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นับจากนี้ไป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการสั่งสอนขององคสมเด็จพระประทีป

แกว ในวนันี้จะบรรยายใหทานทั้งหลายฟงในเรื่องของพระอริยบุคคลขั้นที่ 1 หรือที่พระพุทธเจาเรียกวา พระ
โสดาบนั ค ําวา พระโสดาบัน แปลวา ผูเขาถึงกระแสพระนิพพาน ก็หมายความวาทานเปนผูไมตกตํ่ าแลวจะ
ไปเกดิอยางชาอีก 7 ชาติ อยางกลาง 2 - 3 ชาติ และอยางเร็ว 1 ชาติ ก็สามารถเขานิพพานได ไมตองไปเวียน
วาย ตายเกิดอีกตอไป

บคุคลใดก็ตามที่สามารถบรรลุเปนพระโสดาบันได พระพุทธเจาตรัสวา เปนผูที่ประเสริฐ เพราะได
ช่ือวาบรรลุอริยทรัพยคือ ทรัพยอันประเสริฐภายใน และที่สํ าคัญก็คือประตูอบายภูมิทั้ง 4 คือ สัตวนรก เปรต 
อสูรกาย สัตวดิรัจฉาน จะปดทันที หมายความวา ดวยคุณความดีของทาน ทํ าใหทานไมสามารถไปเกิดเปน
สัตวนรก เปรต อสูรกาย และสัตวดิรัจฉานไดแลว เนื่องจากวาทานสามารถทํ าลายกิเลสอยางหยาบได

เร่ืองกเิลสนี้ขอใหทานทั้งหลายโปรดทํ าความเขาใจวา กิเลสมีอยู 3 ระดับดวยกันคือ 1.กิเลสอยาง
หยาบ 2.กเิลสอยางกลาง 3.กิเลสอยางละเอียด กิเลสไดแก ส่ิงที่ทํ าใหจิตเกิดความทุกข ทํ าใหจิตเกิดความเศรา
หมอง ไดแก ความโลภ แปลวา ความคิดอยากไดของคนอื่น ถาเปนการพอใจในวัตถุ มักใชศัพทวา “โลภะ”
เรียกเต็ม ๆ วา “อภิชฌาวิสมโลภะ” แปลวา การโลภอยากไดของคนอื่นอันไมสมควร สวนราคะซึ่งก็เปน
กเิลสตวัเดยีวกบัโลภะนั่นเองทานจะใชเวลาพูดถึงความกํ าหนัดยินดีในตัวบุคคล  กิเลสตัวที่ 2 ก็คือ โทสะ
ความขดัเคือง ความไมยินดี ความไมพอใจ และกิเลสตัวสุดทายก็คือ โมหะหรืออวิชชา  ความหลงนั่นเอง

 กเิลสทั้ง 3 กองนี้ เมื่อบรรลุความเปนพระโสดาบันก็สามารถที่ทํ าลายกิเลสอยางหยาบได คํ าวากิเลส
อยางหยาบ หมายถึง กิเลสที่ทะลักออกมาทางกาย ทางวาจา เราไมสามารถจะควบคุมปริมาณของมันไดจน
กระทัง่มนัทะลักออกมา วิธีการสังเกตกิเลสที่ทะลักออกมาทางกายและวาจานั้น สังเกตไดดังนี้ ทางกายจะมี 
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1. ฆาสัตว  2. ลักทรัพย  3. ประพฤติผิดในกาม เรียกวา กายทุจริต 3 ทางวาจาเรียกวา วจีทุจริต 4 คือ ความ
ช่ัวทางวาจา 4 ประการไดแก  1. พูดเท็จ  2. พูดคํ าหยาบ คือโกรธแลวดาออกไป  3.พูดสอเสียด คือพูดยุยงให
เขาแตกราวกัน  4. พูดเพอเจอคือ คํ าพูดที่ไรสาระไมมีประโยชน รวมความวาเมื่อบรรลุความเปนพระ
โสดาบนั กส็ามารถทํ าลายกิเลสอยางหยาบได กิเลสอยางหยาบนั้นเปนเหตุทํ าใหมนุษยปุถุชนตองไปเกิดใน
อบายภูมิทั้ง 4 ประการ

