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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรม
ของพระยสเถระ” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท และ เพื่อศึกษา
การบำเพ็ ญ บารมี แ ละการบรรลุ ธ รรมของพระยสเถระ ผลการวิ จั ย พบว่ า การบรรลุ ธ รรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้แก่ การรู้แจ้งในอริยสัจ 4 หลักปฏิบัติวิปัสสนา คือการเจริญสติปัฏฐาน 4
กำหนดรู้ในกาย เวทนา จิต และธรรม การกำหนดรู้รูปนามขันธ์ 5 ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ตามความเป็น
จริง พระยสเถระ ได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าด้วยอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 จิตท่านก็
หลุดพ้นจากอาสวะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ท่านเป็นผู้ท่ีบรรลุธรรมแบบสัทธานุ สารีโดยมีศรัทธาเป็น
ตัวนำ เป็นวิธีการพัฒนาอินทรีย์เพื่อสู่วิมุตติ อบรมอริยมรรคด้วยการส่งกระแสจิ ตตามพระธรรม
เทศนากำหนดรู้อาการเกิดดับแห่งจิตด้วยปัญญาญาณแล้วพิจารณาภูมิธรรมตามพระธรรมเทศนา
จนบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 เมื่อบรรลุแล้ว
กลายเป็นศรัทธาวิมุตติเป็นผู้เข้าใจอริยมรรคถูกต้องแล้วเพราะเห็นแจ้งในอริยสัจ 4
คำสำคัญ: (พระยสะ), (การบำเพ็ญบารมี), (การบรรลุธรรม)

สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย/ Palisueksabuddhaghosa Nakronprathum compus Mahachulalongkornrajavidyalaya University.
2 อาจารย์ ป ระจำคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต / Faculty of
Humanities and Social Sciences Suan Dusit University
1

วารสาร มจร บาฬีศกึ ษาพุทธโฆสปริทรรศน์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
2564

37

Abstract
This was a part of research paper entitled ‘A Study of the Perfection Accumulating and
Enlightenment of Yasathera’ aiming at study of the enlightenment in Theravada in Buddhism, and
the perfection cultivation and enlightenment done by qualitative research.
The results of this research indicated that the enlightenment is the state of realizing
the Four Noble Truth. To attain this enlightenment, one must cultivate the wisdom following insight
practice based on Four Foundations of Mindfulness which focuses on body, sensation, mind and all
phenomena observing concluded as Rūpa and Nāma into Three Common Manner as they really
were. Yasathera, in last life, was born as a son of a billionaire of Banarasi city, and Sujāta, his
mother who offered Madhupāyāsa meal to the Buddha on his enlightenment day. When reaching the
adult age, he was bored left the house and listened the teaching of the Buddha dealing with
gradual teachings or Anupubbikathā and the Four Noble, his mind liberated from all fetters
becoming as Saddhanusari which is faith led enlightenment. The method is to cultivate complete
faculties up to liberation. He followed the Buddha’s teaching, observing the rises and falls of all
mental objects, with great insight knowledge, knowing the Noble Truth, and finally entered into
Arahantaship with 4 Patisambhidā, 8 Vimokkha and 6 Abiññā. He became the Arahanta
through Saddhavimutti or the knower of Noble Path due to four Noble truth realizations.
