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การบรรยายครั้งที่ 19∗∗  อรหันต : ผูอยูในโลกแตไมแบกโลก
นบัจากนี้ไป ขอใหทานศากยบตุรพุทธชิโนรส ผูเปนโอรสและธิดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย จง

ตัง้ใจรบัฟงแนวทางคํ าสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในสัปดาหนี้ตั้งหัว
ขอเร่ืองไววา “อรหันต : ผูอยูในโลกแตไมแบกโลก” และ “อรหันต : บคุคลผูมีสุขภาพจิตสมบูรณท่ีสุดใน
โลก”

สองหวัขอที่ตั้งไวนั้น ก็มีจุดประสงคเพื่อตองการใหทานทั้งหลายไดทราบวา มนุษยเรานั้น
สามารถทีจ่ะพฒันาตัวเองไปสูจุดแหงความเปนมนุษยที่สมบูรณได แตเราก็หาบุคคลเชนนั้นไดยากจริง ๆ
เรามกัจะไมคอยพบ และโดยเฉพาะชีวิตของฆราวาส ซ่ึงเปนชีวิตอันเต็มไปดวยความวุนวายสับสน เปน
ชีวติแหงการแบกภาระตาง ๆ ทั้งภาระแหงครอบครัว ดํ ารงหนาที่เปนสามี เปนภรรยา เปนพอ เปนแม
เปนลูก ไหนจะแบกหนาที่แหงการงาน แบกภาระคือสังขารรางกายอันเต็มไปดวยความทุกข คือความแก
ความเจ็บ และพบจุดสุดทายคือความตาย

เราทานทัง้หลายจึงมีความรูสึกวา ชีวิตนี้ชางเหนื่อยเหลือเกิน แบกภาระที่หนักมาก เราจึงมีความ
รูสึกวาจะมจีุดหนึ่งจุดใดบางหรือไม ที่จะทํ าใหเราอยูในโลกนี้และทํ าหนาที่ไปอยางสุดกํ าลังความ
สามารถ แตไมยึดไมติดและก็ไมตองแบกโลก เคยพูดใหทานทั้งหลายฟงหลายครั้งแลววา ชีวิตฆราวาส
นัน้กค็อืชีวติทีแ่บกกอนหินคือความหนักอกหนักใจ วิ่งฝากองไฟคือความทะยานอยาก ไปสูขุนเขาคือเปา
หมายแหงความวางเปลา ฆราวาสเต็มไปดวยปญหานานาประการ แยงอาหารกันกิน แยงถ่ินกันอยู และก็
แยงคูกนัครอง วุนวายสับสนดวยอํ านาจของกิเลสตัณหา เวลาเกิดก็ยากเข็ญ เวลาเปนก็ยากแท เวลาจะตาย
กย็ากลํ าบาก
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เพราะฉะนั้น ส่ิงที่เราตองการก็คือ ทํ าอยางไรชีวิตเราจึงจะเปนชีวิตที่มีแตความสุข  ไมเปนชีวิต

ทีม่คีวามทกุข ทํ าอยางไรเราจะเปนบุคคลที่มีภาวะที่ทานเรียกวา มือประกอบกิจ จิตนมัสการธรรม ดํ ารง
ชีวติอยูในโลกนี้แตไมวุนวาย เดือดรอน สับสน ดังนั้นจะขอยกพระอริยบุคคล ซ่ึงเปนบุคคลผูมีความดีสูง
สุดนัน่คอืพระอรหันต ที่ผานมาไดบรรยายใหทานทั้งหลายฟงในเรื่องอริยบุคคลแตละขั้น ไมวาจะเปน
พระโสดาบัน พระอริยบุคคลขั้นที่ 1 พระสกทาคามี อริยบุคคลขั้นที่ 2 พระอนาคามี อริยบุคคลขั้นที่ 3
จนกระทั่งมาถึงพระอริยบุคคลขั้นที่ 4 คือ พระอรหันต

