 

กจฺจ ิปน ต ํอสฺสช ิอตฺตา สีลโต น อุปวทตีติ ? น โข มํ ภนฺเต อตฺตา สีลโต อุปวทตีติ. โน เจ กิร 

ต ํอสฺสช ิอตตฺา สีลโต อุปวทติ, อถ กิญฺจ เต กุกฺกุจฺจํ โก จ วิปฺปฏิสาโรติ ? ปุพฺเพ ขฺวาห ํภนฺเต 

เคลญฺเญ6 ปสฺสมฺเภตฺวา ปสฺสมฺเภตฺวา กายสงฺขาเร วิหรามิ, โสห ํสมาธ ึน ปฏิลภามิ. ตสฺส มยฺห ํ

ภนฺเต ต ํสมาธ ึอปฺปฏิลภโต เอว ํโหต ิ“โน จสฺสาห ํปริหายามี”ติ. เย เต อสฺสช ิสมณพฺราหมฺณา 

สมาธิสารกา สมาธิสามญญฺา, เตสนฺต ํสมาธ ึอปฺปฏิลภต ํเอว ํโหต ิ“โน จสฺส ุมยํ ปริหายามา”ติ. 

ต ํกึ มญญฺส ิอสฺสช ิรูป ํนิจฺจ ํวา อนิจฺจ ํวาติ ? อนิจฺจ ํภนฺเต ฯเปฯ วิญญฺาณํ นิจฺจ ํวา 

อนิจฺจ ํวาติ ? อนิจฺจ ํภนฺเต. ตสฺมาติห ฯเปฯ เอว ํปสฺส ํฯเปฯ นาปร ํอติฺถตฺตายาติ ปชานาติ. โส 

สุขญฺเจ เวทน ํ เวทยติ,7 สา “อนิจฺจา”ต ิ ปชานาติ, อนชฺโฌสิตาต ิ ปชานาติ, อนภินนฺทิตาติ.     

ทุกฺขญฺเจ เวทน ํเวทยติ, สา “อนิจฺจา”ต ิปชานาติ, “อนชฺโฌสิตา”ต ิปชานาติ, “อนภินนฺทิตา”ต ิ

ปชานาติ. อทุกฺขมสุขญฺเจ เวทน ํเวทยติ, สา “อนิจฺจา”ต ิฯเปฯ “อนภินนฺทติา”ต ิปชานาติ. โส 

สุขญฺเจ เวทน ํ เวทยติ, วิสญญฺุตฺโต น ํ เวทยติ, ทุกฺขญฺเจ เวทน ํ เวทยติ, วิสญญฺุตฺโต น ํ เวทยติ.      

อทุกฺขมสุขญฺเจ เวทน ํ เวทยติ, วิสญญฺุตฺโต น ํ เวทยติ. โส กายปริยนฺติกญฺเจ เวทน ํ เวทยมาโน 

“กายปริยนฺติก ํเวทน ํเวทยามี”ต ิปชานาติ, ชีวิตปริยนฺติกญฺเจ เวทน ํเวทยมาโน “ชีวิตปริยนฺติก ํ

เวทน ํ เวทยามี”ต ิ ปชานาติ, “กายสฺส เภทา อุทฺธ ํ ชีวิตปริยาทานา อิเธว สพฺพเวทยิตาน ิ            

อนภินนฺทิตาน ิสีตีภวิสฺสนฺตี”ต ิปชานาติ. 

เสยฺยถาป ิอสฺสช ิเตลญฺจ ปฏิจฺจ วฏฺฏิญฺจ ปฏิจฺจ เตลปฺปทีโป ฌาเยยฺย, ตสฺเสว เตลสฺส จ 

วฏฺฏิยา จ ปริยาทานา อนาหาโร นิพฺพาเยยฺย. เอวเมว โข อสฺสช ิ ภิกฺขุ กายปริยนฺติก ํ เวทน ํ      

เวทยมาโน “กายปริยนฺติก ํ เวทน ํ เวทยามี”ต ิ ปชานาติ, ชีวิตปริยนฺติก ํ เวทน ํ เวทยมาโน         

“ชีวิตปริยนฺติก ํ เวทน ํ เวทยามี”ต ิ ปชานาติ, “กายสฺส เภทา อุทฺธ ํ ชีวิตปริยาทานา อิเธว          

สพฺพเวทยิตาน ิอนภินนฺทิตาน ิสีตีภวิสฺสนฺตี”ต ิปชานาตีติ. ฉฏฐํฺ. 

__________________ 

 

๗. เขมกสุตฺต 

[๘๙] เอก ํสมย ํสมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู โกสมฺพิย ํวิหรนฺต ิโฆสิตาราเม. เตน โข ปน สมเยน 

อายสฺมา เขมโก พทริการาเม วิหรต ิอาพาธิโก ทุกฺขิโต พาฬฺหคิลาโน. อถ โข เถรา ภิกฺข ูสายณฺห

สมย ํปฏิสลฺลานา วุฏฐิฺตา อายสฺมนตฺ ํทาสก ํอามนฺเตสุํ “เอห ิตฺว ํอาวุโส ทาสก เยน เขมโก ภิกฺขุ 

                                                        
6 อิ. เคลญฺญ™ 
7 สี.,อิ. เวทิยติ 



 ๖ 

เตนุปสงฺกม, อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ํภิกขฺุํ เอว ํวเทห ิ ‘เถรา ต ํอาวุโส เขมก เอวมาหํส ุ ‘กจฺจ ิ เต 

อาวุโส ขมนียํ, กจฺจ ิ ยาปนียํ, กจฺจ ิ ทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺต ิ โน อภิกฺกมนฺติ, ปฏิกฺกโมสาน ํ     

ปญญฺายต ิโน อภกิฺกโม”ติ. “เอวมาวุโส”ต ิโข อายสฺมา ทาสโก เถราน ํภิกฺขูน ํปฏิสฺสุตฺวา เยนาย

สฺมา เขมโก เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ํ เขมก ํ เอตทโวจ “เถรา ตํ อาวุโส เขมก          

เอวมาหํส ุ‘กจฺจ ิเต อาวุโส ขมนียํ, กจฺจ ิทุกฺขา เวทนา ปฏิกฺกมนฺต ิโน อภิกฺกมนฺติ, ปฏิกฺกโมสาน ํ

ปญญฺายต ิ โน อภิกฺกโม”ติ. น เม อาวุโส ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา               

อภิกฺกมนฺต ิโน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสาน ํปญญฺายต ิโน ปฏิกฺกโมติ. 

อถ โข อายสฺมา ทาสโก เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ 

“เขมโก อาวุโส ภิกฺข ุ เอวมาห ‘น เม อาวุโส ขมนียํ, น ยาปนียํ, พาฬฺหา เม ทุกฺขา เวทนา         

อภิกฺกมนฺต ิโน ปฏิกฺกมนฺติ, อภิกฺกโมสาน ํปญญฺายต ิโน ปฏิกฺกโม”ติ. เอห ิตฺว ํอาวุโส ทาสก เยน 

เขมโก ภิกฺข ุเตนุปสงฺกม, อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ํภิกฺขุํ เอว ํวเทห ิ“เถรา ตํ อาวุโส เขมก เอวมาหํส ุ

‘ปญฺจิเม อาวุโส อปุาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา. เสยฺยถีทํ: รูปูปาทานกฺขนฺโธ เวทนูปาทานก ฺ    

ขนฺโธ สญฺญูปาทานกฺขนฺโธ สงฺขารูปาทานกฺขนฺโธ วิญญฺาณูปาทานกฺขนฺโธ, อิเมส ุอายสฺมา เขมโก 

ปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุกิญฺจ ิอตฺตํ8 วา อตฺตนิย ํวา สมนุปสฺสตี”ติ. 

“เอวมาวุโส”ต ิ โข อายสฺมา ทาสโก เถราน ํภิกฺขูน ํปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา เขมโก เต

นุปสงฺกม ิ ฯเปฯ เถรา ต ํ อาวุโส เขมก เอวมาหํส ุ “ปญฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา          

ภควตา. เสยฺยถีทํ: รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญญฺาณูปาทานกฺขนฺโธ, อิเมส ุอายสฺมา เขมโก ปญฺจ

ส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุกิญฺจ ิอตฺต ํวา อตฺตนยิํ วา สมนุปสฺสตี”ต ิปญฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา 

วุตฺตา ภควตา. เสยฺยถีทํ: รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญญฺาณูปาทานกฺขนฺโธ, อิเมส ุขฺวาห ํอาวุโส 

ปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุน กิญฺจ ิอตฺต ํวา อตฺตนิย ํวา สมนุปสฺสามี”ติ. 

อถ โข อายสฺมา ทาสโก เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกม,ิ อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺขู เอตทโวจ 

“เขมโก อาวุโส ภิกฺข ุ เอวมาห ‘ปญฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา. เสยฺยถีทํ:            

รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญญฺาณูปาทานกฺขนฺโธ, อิเมส ุขฺวาห ํอาวุโส ปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุ

น กิญฺจ ิ อตฺต ํ วา อตฺตนิย ํ วา สมนุปสสฺามี”ติ. เอห ิ ตฺว ํ อาวุโส ทาสก เยน เขมโก ภิกฺขุ                  

เตนุปสงฺกม, อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ํภิกขฺุํ เอว ํวเทห ิ “เถรา ต ํอาวุโส เขมก เอวมาหํส ุ ‘ปญฺจิเม 

อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา. เสยฺยถีทํ: รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญญฺาณูปาทานก ฺ   
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 ๗ 

ขนฺโธ, โน เจ กิรายสฺมา เขมโก อิเมสุ ปญฺจส ุ อุปาทานกฺขนฺเธส ุ กิญจ ิ อตฺต ํ วา อตฺตนิย ํ วา           

สมนุปสฺสติ, เตนหายสฺมา เขมโก อรห ํขีณาสโว”ติ. 

“เอวมาวุโส”ต ิโข อายสฺมา ทาสโก เถราน ํภิกฺขูน ํปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา เขมโก ฯเปฯ 

เถรา ต ํ อาวุโส เขมก เอวมาหํส ุ “ปญฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา. เสยฺยถีทํ:          

รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญญฺาณูปาทานกฺขนฺโธ, โน เจ กิรายสฺมา เขมโก อิเมส ุ ปญฺจส ุ     

อุปาทานกฺขนฺเธส ุกิญฺจ ิอตฺต ํวา อตฺตนิย ํวา สมนุปสฺสติ, เตนหายสฺมา เขมโก อรห ํขีณาสโว”ติ. 

ปญฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา. เสยฺยถิทํ: รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญญฺาณู

ปาทานกฺขนฺโธ. อิเมส ุ ขฺวาห ํ อาวุโส ปญฺจส ุ อุปาทานกฺขนฺเธส ุน กิญฺจ ิ อตฺต ํ วา อตฺตนิย ํ วา         

สมนุปสฺสามิ, น จมฺห ิอรห ํขีณาสโว, อปิจ เม อาวุโส ปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุ“อสฺมี”ต ิอธิคตํ, 

“อยมหมสฺมี”ต ิน จ สมนุปสฺสามีติ. 

อถ โข อายสฺมา ทาสโก เยน เถรา ภิกฺข ูเตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺข ูเอตทโวจ: 

เขมโก อาวุโส ภิกฺข ุ เอวมาห “ปญฺจิเม อาวุโส อุปาทานกฺขนฺธา วุตฺตา ภควตา. เสยฺยถีทํ:               

รูปูปาทานกฺขนฺโธ ฯเปฯ วิญญฺาณูปาทานกฺขนฺโธ อิเมส ุขฺวาห ํอาวุโส ปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุน 

กิญฺจ ิ อตฺต ํ วา อตฺตนิย ํ วา สมนปุสฺสามิ, น จมฺห ิ อรห ํ ขีณาสโว, อปิจ เม อาวุโส ปญฺจส ุ       

อุปาทานกฺขนฺเธส ุ“อสฺมี”ต ิอธิคตํ, ‘อยมหมสฺมี’ต ิน จ สมนุปสฺสามี”ติ. 

เอห ิ ตฺว ํ อาวุโส ทาสก เยน เขมโก ภิกฺขุ เตนุปสงฺกม, อุปสงฺกมิตฺวา เขมก ํภิกฺขุํ เอว ํ        

วเทหิ: เถรา ต ํอาวุโส เขมก เอวมาหํส ุ “ยเมต ํอาวุโส เขมก ‘อสฺมี’ต ิ วเทสิ, กิเมต ํ ‘อสฺมี’ต ิ       

วเทสิ, รูป ํ ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, อญญฺตฺร รูปา ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ. เวทนํ... สญญํฺ... สงฺขาเร... วิญญฺาณํ     

‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, อญญฺตฺร วิญญฺาณา ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ. ยเมต ํอาวุโส เขมก ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, กิเมต ํ

‘อสฺมี’ต ิวเทสี”ติ. 

“เอวมาวุโส”ต ิ โข อายสฺมา ทาสโก เถราน ํภิกฺขูน ํปฏิสฺสุตฺวา เยนายสฺมา เขมโก เต

นุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมนฺต ํ เขมก ํ เอตทโวจ: เถรา ต ํอาวุโส เขมก เอวมาหํส ุ “ยเมต ํ

อาวุโส เขมก ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, กิเมต ํ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, รูป ํ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, อญญฺตฺร รูปา ‘อสฺมี’ต ิ

วเทสิ. เวทนํ... สญญํฺ... สงฺขาเร... วิญญฺาณํ ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, อญญฺตฺร วิญญฺาณา ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ. 

ยเมต ํ อาวุโส เขมก ‘อสฺมี’ต ิ วเทสิ, กิเมต ํ ‘อสฺมี’ต ิ วเทสิ”ติ. อล ํ อาวุโส ทาสก กึ อิมาย       

สนฺธาวนิกาย, อาหราวุโส ทณฺฑํ, อหเมว เยน เถรา ภิกฺขู เตนุปสงฺกมิสฺสามีต.ิ 

อถ โข อายสฺมา เขมโก ทณฺฑโมลุพฺภ เยน เถรา ภิกฺข ูเตนุปสงฺกม ิอุปสงฺกมิตฺวา เถเรห ิ

ภิกฺขูห ิสทฺธ ึสมฺโมทิ, สมฺโมทนีย ํกถ ํสารณีย ํวีติสาเรตฺวา เอกมนฺต ํนิสีทิ, เอกมนฺต ํนิสินฺน ํโข 



 ๘ 

อายสฺมนฺต ํ เขมก ํ เถรา ภิกฺข ู เอตทโวจุํ “ยเมต ํ อาวุโส เขมก ‘อสฺมี’ต ิ วเทสิ, กิเมต ํ ‘อสฺมี’ต ิ      

วเทสิ, รูป ํ ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, อญญฺตฺร รูปา ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ. เวทนํ... สญญํฺ... สงฺขาเร... วิญญฺาณํ     

‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, อญญฺตฺร วิญญฺาณา ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ. ยเมต ํอาวุโส เขมก ‘อสฺมี’ต ิวเทสิ, กิเมต ํ

‘อสฺมี’ต ิวเทสี”ติ. น ขฺวาห ํอาวุโส รูป ํ“อสฺมี”ต ิวทามิ, นป ิอญญฺตฺร รูปา “อสฺมี”ต ิวทามิ. น 

เวทนํ... น สญญํฺ... น สงฺขาเร... น วิญญฺาณํ “อสฺมี”ต ิวทามิ, นป ิอญญฺตฺร วิญญฺาณา “อสฺมี”ต ิ

วทามิ, อปิจ เม อาวุโส ปญฺจส ุ อุปาทานกฺขนฺเธส ุ “อสฺมี”ต ิ อธิคตํ, “อยมหมสฺมี”ต ิ น จ              

สมนุปสฺสามิ. 

เสยฺยถาป ิอาวุโส อุปฺปลสสฺ วา ปทมุสฺส วา ปุณฺฑรีกสฺส วา คนฺโธ, โย นุ โข เอว ํวเทยฺย 

“ปตฺตสฺส คนฺโธ”ต ิ วา “วณฺณสฺส คนฺโธ”ต ิ วา “กิญฺชกฺขสฺส คนฺโธ”ต ิ วา, สมฺมา น ุ โข โส            

วทมาโน วเทยฺยาติ ? โน เหต ํอาวุโส. ยถากถํ ปนาวุโส สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺยาติ ? 

“ปุปฺผสฺส คนฺโธ”ต ิโข อาวุโส สมฺมา พฺยากรมาโน พฺยากเรยฺยาติ. เอวเมว ขฺวาห ํอาวุโส น รูป ํ

“อสฺมี”ต ิ วทามิ, นป ิ อญญฺตฺร รูปา “อสฺมี”ต ิ วทามิ. น เวทนํ... น สญญํฺ... น สงฺขาเร... น          

วิญญฺาณ ํ “อสฺมี”ต ิ วทามิ, นป ิอญญฺตฺร วิญญฺาณา “อสฺมี”ต ิ วทามิ, อปิจ เม อาวุโส ปญฺจส ุ

อุปาทานกฺขนฺเธส ุ“อสฺม”ีต ิอธิคต,ํ “อยมหมสฺมี”ต ิน จ สมนุปสฺสามิ. 

กิญฺจาป ิอาวุโส อริยสาวกสฺส ปญฺโจรมฺภาคิยาน ิสญฺโยชนาน ิปหีนาน ิภวนฺติ, อถ ขฺวสฺส 

โหต ิ โย จ ปญฺจส ุ อุปาทานกฺขนฺเธส ุ อนุสหคโต “อสฺมี”ต ิ มาโน “อสฺมี”ต ิ ฉนฺโท “อสฺมี”ต ิ       

อนุสโย อสมูหโต, โส อปเรน สมเยน ปญฺจส ุ อุปาทานกขฺนฺเธส ุ อทุยพฺพยานุปสฺส ี วิหรต ิ            

“อิต ิ   รูป,ํ อิต ิรูปสฺส สมุทโย, อิต ิรูปสฺส อตฺถงฺคโม. อิต ิเวทนา... อิต ิสญญฺา... อิต ิสงฺขารา... 

อิต ิ  วิญญฺาณํ, อิต ิ วิญญฺาณสฺส สมุทโย, อิต ิ วิญญฺาณสฺส อตฺถงฺคโม”ติ. ตสฺสิเมส ุ ปญฺจส ุ     

อุปาทานกฺขนฺเธส ุอุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต โยปิสสฺ โหต ิปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุอนุสหคโต 

“อสฺมี”ต ิมาโน “อสฺมี”ต ิฉนฺโท “อสฺมี”ต ิอนุสโย อสมูหโต, โสป ิสมุคฺฆาต ํคจฺฉติ. 

เสยฺยถาป ิอาวุโส วตฺถ ํสงฺกิลิฏฐํฺ มลคฺคหิตํ, ตเมน ํสามิกา รชกสฺส อนุปฺปทชชฺุํ, ตเมน ํ    

รชโก อูเส วา ขาเร วา โคมเย วา สมฺมทฺทิตวฺา อจฺเฉ อุทเก วิกฺขาเลติ, กิญฺจาป ิต ํ โหต ิวตฺถ ํ       

ปริสุทฺธ ํปริโยทาตํ, อถ ขฺวสฺส โหต ิโย จ อนุสหคโต อูสคนฺโธ วา ขารคนฺโธ วา โคมยคนฺโธ วา 

อสมูหโต, ตเมน ํรชโก สามิกาน ํเทติ, ตเมน ํสามิกา คนฺธปริภาวิเต กรณฺฑเก นิกฺขิปนฺติ, โยปิสฺส 

โหต ิ อนุสหคโต อูสคนฺโธ วา ขารคนฺโธ วา โคมยคนฺโธ วา อสมูหโต, โสป ิ สมุคฺฆาต ํ คจฺฉติ.         

เอวเมว โข อาวุโส กิญฺจาป ิอริยสาวกสฺส ปญฺโจรมฺภาคิยาน ิสญฺโญชนาน ิปหีนาน ิภวนฺติ, อถ    

ขฺวสฺส โหต ิโย จ ปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุอนุสหคโต “อสฺมี”ต ิมาโน “อสฺมี”ต ิฉนฺโท “อสฺมี”ต ิ



 ๙ 

อนุสโย อสมูหโต, โส อปเรน สมเยน ปญจฺสุ อุปาทานกฺขนฺเธส ุอุทยพฺพยานุปสฺส ีวิหรต ิ “อิต ิ     

รูปํ, อิต ิ รูปสฺส สมุทโย, อิต ิ รูปสฺส อตฺถงฺคโม. อิต ิ เวทนา... อิต ิสญญฺา... อิต ิสงฺขารา... อิต ิ          

วิญญฺาณํ, อิต ิวิญญฺาณสฺส สมุทโย, อิต ิวิญญฺาณสฺส อตฺถงฺคโม”ติ. ตสฺสิเมส ุปญฺจส ุอุปาทานก.ฺ  

ขนฺเธส ุอุทยพฺพยานุปสฺสิโน วิหรโต โยปิสฺส โหต ิปญฺจส ุอุปาทานกฺขนฺเธส ุอนุสหคโต “อสฺมี”ต ิ

มาโน “อสฺมี”ต ิฉนฺโท “อสฺมี”ต ิอนุสโย อสมูหโต, โสป ิสมุคฺฆาต ํคจฺฉตีติ. 