ดงันัน้ เมือ่พระโสดาบันทํ าลายกิเลสอยางหยาบได ทานจึงไมตองไปเกิดในอบายภูมิทั้ง 4 ทานทั้ง
หลายอาจจะถามวา ในยุคปจจุบันนี้มีพระโสดาบันบางหรือไม ? คํ าตอบก็คือวา ถาตราบใดยังมีการประพฤติ
ปฏิบัติชอบในอริยมรรค 8 ประการ ตั้งแตสัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ ไปจนถึงเห็น สัมมาสมาธิคือ สมาธิชอบ พระ
พทุธเจาทานตรัสวา โลกนี้จะไมวางจากอรหันตเลย  ขนาดอรหันตยังมีได ถายังมีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ จะ
พูดไปทํ าไมเรื่องพระโสดาบันวาจะไมมี เราอาจจะเดินชนพระโสดาบันตายกันไปเยอะแลวก็ได แตเราไม
ทราบวาทานเหลานั้นเปนพระโสดาบัน

ในสมยักอน เวลามีปญหาวาใครเปนอริยะขั้นใด ก็จะมีพระพุทธเจาเปนผูรับรองให เพราะฉะนั้น 
เวลาจะยกสภาพตัวบุคคล พฤติกรรม ปฏิปทาของพระโสดาบันที่เปนตัวบุคคลในยุคปจจุบันมาอธิบายนั้น 
จงึเปนเรือ่งยาก นอกจากจะยกตัวบุคคลที่ตายสาบสูญไปแลว กระดูกแทบจะเปนขี้เถาในยุค 2000 กวาปใน
สมยัทีพ่ระพุทธเจาทรงมีพระชนมอยู ที่สํ าคัญก็คือพระโสดาบันนั้นทานละสังโยชน  คือกิเลสอยางหยาบอัน
เปนเหตใุหตองทํ าความชั่วทางกาย วาจา ดวยอํ านาจของอริยมรรค  ทํ าใหอริยมรรคไปตัดทํ าลายกิเลสไดและ
เมือ่ตดัท ําลายกิเลสไดแลวส่ิงที่หนาสังเกตสํ าหรับพระโสดาบันก็คือ ทานละสังโยชนได 3 ประการ ขอทบ
ทวนใหทานทั้งหลายฟงอีกครั้งเพื่อความจํ าและความขาใจก็คือ

ขอที่ 1 ก็คือ สักกายทฏิฐ ิพระโสดาบันละความยึดมั่น ถือมั่นในรางกาย ขอยํ้ าวาละไดในระดับหนึ่ง
ไมใชถึงขนาดวาไมมีเยื่อใย หมดความยินดีพอใจในรางกาย ก็ยังไมถึงขนาดนั้น แตหมายความวาทานเขาใจ
ในชวีติ ทานรูวาชีวิตของทานยังมีการเวียนวายตายเกิดอยางชา 7 ชาติ อยางกลางๆ 2-3 ชาติ และอยางเร็วไม
เกนิ 1 ชาต ิก็จะเขาสูพระนิพพาน เพราะฉะนั้น พระโสดาบันจึงไมมัวเมา  ลุมหลง  เหมือนปุถุชนที่คิดวาเรา
จะอยูคํ้ าฟา คิดวาเราจะตายตอนอายุ 100-120 ป นั่นคือความคิดที่ประมาทของผูที่เปนปุถุชน

ขอที ่ 2 ก็คือ วิจิกิจฉา  พระโสดาบันละความลังเลสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆได พระ
โสดาบันเขาถึงความเปนจริง ทานเปนอจลศรัทธา คือมีความเชื่อ ความเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม พระ
สงฆ อยางไมหวั่นไหว มีความเชื่อที่ตั้งมั่น เพราะทานเขาถึงสัจจะ ความเปนจริงวา พระพุทธเจาเปนบุคคลผู
ตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง พระธรรมคือสัจจธรรมความจริงที่พระองคคนพบ  พระสงฆคือ อริยบุคคลตั้ง
แตพระโสดาบันขึ้นไป

