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การบรรยายครั้งที่ 24∗∗  วันอาสาฬหบูชา  : อบุติัการณแหงธรรมรัตนะและสังฆรัตนะ
จากนีไ้ปขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟง แนวทางคํ าสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา

ในวนันี้ตั้งหัวขอเร่ืองวา วันอาสาฬหบูชา : อุบตัิการณแหงธรรมรัตนะและสงัฆรัตนะ โดยเฉพาะอา-
สาฬหบูชา (วันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 8 ) มีความสํ าคัญที่เชื่อมตอกับวันวิสาขบูชา (วันขึ้น 15 คํ่ า เดือน 6 )
เพราะวันวิสาขบชูานัน้ ถาตัดเอาการประสูติและการปรินิพพานออกไป เราก็พูดเพื่อจะใหเขาใจและจดจํ า
ไดงายวา วันวิสาขบชูาเปนวันคลายวันเกิดพระพุทธเจา วันอาสาฬหบูชาเปนวันเกิดพระธรรมและพระ
สงฆ

 จะอธบิายใหทานทั้งหลายฟงดังตอไปนี้ หลังจากที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูในวันขึ้น 15 คํ่ า เดือน
6 แลว พระองคก็ทรงพิจารณาธรรมะที่พระองคทรงบรรลุใชเวลาพอสมควร จากนั้นพระพุทธเจาก็ทรง
ด ําริวา จะทรงไปเทศนโปรดใครดี ในคัมภีรกลาววา ในตอนแรกนั้น พระองคเกิดความทอแท เนื่องจาก
ธรรมะที่ทรงบรรลุเปนธรรมะที่ลึกซึ้ง ยากนักที่มนุษยโลกผูมีกิเลสจะสามารถเขาใจและบรรลุธรรมได
ต ําราจงึกลาววา ทาวสหัมบดีพรหม เกรงวาสัตวทั้งหลายจะไมไดรับประโยชนจากการที่พระพุทธเจาทรง
ทอพระทัยจึงลงมาทูลอาราธนาใหพระพุทธเจาแสดงธรรม

เร่ืองนีก้เ็ปนธรรมเนียมที่พวกเราชาวพุทธ เวลาพระจะเทศนก็จะตองมีการอาราธนาธรรม ที่เรา
อาราธนากันวา พรัหมา จะ โลกาธิปะตี สะหมัปะติ ฯลฯ ผูรูบางทานก็อธิบายวา ทาวสหัมบดีพรหม อันที่
จริงก็คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซ่ึงมีอยูในพระทยัของพระพุทธเจานั่นเอง ไมจํ าเปนตองมีใคร
อาราธนาพระพุทธเจาก็ตองเทศนอยูแลว เพราะการที่พระองคทรงบํ าเพ็ญบารมี 4 อสงไขยกับอีก 1 แสน
กปันัน้ จุดประสงคก็คือ ตองการจะประกาศพระศาสนานั่นเอง
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เพราะฉะนัน้ พระพรหมในที่นี้จึงมี 2 ความหมาย คือ ทาวสหัมบดีพรหมและพรหมวิหารในใจ

ของพระพุทธเจา เมื่อทรงพระดํ าริวาจะไปเทศนโปรดใคร พระองคก็ทรงนึกถึงอาจารยทั้งสอง ที่พระ
องคทรงเคยไปศึกษาในเรื่องฌานสมาบัติทั้ง 8 ประการ คือ ศึกษารูปฌาน 4 และอรูปฌาน 3 กับอาฬาร-
ดาบส กาลามโคตร และอรูปฌานที่ 4 กับอุทกดาบส รามบุตร ในขณะนั้นเทวดาก็มาทูลวา ขณะนี้อาจารย
ทัง้ 2 ไดส้ินชีพและไปเกิดในอรูปพรหมแลว พระพุทธเจาก็ทรงดํ าริวา อาจารยทั้ง 2 ไดสูญสิ้นจากความดี
เสยีแลว เนื่องจากในอรูปพรหมนั้นไมสามารถมีอวัยวะ คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย มีแตจิตอยางเดียว จึงไม
สามารถที่จะมีอวัยวะเปนตัวรับฟงพระธรรมเทศนาได

จากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงดํ าริถึงปญจวัคคีย ฤาษีทั้ง 5 ที่มาปรนนิบัติพระพุทธเจาเมื่อคร้ังบํ าเพ็ญ
ทกุรกิริยาคือการทรมานตนเอง จึงทรงดํ าริที่จะไปเทศนโปรดปญจวัคคียทั้ง 5 จึงเสด็จจาก อุฬุเวลาเสนา
นิคม ริมฝงแมนํ้ าเนรญัชราที่พระองคบรรลุ เสด็จดํ าเนินดวยพระบาทเปลาไปที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ที่
เมืองพาราณสี เมื่อปญจวคัคยีทัง้ 5 ไดเห็นพระพุทธเจาเสด็จมาก็แสดงอาการกระดางกระเดื่องดวยพากัน
คดิวา พระสมณโคดมคงจะอยูคนเดียวแลวไมมีคนปรนนิบัติเลยจะตองมาหาพวกเราใหไปปรนนิบัติอีก
กระมัง

แตเมือ่พระพุทธเจาเสด็จมาถึง ดวยอํ านาจความเคารพรักแตกาลกอน ปญจวัคคียก็เชื้อเชิญให
พระพทุธเจาประทับนั่ง แตก็ยังใชคํ าพูดเปนเชิงลักษณะที่ไมเคารพ พระพุทธเจาจึงตรัสวา ดูกอน ปญจ
วคัคีย บัดนี้ ตถาคตไดบรรลุธรรมแลว ตถาคตจักแสดงธรรมโปรดเธอทั้งหลาย ปญจวัคคียก็ไมเชื่อ
เพราะวาในยุคนั้นเขามีความคิดวา ถาจะบรรลุธรรมตัดกิเลสได จะตองใชวิธีการที่ทรมานตัวเองที่เรียกวา
อัตตกิลมถานโุยค แตปรากฏวาขนาดทรมานตัวเองยังไมไดบรรลุธรรมแลวเมื่อพระสมณโคดมเวียนมา
เพือ่ความเปนคนมักมาก คือมาฉันอาหาร จะบรรลุธรรมไดอยางไร

พระพุทธเจาจึงตรัสใหสติแกปญจวคัคียวา ในสมัยกอน เราเคยบอกเธอทั้งหลายหรือไม วาเราได
บรรลุธรรม บัดนี้ตถาคตขอยืนยันวา ตถาคตตรัสรูแลว ทานทั้งหลายพึงสดับตั้งใจฟงธรรมะเถิด ปรากฏ
วาปญจวัคคีย เมื่อไดสดับพระสรุเสยีงของพระพุทธเจาเชนนั้น ก็รูสึกวาคงจะเปนจริงกระมัง จึงตั้งอกตั้ง
ใจฟงพระธรรมเทศนา พระพุทธเจาก็ทรงแสดงพระธรรมเทศนาในวัน อาสาฬหบูชาที่ช่ือวาธมัมจักกัปป
วัตนสตูร สูตรที่วาดวยการหมุนกงลอธรรมจักรใหไปในทิศทางทั้งหลาย เมื่อทรงแสดงธรรมจบ หัวหนา
ปญจวัคคียคือ โกณฑญัญะ ก็ไดดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุเปนพระโสดาบัน

เพราะฉะนั้นในวันอาสาฬหบูชา จึงกลาวไดวา เปนวันที่เกิดพระธรรมคือพระธมัมจักกัปปวัตน
สูตร และพระสงฆองคแรกก็คือ โกณฑญัญะ ซ่ึงพระโกณฑญัญะนี้เปนพราหมณผูใหญ เมื่อคร้ังตอนที่
พระพทุธเจาพระชนมายุไดเพียง 5 วัน พระราชบิดาไดเชิญพราหมณ 108 คนเขามาทานอาหารในวังและ
คดัพราหมณ 8 คนถวายพระนามพระราชกุมาร โกณฑญัญะผูนี้แหละเปนพราหมณ 1 ใน 8 คนและเปน
พราหมณหนุมที่สุดคนเดียวที่ยกนิ้ว 1 นิ้วข้ึนแลวทํ านายวา เจาชายสทิธตัถะจะตองออกบวชและเปนพระ
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พทุธเจาอยางเดียว และทานก็รอคอยวันเวลานั้นมาเปนระยะเวลานาน จนเมื่อพระพุทธเจาออกผนวช
ทานก็ตามไปปรนนิบัติและก็ไดประสบความสํ าเร็จคือบรรลุธรรม

