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ค�าน�า

 หนงัสือ “สูตรโสดำบนั เล่ม ๑” น้ี เป็นหนงัสอืเล่มที ่๑ ในชดุสตูรโสดาบัน 
ซึ่งมีทั้งหมด ๕ เล่ม เรียบเรียงจากค�าบรรยายในหัวข้อ “สูตรโสดาบัน” ที่ ห้อง 
เอกายนมรรค อาคารมหพันธ์ บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ากัด (มหาชน) 
บรรยายทกุวนัองัคารทีส่องของเดือน เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อนี้ 
ได้บรรยายต่อเนือ่งมาตัง้แต่เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถงึเดอืนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
รวมจ�านวน ๔๙ ตอน 

 เนื้อหาในเล่มนี้ น�ามาจากการบรรยาย ครั้งที่ ๑-๑๐ จ�านวน ๑๐ ตอน 
บรรยายระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
กลุ่ม เสบียงธรรมมหพันธ์ เป็นผู้ถอดค�าบรรยาย ผู้บรรยายได้น�ามาปรับปรุง 
เพิ่มเติมตามสมควร
 
 เนื้อหาที่บรรยายนั้น เป็นการน�าพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรง
แสดงเรือ่งเกีย่วกบัพระโสดาบนัในพระไตรปิฎก มาร้อยเรยีง ผกูโยงกนั และอธบิาย
ให้เข้าใจง่าย ช่วยให้เข้าใจเรือ่งพระโสดาบนัได้ชดัเจนตลอดทัว่ถงึ ทัง้ด้านลกัษณะ
และคุณสมบัติของพระโสดาบัน คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็น 
พระโสดาบัน และวิธีการปฏิบัติแบบต่างๆ โดยในเล่ม ๑ นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา
ดังนี้



 (๑) เกริ่นน�ำ อธิบายภาพรวมของเหล่าพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา 
ประกอบด้วย ผู้ตัดกระแสมารข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดี ๕ กลุ่ม ผู้ได้รับประโยชน์จาก
ธรรมวินัยนี้ ๖ กลุ่ม เทียบจ�านวนพระอริยเจ้า และอธิบายความหมายของหัวข้อ
บรรยายสูตรโสดาบัน

 (๒) ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดำบัน อธิบายลักษณะของ 
พระโสดาบัน คือท่านผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ และคุณสมบัติของ 
พระโสดาบัน โดยอาศัยหลักธรรมด้านศีล จิต และปัญญา

 (๓) คุณประโยชน์และอำนิสงส์ของควำมเป็นพระโสดำบัน อธิบายสรุป
ตามแนวพระสูตรต่างๆ ตั้งเป็น ๑๐ ข้อ ได้แก่ เป็นการได้ที่เหนือกว่าพระเจ้า
จักรพรรดิ เป็นธรรมะอันเป็นท่ีตั้งแห่งความเบาใจ เป็นผู้ไม่ตกต�่าอีกแน่นอน  
กองทุกข์เหลือน้อยมาก เป็นห้วงบุญกุศลท่ีน�าความสุขมาให้ เป็นผู้ม่ังค่ังมีทรัพย์
มาก เป็นผู้ที่มีเทวบท ไม่เข้าถึงฐานะที่ไม่ควรเข้าถึง หมดความสงสัยในโลกและ
ชีวิต และท�าให้หมดความเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ

 (๔) วธิปีฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดำบนั อธบิายวธิปีฏบิตัด้ิานปัญญา ประกอบ
ด้วย มีดวงตาเห็นธรรม มีอนุโลมิกขันติ และพิจารณากระแสปฏิจจสมุปบาท



 ขออนุโมทนา บริษัท มหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็น
เหตุปัจจัยท่ีส�าคัญในการท�าให้เกิดหนังสือชุดนี้ ขออนุโมทนาผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
ท�าหนังสือเล่มนี้ และขอขอบคุณญาติธรรมทั้งหลายที่มีเมตตาต่อผู้บรรยายเสมอ
มา หากมคีวามผดิพลาดประการใด อนัเกดิจากความด้อยสตปัิญญาของผู้บรรยาย  
ก็กราบขอขมาต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย และขออโหสิกรรม 
จากท่านผู้อ่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สุภีร์ ทุมทอง
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๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑



สารบัญ

บทที่ ๑ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑

เกริ่นน�ำ
ก. ผู้ตัดกระแสมารข้ามถึงฝั่งโดยสวัสดี ๕ กลุ่ม
ข. ผู้ได้รับประโยชน์จากธรรมวินัยนี้ ๖ กลุ่ม

บทที่ ๒ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๒

ค. เทียบจ�านวนของพระอริยเจ้า
ง. ความหมายของหัวข้อบรรยาย “สูตรโสดาบัน”

๑.  ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดำบัน
๑.๑  ลักษณะของพระโสดาบัน
๑.๒  คุณสมบัติของพระโสดาบัน

(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๓๓)

(๕๓)
(๕๓)
(๕๗)

(๖๑)
(๖๒)
(๗๒)



บทที่ ๓ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๓ 
๑.๒  คุณสมบัติของพระโสดาบัน (ต่อ)

๒.  คุณประโยชน์และอำนิสงส์ของควำมเป็นโสดำบัน
๒.๑  เป็นการได้ที่เหนือกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ
๒.๒  เป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ

บทที่ ๔ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๔

๒.๓  เป็นผู้ไม่ตกต�่าอีกแน่นอน
๒.๔  กองทุกข์เหลือน้อยมาก
๒.๕  เป็นห้วงบุญกุศลที่น�าความสุขมาให้
๒.๖  เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก
๒.๗  เป็นผู้ที่มีเทวบท

บทที่ ๕ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๕

๒.๘  ไม่เข้าถึงฐานะที่ไม่ควรเข้าถึง
๒.๙  หมดความสงสัยในโลกและชีวิต

บทที่ ๖ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๖

๒.๑๐  ท�าให้หมดความเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ

(๙๗)
(๑๐๓)

(๑๒๔)
(๑๒๕)
(๑๓๕)

(๑๔๗)
(๑๕๐)
(๑๕๘)
(๑๗๐)
(๑๘๓)
(๑๘๗)

(๑๙๕)
(๑๙๙)
(๒๑๔)

(๒๔๑)
(๒๔๖)



บทที่ ๗ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๗

๒.๑๐  ท�าให้หมดความเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ (ต่อ)

บทที่ ๘ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๘

๒.๑๐  ท�าให้หมดความเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ (ต่อ)

๓. วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดำบัน
๓.๑  ด้านปัญญา

๓.๑.๑  มีดวงตาเห็นธรรม

บทที่ ๙ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๙

๓.๑.๑  มีดวงตาเห็นธรรม (ต่อ)

บทที่ ๑๐ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๐

๓.๑.๒  มีอนุโลมิกขันติ
๓.๑.๓  พิจารณากระแสปฏิจจสมุปบาท

(๒๘๑)
(๒๘๔)

(๓๒๗)
(๓๒๙)

(๓๕๒)
(๓๕๓)
(๓๕๔)

(๓๖๙)
(๓๗๑)

(๔๑๑)
(๔๑๗)
(๔๔๙)





11  

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย  
  สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน
 
 วันนี้ก็มาฟังธรรมะอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส�าหรับการบรรยายในสถานที่นี้  
ผมได้บรรยายหลกัธรรมทีเ่ป็นไปเพือ่การตรสัรู ้คอื โพธปัิกขยิธรรมเอาไว้โดยละเอยีด
พอสมควร หลังจากจบโพธิปักขิยธรรมแล้ว ได้บรรยายหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองโลกๆ การเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลก ก็เป็นไปตามธรรมะ เป็นไปตาม 
กฎเกณฑ์ธรรมดานั่นเอง

 ในคราวนี้ จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของผู ้ที่จะข้ามพ้นโลกไปได้  
โดยเฉพาะเบ้ืองต้น ส�าหรับพวกเราท้ังหลายทีไ่ด้เข้าใจธรรมะทีเ่ป็นฝ่ายปัญญาแล้ว 
ได้เข้าใจว่าโลกมันได้เท่านี้แหละ มันก็เป็นทุกข์วนเวียนกันอยู่ กลับไปกลับมา 
อย่างนี้่นะ ไม่มีเกินเลยไปกว่านี้ ไม่อำจลบล้ำงทุกข์ออกไปจำกโลกนี้ได้ ไม่อำจ
ลบล้ำงควำมเกิด ควำมแก่ ควำมเจ็บ ควำมตำย ควำมทุกข์ทรมำนทั้งหลำย 
ที่มีอยู่ประจ�ำโลก ตกอยู่ภายใต้อ�านาจของกิเลส เวียนเกิด เวียนตาย ทุกข์ระทม
กันอยู่อย่างนี้ สิ่งเหล่านี้เป็นของมีอยู่ประจ�าโลก พอรู้อย่างนี้แล้วก็คิดจะข้ามโลก 
พ้นไปจากโลก ไม่อยากจะเวียนว่ายตายเกิดในโลกอีกต่อไปแล้ว ไม่อยากกลับมา
เกิดแล้ว ทุกท่านคงจะคิดกันอยู่ หรือบางท่านยังไม่คิด อันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะ 

สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑

บรรยายวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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เกริ่นน�ำ

 ทนีี ้เมือ่คดิจะข้ามโลก กต้็องมาดกู�าลังของตนเองว่าเราจะข้ามได้ขนาดไหน 
โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรม พระอริยบุคคลมีอยู่ ๔ ระดับ ได้แก่ พระโสดาบัน  
พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหันต์ พระอรยิบคุคลช้ันต้นคอืพระโสดาบนั 
อันนี้ก็เป็นที่ทราบอยู่ทุกคนนะครับ 

 ฉะนัน้ โอกาสต่อไป กจ็ะพูดเรือ่งการปฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนัเป็นหลกั 
ส�าหรับท่านที่ก�าลังน้อย อยากจะพ้นจากโลก อยากเป็นพระอริยเจ้า ก็นึกถึง 
พระโสดาบันก่อน เพราะไม่มีน้อยกว่านี้แล้ว พูดเน้นเร่ืองน้ีเป็นหลัก ก่อนจะพูด
เรื่องนี้ ก็ต้องพูดถึงคนที่ใหญ่กว่านี้เสียก่อน คนที่ใหญ่กว่านี้หรือมีก�าลังกว่านี้  
ผู้ที่ปฏิบัติธรรมข้ามพ้นกระแสวัฏฏะสงสารมีกี่ระดับ มีกี่บุคคล อะไรอย่างนี้  
จะพูดให้ฟังย่อๆ ก่อน ในคราวต่อๆ ไป จะพูดเน้นเกี่ยวกับหลักธรรมที่ท�าให้เป็น
พระโสดาบัน 

 อันนี้ พูดให้พอเข้าใจภาพรวมเร่ืองท่ีได้บรรยายมาว่า ชุดแรกได้บรรยาย
เกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรม ต่อมาได้บรรยายเร่ืองโลกๆ ให้เห็นชัดว่า โลกมันก็ได้ 
เท่านี้แหละ วนๆ เวียนๆ ทีนี้ หลังจากได้เข้าใจทั้ง ๒ กลุ่มแล้ว ก็คงอยากจะพ้น
จากโลก ส่วนจะมีก�าลังแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับ 
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 ก. ผู้ตัดกระแสมำรข้ำมถึงฝั่งโดยสวัสดี ๕ กลุ่ม

 ก่อนทีจ่ะได้อธบิายหลักธรรมต่างๆ จะอ่านพระสตูรให้ฟังก่อนเกีย่วกบัเรือ่งทีผ่ม
กล่าวมาเมือ่กีน้ีแ้หละ คอืเรือ่งการข้ามพ้นจากวัฏฏะสงสารหรอืว่าข้ามพ้นกระแส 
ของโลกนี ้ในทางพทุธศาสนาเรานัน้สอนอย่างไรบ้าง ในสตูรนีพ้ระพทุธเจ้าจะแสดง
โดยอุปมา ผมจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วค่อยขยายความนะครับ 

 ในมัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ จูฬโคปำลสูตร ข้อ ๓๕๐ 

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหน่ึง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ท่ีริมฝั่งแม่น�้าคงคา เมือง 

อุกกเจลา แคว้นวชัช ีครัง้นัน้ พระผูม้พีระภาคได้รบัสัง่เรียกภกิษทุัง้หลาย
มาตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย” ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระด�ารัสแล้ว  
พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

“ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว นายโคบาลชาวแคว้นมคธ  
เป็นคนโง่มาแต่ก�าเนิด ในสารทสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝน มิได้
พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น�้าคงคา ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือ
ของชาวแคว้นวิเทหะ ณ สถานท่ีท่ีมิใช่ท่า ครั้งนั้น ฝูงโคว่ายเข้าไปใน 
วงัน�า้วนกลางแม่น�า้คงคา ถึงความพินาศในแม่น�า้นัน้ ข้อนัน้เพราะเหตไุร 
เพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนัน้ เป็นคนโง่มาแต่ก�าเนดิ ในสารทสมัย
ซึง่เป็นเดอืนท้ายแห่งฤดฝูน มไิด้พจิารณาฝ่ังนีแ้ละฝ่ังโน้นแห่งแม่น�า้คงคา 
ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือของชาวแคว้นวิเทหะ ณ สถานที่ที่มิใช่ท่า 
แม้ฉันใด
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ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้น
เหมอืนกนั ไม่ฉลาดในโลกนี ้ไม่ฉลาดในโลกหน้า ไม่ฉลาดในธรรมอนัเป็น
ที่อยู่แห่งมาร ไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมาร ไม่ฉลาดในธรรม
อนัเป็นทีอ่ยูแ่ห่งมจัจุ ไม่ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นทีอ่ยูแ่ห่งมัจจ ุชนเหล่าใด
เข้าใจถ้อยค�าของสมณะหรอืพราหมณ์เหล่านัน้ว่าเป็นถ้อยค�าทีต่นควรฟัง 
ควรเช่ือ ความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไปเพื่อสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ 
เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนาน 

 ข้อ ๓๕๑
 

ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว นายโคบาลชาวแคว้นมคธ เป็น
คนฉลาดมาแต่ก�าเนดิ ในสารทสมยัซึง่เป็นเดอืนท้ายแห่งฤดฝูน พจิารณา
ฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น�้าคงคา ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั ่งเหนือของ 
ชาวแคว้นวิเทหะ ณ สถานที่ที่เป็นท่า นายโคบาลนั้นต้อนเหล่าโคที่เป็น
จ่าฝงูซ่ึงเป็นผูน้�าฝงูให้ข้ามไปก่อน โคเหล่านัน้ว่ายตดักระแสแม่น�า้คงคา
ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี จากนั้นจึงต้อนเหล่าโคที่มีก�าลังและโคที่ฝึกไว้
ให้ข้ามไป โคเหล่านัน้ว่ายตดักระแสแม่น�า้คงคาข้ามไปถงึฝ่ังได้โดยสวสัดี 
จากนั้นจึงต้อนเหล่าโคหนุ่มสาวให้ข้ามไป โคเหล่านั้นว่ายตัดกระแส
แม่น�้าคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี จากนั้นจึงต้อนเหล่าลูกโคที่มี 
ก�าลงัน้อยให้ข้ามไป โคเหล่านัน้ก็ว่ายตดักระแสแม่น�า้คงคาข้ามไปถงึฝ่ัง
ได้โดยสวัสดี
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ภิกษุท้ังหลาย เร่ืองเคยมีมาแล้ว ลูกโคเล็กท่ีเกิดในวันนั้นลอยไป
ตามเสียงโคที่เป็นแม่ แม้ลูกโคนั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาข้ามไปถึง
ฝั่งได้โดยสวัสดี ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะนายโคบาลชาวแคว้นมคธนั้น
เป็นคนฉลาดมาแต่ก�าเนิด ในสารทสมัยซึ่งเป็นเดือนท้ายแห่งฤดูฝน 
พิจารณาฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งแม่น�้าคงคา ต้อนฝูงโคให้ข้ามไปสู่ฝั่งเหนือ
ของชาวแคว้นวิเทหะ ณ สถานที่ที่ใช่ท่า ฉันใด สมณะหรือพราหมณ์ 
เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกัน ฉลาดในโลกนี้ ฉลาดในโลกหน้า 
ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมาร ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่
แห่งมาร ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุ ฉลาดในธรรมอัน 
ไม่เป็นที่อยู่แห่งมัจจุ ชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยค�าของสมณะหรือพราหมณ์
เหล่านัน้ว่าเป็นถ้อยค�าท่ีตนควรฟัง ควรเชือ่ ความเข้าใจของชนเหล่านัน้
จักเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขตลอดกาลนาน 