ขอยํ ้าใหทานทั้งหลายทราบวา พวกเราที่เปนฆราวาสผูมีผมอันดกดํ า ผูบริโภคกามคุณ แขนขาง
ขวายงันอนกอดลูก แขนขางซายยังนอนกอดเมียนี่ สามารถบรรลุเปนอริยบุคคลไดทุกขั้น สํ าหรับพวกเรา
ชาวพทุธนัน้ เมื่อพูดถึงความเปนอรหันต จะมีความรูสึกวาเปนเรื่องที่ยิ่งใหญเหลือเกิน และพวกเราจะมี
ความรูสึกวาอยากจะตามลาหาพระอรหันต เนื่องจากมีความรูสึกวาพระอรหันตทานเปนผูทรงคุณวิเศษ
สูงสดุ เปนผูที่มีความดีสูงสุด เมื่อมีขาววาลือกันวาใครบรรลุเปนพระอรหันต เราก็พยายามที่จะไปหา ไม
วาทานจะอยูไกลขนาดไหนสุดหลาฟาเขียวอยูในปาเขา เราก็พยายามจะดั้นดนไป จุดประสงคที่ไปก็มี
หลายประการ อยางนอยที่สุดก็ขอใหไดไปกราบบุคคลผูไดสํ าเร็จความดีสูงสุด ไดมีโอกาสไดฟงธรรม
จากทาน ไดมีโอกาสที่จะไดเปนสวนหนึ่งแหงความดีของทาน ไมวาจะไดมากหรือไดนอยก็ตาม

แตส่ิงทีพ่วกเรามักจะอกหักและสิ่งที่พวกเรามักจะเศราใจอยูเปนประจํ า ก็คือเรามักจะไมคอยเจอ
อรหนัตจริง ๆ เรามักจะเจออรหันตเก  เปนอรหันตตุมบาง อรหันตยานไทรบาง อรหันตซายหันขวาบาง
สวนพระอรหันตที่แทจริงนั้นเราไมทราบ ตัวการสํ าคัญที่ทํ าใหขาวเรื่องพระอรหันตแพรหลายไปก็คือ
ส่ือมวลชน ความจริงสื่อมวลชนก็เปนฆราวาส เปนปุถุชนที่หนาแนนไปดวยกิเลส แตไมทราบวารูได
อยางไรวาบุคคลนั้น บุคคลนี้เปนพระอรหันต ในเมื่อตนเองก็ยังเปนผูมีกิเลสอยู

การจะรูวาบุคคลอื่นเปนอรหันตหรือไมนั้น มี 2 กรณี กรณีแรกก็คือ ตัวเองก็ตองเปนอรหันตดวย
กรณทีี ่ 2 กค็ือ เรามีความเปนอรหันตที่สูงกวา คือเปนพระพุทธเจา ยกตัวอยางในสมัยพระพุทธเจาเวลา
ใครพยากรณวาตนเองเปนพระอรหันต ก็จะตองมีคนรับประกันคุณภาพคือ พระพุทธเจา เมื่อใดที่พระ
องคตรัสวา ลูกของเราเปนอรหันตจริง ๆ เร่ืองก็เปนอันจบ นอกนั้นแลวเรารับรองกันไมได เพราะจะไป
เจออรหันตตัวปลอม คืออรหันตตุม อรหันตยานไทร

มเีร่ืองเลาในคัมภีรวา อรหันตตุม แกก็เอาตุมใหญ ๆ ตุมมังกรฝงไวใตดิน ในกระทอมของแกนั่น
แหละ และกเ็อาเตียงไมมาทับไว เวลาญาติโยมมาหาพระอรหันตตุม ลูกศิษยก็สงสัญญาณใหอาจารยรู แก
กรี็บแอบลงในตุมที่ฝงไวในดิน พอญาติโยมมาก็ไมเห็น ญาติโยมก็ออกไปบอกลูกศิษยหนามาวา “ไมเจอ
หลวงพอเลย” ลูกศิษยก็บอกใหไปดูใหม แลวก็สงสัญญาณใหอาจารย อาจารยก็แกลงออกมานั่งบนเตียง
ท ําเปนไมรูไมช้ี ญาติโยมก็ลือวาพระอรหันตหายตัวได อันนี้เปน การโฆษณาชวนเชื่อแบบหนึ่งของพระ
อรหนัตตุม เพื่อหวังลาภสักการะ เพื่อหวังหลอกญาติโยมผูตามลาพระอรหันต
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สวนอรหนัตยานไทรนั้น แกพักอยูบนวัดที่ตั้งอยูบนเขา ญาติโยมก็ดั้นดนขึ้นไปหา พอขึ้นไปถึง

