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จากนี้ไป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟงแนวทางแหงการปฏิบัติพระกรรมฐาน ขอทบทวนให

ทานทัง้หลายฟงอีกครั้งหนึ่งวา พระอริยบุคคล หมายถึง ผูที่สามารถจะเขาถึงพระนิพพานได สวนจะเขา
ถึงไดมากนอยแคไหนก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง จะขอพูดถึงการละกิเลสของพระโสดาบัน พระสกทาคามี และ
พระอนาคามี

พระโสดาบัน ซ่ึงแปลวา ผูเขาถึงกระแสพระนิพพานนั้น สามารถละสังโยชนได 3 ประการ คือ
ละกิเลสได 3 ประการ คือ 1. สักกายทิฎฐิ คอืละความยึดมั่นถือมั่นในรางกาย  2. วิจิกิจฉา ละความลังเล
สงสยัในพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ได มีความเคารพเชื่อมั่นไมหวั่นไหว 3 สีลัพพต
ปรามาส ละความยึดมั่นในศีลพรต คือ เปนผูที่มีศีล 5 บริบูรณ

 ในดานไตรสิกขา พระโสดาบันเปนผูที่มีคุณธรรมความดี คือเปนผูที่มีศีลบริบูรณ มีสมาธิ  และ
ปญญาพอประมาณ พระโสดาบันมีอยู 3 ประเภท ประเภทระดับตํ่ าที่สุด เรียกวา สัตตักขัตตุงปรมะ คือ
จะไปเกดิอกี 7 ชาติเปนอยางมากแลวก็จักเขานิพพาน ประเภทดีขึ้นมาหนอยเรียก วา โกลังโกละ ไปเกิด
อีก 2-3 ชาติ เขานิพพาน แลวก็ประเภทเกรดเอดีที่สุดก็คือ เอกพิชี ไปเกิดอีก 1 ชาติเขานิพพาน

ในระหวางทีท่านเวียนวายตายเกิดนั้น ทานก็จะเกิดระหวางเทวโลกคือสวรรคช้ันดุสิตอันเปน
สวรรคช้ันที ่4 และก็มาเกิดในโลกมนุษย สลับกันไปมาจนกวาทานจะสามารถหมดกิเลสและเขานิพพาน
ได อริยบุคคลเหลานี้เรียกทานวายอดมนุษยซุปเปอรแมนก็ได เพราะวาทานเปนยอดของคนจริง ๆ ขอยํ้ า
เตอืนใหทานทั้งหลายทราบอีกครั้งหนึ่งวา ฆราวาสผมดํ า ผูใสเสื้อผาสีตาง ๆ อยางพวกเรานี่ สามารถ
บรรลุเปนอริยบุคคลไดทุกชั้น ตั้งแต โสดาบัน จนถึงอรหันต
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 สํ าหรับในวันนี้ จะอธิบายใหทานทั้งหลายไดเขาใจในเรื่อง พระสกทาคามี คํ าวา สกทาคามีนั้น

แปลวา  ผูกลับมาเกิดในโลกนี้อีกหนึ่งครั้ง ในบรรดาพระอริยบุคคลทั้ง 4 ประเภทนั้น พระสกทาคามีเปน
พระอรยิบุคคลที่มีขอมูลนอยมากในพระบาลี เพราะพระพุทธเจาทานตรัสวา  พระสกทาคามีละสังโยชน
ได 3 เหมือนพระโสดาบัน เพียงแตทํ าราคะ โทสะ โมหะใหเบาบางลงไป เราก็เลยไมสามารถที่จะรูไดวา
อารมณของพระสกทาคามีแตกตางอยางไรจากพระโสดาบันซึ่งตํ่ ากวาและแตกตางอยางไรกับพระ
อนาคามีที่สูงกวา