 ข้อ ๓๕๒ 

ภิกษุท้ังหลาย เหล่าโคผู้ท่ีเป็นจ่าฝูง เป็นผู้น�าฝูงว่ายตัดกระแส
แม่น�้าคงคา ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายที่เป็น
อรหันตขีณาสพก็ฉันนั้นเหมือนกัน อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท�ากิจที่ควร
ท�าเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยล�าดับแล้ว สิ้น 
ภวสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ ก็ชื่อว่า ว่ายตัดกระแสมาร 
ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี 
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เหล่าโคท่ีมีก�าลังและโคท่ีฝึกไว้ว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคา ข้ามไป
ถึงฝั่งได้โดยสวัสดี แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกะ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป จึงปรินิพพาน 
ในพรหมโลกนัน้ ไม่ต้องกลับมาจากโลกน้ันอกี กช็ือ่ว่า ว่ายตดักระแสมาร
ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี 

เหล่าโคหนุม่และโคสาวว่ายตดักระแสแม่น�า้คงคา ข้ามไปถงึฝ่ังได้
โดยสวัสดี แม้ฉันใด ภิกษุท้ังหลายท่ีเป็นสกทาคามี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะราคะ โทสะ โมหะเบาบาง 
จึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียว ก็จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ ก็ชื่อว่า ว่ายตัด
กระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี 

เหล่าลกูโคทีม่กี�าลงัน้อยว่ายตดักระแสแม่น�า้คงคา ข้ามไปถงึฝ่ังได้
โดยสวัสดี แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายที่เป็นโสดาบัน ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป จึงไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอนที่จะ
ส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า ก็ชื่อว่า ว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้
โดยสวัสดี 

ลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงโคที่เป็นแม่ ว่ายตัด
กระแสแม่น�้าคงคา ข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย 
ก็ฉันน้ันเหมือนกัน ที่เป็นธัมมานุสารี และที่เป็นสัทธานุสารี ก็ช่ือว่า  
ว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี
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ภิกษุทั้งหลาย เราแลเป็นผู้ฉลาดในโลกนี้ ฉลาดในโลกหน้า ฉลาด
ในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู ่แห่งมาร ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู ่ 
แห่งมาร ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมัจจุ ฉลาดในธรรม 
อันไม่เป็นท่ีอยู่แห่งมัจจุ ชนเหล่าใดจักเข้าใจถ้อยค�าของเรานั้นว่าเป็น
ถ้อยค�าท่ีตนควรฟัง ควรเชื่อ ความเข้าใจของชนเหล่านั้นจักเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขตลอดกาลนาน”

พระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดา ครั้นตรัสเวยยากรณภาษิตนี้
แล้ว จึงตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า

“โลกนี้และโลกหน้า ตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้ว 
ตถาคตผู้ตรัสรู้เอง ทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้ 
และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ ด้วยความรู้ยิ่ง 
จึงได้เปิดประตูแห่งอมตะ 
เพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษม
กระแสแห่งมารผู้มีใจบาปตถาคตตัดได้แล้ว 
ก�าจัดได้แล้ว ก�าราบได้แล้ว 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์ 
ปรารถนาธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิด”

จูฬโคปาลสูตรที่ ๔ จบ
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 นี้ก็เป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ เก่ียวกับบุคคลผู้ที่ข้ามกระแส
ของมาร กระแสของการเวยีนว่ายตายเกดิ หลงัจากทีไ่ด้ทราบเรือ่งธรรมะเกีย่วกบั
โลกๆ แล้ว โลกก็ได้เท่านั้นแหละ เดี๋ยวก็เจริญขึ้น เดี๋ยวก็เสื่อมลง กลับไปกลับมา 
เวียนว่ายตายเกิดเป็นไปตามกรรมอย่างน้ีนะ ทีนี้ ผู้ที่จะข้ำมโลกไปได้ ก็ต้อง 
ทวนกระแสไป เหมือนกับว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาอย่างนี้นะครับ 
 
 การจะว่ายตัดข้ามแม่น�า้ไปได้นั้น ผู้ที่น�าทางหรือว่านายโคบาลก็ต้องเป็น 
ผู้ที่ฉลาด อย่างพวกเรานี่นายโคบาลฉลาดอยู่แล้ว คือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละ 
เป็นผู้รู้แจ้งทั้งโลกนี้ คือโลกมนุษย์ของเราน้ี เป็นมนุษย์มานี้ด้วยกรรมอะไรก็ทรง
แจกแจงไว้โดยละเอยีด ผมกไ็ด้บรรยายไปพอสมควร รูแ้จ้งทัง้โลกอืน่ด้วย โลกหน้า 
โลกอบายต่างๆ ท่ีไปเกิดเป็นสัตว์นรก สัตว์เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ต่างๆ นี ้
เกิดด้วยกรรมอะไร พระองค์ก็ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจน เป็นเทวดา เป็นพรหม  
เป็นอย่างไร ไปเกิดด้วยกรรมอะไร อายุเท่าไร ทรงแสดงไว้อย่างชัดแจ้งทีเดียว 
อย่างนี ้พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าของเรานัน้ ทรงรูแ้จ้งทัง้โลกนีแ้ละกโ็ลกหน้า 
ทรงรู้ครบถ้วนทั้งหมด ฉลาดในธรรมที่เป็นที่อยู ่ของมาร ธรรมที่อยู่ของการ 
เวียนว่ายตายเกิด ถ้าอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะภพภูมิไหน ก็ยังเป็นที่อยู่ของความแก่ 
ความเจ็บ ความตาย ทุกคนไม่อาจจะพ้นไปได้ 
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 อย่างพวกเรานี้ อยู่ในโลกมนุษย์ก็เป็นที่อยู่ของมารเช่นเดียวกัน มีโทษภัย
เยอะแยะในโลกมนษุย์เรานีน้ะครับ โทษภัยทีม่ากมายในโลกมนษุย์นีก้ม็ตีัง้หลายแบบ
หลายอย่าง เช่น กเิลสนีก็่เป็นโทษเป็นภยั เราเป็นผู้เป็นคน เป็นคนดีๆ  อยู ่พอกเิลส
เกดิขึน้กเ็ลวเลย อย่างนีน้ะ กเิลสมโีทษมาก ถ้ามีปัญญากจ็ะมองเห็นกเิลสเป็นโทษ
ในโลกนี ้ไม่ใช่กเิลสเราคนเดยีว กิเลสคนอ่ืนด้วย ตอนไม่มกีเิลสกด็เูป็นผูเ้ป็นคนอยู่ 
พอกเิลสเกิดข้ึน กเ็ลกิพูดถงึคนเลย เป็นสตัว์ชนดิโน้นเป็นสัตว์ชนดินีกั้นไป บางครัง้
ก็ท�าทุจริตต่างๆ นี้ก็เป็นโทษภัยของการอยู่ในโลก โทษภัยของกิเลส ทุจริตต่างๆ 
ก็มีโทษมาก 

 เป็นคนอยูด่ีๆ  กไ็ปท�าทุจริต กเ็หมอืนกับแย่งกนัตกอบายแล้ว อย่างพวกเรา
ก็คงจะเห็นชัดอยู่ แม้แต่คนที่มีบุญมากๆ ก็ไม่อาจที่จะช่วยได้ ท�ำบุญมำเยอะ 
ขนำดไหน ก็ไม่พอที่จะท�ำให้เลิกท�ำทุจริต ไม่พอท่ีจะหมดกิเลส ไม่พอท่ีจะ 
ปิดอบำยได้ เป็นคนมีบุญเยอะ เกิดมาก็มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ท�าชั่วให้เรา
เห็นกันเยอะแยะ หรือท�าบุญมาเยอะแยะ แล้วเกิดมาหน้าตาสวยงาม อย่าง 
หลายๆ ท่านในทีน่ีก้ดู็สวยนะ เขาดไูม่สวย เราก็ดตูวัเองเอากแ็ล้วกนันะ ดใูห้มันสวย 
ดูเอาเองนั่นแหละ ที่เกิดมาสวยอย่างนี้ก็เป็นเพราะผลของบุญ ท�าให้หน้าตาสวย 
แต่สวยแล้ว กเิลสกเ็ยอะเหมอืนเดมิ บางทก็ีเอาหน้าตามาหลอกกันนะ บญุทีม่เียอะ
ขนาดนั้นกไ็มอ่าจจะช่วยให้หมดจากกิเลสได้ ไม่อาจชว่ยให้ข้ามพ้นอบายได ้ดีไม่ดี 
เดี๋ยวสักหน่อยก็ไปท�าทุจริต ด่ากันบ้าง กระแหนะกระแหนกันบ้าง สักหน่อยก็ตก
อบายกันอย่างนี้ กิเลสเป็นโทษภัยของโลก ทุจริตต่างๆ กรรมที่ได้ท�าเอาไว้แล้ว  
ทั้งดีและไม่ดีก็ติดตามคอยส่งผล โดยเฉพาะกรรมไม่ดีนี่ ถ้าตามมาทันเมื่อไร 
ก็ถล่มหนักเลยทีเดียว อย่างนี้นะครับ 
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 ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นกามภูมิ รูปภูมิ อรูปภูมิ เป็นที่รวมลงของมาร เป็น 
ที่อยู่ของมาร เป็นท่ีรวมลงของความแก่ ความเจ็บ ความตาย ศาสดาอื่นๆ เขา 
ไม่ทราบชัด ไม่ฉลาด ไม่สามารถจะบอกพวกเราได้ ส่วนพระพุทธเจ้าของเรา  
ทรงบอกไว้อย่างชัดเจนทีเดียว อย่างนี้นะครับ พระพุทธเจ้าของเราเปรียบเหมือน
นายโคบาลผู้ฉลาด ผู้เฉียบแหลม พาโคชนิดต่างๆ ว่ายตัดแม่น�้าคงคาไปได้ 

 มาดูขยายความในพระสูตรนี้ ท่านทั้งหลายจะได้พอเข้าใจการข้าม 
วัฏฏะสงสาร หรือการข้ามมารในโลกนี้ จะได้ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก  
การจะข้ามได้ก็ตามก�าลัง มีโคชนิดต่างๆ กันออกไปหลายประเภท ในตอนต้นของ
พระสูตร พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงพวกนายโคบาลที่ไม่ฉลาดก่อน พาโคไปตาย
เพียบเลย นั้นก็คือนายโคบาลที่โง่ ไม่รู้จักเรื่องราวต่างๆ อย่างดีพอ พาพวกโค 
ไปข้ามในที่ที่ไม่ใช่ท่า ข้ามไม่รู้เรื่อง ไม่รู้จักจัดโคให้ดีๆ ไม่รู้ว่าโคตัวไหนควรข้าม 
ไปก่อน หรือโคตัวไหนควรข้ามไปหลังๆ ก็มั่วไปเลย โคก็พากันจมแม่น�้าคงคาตาย 
เหมอืนกบัพวกสมณพราหมณ์หรอืพวกอาจารย์สอนธรรมะต่างๆ ทีไ่ม่ฉลาดในเร่ือง
โลกนี ้ในเรือ่งโลกหน้า ไม่ฉลาดในธรรมทีเ่ป็นทีอ่ยูข่องมาร ไม่ฉลาดในธรรมทีไ่ม่ใช่
ที่อยู่ของมาร ถ้าใครที่ไปฟังเขา นึกว่าเป็นธรรมะนี้ควรฟัง ไปเชื่อเขา ถือเอา 
ตามแบบเขา อย่างนี้ก็จะเป็นไปเพื่อสิ่งไม่เป็นประโยชน์ เพื่อความทุกข์ตลอดกาล
นาน 
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 ฉะนั้น เราจะฟังธรรมนี้ ต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนควรฟัง อันไหน 
ไม่ควรฟัง ถ้าเป็นธรรมะที่สอนในแง่ให้เวียนว่ายตายเกิด วนๆ อยู่ในโลก อันนี้ 
ต้องรู้จักว่า มันเป็นทุกข์ ถ้าจะพ้นก็ต้องไปทางโน้น คือ มรรค ผล นิพพาน  
โพธปัิกขยิธรรมนีจ้งึจะเป็นทีพ่ึง่ได้อย่างแท้จรงิ บญุนีไ้ม่อาจจะเป็นทีพ่ึง่ได้ บญุนัน้
เป็นเหมือนเพ่ือนที่คอยต้อนรับเฉยๆ แต่บุญนั้นไม่อาจจะเป็นที่พึ่งได้จริงๆ ถ้า 
จะมตีนเป็นเกาะ มตีนเป็นท่ีพ่ึง ต้องมธีรรมเป็นเกำะ มีธรรมเป็นทีพ่ึง่ ธรรมทีเ่ป็น
ที่พึ่งได้ก็คือโพธิปักขิยธรรม ธรรมท่ีเป็นชุดของปัญญานี่แหละ ที่จะช่วยให้เลิก
ท�าบาปท�าทุจริตได้ แม้มีบุญเยอะก็ยังท�าทุจริตได้ ยังทุกข์ได้เหมือนเดิม จะต้อง
แม่นๆ ตรงนี ้พวกเราโดยท่ัวไปนัน้กอ็าจจะถกูหลอกมาว่า ท�าบุญเยอะๆ จะได้ทีพ่ึง่
อย่างนั้นอย่างนี้ ไม่ดูข้อเท็จจริงของโลก มันก็วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ ดังนั้น ธรรม
ที่จะเป็นที่พึ่งได้ ถ้าพูดแบบสูงสุดมีอย่างเดียวคือพระนิพพาน 

 ทีนี้ ถ้าใครยังไม่ถึงฝั่งโน้นคือพระนิพพาน ก็ต้องรู้จักว่า ธรรมที่พอจะเป็น
ท่ีพึ่งได้คือโพธิปักขิยธรรม เรื่องนี้ได้พูดให้ฟังไปแล้วนะครับ มาในคราวนี้ก็อย่าง 
ที่กล่าวเกริ่นไว้ตอนต้นว่า จะมาเน้นข้อปฏิบัติที่ท�าให้ข้ามไปได้ โดยพูดถึงผู้ที่ข้าม
ในเบื้องต้นก่อน คือพระโสดาบัน นายโคบาลที่ไม่ฉลาด พาโคไปตาย ก็เหมือนกับ
พวกสมณพราหมณ์ที่ไม่มีความรู้ ไม่ฉลาด มาสอนให้คนชาวโลกเวียนว่ายตายเกิด
อย่างนั้นอย่างนี้ วนเวียนไป ทุกข์ทรมาน ไม่แน่ไม่นอนอยู่ตลอดมาและจะเป็น 
อย่างนั้นตลอดไป ไม่อาจข้ามพ้นวัฏฏะสงสารไปได้



