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การบรรยายครั้งที่ 14∗∗  พระอริยบุคคลกับไตรสิกขา
นบัจากนี้ไป ขอใหทานศากบุตรพุทธชิโนรส ผูเปนโอรสและธิดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย จงคลาย

จติออกจากสมาธิตั้งสติคือตัวรูไวที่หูทั้ง 2 ขาง ตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการปฏิบัติกรรมฐานสืบตอไปนี้
วนันีจ้ะบรรยายใหทานทั้งหลายฟงในเรื่อง “พระอริยบุคคลกับไตรสิกขาและการละสังโยชน” เมื่อ

วนัศกุรทีแ่ลวไดบรรยายใหทานทั้งหลายฟงวา  จุดมุงหมายสูงสุดของชาวพุทธก็คือพระนิพพาน และบุคคลที่
เขาสูพระนิพพานนั้น ก็มีหลายระดับ หลายประเภท เร่ิมจากสูงสุดคือพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็ยังแบงออก
เปน 3 ระดับ อันเปนเพราะการสรางบารมีที่แตกตางกัน

1. ปญญาธกิะ คอืพระพุทธเจาที่เนนไปในทางปญญา คือพระพุทธเจาของพวกเราชาวพุทธ มีพระ
นามวาพระสมณะโคดม สรางบารมี 4 อสงไขย กับอีก 1 แสนกัป

2. สัทธาธกิะ คือพระพุทธเจาที่เนนไปในทางศรัทธาสรางบารมี 8 อสงไขย กับอีก 1 แสนกัป
3. วิริยาธกิะ คือพระพุทธเจาที่หนักไปในทางการบํ าเพ็ญเพียร สรางบารมี 16 อสงไขย กับอีก 1 

แสนกัป
พระพทุธเจาทั้ง 3 ประเภทนี้ เปนพระพุทธเจาเหมือนกันแตแตกตางกันที่สรางบารมี รองลงมาเรียก

วาพระปจเจกพระพุทธเจาสรางบารมี 4 อสงไขย กับอีก 1 แสนกัป อัครสาวกฝายซาย คือพระโมคคัลลานะ
และ อัครสาวกฝายขวาคือพระสารีบุตร สรางบารมี 1 อสงไขย กับอีก 1 แสนกัป พระอสีติมหาสาวกคือพระ
เถระผูใหญ 80 รูป ที่พระพุทธเจายกยองใหเปนผูเลิศในทางใดทางหนึ่ง สรางบารมี 1 แสนกัป สวนสาวก
ธรรมดาผูบรรลุเปนอรหันตหมดกิเลส สรางบารมี 100 – 1,000 มหากัป

ทั้งหมดนี่คือการเขาถึงความเปนผูหมดกิเลส ความจริงแลวจุดมุงหมายสูงสุดของศาสนาทุกศาสนา 
ถาจะพจิารณาใหถองแทจริง ๆ แลวจะพบวามีลักษณะที่คลายคลึงกัน ไมวาจะเปนศาสนาที่เปนเทวนิยม คือ
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นบัถือเทพเจาหรือจะเปนศาสนาอเทวนยิม คือศาสนาที่ไมนับถือพระเจาวาเปนผูสูงสุดก็ตาม จะมีจุดหมาย
ทีค่ลายกัน อันเปนเปาหมายสูงสุดของแตละศาสนาก็คือ การเขาไปสูความสุขอันนิรันดร คือการไมเวียนวาย
ตายเกดิ การไมมีรางกาย ไมตองมาเหน็ดเหนื่อย หากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง ดิ้นรนทุรนทุราย แลวจบตรงที่ แก 
เจบ็ ตาย ศาสนาคริสตและศาสนาอิสลาม แมจะมีช่ือพระเจาที่แตกตางกันไป จุดสุดทายอันเปนบรมสุขก็
เหมอืนกนัคอื การไปอยูกับพระเจาในลักษณะเปนขาทาสบริวาร แลวก็อยูเปนนิจนิรันดรกับพระจาบนสรวง
สวรรค ศาสนาที่เปนเทวนิยมเหมือนกันแตแปลกไปนิดหนึ่งก็คือศาสนาพราหมณและศาสนาซิกก 2 ศาสนา
นีจ้ะมลัีกษณะไปอยูรวมเปนเนื้อเดียวกันกับพระเจา ถาเปรียบพระเจาเหมือนนํ้ าในมหาสมุทร เราคือหยดนํ้ า
เล็ก ๆ ทีจ่ะเขาไปรวมกับนํ้ าใหญในมหาสมุทร หรือเปรียบพระเจาเปนกองไฟใหญมหึมา เราก็เหมือนสะเก็ด
ไฟเล็ก ๆ ที่เขาไปรวมกับกองไฟใหญ นี่คือลักษณะบรมสุขของศาสนาที่เปนเทวนิยม