ดงันัน้ในวันนี้ก็จะหยิบเอาเนื้อหาของธัมมจักกัปปวัตนสตูร มาสรุปใหฟงดังตอไปนี้ พระธรรม
เทศนากณัฑนี้มีทั้งหมด 3 ประเด็นหลัก ๆ ประเด็นที่ 1 ก็คือ พระพุทธเจาทรงวิพากษวิจารณ หนทาง 2
เสนทาง ที่บุคคลผูมุงความสุขที่แทจริงของชีวิตไมควรเขาไปของแวะ นั้นก็คือ 1.หนทางที่ยอหยอนเกิน
ไปเรียกวากามสุขัลลิกานุโยค คอื ชีวติบริโภคกามแบบฆราวาส และ 2. หนทางที่ตึงเกินไปเรียกวาอัตตกิ-
ลมถานโุยค คอืชีวิตนักบวชที่ทรมานตนเอง จากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงเสนอทางสายกลางวา ทางสาย
กลางนี้คือ หนทางทางที่พระองคทรงบรรลุ นี่คือ ประเด็นขอที่ 1 ประเด็นขอที่ 2 ก็คือ ทรงแสดงอริยสัจ
ทัง้ 4 ประการตามความเปนจริง วา อริยสัจทั้ง 4 มีอะไรบาง ประเด็นที่ 3 ก็คือ ทรงแสดงอริยสัจ 4
ประการพรอมทั้งญาณคือ ความรูที่จะเขาไปปฏิบัติในอริยสัจ 4 ประการ และผลที่ไดจากการแสดงพระ
ธรรมเทศนาก็คือ โกณฑญัญะ ไดบรรลุดวงตาเห็นธรรม นี้ คือ ประเด็นยอเกี่ยวกับพระธรรมเทศนากันฑ
นี้

 จากนีไ้ปกจ็ะอธิบายในรายละเอียดใหทานทั้งหลายไดรับฟง พระธรรมเทศนากัณฑแรกนี้มีช่ือที่
นาวิเคราะหก็คือ ช่ือวา ธัมมจักกัปปวัตนสตูร แปลวา พระธรรมเทศนาที่วาดวยการหมุนกงลอธรรมจักร
ใหวิง่ไปในทิศทั้งหลาย ทานทั้งหลายโปรดสังเกตวา ธรรมจักร ก็คือลอรถศึกในสมัยโบราณ ในสมัย
กอนนัน้ เวลาพระเจาจักรพรรดิจะขึ้นครองโลก ทานก็จะมีธรรมเนียมใหรถมาศึกวิ่งไปในเมืองตาง ๆ ถา
กษตัริยเมอืงไหนไมใหความเคารพมีการฆามาหรือทํ าลายรถมาศึก เมื่อนั้นพระเจาจักรพรรดิก็จะยาตรา
กองทพัอันมหึมาของพระองค เสด็จไปปราบทํ าลายกษัตริยในเมืองนั้น ๆ เพราะฉะนั้นเมื่อกงลอของพระ
เจาจกัรพรรดหิมุนไปที่ไหน ที่นั้นก็จะเต็มไปดวยความทุกขทรมานเดือดรอนนานาประการ เต็มไปดวย
สงคราม กล่ินคาวเลือด เสียงร่ํ าไห

ในทางตรงกันขาม ธรรมจักรของพระพุทธเจานั้นไมเหมือนของพระเจาจักรพรรดิ เพราะพระ
องคเปนจักรพรรดิในทางธรรม เมื่อทรงหมุนกงลอธรรมจักรไปในทิศทางใด ในทิศนั้นก็จะมีแตความสุข
จะมแีตเสยีงสวดมนต กล่ินธูป ควันเทียน มีแตสันติสุขรมเย็น เพราะฉะนั้นชื่อ ปฐมเทศนาคือ การเทศน
กณัฑแรกนี่จึงมีความสํ าคัญมาก เพราะเปนการแสดงถึงจักรพรรดิในทางธรรมของพระพุทธเจา เมื่อพระ
องคทรงเรยีกปญจวัคคียมา พระองคก็ทรงวิจารณเสนทาง 2 เสน ซ่ึงเปนหนทางที่ผิดที่คนชาวโลกได
ด ําเนนิกนัมามากมาย ส่ิงหนึ่งที่มนุษยโลกนี้ปรารถนาเหมือนกันก็คือ ความสุข เพราะฉะนั้น ในการแสวง
หาความสุขของคนในโลกนี้จึงมี 2 เสนทาง

