
อนกุรรมการกิจการพิเศษ ศูนยพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การปฏิบัติพระกรรมฐาน
บรรยายโดย อาจารยชชัวาลย ชิงชัย∗

การบรรยายครั้งที่ 18∗∗  อนาคามี : อริยะในเพศฆราวาส
นบัจากนีไ้ป ขอใหทานทั้งหลายตั้งใจรับฟงแนวทางคํ าสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค

เจา วันนี้จะขอพูดในเรื่องของอนาคามีอันเปนตอนจบ ส่ิงที่ทานทั้งหลายจะตองจดจํ าและก็พึงสังเกตใหดี
กค็อื เมื่อพูดถึงโสดาบันและสกทาคามี จะเนนในการตัดสังโยชน คือ กิเลส 3 ประการ ไดแก 1. สักกาย
ทิฏฐิ ความยึดมั่นถือมั่นวารางกายเปนเรา เปนของเรา  2. วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ในพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ  3. สีลัพพตปรามาส ละความยึดมั่นในศีลพรต ทัง้ 3 ประการนี้ โสดาบันและสกทาคามี
ตดัได เพียงแตสกทาคามีสามารถทํ ากิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ ใหเบาบางลงไปไดมากกวา

คณุสมบัติที่สํ าคัญของไตรสิกขา คือการศึกษาในสิ่ง 3 ประการ โสดาบันกับสกทาคามี เปนผูที่
บริบรูณในศีล และศีลในที่นี้ก็เนนไปที่ศีล 5 ประการ มีสมาธิและปญญาพอประมาณ สวนอนาคามีนั้น
ตดักิเลสเพิ่มเขามาไดอีก 2 ตัว คือกามราคะ ไดแก ความพอใจใน รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส ตัดปฏิฆะ คือ
ความโกรธ อนาคามีจึงสามารถตัดสังโยชนได 5 ประการ ส่ิงสํ าคัญสํ าหรับอนาคามีก็คือ ตัดความรักและ
ความโกรธได

ทานทั้งหลายสังเกตไหมวา ส่ิงที่ทํ าใหมนุษยในโลกนี้เดอืดรอนวุนวายมากที่สุดก็คือ กิเลส 2 ตัว
นีแ่หละ มนุษยในโลกนี้จึงเตม็ไปดวยความทุกข มสีภาพเหมือนกับไกที่ถูกขังไวในกรงแลวก็จิกตีกัน
แยงอาหารกันกิน แยงถ่ินกันอยู แยงคูกันครอง เวลาที่หนังสือพิมพพาดขาวหนาหนึ่ง ในเรื่องฆากันตายก็
มีอยู 2 เร่ือง คือเร่ืองขัดผลประโยชนและเรื่องชูสาว เปนหลัก

  โดยเฉพาะกิเลส พระพทุธเจาทานตรัสลักษณะธรรมชาติของกิเลสไว 3 ประการ ทานบอกวา
ราคะมีโทษนอย แตคลายไดชา โทสะมีโทษมาก แตคลายไดไว โมหะมีโทษมากดวย คลายไดชาดวย อัน
นี้เปนสิ่งที่นาพิจารณา พระพทุธเจาวิเคราะหกิเลสทั้ง 3 ประการ ราคะคือความรัก มันมีโทษนอย เพราะ
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โดยสภาพของราคะคือ ความรัก มีสภาพคอืความยึด ตองการเอามาเปนเจาของ มันจึงมีสภาพเปน ความ
พอใจ ความยินดี ความปรารถนา ดงันั้น ธรรมชาติของราคะนี่ทานจึงบอกวาคลายไดชา เพราะเวลารัก
แลว จะท ําใหเกิดความยดึ ติด หวง หวง เลยตองทํ าใหตองตกอยูในหวงเสนหา ตกอยูในบวงของความรัก