 ในคัมภีรรุนหลัง ๆ ไมวาจะเปนปรมัตถโชติกาหรือปรมัตถมัญชุสานี่ ก็ไดพูดถึงสภาพของพระ
สกทาคามไีวเยอะ เชน  1. บรรลุความเปนสกทาคามีในโลกนี้แลวก็นิพพานในโลกนี้  2. บรรลุในโลกนี้
แลวก็ไปนิพพานในเทวโลก  3. บรรลุในเทวโลกแลวนิพพานในเทวโลก  4. บรรลุในเทวโลกแลว เกิดใน
โลกนีจ้ึงนิพพาน  5. บรรลุในโลกนี้แลว ไปเกิดในเทวโลกหมดอายุแลว กลับมาเกิดในโลกนี้แลวจึง
นพิพาน แตในพระบาลีที่ทานหมายถึงคือขอที่ 5

เพราะฉะนัน้ เมื่อภาพของพระสกทาคามีไมชัดเจน ก็ไมรูจะอธิบายไดอยางไร นอกจากจะบอก
วา เมือ่ทานทั้งหลายบรรลุเองนั่นแหละจึงจะรูวาเปนอยางไร ? เพราะวาธรรมะของพระพุทธเจานี่มีอยู
ประโยคหนึ่งที่บอกวา ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ ผูบรรลุรูไดเฉพาะตน เมื่อเราบรรลุแลว เราจะไป
บอกคนอืน่ใหรูวาเราบรรลุ แบบนั้น แบบนี้ก็ไมได เราชิมเกลือ  เขาถามวาเกลือเค็มอยางไร เราก็บอกวา
เกลอืมนัเคม็ มนัไมเปรี้ยว มันไมหวาน มันไมเผ็ด คนฟงก็ไมเขาใจ ก็ใหเขาชิมเกลือดวยตัวเขาเอง เขาถึง
จะรูวาเกลือเค็มอยางไร ?แตพออธิบายไดงาย ๆ วา ถาเทียบชั้นกับพระโสดาบัน กิเลสทานเบาบางลงไป
มากกวาพระโสดาบันเยอะ

ในครัง้พุทธกาลมีเศรษฐีทานหนึ่งที่เปนที่รูจักกันดี คือ อนาถบณิฑิกเศรษฐี ที่สรางวัดเชตวัน
ถวายพระพทุธเจา และเปนวัดที่พระพุทธเจาทรงประทับอยูยาวนานที่สุดตลอดพระชนมายุของพระพุทธ
องค อนาถบณิฑิกเศรษฐีนี่มีลูกสาวชื่อวา สมุนาเทวี ปรากฏวา เศรษฐีผูพอบรรลุเปนพระโสดาบัน แตลูก
สาวบรรลุคุณธรรมสูงกวาคือเปนพระสกทาคามี

ตอมาไมนาน เธอก็ลมปวยลงจนกระทั่งอาการหนักเขาขั้นโคมา ทานเศรษฐีไดทราบขาวก็ไป
เยีย่มลูกสาว เมื่อไปถึงก็เขาไปหาลูกสาวแลวก็ถามวา “เปนอยางไรบางลูก” ลูกสาวก็ตอบแปลก
ประหลาดมากบอกวา “ไมเปนอะไรมากหรอกนองชาย” ทํ าเอาพอสะดุง จึงถามวา “เจาสติยังดีอยูหรือ
เปลา ลูกเอย ! ” ลูกสาวกต็อบวา “เรายังสติดีอยู นองชาย” ถามอะไรก็ตอบโดยเรียกพอวานองชาย เสร็จ
แลวก็ขาดใจตายไปเลย ทํ าเอาพระโสดาบันคืออนาถบณิฑกิเศรษฐี ขนาดบรรลุเปนโสดาบันทนไมไหว
รองหมรองไหไปเขาเฝาพระพุทธเจาแลวทูลบอกวา

 “ลูกสาวหมอมฉันนี่ดีเหลือเกิน เล้ียงดูพระสงฆ แตทํ าไม เวลาจะขาดใจตายเธอขาดสติ” พระ
พทุธเจาก็รับสั่งถามเรื่องราวทั้งหมด ทานเศรษฐีก็เลาเรื่องใหฟง  พระพุทธเจาจึงไดทรงอธิบายวา “สุมนา
เทวผูีเปนลูกสาวของเธอนั้นไมไดขาดสติ แตโดยภูมิธรรมเธอเปนเหมือนพี่สาวของทาน ทานเปน
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โสดาบนั ลูกสาวเปนสกทาคามี ลูกสาวก็ยอมมีคุณธรรมเหนือกวาทาน เพราะฉะนั้นเหมาะสมแลวที่เธอ
จะเรียกทานผูเปนพอวา นองชาย”