23  

 ต่อมา พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึงนายโคบาลที่ฉลาด นายโคบาล 
ผูท้ีฉ่ลาดนี ้เวลาทีเ่ขาจะต้อนโคข้ามจากฟากนีไ้ปฟากโน้น ให้ว่ายตดักระแสแม่น�า้
คงคาไป เขาก็จ�าแนกโคออกไปเป็น ๕ กลุ่มด้วยกัน โดยกลุ่มแรก ต้อนโคที่เป็น 
จ่าฝูง ซึ่งเป็นผู้น�าฝูงให้ข้ามไปก่อน โคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาข้ามไป
ถึงฝั่งได้โดยสวัสดี อันนี้โคกลุ่มที่ ๑ เป็นโคที่เป็นจ่าฝูง ผู้น�าฝูง เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ 
เป็นโคกลุ่มที่ ๑ โคกลุ่มท่ี ๒ คือโคท่ีมีก�าลังและฝึกเอาไว้ดีแล้ว โคที่มีก�าลังและ 
ได้ฝึกได้หัดในการว่ายน�้าหรือหัดวิ่งหัดอะไรต่อมิอะไรแล้ว ก็ให้ข้ามไป ว่ายตัด
กระแสแม่น�้าคงคาไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี นี้กลุ่มที่ ๒ โคกลุ่มที่ ๓ คือโคที่เป็นหนุ่ม
กบัโคทีเ่ป็นสาว เป็นหนุม่เป็นสาว แขง็แรงดอียู ่ก็ให้ว่ายตดักระแสของแม่น�า้คงคา
ไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหมือนกัน ต่อมาโคกลุ่มที่ ๔ คือลูกโคที่มีก�าลังน้อย ก็เป็นอีก
ชุดหนึ่ง โคเหล่านั้นก็ว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดี นี้เป็น 
กลุ่มท่ี ๔ อีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มที่ ๕ ลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้น อันนี้ใช้วิธีให้ลอย 
ตดักระแสน�า้ โดยไปตามเสยีงของโคท่ีเป็นแม่ ลกูโคทีเ่กิดในวนันี ้ลอยไปตามเสยีง
ของแม่โค จะถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเช่นเดียวกัน 
 
 อันนี้ เป็นนายโคบาลผู้ฉลาด ที่พาฝูงโค ต้อนฝูงโคข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้น 
ว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาไปได้นะครับ โดยแบ่งโคออกมาเป็น ๕ กลุ่ม โคกลุ่มที่ ๑ 
คือโคจ่าฝูง โคกลุ่มที่ ๒ โคที่มีก�าลังและฝึกไว้ดีแล้ว โคกลุ่มที่ ๓ เป็นโคหนุ่มและ
สาว โคกลุม่ที ่๔ ลูกโคท่ีมีก�าลังน้อย โคกลุ่มท่ี ๕ คอืลกูโคทีเ่กดิในวนันัน้ ท�านองนี้ 
ลกูโคทีเ่กิดในวันนัน้ใช้วิธลีอยไปตามเสยีงของโคทีเ่ป็นแม่ กข้็ามถงึฝ่ังได้โดยสวสัดี 
รอดปลอดภัยเช่นเดียวกัน อย่างนี้นะ 
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 ที่เป็นเช่นนั้น เพราะว่านายโคบาลเขาเป็นผู้ฉลาด พระพุทธองค์ตรัส 
อุปมานี้แล้ว ตรัสต่อไปว่า 

สมณะหรือพรามหณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ฉันน้ันเหมือนกัน ฉลาด 
ในโลกนี้ ฉลาดในโลกหน้า ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่แห่งมาร 
ฉลาดในธรรมอันไม่เป็นที่อยู่แห่งมาร ฉลาดในเตภูมิกธรรมอันเป็นที่อยู่
แห่งมจัจ ุฉลาดในธรรมอันไม่เป็นท่ีอยูแ่ห่งมจัจ ุชนเหล่าใดเข้าใจถ้อยค�า
ของสมณะหรือพรามหณ์เหล่านั้นว่าเป็นถ้อยค�าที่ตนควรฟัง ควรเชื่อ 
ความเข้าใจของคนชนเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
ตลอดกาลนาน 

 นายโคบาลผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นแหละ ถ้าเรามีความมั่นอก
มัน่ใจ มคีวามเชือ่มัน่ว่า ควรฟังค�าของพระพทุธเจ้า ความเข้าใจอย่างนีก้จ็ะเป็นไป
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขตลอดกาลนาน อย่างนี้นะ พวกเราทุกคนคงจะมี 
ความคดิแบบนีน้ะ จงึได้มาฟังธรรมกนั บางคนกฟั็งจนแก่แล้วตอนนีน้ะ ยงัไม่ค่อย
ได้ไปไหนเลย แต่ไม่เป็นไร อย่างน้อยก็มีความส�าคัญถูกต้องว่า ถ้อยค�าของ
พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งควรฟัง คงพอจะมีประโยชน์บ้าง ส่วนประโยชน์ขนาดไหน 
นี่ก็ค่อยว่ากันนะ ประโยชน์อย่างแท้จริง คือ คือข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นนั่นแหละ 
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 หลังจากที่พระองค์ตรัสถึงนายโคบาลผู้ฉลาดแล้ว ก็ทรงกล่าวถึงเหล่าโค 
ทีแ่บ่งเป็น ๕ กลุม่ท่ีข้ามฝ่ังได้นัน่แหละ เปรยีบเทยีบกบัพระอรยิเจ้าในธรรมวนิยันี้ 
ที่ท่านข้ามไปได้ มีใครบ้าง ก็แยกเป็น ๕ กลุ่มด้วยกัน โดยมีผู้ที่ข้ามไปแล้ว ๔  
ส่วนผู้ที่ยังข้ามไม่ได้ แต่จะข้ามได้แน่นอนในชาตินั้นตามไปทีหลัง มีอีกกลุ่มหนึ่ง 
อย่างนี้นะครับ 

 พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภกิษทุัง้หลาย เหล่าโคทีเ่ป็นจ่าฝงู เป็นผูน้�าฝงู ว่ายตดักระแสแม่น�า้
คงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายที่เป็นอรหันต
ขีณาสพก็ฉันนั้นเหมือนกัน อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จ
แล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยล�าดับแล้ว สิ้นภวสังโยชน์
แล้ว หลุดพ้นก็รู้โดยชอบ ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได ้
โดยสวัสดี 
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 โคกลุ่มที่ ๑ โคที่เป็นผู้น�ำ เป็นจ่ำฝูง เปรียบเหมือนพระอรหันต์ ถ้าท่าน
อยากเป็นผู้น�าก็ได้เหมือนกันนะ เป็นอย่างนี้ เป็นพระอรหันต์ ดังนั้น ในบรรดา
สาวกของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้น�าเขา ผู้เป็นผู้น�า เป็นจ่าฝูงเขา ผู้น�าคือพระอรหันต์
อย่างนี้นะครับ ท่านอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘  
ครบถ้วนทุกประการแล้ว สิ้นอาสวะ สิ้นสังโยชน์ ไม่มีกิเลสให้เวียนว่ายตายเกิด 
อยู่ในภพใดภพหน่ึง หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบ การจะหลุดพ้นได้ก็หลุดพ้นเพราะ 
ความรูโ้ดยชอบ รู้โดยถูกต้อง รู้อริยสัจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้นั้นแหละ 
นี้เป็นกลุ่มที่ ๑ ที่ไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี 

 กลุ่มที่ ๒ โคที่มีก�ำลังและโคที่ฝึกไว้ เปรียบเหมือนพระอนำคำมี ที่ท่าน
ไปแล้วไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีก สิ้นชีวิตไปแล้วจะปรินิพพานที่พรหมโลก 
เนื่องจากกิเลสเคร่ืองผูกท่่ีท�าให้เกิดในกามภูมินี้หมดไป ความติดข้องในรูปเสียง 
กลิ่น รส สัมผัส หมดไปแล้ว สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ 
ปฏฆิะ อันเป็นโอรมัภาคยิสงัโยชน์ หมดไปแล้ว สงัโยชน์เบือ้งต�า่ทีผ่กูใจของสตัว์โลก
ให้ติดอยู่ในกามภูมินี้หมดไป ไปเกิดที่พรหมโลกแล้วปรินิพพานในพรหมโลก  
นี้เป็นเหล่าโคที่มีก�าลัง การไม่ติดข้องในกามคุณต่างๆ นี้แสดงถึงก�าลัง คือมีสมาธิ
มั่นคงดี คนมีก�าลังน้อยก็ติดข้องในกามคุณ เห็นกามคุณดีๆ ก็น�้าลายยืด เป็น 
คนยินดียินร้ายในวัตถุสิ่งของต่างๆ ในโลก ส่วนคนท่ีก�าลังเยอะก็ไม่ติดไม่ข้อง  
ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในกามคุณต่างๆ ไม่รักของที่น่ารัก ไม่ชังของที่น่าชัง 
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 กลุ ่มที่ ๓ เหล่ำโคหนุ่มและโคสำว เปรียบเหมือนพระสกทำคำมี  
โคหนุม่สาวว่ายตดักระแสแม่น�า้คงคาข้ามไปสูฝ่ั่งโดยสวสัด ีแม้ฉันใด ภกิษทุัง้หลาย 
ที่เป็นสกทาคามี ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และเพราะ
ราคะ โทสะ โมหะ เบาบาง จึงกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ 
ก็ได้ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปสู่ฝั่งได้โดยสวัสดี นี้เป็นโคหนุ่มโคสาว ว่ายตัด
กระแสแม่น�้าคงคาโดยสวัสดีเหมือนกัน เปรียบกับพระสกทาคามี ละสังโยชน์  
๓ ประการ คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส และท�าให้ราคะ โทสะ โมหะ 
เบาบาง ยังมีกิเลสติดข้องในกามคุณอยู่ แต่เบาบาง เนื่องจากเป็นหนุ่มเป็นสาว  
มคีวามทนทานเยอะ ฝืนทนได้ อดได้ แต่ก�าลังไม่ค่อยมาก ฝึกยงัไม่เต็มที ่ไม่เหมือน
กับท่านที่เป็นอนาคามี อันนั้นท่านไม่ยินดีไม่ยินร้ายแล้ว ส่วนสกทาคามีนี้ยังยินดี
ยินร้ายอยู่ แต่น้อยลง มีเฉพาะที่ละเอียดๆ เท่านั้น อันนี้เป็นโคหนุ่มโคสาว 

 กลุ่มที่ ๔ เหล่ำลูกโคที่มีก�ำลังน้อย เปรียบเหมือนพระโสดำบัน เหล่า 
ลูกโคว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย
ทีเ่ป็นโสดาบนักฉ็นันัน้เหมอืนกนั เพราะสงัโยชน์ ๓ ประการสิน้ไป จงึไม่มทีางตกต�า่ 
มีความแน่นอนท่ีจะส�าเร็จโพธิในวันข้างหน้า ก็ชื่อว่าว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึง
ฝั่งได้โดยสวัสดี อันนี้เหล่าลูกโคที่มีก�าลังน้อย พระโสดาบันนี้มีก�าลังน้อย ยังยินดี
ยินร้ายอยู่พอสมควรทีเดียว ยังรักบ้าง เกลียดบ้าง ชอบนั้นบ้าง ชอบนี้บ้าง อันนี้ 
ก็มีก�าลังยังน้อยอยู่ แต่ถือว่าว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาถึงฝั ่งได้เช่นเดียวกัน  
พระโสดาบันอุปมาเหมือนกับเหล่าลูกโคที่มีก�าลังน้อย
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 ต่อมาโคกลุ่มที่ ๕ ลูกโคที่เกิดในวันนั้น เปรียบเหมือนท่ำนที่เป็นสัทธำ- 
นสุำรกัีบธมัมำนสุำร ีลกูโคทีเ่กดิในวนันัน้ลอยไปตามเสยีงโคทีเ่ป็นแม่ ลอยไปตาม
แม่น�้าคงคา ภิกษุนั้นก็เหมือนกัน ที่เป็นธัมมานุสารีและที่เป็นสัทธานุสารี ก็ชื่อว่า
จักว่ายตัดกระแสมารข้ามไปถึงฝั่งได้โดยสวัสดี อันนี้เป็นกลุ่มท่ี ๕ กลุ่มที่ ๕  
มี ๒ ชื่อด้วยกัน เปรียบเหมือนเป็นลูกโคที่เกิดในวันนั้น ไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเป็นของ
ตัวเองเลย ลูกโคเล็กยังมีเร่ียวแรงบ้าง แต่ว่าลูกโคที่เกิดในวันนั้นต้องลอยไปตาม
เสียงโคที่เป็นแม่ แล้วก็ลอยว่ายตัดกระแสน�้าไปก็ถึงฝั่งได้โดยสวัสดีเหมือนกัน 
เหมอืนกบัภกิษทุัง้หลายท่ีเป็นธมัมนสุารีกบัสัทธานสุาร ีคอืผูท้ีย่งัไม่เป็นพระโสดาบนั 
แต่มีจิตคล้อยไปทางธรรมะ ธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ผู้มีสติปัญญาดี  
มองเห็นชัด ใช้ปัญญาน�าหน้า มองเห็นรูปนาม เห็นสิ่งต่างๆ ในโลก เป็นของไม่แน่
ไม่นอน เห็นชัดมีปัญญาดี คนนี้ก็คล้อยไปตามปัญญา มีปัญญาน�าหน้า แล้วปฏิบัติ
อริยมรรคให้เตม็ทีต่่อไป เรยีกว่าเป็นธมัมานสุาร ีส่วนบางท่าน ปัญญาน้อย มีศรทัธา
แรงกล้า มศีรทัธาเป็นตวัน�า แล้วปฏบิตัอิริยมรรคให้เตม็ท่ีต่อไป เรยีกว่าสทัธานสุารี 
จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันในชาตินี้ ถือว่าตัดกระแสของมารข้ามไปได้เช่นกัน  
แต่ยังไม่ได้บรรลุในตอนนั้น 
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 คนที่บรรลุในตอนนั้นจริงๆ มีอยู ่ ๔ คือ พระอรหันต์ พระอนาคามี  
พระสกทาคามี และพระโสดาบัน ส่วนธัมมานุสารีกับสัทธานุสารี นี้ยังไม่บรรลุ  
ธมัมานสุารไีปตามธรรมะคือไปตามปัญญาทีเ่หน็ธรรม คนนีมี้ปัญญาเยอะ ฟังธรรม
แล้วไปปฏิบัติ มองเห็นธรรมะด้วยปัญญา สังขารเป็นของไม่แน่ไม่นอนแล้ว  
เห็นด้วยปัญญาแล้ว ก็พยายามฝึกอริยมรรคให้เต็มที่ต่อไป ส่วนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ
สัทธานุสารี คล้อยไปตามศรัทธา คนนี้ไม่ได้มีปัญญาเป็นตัวน�า อาศัยศรัทธา 
เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวน�า พระพุทธเจ้าว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 
ก็เช่ือมั่นว่าสังขารท้ังปวงไม่เท่ียง แล้วน้อมน�าจิตใจไปว่าต้องไม่เที่ยงอย่างนั้น 
พระองค์ตรัสว่าโลกเป็นทุกข์ เช่ือมั่นปัญญาของพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า 
เป็นทุกข์ เขาก็ว่าทุกข์เหมือนกัน ใช้ศรัทธาน�า เมื่อพระองค์ตรัสว่าสิ่งต่างๆ ในโลก
ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เขาก็มั่นใจเหมือนกัน นี้ก็คือใช้ศรัทธา
น้อมน�าจิต พอใช้ศรัทธาน้อมน�าจิต พยายามฝึกอริยมรรคให้เต็มที่ เจริญปัญญา 
ศีล สมาธิ ไปตามล�าดับ จนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในชาตินั้นอย่างนี้
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 จงึมีโคเพ่ิมอีกกลุ่มหนึง่ เป็น ๒ ชือ่ อุปมาเหมือนกบัลกูโคเลก็ทีเ่กดิในวนันัน้ 
ลอยไปตามเสยีงโคทีเ่ป็นแม่ กจ็ะว่ายตดักระแสแม่น�า้คงคาข้ามไปถึงฝ่ังได้โดยสวสัดี
เช่นกัน มีธัมมานุสารีกับสัทธานุสารี อย่างน้ีนะ แบ่งกลุ่มผู้ที่ข้ามวัฏฏะสงสาร 
หรอืว่าข้ามกระแสของมาร ข้ามจากฟากนีไ้ปฟากโน้น ๕ กลุม่ด้วยกนั มีพระอรหันต์ 
พระอนาคามี พระสกทาคามี และพระโสดาบัน คือผู้ที่ข้ามไปได้แล้ว ส่วนผู้ที่จะ
ข้ามในโอกาสต่อไปคือธัมมานุสารีกับสัทธานุสารี ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้ว  
ก็ให้ท�าตัวเป็นอยู่ ๕ กลุ่มนี้ เลือกเอากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ถ้าเป็นผู้ข้ามได้เลย ก็ผู้เป็น
พระโสดาบันเป็นต้นไป ถ้ายังข้ามไม่ได้ก็มีอยู่ ๒ ชื่อในที่นี้ คือ ธัมมานุสารีกับ  
สัทธานุสารี 