มีเร่ืองเลาในคัมภีรมังคลัตถทีปนีวา ชายคนหนึ่งมีภรรยา ตอมาภรรยาก็ไปไดเสียกับนองชายตัว
เอง และทั้งคูก็กลัววาถาสามีหรือพี่ชายรูก็จะเกิดอนัตราย จึงวางแผนฆาสามีและพี่ชายตัวเอง ปรากฏวา
สามคีนนีพ้อตายไปแลว ดวยความรักที่มีอยูในภรรยา ก็เลยกลับชาติไปเกิดเปนสุนัขในบานนั้น ไมวา
หญิงคนนีจ้ะไปที่ไหน สุนัขก็ติดตามไปดวยความรักความหวงนายหญิง จนกระทั่ง ถูกพวกหนุม ๆ ลอ
ขึน้มาวา นายพราน สุนัขไปไหน  หญิงคนนี้เกิดความรํ าคาญ  จึงฆาสุนัขตัวนั้นตาย ดวยอํ านาจความรักที่
ตัดไมขาด สุนัขจึงกลบัชาตมิาเกดิเปนลูกวัวในบานหลังนั้นอีก เจานายไปไหนก็ไปดวยก็เลยโดนเจานาย
ฆาตายอีก จงึกลบัชาติมาเกิดเปนงูอีก

ทานทั้งหลายคงเคยดูหนังเรื่องแมเบี้ยที่เปนบทประพันธของ วาณิช จรุงกิจอนันต ก็คลาย ๆ กับ
เร่ืองนี้ งูตัวนี้แปลกมาก มนัไมทํ ารายหญิงผูเปนเจาของบานอดีตภรรยาเกาเลย ไปไหนมันก็ไปดวย ในที่
สุดก็ถูกฆาอีก จงึกลายเปนถูกฆาทั้ง 3 ชาติ ทนีีเ้ขาทองมาเกิดเปนลูกหญิงคนนี้ อดีตนองชายก็กลับมาเปน
พอ อดตีภรรยาก็กลายมาเปนแม ตอมาไมนาน เจาหลอนก็คลอดลูกออกมา พอเด็กโตขึ้น เดก็ระลึกชาติ
ได  เวลาแมถูกตัวคร้ังใด เดก็จะรองไหทกุครั้ง ไมยอมใหแมแตะเนื้อตองตัว

พอเด็กโตขึ้นมารูเดยีงสาอายุประมาณ 7 ขวบ ตาก็เลยถามหลานวา “ท ําไมเวลาแมเจาจะอุม   เจา
จึงรองไหไมยอมใหแมอุม” หลานจึงเลาเรื่องราวใหตาฟงวา “ผูหญิงคนนี้ไมใชแมผม เธอเปนศัตรู ฆาผม
มาถึง 4 ชาติ” ตาจึงรองไหกอดหลานดวยความสงสารแลวพูดวา “โทษของราคะ นี่ชางอันตรายนากลัว
เหลือเกิน” จากนั้นสองตาหลานกพ็ากันออกบวช แลวไดบรรลุเปนอรหันตในที่สุด