Keywords: (Yasathera), (Perfection Accumulating), (Enlightenment)
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1. บทนำ
ในครั้ ง สมั ย พุ ท ธกาลมี พ ระสาวกบางท่ า นฟั ง ธรรมเทศนาแล้ ว บรรลุ ธ รรมเป็ น พระ
อริยบุคคล และมีพระสาวกมากมายบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานแล้วบรรลุธรรมมีปัญญาบารมีเต็ม
เปี่ยมรู้แจ้งในอริยสัจธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะเข้าใจหลักธรรมในอริยสัจ 4 จึงกำหนดรู้
ทุกขสัจแล้วบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมจบรู้แจ้งแทงตลอด ทำให้เข้าใจรู้แ จ่มแจ้งในเรื่องหลักความ
จริงของชีวติ อันตกอยู่ในกฎแห่งพระไตรลักษณ์ พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่มากด้วยอริยสัจ
เพราะสิ่งทั้งหลายที่พระองค์ไม่ได้บอกยังมีอีกมากมาย ดังพระดำรัสที่สีสปาวันไว้ว่า พระธรรมที่ตรัสรู้
มีมากมายเปรียบดั่งใบไม้ประดู่ลายในป่าใหญ่ แต่มิได้ต รัสบอกภิกษุทั้งหลาย ทรงแสดงเฉพาะนี้ทุกข์
นี้ทุกข์สมุทัย นี้ทุกขนิโรธ และนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 3 ในพระพุทธศาสนานั้นบุคคลผู้ที่จะบรรลุ
สำเร็จ เป็ น พระอริ ย บุ ค คลประเภทใดประเภทหนึ่ ง ในจำนวน 4 จำพวก คื อ พระโสดาบั น พระ
สกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหั นต์ โดยแบ่ งประเภทออกตามมรรคผลของแต่ล ะท่ านที่ได้
ประหาณสังโยชน์ด้วยการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออบรมจิตและพัฒนาปัญญา ชื่อว่าได้ทำตาม
คำสั่งสอนธรรมของพระองค์จักทำที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ โดยมีพระยสเถระเป็นพระอรหันตสาวกผู้ที่
ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์และช่วยในการเผยแผ่ประกาศพระพุ ทธศาสนา ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาการ
บำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ
พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา พระองค์ทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอดระยะเวลา 45
พรรษา ในพรรษาที่ 1 พระองค์ทรงเสด็จจำพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมด้วยพระปัญจวัคคีย์
ขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ที่นั้น เดิมพระยสเถระเกิดในเมืองพาราณสีมีชื่อว่า ยสกุลบุตร ท่านมี
ฐานะอยู่ในตระกูลเศรษฐีสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองเป็นผู้มีความสุขมาแต่กำเนิด สมัยหนึ่งในค่ำ
คืนหนึ่งของฤดูฝน ยสกุลบุตรตื่นขึน้ มาได้เห็นพวกสตรีบริวารกำลังนอนหลับอยู่มีอาการต่าง ๆ กัน เช่น
บางนางบ้างก็น้ำลายไหลปรากฏเป็นเหมือนซากศพที่ถูกทิ้งไว้ในป่าช้า ยสกุลบุตรได้เห็นโทษแห่งกาม
คุณอย่างนีจ้ ิตก็เกิดความเบื่อหน่ายจึงเปล่งอุทานว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” แล้วท่านได้เดิน
ออกจากเรือนมุ่งหน้าไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ในเวลาขณะใกล้รุ่งอรุณ พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลัง
เสด็จจงกรมอยู่ พระองค์ทรงสดับเสียงเปล่งอุทานของยสกุลบุตรดังมาแต่ไกล จึงตรัสตอบว่า “ที่นี่ไม่
วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง จงมาที่นี่เถิด ตถาคตจะแสดงธรรมให้เธอฟัง ” ยสกุลบุตรได้ฟังพระพุทธดำรัส
แล้วเข้าไปเฝ้าถวายอภิวาทพระบาทขององค์แล้วนั่งลงในที่ สมควรแก่ตน ครั้นแล้วพระองค์ทรงแสดง
ธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถา 4 ธรรมเทศนาที่แสดงเนื้อความลุ่มลึกไปโดยตามลำดับและทรงแสดง

สํ.ม. (ไทย) 19/1101/613.
4 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่
21, (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ผลิธัมม์, 2556), หน้า 493.