ฟงเทศนเสร็จญาติโยมจะกลับ แกก็บอกวา “เดี๋ยวอาตมาจะตามไปดวย ใหญาติโยมลงไปกอน” พอญาติ
โยมเดนิลงจากเขาจากบันไดสูงเปนรอย ๆ ขั้น อรหันตยานไทรก็ไตรากไทรที่มันยาวเหยียดลงมา จากบน
ยอดเขาไตทางลัดลงมา แลวก็ทํ าเปนเดินอยูที่ตีนเขา ญาติโยมพอลงมาถึงตีนเขาพบหลวงพอยืนรออยูรอก็
ทึง่ตกใจนกึวาไดพบพระอรหันต ผูหายตัวได ชาวพุทธก็เลยอกหักกันอยูเปนประจํ าเวลาที่พระอรหันต
ไปพาดขาวหนาหนึ่ง

เพราะฉะนั้น ส่ิงที่พวกเราเปนชาวพุทธควรจะรูคือคุณสมบัติของพระอรหันตวาทานมีคุณสมบัติ
อะไรบาง พระอรหันตนี่ทานจะไมอวดตัวหรือประกาศตัววาทานเปนอรหันต ในพระวินัยของพระภิกษุ
227 ขอ พระพทุธเจาไดบัญญัติวินัยไว 2 ขอ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ขอที่ 1 ก็คือ ภิกษุรูปใดอวดคุณวิเศษที่ไมมีใน
ตน เชน ไดฌานสมาบัติ ไดฤทธิ์เดช เปนอริยบุคคล โสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี หรืออรหันต  ถาเกิด
อวดคณุวเิศษเหลานี้ที่ไมมีในตน พระพุทธเจาทานปรับอาบัติรุนแรงเลย เปน อาบัติปาราชิก ขาดจาก
ความเปนพระทันที แตถามีจริง แลวบอกออกไป ก็เปนอาบัติเบา ไมถึงกับขาดจากการเปนพระ ทานบอก
วาเปนอาบัติ ปาจิตตีย

 รวมความวาพระพุทธเจาทานไมตองการจะใหประกาศตัว เพราะฉะนั้นในเรื่องของความเปน
อรหนัตนี่ เราก็ตองมาดูกอนวา ทานมีคุณสมบัติพิเศษอะไรบาง เอาคุณสมบัติที่สํ าคัญในเรื่องไตรสิกขา
กอน พระอรหันตทานเปนผูที่มีระบบไตรสิกขาที่สมบูรณที่สุด ไตรสิกขาก็คือ ทานมีระบบการศึกษาการ
ฝกฝนตัวเองที่พิเศษอยางยิ่ง จนกระทั่งทานสามารถมีศีลบริบูรณที่เรียกวา อธิศีลสิกขา ทานเปนผูที่มี
สมาธิที่สมบูรณ ที่เรียกวาอธิจิตสิกขา ทานเปนผูที่มีอธิปญญาสิกขา เปนผูที่มีปญญาสมบูรณ

สรุปวาในคุณสมบัติที่สํ าคัญก็คือ มีศีล สมาธิ ปญญา สมบูรณแบบ ที่สํ าคัญก็คือทานมีสติ
สมบรูณ สํ าหรับปุถุชนนี่ไมตองพูดถึง ไมมีคํ าวาสติสมบูรณ สติจะแตก สติจะเตลิดอยูตลอดเวลา เวลา
ถูกกิเลส คือ โลภ โกรธ หลง เขามากระแทกกระทั้น แตพระอรหันตนี่ ทานมีสติสมบูรณครบถวน
บริบรูณ และที่สํ าคัญก็คือทานสามารถละสังโยชนคือกิเลสที่ละเอียดไดอีก 5 ประการ

ทานสามารถละ อุทธัมภาคิยสังโยชน สังโยชนเบื้องสูง 5 ประการ นั่นก็คือ
 ขอที่ 6 ละ รูปราคะได ทานทั้งหลายสังเกตไหมวา พอบรรลุเปนพระอนาคามีนี่ตัดกามราคะ คือ

ความยนิดใีน รูป เสียง กล่ิน รส สัมผัส ได แตไมใชหมายความวา กิเลสคือราคะนี่มันจะหายไปหมดแลว
มนักย็งัมีกิเลสคือราคะอยางละเอียดอีก ที่เรียกวา รูปราคะ กห็มายความวา ทานตัดความยินดีพอใจระดับ
ขัน้สงูได ความสุขขั้นสูงเรียกวา ความสุขในฌานที่เปนรูป ตั้งแตฌานที่ 1 ถึง ฌานที่ 4