เอว ํวุตฺเต เถรา ภิกฺข ูอายสฺมนฺต ํเขมก ํเอตทโวจุํ “น โข มยํ อายสฺมนฺต ํเขมก ํวิเหสา   

เปขา อปุจฺฉิมฺหา,9 อป ิจายสมฺา เขมโก ปโหติ10 ตสฺส ภควโต สาสน ํวิตฺถาเรน อาจิกฺขติุํ เทเสตุํ 

ปญญฺเปตุํ11 ปฏฐฺเปตุํ วิวรติุํ วิภชติุํ อุตฺตานีกาตุํ, ตยิทํ12 อายสฺมตา เขมเกน ตสฺส ภควโต สาสน ํ

วิตฺถาเรน อาจิกฺขิต ํเทสิต ํปญญฺปิต ํปฏฐฺปิต ํวิวริต ํวิภชิต ํอุตฺตานีกตนฺ”ติ. 

อิทมโวจ อายสฺมา เขมโก. อตฺตมนา เถรา ภิกฺขู อายสฺมโต เขมกสฺส ภาสิต ํ อภินนทฺุํ.     

อิมสฺมิญฺจ ปน เวยฺยากรณสฺม ึ ภญญฺมาเน สฏฐิฺมตฺตาน ํ เถราน ํ ภิกฺขูน ํ อนุปาทาย อาสเวห ิ          

จิตฺตาน ิวิมุจฺจึส ุอายสฺมโต จ เขมกสฺสาติ. สตฺตมํ. 

__________________ 

 

๘. ฉนฺนสุตฺต 

[๙๐] เอก ํสมย ํสมฺพหุลา เถรา ภิกฺขู พาราณสิยํ วิหรนฺต ิอิสิปตเน มิคทาเย. อถ โข      

อายสฺมา ฉนฺโน สายณฺหสมย ํ ปฏิสลฺลานา วุฏฐฺิโต อปาปุรณํ13 อาทาย วิหาเรน วิหาร ํ               

อปุสงฺกมิตฺวา เถเร ภิกฺข ู เอตทโวจ “โอวทนฺต ุมํ อายสฺมนฺโต เถรา, อนุสาสนฺต ุมํ อายสฺมนฺโต      

เถรา, กโรนฺต ุเม อายสฺมนฺโต เถรา ธมฺม ึกถํ, ยถาห ํธมมฺ ํปสฺเสยยฺนฺ”ติ. 

เอว ํวุตฺเต เถรา ภิกฺข ูอายสฺมนฺต ํฉนฺน ํ เอตทโวจุํ “รูป ํโข อาวุโส ฉนฺน อนิจฺจํ, เวทนา 

อนิจฺจา, สญญฺา อนิจฺจา, สงฺขารา อนิจฺจา, วิญญฺาณํ อนิจฺจํ. รูป ํอนตฺตา. เวทนา... สญญฺา...        

สงฺขารา... วิญญฺาณ ํอนตฺตา. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ. 

                                                        
9 ฉ.ม.,อิ. ปุจฺฉิมฺห 
10 ฉ.ม. ปโหสิ 
11 ฉ.ม.,อิ. ปญฺญาเปตุํ 
12 ก. ยทิท ํ
13 ฉ.ม.,อิ. อวาปุรณํ 



 ๑๐ 

อถ โข อายสฺมโต ฉนฺนสฺส เอตทโหส ิ“มยฺหํป ิโข14 เอต ํเอว ํโหต ิ‘รูป ํอนิจฺจํ. เวทนา... 

สญญฺา... สงฺขารา... วิญญฺาณ ํอนิจฺจํ. รูป ํอนตฺตา. เวทนา สญญฺา... สงฺขารา... วิญญฺาณํ อนตฺตา. 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา’ติ. อถ จ ปน เม สพฺพสงฺขารสมเถ                         

สพพฺูปธิปฏินิสฺสคฺเค ตณฺหากฺขเย วิราเค นิโรเธ นิพฺพาเน จิตฺต ํ น ปกฺขนฺทต ิ นปฺปสีทต ิ น            

สนฺติฏฐิฺต ิ นาธิมุจฺจติ, ปริตสฺสนาอุปาทาน ํ อุปฺปชฺชติ, ปจฺจุทาวตฺตต ิ มานสํ, อถ โก จรห ิ ‘เม       

อตฺตา’ติ. น โข ปเนว ํ ธมฺม ํ ปสฺสโต โหติ. โก น ุ โข เม ตถา ธมฺม ํ เทเสยฺย, ยถาห ํ ธมฺม ํ                  

ปสฺเสยฺยนฺ”ติ. 

อถ โข อายสฺมโต ฉนฺนสฺส เอตทโหส ิ “อย ํ โข อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย ํ วิหรต ิ            

โฆสิตาราเม, สตฺถ ุ เจว สํวณฺณิโต, สมฺภาวิโต จ วิญญฺูน ํสพฺรหฺมจารีนํ, ปโหต ิ จ เม อายสฺมา     

อานนฺโท ตถา ธมฺม ํ เทเสตุํ, ยถาห ํธมฺม ํปสฺเสยฺยํ. อตฺถ ิจ เม อายสฺมนเฺต อานนฺเท ตาวติกา      

วิสฺสฏฐิฺ. ยนฺนูนาห ํ เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยนฺ”ติ. อถ โข อายสฺมา ฉนฺโน เสนาสน ํ    

สํสาเมตฺวา ปตฺตจีวรมาทาย เยน โกสมฺพ ี โฆสิตาราโม, เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกมิ,          

อุปสงฺกมิตฺวา อายสฺมตา อานนฺเทน สทฺธ ึสมฺโมทิ, สมฺโมทนีย ํกถํ สารณีย ํวีติสาเรตฺวา เอกมนฺต ํ

นิสีทิ, เอกมนฺต ํนิสินฺโน โข อายสฺมา ฉนฺโน อายสฺมนฺต ํอานนฺท ํเอตทโวจ : 

เอกมิทาห ํอาวุโส อานนฺท สมย ํพาราณสิย ํวิหราม ิอิสิปตเน มิคทาเยล อถ ขฺวาห ํอาวุโส 

สายณฺหสมย ํปฏิสลฺลานา วุฏฐิฺโต อปาปุรณ ํอาทาย วิหาเรน วิหาร ํอุปสงฺกมึ, อุปสงฺกมิตฺวา เถเร 

ภิกฺข ู เอตทโวจ ํ “โอวทนฺต ุ ม ํ อายสฺมนฺโต เถรา, อนุสาสนฺต ุ มํ อายสฺมนฺโต เถรา, กโรนฺต ุ เม 

อายสฺมนฺโต เถรา ธมฺม ึกถํ, ยถาห ํธมฺม ํปสฺเสยฺยนฺ”ติ. เอว ํวุตฺเต มํ อาวุโส เถรา ภิกฺข ูเอตทโวจุํ 

“รูป ํโข อาวุโส ฉนฺน อนิจฺจํ. เวทนา... สญญฺา... สงฺขารา... วิญญฺาณ ํอนิจฺจํ. รูป ํอนตฺตา ฯเปฯ 

วิญญฺาณ ํอนตฺตา. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”ติ. 

ตสฺส มยฺห ํอาวุโส เอตทโหส ิ“มยฺหํป ิโข เอต ํเอว ํโหต ิ‘รูป ํอนิจฺจ ํฯเปฯ วิญญฺาณํ อนิจฺจํ. 

รูป ํอนตฺตา. เวทนา... สญญฺา... สงฺขารา... วิญญฺาณํ อนตฺตา. สพฺเพ สงฺขารา อนจิฺจา, สพฺเพ       

ธมฺมา อนตฺตา”ติ. อถ จ ปน เม สพฺพสงฺขารสมเถ สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺเค ตณฺหากฺขเย วิราเค นิโรเธ 

นิพฺพาเน จิตฺต ํน ปกฺขนฺทต ินปฺปสีทต ิน สนฺติฏฐฺต ินาธิมุจฺจติ, ปริตสฺสนาอุปาทาน ํอุปฺปชฺชติ, 

ปจฺจุทาวตฺตต ิมานสํ, อถ โก จรห ิ‘เม อตฺตา’ติ. น โข ปเนว ํธมมฺ ํปสฺสโต โหติ. โก น ุโข เม ตถา 

ธมฺม ํเทเสยฺย, ยถาห ํธมฺม ํปสฺเสยฺยนฺ”ติ. 

                                                        
14 ฉ.ม. มยฺหมฺปิ โข เอตํ เอวํ. เอวมุปริป ิ



 ๑๑ 

ตสฺส มยฺห ํอาวุโส เอตทโหส ิ “อย ํ โข อายสฺมา อานนฺโท โกสมฺพิย ํวิหรต ิ โฆสิตราเม,    

สตฺถ ุเจว สํวณฺณิโต, สมฺภาวิโต จ วิญญฺูน ํสพฺรหฺมจารีนํ, ปโหต ิจ เม อายสฺมา อานนฺโท ตถา ธมฺม ํ

เทเสตุํ, ยถาห ํ ธมฺม ํ ปสฺเสยฺยํ, อตฺถ ิ จ เม อายสฺมนฺเต อานนฺเท ตาวติกา วิสฺสฏฐฺิ. ยนฺนูนาห ํ          

เยนายสฺมา อานนฺโท เตนุปสงฺกเมยฺยนฺ”ติ. โอวทต ุมํ อายสฺมา อานนฺโท, อนุสาสต ุมํ อายสฺมา 

อานนฺโท, กโรต ุเม อายสฺมา อานนฺโท ธมฺม ึกถํ, ยถาห ํธมฺม ํปสฺเสยฺยนฺติ. 