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ธรรมเทศนาต่อไปอีกที่เรียกว่า สามุกกังสิกธรรม5 พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึน้ แสดงเอง
คือ อริยสัจ 4 เป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรูด้ ้วยพระองค์เอง ทรงเห็นด้วยสยัมภูญาณ
และในที่สุดพระยสเถระก็ได้บรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันต์
การสั่งสมบารมีและปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมของพระยสเถระเป็นผู้ที่น่าเลื่อมใสเป็นผู้ที่มี
ความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนา ธรรมอันทำให้เป็นผู้ที่ไม่มีความอหังการ คือ ทิฏฐิที่มีความถือตัว
ถือว่าตนเองสำคัญ มมังการ คือ ความเย่อหยิ่ง และความถือตัวความถือว่าเป็นของเรา เป็นต้น เพราะ
พระพุท ธพจน์ ทั้งหมดย่อมหยั่งลงสู่อ ริย สัจ 4 ซึ่งพระพุท ธองค์ทรงสอนโดยเป็ นอุบ ายในการปรับ
พื้นฐานจิตให้เกิดความสงบก่อน 6 ท่านเป็นพระอสีติมหาสาวกรูปหนึ่งใน 80 องค์ ที่มีจริยวัตรอันน่า
เลื่อมใส พระธรรมเทศนาที่เคยได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งยังเป็นยสกุลบุตร
ในเรื่องอนุปุพพิกถาและสามุกกังสิกธรรม คือ อริยสัจ 4 ว่าหลักธรรมนั้นมีความสำคัญ มีหลักปฏิบัติ
เพื่อการบรรลุธรรมอย่างไรบ้าง แม้ท่านจะไม่มีตำแหน่งอันเลิศแต่ก็เป็นพระมหาสาวก ผู้ที่เป็นกำลัง
สำคัญในการช่วยประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งตอนปฐมโพธิกาลที่มีความสามารถมาก ทั้งยังเป็น
เหตุจูงใจสหายของท่านอีก 54 คน ให้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์ จึงนับว่าท่านมีชีวประวัติ การบำเพ็ญ
บารมีที่น่าศึกษาซึ่งมีอยู่ในคัมภีร์ พระไตรปิฎก จึงเป็นการยากยิ่งจะหาหนังสือ ตำราที่เกี่ยวข้องกับ
พระยสเถระที่มีการรวบรวมเนื้อหา ชีวประวัติ แนวทางปฏิปทาในการปฏิบัติธรรมให้มีความสมบูรณ์
เพิ่ม ขึ้น จึงทำให้เกิด ปัญ หาแก่ผู้วิจั ยที่ต้อ งการศึ กษาเพิ่ มเติม ตลอดจนสามารถทำความเข้าใจให้
ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของ
พระยสเถระ เพื่อให้ทราบถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่า มีหลักการปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมใน
พระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไร ซึ่งผู้วจิ ัยได้ศึกษาหลักฐานจากพระไตรปิฎก อรรถกถา หนังสือ ตำรา
วิชาการต่าง ๆ ในส่วนที่เป็นชีวประวัติของพระยสเถระ ทั้งในด้านการสั่งสมหรือการบำเพ็ญ บารมี
หลักธรรมที่เป็นเหตุปัจจัยเกือ้ หนุนต่อการบรรลุธรรม รวมทั้งปฏิปทาของการปฏิบัติธรรมในการเจริญ
สมถะภาวนา และการเจริญวิปัสสนาเป็นเหตุให้บรรลุธรรมจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพื่อเป็นแนวทาง
การศึกษานำมาพัฒนาตนและผู้ที่สนใจ สืบไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย/สารนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการ
บรรลุธรรมของพระยสเถระ” สำหรับวัตถุประสงค์ท่ตี ้องการนำเสนอในบทความนีม้ ี 2 ข้อ คือ
2.1 เพื่อศึกษาการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
5 ที.ม.

(ไทย) 10/75/42-43.
6 พระคั น ธสาราภิ ว งศ์ , เนตติ อ รรถกถา, (กรุง เทพมหานคร: ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำกั ด ซี เอไอเซ็ น
เตอร์, 2551), หน้า 221.