 หลังจากที่พระองค์ทรงจ�าแนกผู้ข้ามฝั่ง อุปมาเป็นโคประเภทต่างๆ แล้ว 
ได้ตรัสเป็นพระคาถาว่า 

โลกนี้และโลกหน้า ตถาคตผู้รู้ได้ประกาศไว้ดีแล้ว 
ตถาคตผู้ตรัสรู้เอง ทราบชัดโลกทั้งปวงทั้งที่มารไปถึงได้ 
และที่มัจจุราชไปถึงไม่ได้ ด้วยความรู้ยิ่ง 
จึงได้เปิดประตูแห่งอมตะ 
เพื่อให้ถึงนิพพานอันเป็นแดนเกษม
กระแสแห่งมารผู้มีใจบาปตถาคตตัดได้แล้ว 
ก�าจัดได้แล้ว ก�าราบได้แล้ว 
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากด้วยความปราโมทย์ 
ปรารถนาธรรมอันเป็นแดนเกษมเถิด
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 พระพทุธองค์ทรงกล่าวถึง ตัวพระองค์เองน้ัน เป็นเหมือนผูเ้ป็นนายโคบาล
ผู้ฉลาด พระองค์ได้ตรัสรู้ท้ังโลกนี้และโลกหน้าแล้ว ได้ประกาศธรรม แสดงเหตุ 
แสดงผล แสดงกระบวนการต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจนทีเดียว ทรงบอกให้ทราบว่า 
ที่ไหนมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่ไหนไม่มี ที่ไหนมารไปถึง ที่ไหน
มารไปไม่ถึง ทรงเปิดประตูอมตะ คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ เมื่อตรัสอย่างนี้
แล้ว พระองค์ทรงตักเตือนให้พวกเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทนั้น เป็นผู้มำก 
ด้วยควำมปรำโมทย์ เอิบอิ่ม มีควำมอิ่มอกอิ่มใจ ปรำรถนำนิพพำน แล้วเดินไป
ตามก�าลังของตนเอง ถ้าไม่ท�าจิตให้เอิบอ่ิม ก็จะมีแต่หิวกระหายตามอ�านาจของ
ตัณหา ทีถ่มเท่าไรกไ็ม่มวีนัเตม็ จะเสยีเวลาถมไปๆ จนตายไปข้างหนึง่ ไม่ได้มาเดนิ
ไปนิพพานสักที จึงต้องให้มีธรรมะ ท�าจิตให้มีปีติ เอิบอิ่ม ไม่หิวกระหาย แล้วเดิน
ไปนิพพาน 
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 ท่านทั้งหลายอย่าลืมฝั่งโน้น คือพระนิพพาน อันเป็นฝั่งที่เกษมปลอดภัย 
ไม่มีอันตรายใดๆ แล้วก็ว่ายข้ามตัดไปนะ ส่วนจะตัดไปแบบก�าลังเยอะ เป็นจ่าฝูง
หรืออะไรก็ตามสะดวก บางท่านก็นั่งเหี่ยวแห้งอยู่ ไม่รู้จะเป็นโคชนิดไหน รู้สึกว่า
จิตใจเหีย่วไป ไม่ได้เป็นแม้กระท่ังลกูโคท่ีเกดิในวนันัน้ อย่างนีก้ด็อูาการหนกัหน่อย 
ต้องรีบแก้ไข ถ้าต้องการจะข้ามไป ก็ต้องมีวิธีท่ีถูกต้อง มีลักษณะท�านองนี้  
เด๋ียวในคราวต่อๆ ไป ผมจะพูดหลักธรรมที่ท�าให้เป็นพระโสดาบันให้ฟัง วันนี ้
มาพูดแบบรวมๆ ให้ฟังก่อนว่า ท่านผู้ที่ข้ามได้มีกี่กลุ่ม อะไรบ้าง เพราะธรรมะ 
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้แล้วก็ชัดเจนดีแล้ว ผมก็ได้บรรยายไปมากมาย  
โพธิปักขิยธรรมก็บรรยายไว้ ตั้งแต่สติปัฏฐาน ๔ จนถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าท�าได้
เต็มทีอ่ย่างนั้น กเ็ป็นจ่าฝูง เป็นพระอรหันต์ ถ้าท�าได้บางส่วนก็เป็นพระอริยบุคคล
ชั้นอื่นๆ ไป อย่างนี้นะครับ 

 ข. ผู้ได้รับประโยชน์จำกธรรมวินัยนี้ ๖ กลุ่ม

 ผมจะอ่านข้อธรรมให้ฟังอีกพระสูตรหนึ่ง แต่จะอ่านตัดตอนมาบางส่วน 
กล่าวถึงพระอริยบุคคลในพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้ว
 
 ในมชัฌมินกิาย มลูปัณณาสก์ อลคทัทปูมสูตร ข้อ ๒๔๘ พระพทุธองค์ตรสั
ว่า
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ภกิษุทัง้หลาย ในธรรมทีเ่รากล่าวไว้ดแีล้วอย่างนี ้ซึง่เป็นธรรมง่าย 
เปิดเผย ปรากฏ ไม่มีเงื่อนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันตขีณาสพ  
อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุ
ประโยชน์ตนโดยล�าดบัแล้ว สิน้ภวสงัโยชน์แล้ว หลดุพ้นเพราะรูโ้ดยชอบ 
ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติต่อไป 

ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มเีงือ่นปมแล้ว ภกิษเุหล่าใดละโอรมัภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการ
ได้แล้ว ภิกษุเหล่านัน้ท้ังหมดเป็นโอปปาตกิะ ปรนิพิพานในพรหมโลกนัน้ 
ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีก 

ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเง่ือนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์ ๓ ประการได้แล้ว  
มีราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกทาคามี  
มาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น จักท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเง่ือนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์ ๓ ประการได้แล้ว 
ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอนที่จะ
ส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า 

ภกิษุทัง้หลาย ในธรรมทีเ่รากล่าวไว้ดแีล้วอย่างนี ้ซึง่เป็นธรรมง่าย 
เปิดเผย ปรากฏ ไม่มเีงือ่นปมแล้ว ภกิษเุหล่าใดเป็นธมัมานสุาร ีสัทธานสุารี 
ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้า 
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ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเงื่อนปมแล้ว บุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรัก 
ในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้า

พระผู ้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดี 
ต่างชื่นชมพระภาษิต ของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล

อลคัททูปมสูตรที่ ๒ จบ

 นี้ก็เป็นอีกพระสูตรหนึ่ง กล่าวถึงล�าดับพระอริยบุคคลในธรรมวินัย 
ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้ว มีพิเศษเพิ่มเข้ามาอีกกลุ่มหนึ่ง คล้ายๆ กับพระสูตร
เมื่อกี้ จูฬโคปาลสูตรเมื่อก้ีนี้ กล่าวถึงท่านที่ข้ามว่ายตัดกระแสแม่น�้าคงคาไปได้ 
เปรียบเหมือนกลุ่มโคท่ีว่ายตัดไปได้ แยกกลุ่มเป็น ๕ กลุ่มด้วยกัน ในพระสูตรนี้
คล้ายๆ กัน 

 พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ในธรรมทีเ่รากล่าวไว้ดแีล้วอย่างนี ้ซึง่เป็นธรรมทีง่่าย เปิดเผย ไม่มี
เงื่อนปม ภิกษุเหล่าใดท่ีเป็นพระอรหันต์ขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้ว 
ท�ากิจที่ควรท�าเสร็จแล้ว ปลงภาระได้แล้ว บรรลุประโยชน์ตนโดยล�าดับ
แล้ว สิ้นภาวะสังโยชน์แล้ว หลุดพ้นเพราะโดยชอบ ภิกษุเหล่านั้น 
ย่อมไม่มีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติต่อไป 
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 นี้กลุ่มที่ ๑ เป็นพระอรหันต์ ท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้ว ไม่มีวัฏฏะเพื่อจะ
บญัญติัต่อไปแล้ว ไม่มบีญัญตัว่ิาจะเป็นคนนัน้คนโน้นคนนี ้เป็นลกูใคร เป็นพ่อใคร 
เป็นแม่ใคร เป็นนั่น เป็นนี่ เพราะว่า การจะบัญญัติเป็นคนขึ้นมาได้ก็บัญญัติขึ้นมา
จากขันธ์ ๕ พอไม่มีขันธ์ ๕ ก็หาบัญญัติไม่ได้ 

 อย่างพวกเราตอนนี้ บัญญัติได้ ให้เป็นคนชื่อนั้นชื่อนี้ นาย ก. นาย ข.  
เป็นคนประเทศนั้นประเทศนี้ อะไรก็ว่าไป บัญญัติขึ้นมาจากขันธ์ ๕ ยังไม่เป็น 
พระอรหันต์ ยังมีขันธ์ ๕ ประชุมรวมกัน ที่เป็นคนนี้คนโน้นก็เป็นบัญญัติกัน  
เบื้องหลังบัญญัตินั้นคือขันธ์ ๕ ที่เป็นไปตามกรรม อยู่ในรูปลักษณะกระแส คน 
ที่ไม่รู้จักกระแสทุกข์ท่ีเวียนว่ายอยู่นี้ เขาก็ไปยึดรูปนามช่วงใดช่วงหนึ่ง เวลาใด 
เวลาหนึง่ว่าเป็นตวัเรา เป็นของเรา กเ็กดิเป็นเรา เป็นนูน่เป็นนีข่ึน้มา เหมือนทีพ่วกเรา
เป็นกัน 

 พระอรหันต์ท่านเข้าใจชัดแล้วเรื่องน้ี หมดสิ้นตัณหาอุปาทานแล้ว ไม่มี
วัฏฏะเพื่อจะบัญญัติอีกต่อไปจบแล้ว เหมือนพระพุทธเจ้าของเราก็จบที่กรุง 
กุสินาราแล้ว ต่อมาหลังจากนั้นก็ไม่มีการบัญญัติต่อไปว่า พระองค์ไปเป็นลูกใคร 
เป็นอะไร ไม่มีอีกต่อไป ก่อนหน้านั้นก็มีเรื่องราว เป็นชาดก จากชาดกนั้น เป็น
ชาดกนี้ เดี๋ยวเป็นคน เดี๋ยวเป็นช้าง เดี๋ยวเป็นพญานาค เดี๋ยวเป็นเทวดา เดี๋ยวเป็น
พรหม เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะ ที่บัญญัติขึ้นมำได้ก็เพรำะมีขันธ์ ๕ พอหมด 
ขันธ์ ๕ ก็หมดกัน เหมือนไฟสิ้นเชื้ออย่ำงนั้นแหละ นี้ก็กลุ่มที่ ๑ 



37  

 กลุ่มที่ ๒ 

ในธรรมะที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมะที่ง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเงื่อนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดละโอรัมภาคิยสังโยชน์  
๕ ประการได้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพาน 
ในพรหมโลกนั้น ไม่ต้องกลับมาจากโลกนั้นอีก 

 นี้กลุ่มที่ ๒ เป็นพระอนาคามี ในธรรมวินัยพระองค์ตรัสไว้ดีแล้ว พระองค์
ตรัสว่าเป็นธรรมที่ง่าย ส่วนพวกเรานี้อาจจะรู้สึกว่ายาก มึนตึ๊บอะไรก็ว่าไป  
แต่พระองค์ตรัสว่าง่าย เปิดเผย และแจกแจงไว้โดยง่าย ธรรมเป็นของลึกซึ้ง 
โดยธรรมชาติ เนื่องจากพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัพพัญญูก็มาท�าให้ง่าย ไม่มีอะไร
ง่ายไปกว่านี้อีกต่อไปแล้ว ถ้ายังเห็นว่ายากอยู่ ก็ง่ายท่ีสุดแล้ว เพราะว่าธรรม 
เป็นของลกึซึง้ พระองค์ก็เอามาเปิดเผย จ�าแนก แล้วกท็�าให้ง่าย อย่างนีใ้นธรรมวนิยั
ทีพ่ระองค์กล่าวไว้ดแีล้ว กม็กีลุม่คนท่ี ๒ คอืเป็นพระอนาคาม ี ท่านละโอรมัภาคยิ
สังโยชน์ ๕ ประการได้แล้ว ละสังโยชน์เบื้องต�่า ที่เป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในกามภูมิ
ได้แล้ว ต่อไปจะไปเกิดในพรหมโลก และปรินิพพานในที่นั้น นี้กลุ่มที่ ๒ 
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 กลุ่มที่ ๓ 

ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมที่ง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเงื่อนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์ ๓ ประการได้แล้ว  
มีราคะ โทสะ และโมหะเบาบาง ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นสกทาคามี  
มาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น จักท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ 

 กลุ่มที่ ๓ เป็นสกทาคามี ในธรรมวินัยเดียวกันนี้แหละก็มีพระสกทาคามี 
ถ้าว่าโดยจ�านวนแล้ว ล�าดับที่ ๑ พระอรหันต์จ�านวนก็จะน้อย ล�าดับรองลงมา 
ก็มากกว่าอรหันต์สักนิดหนึ่ง ล�าดับรองลงมาก็เยอะขึ้นมาเป็นพระสกทาคามี  
เป็นพระโสดาบนักจ็ะเยอะมากหน่อย ท�านองนีน้ะ อนันีใ้นธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้า
ตรัสเอาไว้อย่างน้ี พวกเราไม่รูเ้ข้ามาสูธ่รรมวนิยัหรอืยงั บางคนยงัอยูว่งนอกอยูเ่ลย 
ถ้าอยูว่งนอกกใ็ห้รีบเข้ามานะ ตอนนีไ้ด้ ๓ กลุ่มแล้ว ถ้ายงัไม่เข้า กยั็งมีอกีหลายกลุม่ 
จัดตัวเองให้เข้าสักกลุ่มก็แล้วกัน 
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 กลุ่มที่ ๔ 

ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมที่ง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเงื่อนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดละสังโยชน์ ๓ ประการได้แล้ว 
ภิกษุเหล่าน้ันทั้งหมดเป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอนที่จะ
ส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า 

 นี่้ก็พวกที่ ๔ ท่านนี้ละสังโยชน์ ๓ ประการได้แล้ว ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา 
สลีพพัปตรามาส เป็นพระอรยิบคุคลระดบัทีห่นึง่ พวกเราถ้ายงัไม่ตัง้เป้าหมายอะไร
ไว้ ก็ให้ตั้งที่พระโสดาบันนี่แหละ ถ้าไม่ตั้งที่นี่ก็ไม่รู้จะตั้งที่ไหนแล้ว ผมจึงเกริ่นไว้
ว่า ในคราวต่อไปกจ็ะพูดเร่ืองพระโสดาบนัมากเป็นพเิศษ ยกพระสตูรทีพ่ระพทุธเจ้า
ตรัสเอาไว้มาแสดงให้ฟัง ท่านที่ต้องการเป็นพระโสดาบัน จะได้มีข้อมูลในการ
ปฏิบัติต่อไป ถ้าท่านไหนเป็นโคผู้น�าฝูงเขา ต้องการเป็นพระอรหันต์นี่ มีพระสูตร
อีกเยอะแยะมากมายเหมือนกัน
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 กลุ่มที่ ๕ 
 