มเีร่ืองเลาวา ในสมัยที่พระพุทธเจายังทรงพระชนมายุอยู มีชายคนหนึ่งชื่อวา สุปปพุทธกุฏฐิ เปน
โรคเร้ือนนํ้ าเตาและเปนคนยากจนเข็ญใจที่สุดในเมืองนั้น อยูมาวันหนึ่งดวยอํ านาจบุญบารมีเกาที่เคยสั่ง
สมมา ปรากฏวาไดฟงเทศนพระพุทธเจาบรรลุเปนพระโสดาบัน ในค ําภีรกลาววา ทาวสักกะเทวราชหรือ



3
พระอินทร ตองการจะทดสอบวาเขามีศรัทธาที่มั่นคงแคไหน พระองคทานจึงเสด็จมาประทับยืนอยูกลาง
อากาศแลวก็มีรับสั่งวา

“ดูกอน สุปปพทุธะ เธอจงพูดวาพระพุทธเจาไมใชพระเจา พระธรรมไมใชพระธรรม พระสงฆไม
ใชพระสงฆ ถาทานดา เราจะเนรมิตทรัพยสมบัติทํ าใหทานรวยกวาใครในเมืองนี้” ทานทั้งหลายฟงก็อาจจะ
งงวา พระพทุธเจาไมใชพระพุทธเจา ฟงเปนสํ านวนไทยไมคอยเขาใจชัดเจน อาจจะแปลใหชัด ๆ วาพระ
พทุธเจา พระธรรม พระสงฆ ไมไดเร่ือง อะไรทํ านองนั้น พูดในเชิงดูถูก ปรากฏวาสปุปพุทธะกลาววา 
“ดกูอนเทวดา ถึงเราจะยากจนกัดกอนเกลือกิน แตเร่ืองที่จะใหเราดา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆนั้น ไมมี
ทาง เรายอมอดตายดีกวาจะดา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ”

พระอินทรจึงอันตรธานจากที่นั้น ไปปรากฏเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจา แลวกราบทูลวา 
“หมอมฉัน ไปขอใหชายโรคเรื้อนดาพระรัตนตรัย โดยเอาทรัพยเขาลอ เขาไมยอมดาพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ”เลยพระพุทธเจารับสั่งวา “พระโสดาบันเปนอจลศรัทธา เปนผูมีศรัทธาตั้งมั่น ไมหวั่นไหว เปนผู
ร่ํ ารวยดวยอริยทรัพยภายใน”

พวกเราที่ปฏิญาณตนวาเปนชาวพุทธ เปนพุทธมามะกะนับถือ พระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ลอง
นกึดวูา ถามีใครมาเซ็นเช็คใหเรา 5-10 ลาน ใหเราดา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ไมแนเหมือนกันนะ บาง
คนอาจจะยอมดา เพราะวาไมใชพระโสดาบัน

 สวนขอตอไปก็คือ สีลัพพตปรามาส พระโสดาบันละความลูบคลํ าในศีลพรตได เร่ืองการรักษาศีล
ในขอวัตรปฏิบัติ บางทีก็ปฏิบัติไปตาม ๆ กัน ปฏิบตัิหยอน ศีลขาดบาง ศีลทะลุบาง ปฏิบัติจนเกินไปจน
กระทั่งกลายเปนฤาษีชีไพร ทรมานตัวเองใหลํ าบากก็มี แตพระโสดาบันละขอนี้ไดเด็ดขาด ทานมีศีล 5 
บริสุทธิ์ มีขอที่นาสังเกตก็คือ พระอริยบุคคลขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 คือพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี ทาน
สามารถทีจ่ะเปนผูบริบูรณดวยศีล ก็หมายความวามีศีล 5 บริบูรณ ไมขาด ไมดาง ไมทะลุ แลวก็เปนผูที่ทํ าให
พอประมาณในสมาธิและปญญา