นีค่อืเหตุผลที่บอกวาราคะมีโทษนอย  เพราะธรรมชาติของราคะ คือความรัก ความยึดเปนเจาเขา
เจาของคลายไดชา เหมือนกับอดีตสามีที่ถูกภรรยาฆาหลายภพหลายชาติ ก็ยังรักอยูนั่นแหละ  เมื่อรักแลว
มนักรธไมลงจนกระทั่งเอียนเต็มที่เมื่อมาระลึกชาติได สวนโทสะนั้นมีโทษมาก ทานทั้งหลายอาจสงสัย
วา ทํ าไมจึงมโีทษมาก ก็เพราะวา เวลาที่คนโกรธขึน้มา จะทํ าอะไรไดทุกอยาง ทานทั้งหลายคงจะไดฟง
ขาวหรือดูขาวที่ช็อคโลก นั่นก็คือมกุฏราชกุมารของเนปาลที่ทํ าการสังหาร พระราชบิดา พระราชมารดา
พระอนุชา พระขนิษฐา และราชวงศส้ินพระชนมเกือบหมดดวยปนกลอูซ่ี แลวก็ปนเอ็ม 16 ตอนแรกขาว
ทีอ่อกมาก็บอกวา ปนล่ันบาง อาจจะเปนการลอบสังหารบาง เปนการลมราชวงศบาง แตเมื่อผลการสอบ
สวนออกมาจากปากคํ าผูที่รอดจากการถูกสังหารไดใหสัมภาษณตรงกันวาเปน ฝมือของมกุฏราชกุมาร
จริง ๆ ชาวเนปาลสวนมากก็ไมเชื่อเพราะมกุฎราชกุมาร โดยปกติพระองคจะทรงเปนผูมีพระอารมณดี
มาก มีพระอารมณขัน แลวท ําไมจึงทรงกออาชญากรรมที่ช็อคโลกได อันนี้เปนเรื่องธรรมชาติ คนเวลา
โกรธขึ้นมานี่ทํ าไดทุกอยาง
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เพราะฉะนั้น ลํ าดับขั้นของความโกรธมีมากมาย ขั้นแรกเขาเรียกวา อรติ ไมสบอารมณ ขุน

เคืองนิด ๆ ในใจ ถายังไมสามารถสงบระงับได จากอรติมันก็จะกลายเปนโกธะอ ความโกรธ  ทานทั้ง
หลายนึกถึงเวลาเราตั้งนํ้ า เอากาใสนํ้ าตั้งไวบนเตาไฟ ความโกรธกเ็หมือนการตมนํ้ ารอน มนัจะคอย ๆ
รอนขึ้นเรื่อย ๆ เร่ิมแรกจากอรติ นํ้ าจะคอย ๆ มีพรายฟองลอยขึ้นมา จากนั้น ถายังระงับความโกรธไมได
มนัก็จะกลายเปนโกธะ เปนนํ้ าที่เร่ิมเดือดปุด ๆ ขึน้มา ถายังระงับไมไดอีก ความโกรธมันจะเขมขนขึ้น
กลายเปนโทสะ ถาเปนโทสะอันตรายมาก มันเหมือนกับนํ้ ารอนที่มันกระเด็นออกมา คนเวลาเกิดโทสะ
ถาไดลงมือลงไมแลวโทสะมันจะลดลงไป พอโกรธขึน้มาไดลงมือลงไมทํ ารายรางกายผูอ่ืนแลวรูสึกวา
โทสะมันจะเบาลงอันตรายของโทสะ อยางมากก็แคทํ ารายผูอ่ืนใหแคเจ็บตัว

 แตถามันพัฒนาจนกระทั่งกลายไปเปนพยาบาท อันนี่ถือวาเปนอันตรายมาก เพราะวา นํ้ าหนัก
ความรุนแรงของพยาบาทมนัจะเปนระดับที่เรียกวา ถามีเอ็งก็ไมมีขา ถามีขาก็ไมมีเอ็ง เอ็งกับขาอยาอยู
รวมโลกกนัเลย แลวก็ถึงกับฆากันใหตายกันไปขางหนึ่ง นี่เปนพยาบาท ทานทั้งหลายอาจจะคิดวา
พยาบาทนี่มันคงจะเปนขั้นสูงสุดของความโกรธแลวใชไหม คํ าตอบคือ ไมใช ที่สูงกวาก็ พยาบาท ก็คือ
การจองเวรไดแกการผกูอาฆาตพยาบาทกนัทุกภพทุกชาติ