เอตฺตเกนป ิมย ํอายสฺมโต ฉนฺนสฺส อตฺตมนา อภิรทฺธา, อป ินาม ตํ อายสฺมา ฉนฺโน อาว ิ

อกาสิ, ขีล ํฉินฺทิ.15 โอทหาวุโส ฉนฺน โสตํ, ภพฺโพส ิธมฺม ํวิญญฺาตุนฺติ. อถ โข อายสฺมโต ฉนฺนสฺส 

ตาวตเกเนว อุฬาร ํปีติปาโมชฺช ํอุปฺปชฺช ิ“ภพฺโพ กิรสฺม ิธมฺม ํวิญญฺาตุนฺ”ติ. 

สมฺมุขา เมต ํ อาวุโส ฉนฺน ภควโต สุตํ, สมฺมุขา ปฏิคฺคหิต ํ กจฺจานโคตฺต ํ ภิกฺขุํ       

โอวทนฺตสฺส, ทฺวยนิสฺสิโต ขฺวาย ํกจฺจาน โลโก เยภุยฺเยน อตฺถิตญฺเจว นตฺถิตญฺจ, โลกสมุทย ํโข 

กจฺจาน ยถาภูต ํสมฺมปฺปญญฺาย ปสฺสโต ยา โลเก นตฺถิตา, สา น โหติ. โลกนิโรธ ํโข กจฺจาน ยถา

ภูต ํสมฺมปฺปญญฺาย ปสฺสโต ยา โลเก อตฺถิตา, สา น โหติ. อุปยุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ ขฺวาย ํ   

กจฺจาน โลโก เยภุยฺเยน, ตญฺจาย ํอุปยุปาทาน ํเจตโส อธิฏฐฺานาภินิเวสานุสย ํน อุเปต ิน อุปาทิ

ยติ, น อธิฏฐฺาต ิ“อตฺตา เม”ติ. ทุกฺขเมว อุปฺปชฺชมาน ํอุปฺปชฺชติ, ทุกฺขํ นิรุชฺฌมาน ํนิรุชฺฌตีติ. น 

กงฺขต ิน วิจิกิจฺฉต ิอปรปฺปจฺจยา ญาณเมวสฺส เอตฺถ โหติ. เอตฺตาวตา โข กจฺจาน สมฺมาทิฏฐิฺ       

โหติ. “สพฺพมตฺถี”ต ิ โข กจฺจาน อยเมโก อนฺโต, “สพฺพ ํ นตฺถี”ต ิ อย ํ ทุติโย อนฺโต, เอเต เต            

กจฺจาน อุโภ อนฺเต อนุปคมฺม มชฺเฌน ตถาคโต ธมฺม ํ เทเสติ : อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขาราล               

สงขฺารปจฺจยา วิญญฺาณ ํฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส สมุทโย โหติ, อวิชฺชาย ตฺเวว 

อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ ฯเปฯ เอวเมตสฺส เกวลสฺส ทุกฺขกฺขนฺธสฺส นิโรโธ โหตีติ. 

เอวเมต ํ อาวุโส อานนฺท โหติ, เยส ํ อายสฺมนฺตาน ํ ตาทิสา สพฺรหฺมจารโย อนุกมฺปกา      

อตฺถกามา โอวาทกา อนุสาสกา, อิทญฺจ ปน เม อายสฺมโต อานนฺทสฺส ธมฺมเทสน ํสุตฺวา ธมฺโม 

อภิสมิโตติ. อฏฐมํ. 

_________________ 

 

๙. ราหุลสุตฺต 

[๙๑] สาวตฺถินิทานํ. อถ โข อายสฺมา ราหุโล เยน ภควา เตนุปสงฺกมิ, อุปสงฺกมิตฺวา 

ภควนฺต ํอภิวาเทตฺวา เอกมนฺต ํนิสีทิ, เอกมนฺต ํนิสินฺโน โข อายสฺมา ราหุโล ภควนฺต ํเอตทโวจ 

                                                        
15 ฉ.ม. ภินฺทิ 



 ๑๒ 

“กถนฺน ุ โข ภนฺเต ชานโต กถ ํปสฺสโต อิมสฺมิญฺจ สวิญญฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตส ุ

อหงฺการมมงฺการมานานุสยา น โหนฺตี”ติ. 

ยงฺกิญฺจ ิราหุล รูป ํอตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํอชฺฌตฺต ํวา พหิทฺธา วา โอฬาริก ํวา สุขุม ํวา 

หีน ํวา ปณีต ํวา ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพ ํรูป ํ“เนต ํมม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ต ิเอวเมต ํ

ยถาภูต ํสมฺมปฺปญญฺาย ปสฺสติ. ยา กาจิ เวทนา ยา... กาจ ิสญญฺา... เย เกจ ิสงฺขารา... ยงฺกิญฺจ ิ

วิญญฺาณ ํอตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํอชฺฌตฺต ํวา พหิทฺธา วา ฯเปฯ สพฺพ ํวิญญฺาณํ “เนต ํมม, เน

โสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ต ิเอวเมต ํยถาภูต ํสมฺมปฺปญญฺาย ปสฺสติ. เอว ํโข ราหุล ชานโต เอว ํ

ปสฺสโต อิมสฺมิญฺจ สวิญญฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตส ุอหงฺการมมงฺการมานานุสยา น 

โหนฺตีติ. นวมํ. 

_________________ 

 

๑๐. ทุติยราหุลสุตฺต 

[๙๒] สาวตฺถินิทานํ. เอกมนฺต ํนิสินฺโน โข อายสฺมา ราหุโล ภควนฺต ํเอตทโวจ  “กถํ น ุโข 

ภนฺเต ชานโต กถ ํ ปสฺสโต อิมสฺมิญฺจ สวิญญฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตส ุ อหงฺการ       

มมงฺการมานาปคต ํ มานส ํ โหต ิ วิธาสมติกฺกนฺต ํ สนฺต ํ สุวิมุตฺตนฺ”ติ ? ยงฺกิญจิ ราหุล รูป ํ               

อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํอชฺฌตฺต ํวา พหิทฺธา วา โอฬาริก ํวา ฯเปฯ ยํ ทูเร สนฺติเก วา, สพฺพ ํรูป ํ

“เนต ํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ต ิ เอวเมต ํ ยถาภูต ํ สมฺมปฺปญญฺาย ทิสฺวา อนุปาทา             

วิมุตฺโต โหติ. ยา กาจ ิ เวทนา... ยา กาจ ิ สญญฺา... เย เกจ ิ สงฺขารา... ยงฺกิญฺจ ิ วิญญฺาณํ                 

อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน ํอชฺฌตฺต ํวา พหิทฺธา วา โอฬาริก ํวา สุขุม ํวา หีน ํวา ปณีต ํวา ยํ ทูเร 

สนฺติเก วา, สพฺพ ํ วิญญฺาณ ํ “เนต ํ มม, เนโสหมสฺมิ, น เมโส อตฺตา”ต ิ เอวเมต ํ ยถาภูต ํ  

สมฺมปฺปญญฺาย ทิสฺวา อนุปาทา วิมุตฺโต โหติ. เอว ํ โข ราหุล ชานโต เอว ํ ปสฺสโต อิมสฺมิญฺจ    

สวิญญฺาณเก กาเย พหิทฺธา จ สพฺพนิมิตฺเตส ุ อหงฺการมมงฺการมานาปคต ํ มานส ํ โหต ิ                

วิธาสมติกฺกนฺต ํสนฺต ํสุวิมุตฺตนฺติ. ทสมํ. 

เถรวคฺโค จตุตฺโถ. 

ตสฺสุทฺทาน ํ

อานนฺโท ติสฺโส ยมโก   อนุราโธ จ วกฺกล ิ

อสฺสช ิเขมโก ฉนฺโน   ราหุลา อปเร ทุเว. 

---------------- 
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๕. วักกลิสูตร 

ว่าด้วยพระวักกลิ 

[๘๗] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ 

สมัยน้ัน ท่านพระวักกลิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก พักอยู่ท่ีโรงช่างหม้อ  

คร้ังน้ัน ท่านพระวักกลิเรียกภิกษุผู้อุปัฏฐากท้ังหลายมากล่าวว่า มาเถิด ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย พวก

ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้าตามคำของผมว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุวักกลิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของ

พระองค์ด้วยเศียรเกล้า และขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส 

ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเย่ียมภิกษุวักกลิถึงท่ีอยู่เถิด 

ภิกษุเหล่าน้ันรับคำแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้ว น่ัง ณ ท่ีสมควร 

ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุวักกลิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอ

ถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า และฝากมากราบทูลอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเย่ียมภิกษุวักกลิถึงท่ีอยู่เถิด 

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ 

ต่อมา พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร ได้เสด็จเข้าไปเย่ียมท่านพระวักกลิ

ถึงท่ีอยู่ ท่านพระวักกลิได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกข้ึนจากเตียง  

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระวักกลิดังน้ีว่า อย่าเลย วักกลิ เธออย่าลุกจากเตียงเลย 

เราจักน่ังบนอาสนะท่ีปูลาดไว้น้ัน 

พระผู้มีพระภาคประทับน่ังบนพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามว่า วักกลิ เธอยังสบายดีหรือ ยัง

พอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กำเริบข้ึนหรือ อาการทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ 

ท่านพระวักกลิกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนา

มีแต่กำเริบหนักข้ึน ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า 

วักกลิ เธอไม่รำคาญ ไม่ทุรนทุรายบ้างหรือ 

ความจริง ข้าพระองค์รำคาญ ทุรนทุรายมาก พระพุทธเจ้าข้า 

วักกลิ เธอติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ 

ข้าพระองค์ติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า 

วักกลิ ถ้าเธอติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้แล้ว เม่ือเป็นเช่นน้ัน เธอจะรำคาญ ทุรนทุรายไปทำไม 

ข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคนานแล้ว แต่ร่างกายของข้าพระองค์ไม่มีกำลัง

พอท่ีจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ พระพุทธเจ้าข้า 

อย่าเลย วักกลิ จะมีประโยชน์อะไรด้วยร่างกายอันเป่ือยเน่าท่ีเธอเห็นอยู่น้ี ผู้ใดเห็นธรรม ผู้น้ันช่ือ

ว่าเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้น้ันช่ือว่าเห็นธรรม ความจริง เม่ือเห็นธรรมก็ช่ือว่าเห็นเรา เม่ือเห็นเราก็ช่ือว่าเห็น