ขอที่ 7 ละ อรูปราคะ ทานตดัความยินดี ในอรูปฌาน คือฌานที่ไมมีรูปได ตั้งแต การเพงอากาศ
เพงวิญญาณ เพงความไมมีอะไร จนกระทั่งไปถึง ฌานที่ 8 ที่เราเรียกวา เนวสัญญานาสัญญายตนะ จะมี
ความจ ํากไ็มใช จะวาไมมีความจํ าก็ไมใช ซ่ึงเปนฌานที่ละเอียดสูงขึ้นไป  พระอรหันตตัดความพอใจใน
รูปฌานและอรูปฌานเสียได
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ขอที่ 8 ละ มานะ ได มานะก็คือ ความถือดี คิดวาเราเกงกวาเขา หรือวา เราเสมอเขา หรือเราเลว

กวาเขา ความรูสึก ที่เปนอีโก ที่นึกวาตัวเองเกง หรือตัวเองแย ส่ิงเหลานี้นี่ไมมีในจิตของพระอรหันต
เพราะทานตัดมานะได

ขอที่ 9 ละ อุทธัจจะ ความฟุงซาน ขอนี้นาคิดมาก ความฟุงซานนี่มีกันหมดทุกระดับเลย ง แต
เปนอรหันตนี่ทานตัดอุทธัจจะ คือความฟุงซานได จิตของทานจึงเย็นนิ่ง สงบ ไมตองขึ้น ๆ ลง ไมตอง
ไมตองฟู ๆ แฟบ ๆ ไมตองทุกขตองเศราบาง

ขอที่ 10 ละ อวิชชา ได อวิชชาคือ ความโง ความเขลา ความไมรูจริง ความไมเขาใจชีวิตตาม
ความเปนจริง ทานสามารถตัดได เมื่อทานตัดสังโยชนคือ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ได
ทานจงึเปนผูที่มีความสุขที่สุด ไมมีความทุกขใด ๆ แมแตเพียงนิดเดียวที่ทํ าใหจิตของทานเศราหมองเลย

 มเีร่ืองเลาในอรรถกถาธรรมบทวา เร่ืองนี้เปนเรื่องของอริยบุคคลระดับโสดาบันยังไมถึงขั้น
อรหนัตนะ คือเร่ืองของนางมัลลิกาผูเปนภรรยาของพันธุละเสนาบดี นางมัลลิกานี่กํ าลังเล้ียงอาหาร พระ
สารีบุตร พระโมคคลัลานะ ผูเปนอัครสาวกฝายซายและฝายขวา ปรากฏวาพระเจา ปเสนทิโกศลทรง
ระแวงวาพันธุละเสนาบดี จะแยงราชสมบัติ ก็เลยส่ังทหารลอบฆาพันธุลเสนาบดี และลูก ๆ ตายหมด
และก็มีคนมาสงขาวใหนางมัลลิกาไดทราบ

นางอานจดหมายเสร็จก็เอาจดหมายเหน็บไวที่ชายพกไมไดแสดงอาการใด ๆ ออกมาใหเห็น  ใน
ขณะทีก่ ําลังเลี้ยงอาหารพระอยูนั้นปรากฏวา มีคนใชถือถาดเนยใสเปนถาดแกวเดินเขามาแลวสะดุดทํ า
ใหถาดแกวตกแตก พระสารีบุตรทานก็กลัววา เจาภาพคือนางมัลลิกา จะเกิดไมพอใจคนใชขึ้นมาจะทํ าให
จติเศราหมอง บุญกุศลก็จะไดนอย ทานก็เลยกลาวสอนนางมัลลิกาวา “ดูกอน นองหญิง สรรพสิ่งที่เกิดมา
มนัจะตองมีการแตกไปเปนธรรมดา เธอไมพึงคิด” เมื่อทานกลาวสอนอยางนี้ นางก็เลยเอาจดหมายมาให
ทานพระสารีบุตรไดอานแลวพูดวา “พระคุณเจา โยมไดทราบขาววาสามีกับลูก  ๆ  ซ่ึงเปนเหมือนแกวตา
ดวงใจถกูฆา โยมยังไมไดแสดงอาการทุรนทุราย ฟูมฟาย รองไหอะไรออกมา นับประสาอะไรกับถาด
เนยใสถาดแกวใบเดียว”