เหมอืนกับที่พระเทวทัตจองเวรพระพุทธเจา เมื่อคร้ังที่ทั้งคูเกิดเปนพอคา พระเทวทัตเปนพอคา
โกง พระพุทธเจาเปนพระโพธิสัตวผูเปนพอคาดี วนัหนึง่ พอคาโกงไดขับเกวียนแลกสินคาผานไปที่บาน
ของหญิงแกคนหนึ่งที่เปนตระกูลเศรษฐีตกยาก หญิงแกคนนั้นก็เลยเอาถาดด ํา ๆ เกา ๆ ไมรูวาเปนถาด
อะไร เอาไปใหพอคาเทวทัตดู พอคาดูก็ตกใจเพราะเปนทองคํ าบริสุทธิ์ 99.99 ปรากฏวา พอคาก็โกงก็
บอกวา “มนัไมไดเปนถาดมีคาอะไรหรอก เปนถาดเกา ๆ ยายจะขายก็ขาย ถาไมขายฉันก็ไมเอา” ยายก็
บอกวา “นีม่นัเปนของตกทอดจากตระกูลฉัน แลวท ําไมจะมาใหราคากันถูก ๆ ฉันไมขายหรอก” พอคา
โกงจึงบอกวา “ไมเปนไร ถาอยากจะขายก็บอกฉันกแ็ลวกัน แลวฉันจะกลับมาใหม”

ปรากฏวาเมื่อพระโพธสัิตวมาถึง ยายแกก็เอาออกมาใหตรวจดูอีกทีหนึ่ง พระโพธิสัตวก็บอกวา
“คณุยายรูไหมวาถาดทองคํ านี่มันมีคามหาศาล สินคาของฉันหนึ่งเกวียนที่เอามายังไมพอกับทองคํ าของ
คณุยายเลย” คณุยายก็สรรเสริญ บอกวา “เธอเปนพอคาที่ดี เอาละ ฉนัจะขายถาดใบนีใ้หเธอ ขอสินคา
หนึง่เกวียนของเธอกแ็ลวกัน”

จากนั้น ทานกข็ามแมนํ้ าเตรียมจะกลับบาน พอคาโกงเทวทัตพอกลับมาหวงัจะไดถาดใบนั้น พอ
ทราบเรื่องก็โกรธเปนฟนเปนไฟ คิดวา มันมาขัดผลประโยชนเรา ออยจะเขาปากชางแลว มนัมางาบไป
ไดอยางไร ก็เกิดความโกรธ ตามไปทีแ่มนํ้ ากไ็มทันแลว พอคาพระโพธิสัตวของเราก็ขามแมนํ้ าไปเรียบ
รอยแลว พระเทวทัตทํ าอยางไรรูไหมทานทั้งหลาย แกก็หยิบกองทรายขึ้นมา 2 กํ ามือ แลวก็อธิษฐานจิต
วา เราจะจองเวรทานไปทุกภพทุกชาติเทาเมล็ดทราย 2 กํ ามือ

นีแ่หละเปนจุดกํ าเนิดของการจองลางจองผลาญ การจองเวรอาฆาต พยาบาท ไมส้ินสุดที่พระ
พระเทวทตัมีตอพระพุทธเจา เพราะฉะนั้นโทสะนี่มันจึงมีโทษมาก อันตราย เปนโสดาบันสกทาคามีที่
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บอกวาปลอดภัย ก็เพราะวาเราสามารถทํ าลายกิเลสคือความโกรธไดระดับหนึ่ง เปนระดับที่ราคะหรือ
โทสะไมสามารถทะลักออกมาทางกายหรือทางวาจาได ก็เปนอนัวาปลอดภัยในระดับหนึ่ง แตก็ไมได
หมายความวามันหมดไปจากใจ มันก็ยังรุมเราใจโสดาบันะสกทาคามีอยู

เวลาทานบรรลุเปนอนาคามี ทานก็สามารถตัดราคะ โทสะ จนหมด อนาคามีจึงไมมีความรัก
ความโกรธ ไมมีความรักฉันทหนุมสาว ความรักในระหวางเพศ อนาคามีมีแตเมตตาคือความรักที่บริสุทธิ์
เขามาแทนที่ เพราะฉะนั้น ความเปนอนาคามีนี่จึงมีความวิเศษ มคีวามดีมากกวาโสดาบัน สกทาคามี
เพราะวาทานไมตองบริโภคกามอีกแลว เมื่อไมตองบริโภคกามทานก็จึงไมตองมาพบอันตรายที่เกิดจาก
กาม