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2.2 เพื่อศึกษาการบำเพ็ญบารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ
3. วิธีดำเนินการวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวิจัยแบบการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยผู้วิจัยได้
มุ่ ง ศึ ก ษาวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เนื้ อ หาของการบรรลุ ธ รรมในพระพุ ท ธศาสนาเถรวาท
ชีวประวัติ การสั่งสมหรือการบำเพ็ญบารมีและปฏิปทาหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมของ
พระยสเถระ โดยมีวธิ ีดำเนินการวิจัย ดังนี้
1. ค้ น คว้า และรวบรวมข้อ มู ล จากเอกสารชั้น ปฐมภู มิ (Primary Source) ได้แก่ คั ม ภี ร์
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 อรรถกถาภาษาไทย อรรถ
กถา ฎีกา ปกรณ์ วิเสส อื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คัมภีร์วิสุ ทธิมรรค เป็นต้น ทำให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่
สำคัญเป็นเบื้องต้น
2. ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Source) ศึกษาตำรา
วิชาการทางพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา เช่น มีหนังสือ “อริยวังสปฏิปทา
ปฏิป ทาอั น เป็ น วงศ์ แห่ ง พระอริย เจ้า ” สมเด็ จ พระพุ ท ธชิน วงศ์ (สมศั กดิ์ อุ ป สมมหาเถร) เป็ น ต้ น
ผลงานทางวิชาการ เอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิทยานิพนธ์พุ ทธศาสตร์
มหาบั ณ ฑิต มหาวิท ยาลั ย มหาจุฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น การอธิบ ายขยายความเนื้อ หา
เพิ่มเติมจากในพระไตรปิฎก อรรถกถาและคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเถรวาท
3. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกับเอกสารชัน้ ปฐมภูมิ
4. สรุปเรียบเรียงและนำเสนอข้อมูลโดยวิธีบรรยายเชิงพรรณนา
5. เสนอและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ
6. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษา
4. ผลการวิจัย
การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ การปฏิบัติเพื่อให้เกิดญาณปัญญารู้แจ้ง
ในอริยสัจ 4 จนสามารถบรรลุถึงโลกุตตรธรรม 9 คือมรรค 4 ผล 4 และนิพพาน 1 ซึ่งเป็นเป้าหมาย
หรือจุดมุ่งหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ผลการบรรลุธรรม คือ การเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล
4 ประเภท อันได้แก่ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์ การจะบรรลุธรรม
เป็ น พระอริย บุ ค คลขั้น ใดนั้น ต้ อ งมีการพั ฒ นาปั ญ ญาตามลำดั บ ขั้น ตอน อย่ างเช่ น พระโสดาบั น
สามารถละสังโยชน์ได้ 3 คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ส่วนพระสกทาคามีละสังโยชน์
ได้ 3 ข้อต้นกับทำราคะ โทสะ และโมหะให้เบาบางลงได้ พระอนาคามีละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ทงั้ 5 และ
พระอรหันต์เป็นผู้ที่ละสังโยชน์ได้หมดทั้ง 10 ประการ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติหรือหนทางอันเป็นเครื่องดำเนิน
ไปเพื่อความพ้นทุกข์ทั้งปวงเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคล คือ ข้อปฏิบัติในมัชฌิมาปฏิปทาหรืออริยมรรค
มีองค์ 8 เป็นการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาจนเกิดปัญญาญาณรูแ้ จ้งแทงตลอดของสังขารทั้งปวงหรือ
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เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า รูปนามหรือขันธ์ 5 ตามความเป็นจริง ด้วยโลกุตตรปัญญาญาณว่าสิ่งทั้งหลาย