ทานเศรษฐีจึงทูลถามวา “แลวบัดนี้เธอไปเกิดที่ไหนพระเจาขา” พระพุทธเจาจึงไดตรัสบอกวา
“เธอไปเกดิในสวรรคช้ันดุสิตเรียบรอยแลว” ทานเศรษฐีขณะที่รองไหอยูพอไดทราบเรื่องตามความเปน
จริงกย็ิม้ทัง้นํ ้าตา ดีใจวาลูกสาวไดไปเกิดในที่ดี ๆ ขนาดเปนลูกสาวตัวเอง ยังไมรูวาลูกสาวตัวเองมีคุณ
ธรรมสูงกวา

 เพราะฉะนั้น ในการพูดถึงอารมณของพระสกทาคามีนั้น ก็ไมสามารถที่จะบรรยายใหทานทั้ง
หลายไดทราบวา มีสภาพอยางไรที่แตกตางกับพระโสดาบัน ขอสรุปงาย ๆ วา ละสังโยชน คือกิเลสได
เหมอืนพระโสดาบัน เพียงแตทํ ากิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงไปเทานั้น

ตอไปนีจ้ะไดอธิบายในเรื่องพระอนาคามี ซ่ึงตั้งชื่อหัวเร่ืองวา เปนพระที่อยูในคราบของฆราวาส
ฟงดแูลวคมคายดีเหลือเกิน หมายความวา ใจทานเปนพระที่ซอนอยูในรางกายของฆราวาส ผูมีผม คิ้ว นุง
เสื้อผาสีตาง ๆ คํ าวา พระอนาคามี นั้นแปลวา ผูไมกลับมาเกิดในโลกนี้อีกแลว ทานทั้งหลายอาจจะงงวา
ถาไมกลับมาเกิดในโลกนี้แลวจะไปอยูโลกไหน จะไปอยูดาวพระจันทร ดาวพระอังคาร หรืออยางไร ?
ในคมัภรีทานกลาววา ถาบุคคลใดก็ตามที่บรรลุเปนพระอนาคามี ตายจากโลกนี้แลวจะไมเวียนกลับมา
เกดิในโลกนี้อีก พระโสดาบันและพระสกทาคามียังเวียนกลับมาเกิดในโลกนี้

ถามวา เมือ่ไมกลับมาเกิดในโลกนี้แลวทานไปอยูที่ไหน คํ าตอบก็คือ ทานจะไมไปเกิดในโลก
มนษุย โลกสวรรคทั้ง 6 ช้ัน แตพระอนาคามีจะไปเกิดในพรหมโลก คํ าวาพรหมโลกนี่ก็คือ เปนสถานที่
อยูของพระพรหมที่สูงขึ้นไปกวาเทวดาทั้ง 6 ช้ัน ที่อยูของพระอนาคามีนี่เปนที่อยูเฉพาะ จริง ๆ ทานเรียก
วา สุทธาวาสภูมิ คํ าวา สุทธาวาสภูมิ นี่แปลวา ภูมิอันเปนที่อยูของพระอนาคามี ผูบริสุทธิ์ มีอยู 5 ช้ัน ช้ัน
ที ่1 เคาเรียกวา ชัน้อวิหา ช้ันที่ 2 ก็คือ อตัปปา ช้ันที่ 3 ก็คือ สุทัสสสา ช้ันที่ 4 ก็คือ สุทัสสี และชั้นที่ 5 ก็
คือ อกนิฏฐพรหม อันเปนพรหมโลกขั้นสูงสุดในระดับรูปพรหม

 พอพูดถึงอกนฎิฐพรหม ทานทั้งหลายคงจะคุน ๆ หู เพราะวาถาใครเคยอานวรรณคดี คงจะจํ าได
ตอนศรปีราชญแตงกลอนโตตอบกับพระเจากรุงเชียงใหม พระเจากรุงเชียงใหมถามศรีปราชญวา “ถานํ้ า
ทวมโลกแลว มนุษย เทวดา ก็จมนํ้ าตายหมดแลวศรีปราชญจะไปอยูที่ไหน” ศรีปราชญก็แกไปวา “...
เดชะบญุอกนิษฐทานชวย พี่จึงรอดจากมวยมรณา…”  ศรีปราชญคงจะเชี่ยวชาญในเรื่องพระพุทธศาสนา
พอสมควร

