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การบรรยายครั้งที่ 17∗∗ อนาคามี : พระในเพศฆราวาส
สํ าหรับในวันนี้จะบรรยายใหทานทั้งหลายฟง ในหัวขอเร่ืองอนาคามี : พระในเพศฆราวาส ที่

เปนเชนนั้นกเ็พราะวา ฆราวาสสามารถที่จะบรรลุอริยบุคคลไดทุกชั้น แตพระโสดาบันและพระ
สกทาคามีนั้น ก็ยังมีพฤติกรรมบางอยางที่คลาย ๆ กับปุถุชน เชน ทานยังมีครอบครัว มสีามี ภรรยาและ
ลูก เพียงแตทานมีศีล 5 บริสุทธิ์ ทานละสังโยชน คือ กิเลสทั้ง 3 ตัวได

 ส่ิงที่สํ าคัญก็คือ สํ าหรับอริยบุคคล 2 ช้ันนี้ ทานยังสามารถบริโภคความสุขไดทั้ง 3 ประการ คือ
1. กามสุข ความสุขจากกาม  2. ฌานสุข ความสุขที่เกิดจากฌาน  3. นพิพานสุข ความสขุจากการเขาถึง
นิพพาน แมจะยงัไมสามารถเขาถึงไดอยางชนิดเต็มตัว แตทานก็สามารถหนวงเหนี่ยวอารมณแหง
นิพพานได

แตสํ าหรับอริยบุคคลชั้นสงูขึน้ไป  คือในระดับพระอนาคามีและพระอรหันตนั้น ทานไมได
บริโภคกามสุข ทานบริโภคเฉพาะฌานสขุและนิพพานสุขเทานั้น ทั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่พระ
อนาคามีนั้นทานสามารถละสังโยชน คอื กิเลสเพิ่มไดอีก 2 ตัว ก็คือ กามราคะ ทานสามารถตัดความรัก
ความยินดีในกาม คือ  รูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส  ทานสามารถตัดปฏิฆะ คือความโกรธเสียได

เมือ่ทานสามารถตัดความรักและความโกรธไดแลว จึงท ําใหทานเปนผูมีศีลบริบูรณ แตศีลในที่นี้
ไมไดเปนศีลเหมือนอรยิบุคคล 2 ระดับ ดังกลาวแลว พระโสดาบันและพระสกทาคามีนั้น เปนผูทีมีศีล 5
บริสุทธิโ์ดยธรรมชาติ สวนพระอนาคามีนั้นมีอธิศีลเหมือนพระโสดาบัน แตขอแตกตางกันก็คือ พระ
อนาคามีมีศีล 8 โดยธรรมชาติหรือจะเรียกวาศีลอุโบสถก็ได

ทีสํ่ าคัญก็คือ พระอนาคามีเปนผูที่มีอธิจิตบริบูรณ คํ าวา อธิจิต กห็มายความวา เปนผูที่มีสมาธิที่
สมบูรณ ทานทั้งหลายโปรดสังเกตวา ในการฝกสมาธินั้นกิเลสตัวสํ าคัญที่รุมลอมทํ ารายจติใจของเรา
                                                          
∗   ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
     โทรศัพท 579-5566-8  ตอ 506 โทรสาร 942-8719  อีเมล  fhumcwc@ku.ac.th
∗∗ จัดโดยคณะอนุกรรมการกิจการพิเศษ ศูนยพุทธศาสนศึกษา มก. บรรยาย ณ พุทธเกษตร ม.เกษตรศาสตร
     เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2544



2
เรียกวา นิวรณทั้ง 5 ไดแก  1. กามฉันทะ ความพอใจในกาม  2. พยาบาท ความขัดเคือง ไมพอใจ  3.ถีน
มิทธะ ความหดหูและความเซื่องซึม  4. อุทธัจจะกุกกจุจะ ความฟุงซานและ รํ าคาญใจ  5. วจิิกิจฉา ความ
ลังเลสงสัย

กิเลสตัวสํ าคัญที่สุดคือ กามราคะหรอืในนวิรณเรียกวากามฉันทะนั่นเอง แลวก็พยาบาท ซ่ึงใน
สังโยชนเรียกวาปฏิฆะ ราคะกับโทสะ สองตัวนี้เปนสิ่งที่มีความสํ าคัญมากในระดับกิเลสขั้นกลาง เพราะ
วาเปนกิเลสที่มารุมทํ ารายจติใจ ท ําใหจิตใจของเรานั้นไมมีความสงบเดี๋ยวจิตก็ฟุงซานไปในอารมณของ
ความรัก ความโกรธ เมื่อเราสามารถตัดราคะและโทสะได พระอนาคามีจึงชื่อวาเปนผูมีอธิจิตสิกขา คือ
เปนผูที่มีสมาธิจิตบริบูรณ