ภิกษุทั้งหลาย ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรม 
ที่ง่าย เปิดเผย ปรากฏ ไม่มีเงื่อนปมแล้ว ภิกษุเหล่าใดเป็นธัมมานุสารี 
สัทธานุสารี ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดจะตรัสรู้ในภายหน้า 

 ผู้ที่ตรัสรู้แล้วมีอยู่ ๔ ท่าน ส่วนธัมมานุสารีกับสัทธานุสารี กลุ่มที่ ๕ นี้ 
จะตรัสรู้ในภายหน้า ไม่ใช่ตรัสรู้ในตอนนี้ ท่านว่าจะตรัสรู้ก่อนตาย ถ้ายังไม่บรรลุ
ก็จะยังไม่ตาย อยู่ไปเรื่อยๆ ปฏิบัติไปเรื่อยๆ องค์มรรคสมบูรณ์พร้อม บรรลุธรรม 
จงึจะตาย ฉะนัน้ ท่านไหนท่ีไม่อยากตายง่าย ก็ให้เป็นธัมมานสุาร ีหรอื สทัธานสุารี 
ไว้ เพราะอย่างไรกไ็ม่ตายแน่ ต้องรอบรรลกุ่อนนะครบั ท�าให้ตายยากได้เหมือนกนันะ
การปฏิบัติธรรมนี่ ให้จ้องเป็นพระโสดาบันไว้ ให้มีปัญญาน�าหน้าแล้วก็เจริญ
อริยมรรค ถ้าท�าอย่างเต็มที่ มั่นอกมั่นใจ ปัญญาน�าหน้าเป็นธัมมานุสารี ศรัทธา 
น�าหน้าเป็นสัทธานุสารี ถ้าไม่ได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วไม่ตาย ต้องรอบรรลุก่อน
แล้วจึงตาย ไหนๆ เราก็จะต้องตายกนัอยูแ่ล้ว อย่าลมืตัง้เป้าหมายไว้อย่างนี ้จะยดื
อายุได้เหมือนกัน นี้เป็นกลุ่มที่ ๕ ธัมมานุสารีกับสัทธานุสารี ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด
จะตรัสรู้ในภายหน้า พระสูตรนี้ไม่ใช่มีแค่กลุ่มที่ ๕ มีกลุ่มที่ ๖ ด้วย จัดเข้าใน 
ธรรมวินัยนี้เช่นกัน 
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 กลุ่มที่ ๖ ไม่ได้บรรลุกับเขา พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ในธรรมท่ีเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ ซึ่งเป็นธรรมที่ง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเง่ือนปมแล้ว บุคคลเหล่าใดมีเพียงความเชื่อและความรัก 
ในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้า 

 บุคคลกลุ่มที่ ๖ ไม่ได้ถูกรับรองว่าจะบรรลุ แค่รักในพระพุทธเจ้า ศรัทธำ
และรักในพระพุทธเจ้ำ ก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ ฉะนั้น ถ้าท่านอยากไปสวรรค์
น่ะง่าย พระองค์รับรองว่าบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้า  
ก็เปลี่ยนจุดรักเท่านั้นเอง แต่เดิมเรารักเงินทอง รักชื่อเสียง รักสามี รักลูก เปลี่ยน
เป็นรักพระพุทธเจ้าเสียก็ได้ไปสวรรค์ ถ้ารักสามีไม่แน่นะ ตกอบายไม่รับรอง  
ถ้ารักพระพุทธเจ้า รับรองนะ เอาความรักมาไว้ที่พระพุทธเจ้าจะได้ไปสวรรค์ 
พระองค์ทรงรับรองว่า ทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้า แต่ว่าไม่ได้รับรอง 
จะบรรล ุคนจะบรรลุต้องเป็นระดบัธมัมานสุารหีรอืสทัธานสุาร ีคนทีร่กัพระพทุธเจ้า
เขากจ็ะได้บรรลใุนชาตถิดัๆ ไปกอ็กีเร่ืองหน่ึงนะ แต่นีพ่ดูในแง่ธรรมวนิยัทีพ่ระองค์
ตรัสไว้ดีแล้ว มี ๖ กุล่ม 
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 ท่านทัง้หลายกจ็ดัตวัเองเข้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่ อย่างน้อยกใ็ห้ได้รับประโยชน์
จากการเกดิมาพบค�าสอนของพระพทุธเจ้า ประโยชน์ชัน้ล่างทีส่ดุ คอื ไม่ตกอบาย 
ชาติหน้าไปสวรรค์ แค่รักพระพุทธเจ้า ความรัก ศรัทธา ความเชื่ออะไรต่อมิอะไร 
ก็ทิ้งให้หมด มารักพระพุทธเจ้าแทน ได้ฟังบทสวดอะไรก็ดี ให้น้อมน�าจิตว่า เออ... 
เสียงของพระพุทธเจ้า ให้จิตอยู่กับเสียงธรรม น้อมจิตมาทางนี้ เชื่อพระพุทธเจ้า 
อาศัยความรัก มีความรักในพระพุทธเจ้า บุคคลเหล่านั้นทั้งหมดจะได้ไปสวรรค ์
ในภายหน้า พระพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ขนาดนั้น 

 ท่านทั้งหลายอย่าลืมเป็น ๑ ใน ๖ ก็แล้วกันนะ อย่างน้อยเป็นพวกที่ ๖  
กย็งัด ีพระพทุธองค์ทรงแจกแจงไว้โดยละเอียด พวกเราได้ฟังแล้ว ก็ยงัไปรกัสิง่นัน้
ไปชอบสิ่งโน้นสิ่งนี้มากกว่าที่จะรักพระพุทธเจ้า อย่างนั้นก็ลงอบายอยู่เรื่อย ไม่ได้
รับประโยชน์ อย่าลืมฟังธรรมไว้ก่อน ฟังให้รู ้ว่า โลกมันเป็นอย่างนั้นแหละ  
อย่างน้อยที่สุดก็ให้รักษาตนไว้ ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ แล้วไปท�าต่อนะ ถ้าจะให้ดี  
ก็ควรที่จะรีบปฏิบัติเพ่ือให้ได้บรรลุ เพราะแม้จะเกิดในสุคติโลกสวรรค์แล้ว ไม่รู ้
จะได้ฟังธรรมหรอืเปล่า จะได้ปฏิบตัจินบรรลุหรอืเปล่า มนัไม่แน่นอน ต้องพยายาม
ให้บรรลุเป็นพระโสดาบัน หากยังไม่ได้บรรลุในตอนนั้น ก็เป็นธัมมานุสารีหรือว่า
สัทธานุสารีอันใดอันหนึ่ง อย่างนี้นะครับ 
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 ผู้ที่เกี่ยวข้องในธรรมวินัยมีถึง ๖ กลุ่ม มีทั้งท่านผู้ได้เป็นพระอริยเจ้า  
พระโสดาบนั พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหันต์ นีเ้ป็นพระอรยิเจ้าเรยีบร้อย
แล้ว กับท่านผู้ที่ก�าลังจะเป็น หรือจะได้เป็นก่อนจะตาย คือท่านที่เป็นธัมมานุสารี
กับสัทธานุสารี บางคนไม่ได้บรรลุในชาตินั้นเลย ถ้าอยู่ในธรรมวินัย ปฏิบัติตัว 
อยูใ่นค�าสอนของพระพทุธเจ้า มคีวามรกัในพระพทุธเจ้า กจ็ะได้ไปสุคตโิลกสวรรค์ 
นี้เป็นประโยชน์ที่น้อยที่สุดแล้วธรรมวินัยนี้ 

 ในธรรมวินัยนี้จึงมีประโยชน์ตั้งแต่ระดับพื้นๆ คือไปเกิดสุคติโลกสวรรค์  
ไปไม่ยากนะ อาศัยความรัก เชื่อและรักในพระพุทธเจ้าก็ไปได้แล้ว ส่วนใหญ่ 
พวกเราไม่ค่อยรูเ้รือ่งนี ้ส่วนใหญ่คดิว่าท�าบญุเยอะๆ กจ็ะได้ไปเกิดสคุติโลกสวรรค์ 
จงึยงัวนกันอยู ่ตกอบายอยูเ่ร่ือยนะ ท่ีเป็นเช่นนัน้เพราะว่าไม่ได้ฟังธรรม ฟังแต่เขา
ว่ามา คิดว่าท�าบุญเยอะๆ จะได้ไปสวรรค์อย่างนี้นะ ความจริง พวกเราที่เกิดเป็น
มนุษย์นี้ ที่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ใช่เพราะไม่มีบุญ เรามีบุญเยอะมาก เพราะว่าบุญ
ทั้งหมดที่ท�ามานี้ ก็เพื่อจะได้พบกับค�าสอนของพระพุทธเจ้า คนบุญเยอะจริงๆ  
ก็จะเจอธรรมะ คนไหนที่ได้เจอธรรมะ ได้ฟังธรรมะ แสดงว่าบุญเขามากที่สุดแล้ว 
พอที่จะเป็นอะไรก็ได้ คือ บุญเยอะมาก 
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 ธรรมะค�าสอนของพระพุทธเจ้าบอกเหตทุกุอย่างเอาไว้ พอเจอธรรมะแล้ว 
อยากเป็นอะไร อยากไปไหนก็ท�าเหตุเอาได้เลย ท�าแล้วตรงตามเหตุแน่นอน  
ไม่ผิดเพี้ยน อยำกไปสวรรค์ ให้ท�ำอย่ำงนี้ๆ อยำกไปพรหมโลก ให้ท�ำอย่ำงนี้ๆ 
อยำกไปนิพพำน ให้ท�ำอย่ำงนี้ๆ แจกรายละเอียดไว้ทุกอย่าง ผู้ที่ได้มีโอกาสเจอ
ธรรมะ จึงมีบุญมากที่สุดแล้ว ที่ยังตกอบายนี้ ไม่ใช่เพราะบุญน้อย แต่เพราะยังไป
ท�าบาปอยู่ เลยตกอบาย มีกิเลส ไปติดข้องอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ เลยตกอบาย ไม่ใช่ 
คนบุญน้อยนะ แต่เป็นคนยังมีกิเลส ยังท�าบาปอยู่ ยังติดข้องอยู่

 การมโีอกาสได้เกดิเป็นมนษุย์ ได้ฟังค�าสอนของพระพทุธเจ้า มีบญุมากพอ 
ที่จะเป็นอะไรก็ได้ มีบุญมากพอที่จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ มีบุญมากพอที่จะเป็น
เทวดาชั้นโน้นช้ันนี้ได้หมด แต่การเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ดี เป็นเทวดาชั้นโน้น 
ชั้นนี้ หากยังไม่ได้เจอธรรมะก็ถือว่าบุญน้อยอยู่ ดังนั้น บุญยิ่งใหญ่สุดก็เพื่อให้เจอ
ค�าสอนนี้แหละ ถ้าบุญน้อยกว่านี้ก็จะได้เป็นเทวดาช้ันใดชั้นหนึ่ง แต่ไม่มีโอกาส 
ได้ฟังธรรม ให้เข้าใจอย่างนี้ อย่างพวกเรานี้มีโอกาสได้เป็นมนุษย์ ได้พบค�าสอน
ของพระพุทธเจ้านี่ ก็นับว่ามีบุญมากเหลือเกิน
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 ทีนี้ ที่ไปตกอบำยได้ ไม่ใช่เพรำะบุญน้อย แต่เพรำะไม่รู้แจ้งอริยสัจ  
มมีจิฉำทฏิฐ ิมคีวามเห็นผิดไปตดิข้องในวตัถสุิง่ของต่างๆ เม่ือไปติดข้องสิง่เหล่านัน้ 
ตัวเองมีบุญเยอะก็จริง แต่เมื่อมีความเห็นผิด ติดข้องในของต�่าๆ ตนเองเลยลงต�่า
ไปด้วย เหมือนกับเราอยู่ในโลก มีของดีๆ ตั้งเยอะ แต่มีนิสัยไปติดของไม่ดี ของ 
ไม่ดีมีที่ไหนในโลกนี้ ฉันรู้จักหมดประมาณนั้น ก็เลยไปตกอบาย ของดีๆ มีเยอะ
มากมายเหลือเกินในโลก เขาไม่สนใจ ปล่อยไว้อย่างนั้น ของเลวๆ มีที่ไหน อาจจะ
อยู่ที่ต่างประเทศ ไปขุดมา รับเอามา แล้วก็ทุกข์ อย่างนี้เป็นต้น ของในโลก ได้มา
ฟรีๆ มีเยอะแยะ พอจะมีความสุขอยู่ได้ ก็ไม่ยอมมองดู ส่วนอะไรท่ีเป็นทุกข์  
ไปสอดรู้สอดเห็น แบบนั้นแหละที่ไปอบาย 

 ที่ไปตกอบายจึงไม่ใช่เพราะบุญน้อย แต่เป็นเพราะมีมิจฉาทิฏฐิ หลงผิด 
เห็นผิด หรือโง่นั่นเอง ของดีๆ ในโลกมีตั้งเยอะแยะ ไม่รู้จักเลือกสรร ไปจับเอาแต่
ของไม่ดี ของไม่ดีต้องไปควานหาอีก คนอื่นท�าผิด เขาอุตส่าห์หลบท�าแล้ว ยังไป
ค้นดูอยู่อีก เขาท�าโชว์ของดี แต่ไม่เอา อันไหนผิดไปค้น แล้วก็ตกอบายเพราะไป
ค้นหาอันผิดนั้นแหละ นิสัยแบบนี้แหละที่ท�าให้ตกอบาย ไม่ใช่บุญน้อยนะ ท่าน 
ทั้งหลายจะได้เข้าใจ พระพุทธองค์ทรงสอนให้มีสัมมาทิฏฐิ ให้เห็นตรงถูกต้องว่า 
อันไหนไม่ดีอย่าเอามา เห็นโทษในสิ่งนั้นและส�ารวมระวังไว้ อย่าไปจับเอามา 



  46

 วันนี้ พูดให้ฟังเกี่ยวกับผู้ท่ีจะข้ามวัฏฏะสงสารได้ ข้ามจากฝั่งนี้ ที่เป็นฝั่ง
แบบโลกๆ ทีเ่ต็มไปด้วยการเวยีนว่ายตายเกดิ ไปสูฝ่ั่งโน้นคอืพระนพิพาน พระพทุธองค์
ทรงเป็นเหมือนกับนายโคบาลผู้ที่มีความช�านาญ มีความฉลาด บอกทางเอาไว ้
ครบถ้วนทีเดียว พระสูตรแรกชื่อจูฬโคปาลสูตร กล่าวถึงผู้ที่จะข้ามวัฏฏะสงสาร 
ข้ามพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิไปสูฝ่ั่งโน้นคือนพิพานได้ แยกออกมาเป็น ๕ กลุม่ 
อุปมาเหมือนโค ๕ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ คือ โคที่เป็นจ่าฝูง ผู้น�าฝูง คือพระอรหันต์  
กลุ่มที่ ๒ โคที่มีก�าลังและโคที่ฝึกไว้ดีแล้ว เป็นพระอนาคามี กลุ่มที่ ๓ เป็นโคหนุ่ม
โคสาวคือพระสกทาคามี กลุ่มท่ี ๔ เป็นลูกโคที่ก�าลังน้อย นี้คือพระโสดาบัน  
กลุ่มที่ ๕ ซ่ึงเล็กกว่าเขาท้ังหมด เกิดในวันนั้น ลูกโคเล็กที่เกิดในวันนั้น ใช้วิธี 
ลอยตามเสียงโคที่เป็นแม่ ก็จะไปได้เช่นเดียวกัน 