ธรรม  



 ๑๔ 

วักกลิ เธอจะเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร รูปเท่ียงหรือไม่เท่ียง 

ไม่เท่ียง พระพุทธเจ้าข้า 

ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์หรือเป็นสุข 

เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า 

ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ควรหรือท่ีจะพิจารณาเห็นส่ิงน้ันว่า น่ันของ

เรา เราเป็นน่ัน น่ันเป็นอัตตาของเรา 

ข้อน้ันไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 

เวทนา .... สัญญา .... สังขาร ... วิญญาณเท่ียงหรือไม่เท่ียง 

ไม่เท่ียง พระพุทธเจ้าข้า ฯลฯ 

 ... น่ันเป็นอัตตาของเรา 

ข้อน้ันไม่ควรเลย พระพุทธเจ้าข้า 

เพราะเหตุน้ันแล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ฯลฯ รู้ชัดว่า ... ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็น

อย่างน้ีอีกต่อไป 

คร้ันพระผู้มีพระภาคตรัสสอนท่านพระวักกลิด้วยพระโอวาทน้ีแล้วทรงลุกจากพุทธอาสน์เสด็จไป

ทางภูเขาคิชฌกูฏ  

ลำดับน้ัน เม่ือพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นาน ท่านพระวักกลิได้เรียก ภิกษุผู้อุปัฏฐากท้ังหลาย

มากล่าวว่า มาเถิด ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย จงช่วยอุ้มผมข้ึนเตียงแล้วหามไปยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ 

ทำไมพระอย่างผมจะพึงสำคัญตนว่าควรมรณภาพในละแวกบ้านเล่า  

ภิกษุผู้อุปัฏฐากเหล่าน้ันรับคำแล้ว อุ้มท่านพระวักกลิข้ึนเตียง หามไปยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขา

อิสิคิลิ  

ขณะน้ัน พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีภูเขาคิชฌกูฏตลอดคืนและวันท่ียังเหลืออยู่น้ัน เม่ือราตรี16

ผ่านไป เทวดา ๒ องค์ มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างท่ัวภูเขาคิชฌกูฏ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค

ถึงท่ีประทับ ฯลฯ ยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร คร้ันแล้วเทวดาองค์หน่ึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่

พระองค์ผู้เจริญ พระวักกลิคิดเพ่ือหลุดพ้น 

เทวดาอีกองค์หน่ึงได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระวักกลิน้ันหลุดพ้นดีแล้ว จักหลุดพ้นได้

แน่  

เทวดาเหล่าน้ันได้กราบทูลดังน้ีแล้ว ถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาค กระทำประทักษิณแล้ว หายตัว

ไป ณ ท่ีน้ันน่ันเอง 

คร้ันราตรีน้ันผ่านไป พระผู้มีพระภาครับส่ังเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า มาเถิดภิกษุท้ังหลาย เธอ

ท้ังหลายจงเข้าไปหาภิกษุวักกลิถึงท่ีอยู่แล้วบอกว่า ท่านวักกลิ ท่านจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคและ

                                                        
16 ราตรี ในที่นี้หมายถึงปฐมยาม (ส.ํส.อ. (บาลี) ๑/๑/๑๓, องฺ.ติก.อ. (บาลี) ๒/๑๒๘/๒๖๗) 
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คำของเทวดา ๒ องค์ เม่ือคืนน้ี เม่ือราตรีผ่านไป เทวดา ๒ องค์ มีวรรณะงดงามย่ิงนัก เปล่งรัศมีให้สว่างท่ัว

ภูเขาคิชฌกูฏ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้ว ยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร คร้ันแล้วเทวดา

องค์หน่ึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระวักกลิคิดเพ่ือหลุดพ้น เทวดาอีกองค์

หน่ึงได้กราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้จริญ พระวักกลิน้ันหลุดพ้นดีแล้ว จักหลุดพ้นได้แน่ ท้ังพระผู้มีพระภาค

ได้ตรัสถึงท่านว่า อย่ากลัวเลยวักกลิ อย่ากลัวเลยวักกลิ ความตายอันไม่ต่ำช้าจักมีแก่เธอ การทำกาละ (ตาย) 

จะไม่เลวทราม  

ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว เข้าไปหาท่านพระวักกลิถึงท่ีอยู่แล้วได้บอกว่า ท่านวักกลิ 

ท่านจงฟังพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค และคำของเทวดา ๒ องค์เถิด 

ลำดับน้ัน ท่านพระวักกลิได้เรียกภิกษุผู้อุปัฏฐากท้ังหลายมากล่าวว่า มาเถิด ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย 

จงช่วยอุ้มผมลงจากเตียง ทำไมพระอย่างผมจะพึงสำคัญตนว่าควรน่ังบนอาสนะสูงแล้วฟังคำส่ังสอนของ

พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเล่า  

ภิกษุเหล่าน้ันรับคำแล้วก็ช่วยกันอุ้มท่านพระวักกลิลงจากเตียง ภิกษุท้ังหลายกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุ 

เม่ือคืนน้ี เม่ือราตรีผ่านไป เทวดา ๒ องค์ ฯลฯ ยืนอยู่ ณ ท่ีสมควร คร้ันแล้วเทวดาองค์หน่ึงได้กราบทูลพระ

ผู้มีพระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระวักกลิคิดเพ่ือหลุดพ้น เทวดาอีกองค์หน่ึงได้กราบทูลว่า  

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระวักกลิน้ันหลุดพ้นดีแล้ว จักหลุดพ้นได้แน่ ท้ังพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถึง

ท่านว่า อย่ากลัวเลยวักกลิ อย่ากลัวเลยวักกลิ ความตายอันไม่ต่ำช้าจักมีแก่เธอ การทำกาละจะไม่เลวทราม  

ท่านพระวักกลิกล่าวว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ถ้าเช่นน้ัน พวกท่านจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของ

พระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าตามคำของผมว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุวักกลิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้

หนัก เธอขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า และขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างน้ีว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่เคลือบแคลงรูปท่ีไม่เท่ียง ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ไม่

สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักใคร่ใน

ส่ิงน้ันไม่มีแก่เรา 

ไม่เคลือบแคลงเวทนาท่ีไม่เท่ียง ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง 

เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักใคร่ในส่ิงน้ันไม่มีแก่เรา 

ไม่เคลือบแคลงสัญญาท่ีไม่เท่ียง ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง 

เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักใคร่ในส่ิงน้ันไม่มีแก่เรา 

ไม่เคลือบแคลงสังขารท่ีไม่เท่ียง ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง 

เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักใคร่ในส่ิงน้ันไม่มีแก่เรา  

ไม่เคลือบแคลงวิญญาณท่ีไม่เท่ียง ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง 

เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักใคร่ในส่ิงน้ันไม่มีแก่เรา 



 ๑๖ 

ภิกษุเหล่าน้ันรับคำแล้วก็จากไป เม่ือภิกษุเหล่าน้ันจากไปไม่นาน ท่านพระวักกลิก็ได้นำศัสตรามา17 

ต่อมา ภิกษุเหล่าน้ันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ น่ัง ณ ท่ีสมควร แล้วได้กราบทูลพระผู้มี

พระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุวักกลิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก เธอขอถวายอภิวาทพระ

ยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า และฝากมากราบทูลอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่

เคลือบแคลงรูปท่ีไม่เท่ียง ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มี

ความแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความกำหนัด หรือความรักใคร่ในส่ิงน้ันไม่มีแก่เรา ไม่เคลือบแคลง

เวทนาท่ีไม่เท่ียง ... สัญญา ... สังขาร ... ไม่เคลือบแคลง วิญญาณท่ีไม่เท่ียง ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง ส่ิงน้ัน

เป็นทุกข์ ไม่สงสัยว่า ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดา ความพอใจ ความกำหนัด หรือ

ความรักใคร่ในส่ิงน้ันไม่มีแก่เรา 

คร้ังน้ัน พระผู้มีพระภาครับส่ังเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า มาเถิด ภิกษุท้ังหลาย เราจะไปยังวิหาร

กาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิ ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่ีวักกลิกุลบุตรได้นำศัสตรามา ภิกษุเหล่าน้ันทูลรับสนองพระดำรัส

แล้ว 

ต่อมา พระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังวิหารกาฬสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมาก ได้

ทอดพระเนตรเห็นท่านพระวักกลินอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลเทียว 

สมัยน้ัน ปรากฏกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศ

เบ้ืองบน ทิศเบ้ืองล่าง และทิศเฉียง ลำดับน้ันเอง พระผู้มีพระภาครับส่ังเรียกภิกษุท้ังหลายมาตรัสว่า ภิกษุ

ท้ังหลาย เธอท้ังหลายมองเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออก ฯลฯ และทิศเฉียงหรือไม่  

ภิกษุเหล่าน้ันกราบทูลว่า เห็น พระพุทธเจ้าข้า 

ภิกษุท้ังหลาย น่ันแลคือมารผู้มีบาป ค้นหาวิญญาณของวักกลิกุลบุตรด้วยคิดว่า วิญญาณของวักกลิ

กุลบุตรสถิตอยู่ท่ีไหน ภิกษุท้ังหลาย วักกลิกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตอยู่ ปรินิพพานแล้ว 

วักกลิสูตรท่ี ๕ จบ 

๖. อัสสชิสูตร 

ว่าด้วยพระอัสสชิ 

[๘๘] สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานท่ีให้เหย่ือกระแต เขตกรุงราชคฤห์ 

สมัยน้ัน ท่านพระอัสสชิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก พักอยู่ท่ีกัสสปการาม 

คร้ังน้ัน ท่านพระอัสสชิเรียกภิกษุผู้อุปัฏฐากท้ังหลายมากล่าวว่า มาเถิด ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย พวก

ท่านจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทพระยุคลบาทด้วยเศียรเกล้าตามคำของผมว่า 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุอัสสชิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของ 

พระองค์ด้วยเศียรเกล้า และขอพวกท่านจงกราบทูลอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทาน

วโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเย่ียมภิกษุอัสสชิถึงท่ีอยู่เถิด 
                                                        
17 นำศัสตรามา ในที่นี้หมายถึงนำศัสตรามาฆ่าตัวตาย คือตัดก้านคอ (ส.ํข.อ. (บาลี) ๒/๘๗/๓๔๓, ส.ํสฬา.อ. (บาลี) ๓/๘๗/