สวนปญญาของทานก็มีอยูพอสมควร ถาทานไมมีปญญา ทานก็ไมสามารถตัดกิเลสในระดับ
หนึง่ได เพียงแตทานยังมีกิเลสเบื้องสูงอีก 5 ตัวที่ทานยังไมสามารถละได ภาษาพระทานใชคํ าวา อุทธัม
ภาคิยสงัโยชน แปลวา กิเลสที่เปนไปในฝายสูง คือพระอนาคามียังละรูปราคะ คอื ความพอใจในรูปฌาน
ไมได ยังละอรูปราคะ คือความพอใจในอรูปฌาณไมได ยังละมานะ คอืความถอืตนวาดีกวาเขา เสมอเขา
หรือตํ่ ากวาเขาไมได ยังละอุทธัจจะ คอืความฟุงซานในระดับเบื้องสูงไมได และที่สํ าคัญก็คือทานยังละ
อวิชชา ความหลงไมได

เพราะฉะนั้น นีก่ค็อืภาระหนักสํ าหรับพระอนาคามี ที่ยังมีภาระกิจคือกิเลสละเอียดที่จะตองละ
ตอไป คร้ังทีแ่ลวไดอธิบายใหทานทั้งหลายฟงวา ในศีล 8 นั้น ขอที่นาสนใจก็คือ ขอที่ 3 ในศีล 5 คือ
กาเมสุมิจฉาจาร หมายความวา เราจะไมยุงเกี่ยวกับคูครองของคนอื่น แตเราก็ยังมีเพศสัมพันธโดยปกติ
กับคูครองคือสามีและภรรยาของเราได แตพอบรรลุเปนอนาคามีนั้น สภาพจิตของทานสูงขึ้น เนื่องจาก
ทานตัดกามราคะได

ดังนั้น ศลีขอที่ 3 นี่จึงเปลี่ยนจาก กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี มาเปน อพรัหมจริยาเวรมณี คํ าวา
อพรัหมจริยา เวรมณ ีหมายความวา ไมยุงเกี่ยวกับเรื่องทางเพศทุกชนิด เพราะทานไมมีภารกิจที่จะตองทํ า
ในเรือ่งเหลานี้แลว เนื่องจากตัดถอนรากถอนโคนกามราคะไดหมดสิ้นแลว

คํ าวา กามราคะ ในศพัททางจิตวิทยา เรียกวาสัญชาตญาณทางเพศ ซ่ึงในเรื่องนี้มีมมุมอง ที่ขัด
แยงกนัในทางความคิด เนื่องจากทางตะวันตกนี่ ไมวาจะเปน อริสโตเติ้ล หรือ ซิกมันด ฟรอยด เขาถือวา
กิเลสเปนสารัตถะ แกนแทของความเปนมนษุย มนุษยไมสามารถที่จะตัดทํ าลายกิเลสได เมื่อใดก็ตามที่
มนษุยตัดทํ าลายกิเลสหรือสัญชาตญาณเหลานี้ จะท ําใหความเปนมนุษยพิกลพิการ นี่คือแนวคิดของทาง
ตะวันตก ทีถื่อวากิเลสกับมนุษยหรือกิเลสกับจิตเปนตัวเดียวกัน

 แตในทางตะวนัออกโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา ถือวากิเลสคนละตัวกับจิต กิเลสเปน
เจตสกิ เปนสิ่งที่เกิดรวมกับจิต อาศัยอยูกับจิต แตไมใชจิต ถาจิตเปนเหมือนแกวนํ้ า กิเลส เจตสิกก็เปน
เหมอืนกับนํ้ าที่อยูในแกวนั่นเอง เพราะฉะนั้น แกวนํ้ ากับนํ้ าเปนสิ่งที่อิงอาศัยกัน แตไมใชเปนสิ่งเดียวกัน
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ในทางพระพุทธศาสนาจึงถือวา เราสามารถตัดทํ าลายกิเลสอันเปนอกุศล คอืความไมดีได และ

เมื่อทํ าลายความชัว่ในจิตใหหมดสิ้นไปจากจิตใจไดแลว ในจติใจก็จะเหลือไวซ่ึงกุศลและเจตสิกซึ่งเปน
คณุธรรมความดีเพื่อจะอยูเกื้อกูลชาวโลกตอไป เหมือนอยางที่พระพุทธเจา พระอรหันตทั้งหลาย ทานมี
เมตตา มีกรุณา มีปญญา มีคณุธรรมความดีตาง ๆ ซ่ึงเปนสิ่งทีจ่ะใชเกื้อกูลชาวโลก