ทานทั้งหลายอาจจะเคยไดยินชื่ออนาคามี ที่แปลวา ไมกลับมาเกิดในโลกนี้ ก็ตองเกิดในโลก
หนา โลกหนาของอนาคามีก็คือ ไปเกิดในพรหมโลก พรหมโลกมี 20 ช้ัน แตพรหมโลกของอนาคามี
เรียกวา เปนพรหมโลกระดับรูปพรหม ซ่ึงมอียู 5 ช้ัน มีไวสํ าหรับอนาคามีเทานั้น คนจะไปเกิดเปนพรหม
จะตองฝกสมาธิใหไดฌานสมาบัติ ตั้งแตฌานที่ 1 ไปจนถึงฌานที่ 4 ทีเ่รียกวา รูปฌาน ไปเกิดเปนรูป
พรหม แลวก็ฝกสมาธิใหไดอรูปฌานไปเกิดเปนอรูปพรหมรวมกบัพรหมของอนาคามีซ่ึงอยูในระดับรูป
พรหมอีก 5 ช้ัน ที่เรียกวา สุทธาวาสพรหม ที่อยูของอนาคามีผูหมดจด มี 5 ช้ันที่เรียกวา ช้ัน อวิหา อตัป
ปา สุทัสสา สุทัสสี อกนิฎฐพรหม

เมื่อไปอยูใน 5 ช้ัน ทานทั้งหลายอาจจะสงสัยวาแลว 5 ช้ัน แตกตางกันอยางไร ความแตกตาง
ของพรหม 5 ช้ันก็ขึ้นอยูกับแตละขั้นนี่ เคาบํ าเพ็ญแตกตางกันในเรื่องของศรัทธา ความเชื่อ วิริยะ ความ
เพียร สติ ความระลึกได สมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ แลวก็ปญญา คอืความฉลาดรอบรูในการตัดกิเลส คือ
อินทรียไดแกคุณธรรมของแตละทานไมเหมือนกัน บางทานก็หนักไปทางศรัทธา บางทานก็หนักไปทาง
วริิยะ บางทานก็ หนักไปทาง สติ สมาธิ ปญญา ทานก็แตกตางกันไปในเรื่องของคุณธรรม

 เพราะฉะนั้น  เมื่อทานบรรลุเปนอนาคามีก็จะไปเกดิในพรหมชั้นอนาคามีทั้ง 5 ช้ัน จากนั้นทาน
กจ็ะบ ําเพญ็เพียรในเพศของพรหมนั่นแหละ แลวก็สามารถสังหารตัดกิเลสจนหมดสิ้นและเขานิพพานได
ขอจบเรื่องอนาคามีไวแตเพียงเทานี้ ขอใหทานทั้งหลายตั้งสติคือตัวรูไวที่ดวงตาทั้งสองขาง ลืมตาขึ้นชา
ๆ ออกจากสมาธิ ฯ
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กองบรรณาธิการ
เบญจมาศ กาญจนวิโรจน  สาโรจน ศริิศนัสนียกุล  วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา  สาวิตรี จันทรานุรักษ
ธงชัย สุวรรณสิชณน  อนันต ผลเพิ่ม
ถอดเทปโดย ศศิพิมพ ครคง
ตรวจทานและแกไขโดย อาจารยชัชวาลย ชิงชัย
คณะทํ างาน
สุรียพร แสงหิรัญ  สิริวัฒนา จิตตรีพล  ลัดดา วังศิลาบัตร  ฉวีวรรณ รัตนเรืองศรี
และชมรมพุทธศาสน มก.
คณะที่ปรึกษา
สุพจน ทองนพคุณ  สุเชาวน พลอยชุม  เสริมสุข ล่ิวลม  พรรณวิภา เอื้อสุนทรวัฒนา  อรอนงค นัยวิกุล
สุวัฒน เกียรติเสวี  เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ
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