๒๒) 



 ๑๗ 

ภิกษุเหล่าน้ันรับคำแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้ว น่ัง ณ ท่ีสมควร 

ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุอัสสชิอาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ท่านขอ

ถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระองค์ด้วยเศียรเกล้า และฝากมากราบทูลอย่างน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 

ขอประทานวโรกาส ขอพระผู้มีพระภาคโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จไปเย่ียมภิกษุอัสสชิถึงท่ีอยู่เถิด  

พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ 

คร้ันในเวลาเย็น พระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากท่ีหลีกเร้นแล้ว เข้าไปเย่ียมท่านพระอัสสชิถึงท่ีอยู่ 

ท่านพระอัสสชิได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงลุกข้ึนจากเตียง  

ลำดับน้ัน พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอัสสชิดังน้ีว่า อย่าเลย อัสสชิ เธออย่าลุกจากเตียงเลย 

เราจักน่ังบนอาสนะท่ีปูลาดไว้น้ัน  

พระผู้มีพระภาคประทับน่ังบนพุทธอาสน์ท่ีปูลาดไว้แล้ว ได้ตรัสถามว่า อัสสชิ เธอยังสบายดีหรือ ยัง

พอเป็นอยู่ได้หรือ ฯลฯ อาการทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ 

ท่านพระอัสสชิกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนา

มีแต่กำเริบหนักข้ึน ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ พระพุทธเจ้าข้า 

อัสสชิ เธอไม่รำคาญ ไม่ทุรนทุรายบ้างหรือ 

ความจริง ข้าพระองค์รำคาญ ทุรนทุรายมาก พระพุทธเจ้าข้า 

อัสสชิ เธอติเตียนตนเองโดยศีลได้หรือไม่ 

ข้าพระองค์ติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าข้า 

อัสสชิ ถ้าเธอติเตียนตนเองโดยศีลไม่ได้แล้ว เม่ือเป็นเช่นน้ัน เธอจะรำคาญ ทุรนทุรายไปทำไม 

เม่ือก่อน ข้าพระองค์ระงับกายสังขาร (ลมหายใจเข้าออก) บรรเทาความป่วยไข้อยู่จึงไม่ได้สมาธิ 

เม่ือข้าพระองค์ไม่ได้สมาธิจึงคิดอย่างน้ีว่า เรายังไม่เส่ือมจากสมาธิน้ันหรือ พระพุทธเจ้าข้า 

อัสสชิ สมณพราหมณ์ท้ังหลายท่ีมีสมาธิเป็นแก่นสาร มีสมาธิเป็นคุณแห่งสมณะ เม่ือไม่ได้สมาธิน้ัน

จึงคิดว่า เรายังไม่เส่ือมจากสมาธิน้ันหรือ 

อัสสชิ เธอจะเข้าใจความข้อน้ันว่าอย่างไร รูปเท่ียงหรือไม่เท่ียง 

ไม่เท่ียง พระพุทธเจ้าข้า ฯลฯ  

วิญญาณเท่ียงหรือไม่เท่ียง 

ไม่เท่ียง พระพุทธเจ้าข้า 

เพราะเหตุน้ันแล ฯลฯ อริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างน้ี ฯลฯ รู้ชัดว่า ... ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็น

อย่างน้ีอีกต่อไป  

ถ้าอริยสาวกน้ันเสวยสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า สุขเวทนาน้ันไม่เท่ียง รู้ชัดว่า ไม่น่าหมกมุ่น รู้ชัดว่า ไม่น่า

เพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา ก็รู้ชัดว่า ทุกขเวทนาน้ันไม่เท่ียง รู้ชัดว่า ไม่น่าหมกมุ่น รู้ชัดว่า ไม่น่า

เพลิดเพลิน ถ้าเธอเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รู้ชัดว่า อทุกขมสุขเวทนาน้ันไม่เท่ียง ฯลฯ รู้ชัดว่า ไม่น่า

เพลิดเพลิน  



 ๑๘ 

ถ้าเธอเสวยสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวยสุขเวทนาน้ัน ถ้าเธอเสวยทุกขเวทนา ก็เป็นผู้

ปราศจาก (กิเลส) เสวยทุกขเวทนาน้ัน ถ้าเธอเสวย 

อทุกขมสุขเวทนา ก็เป็นผู้ปราศจาก (กิเลส) เสวยอทุกขมสุขเวทนาน้ัน  

ถ้าอริยสาวกน้ันเสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด ถ้าอริยสาวก

เสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุด ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุด หลังจากตายไปก็รู้ชัดว่า ความเสวย

อารมณ์ท้ังปวงไม่น่าเพลิดเพลิน จักเย็นในโลกน้ีทีเดียว 

อัสสชิ เพราะอาศัยน้ำมันและไส้ ตะเกียงน้ำมันจึงติดอยู่ได้ เพราะส้ินน้ำมันและไส้ ตะเกียงน้ำมัน

น้ันจึงหมดเช้ือดับไป แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน  

เม่ือเสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามีกายเป็นท่ีสุด เม่ือเสวย เวทนามีชีวิตเป็น

ท่ีสุด ก็รู้ชัดว่า เราเสวยเวทนามีชีวิตเป็นท่ีสุด หลังจากตายไป ก็รู้ชัดว่า ความเสวยอารมณ์ท้ังปวงไม่น่า

เพลิดเพลิน จักเย็นในโลกน้ีทีเดียว18 

อัสสชิสูตรท่ี ๖ จบ 

๗. เขมกสูตร 

ว่าด้วยพระเขมกะ 

[๘๙] สมัยหน่ึง พระเถระจำนวนมากอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี สมัยน้ัน ท่านพระเขมกะ

อาพาธ ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก พักอยู่ท่ีพทริการาม  

คร้ันในเวลาเย็น พระเถระท้ังหลายออกจากท่ีหลีกเร้นแล้ว เรียกท่านพระทาสกะมากล่าวว่า มาเถิด 

ท่านทาสกะ ท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงท่ีอยู่แล้วบอกว่า ท่านเขมกะ พระเถระท้ังหลายถามถึงท่านว่า 

เธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กำเริบข้ึนหรือ อาการทุเลาปรากฏ อาการ

กำเริบไม่ปรากฏหรือ 

ท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงท่ีอยู่ได้กล่าวว่า ท่านเขมกะ พระเถระ

ท้ังหลายถามถึงท่านว่า เธอยังสบายดีหรือ ยังพอเป็นอยู่ได้หรือ ทุกขเวทนาทุเลาลง ไม่กำเริบข้ึนหรือ อาการ

ทุเลาปรากฏ อาการกำเริบไม่ปรากฏหรือ  

ท่านพระเขมกะตอบว่า ท่านผู้มีอายุ ผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนา มีแต่กำเริบหนักข้ึน ไม่

ทุเลาลงเลย อาการกำเริบปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ 

คร้ังน้ัน ท่านพระทาสกะเข้าไปหาพระเถระท้ังหลายถึงท่ีอยู่แล้วเรียนว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุ

เขมกะกล่าวว่า ผมไม่สบาย จะเป็นอยู่ไม่ได้ ทุกขเวทนามีแต่กำเริบหนักข้ึน ไม่ทุเลาลงเลย อาการกำเริบ

ปรากฏ อาการทุเลาไม่ปรากฏ 

มาเถิด ท่านทาสกะ ท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงท่ีอยู่แล้วบอกว่า ท่านเขมกะ พระเถระท้ังหลาย

ฝากมาถามว่า ท่านผู้มีอายุ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

                                                        
18 ดูเทียบ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๕๕/๒๗๙ 



 ๑๙ 

๑. รูปูปาทานขันธ์   (อุปาทานขันธ์คือรูป)  

๒. เวทนูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือเวทนา)  

๓. สัญญูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือสัญญา)  

๔. สังขารูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือสังขาร)  

๕. วิญญาณูปาทานขันธ์  (อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ)  

ท่านเขมกะพิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทาน ขันธ์ ๕ ประการน้ี 

ท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงท่ีอยู่ ฯลฯ ท่านเขมกะ พระเถระท้ังหลาย

ฝากมาถามว่า ท่านผู้มีอายุ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

๑. รูปูปาทานขันธ์  ฯลฯ ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ 

ท่านเขมกะพิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทาน ขันธ์ ๕ ประการน้ี 

ท่านผู้มีอายุ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

๑. รูปูปาทานขันธ์  ฯลฯ ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ 

ผมไม่พิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีเลย 

คร้ังน้ัน ท่านพระทาสกะเข้าไปหาพระเถระท้ังหลายถึงท่ีอยู่แล้วเรียนว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุ

เขมกะกล่าวว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

๑. รูปูปาทานขันธ์  ฯลฯ ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ 

ผมไม่พิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีเลย 

มาเถิด ท่านทาสกะ ท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงท่ีอยู่แล้วบอกว่า ท่านเขมกะ พระเถระท้ังหลาย

ฝากมาถามว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

๑. รูปูปาทานขันธ์  ฯลฯ ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ 

ทราบว่า หากท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ 

ประการน้ีเลย ถ้าเช่นน้ัน ท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันต ขีณาสพ 

ท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงท่ีอยู่ ฯลฯ ท่านเขมกะ พระเถระท้ังหลาย

ฝากมาถามว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ี ท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

๑. รูปูปาทานขันธ์  ฯลฯ ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ 

ทราบว่า หากท่านเขมกะไม่พิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ 

ประการน้ีเลย ถ้าเช่นน้ัน ท่านเขมกะก็เป็นพระอรหันต ขีณาสพ 

ท่านผู้มีอายุ อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

๑. รูปูปาทานขันธ์  ฯลฯ ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ 

ผมไม่พิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ี และผมก็

ไม่ได้เป็นพระอรหันตขีณาสพ แต่ผมเข้าใจว่า เรามี ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ และผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็น

ว่า เราเป็นอย่างน้ี 



 ๒๐ 

คร้ังน้ัน ท่านพระทาสกะเข้าไปหาพระเถระท้ังหลายถึงท่ีอยู่แล้วเรียนว่า ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ภิกษุ

เขมกะกล่าวว่า อุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว ได้แก่  

๑. รูปูปาทานขันธ์  ฯลฯ ๕. วิญญาณูปาทานขันธ์ 

ผมไม่พิจารณาเห็นอัตตา หรือส่ิงท่ีเน่ืองด้วยอัตตาอะไร ๆ ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีเลย และ