ส่ิงที่นาสนใจอีกขอหนึ่งคือ ขอ วิกาลโภชนา เวรมณี พระอนาคามีจะมีปกติทานอาหารไมเกิน
เทีย่ง อันนีก้็นาแปลกเหมือนกัน ซ่ึงบางทานก็อาจจะสงสัยวาทํ าไมทานนอย มันก็สัมพันธกนักับศีลขอที่
3 คือ อพรัมจริยา ทานงดเวนเด็ดขาดจากเรื่องทางเพศทุกชนิด กค็งไมตองใชพลังงาน มากมาย ทาน
อาหารมือ้เชา บํ ารุงกํ าลัง ทองวางมาหลายชั่วโมง มื้อเพลหรือมื้อไมเกินเที่ยง บ ํารุงปญญา สวนมื้อเย็น
บํ ารุงกามารมณ

สํ าหรับพวกฆราวาสผูเสพกาม จํ าเปนที่จะตองบริโภคอาหารในเวลาเย็น ถาไมทาน คุณพอ คุณ
แมก็คงไมมีเร่ียวแรงผลิตพวกเราใหไดออกมาชมโลกใบนี้ อันนี้เปนเรื่องธรรมดา เปนปกติวิสัยของ
ปุถุชนคนผูมีกิเลส แตสํ าหรับพระอนาคามี ทานไมมีความจํ าเปนในเรื่องเหลานี้แลว ศีลขอตอไปคือ ที่เรา
สมาทานวา งดเวนจากการฟอนรํ า ขับรอง บรรเลงดนตรีทีเ่ปนขาศึกแกกุศล คือส่ิงที่ทํ าใหจิตใจ
เพลิดเพลินยินดี ตกไปในอารมณแหงกามคุณ การทดัทรงดอกไม ของหอม และเครื่องลูบไล ซ่ึงใชเปน
เครื่องประดับตกแตง ทานกก็ต็ดัสิ่งเหลานี้ไดหมด และขอที่ 8 งดเวนจากการนั่งนอนในที่นอนสูงใหญ
หรูหราฟุมเฟอย ส่ิงเหลานี้ทานสามารถที่จะตัดได

เร่ืองของพระอนาคามีเปนเรื่องที่นาสนใจมาก ทานทั้งหลายจะสังเกตวา ในระดับของพระระดับ
โสดาบันและพระสกทาคามีนี้ เราจะเรียกทานเหลานี้วา เปนชาวบานชั้นดีก็ได เปนสุภาพบุรุษชน เปน
สุภาพสตรีชน เปนคนผูชายผูหญิงที่เปนคนดี ที่ไมละเมิดศีล 5 แตพระอนาคามี เราไมอยากจะเรียกทาน
วาเปนสุภาพบุรุษ เปนสุภาพสตรีช้ันดี เพราะวาทานมีบุคลิกภาพที่แปลกไป นั่นก็คือ ทานมีชีวิตอยูอยาง
ฆราวาสกจ็ริง แตวิถีชีวิตของทานก็ไมเหมือนฆราวาส จะเรียกทานเหลานี้วา อนาคาริก ก็ได คํ าวา อนาคา
ริก ก็แปลวา ผูไมมีเรือน ไมครองเรือน

ทานทัง้หลายอาจจะบอกวา ถาไมครองเรือน ก็หมายความวา อนาคามีก็ตองออกบวชทั้งหมดใช
หรือไม ค ําตอบก็คือ ไมมีความจํ าเปนขนาดนั้น เทาที่ตรวจสอบจากหลักฐานในพระไตรปฏก ก็พบวา
ทานเหลานี้กม็บีางสวนเหมือนกันที่ไมมีภาระทางโลกแลว ทานก็ปลีกตัวออกไปบวช อยางเชน บิดา
มารดา ของนางมาคันทยิา ฟงเทศนจากพระพุทธเจาไดบรรลุเปนพระอนาคามี แลวทานก็เอาลูกสาวอัน
เปนที่รักคนเดียว คือนางมาคนัทิยาไปฝากไวกับนองชาย จากนั้นกอ็อกบวชเลย ไมมีความหวงใยทาง
เรือนแลว ก็มีบางที่ออกบวช หรือ อยางวิสาขอุบาสก วิสาขอุบาสก ฟงเทศนไดบรรลุเปนอนาคามี แต
ทานก็ไมไดออกบวช