ทีเ่ลามาไมไดหมายความวา นางมัลลิกานี่เปนอรหันตนะ แตหมายความวา บรรดาสาวกของพระ
พทุธเจานี่ทานเปนผูที่ฝกจิตพรอมที่จะรับกับสรรพสิ่ง มีส่ิงอยู 5 ประการ ที่พระพุทธเจาทานจะสอนให
พจิารณาอยูเปนประจํ า ก็คือ 1. เราจะตองแก หนีไมพนจากความแกไปได 2. เราจะตองเจ็บ หนีไมพนจาก
ความเจบ็ไปได 3. เราจะตองตาย หนีไมพนจากความตายไปได 4. เราจะตองพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบ
ใจ 5. เรามีกรรมเปนของตัว เราทํ าดีก็จะไดดี เราทํ าชั่วก็จะไดช่ัว เขาเรียกวา อภิณหปจเวกขณ 5 ประการ
เปนสิง่ทีพ่ระพุทธเจาทรงสอนยํ้ าใหบรรดาสาวกทั้งหลาย ไดพิจารณาอยูเปนประจํ า

 นัน้คอืการทีพ่ระพุทธเจาทรงฉีดวัคซีนคุมกันใหพวกเรา เพราะวาเราจะตองพบกับสิ่งเหลานั้น
อยางแนนอนหนไีมพน เพราะฉะนั้น เมื่อเราไปเจอสภาวะที่เต็มไปดวยความทุกข เต็มไปดวยความพลัด
พราก เตม็ไปดวยความเศราใจนี่ เราก็มีวัคซีนฉีดปองกันไวแลว เตรียมใจไวแลวที่จะพบกับสิ่งเหลานี้
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เหมอืนกบันางมลัลิกานี่ ความจริงไมใชวานางจะไมเสียใจนะ เพราะวานางยังเปนอริยะ ขั้นตํ่ า แตนางมี
สตทิีจ่ะรูเทาทัน และก็พอที่จะปลงตกเสียได ไมแสดงอาการทุรนทุราย รองไหฟูมฟาย

 แตพระอรหนัตนี่ทานวิเศษยิ่งกวานั้นมากมายหลายเทา เนื่องจากวาทานไมมีกิเลส คือ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ที่ทํ าใหทานเสียสูญในทางจิตใจ จิตของทานนี่จึงเปนจิตที่สงบนิ่ง เย็นสบาย แลวก็
เปนจติที่เต็มไปดวยความเมตตา คือความรักความปรารถนาดีตอสรรพสัตวทั้งหลาย จิตของทานเต็มไป
ดวยความกรุณาคือพรอมที่จะชวยเหลือชาวโลกเต็มกํ าลังความสามารถ  จิตของทานมีแตความชื่นชมไป
กบัคณุความดีของผูอ่ืน ไมมีความริษยา ไมมีความขัดเคือง พลอยยินดีไปกับคุณงามความดีของคนอื่น
และทีสํ่ าคญัก็คือทานมีจิตที่ ตั้งมั่น ไมหวั่นไหว เปนเหมือนกับขุนเขา ที่ไมสะเทือนสะทานกับสายลม
หรือแสงแดด

เพราะฉะนัน้ จึงกลาวไดวา พระอรหันตเปนผูที่อยูในโลก แตไมแบกโลก เปนผูที่มีสุขภาพจิตที่
สมบรูณที่สุดในโลก  ทานเปนผูที่มีระบบการศึกษาที่สมบูรณที่สุด จนกระทั่ง ทานสามารถมี ศีล สมาธิ
และปญญา บริบูรณ สามารถละสังโยชนอันเปนกิเลสละเอียดเบื้องสูง คือความพอใจในรูปฌาน อรูป
ฌาน ความมานะ ความฟุงซาน ความโงเขลาไมรูจริงตาง ๆ ออกไปไดหมดจากจิตใจ ชีวิตที่เหลืออยูของ
ทานจงึเปนชีวิตที่อุทิศตนใหกับคนอื่นไดอยางเต็มที่ จึงเปนชีวิตที่นาศึกษาและปฏิบัติตามเปนอยางยิ่ง
สํ าหรับวันนี้พอสมควรแกเวลาขอยุติไวแตเพียงเทานี้ ฯ
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