พระอนาคามี สามารถละสังโยชนได 5 ประการ หมายถึง ละตอนเปน โสดาบัน และสกทาคามี
ได 3 แลว คือ สกักายทิฎฐิ วิจิกิจฉา และ สลัีพพตปรามาส พอบรรลุเปนอนาคามีก็ละเพิ่มมาอีก 2
ประการ ขอที่ 4 คือ กามราคะ กาม แปลวา ความใคร ความพอใจ ความยินดี ราคะ แปลวา ความกํ าหนัด
กามราคะจึงแปลวา ความพอใจยินดีในกามคุณทั้ง 5 กามคุณทั้ง 5 ก็คือ รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส พระ
อนาคามีสามารถละความพอใจในกามคุณ 5 ได และขอที่ 5 ก็คือ ปฏิฆะ สามารถตัดความโกรธได
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2 ขอนีน้าพิจารณาใหดี เพราะโดยปกติมนุษยโดยปุถุชนทั่วไป หรือแมแตพระโสดาบัน และ

พระสกทาคามี ยังไมสามารถละความรักความโกรธได แตพระอนาคามีทานตัดความรักความโกรธได
ความรกัในทีน่ี้ ขอเนนไปตรงที่วาเปนความรักในระหวางเพศ เปนความรักแบบที่ไมใชความรักแบบ
เมตตาที่เปนรักแบบหวังดี ปรารถนาดี

ในดานของไตรสิกขา คือการศึกษาปฏิบัติในเรื่องของศีล สมาธิ ปญญานั้น ตอนที่เปนโสดาบัน
กบัสกทาคามี เปนผูมีอธิศีล คือศีล 5 บริบูรณ มีสมาธิและปญญาพอประมาณ แตพอเปนพระอนาคามีใช
ค ําวา มีศีลและสมาธิบริบูรณ มีปญญาพอประมาณ ขอใหทานทั้งหลายสังเกต คํ าวา มีศีลและสมาธิ
บริบรูณนี่ ตางอยางไรกับพระโสดาบันและพระสกทาคามี

ศลีสํ าหรับพระอนาคามีไมใชศีล 5 ศีล 5 เปนศีลเฉพาะพระโสดาบันและพระสกทาคามี แตถา
เปนพระอนาคามีนี่ ศีล 5ถือวานอยไปแลว ศีลสํ าหรับพระอนาคามีคือศีล 8 ในศีล 8 ขอนั้น 5 ขอแรกก็
เหมือนกับศีล 5 มีขอแตกตางอยูนิดก็คือ ตรงขอที่ 3 กาเมสุมิจฉาจาร หมายความวา พระโสดาบันกับพระ
สกทาคามี ยังมีเพศสัมพันธเปนปกติกับคูครองของตนเอง แตไมไปยุงเกี่ยวกับคูครองของคนอื่น แตเมื่อ
ใดกต็ามที่ทานบรรลุความเปนพระอนาคามี ศีลขอที่ 3 จะเปลี่ยนเปน อพรัหมจริยา เวรมณี แปลวา งด
เวนจากการยุงเกี่ยวในเรื่องเพศทุกประการ พอบรรลุเปนอนาคามี มีปญหาแน ๆ ตรงนี้ ก็คือวา แมกับคู
ครองของตนเองก็ยุงเกี่ยวไมได

  ยกตวัอยางในสมัยพุทธกาล สมัยนี้ยกตัวอยางมาใหดูไมได เพราะไมรูวาจะไปจับใครมาเปน
ตุกตาใหทานทั้งหลายไดเห็น สมัยพุทธกาลมีสามีภรรยาตัวอยางคูหนึ่ง สามีช่ือวา วิสาขอุบาสก ภรรยาชื่อ
วา ธัมมทินนา ในวนัหนึง่ สามีไปฟงเทศนจากพระพุทธเจาและก็ไดบรรลุเปนพระอนาคามี ปรากฏวา
เมือ่สามกีลับมาถึงบาน ปกติภรรยาจะไปคอยยืนตอนรับ ที่หนาบานสงยิ้มให สามีก็จะสงยิ้มตอบดวย
ความเสนหา คนเคารูกันทั่ววา สามีภรรยาคูนี้เปนสามีภรรยาตัวอยาง