นั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และบังคับบัญชาไม่ได้ รู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจ 4 โดยอาศัยปัญญาญาณหยั่งรู้
รูปนามหรือขันธ์ 5ตามลำดับแห่งวิปัสสนาญาณ แจ่มแจ้งในไตรลักษณ์จนจิตปล่อยวางจากความยึด
ติดถือมั่ น สามารถละตัณ หาและอวิชชาทั้งปวงได้ เป็นไปตามลำดับจนถึงบรรลุธรรมในที่สุด คือ
อรหัตผล7
หลักปฏิบัติในการบรรลุธรรมต้องอาศัยไตรสิกขา ซึ่งหมายถึงข้อที่จะต้องศึกษา คือ การ
ฝึกหัดอบรมกาย วาจาและใจ เพื่อพัฒนาปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปจนบรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ พระนิพพาน
ระดับบุคคลผู้ที่บรรลุธรรมแล้วมีพระโสดาบันเป็นต้น ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ พระอริยบุคคลจำแนก
ไว้ คือ นัยที่ 1 จำแนกตามประเภทของกิเลสที่ละได้ในแต่ละขั้นและนัยที่ 2 จำแนกตามประเภทของ
อินทรีย์ขึ้นอยู่กับความแก่กล้าแห่งอินทรีย์แต่ละบุคคล การบรรลุธรรม 4 ระดับ คือ เริ่มตั้งแต่พระ
โสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต์ โดยอาศัยการละสังโยชน์และกิเลสต่าง ๆ ให้
หมดไปจากจิตตามกำลังของปัญญาแต่ละบุคคล ตั้งแต่สังโยชน์เบื้องต่ำจนถึงเบื้องสูง ผู้บรรลุธรรมขั้น
สูงสุดจะเป็นอิสระพ้นจากเครื่องผูกมัดทั้งปวง การบรรลุธรรมว่าด้วยเหตุแห่งในวิมุตติ สาเหตุหรือ
สภาพการณ์ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล ตัวอย่างเช่น พระโสดาบัน เป็นต้น
โดยมีช่วงเวลาที่บรรลุธรรมแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ สิ่งแวดล้อม ความพร้อมของผู้ปฏิบัติ
ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ด้วยเหตุแห่งในวิมุตติทั้ง 5 ประการ สำหรับการบรรลุธรรมนั้นมีอยู่
ด้วยกัน 5 ขณะ อันได้แก่ ในขณะที่ฟังธรรม ขณะที่แสดงธรรม ขณะที่สาธยายธรรม ขณะที่พิจารณา
ธรรมและด้วยอำนาจของสมาธิ ขยายความได้อธิบายเพิ่มเติ มไว้ดังนี้ ภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติ 5
ประการนี้ซ่ึงเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ที่ยังไม่หลุดพ้นนั้น
ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยังไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจาก
โยคะยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุทั้ง 5 ขณะนีต้ ้องปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาจนอริยมรรคสมบูรณ์ในที่สุด
การบำเพ็ญ บารมีและการบรรลุธรรมของพระยสเถระ จากบุ พกรรมและการบำเพ็ ญ
บารมี ถ้านับย้อนไปในอดีตชาติของพระยสเถระในครั้นสมัยพระสุเมธพุทธเจ้า ภพนั้นท่านเกิดเป็น
พญานาคกระทำกุศลกรรมให้ยิ่งยิ่งยวดขึ้นไปมี ใจเลื่อมใสศรัทธานำพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น
ประธานมายังภพของตนแล้วถวายมหาทาน ด้วยบุญกรรมที่กระทำนั้นตายแล้วเขาท่องเที่ยวไปใน
เทวดาโลกและมนุษย์โลก ทำให้เกิดอยู่แต่ใน 2 ภพเท่านั้น ได้รับพยากรณ์อย่างแน่นอนว่าจักได้บวชเป็น
ธรรมทายาทในสมัยพระสมณโคดมพุทธเจ้า เดิมพระยสเถระมีชื่อว่า ยสกุลบุตรมีฐานะอยู่ในแห่ ง
ตระกูลเศรษฐีเป็นผู้ที่มีความสุขมาตั้งแต่กำเนิด เป็นบุตรของเศรษฐีเมืองพาราณสี มารดา คือ นาง
สุชาดา สาเหตุของการออกบวช ในค่ำคืนหนึ่ง ตื่นขึน้ มาก่อนได้เห็นพวกสตรีบริวารบำเรอตนด้วยกาม
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คุณ 5 กำลังนอนหลับอยู่มีอาการต่าง ๆ สตรีบางคนก็นอนน้ำลายไหลได้แลเห็นโทษอย่างนีจ้ ิตก็จงึ เกิด
ความเบื่อหน่ายประหนึ่งว่า ซากศพที่ท้งิ อยู่ในป่าช้า จึงเปล่งอุทานว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ”
แล้วท่านได้เดินทางออกจากเรือนตนมุ่งหน้าไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