ทานทั้งหลายอาจจะตั้งคํ าถามวา  อนาคามี แปลวา ผูไมครองเรือน กห็มายความวาเปนผูที่ไมมี
ลูกไมมีเมียใชหรือไม ? ถาทานบรรลุเปนอนาคามี ทานก็ไมมีคูครอง หมายความวา ทานก็จะไมยุงเกี่ยว
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ฉนัทสามีภรรยากับคูครองของตนเอง ทีนี้ทานทั้งหลายอาจจะถามวา แลวถาอยางนั้น ความสัมพันธ
ระหวางสามีภรรยาจะเปนอยางไร คํ าตอบก็คือ ทานก็จะอยูเปนแบบพี่แบบนอง

ยกตวัอยางกรณี วิสาขอุบาสกที่ใหอิสระแกภรรยาคือนางธรรมทินนา แตตัวธรรมทินนาก็ถือ
โอกาสออกบวชแลวก็ไดบรรลุเปนพระอรหันตสูงกวาสามี อยางนี้เปนตน ทานก็จะมีชีวิตอยูในทางโลก
แตทานมีพฤติกรรมที่ไมเหมือนชาวโลก จึงเรียกทานวาอนาคามี พระที่อยูในเพศฆราวาส เพราะวาทาน
ไมยุงเกี่ยวในเรื่องทางเพศ ทีนี้ถาเรามามองดานสงัคมวทิยา พระอนาคามีทานก็ยังมีภาระอยูนี่ ยกตัวอยาง
เชน มีอนาคามีบางทาน ที่พอแมแกชราตาบอด ทานก็ยังตองประกอบอาชีพเปนชางปนหมอ เล้ียงตัวเอง
บิดา มารดา ผูตาบอด นี้ก็ไมใชส่ิงแปลกประหลาด หรือวาถาทานมีลูกอยู ภรรยาไปมีสามีใหม ภรรยาไม
ประสงคจะเลี้ยงลูก ทานก็อาจจะรับภาระคือการเลี้ยงลูกท ําหนาที่ความเปนบิดามารดาไปตามปกติ

แตทานจะไมมใีนลกัษณะของกามราคะ คือ รักในความยึด ในความหวง ในความหวง ทานก็
มองสตัวโลกทั้งหลายเหมือนกับเพื่อนรวมชะตากรรมเดียวกัน เปนเพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย ส่ิงสํ าคัญ
ทีเ่ดนมากที่สุดสํ าหรับพระอนาคามี ที่อยากอธิบายใหทานทั้งหลายฟงก็คือวา ตัวเมตตาคือ ความรัก
ความปรารถนาดีนี่ เปนจิตที่เดนมากในจิตของอนาคามี  เพราะวาในจิตของ โสดาบันและสกทาคามี จะ
สังเกตไดวา ทานเหลานั้นก็ยังมีความโกรธ แตทานไมผูกโกรธ ไมอาฆาต พยาบาท ความโกรธยังมีอยู
เพราะทานยังตัดไมได แตพอมาเปนพระอนาคามีนี่ทานตัดความโกรธได

 ศัตรูตัวสํ าคัญของเมตตาคือ ความรัก ความปรารถนาดี เปนเมตตาที่ไมสามารถแสดงอานุภาพ
ออกมาไดอยางแรงกลา กเ็นือ่งมาจากอุปสรรคสํ าคัญ 2 ประการ นั่นก็คือ โทสะ เมตตา เปนคูปรับกับ
โทสะ ยามใดที่จิตมีเมตตา จิตก็ไมมีพยาบาท หรือยามใดที่จิตมีความพยาบาท จิตก็ไมมีเมตตา เพราะ
ฉะนั้น ตวัโทสะ เปนตัวที่ทํ าใหเมตตาเศราหมอง  เปนศัตรูไกล คูปรับตัวสํ าคัญและสิ่งที่เปนศัตรูใกล ๆ
คอยกระแซะ ๆ ใหเมตตาตองสูญเสียความเปนเมตตาก็คือ ราคะ ความกํ าหนัด ยินดี

ลักษณะความก ําหนดัยินดีนี่มันก็มีมากมาย เปนลักษณะความกํ าหนัดยินดีในทางเพศ มันกลาย
เปนเมตตาไมได เพราะมันเปลี่ยนความรูสึกจากเมตตาไปเปนราคะ หรืออาจจะเปนลักษณะในเชิงเจาของ
ก็ไดวา นี่ ลูกเมียเรา เรารกั เราหวง เราหวงอะไรตาง ๆ