ในวนันัน้ ภรรยาก็สังเกตอาการผิดปกติของสามี ไมยิ้มแยม มีใบหนาเฉยเมย ทานขาวเสร็จก็
เรียกภรรยามาแลวกลาววา “นองจา ตอไปนี้ เราจะไมยุงเกี่ยวกันฉันทสามีภรรยาอีกนะ เราจะอยูกันแบบ
พี ่ๆ นอง ๆ หรือถานองพอใจใครพี่ก็ยินดีจะยกใหใหนองไปอยูกินกับเขา” ภรรยาก็แปลกใจ ก็เลยถามวา
เกดิอะไรขึ้น สามีก็เลยเลาใหฟงวา “วันนี้ไปฟงเทศนบรรลุเปนพระอนาคามี”

เร่ืองการบรรลุธรรมนี้ ทานทั้งหลายชอบถามจังเลยวา “แลวถาเราบรรลุนี่ เราจะรูตัวไหมวา เรา
บรรลุ” ก็ถามทานทั้งหลายวา “ทานทั้งหลายทานขาวนี่ไมรูตัวหรือวาอิ่ม” เขาบรรลุขั้นไหนเขาก็รูสภาวะ
ของเขาเหมือน ภรรยาก็บอกวา “ถาอยางนั้นนองก็ไมรูจะอยูไปทํ าไม เมื่อพี่หมดรักนองแบบสามีภรรยา
แลว นองขอไปบวชดีกวา” ก็ปรากฏวาไปบวชเปนภิกษุณีซ่ึงกํ าลังเปนวิวาทะกันในยุคนี้วาจะใหมีภิกษุณี
ดีหรือไม

ปรากฏวา ไปบวช 1 พรรษา ทานทั้งหลายรูไหมวาเกิดอะไรขึ้น พรรษาเดียวเทานั้นนะ ธัมมทิน
นาไดบรรลุเปนพระอรหันตเลย เปนอริยบุคคลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา พอออกพรรษาเธอก็กลับมา
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เยีย่มสาม ีแตก็ไมไดกลับมาดวยความเสนหาหรอก ก็มาเยี่ยมตามธรรมดามนุษยรวมโลกเดียวกัน สามีก็
ตกใจนกึวา ภรรยาคงนึกอยากจะสึกถึงไดกลับมาบาน ก็เลยเขาไปหา คร้ันจะถามตรง ๆ ก็นาเกลียด จะ
ไปถามอดีตภรรยาผูเปนพระวา นอง อยากจะสึกหรือ

สามกีเ็ลยใชกลยุทธแบบบัณฑิตซักถามปญหาในความเปนโสดาบันถึงพระสกทาคามี ภรรยา
สามารถแกปญหาไดชัดเจนทุกประการ ทีนี้สามีก็เร่ิมจะลํ้ าหนา ถามปญหาในเรื่องพระอรหันต ธัมมทิน
นาจงึบอกวา ดูกอน อุบาสก รูสึกวาทานจะถามปญหาเลยวิสัยทานแลว ปรากฏวา วิสาขอุบาสก ดีใจมาก
ทีภ่รรยาไดบรรลุธรรมสูงกวาตนเอง ก็ยกมือขึ้นสาธุการบอกวา “ดีแลวละ แมเจา ไดบรรลุคุณธรรมขั้น
สูง”

 เพราะฉะนั้น คํ าวา กาเมสุมิจฉาจาร นี่อยานํ ามาใชกับพระอนาคามี เพราะพระอนาคามีละกาม
ราคะได ความรูสึกทางเพศของทานนี่จึงหมดเลย บางทานอาจจะนึกในใจวา ความรูสึกทางเพศหมดนี่
เปนกามตายดานหรือเปลา กามตายดาน นี่หมายถึงใจมีความตองการ แตอวัยวะทางรางกายมันไมเอื้อ
อํ านวย