ดงันัน้ ถาเราอยากจะรูวาใครเปนพระโสดาบันหรือไม วิธีการตรวจที่จะใหงายที่สุดก็ดูตรงที่วา มีศีล 
5 บริสุทธิ์หรือเปลา ? เพราะฉะนั้น ถาใครก็ตามมาพูดวา “เปนชาวพุทธไดยังไง แคศีล 5 ยังรักษาไมได” ก็
อยาไปโกรธเขา เพราะเขาพูดแบบไมเขาใจ เนื่องจากคนที่จะมีศีล 5 สะอาดบริบูรณไดจริง ๆ จะตองเปนพระ
โสดาบันขึ้นไป ถาเปนปุถุชน ศีลก็ตองขาดบาง ดางบาง พรอยบาง อันนี้เปนเรื่องธรรมดา พระโสดาบันไม
ฆาสตัว ยงุกดัก็ไมตบ แตก็ไลยุง เพราะถาขืนไมไลยุง อาจจะเปนไขเลือดออกตาย  หรืออาจจะโดดหนีเขาไป
อยูในมุง ในกลด แตทานไมฆาสัตว

ตวัอยางในสมัยพระพุทธเจายังมีพระชนมอยู มีราชาองคหนึ่งพระนามวาอุเทน มีเหสี 3 องค คือ  1.
พระนางวาสลุลทัตตา  2. พระนางสามาวดี  3. พระนางมาคันทียา พระเจาอุเทนใชใหพวกมเหสีของพระนาง
สามาวด ี ฆาไกเอามาทํ าแกงออม ปรากฏวาพระนางสามาวดีและพวกคนใชไมยอมทํ าเลยเพราะมีปกติไมฆา
สัตวอยูเปนนิจอยูแลวยอมขัดรับสั่งของพระเจาอุเทน
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คนใชของพระนางสามาวดีคนหนึ่งชื่อวานางขุชชุตตรา เปนหญิงคอม สมัยกอน นางในวังเขาจะ

หามไมใหออกจากวัง แตนางนางขุชชุตตรา เปนบุคคลพิเศษเพราะเปนคนหลังคอม เขาก็ใหเธอออกจากวัง
ได มหีนาที่ออกไปซื้อดอกไมมาถวายพระนางสามาวดี โดยพระราชาพระราชาพระราชทานทรัพยวันละ 8 
กหาปณะ เธอก็ยักยอกวันละ 4 กหาปณะ ซ้ือดอกไมเพียง 4 กหาปณะ

วันหนึ่ง นางก็จะไปทํ าหนาที่ซ้ือดอกไมตามปกติ แตพอไปถึงบานของชางดอกไม ชางดอกไมก็
บอกวา”วนันีอ้ยาเพิ่งรีบซื้อดอกไมเลย อยูเปนเพื่อนเราเลี้ยงอาหารพระพุทธเจากอน” นางไดฟงก็ดีใจนาน ๆ 
เพราะ อยูในวังไมคอยมีโอกาสจะไดบุญ วันนั้นนางมีโอกาสไดฟงเทศนจากพระพุทธเจาและไดบรรลุเปน
พระโสดาบัน

นางหญิงหลังคอมพอไดบรรลุเปนพระโสดาบัน ก็มีปกติไมลักขโมย วันนั้นเธอเลยซื้อดอกไมทั้ง 8 
กหาปณะ พระนางสามาวดีก็รับสั่งถามวา “ทํ าไมวันนี้ดอกไมเยอะแยะไปหมด พระราชาโปรดพระราชทาน
เงนิเพิม่หรืออยางไร ?” พระโสดาบันก็มีปกติไมโกหกอีกเหมือนกัน นางเลยทูลวา “ที่จริงพระราชา พระราช
ทานทรพัยวนัละ 8 กหาปณะ แตหมอมฉันยักยอกไปวันละ 4 กหาปณะ” พระนางสามาวดีก็เลยรับสั่งถามวา 
“แลวท ําไมวันนี้ เธอถึงไมยักยอกเงินละ” นางจึงทูลเลาใหฟงวานางไดไปฟงเทศนและไดบรรลุโสดาบัน