ผมก็ไม่ได้เป็นพระอรหันตขีณาสพ แต่ผมเข้าใจว่า เรามี ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ และผมก็ไม่ได้พิจารณา

เห็นว่า เราเป็นอย่างน้ี 

มาเถิด ท่านทาสกะ ท่านจงเข้าไปหาภิกษุเขมกะถึงท่ีอยู่แล้วบอกว่า ท่านเขมกะ พระเถระท้ังหลาย

ฝากมาถามว่า คำท่ีท่านกล่าวว่า เรามี น้ันคืออย่างไร ท่านกล่าวว่า เรามีรูป กล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ท่าน

กล่าวว่า เรามีเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... ท่านกล่าวว่า เรามีวิญญาณ กล่าวว่า เรามีนอกจากวิญญาณ 

ท่านเขมกะ คำท่ีท่านกล่าวว่า เรามี น้ันคืออย่างไร 

ท่านพระทาสกะรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระเขมกะถึงท่ีอยู่ได้กล่าวว่า ท่าน เขมกะ พระเถระ

ท้ังหลายฝากมาถามว่า คำท่ีท่านกล่าวว่า เรามี น้ันคืออย่างไร ท่านกล่าวว่า เรามีรูป กล่าวว่า เรามีนอกจาก

รูป ท่านกล่าวว่า เรามีเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... ท่านกล่าวว่า เรามีวิญญาณ กล่าวว่า เรามีนอกจาก

วิญญาณ ท่านเขมกะ คำท่ีท่านกล่าวว่า เรามี น้ันคืออย่างไร 

พอทีเถิด ท่านทาสกะ การเดินไปเดินมาบ่อย ๆ น้ีจะมีประโยชน์อะไร ท่านจงหยิบไม้เท้ามา ผมจัก

เข้าไปหาพระเถระท้ังหลายเอง 

ลำดับน้ัน ท่านพระเขมกะยันไม้เท้าเข้าไปหาพระเถระท้ังหลายถึงท่ีอยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นท่ี

บันเทิงใจ พอเป็นท่ีระลึกถึงกันแล้ว น่ัง ณ ท่ีสมควร คร้ันแล้ว พระเถระท้ังหลายได้ถามว่า ท่านเขมกะ คำท่ี

ท่านกล่าวว่า เรามี น้ันคืออย่างไร ท่านกล่าวว่า เรามีรูป กล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ท่านกล่าวว่า เรามีเวทนา 

... สัญญา ... สังขาร ... ท่านกล่าวว่า เรามีวิญญาณ กล่าวว่า เรามีนอกจากวิญญาณ ท่านเขมกะ คำท่ีท่าน

กล่าวว่า เรามี น้ันคืออย่างไร 

ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ผมไม่ได้กล่าวว่า เรามีรูป ท้ังไม่ได้กล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ผมไม่ได้กล่าวว่า 

เรามีเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ท้ังไม่ได้กล่าวว่า เรามีนอกจากวิญญาณ แต่ผมเข้าใจว่า เรามี 

ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ และผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่า เราเป็นอย่างน้ี 

ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย เปรียบเหมือนกล่ินดอกอุบลก็ดี ดอกปทุมก็ดี ดอกบุณฑริกก็ดี ผู้ท่ีกล่าวว่า 

กล่ินของใบ ว่า กล่ินของสี หรือว่า กล่ินของเกสร อย่างน้ี ช่ือว่ากล่าวถูกต้องหรือ 

ไม่ถูกต้อง ท่านผู้มีอายุ 

ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย เม่ือจะตอบให้ถูกต้อง ควรตอบอย่างไร 

ท่านผู้มีอายุ เม่ือจะตอบให้ถูกต้อง ควรตอบว่า กล่ินของดอก 

ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ผมไม่ได้กล่าวว่า เรามีรูป ท้ังไม่ได้กล่าวว่า เรามีนอกจากรูป ผมไม่ได้กล่าวว่า 

เรามีเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ท้ังไม่ได้กล่าวว่า เรามีนอกจากวิญญาณ แต่ผมเข้าใจว่า เรามี 

ในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการ และผมก็ไม่ได้พิจารณาเห็นว่า เราเป็นอย่างน้ี 



 ๒๑ 

โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบ้ืองต่ำ) ๕ ประการพระอริยสาวกละได้แล้วก็จริง แต่ท่านก็ยังถอน

มานะ ฉันทะ และอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการว่า เรามี ไม่ได้ ต่อมา ท่านพิจารณาเห็น

ความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการว่า รูปเป็นอย่างน้ี ความเกิดข้ึนแห่งรูปเป็นอย่าง

น้ี ความดับแห่งรูปเป็นอย่างน้ี เวทนาเป็นอย่างน้ี ... สัญญาเป็นอย่างน้ี ... สังขารเป็นอย่างน้ี ... วิญญาณเป็น

อย่างน้ี ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณเป็นอย่างน้ี ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างน้ี เม่ือท่านพิจารณาเห็นความ

เกิดข้ึนและความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีอยู่ ถึงแม้ท่านจะยังถอนมานะ ฉันทะ และอนุสัย

อย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการว่า เรามี ไม่ได้ แต่มานะ ฉันทะ และอนุสัยก็ถูกเพิกถอนข้ึนได้ 

ผ้าสกปรกเป้ือนมลทิน เจ้าของผ้ามอบผ้าน้ันให้แก่ช่างซักผ้า ช่างซักผ้าขย้ีผ้าน้ันในน้ำด่างเกลือ น้ำ

ด่างข้ีเถ้า หรือในโคมัยแล้ว ซักในน้ำสะอาด ผ้าน้ันสะอาดก็จริง แต่ผ้าน้ันก็ยังไม่หมดกล่ินน้ำด่างเกลือ กล่ิน

น้ำด่างข้ีเถ้า หรือกล่ินโคมัยท่ีติดอยู่ ช่างซักผ้ามอบผ้าน้ันคืนให้เจ้าของไป เจ้าของเก็บผ้าน้ันใส่ไว้ในหีบ อบ

ด้วยกล่ิน แม้ผ้าน้ันจะยังไม่หมดกล่ินน้ำด่างเกลือ กล่ินน้ำด่างข้ีเถ้า หรือกล่ินโคมัยท่ีติดอยู่ แต่กล่ินน้ันก็

หายไป แม้ฉันใด ท่านผู้มีอายุท้ังหลาย ข้อน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน สังโยชน์เบ้ืองต่ำ ๕ ประการ พระอริยสาวก

ละได้แล้วก็จริง แต่ท่านก็ยังถอนมานะ ฉันทะ และอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการว่า เรามี 

ไม่ได้ ต่อมา ท่านพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการว่า รูปเป็นอย่างน้ี 

ความเกิดข้ึนแห่งรูปเป็นอย่างน้ี ความดับแห่งรูปเป็นอย่างน้ี เวทนาเป็นอย่างน้ี ... สัญญาเป็นอย่างน้ี ... 

สังขารเป็นอย่างน้ี ... วิญญาณเป็นอย่างน้ี ความเกิดข้ึนแห่งวิญญาณเป็นอย่างน้ี ความดับแห่งวิญญาณเป็น

อย่างน้ี เม่ือท่านพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเส่ือมไปในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการน้ีอยู่ ถึงแม้ท่านจะ

ยังถอนมานะ ฉันทะ และอนุสัยอย่างละเอียดในอุปาทานขันธ์ ๕ ประการว่า เรามี ไม่ได้ แต่มานะ ฉันทะ 

และอนุสัยก็ถูกเพิกถอนข้ึนได้ 

เม่ือท่านพระเขมกะกล่าวอย่างน้ีแล้ว พระเถระท้ังหลายได้กล่าวว่า พวกผมไม่ได้ถามมุ่งเบียดเบียน

ท่านเลย แต่ท่านเขมกะสามารถบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย ซ่ึงคำส่ังสอนของ

พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันโดยพิสดาร ตามท่ีท่านบอก แสดง บัญญัติ กำหนด เปิดเผย จำแนก ทำให้ง่าย

แล้วโดยพิสดาร 

ท่านพระเขมกะได้กล่าวอย่างน้ีแล้ว พระเถระท้ังหลายมีใจยินดี ต่างช่ืนชมภาษิตของท่านเขมกะ ก็

เม่ือท่านพระเขมกะกล่าวเวยยากรณภาษิตน้ีอยู่ จิตของพระเถระประมาณ ๖๐ รูปและของท่านพระเขมกะ 

ก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือม่ัน 

เขมกสูตรท่ี ๗ จบ 

๘. ฉันนสูตร 

ว่าด้วยพระฉันนะ 

[๙๐] สมัยหน่ึง พระเถระจำนวนมากอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี คร้ันในเวลา

เย็น ท่านพระฉันนะออกจากท่ีหลีกเร้นแล้ว ถือลูกดาลเดินเข้าออกวิหารกล่าวว่า ขอท่านท้ังหลาย จง

ตักเตือน พร่ำสอน แสดงธรรมีกถาแก่ผม พอท่ีผมจะเห็นธรรมได้ 



 ๒๒ 

เม่ือท่านพระฉันนะกล่าวอย่างน้ีแล้ว พระเถระท้ังหลายได้กล่าวกับท่านว่า ท่านฉันนะ รูปไม่เท่ียง 

เวทนาไม่เท่ียง สัญญาไม่เท่ียง สังขารไม่เท่ียง วิญญาณไม่เท่ียง รูปเป็นอนัตตา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร 

... วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา 

ลำดับน้ัน ท่านพระฉันนะได้มีความคิดว่า แม้เราก็มีความคิดว่า รูปไม่เท่ียง เวทนา ... สัญญา ... 