สวนพุทธศาสนาฝายมหายานก็มีลักษณะคลายกับศาสนาที่เปนเทวนิยม พุทธศาสนามหายานถือวา
พระพุทธเจาทั้งหลาย ตั้งแตอดีตมีมากมายนับไมถวน พระพุทธเจาเหลานั้นเมื่อปรินิพพานแลว มิไดทรง
สาบสญู แตจะไปรวมกันอยู ณ สถานที่ดินแดนหนึ่งที่เรียกวา “พุทธเกษตร” เปนบรมวิมาน เปนนิพพาน
มหานคร สวนพุทธศาสนาฝายเถรวาทของเรา จะไมพูดถึงในลักษณะของภพภูมิอันเปนที่อยูของพระพุทธ
เจาและพระอรหันตทั้งหลาย

ศาสนาพุทธในฝายเถรวาทจะเนนนิพพานในขณะที่มีชีวิตอยู คือสภาพของจิตที่หมดกิเลสเครื่อง
เศราหมองทั้งหลาย ศาสนาพุทธของเราจะเนนสภาวะนิพพานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู และเปนสุขที่ไดบํ าเพ็ญ
ประโยชนใหแกผูอ่ืน สวนสภาวะหลังจากการตายไปแลว พุทธศาสนาฝายเถรวาทของเราจะไมพูดถึง หรือ
ถาพดูถึงกจ็ะพูดเปนทํ านองเปรียบเทียบวาเหมือนกับเทียนที่ดับไปแลว ไฟที่ดับไปแลวก็คือดับ ไมตองถาม
วาดับแลวจะเปนอยางไรอีก

ปญหาเหลานี้ไมอยากใหทานทั้งหลายที่เปนชาวพุทธตองมาถกเถียงกัน ไมวาจะเปนเรื่องนิพพาน
เปนอตัตาหรืออนัตตา นิพพานมีภพภูมิหรือไม ? เปนปญหาที่เลยวิสัยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของพวกเรา และ
พวกเรากม็ปีระสบการณอันนอยนิด เพราะฉะนั้น ที่อยากจะเนนและยํ้ าใหมากก็คือวา เราควรที่จะตองทํ าการ
ศึกษานิพพานคือการทํ าลายกิเลสในจิตใจของเราในขณะที่ยังมีชีวิตอยูจะดีมากกวา เพราะวานี่เปนสภาวะที่
พระพุทธเจาเนนมากที่สุด

ธรรมะของพระพุทธเจา 84,000 พระธรรมขันธ เปนพระไตรปฎก 1 ตูใหญ มีถึง 45 เลม สรุปให
เหลือ 3 ก็คือ ทรงสอนใหละชั่วที่เรียกวา “สัพพะปาปสสะ อะกะระณัง” ทรงสอนใหทํ าดีเรียกวา “กุสะลัส
สูปะสัมปะทา” ทรงสอนใหทํ าจิตใหบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศราหมองทั้งหลาย เรียกวา “สะจิตตะปะริ
โยทะปะนัง”หรือจะสรุปใหเหลือ 2 ก็คือ ทรงสอนความทุกขและความดับทุกข หรือถาจะสรุปใหเหลือ 1 ก็
คือ “วิมุตติสุข”
คอืสุขที่เกิดจากการหลุดพนจากกิเลสนั่นเอง
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ดงันัน้ พวกเราที่เปนชาวพุทธ จึงควรที่จะทํ าความเขาใจในสาระหรือแกนสารของพุทธศาสนาตัวนี้