แตพระอนาคามีนี่ทานไมมีความรูสึกเชนนั้น ทานมองรางกายตนเองและรางกายคนอื่นเหมือน
กบัซากศพเดนิได รางกายนี้สํ าเร็จดวยโครงกระดูก ฉาบทาดวยเลือดเนื้อ รอยรัดดวยเสนเอ็น มีชอง 9
ชอง เปนที่ไหลออกแหงสิ่งโสโครก เต็มไปดวยความสกปรก โสโครก เหม็น ไมสะอาด มีตาเปนที่ไหล
ออกแหงขีต้า มีหูเปนที่ไหลออกแหงขี้หู มีจมูกเปนที่ไหลออกแหงนํ้ ามูก มีปากเปนที่ไหล ออกแหงนํ้ า
ลาย เสลด อาเจียน  ตามผิวหนังตาง ๆ ก็เต็มไปดวยความสกปรกตองคอยอาบนํ้ า ชํ าระ ขัดถู มีทวารหนัก
เปนทีไ่หลออกแหงอุจจาระ มีทวารเบาเปนที่ไหลออกแหงปสสาวะ

เพราะฉะนั้น สํ าหรับพระอนาคามี ทานจึงไมมีความตองการในทางเพศเลย ความรูสึกเรื่องนี้
หมดไป ถามวาแลวอะไรจะเขามาแทนที่ คํ าตอบก็คือ ความรูสึกแบบเมตตา ความรัก ความหวังดี
ปรารถนาดี แตไมมีความรูสึกที่เจือไปดวยราคะ ความกํ าหนัดยินดี และที่สํ าคัญก็คือ ศีลขอที่ 6 วิกาล
โภชนา เวรมณี พระอนาคามีทานมีศีล 8 โดยธรรมชาติ ทานจะไมทานอาหารเย็น เราเคยสังเกตไหมวา
ท ําไมพระภกิษสุามเณร ทานไมทานอาหารในเวลาวิกาลคือ ตั้งแตเที่ยงวันไปแลวจนถึงวันใหม นั่นคือ
การทีท่านไปจํ าลองวิถีชีวิตแบบพระอนาคามี จึงบอกวา เปนพระในคราบฆราวาส พระอนาคามีไมทาน
อาหารในเวลาวิกาล

ทานทัง้หลายอาจจะสงสัยวา ทํ าไมไมทาน ก็เพราะวาทานไมมีกิจกรรมทางเพศ ไมตองผลิตลูก
ทานเลยไมจํ าเปนจะตองทานอาหาร คุณพอคุณแมเรานี่ถาไมทานอาหารนี่ คงไมมีแรงผลิตพวกเรา นี่คือ
เหตุผลที่ลึกซึ้ง ที่ไมคอยมีใครเขาพูด ไมมีใครเขาอธิบายกัน ขอที่ 7 นัจจคีตวาทิตวิสูกทัสสนมาลาคันธ
วิเลปนธารณมัณฑณวิภูสนฏัฐานา เวรมณี งดจากการ ฟอนรํ า ขับรองประโคมดนตรี ดูการละเลนตางที่
ท ําใหเกดิกิเลส แลวก็งดเวนจากการทัดทรง ประดับ ประดา ตกแตงรางกาย  แลวที่สํ าคัญก็คือ ขอที่ 8 อุจ
จาสยนมหาสยนา เวรมณี งดเวนเวนจากการนั่งนอน บนที่นอนสูงใหญ นี่คือ ศีล 8 สํ าหรับพระอนาคามี
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เมือ่ใดก็ตามที่ทานบรรลุความเปนพระอนาคามีทานจะมีศีล 8 โดยธรรมชาติ สํ าหรับเรื่องพระอนาคามี
ยงัไมจบ แตเวลามันจบแลว เพราะฉะนั้นก็ขอใหทานทั้งหลาย ไดฟงเรื่องของพระอนาคามีและพระ
อรหนัตในโอกาสตอไป สํ าหรับในวันนี้ก็พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลาย ตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวง
ตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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