 ท่านทั้งหลายเป็นโคท่ีเกิดในวันนั้นก็ยังดีนะ บางท่านไม่ได้เกิดเลย  
มันล�าบากนะ ค�าว่าเกิดนี้ คือ มีความต้องการที่จะไปฝั่งโน้น เห็นโทษของกำร 
เวียนว่ำยตำยเกิด เห็นคุณค่ำของพระนิพพำน พระองค์ทรงตักเตือนให้ภิกษ ุ
ทัง้หลายและพวกเราทีเ่ป็นพุทธบรษิทันี ้ให้เป็นผูท้ีม่ากด้วยปราโมทย์ และปรารถนา
นิพพาน ปรารถนาจะข้ามไปฟากโน้น ส่วนจะไปได้เมื่อไรค่อยว่ากัน บางท่านก็พอ
นกึเรือ่งจะไปฟากโน้น กก็ลวัจะกนิอาหารไม่อร่อยบ้าง กลวัจะหมดอนันัน้อันนีบ้้าง 
มนัไม่ได้หมดง่ายๆ ขนาดนัน้หรอกนะ ถ้ายงัไม่มีก�าลังถงึกับเป็นจ่าฝงูได้ เอาแบบ
ลูกโคเล็กๆ ท่ีเกิดในวันนั้นลอยไปตามเสียงแม่โค ค่อยๆ ไปอย่างนี้ก็ได้ กว่าจะ 
ไปถึงก็คงอีกนานอยู่ แต่ก็จัดอยู่กลุ่มท่านผู้ข้ามฝั่งได้โดยปลอดภัย 
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 อกีพระสูตรหนึง่ อลคัททูปมสูตร ได้กล่าวถงึกลุม่บุคคลทีมี่อยูใ่นธรรมวนิยันี้ 
ซึ่งเป็นธรรมวินัยท่ีพระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่ง่าย เปิดเผย 
ปรากฏ ไม่มีเงื่อนปม พระองค์แสดงไว้อย่างชัดเจน ชัดอย่างไรบ้าง ผมก็ได้น�ามา
อธิบายอย่างมากมายแล้ว ท่านทั้งหลายที่เคยฟังธรรมประเด็นนั้นประเด็นนี้ ก็จะ
ได้เห็นชัดว่า ความรู้เหล่านั้น ถ้าไม่ใช่มาจากการตรัสรู้นี่ ไม่อาจจะหาได้จากที่อื่น
เลย เป็นความรู้ที่มหัศจรรย์มาก ยิ่งฟังยิ่งศึกษาไป เราก็จะรู้ว่า มีความมหัศจรรย์ 
ลุ ่มลึกลงไปเหมือนกับทะเล เราหยั่งลงไปนี้ไม่อาจจะรู ้ได้ทั้งหมด ได้เพียงรู ้
เล็กๆ น้อยๆ จะบอกว่าเป็นเศษเส้ียวก็เทียบไม่ได้ แต่ก็เข้าใจชัดว่า เป็นความรู้ 
ที่มาจากการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
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 ในธรรมวินยัท่ีพระองค์ทรงแสดงเอาไว้แล้ว บญัญตัเิอาไว้แล้วอย่างชดัเจน
น่ันแหละ มกีลุม่บคุคล ๖ กลุม่ทีไ่ด้รบัประโยชน์จากธรรมวนิยันี ้เราทัง้หลายอุตส่าห์
เกิดมาแล้ว ได้เจอธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศเอาไว้ดีแล้วนี้ ก็อย่าลืมให้
ได้รับประโยชน์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง กลุ่มที่ ๑ เป็นพระอรหันต์ ท่านเหล่านี้
ไม่มีวัฏฏะเพื่อจะบัญญัติอีกต่อไปแล้ว ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก กลุ่มที่ ๒  
เป็นพระอนาคามี ไปเกิดที่พรหมโลก ไม่ต้องกลับมาสู่มนุษย์อีก ไม่ต้องมาจาก 
พรหมโลกอีกต่อไปแล้ว อยู่ที่นั่นจนปรินิพพาน ไม่ต้องกลับมากินข้าว อาบน�้า  
ไม่ต้องกลับมาเล่น iPhone iPad อย่างพวกเรานี้ เล่นจนนิ้วจะพังแล้ว ยังไม่หมด
กิเลสอะไรสักตัว ไปเป็นพระพรหมดีกว่า สบายกว่านะ เดี๋ยวก็บรรลุพระอรหันต์
ในพรหมโลกนั้น พวกเรานี้นั่งปัดไปปัดมาจนนิ้วพัง ก็ยังหาความอิ่มเต็มไม่เจอเลย 
มีแต่เรื่องเหน็ดเหนื่อย ยากล�าบาก กามคุณนี้มีเรื่องเหน็ดเหนื่อยเยอะ ให้ความสุข
ได้ก็จริง แต่เป็นความสุขที่ควรกลัว เพราะมันมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก 
เหนื่อยตั้งแต่หาแล้ว พอหามาได้ก็ต้องรักษา ต้องท�านั่นท�านี่ ต้องดูแลเช็ดถ ู
ท�าความสะอาด ต้องบริหารอย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะ ถ้าพรหมโลกก็สบาย ไม่มี
เรื่องล�าบากอย่างนี้ 



49  

 กลุ่มที่ ๓ เป็นพระสกทาคามี มาเกิดเป็นมนุษย์ในกามภูมิอีกครั้งเดียว  
ก็จะท�าที่สุดแห่งทุกข์ได้ กลุ ่มท่ี ๔ เป็นพระโสดาบัน เป็นผู้ไม่มีทางตกต�่า  
มคีวามแน่นอนท่ีจะส�าเร็จสมัโพธใินวนัข้างหน้า ๔ ท่านนีไ้ด้บรรลไุปเรยีบร้อยแล้ว 
กลุ่มที่ ๕ มี ๒ ชื่อคือท่านที่เป็นธัมมานุสารีกับท่านที่เป็นสัทธานุสารี ท่านเหล่านี้
ทั้งหมดจะตรัสรู ้ในภายหน้า ตรัสรู้ในชาตินั้นก่อนที่จะตาย จะได้บรรลุเป็น 
พระโสดาบันก่อนที่จะตาย 

 กลุ่มที่ ๖ บุคคลท่ีมีเพียงความรัก เชื่อในพระพุทธเจ้า บุคคลเหล่านั้น
ทั้งหมดจะได้ไปสวรรค์ในภายหน้า เหล่านี้เป็นกลุ่มบุคคลที่ผู้ได้รับประโยชน์จาก
ธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้ว ๖ กลุ่มด้วยกัน ท่านทั้งหลายก็อย่าลืม
เป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ ท่ีควรจะเป็นกนัคือเป็นระดบัพระอรยิเจ้านัน่แหละ จะได้ข้าม
การเวียนว่ายตายเกิดได้ ส่วนจะข้ามได้เมื่อไรก็ดูก�าลังของตนเอง ดังอุปมาเหมือน
เรื่องโค

 วันนี้ พูดแบบคร่าวๆ แบบภาพรวมให้ฟังว่า มีกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่อยู่ใน
ธรรมวินัยนี้ ผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เป็นถึงพระอรหันต์ อย่ำงน้อยที่สุดก็ไปสู่
สุคติโลกสวรรค์ ท่านที่ไปสุคติโลกสวรรค์นี้ยังไม่แน่นอน ถ้าจะแน่นอนก็ต้องเป็น
พระโสดาบันเป็นต้นไป 
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 ในคราวต่อๆ ไป จะได้น�าคุณสมบัติและหลักธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติ ใช้ใน
การพจิารณาเพือ่ท่ีจะเข้าถงึความเป็นพระโสดาบนัมาอ่านให้ฟังกนั ค�าว่า โสดาบนั 
มี ๒ ค�า คือ ค�าว่า โสตะ โสโต แปลว่า กระแส คืออริยมรรคมีองค์ ๘ อาปันนะ  
อาปันโน แปลว่า เข้าถึง ผู้ถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ผู้ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ 
เรียกว่าพระโสดาบัน 

 โลกนี้มีกระแสคือตัณหา ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ เป็นทุกขสมุทัย  
มคีวามอยากแล้วกท็�าเพือ่ตวัเพือ่ตน ท�าเพราะรกัตน ท�าเพราะหวงของตน มตีณัหา
อุปาทานแล้วก็ท�ากรรม ที่มีตัณหาก็เพราะมีอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ 
ท�าให้เกิดความหลงผิดว่ามีตน มีของตน ความจริง ตัวเรา ตัวคนอื่น ตัวสัตว์  
ตัวบุคคล ไม่มี เป็นเพียงกระแสของรูปนาม ที่เป็นไปตามกระบวนการแห่ง 
เหตุปัจจัย ผู้ไม่มีปัญญา ก็หลงว่าเป็นตัวเรา เป็นสัตว์ เป็นบุคคล เลยรักตัวเอง  
หวงตัวเอง หวงของตัวเอง ท�าเพ่ือตัวเองและพวกของตัวเอง เป็นกระแสตัณหา 
กิเลสออกหน้าออกตาพาไปท�าโน่นท�านี่ อย่างนี้เรียกเป็นกระแสโลก โลกนี้ไหลไป
ตามกระแสตัณหา

 ทางธรรมกม็กีระแสเหมอืนกนั เป็นธรรมทีต้่านหรอืทวนกระแสโลก กระแส
ทางธรรมก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิ ตรงข้ามกับกิเลส ตัณหา 
เกิดมาจากความไม่รู้ จึงมีความรักตน ทางด้านอริยมรรคมีสัมมาทิฏฐิ รู้อริยสัจ  
รู้ว่ามีแต่ทุกข์ ไม่มีตน ตรงข้ามกันเลย ผู้ที่เข้ำถึงกระแสตรงนี้ เห็นชัดว่ำไม่ม ี
ตัวตน หยุดท�ำเพื่อตัวตน ไม่ท�ำตำมตัณหำ มุ่งเดินไปนิพพำน อันนี้เลยเรียกว่ำ
พระโสดำบัน ผู้ถึงกระแส ผู้ถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ 
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 หน้าที่ของพวกเราก็ต้องพยายามให้ถึงกระแสตรงนี้ เพราะถ้าตกกระแส
ตรงนี้แล้ว พูดภาษาเราก็ว่า สบายใจได้ เบาใจได้ ไม่ต้องออกแรงก็ไหลไปตาม
กระแส ถึงนิพพานแน่นอน คนที่เคยขยันแล้ว ถึงแม้ปล่อยไปตามกระแสก็คงขยัน
เหมือนเดิม ส่วนพวกเรานี้ท่ีเคยขี้เกียจมาแต่เดิม ก็ต้องสวนกระแส ตั้งท่าขยัน 
ขึ้นมาหน่อย ถ้าปล่อยไปตามกระแสก็คงขี้เกียจเหมือนเดิม ถ้าขยันจนชิน ขยัน 
จนกระทัง่ถงึเป็นพระโสดาบนันี ่ถงึจะขีเ้กยีจกค็งขยนันัน่แหละ เพราะขยนัจนชินแล้ว 
ต้องท�าให้ถึงกระแสนั้นแหละ ถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ มีหัวหน้าคือสัมมาทิฏฐิ  
หัวหน้าเต็มก็เป็นพระโสดาบันแล้ว องค์มรรคอื่นๆ ก็ท�าให้มันสมบูรณ์ต่อไป 

บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๒

บรรยาย วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วนันีม้าฟังธรรมะอกีครัง้หนึง่นะครบั ส�าหรบัในคราวทีแ่ล้ว ได้พดูเกีย่วกบั
ผู้ที่ว่ายตัดกระแสมารข้ามถึงฝั่งได้โดยสวัสดี ผู้ที่ข้ามฝั่งจากฝั่งนี้ที่ยังต้องเวียนว่าย
ตายเกิด ไปถึงฝั่งโน้นคือนิพพานได้โดยปลอดภัย ผู้ที่ถึงฝั่งอย่างถึงที่สุด ถึงจบเลย 
หมดกิจหน้าที่แล้ว คือเป็นพระอรหันต์ และมีพระอริยเจ้าระดับอื่นๆ รองลงมา 
เป็นพระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน ถ้ายังไม่ถึงพระโสดาบันก็ยังมีอีก 
๒ ชื่อ คือ ธัมมานุสารีกับสัทธานุสารี 

 ค. เทียบจ�ำนวนของพระอริยเจ้ำ

 ในคราวนี้และคราวต่อๆ ไป จะเน้นพูดถึงพระอริยเจ้าล�าดับที่ ๑ คือ 
พระโสดาบนั เพราะพวกเรานัน้ บางครัง้พดูถงึธรรมะสูงเกนิไปกร็บัไม่ไหว เนือ่งจาก
ก�าลังน้อยอยู่ ก็รับเท่าที่พอรับได้ เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้า จ�าเป็นต้องรับ 
ความเป็นพระโสดาบันให้ได้ เพราะถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบัน ก็จะยังไม่แน่นอน 
ไปเรือ่ยๆ พระโสดาบนันีเ้ป็นพระอรยิบคุคลชัน้แรก ถ้าพดูถงึจ�านวนพระอรยิบุคคล
แล้ว ในพระธรรมวินัยนี้ พระโสดาบันนี้จ�านวนมากที่สุดแล้ว ถ้าเป็นพระอรหันต์ 
ก็จ�านวนน้อยกว่าเขา รองลงมาเรื่อยๆ ที่มีจ�านวนเยอะที่สุดก็คือพระโสดาบัน



  54

 ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังก่อน เป็นพระสูตรที่ได้แจกแจงแยกแยะ
จ�านวนพระอริยเจ้า 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค วัสสังวุตถสูตร ข้อ ๑๐๔๘

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของ
อนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี สมัยนั้น ภิกษุรูปหนึ่งอยู่จ�าพรรษา
ในกรุงสาวัตถีแล้ว ไปถึงกรุงกบิลพัสดุ์โดยล�าดับด้วยกรณียกิจบางอย่าง 
พวกเจ้าศากยะผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ทรงสดับข่าวว่า ภิกษุรูปหนึ่งอยู ่
จ�าพรรษาในกรุงสาวัตถีมาถึงกรุงกบิลพัสดุ ์แล้ว จึงเสด็จเข้าไปหา 
ภิกษุนั้นถึงที่อยู่ ทรงอภิวาทแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร ได้ตรัสถาม 
ภิกษุนั้นดังนี้ว่า

ท่านผูเ้จรญิ พระผูมี้พระภาคไม่มพีระโรคาพาธ และมพีระพลานามยั
แข็งแรง อยู่หรือ

ภกิษุนัน้ถวายพระพรว่า ขอถวายพระพร มหาบพติร พระผูม้พีระภาค
ไม่มีพระโรคาพาธ และมีพระพลานามัยแข็งแรงอยู่ 

พวกเจ้าศากยะทูลถามว่า ท่านผู ้ เจริญ พระสารีบุตรและ 
พระโมคคัลลานะไม่มีโรคาพาธ และมีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือ

ภิกษุนั้นถวายพระพรว่า มหาบพิตร แม้พระสารีบุตรและ 
พระโมคคัลลานะก็ไม่มีโรคาพาธ และมีพลานามัยแข็งแรงอยู่

พวกเจ้าศากยะทลูถามว่า ท่านผูเ้จรญิ ภิกษสุงฆ์ไม่มโีรคาพาธ และ
มีพลานามัยแข็งแรงอยู่หรือ
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ภิกษุนั้นถวายพระพรว่า มหาบพิตร แม้ภิกษุสงฆ์ก็ไม่มีโรคาพาธ 
และมีพลานามัยแข็งแรงอยู่

พวกเจ้าศากยะทูลถามว่า ท่านผู้เจริญ ระหว่างพรรษานี้ อะไรๆ  
ทีท่่านได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์พระผูมี้พระภาค มีอยูห่รอื