สังขาร ... วิญญาณไม่เท่ียง รูปเป็นอนัตตาเวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารท้ังปวง

ไม่เท่ียง ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา ก็เม่ือเป็นเช่นน้ี จิตของเราไม่แล่นไป ไม่เล่ือมใส ไม่ต้ังอยู่ ไม่น้อมไปใน

ธรรมเป็นท่ีระงับสังขารท้ังปวง เป็นท่ีสละอุปธิท้ังปวง เป็นท่ีส้ินตัณหา เป็นท่ีสำรอกราคะ เป็นท่ีดับ(ทุกข์) 

เป็นท่ีดับ(ตัณหา) ความสะดุ้งกลัวและอุปาทานก็เกิดข้ึน ใจจึงท้อถอย เม่ือเป็นเช่นน้ี อะไรเล่าเป็นอัตตาของ

เรา แต่ความคิดอย่างน้ีย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นธรรม ใครเล่าจะแสดงธรรมแก่เรา พอท่ีเราจะเห็นธรรมได้ 

ลำดับน้ัน ท่านพระฉันนะได้มีความคิดต่อไปว่า ท่านอานนท์น้ีอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ซ่ึง

พระศาสดาทรงสรรเสริญและเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผู้เป็นวิญญูชนก็ยกย่อง จะสามารถแสดงธรรมแก่เรา 

พอท่ีเราจะเห็นธรรมได้ อน่ึง เราก็มีความคุ้นเคยในท่านอานนท์มาก ทางท่ีดี เราควรเข้าไปหาท่านอานนท์ 

ถึงท่ีอยู่ 

ต่อมา ท่านพระฉันนะเก็บงำเสนาสนะแล้ว ถือบาตรและจีวร เข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงโฆสิตา

ราม เขตกรุงโกสัมพี ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นท่ีบันเทิงใจ พอเป็นท่ีระลึกถึงกันแล้ว น่ัง ณ ท่ีสมควร ได้

กล่าวว่า  

ท่านอานนท์ สมัยหน่ึง ผมอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เขตกรุงพาราณสี คร้ันในเวลาเย็น ผมออก

จากท่ีหลีกเร้น ถือลูกดาลเดินเข้าออกวิหารได้กล่าวว่า ขอท่านท้ังหลาย จงตักเตือน พร่ำสอน แสดงธรรมีก

ถาแก่ผม พอท่ีผมจะเห็นธรรมได้ เม่ือผมกล่าวอย่างน้ีแล้ว พระเถระท้ังหลายได้กล่าวว่า ฉันนะ รูปไม่เท่ียง 

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณไม่เท่ียง รูปเป็นอนัตตา ฯลฯ วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารท้ังปวงไม่

เท่ียง ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา 

ท่านผู้มีอายุ ผมได้มีความคิดว่า แม้เราก็มีความคิดว่า รูปไม่เท่ียง ฯลฯ วิญญาณไม่เท่ียง รูปเป็น

อนัตตา เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณเป็นอนัตตา สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา 

ก็เม่ือเป็นเช่นน้ี จิตของเราไม่แล่นไป ไม่เล่ือมใส ไม่ต้ังอยู่ ไม่น้อมไปในธรรมเป็นท่ีระงับสังขารท้ังปวง เป็นท่ี

สละอุปธิท้ังปวง เป็นท่ีส้ินตัณหา เป็นท่ีสำรอกราคะ เป็นท่ีดับ(ทุกข์) เป็นท่ีดับ (ตัณหา) ความสะดุ้งกลัวและ

อุปาทานก็เกิดข้ึน ใจจึงท้อถอย เม่ือเป็นเช่นน้ี อะไรเล่าเป็นอัตตาของเรา แต่ความคิดอย่างน้ีย่อมไม่มีแก่ผู้

เห็นธรรม ใครเล่าจะแสดงธรรมแก่เรา พอท่ีเราจะเห็นธรรมได้ 

ท่านผู้มีอายุ ผมได้มีความคิดต่อไปว่า ท่านอานนท์น้ีอยู่ ณ โฆสิตาราม เขตกรุงโกสัมพี ซ่ึงพระ

ศาสดาทรงสรรเสริญและเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผู้เป็นวิญญูชนก็ยกย่อง จะสามารถแสดงธรรมแก่เรา 

พอท่ีเราจะเห็นธรรมได้ อน่ึง เราก็มีความคุ้นเคยในท่านอานนท์มาก ทางท่ีดี เราควรเข้าไปหาท่านอานนท์

ถึงท่ีอยู่ ขอท่านอานนท์จงตักเตือน พร่ำสอน แสดงธรรมีกถาแก่ผม พอท่ีผมจะเห็นธรรมได้เถิด 



 ๒๓ 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า แม้ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี ผมก็พอใจยินดีกับท่านฉันนะ ท่านฉันนะได้ทำ

ความเห็นให้ชัดแจ้ง ทำลายความด้ือดึงแล้ว ท่านฉันนะ ท่านจงเง่ีย โสตลง ท่านสมควรจะรู้ธรรมได้อย่าง

แจ่มแจ้ง  

ลำดับน้ัน ปีติและปราโมทย์อย่างย่ิง ได้เกิดข้ึนแก่ท่านพระฉันนะด้วยเหตุเพียงเท่าน้ันว่า เราสมควร

จะรู้ธรรมได้อย่างแจ่มแจ้ง 

ท่านพระอานนท์กล่าวว่า ท่านฉันนะ ผมได้สดับคำน้ีมาเฉพาะพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคผู้ตรัส

สอนภิกษุกัจจานโคตรอยู่ว่า กัจจานะ โดยมาก โลกน้ีอาศัยท่ีสุด ๒ อย่าง คือ (๑) ความมี (๒) ความไม่มี  

ก็เม่ือบุคคลเห็นความเกิดข้ึนของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ความไม่มีในโลกก็ไม่มี 

เม่ือบุคคลเห็นความดับของโลกด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ความมีในโลกก็ไม่มี  

กัจจานะ โดยมาก โลกน้ีพัวพันอยู่ด้วยอุบายและความยึดม่ันอันเป็นเหตุถือม่ัน แต่อริยสาวกน้ีไม่

เข้าไปยึดม่ันอุบายและความยึดม่ันอันเป็นเหตุท่ีใจเข้าไปต้ังม่ันถือม่ันและนอนเน่ืองว่า อัตตาของเรา ไม่

เคลือบแคลง ไม่สงสัยว่า ทุกข์น่ันแลเม่ือเกิดย่อมเกิดข้ึน ทุกข์เม่ือดับย่อมดับไป อริยสาวกน้ันมีญาณหย่ังรู้ใน

เร่ืองน้ีโดยไม่ต้องเช่ือผู้อ่ืนเลย  

กัจจานะ ด้วยเหตุเพียงเท่าน้ี จัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิ  

กัจจานะ ท่ีสุดอย่างท่ี ๑ น้ี คือ ส่ิงท้ังปวงมีอยู่ ท่ีสุดอย่างท่ี ๒ น้ี คือ ส่ิงท้ังปวงไม่มี ตถาคตไม่เข้าไป

ใกล้ท่ีสุดท้ัง ๒ น้ีแสดงธรรมโดยสายกลางว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี เพราะสังขารเป็นปัจจัย 

วิญญาณจึงมี ฯลฯ ความเกิดข้ึนแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ีมีได้ด้วยประการอย่างน้ี เพราะอวิชชาน่ันแลดับไม่

เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ ฯลฯ ความดับแห่งกองทุกข์ท้ังมวลน้ีมีได้ด้วย

ประการอย่างน้ี 

ท่านพระฉันนะกล่าวว่า ท่านอานนท์ ข้อท่ีเพ่ือนพรหมจารีท้ังหลายผู้เช่นกับท่านเป็นผู้อนุเคราะห์ 

มุ่งประโยชน์ ว่ากล่าว พร่ำสอน ย่อมเป็นอย่างน้ัน และเพราะได้ฟังธรรมเทศนาน้ีของท่านอานนท์ ผมจึงได้

บรรลุธรรม 

ฉันนสูตรท่ี ๘ จบ 

๙. ราหุลสูตร 

ว่าด้วยพระราหุล 

[๙๑] เร่ืองเกิดข้ึนท่ีกรุงสาวัตถี  

คร้ังน้ัน ท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้ว น่ัง ณ ท่ีสมควร ได้

ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังน้ีว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เม่ือบุคคลรู้ เห็นอย่างไร จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ 

และมานานุสัยในกายท่ีมีวิญญาณน้ี และในนิมิตท้ังปวงในภายนอก 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ราหุล รูปอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายใน

หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม บุคคลเห็นรูปท้ังหมดน้ันด้วยปัญญา

อันชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา  



 ๒๔ 

เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ...  

สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง ...  

สังขารเหล่าใดเหล่าหน่ึง ...  

วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก ฯลฯ บุคคล

เห็นวิญญาณท้ังหมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ัน

ไม่ใช่อัตตาของเรา 

ราหุล เม่ือบุคคลรู้ เห็นอย่างน้ี จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ และมานานุสัย ในกายท่ีมีวิญญาณน้ี 

และในนิมิตท้ังปวงในภายนอก 

ราหุลสูตรท่ี ๙ จบ 

๑๐. ทุติยราหุลสูตร 

ว่าด้วยพระราหุล สูตรท่ี ๒ 

[๙๒] เร่ืองเกิดข้ึนท่ีกรุงสาวัตถี 

ท่านพระราหุลน่ัง ณ ท่ีสมควร ได้ทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เม่ือบุคคลรู้ เห็นอย่างไร ใจจึง

จะปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัยในกายท่ีมีวิญญาณน้ี และในนิมิตท้ังปวงในภายนอก ก้าวล่วง

มานะด้วยดี สงบระงับ หลุดพ้นดีแล้ว 

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ราหุล รูปอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายใน

หรือภายนอก หยาบหรือละเอียด ฯลฯ ไกลหรือใกล้ก็ตาม บุคคลเห็นรูปท้ังหมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบตาม

ความเป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ถือ

ม่ัน  

เวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ...  

สัญญาอย่างใดอย่างหน่ึง ...  

สังขารเหล่าใดเหล่าหน่ึง ...  

วิญญาณอย่างใดอย่างหน่ึง ท้ังท่ีเป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ภายในหรือภายนอก หยาบหรือ

ละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล้ก็ตาม บุคคลเห็นวิญญาณท้ังหมดน้ันด้วยปัญญาอันชอบตามความ

เป็นจริงอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นน่ัน น่ันไม่ใช่อัตตาของเรา เป็นผู้หลุดพ้นแล้ว เพราะไม่ถือม่ัน  

ราหุล เม่ือบุคคลรู้ เห็นอย่างน้ี ใจจึงจะปราศจากอหังการ มมังการ และมานานุสัยในกายท่ีมี

วิญญาณน้ี และในนิมิตท้ังปวงในภายนอก ก้าวล่วงมานะด้วยดี สงบระงับ หลุดพ้นดีแล้ว  

ทุติยราหุลสูตรท่ี ๑๐ จบ 

เถรวรรคท่ี ๔ จบ 

 

 