อนาคามีสามารถเสพสุขไดแคเพียง 2 สุข คือ ฌานสขุและนิพพานสุข ทานทั้งหลาย อาจจะบอก
วาถาอยางนั้นก็แพโสดาบันและสกทาคามี เพราะวาโสดาบัน สกทาคามี เสพสุขไดตั้ง 3 สุข เปน กามสุข
กเ็สพได ฌานสขุกไ็ด นิพพานสุขก็ได แตพอมาเปนอนาคามีนี่สูญเสียกามสุขไปแลว อยางนั้นก็เสีย
เปรียบ อันที่จริง ถือวาไมเปนการเสียเปรียบ แตเปนการไดเปรียบมากกวา

เพราะในทางพระพุทธศาสนา ถือวาการเสพกามสุขนั้น ก็เหมือนกับเสพทุกข การกอดกามสุข
นัน้กเ็หมอืนกบัการกอดกองไฟ พระพุทธเจาทานตรัสตํ าหนิติเตียนโทษของกามไวมากมาย วากามทั้ง
หลาย มรีสอรอยนอย มีทุกขมาก กามทั้งหลายเปนของเผ็ดรอน กามทั้งหลายเปนเหมือนกับการทาน
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อาหารทีผ่สมยาพิษ อุปมาที่เปรียบความทุกขที่เกิดจากกามนี้มีมากและก็ตรัสไวเยอะเปนการตรัสตํ าหนิ
ตเิตียนกาม

เพราะฉะนัน้ผูใดก็ตามที่ยังเสพกามอยู ผูนั้นก็ช่ือวายังเสพความทุกขอยู ยังหนีจากความทุกขไป
ไมได ในสมัยพุทธกาลนี่มีเยอะมากมายที่พระโสดาบันตองมีความทุกขจากครอบครัว ยกตวัอยางงาย ๆ
พระโสดาบันผูหนึ่งภรรยาเปนผูไมอ่ิมในเรื่องของกาม ก็ไปมชูี ทานก็เศราโศกเสียใจไปปรับทุกขกับพระ
พทุธเจาก็มี ในสมัยพุทธกาลนี่ยังไมมีโรคเอดสระบาด ทานทั้งหลายลองจินตนาการดูวา ถาคูครองของ
พระโสดาบันไปสํ าสอนในเรื่องทางเพศนี่ พระโสดาบันจะเอาตัวรอดไดหรือไม ? เร่ืองนี้เปนเรื่องที่นา
ขบคิดทีเดียววา แมตัวเองจะบรรลุเปนโสดาบันและสกทาคามีแลวแตก็ไมใชวาตนเองจะปลอดภัย
โสดาบันยังมีสิทธิ์ติดเอดสไดเหมือนกัน ถาคูครองของตนเองยังไมดีอยางนี้

แตถาใครก็ตามหลีกออกจากกาม เปนผูไมมีเรือน เปนผูไมครองเรือน อนาคาริก แปลวา เปนผู
ไมมีเรือน คํ าวาไมมีเรือนนี่ ไมไดหมายความวาจะตองออกบวชเสมอไป อยูในชวีติฆราวาสก็ได อยูใน
ครอบครัวก็ได แตไมยุงเกี่ยวในเชิงของสัมพันธสวาททางเพศ แตยังมีความรูสึกที่เปนมิตร มีความรูสึกที่
เกือ้กูล ตอมนุษยชาติ แตในทางสังคมวิทยานี่ อาจจะโจมตีไดวา อนาคามีมีขอไมดี เปนการทํ าลาย
สถาบันครอบครัว ทํ าใหมนุษยชาติตองเสื่อมสูญและสูญชาติพันธุ อันนีเ้ขาอาจจะโจมตีได แตก็เปนเรื่อง
ของเขา เพราะวาคนในโลกนี้จะมีอนาคามีซักกี่เปอรเซ็น  โลกนี้มีคนอยู หาหกพันลานคน คนที่เปนพระ
อนาคามีมีนอย เพราะฉะนั้น ขอโจมตีหรือขอวิจารณในเรื่องนี้ก็คงเอามาเปนประเด็นไมได สํ าหรับเรื่อง
อนาคามี :พระในเพศฆราวาส  ในวันนี้พอสมควรแกเวลา ขอใหทานทั้งหลาย ตั้งสติคือ ตวัรูไวที่ดวงตา
ทั้งสองขาง แลวก็ลืมตาขึ้นชา ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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