ใหมากจะดีกวา ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา พระพุทธ พระปจเจกพระพุทธเจา อัครสาวกซาย ขวา พระอสีติ
มหาสาวก และพระอรหันตทั้งหลาย พวกนี้ช่ือวาไดเขาถึงพระนิพพานอยางแทจริง เพราะวาสภาวะจิตของ
ทานไมมกีเิลส ความชั่วแมแตเพียงนิดเดียว  ในจิตใจของทานมีแตความดี มีชีวิตที่เหลืออยูเพื่อประโยชนของ
มวลชน

 สวนอริยบุคคลที่รองลงไปเรียกวาอนาคามีนั้น สามารถตัดกิเลสไดในระดับหนึ่งแตก็ยังเหลือกิเลส
อีกระดบัหนึง่ทีจ่ะไดกลาวดังตอไปนี้ อนาคามีนั้นทานแปลวา ผูไมกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแลว หมายความ
วาเมือ่ทานแตกกายทํ าลายขันธจากโลกนี้ไป ทานก็จะไปอยูในพรหมโลกที่เรียกวา “สุทธาวาส” จากนั้นทาน
กจ็ะสามารถทํ าลายกิเลสแลวก็เขาสูนิพพานในภพนั่น

  สวนอริยบุคคล 2 ประเภทอันดับตอมาก็คือ สกิทาคามี แปลวา จะตองกลับมาเกิดในโลกนี้อีกหนึ่ง
คร้ัง และ โสดาบัน ที่แปลวา ผูเขาถึงกระแสพระนิพพานนั้น ก็ยังเวียนวายตายเกิดในโลกแตไมเกิน 7 ชาติ 
โสดาบันแบงออกเปน 3 ประเภท คือโสดาบันระดับเกรด A เรียกวา เอกพชีิ คํ าวา เอกพชีิ แปลวา ยังจะตอง
มาเกิดอีกหนึ่งครั้ง  ประเภทที่สอง คือโสดาบันเกรด B เรียกวา โกลังโกละ แปลวา  เกิดอีก 2 – 3 ชาติแลวก็
เขานิพพาน ประเภทสุดทายซึ่งเปนเกรด C หยาบที่สุดในบรรดาพระโสดาบันทั้งหลายก็คือ สัตตักขัตตุงปร
มะ ผูตองไปเกดิอีก 7 ชาติ แลวก็ไปเขาสูพระนิพพาน ในขณะที่ทานยังเวียนวายตายเกิดอยูนั้น ทานก็จะเกิด
สลับไปมาระหวางเทวภมู ิกค็อืสวรรคกับมนุษย สวรรคก็จะเปนระดับชั้นดุสิตภูมิซ่ึงเปนสวรรคช้ันที่ 4 พระ
โพธิสัตว พระพุทธมารดา พระพุทธบิดา โสดาบันและสกทาคามี นิยมอยูในชั้นนี้นี่เรียกวาเปนเรื่องของอริยะ
บุคคล

ไดเคยพดูใหทานทั้งหลายฟงแลววา ในความเปนมนุษยนั้นถาเปนมนุษยปุถุชน คติการเวียนวายตาย
เกิดในสังสารวัฏนั้นไมแนนอน ขึ้นอยูกับวาในเวลาที่จะสิ้นใจตายจิตจะหนวงเหนี่ยวอารมณอันใดไว ถา
หนวงเหนีย่วอารมณเศราหมองที่เปนความชั่ว เปนอกุศลกรรม  ก็จะไปเกิดในทุคติ ดังพุทธพจนบทพระบาลี 
ที่ตรัสรับรองไววา “จิตเต สงักิลิฏเฐ ทุคคติ ปาฏกัิงขา” เวลาจะตายถาจิตเศราหมอง ตายไปแลวจะไปสูทุคติ 
จิตเต อสังกิลิฎเฐ สุคติ ปาฏกัิงขา เวลาจะตายถาจิตไมเศราหมอง ตายไปแลวก็จะไปสูสุคติ