พระนางสามาวดีก็อยากจะรูวา ธรรมะเปนอยางไรจึงทํ าใหคนกลายเปนคนดีได ก็เลยใหนางขุชชุต
ตรา เทศนใหฟง ปรากฏวานางมีสมองเปน โฟโตกราฟฟก มีความทรงจํ าที่แมนย ํา เทศนไดเหมือนกับที่พระ
พุทธเจาเทศนใหนางฟง จนกระทั่งพวกนางสามาวดีแลวก็พวกหญิงบริวารไดบรรลุโสดาบันอีกเหมือนกัน 
อันนี้ก็เปนเรื่องที่นามหัศจรรยมาก

 พระโสดาบันละกาเมสุมิจฉาจารได ทานไมมีการประพฤติผิดในทางเพศ เพียงแตทานยินดีในคู
ครองของตัวเอง เพราะฉะนั้น เร่ืองผิดศีลธรรม  เร่ืองชูสาวสํ าหรับพระโสดาบันจึงไมมี  คุณธรรมขอนี้ของ
ทานเดนมากเรียกวา “สทารสันโดษ” ยินดีในคูของตัวเอง และกม็ี ความสํ ารวมในกาม แตไมใชวาพระ
โสดาบันสามารถเอาชนะความรูสึกทางเพศได

ในสมัยพุทธกาล มีพระโสดาบันเยอะแยะไปหมดที่มีครอบครัว นางวิสาขาอายุ 7 ขวบบรรลุ
โสดาบนั อายุ 16 ป แตงงานมีลูกชาย 10 มีลูกหญิง 10 ไมใชวาบรรลุโสดาบันแลวจะตองออกบวช หรือวาจะ
มคีรอบครัวไมได ทานก็ยังมีครอบครัวเปนปกติ ภรรยานายพรานกฏุกุฏมิตร อายุ 7 ขวบ บรรลุโสดาบัน พอ
อายุ 16 ยืนอยูบนประสาทเห็นนายพรานกุฏกุฏมิตรกํ าลังขับเกวียนเขาไปขายเนื้ออยูในเมือง ตกเย็นเมื่อ
นายพรานกํ าลังขับเกวียนออกนอกเมืองเพื่อจะกลับบาน ดวยอํ านาจความรักปกทรวงพระโสดาบันทนไม
ไหวจงึเก็บเสื้อผาเดินตามนายพราน ผูกํ าลังขับเกวียนไป

นายพรานกุฏกุฏมิตรเห็นธิดาเศรษฐีเดินตามหลังเกวียนมาก็ตกใจถามวา “สาวนอย เธอตามฉันมา
ท ําไม ?” พระโสดาบันก็พูดวา “คนเรานี่โงเหลือเกิน แกวมณีมีคาลอยมาแลวไมรูจักควา”เมื่อพูดใหทางเชนนี้ 
นายพรานจงึอุมธิดาเศรษฐีขึ้นเกวียนไปอยูกันในปาครองรักกันอยางมีความสุข

พระโสดาบนัไมพูดเท็จ ไมพูดสอเสียดคือยุยงใหเขาแตกราวกัน ไมพูดคํ าหยาบ ไมพูดเพอเจอ ที่
สํ าคญัคือพระโสดาบันไมแตะสุรา ทานบอกวาศีล 5 นี้เปนศีลปกติของพระโสดาบัน ศีลที่ขาดก็เพราะขาด
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สต ิเพราะฉะนั้น ส่ิงที่สํ าคัญของพระโสดาบันก็คือสติ  ถาดื่มสุราจะทํ าใหขาดสติ พระโสดาบันไมแตะตอง
เร่ืองสรุา ไมเกรงใจสังคม ทานเกรงใจพระพุทธเจามากกวา ดื่มสุรามีโทษมากมายหลายประการดังพระพุทธ
เจาทานรับสั่งไว

เพราะฉะนั้น จะสังเกตวาพระโสดาบันเปนคนดีศรีสังคม เปนคนที่มีคุณภาพเพราะวาเปนผุที่เดน
มากในเรื่องของศีล 5 ประการ ถาใครก็ตามมีลูก คลอดลูกออกมาแลวไมเคยสอนลูกเลยแตปรากฏวา ลูกเรา
ตัง้แตเกดิมาไมเคยฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มสุราเลย ไมตองไปตกใจหรือแปลกใจ 
ขอใหเขาใจดวย วาเราเปนคนที่มีบุญมาก พระโสดาบันมาอาศัยทองเราเกิด เราเปนคนที่โชคดี เนื่องจากพระ
โสดาบนัทานยังเวียนวายตายเกิด ทานยังตองเกิดอีก 7 ชาติ 3 ชาติ 1 ชาติ แลวทานถึงจะเขานิพพาน