 เสนทางที่ 1 ที่พระองคตรัสก็คือ กามะสุขลัลิกานิโยโค ก็คือ การมีชีวิตแบบฆราวาส การบริโภค
กาม การมีครอบครัว การดํ ารงชีวิตแบบฆราวาส พระองคตรัสวา หีโน คัมโม โปถุชชะนิโก อะนะริโย
อะนตัถะสัญหิโต เปนชีวิตที่ตํ่ า เปนของชาวบาน เปนของปุถุชน ไมประเสริฐ ไมประกอบดวยประโยชน
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เสนทางที่ 2 พระองคตรัสเรียกวา อัตตะกลิะมะถานุโยโค ก็คือ การที่มีคนเปนจํ านวนมากที่

ด ํารงชวีติอยูในเพศฆราวาสแลวเกิดความเบื่อหนาย เพราะวาไมเคยไดพบความสุขที่แทจริงเลย เขาเหลา
นัน้กอ็อกไปบวช เปนฤาษีชีไพรอยูในปา และจากนั้นก็ไปคนพบหนทางที่ผิดอีกเหมือนกัน นั้นก็คือ การ
ทรมานตวัเองในดานตาง ๆ เชน กํ ามือจนกระทั่งเล็บงอกทะลุหลังมือ นอนบนเหล็กแหลม แกผาตากแดด
ตากหมิะ ซ่ึงพระพุทธเจาไดทดลองมาหมดแลวทุกประการ พระพุทธเจาจึงตํ าหนิเสนทางที่ 2 วา ทุกโข
อะนะริโย อะนตัถะสัญหิโต มีแตความลํ าบาก ไมประเสริฐ ไมเกิดประโยชนอันใดเลย แมการออกมา
บวชเปนฤาษีชีไพรแลวทรมานตัวเอง ก็ไมใชหนทางที่จะบรรลุ

จากนัน้ พระองคก็ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาคือเสนทางสายกลาง ที่ไมของแวะกับทางสายที่
หยอนคือชีวิตฆราวาส และทางสายที่ตึงคือชีวิตนักบวชที่ทรมานตัวเอง มัชฌิมาปฏิปทาคือ สัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความคิดชอบ สัมมาวาจา คํ าพูดชอบ สัมมากัมมันตะ การกระทํ าชอบ
สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ  สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ คือ ความระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ
ความตั้งใจมั่นชอบ ตรัสวา อริยมรรคมีองค 8 ประการนี้เปนสิ่งที่พระองคทรงตรัสรู

พระองคทรงแสดงอริยสัจ 4 ประการ ซ่ึงอริยสัจทั้ง 4 ประการนี้ทรงตรัสรู และพวกเราก็ทราบ
กนัมาตัง้แตเล็ก ๆ เรียนกันมาตั้งแตเด็ก ๆ วา อริยสัจ แปลวา ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ อริยสัจ
นัน้พระองคทรงเริ่มตนดวยคํ าวา ทุกข แลวทรงใหคํ านิยามของคํ าวา ทุกข ทุกขก็ไดแก ความเกิด ความ
แก  ความตาย ความเศราใจ การครํ่ าครวญ ความทุกขกาย ความทุกขใจความคับแคนใจ การเจอหนาศัตรู
การพลดัพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบใจ ปรารถนาสิ่งใดไมไดส่ิงนั้นนั่นก็เปนทุกข สรุปแลวก็คือ การเขา
ไปยดึมัน่ถือมั่นวารางกายเปนเรา เปนของเรา เปนความทุกข นี่คือ ทรงแสดงเรื่องของความทุกข

จากนัน้ทรงแสดงเหตุใหเกิดทุกข ยายัง ตัณหา โปโนพภวิกา นันทิราคะสะหะคะตา ตัตระ ตัตรา
ภินันทินี คอืตณัหาความอยาก ที่ทํ าใหเกิดภพใหม ประกอบดวยความเพลิดเพลินยินดี พอใจในอารมณ
นัน้ ๆ เหตใุหเกิดทุกขก็คือ ตัณหา 3 ไดแก กามตัณหา ความอยากใน รูป เสียง กล่ิน รส ภวตัณหา ความ
อยากเปนนัน้เปนนี ้และวิภวตัณหา ความอยากที่จะไมเปนนั่นเปนนี่ ตัณหา 3 ทํ าใหตองเวียนวายตายเกิด
จากนัน้ ตรัสถึงนิโรธ ก็คือ ความดับทุกข ความเปนที่สละคืนซึ่งตัณหา ความเปนภาวะที่จิตสงบตั้งมั่นไม
มีกิเลสเขาเจือปน ตรัสถึงอริยมรรค ซ่ึงก็คือ สัมมาทิฏฐิ จนถึง สัมมาสมาธิ ดังที่ไดกลาวไปแลว