ดงันัน้ สํ าหรับชาวพุทธผูเปนศากบุตรพุทธชิโนรสนั้น พระพุทธเจาตองการใหเราไดบรรลุอยางนอย
ทีสุ่ดเปนพระโสดาบัน คํ าวา พระ แปลวา ผูประเสริฐ พระที่พระพุทธเจาทรงประสงค ไมใชหมายถึงพระที่
หมผาเหลือง โกนศรีษะ ครองเพศเปนบรรพชิตอยูในวัด ฆราวาสอยางพวกเราที่ยังนอนกอดลูก กอดเมีย ยัง
บริโภคกามคุณ ก็สามารถที่จะบรรลุความเปนอริยบุคคลไดทุกขั้นไมวาจะเปนโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี 
หรืออรหันต

จากนี้จะไดพิจารณาดูคุณสมบัติฝายบวกก็คือในหลักของไตรสิกขา พระพุทธเจาตรัสวา คุณธรรม
ความดขีองโสดาบันและสกทาคามี เปนผูทํ าใหบริบูรณในศีล ทํ าใหพอประมาณในสมาธิและปญญา สวน
อนาคามี เปนผูบริบูรณในศีลและสมาธิ ทํ าไดพอประมาณในปญญา สวนอรหันตเปนผูสมบูรณทั้งในศีล 
สมาธแิละปญญา ไตรสิกขา แปลวา การศึกษาในสิ่ง 3 ประการ คือ1. อธิศีลสิกขา แปลวา การศึกษาในศีล
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อยางยิ่ง 2.อธิจิตสิกขา แปลวา การศึกษาคือจิตอยางยิ่ง หมายถึงสมาธิ 3. อธิปญญาสิกขา แปลวา การศึกษา
ในเรื่องปญญาอันยิ่งใหญ คือ การตัดทํ าลายกิเลส เมื่อพูดถึงไตรสิกขาแลว ก็ตองพิจารณาถึงกิเลสที่ทาน
สามารถขจัดออกไปไดเรียกวาสังโยชน

ค ําวา สังโยชน แปลวา กิเลสเปนเครื่องรอยรัดสัตวใหตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ ทานทั้ง
หลายโปรดนกึภาพของควายที่ถูกชาวนาเอาเชือกมาสนตะพายรอยที่จมูกแลวจูงไปที่ตาง ๆ ทานเปรียบพวก
เราผูเปนปถุุชนมีกิเลส ก็ไมผิดอะไรกับควายตัวนั้นที่ถูกสังโยชนคือกิเลสเกี่ยวรอยรัดไวที่จมูก แลวก็ชักพา
ใหเราไดเวียนเกิดเวียนตาย สังโยชนมีอยู 10 ประการ ซ่ึงอริยบุคคลแตละขั้นสามารถทํ าลายไดโดยลํ าดับ 
แบงออกเปนกลุมใหญได 2 กลุม กลุมตํ่ าเรียกวา โอรัมภาคยิสังโยชน แปลวา สงัโยชนท่ีเปนไปในสวนเบื้อง
ตํ่ า โสดาบันถึงอนาคามีสามารถละสังโยชนเบื้องตํ่ าได  กลุมสูงเรียกวา อุทธัมภาคิยสังโยชน แปลวา กิเลสท่ี
เปนไปในสวนเบื้องสูง อรหนัตจึงจะสามารถละสังโยชนเบื้องสูงได  โสดาบันสามารถละสังโยชนได 3 ตัว 
ดังนี้

1. สักกายทิฏฐิ แปลวา ความยึดมั่นถือมั่นวา รางกายเปนเรา เปนของเรา
2. วจิกิจิฉา แปลวา ความลังเลสงสัย ไมแนใจ
3. สีลัพพตปรามาส แปลวา ความยึดมั่นในศีลพรต ทํ าตาม ๆ กันโดยคิดวาจะหลุดพนบริสุทธิ์ได