ดงันัน้ ในการเกิดนั้น ทานก็จะเกิดสลับกันไปในความเปนมนุษยกับสวรรคช้ันดุสิต ซ่ึงสวรรคช้ันนี้
ทานนยิมอยูมาก ขณะที่ทานยังตองทองเที่ยวในสังสารวัฏ บางทีทานอาจจะมาอาศัยเกิดในทองเราก็ได อันนี้
เขาเรยีกวาเปนอภิชาตบุตร เปนลูกที่ดีกวาพอกวาแม พอแมศีล 5 ยังรักษาไมคอยได แตพระโสดาบันทานมี
ศลี 5 โดยธรรมชาติ เร่ืองพระโสดาบันมีรายละเอียดปลีกยอยมากมาย  แตวาจนใจไปนิดที่ไมสามารถจะหา
หลักฐานอางอิงเปนตัวบุคคลมาแสดงใหทานทั้งหลายไดดู

ขอใหสังเกตเอาก็แลวกันวา ใครก็ตาม ไมวาจะเปนเพื่อนฝูงหรือญาติพี่นองของเรา ถาเขามีปกติชอบ
ใหทาน ไมขี้เหนียว มีความเคารพในพระรัตนตรัย มีศีล 5 บริสุทธิ์ชนิดที่ยอมตัวตายดีกวาใหศีลขาด เขาคน
นั้นชื่อวาเปนพระโสดาบัน ทานเหลานี้เปนผูชอบใหทานแมตัวเองจะยากจน พระพุทธเจามีรับสั่งหามพระ
ภิกษุไปบิณฑบาตในตระกูลพระเสขะ คือพระโสดาบันที่ยากจน เพราะพระพุทธเจาทานเกรงใจ ทรงเปน
หวงทานเหลานีเ้พราะแมจะยากจน แตก็มีจิตยินดีพรอมจะใหทาน แมขาว 1 จาน ที่จะทานเขาไป ถาเกิดเห็น
คนอืน่ลํ าบาก ทานยินดีที่จะแบงครึ่งใหคนอื่นไดทานดวย

บคุคลพวกนี้เปนพวกสรางสรรสังคม แคนี้ก็พอจะพิสูจนไดวา ใครเปนพระโสดาบันตัวจริงหรือตัว
ปลอม เพราะวาคุณสมบัติเหลานี้ไมใชเร่ืองที่จะมาหลอกกันไดงาย ๆ คนที่มีศีล 5 บริสุทธิ์ ชนิดที่ยอมตัวตาย
ดกีวาศลีขาดหายากมาก ถาเรานึกวาเราเปนพระโสดาบัน มีวิธีพิสูจนงาย ๆ ถามีใครเอาปนมาจอสมองเรา
แลวใหเราเลือกวา ถาเราฆาไกเขาจะไมยิงเรา แตถาเราไมฆาไกเขาจะฆาเรา ขอใหเราเลือกเอา ถาเปนปุถุชนก็
ตองเลือกฆาไกอยูแลว เร่ืองอะไรจะยอมใหตัวเองถูกฆา แตพวกพระโสดาบันยอมตาย ทานจึงเปนพวกที่มี
คณุธรรมพิเศษดังที่ไดกลาวไปแลว

 เพราะฉะนัน้ ทานจึงเปนคนดี เปนตัวอยางที่พระพุทธเจาตองการใหบรรดาสาวกทั้งหลายของพระ
องคไดบรรลุ เพื่อความปลอดภัยในการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ เพราะวาพระโสดาบันไมมีทางที่จะไป
เกดิในอบายภูมิทั้ง 4 ไปเกิดอยางชา 7 ชาติ เขานิพพาน สํ าหรับเรื่องพระโสดาบันในวันนี้เ ปนอันจบแบบ
สมบูรณ ฯ
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