อริยสัจ 4 ประการนั้น พระพุทธเจาตรัสวา ในอริยสัจ 4 ประการนั้นมีญาณ 3 ประการ คือ
สัจจญาณ การรูอริยสัจตามความเปนจริง กิจจญาณ การรูหนาที่ที่ควรจะทํ าในอริยสัจทั้ง 4 ประการ แลวก็
กตญาณ ความรูที่เปนเครื่องปฏิบัติจนสํ าเร็จเสร็จสิ้นในอริยสัจ 4 และก็ทรงสรุปวา ถาตราบใดญาณทั้ง 3
ประการนี้ยังไมเกิดขึ้นแกพระองค พระองคยังไมสามารถทํ าสํ าเร็จในญาณทั้ง 3 ประการ พระองคจะไม
ปฏิญาณตนเองวาเปนพระพุทธเจาเด็ดขาด แตนี่พระองคทํ าสํ าเร็จเสร็จสิ้นแลว ในอริยสัจทั้ง 4 ประการ
ทานจึงใชคํ าวา เอวันติปะริวัฏฏัง แปลวา เวียนรอบ 3 ทะวาทะสาการัง มอีาการ 12 ก็หมายความวา ญาณ
แตละอันก็เขาไปทํ าหนาที่ในอริยสัจ 4   3 X 4 ก็เปน 12
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  ทํ าอยางไรทานทั้งหลาย ก็คือ ในเรื่องของสัจจญาณกด็ังที่ไดกลาวไปแลววา ทุกข สมุทัย

นโิรธ มรรค เปนอยางไร สวนในเรื่องของกิจจญาณและกตญาณนั้น พระองคก็ทรงตรัสวา ทุกขเปนสิ่งที่
จะตองรู เปนสิ่งที่จะตองเขาไปพึงรูวาทุกขเปนอยางไร พระองคก็ไดเขาไปรูแลว และจากนั้น เมื่อพึงรู
และรูแลว ก็เปนอันวาทํ าสํ าเร็จในเรื่องของความทุกข สวนสมุทัย เหตุใหเกิดทุกขนั้น พระองคก็ตรัสวา
ตณัหาคอืเหตใุหเกิดทุกขนั้นเปนสิ่งที่จะตองเขาไปละและบัดนี้พระองคก็ไดละตัณหาทั้ง 3 จนสูญสิ้นไป
จากจติใจพระองคไดเรียบรอยแลว นิโรธ แปลวา ส่ิงที่พระองคจะตองทํ าใหแจง บัดนี้พระองคก็ไดทํ า
นโิรธ คอื นิพพานใหประจักษแจงในใจพระองคแลว สวนขอสุดทายก็คือ มรรค ที่แปลวา แนวทางหรือ
หนทางปฏิบัติเพื่อเขาถึงซึ่งความดับทุกขนั้น เปนสิ่งที่จะตองเจริญ บัดนี้พระองคก็ไดเจริญ จนกระทั่งทํ า
สํ าเร็จเปนที่เรียบรอยแลว

 เพราะฉะนั้น ในอริยสัจทั้ง 4 ประการนี้ วิธีการจํ างาย ๆ ที่ทานทั้งหลายจะพึงเขาใจเพราะเมื่อสัก
ครูนี ้เวลาอธิบายก็อาจจะใชสํ านวนพระไปสักนิดหนึ่ง พูดงาย ๆ วา ในอริยสัจ 4 ประการนี่ ทุกขเปนสิ่ง
ทีจ่ะตองรู สมุทัยเหตุใหเกิดทุกขไดแกตัณหานั้น เปนสิ่งที่จะตองละ นิโรธคือนิพพาน เปนสิ่งที่จะตองทํ า
ใหแจง มรรค คือหนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกขนั้นเปนสิ่งที่จะตองเจริญ วิธีการจํ างาย ๆ ก็คือ รู ละ แจง
เจรญิ นี่คือ ส่ิงที่จะตองพึงกระทํ า พึงปฏิบัติในอริยสัจ 4 ประการ

ดงันั้นในธมัมจักกัปปวัตนสตูรนั้น เราจึงพบวาเปนสิ่งที่มีความสํ าคัญเปนอยางยิ่ง เพราะวาพระ
องคไดแสดงเหตุผล วิธีการปฏิบัติ ทุกอยางครบหมด เราจึงมองวาเปนกระบวนการทางวิทยาศาสตรก็ได
เพราะวาพระพุทธเจาไดเขาไปศึกษา คนควา ทดลองดวยตัวพระองคเองจนกระทั่งสามารถที่จะเขาถึง
ความจรงิคอืนพิพานไดอยางชัดเจน ดวยกระบวนการใชรางกายและจิตใจของพระองคนั่นแหละเปนหอง
แล็บในการศึกษาคนควาและทดลอง