ดวยศีลและขอวัตรปฏิบัติ
สังโยชน 3 ประการนี้ เปนสิ่งที่โสดาบันสามารถทํ าลายได ขออธิบายใหเขาใจงาย ๆ วา ที่ละสักกาย

ทฏิฐ ิหมายความวา โสดาบันทานไมประมาทในชีวิต ทานเขาใจชีวิตวาจะตองตายแน ไมเหมือนปุถุชนพวก
ปถุุชน เปนพวกทีด่ํ าเนินชีวิตอยูดวยความประมาท รูตัวเหมือนกันวาจะตาย แตคิดวาจะตายตอนอายุ 100 - 
120 ป บางคนบอกวาฉันจะอยูคํ้ าฟา ฉันจะไมยอมตายนี่คืออารมณของปุถุชน แตถาเปนโสดาบันทานจะไม
คดิอยางนั้น เพราะทานรูตามความเปนจริงวาชีวิตมีความตายเปนจุดจบ

ดงันัน้ ทานจึงไมประมาท พระพุทธเจาเคยรับสั่งถามพระอานนทวา “อานนัทะ ดูกอนอานนท เธอ
คดิถึงความตายวันละกี่คร้ัง” ในตอนนั้น พระอานนททานเปนโสดาบันยังไมบรรลุอรหันต และทานก็ยังรูตัว
วาจะตองเกิดอีก 7 ชาติ ทานจึงทูลตอบวา “หมอมฉันคิดถึงความตายวันละ 7 คร้ัง” พระพุทธเจารับสั่งวา 
“เธอยังประมาทอยู ตถาคตนึกถึงความตายทุกลมหายใจ”

มีคํ าอธิบายวาที่พระพุทธเจาตรัสเชนนั้นก็เพราะวา ความตายอยูแคปลายจมูก หายใจเขาไมหายใจ
ออกกต็าย หายใจออกไมหายใจเขาก็ตาย ความตายจึงรูสึกมันบางเบาเหลือเกินสํ าหรับมนุษย ไมใชเปนสิ่ง
ยั่งยืนมั่นคงอะไร รางกายเปนเพียงธาตุ 4 มาประชุมปรุงแตง แลวก็แตกสลายไปในที่สุดนี่คือ การละ
สักกายทิฐิ ละความยึดมั่นถือมั่นในความเปนเราของเราของโสดาบัน แตในขอนี้ขอใหทานทั้งหลายโปรด
สังเกตดูใหดีวา ขอนี้จริง ๆ มีความหมายที่ลึกซึ้งแฝงอยู บุคคลที่ละความยึดมั่นถือมั่นไดจริง ๆ ไมใช
โสดาบนั แตคืออรหันตประเภทเดียว อรหันตคือผูไมกลัวตาย เพราะวาทานทํ าลายความยึดมั่นถือมั่นไดแลว 
สรุปวา ละสักกายทฏิฐหิมายถึงไมประมาทในชีวิต
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สวนขอที่ 2 ละวิจิกิจฉา  หมายถึง โสดาบัน เปนผูที่เรียกวามี อจลศรัทธา คือเปนผูที่มีความเชื่อที่

มัน่คง ไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ แตพวกเราที่เปนปุถุชนธรรมดา 
เขาเรยีกวาเปนพวกมีศรัทธาหัวเตา ทานทั้งหลายคงจะเห็นหัวเตา หัวมันจะผลุบ ๆ โผล ๆ ศรัทธาหัวเตาเขา
เรียกวา เปนศรัทธาที่ไมมั่นคง ยังเปนศรัทธาที่ยังหวั่นไหว ดังที่เขาเรียกวา สัทธา สัททัม เห็นพระตัวดํ า ๆ 
โยมก็ศรัทธา สัทธา สัทถอ เห็นพระรูปหลอ โยมก็ศรัทธา แลวโยมก็หัวใจสลาย ในเวลาพระที่ตัวเองเคารพ
ศรัทธาไปพาดหัวขาวในทางเสื่อมเสียบนหนาหนังสือพิมพ เพราะวาญาติโยมไมเขาใจในหลักการ ไมเขาใจ
ความเปนจริงวา พระรัตนตรัยนั้นคืออะไร ไปยึดติดในตัวบุคคลบาง ไปยึดติดในรูปราง นํ้ าเสียง ทาทาง ลีลา
ตาง ๆ กเ็ลยทํ าใหขาดความเขาใจในหลักพระรัตนตรัย พระรัตนตรัยที่แทจริงก็คือ ความจริงที่ประเสริฐ 3 
ประการ คือ