ในเวลาขณะใกล้รุ่งอรุณ พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ ทรงได้สดับเสียงเปล่งอุทาน
ของยสกุลบุตรดังมาแต่ไกล จึงตรัสตอบว่า “ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง จงมาที่นี่เถิด ตถาคตจะแสดง
ธรรมให้เธอฟัง” เมื่อยสกุลบุตรเดินเข้ามาใกล้ที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ครั้นแล้วพระองค์ทรงแสดงอนุ
ปุพพิกถา คือ พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงไปเป็นตามลำดับ ทรงเห็นว่ายสกุลบุตรมีจิตที่สงบพร้อมที่
จะฟังธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกจึงทรงแสดงอริยสัจ 4 ได้ดวงตาเห็นธรรมเกิดความรูแ้ จ้งธรรมได้บรรลุเป็น
พระโสดาบันในขณะฟังพระธรรมเทศนานั้นจบลง และต่อมาขณะพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดบิดา
จิตของยสกุลบุตรผู้พิจารณาภูมิธรรมตามที่ได้เห็นที่ได้รู้จากที่เคยได้ฟังพระธรรมเทศนาเป็นครั้งที่ 2
จิตก็หลุดพ้นจากอาสวะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ต่อมาได้ขอบวชด้วยวิธีบวชแบบเอหิภิกขุอุปสัมปทา
พระยสเถระได้บรรลุอรหัตผลจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา
6 แนวทางปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมของท่านพระยสเถระ ปฏิบั ติด้วยการเจริญ วิปัส สนามีส มถะ
นำหน้ า หรือ แบบ สมถยานิ กบุ ค คล เพราะด้ ว ยอุ ป นิสั ย สมบั ติ ในอดี ต ชาติ ท่ า นเคยเจริญ สมถะ
กัม มั ฏ ฐาน คื อ ได้ เจริญ อสุ ภ สั ญ ญามาก่อ น การสั่ ง สมบารมี ก ารบำเพ็ ญ บารมี คื อ การพั ฒ นา
คุณธรรมอันเป็นเหตุให้ถึงฝั่ง8 และปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านพระยสเถระ เป็นผู้ที่
มีจริยวัตรอันน่าเลื่อมใส เป็นผู้มีความรู้แจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาที่ท่านเคยได้รับคำแนะนำสั่งสอน
จากพระพุทธเจ้า เมื่อครัง้ ท่านยังเป็นยสกุลบุตรในหลักธรรมเรื่องอนุปุพพิกถาและสามุกกัง สิกธรรม
คือ อริยสัจ 4 เป็นพระมหาสาวกรูปหนึ่งในจำนวนของพระอสีติมหาสาวกทั้ง 80 องค์ แม้จะไม่ได้มี
ตำแหน่งอันเลิศประการใดก็ตาม แต่ก็เป็นพระมหาสาวกรุ่นแรกผู้ที่เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการ
ช่วยเผยแผ่ประกาศพระพุทธศาสนา ในสมัยครัง้ ปฐมโพธิกาลท่านเป็นผู้มีความสามารถมากท่านหนึ่ง
ทั้ง ยั ง เป็ น เหตุ จู ง ใจสหายของท่ า นอี ก 54 คน ให้ เข้า มาสู่ ร่ม กาสาวพั ส ตร์ และเป็ น ผู้สื บ ต่ อ เผยแผ่
พระพุทธศาสนา ท่านปฏิบัติหน้าที่และประพฤติพรหมจรรย์ตามพระพุทธบัญญัติตามพระธรรมวินัย
ของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด โดยกระทำกุศลกรรมทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์อย่างยิ่งในฐานะเป็น
พระอริยสงฆ์ ตราบจนตลอดชีวติ ท่านดำรงอายุสังขารพอสมควรแก่อัตภาพแล้วก็นิพพาน
4. บทสรุป
พระยสเถระเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในพระอสีตมิ หาสาวกที่มีจริยวัตรอันน่าเลื่อมใส ถึงแม้
พระองค์จะไม่ได้ทรงสถาปนาท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะใด ๆ ก็ตาม จากตัวอย่างที่พระพุทธองค์ทรง
8
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สอนจะพบว่า ทรงมุ่งประโยชน์สูงสุดในการสอน แม้ระยะทางจะไกลกันดารหรือต้องใช้ระยะเวลาใน
การสอนก็ตาม ส่วนวิธีที่ทรงใช้สอนพระยสเถระนั้น พระองค์ใช้พุทธวิธีในการสอนในเรื่องหลักอนุปุ
พพิกถา คือ การบรรยายเป็นหลักในเรื่องทาน อานิสงส์ของทาน เป็นต้น แล้วสอนหลักธรรมลึกไปโดย
ลำดับ เป็นการสอนจากเรื่องที่ง่ายไปหาเรื่องที่ยาก พระองค์ทรงสอนจากสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมไปหา
นามธรรม เพื่อชำระจิตใจพร้อมที่จะบรรลุคุณธรรมพิเศษและเรื่องสามุกกังสิกธรรม คือ อริยสัจ 4
พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนมีทุกข์ทั้งนั้น ดังนั้น ในปัจจุบันนี้สามารถนำเอา
ปฏิปทา หรือแนวทางการปฏิบัติของ พระยสเถระเป็นตัวอย่าง จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นแบบอย่างอันดี
งามในการบำเพ็ญไตรสิกขาได้สมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ต่อมาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วขออุปสมบท
เป็ น พระภิ ก ษุ ส าวกองค์ ที่ 6 ของพระพุ ท ธเจ้ า ท่ า นจึ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถมากท่ า นหนึ่ ง ผู้ ที่
เพียบพร้อมไปด้วยคุณวิเศษทุกประการ เป็นพระสาวกรุ่นแรกผู้ที่เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการช่วย
เผยแผ่ประกาศพระพุทธศาสนาในครั้งปฐมโพธิกาล และเป็นผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็น
เหตุจูงใจสหายของท่านอีก 54 คน ให้เข้ามาสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ผู้ที่สนใจควรจะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่อง
ของหลักธรรมสำคัญเพื่อการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา จากพระไตรปิฎกที่ได้จากแหล่งต่าง ๆ
เพื่อจะได้เปรียบเทียบทราบว่าข้อมูลตรงกันหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง และเพื่อที่จะได้รับทราบ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในด้านพระไตรปิฎ ก เป็ น ผู้ตรวจสอบ แก้ไขเป็ น แหล่งของฐานข้อ มู ลใน
การศึกษาค้นคว้า และนำมาประยุกต์ใช้การนำผลของการวิจัยนี้ไปใช้คอื เรื่องวิธีปฏิบัติเพื่อการบรรลุ
ธรรม คุณสมบัติที่โดดเด่นของพระยสเถระในเรื่องความเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้า เรื่องหลักธรรม
ในอนุปุพพิกถาและอริยสัจ 4 หลักธรรมสำคัญทั้งหมดนี้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือสมาชิก
ในครอบครัว ที่ทำงาน หน่วยงานสถานที่ศึกษา หากนำองค์ธรรมเหล่านี้ประยุกต์ใช้ อีกประการหนึ่ง
หากได้มีการประพฤติปฏิบัติวปิ ัสสนาภาวนาควบคู่กันไปก็จะทำให้เกิดการพัฒนาญาณปัญญาปฏิบัติ
ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 หรือข้อปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นการพัฒนาศักยภาพตนจนสามารถ
บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
6. องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย
พระยสเถระบรรลุ ธ รรมสำเร็ จ เป็ น พระอรหั น ต์ ท่ า นได้ ฟั ง พระธรรมเทศนาจาก
พระพุ ทธเจ้าด้วยอนุปุพ พิกถาและอริยสัจ 4 การรู้แจ้งในสัจธรรม คื อการตรัส รู้อริยสัจ 4 ได้เป็ น
พระอริยบุคคลที่เข้าถึงมรรค ผล นิพพาน สามารถพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ 9 เป็นผู้ที่บรรลุธรรม
แบบสัทธานุสารีโดยมีศรัทธาเป็นตัวนำเป็นวิธีการพัฒนาอินทรีย์เพื่อสู่วิมุตติ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า
การสั่งสมหรือการบำเพ็ญ บารมีเพื่อจุดประสงค์ อันยิ่งใหญ่ ในอนาคต ท่านมีความศรัทธา มีความ
ธีรพงษ์ มีไธสง และคณะ, ศึกษาการบำเพ็ญ บารีและการบรรลุธรรมของพระนาลกเถระ,
วารสาร มจร พุทธศาสตร์ป ริทรรศน์ , ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2016): ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม
2559, หน้าผลการวิจัย.
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เพียรและมุ่งมั่นที่จะทำความดีตลอดมา ดังนั้น บุคคลผู้ใดที่มีความศรัทธาพร้อมด้วยความเพียรที่
มุ่งมั่นในการทำความดี ย่อมประสบความสำเร็จในที่สุด
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