ในทีสุ่ดพระองคก็สามารถทํ าไดสํ าเร็จ ในขณะที่พระองคทรงแสดงธัมมจักกัปปวตันสูตร จน
กระทัง่จบแลวนั้น ถาไมมีพยานมายืนยันวาพระองคสามารถบรรลุไดจริงความเปนพระพุทธเจาก็คงไม
ปรากฏ เมื่อจบพระธรรมเทศนาหัวหนาปญจวัคคียคือโกณฑญัญะ ก็สามารถที่จะเขาใจในธรรมเทศนาที่
พระองคทรงแสดง ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมไดบรรลุเปนอริยบุคคลขั้นที่ 1 คือ เปนพระโสดาบัน

เพราะฉะนั้นทานจึงใชศัพทวา ยังกญิจิ สะมุทะยะธัมมัง สัพพันตัง นิโรธะธัมมัง แปลวา ในขณะ
นัน้ ทานโกณฑญัญะกไ็ดดวงตาเห็นธรรมวา ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งปวง
ลวนมคีวามดบัไปเปนธรรมดา เขาใจชีวิตแลววา ชีวิตก็คือความเกิดขึ้นแลวก็ความดับไป ในขณะนั้น
พระพุทธเจาก็จึงทรงเปลงอุทานวา อัญญาสิ วะตะ โภ โกณฑญัโญ บัดนี้ โกณฑญัญะ ไดรูแลวหนอ
โกณฑญัญะไดเปนพยานการตรัสรูธรรมของตถาคตแลว ดังนั้น พระโกณฑญัญะจึงถูกเรียกวา อัญญา
โกณฑญัญะ แปลวา โกณฑญัญะผูเปนพยานการตรัสรูของพระพุทธเจา

 และตอจากนั้นพระพุทธเจาก็ทรงเทศนพระธรรมเทศนาอื่น ๆ ทํ าใหปญจวัคคียที่เหลือก็คือ
วัปปะ ภทัทยิะ มหานามะ และ อัสสะชิ ก็ไดดวงตาเห็นธรรม คือบรรลุเปนพระโสดาบันเหมือนกันหมด
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ทกุองค  เมื่อทรงเห็นวา ปญจวคัคียไดบรรลุเปนพระโสดาบันครบทั้งหมดแลว พระพุทธเจาก็ทรงแสดง
พระธรรมเทศนาอีกกัณฑหนึ่งที่เรียกวาอนัตตะลักขณะสูตร สูตรที่วาดวยความไมเขาไปยึดมั่นถือมั่น คือ
อนัตตา โกณฑญัญะและสมาชิกอีก 4 ก็ไดบรรลุความเปนอรหันต เปนอริยบุคคลสูงสุดในทางพุทธ
ศาสนา

นีค้ือ ใจความยอ ๆ ของ ธัมมจักกัปปวัตนสตูร แตการเทศนกัณฑนี้ คนที่ไดบรรลุคนเดียวก็คือ
พระโกณฑญัญะนัน่เอง ในวันพรุงนี้จะไดบรรยายใหทานทั้งหลายฟงวา วันเขาพรรษาทํ าไมจึงใชคํ าวา
ขงัตวัเพือ่คนหาใจ จะไดหยิบยกเอาวิธีการแนวทางในการปฏิบัติของพระภิกษุซ่ึงเปนพี่ชายคนโตของเรา
วา เมือ่ทานบวชเขามาแลวเพียงแคพรรษาเดียว 3 เดือน ทานสามารถทํ าตัวทาน จากความเปนปุถุชนกลาย
ไปเปนพระอรหันต ทานมีกลยุทธ เทคนิค วิธีการใด ๆ ในการปฏิบัติตัว เพราะฉะนั้น ในวันพรุงนี้ก็เปน
วนัที่จะตอจากอาสาฬหบชูา กค็ือวันเขาพรรษา ซ่ึงก็เปนวันหยุดอีกวันหนึ่งของเรา จะไดยกเอาเรื่องวัน
เขาพรรษาคือขังตัวเพื่อคนหาใจมาบรรยายใหทานทั้งหลายฟงตอไป สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา
ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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