1. พระพุทธเจา ก็คือผูที่ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง
2. พระธรรม ก็คือสัจจะความเปนจริงที่พระองคทรงคนพบและนํ ามาแสดง
3. พระสงฆ ก็คืออริยสงฆหมายถึงตั้งแตโสดาบันขึ้นไป จะเปนพระสงฆหรือฆราวาสก็ได
เพราะฉะนั้น พระรัตนตรัยทั้ง 3 ประการ คือบุคคลที่เราสามารถกราบไหวบูชาไดอยางสนิทใจ และ

อริยสงหกไ็มจํ าเปนจะตองโกนหัวหมผาเหลือง ครองเพศบรรพชิตในวัด ชาวบานที่เขาสามารถบรรลุความ
เปนโสดาบนั เขาก็เปนหนึ่งในพระรัตนตรัย เพราะเขาสามารถทํ าลายกิเลสที่จะเปนเหตุใหละเมิดศีลในทาง
กาย วาจาไดแลว นี่คือละความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยได เปนผูที่มีศรัทธาที่มั่นคง ไมหวั่นไหว เปนอจล
ศรัทธา

ขอที่ 3 คือละสีลัพพตปรามาส ขอนี้ก็โยงไปที่ไตรสิกขาขอที่วา เปนผูมีอธิศีลบริบูรณ ก็คือโสดาบัน 
เปนผูมศีีล 5 บริสุทธิ์ เรียกวายอมตัวตายดีกวาศีลขาด ทานเขาถึงหลักของความเปนจริงแลว เพราะฉะนั้น 
โสดาบันจึงมีธรรมชาติคือมีศีล 5 สะอาดบริสุทธิ์ ไมมีความชั่วทางกายคือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดใน
กาม ไมมีความชั่วทางวาจาคือ พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคํ าหยาบ และพูดเพอเจอโสดาบันยังอยากรวยแตไม
โลภอยากไดของคนอื่น ยังมีความโกรธแตไมผูกโกรธ ละมิจฉาทฏิฐิคือความเห็นผิดไดแลว

โสดาบนัก็คือชาวบานชั้นดี ยังมีครอบครัว ยังประกอบภารกิจในทางโลกทุกประการ แตทานเปน
บคุคลพเิศษที่เขาเรียกวา มือประกอบกิจ จิตนมัสการธรรม ตัวเองอยูในชีวิตทางโลก แตตัวเองก็ไมแปดเปอน
ไปดวยมลทนิของชาวโลก เปนเหมือนกับล้ินงูที่อยูในปากงูอยูในระหวางเขี้ยวงูที่มีพิษทั้ง 2 แตทานก็เปนผู
สะอาดบริสุทธิ์ ดํ ารงชีวิตอยูในทางโลกไดอยางสบาย ๆ

จดุเดนของทานก็คือทานเปนผูที่มีศีล 5 บริบูรณ สะอาด มีความเคารพตอพระรัตนตรัยอยางไมหวั่น
ไหว คลอนแคลน ทานเปนผูไมประมาทในชีวิตและ ส่ิงสํ าคัญทานเปนผูชอบใหทาน การบริจาค เปนผูชอบ
เอือ้เฟอเผ่ือแผตอสังคม นี่คือคุณสมบัติสํ าหรับอริยบุคคลประเภทที่หนึ่งคือโสดาบัน สํ าหรับในวันนี้พอสม
ควรแกเวลาขอยุติการบรรยายไวเพียงแคนี้ ฯ
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