ภิกษนุัน้ถวายพระพรว่า มหาบพติร อาตมภาพได้ฟังมา ได้รบัเร่ืองนี้
มาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ท�าให้แจ้ง
เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญา
อันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน มีจ�านวนน้อย ที่แท้ภิกษุผู้เป็นโอปปาติกะ
จักนิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก เพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต�่า ๕ ประการสิ้นไป มีจ�านวนมากกว่า 

อีกเรื่องหนึ่ง ที่อาตมภาพได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์ 
พระผู้มพีระภาคว่า ภิกษทุัง้หลาย ภกิษผุูเ้ป็นโอปปาตกิะเพราะโอรัมภาคิย
สังโยชน์ ๕ ประการสิ้นไป จักนิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจาก 
โลกนั้นอีก มีจ�านวนน้อย ที่แท้ภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์  
๓ ประการสิ้นไป และเพราะบรรเทาราคะ โทสะ และโมหะให้เบาบาง 
มาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวเท่านัน้ กจ็กัท�าทีสุ่ดแห่งทกุข์ได้ มีจ�านวนมากกว่า 

อีกเรื่องหนึ่ง อาตมภาพได้ฟังมา ได้รับมาเฉพาะพระพักตร์ 
พระผู้มีพระภาคว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์ 
๓ ประการสิ้นไป และเพราะบรรเทาราคะ โทสะ และโมหะให้เบาบาง 
มาสูโ่ลกนีอ้กีครัง้เดยีวเท่านัน้ กจ็กัท�าทีส่ดุแห่งทกุข์ได้ มีจ�านวนน้อยกว่า 
ทีแ่ท้ภิกษผุูเ้ป็นโสดาบนั ไม่มทีางตกต�า่ มีความแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธิ
ในวันข้างหน้า เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไปมีจ�านวนมากกว่า

วัสสังวุตถสูตรที่ ๒ จบ
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 พระสูตรนี้ เป็นพระสูตรที่กล่าวถึงจ�านวนพระอริยเจ้าโดยคร่าวๆ มีภิกษุ
รูปหนึ่ง ท่านจ�าพรรษากับพระผู้มีพระภาคในกรุงสาวัตถี ต่อมาก็จาริกมาที่กรุง
กบลิพัสดุ ์พวกเจ้าศากยะได้สอบถามถงึว่า ได้ฟังเร่ืองอะไรท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดง
ในพรรษานี้

 ท่านเล่าเรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเกีย่วกบัพระอรยิเจ้าให้ฟังว่า พระอรหนัต์
มีจ�านวนน้อย ส่วนพระอนาคามีมีจ�านวนมากกว่า รองลงมาอีก พระอนาคามี 
มีจ�านวนน้อย พระสกทาคามีมีจ�านวนมากกว่า รองลงมาอีก พระสกทาคามี 
มีจ�านวนน้อย พระโสดาบันมีจ�านวนมากกว่า ถ้ารองลงมาอีกก็ไม่มีแล้ว พวกเรา
ทั้งหลายเริ่มต้นต้องปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน เป็นกลุ่มพระอริยเจ้าที่มีจ�านวน
มากที่สุดแล้ว จะให้ดีที่สุดสูงสุดต้องเป็นระดับพระอรหันต์นั่นแหละ อันนั้นสูงสุด
แล้ว แต่ถ้ายังท�าไม่ได้สูงสุด ต้องท�าให้ได้ชั้นเบื้องต้นก็คือเป็นพระโสดาบัน
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 ง. ควำมหมำยของหัวข้อบรรยำย “สูตรโสดำบัน”

 ต่อไป จะพูดเร่ืองพระโสดาบนัและข้อปฏิบตัเิพือ่จะท�าให้เป็นพระโสดาบนั 
โดยยกค�าสอนของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆ มาอ่านให้ฟัง ข้อหัว 
ต่อไปนี้เป็นหัวข้อส�าคัญ พวกเราทั้งหลายที่ได้ฟังค�าสอนของพระพุทธเจ้า ต้อง
พยายามเป็นพระโสดาบันให้ได้ ถ้าไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้เป็น จะเป็นปุถุชนคนกิเลส
หนาแน่นไปเรื่อย ไม่แน่ไม่นอนไปเรื่อย พระโสดาบันเป็นชั้นเบื้องต้นที่สุดแล้ว  
เป็นพระอริยบุคคลชั้นแรก และเป็นผู้ที่มีจ�านวนมากที่สุด ในบรรดาท่านผู้ที่เข้าสู่
ธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาค อยู่ใกล้ประตูนิพพาน พวกเรานี้ยังไม่ได้เข้าสู ่
ธรรมวินัย ยังไม่ได้เป็นคนนับเข้าสู่ภายใน เป็นคนอยู่ภายนอก ยังไม่ได้เข้ามาสู่
ประตูนิพพาน ต้องรีบปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน ให้ถูกนับเข้าเป็นคนวงในของ 
พระศาสนา

 หัวข้อบรรยายชุดนี้ ชื่อว่า “สูตรโสดำบัน” ค�าว่า สูตร คือค�าสอนของ
พระพุทธเจ้า เป็นพระพุทธพจน์ยกมาจากที่นั้นบ้างท่ีนี้บ้าง พระสูตรนั้นบ้าง  
พระสูตรนี้บ้าง หรือบางทียกมาจากพระวินัย หรือพระอภิธรรม เรื่องนั้นบ้าง 
เรื่องนี้บ้างในประเด็นต่างๆ มาผูกโยงร้อยเรียงให้เป็นเรื่องเดียวกัน
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 สุตตะ หรือ สุตตันตะ นี้ หากกล่าวเป็นชื่อคัมภีร์ที่รวบรวมค�าสอน ก็คือ
พระสุตตันตปิฎก เป็นหนึ่งในปิฎก ๓ หากกล่าวเป็นนวังคสัตถุศาสน์ ซึ่งมีอยู่  
๙ ลักษณะ สุตตะ ก็เป็นหนึ่งในนั้น คือเป็นค�าสอนของพระพุทธเจ้าแบบหนึ่ง  
มเีนือ้หาอธบิายแบบไม่ต้องมคีาถาหรอืค�าร้อยกรองพเิศษ หรอืกล่าวโดยความหมาย
ของศัพท์ สุตตะ คือ การน�าหลักธรรมมาร้อยเรียงกันให้เป็นระบบระเบียบ เป็น
เรือ่งเดียวกัน เข้าใจได้ง่ายชดัเจนตลอดเรือ่ง ในทีน่ีจ้ะใช้ในความหมายคร่าวๆ ง่ายๆ 
คือ เป็นการน�าค�าสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงเรื่องเกี่ยวกับพระโสดาบัน  
มาร้อยเรียง ผกูโยงกนั ให้ทกุท่านฟังได้ง่าย เข้าใจเร่ืองพระโสดาบนัได้ชดัเจนตลอด
ทั่วถึง ทั้งด้านลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน คุณประโยชน์ คุณค่า 
อานิสงส์ และวิธีการปฏิบัติในแบบต่างๆ 

 เพื่อให้การบรรยายนั้นมีหลักการหน่อย ก็จะแยกแยะให้เข้าใจง่าย พูดสัก 
๓ ประเด็นเกี่ยวกับสูตรโสดาบันนี้

 ประเดน็ที ่๑ ลกัษณะและคณุสมบตัพิระโสดำบัน ค�าว่า โสดาบัน โสดาบันนี้
คอือะไร โดยความหมาย โดยลกัษณะนีเ้ป็นอย่างไร มคีณุสมบตัอิะไรบ้าง นีป้ระเดน็
ที ่๑ พดูถึงโดยยกพระสตูรต่างๆ มาอ่านให้ฟัง เม่ืออ่านไปหลายพระสูตรพอสมควร
แล้ว ก็จะสรุปอีกทีหนึ่ง ท่านท้ังหลายฟังแล้วก็สามารถสรุปด้วยตนเองได้ ให้พอ
เข้าใจลักษณะและคุณสมบัติพระโสดาบัน ให้เราน�ามาเช็กตัวเองได้ว่ามีคุณสมบัติ
พระโสดาบันบ้างไหม มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไป ปฏิบัติแล้วใกล้เคียงกับ 
พระโสดาบนั กต้็องมคุีณสมบตัเิหล่านัน้เข้ามาบ้าง ถ้าไม่มีเลย ยังห่างไกลอยู ่อย่างนี้
ก็แสดงว่ายังไม่เข้าหลักเกณฑ์ เมื่อยังไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ ก็จะได้พยายามฝึกหัด
ให้มีขึ้นต่อไป นี้ประเด็นที่ ๑ พูดลักษณะและคุณสมบัติพระโสดาบัน
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 ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอำนิสงส์ของควำมเป็นพระโสดำบัน  
เพื่อกระตุ้นให้อยากเป็นพระโสดาบันนั่นเอง พวกเราท�าอะไรก็ต้องมีความอยาก
เหมอืนกัน ทนีี ้ถ้าอยากด้วยอ�านาจตัณหา ด้วยอ�านาจตัวตน มันกเ็ป็นเหตุเกดิทกุข์ 
ถ้าได้ฟังเหตุผล ได้ฟังคุณสมบัติ คุณลักษณะ ได้ฟังอานิสงส์ เกิดความเข้าใจก็เป็น
ปัญญา ความอยากด้วยปัญญาน้ีท่านเรยีกว่าฉันทะ ไม่ได้เรียกว่าตณัหา ส่วนตณัหานี้
เป็นความอยากเพ่ือตวัตน อยากเอาตามใจตน ไม่เอาตามเหตผุล ส่วนทางพวกเรานี้
เน้นให้ฟังก่อน ให้รู้เร่ือง ให้เข้าใจ รู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไร อะไรด ีอะไรไม่ด ีอันไหน
ดีกว่า อันไหนไม่ดีกว่า ฟังให้รู้เรื่อง พอรู้เรื่องแล้วก็อยากได้อันที่ดีกว่า สูงกว่า  
สูงขึ้นไปเรื่อยๆ

 มีความอยากจะท�าให้มันดียิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อย่างน้ีท่านเรียกว่าฉันทะ 
เริ่มต้นตั้งแต่ ให้รู้จักให้ทาน เพื่อให้รับผลในโลกที่ดี แต่ยังมีดีกว่านี้อีก อยากได้ดี
ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ท่ีดีท่ีสุด ท่ีพวกเราไม่เคยได้คือความเป็นพระอริยเจ้า ส่วนดี 
อันอ่ืนๆ นัน้มนัก็ดเีหมอืนกนั คงเคยได้กนัมาบ้างแล้ว อาจจะเคยเป็นระดบัพระเจ้า
จักรพรรดิอย่างที่เคยอ่านให้ฟังมาแล้ว ในโลกนี้ ถ้าพูดถึงผู้ที่ครองทั้งโลกมีสมบัติ
มากทีส่ดุในโลก กค็อืพระเจ้าจกัรพรรดิ เป็นพระราชาใหญ่องค์เดยีว เป็นผูม้อี�านาจ
ปกครองโลก สมบตัใินโลกกเ็ป็นของท่าน ท่านมีอ�านาจ อันนีถ้้าพดูถงึบุญมากทีสุ่ด
ในโลกก็คือพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ทีนี้ ถ้าเหนือกว่าพระเจ้าจักรพรรดิก็มีอยู่ 
เหมือนกัน คือความเป็นพระโสดาบัน เป็นต้น ผมจะอ่านคุณประโยชน์อานิสงส์
ของความเป็นพระโสดาบันแง่มุมนั้นบ้าง แง่มุมนี้บ้าง ตามพระสูตรต่างๆ ท่านฟัง 
จะได้อยากเป็นพระโสดาบันกับเขาบ้าง อย่างนี้นะครับ นี้ประเด็นที่ ๒



  60

 ประเดน็ที ่๓ วธิปีฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดำบัน วธิปีฏบัิตนิีแ้หละส�าคัญทีสุ่ด 
แต่กว่าจะได้มาพดูเรือ่งวธิปีฏบิตั ิต้องเอาไว้หลงัสุด ท�าไมต้องเอาไว้ทหีลัง กเ็พราะ
ว่า ถ้าพูดถึงวิธีปฏิบัติก่อน บางทีพูดไปแล้วก็ไม่ยอมท�ากัน เพราะว่ามันยาก เลย
เอาคุณประโยชน์ เอาอานิสงส์เป็นเคร่ืองล่อใจ จะได้อยากท�านะ ในคราวก่อนๆ  
ทีไ่ด้อธบิายเรือ่งเกีย่วกบัหลักวธิกีารปฏบิตัธิรรม ในหัวข้อ “โพธปัิกขยิธรรม” ล้วน
เป็นวิธีปฏิบัติให้เป็นพระอริยเจ้าทั้งนั้น อันนั้นเป็นแบบหลักการที่แน่นอนตายตัว 
ต้องมีธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นในจิต ต้องท�าให้เกิดขึ้น มาครั้งนี้จะเน้นเอาวิธีปฏิบัติ
ท่ีจะให้เป็นพระโสดาบัน แบบเจาะจงลงไปเลย ยกพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัส 
เอาไว้ โดยส่วนใหญ่เวลาตรัสถึงข้อปฏิบัติระดับพระโสดาบัน พระพุทธองค์ก็ตรัส
แก่ฆราวาสเป็นจ�านวนมาก คนท่ีมีอินทรีย์อ่อน อย่างน้อยก็ให้เป็นพระโสดาบัน 
ไว้ก่อน แต่โดยความจรงิแล้ว ธรรมะทีพ่ระองค์ทรงแสดงนัน้ มียอดอยูท่ีพ่ระอรหันต์ 
ถ้าเราไม่ได้ยอดก็ได้เบื้องต้นไว้ก่อน ก็นับว่าเป็นประโยชน์อย่างนี้นะครับ



61  

 สรปุว่า หัวข้อบรรยายเกีย่วกบัสตูรโสดาบนั จะพดู ๓ ประเดน็ คอื ประเดน็
ที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และ
อานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน หรือคุณค่าของการบรรลุโสดาปัตติผล และ 
ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน การบรรยายก็คงจะบรรยายไปนาน 
พอสมควร อาจจะมบีางท่านล้มหายตายจากไปบ้าง หรอือาจจะมคีนมาเพิม่ใหม่บ้าง 
ก็คงเป็นเรื่องธรรมดา เหมือนกับการบรรยายเป็นเรื่องราวใหญ่ๆ ยาวๆ ที่บรรยาย
มาแล้วในหลายๆ เร่ือง กว่าจะจบนี่ บางท่านไม่รู้ว่าตอนแรกพูดไว้อย่างไรบ้าง  
การบรรยายเรือ่งนีก้ค็งบรรยายหลายปีหลายเดือนทเีดยีวกว่าจะจบ วธิกีารบรรยาย
ก็เหมือนเดิม คือ อ่านพระสูตรให้ฟังแล้วก็ขยายความ เมื่ออ่านพระสูตรไปนาน 
พอสมควรหลายพระสูตร พอท่ีจะสรุปได้ก็จะสรุปลงมาเป็นประเด็นให้ฟังง่ายๆ 
ท่านกจ็ะได้จ�าไว้ ถ้าต้องการรายละเอยีดกส็ามารถอ่านเพิม่เตมิได้ตามทีอ้่างองิไว้ 
นะครับ

๑. ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดำบัน 

 ประเดน็ที ่๑ ลกัษณะและคณุสมบตัขิองพระโสดาบนั เป็นอย่างไร จะอ่าน
พระสตูรให้ฟังก่อนว่า พระโสดาบนัคอือะไร โดยแยกแยะตามความหมาย ตามชือ่ 
เพราะค�าว่าโสดาบันนี้เป็นค�าไทย ค�าบาลีคือโสตาปันโน โสตาปันนะ ค�าบาลีนี ้
มาจากการบวกกนั ๒ ค�า ค�าหนึง่คือ โสตะ หรือ โสโต อกีค�าหนึง่คือ อาปันโน โสตะ 
เป็นชื่อศัพท์ธรรมะค�าหนึ่ง นิยมแปลว่า กระแส อาปันโน แปลว่า ถึง หรือ เข้าถึง 
หยั่งลง เดินทางมาถึง โสตาปันโน แปลว่า ผู้ถึงกระแส ผู้หยั่งลงกระแส กระแสนี้
คืออะไร ต้องแยกแยะออกไปอีก 
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๑.๑ ลักษณะของพระโสดำบัน
 
 ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อน ช่ือทุติยสำรีบุตตสูตร ในสังยุตตนิกาย  
มหาวารวรรค ข้อ ๑๐๐๑ 

ครั้งนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ 
ถวายอภิวาทแล้ว นั่ง ณ ท่ีสมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่าน 
พระสารบีตุรดงันีว่้า สารบีตุร ทีเ่รยีกว่า องค์เครือ่งบรรลุโสดา องค์เครือ่ง
บรรลุโสดา องค์เครื่องบรรลุโสดา เป็นอย่างไร

ท่านพระสารีบตุรทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญ สัปปุรสิสงัเสวะ 
คือการคบหาสัตบุรุษ เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา สัทธัมมัสสวนะ คือการ
ฟังพระสัทธรรม เป็นองค์เคร่ืองบรรลุโสดา โยนิโสมนสิการ คือการ
มนสิการโดยแยบคาย เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ 
คือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ สารีบุตร สัปปุริสสังเสวะ 
เป็นองค์เคร่ืองบรรลุโสดา สัทธัมมัสสวนะ เป็นองค์เครื่องบรรลุโสดา 
โยนิโสมนสิการเป็นองค์เคร่ืองบรรลุโสดา ธัมมานุธัมมปฏิปัตติเป็นองค์
เครื่องบรรลุโสดา

สารีบุตร ที่เรียกว่า โสดา โสดา โสดา เป็นอย่างไร 
ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อริยมรรค 

มีองค์ ๘ คือ 
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๑. สัมมาทิฏฐิ    ๒. สัมมาสังกัปปะ  
๓. สัมมาวาจา   ๔. สัมมากัมมันตะ  
๕. สัมมาอาชีวะ    ๖. สัมมาวายามะ   
๗. สัมมาสติ    ๘. สัมมาสมาธิ  
นี้แลเป็นโสดา
พระผูม้พีระภาคตรัสว่า ดีละ ดลีะ สารบีตุร อรยิมรรคมอีงค์ ๘ คอื 
๑. สัมมาทิฏฐิ    ๒. สัมมาสังกัปปะ  
๓. สัมมาวาจา   ๔. สัมมากัมมันตะ  
๕. สัมมาอาชีวะ    ๖. สัมมาวายามะ   
๗. สัมมาสติ    ๘. สัมมาสมาธิ  
นี้แลเป็นโสดา
สารีบุตรที่เรียกว่า ผู้บรรลุโสดาคือใคร
ท่านพระสารีบุตรทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผู้ใดประกอบ

ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ผู้นี้เรียกว่า ผู้บรรลุโสดา ท่านผู้นี้ มีชื่ออย่างนี้ 
มีโคตรอย่างนี้

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดีละ ดีละ สารีบุตร ผู้ใดประกอบด้วย
อริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ผู้นี้เรียกว่า ผู้บรรลุโสดา ท่านผู้นี้ มีชื่ออย่างนี้  
มีโคตรอย่างนี้

ทุติยสารีปุตตสูตรที่ ๕ จบ
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 พระสูตรนี้กล่าวถึงค�าต่างๆ ที่เกี่ยวกับพระโสดาบันหลายประเด็นด้วยกัน 
เร่ิมจากประเด็นที่ ๑ ที่พระพุทธเจ้าสนทนากับท่านพระสารีบุตร ได้ถามท่าน 
พระสารีบุตร ท่านพระสารีบุตรตอบมา พระองค์ก็ทรงสาธุการว่า ถูกต้อง ถูกต้อง 
และตรัสย�้าในค�าเหล่านั้น หลักๆ ในพระสูตรนี้มี ๓ ประเด็น ประเด็นที่ ๑ คือ 
พระองค์ตรัสถามถึงองค์เครื่องบรรลุโสดา หรือ เหตุปัจจัยที่จะท�ำให้เป็น 
พระโสดำบัน ตัวเหตุ ตัวปัจจัย ตามบาลีใช้ค�าว่าโสตาปัตติยังคะ ๔ ประการ  
เหตุปัจจยั ตัวเหตุ ตวัต้นตอ ตวัต้นเค้า ท่ีท�าให้เป็นพระโสดาบันขึน้มาได้ ตวัต้นเหตุ
มีอยู่ ๔ ประการ เดี๋ยวเรื่องนี้จะพูดละเอียดอีกที ตอนที่บรรยายถึงประเด็นที่ ๓ 
คือวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ตอนนี้เน้นการให้ความหมาย แต่เนื่องจาก 
พระสูตรนี้กล่าวถึงหลายอย่าง เลยพูดก่อนว่า มีเรื่องอะไรบ้างในสูตรนี้นะครับ

 ในสูตรนี้ พูดถึงเหตุที่ท�าให้บรรลุเป็นโสดา เหตุปัจจัยที่จะท�าให้ถึงโสดา  
มีอยู่ ๔ อย่างหลักๆ 
 
 ข้อที ่๑ คือ สัปปรุสิสังเสวะ การคบสตับรุษุ คบหาสตับรุษุ คอืพระพทุธเจ้า
ของเรา การทีฟั่งค�าสอนของพระพทุธเจ้า ไม่เอาใจออกไปนอกแนวทาง การคบหา
ผู้ที่สงบระงับจากกิเลสคือพระพุทธเจ้า คุ้นเคยกับหลักธรรมค�าสอน คุ้นเคยกับ 
หลักปฏิบัติ คุ้นเคยกับการเป็นอยู่แบบพระพุทธเจ้า ท่านผู้สงบจากกิเลส ท่าน 
อยู่อย่างไร ฉันอย่างไร นั่งนอนอย่างไร คุ้นเคยไว้อย่างนี้ 
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 ข้อที่ ๒ คือ สัทธัมมัสสวนะ การฟังพระสัทธรรม ฟังเรื่องเกี่ยวกับมรรค 
ผล นิพพาน เกี่ยวกับโพธิปักขิยธรรม เกี่ยวกับศีล สมาธิ ปัญญา ไตรสิกขา วิธีที่จะ
ท�าให้ถึงนิพพาน นี้คือพระสัทธรรม 
 
 ข้อที่ ๓ คือ โยนิโสมนสิกำร การกระท�าเอาไว้ในใจโดยแยบคาย ใส่ใจโดย
ถูกต้อง ฟังแล้วกเ็อามาใส่ไว้ในใจ คนใส่ใจกจ็ะได้มีการประพฤตปิฏบิตั ิมีการฝึกหัด
ต่อไป ถ้าฟังแล้วไม่เอามาใส่ใจ ฟังแล้วก็เท่านั้นแหละ ฟังเยอะเท่าไหนก็เท่านั้น  
จะมาสู่การประพฤติปฏิบัติได้ ต้องเป็นคนที่ใส่ใจในธรรมะ ใส่ใจในสิ่งต่างๆ ตาม 
ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ 

 ข้อที ่๔ คอื ธมัมำนธุมัมปฏปัิตต ิการปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัตธิรรม
ย่อยๆ ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมกับการที่จะได้มรรค ผล นิพพาน ใช้ชีวิต 
ให้ถูกในแง่มมุท่ีจะท�าให้ถึงนพิพานได้ ปฏบิติัธรรมะย่อยๆ ในชีวติประจ�าวนัของเรา 
ท�าให้มนัถกู ให้เหมาะสมกบัการทีจ่ะได้ธรรมใหญ่ ท�าความเพยีรถกูต้องเหมาะสม
พอที่จะได้ของเหล่านั้น เพราะนิพพานเป็นสิ่งที่เลิศ ต้องได้ด้วยความเพียรที่เลิศ 
เข้าถึงได้ด้วยความเพียรที่ยิ่งใหญ่ ท�าอย่างถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิ จึงจะได้ผล ถ้าท�า
ก๊อกๆ แก๊กๆ แต่หวังของใหญ่ มนักเ็ป็นไปไม่ได้ ต้องปฏบัิตธิรรมให้สมควรแก่ธรรม 
นีเ้ป็นโสตาปัตติยังคะ หรือเหตุที่เป็นเครื่องบรรลุโสดา เรื่องนี้เดี๋ยวจะขยายความ
ตอนว่าด้วยเรื่องวิธีปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง 
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 ต่อมา พระพุทธองค์ได้ถามถึงประเด็นที่ ๒ คือค�าว่า โสโต โสตะ คืออะไร 
อย่างที่ผมได้ขยายความในแง่แยกศัพท์ออกมาตามบาลี เนื่องจากที่อ่านให้ฟังนี้ 
แปลมาจากบาลี แปลมาเป็นไทยแล้วค�ามนัก็อาจจะหายไปบ้าง โสดา โสดา นีแ้ปลง
มาจากค�าว่า โสโต โสโต บาลีนั้นแหละ พระพุทธเจ้าตรัสถามท่านพระสารีบุตรว่า 
ค�าว่า โสดา โสดา นีค้อือะไร ท่านพระสารบีตุรกก็ราบทลูว่า ได้แก่ อรยิมรรคมอีงค์ 
๘ ประการ อริยมรรคมีองค์ ๘ ประกำรนี้เรียกว่ำ โสดำ เรียกว่ำกระแส เป็นตัว
พำจิตให้ไปสู่นิพพำน เป็นกระแสพำไปนิพพำน ถ้าใครมีอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ 
จิตก็จะน้อมเอียงไปนิพพานโดยธรรมชาติ ถ้าไม่มีกระแสอันนี้ ถึงจะอยากไป
นิพพาน มันก็ไม่ไป เพราะไม่มีเครื่องมือ ไม่มีรถ ไม่มีทางพาไป ถ้ามีอันนี้ก็จะพา
จิตไป ผู้ไปนี้คือจิตนั่นเอง พูดถึงนิพพานที่จิตเข้าถึงนี้ คือ จิตถึงความสงบ ความ
ร่มเยน็ ถงึความปลอดโปร่งสบาย จนกระทัง่ถงึความหลดุพ้นเพราะไม่ยดึม่ันถอืม่ัน 
จิตนั่นเองเป็นผู้หลุดพ้น แต่จะหลุดพ้นได้ต้องมีกระแส มีตัวพาไป ตัวโสดานี้คือ
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ ใครมอัีนนี ้คนนัน้ก็จะถกูน�าพาไปสูค่วามสงบสขุ ร่มเยน็ จนกระทัง่
ถึงฝั่งคือนิพพาน พ้นทุกข์ไปในที่สุด



  68

 นี้ความหมายของค�าว่าโสดา บาลีว่า โสโต ที่นิยมแปลว่า กระแส ค�าว่า
กระแสนี้ ตามหลักในทางธรรม มีการใช้อยู่ ๒ ลักษณะ กระแสที่ ๑ เป็นกระแส
ทางโลก ใช้ค�าว่า โสตะ เหมือนกัน ค�านั้นหมายถึงตัณหา เช่นบาลีว่า ยานิ โสตานิ 
โลกสฺมึ กระแสเหล่าใดมีอยู่ในโลก กระแสท่ีมีอยู่ในโลกคือกระแสตัณหา ตัณหา
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ พวกเราชาวโลกนี้ ตกอยู่ใต้กระแสตัณหาที่ไหลท่วมทับมา  
พอไหลท่วมทับ เราก็ตาบอดมืดมนไปเลย จมวนเวียน หมุนวนอยู่ในวงกลมวัฏฏะ
ไป อันนี้เป็นกระแสทางโลก ส่วนกระแสทางธรรมคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าใคร 
มาถึงตรงนี้ กระแสนี้ก็จะพัดคนนั้นไปสู่นิพพาน เหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสอุปมา
ว่า ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิ ได้หัวหน้าขององค์มรรคแล้ว เหมือนท่อนไม้ลอยไปตามน�้า  
มีสัมมาทิฏฐิพาลอยไปตามน�้า ถ้าไม่ติดอยู ่ตรงโน้นตรงนี้ ก็จะถึงมหาสมุทร 
คือนิพพานได้ เพียงแต่ไปตามกระแสเท่านั้น
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 ต่อมา พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสถามถึงผู้ได้บรรลุโสดา หรือค�าว่า โสดาบัน 
นั่นแหละ ค�าว่าบรรลุ คือบาลีว่า อาปันโน โสตาปันโน โสดาบันนี้คือใคร ท่าน 
พระสารีบุตรกราบทูลว่า ผู้ใดที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ประกำรนี้ ผู้นี้
เรยีกว่ำ โสดำบนั ท่านผูน้ีม้ชีือ่อย่างนี ้มโีคตรอย่างนี ้โสดาบันนีเ้ป็นชือ่ ไม่ได้คลอด
ออกมาจากท้องแม่ อย่างพวกเรานี ้ท่านผูนี้ม้ชีือ่อย่างนี ้ชือ่อย่างนีไ้ม่ได้ออกมาจาก
ท้องแม่ ไปจดเอาที่อ�าเภอ คนนั้นตั้งให้ คนนี้ตั้งให้ โสดาบันก็เหมือนกัน เป็นเพียง
แต่ชื่อ ไม่ได้คลอดออกมาจากท้องแม่ ผู้ใดที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ประการ ท่านผูน้ีช้ือ่ว่าโสดาบนั มชีือ่อย่างนี ้ได้ชือ่ตามธรรมะ ไม่ต้องมีคนตัง้ ธรรม
เป็นผู้ตั้ง ธรรมเนรมิตขึ้นมา โสดาบันเลยแปลว่าผู้ถึงกระแส ผู้บรรลุถึงกระแส คือ
ผูม้าถงึอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เห็นได้ชดัเจนว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางพาไปนพิพาน
ได้ เห็นได้ชัดเจนว่า ที่ตัวเองปฏิบัติมานี้ถูกต้องแล้ว พาไปนิพพานได้ ผู้ที่มาถึง 
จุดตรงนี้เรียกว่า ผู้เป็นโสดาบัน อย่างนี้

 ค�าว่า โสดาบัน จึงเป็นเพียงชื่อ แม้ค�าว่า สกทาคามี อนาคามี อรหันต์  
ก็เหมือนกัน เป็นเพียงชื่อเรียก แต่ชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่เรียกตามคุณธรรม เกิดจาก
ธรรม คือคุณสมบัติในใจของท่านผู้นั้น ไม่ใช่ใครตั้งให้ ผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรค
มีองค์ ๘ ประการ ผู้นี้เรียกว่า โสดาบัน นี้พอฟังความหมายพระโสดาบันแล้ว  
ท่านทั้งหลายก็เข้าใจง่ายแล้ว และคงจะรู้ว่าวิธีปฏิบัตินี้เป็นอย่างไร ค�าว่าโสดาบัน 
คือผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ เราก็เพียงแต่ท�าอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มีขึ้น 
ท�า ๘ ข้อ มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ให้มาประกอบกัน
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 ผู้ที่ประกอบด้วยมรรคนี้ เรียกว่า โสดาบัน ผู้ถึงกระแส พอถึงกระแสแล้ว
กเ็ดนิไปตามทางนี ้จะถงึนพิพานในทีส่ดุ เมือ่กระแสเตม็ทีส่มบูรณ์ อรยิมรรคมีองค์ ๘ 
เต็มที่สมบูรณ์ พระโสดาบันยังไม่เต็มที่ ยังไม่สมบูรณ์ ท่านเป็นเพียงผู้มาถึง ผู้มา
เข้าใจและได้ข้อตกลงปลงใจชัดเจนว่า โลกมันเป็นทุกข์ ตัณหานี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ 
ต้องไปนพิพานเท่าน้ัน และทางไปนพิพานนัน้มอียู ่คอือรยิมรรคมอีงค์ ๘ มนัชดัเจน
ในใจแล้ว ไม่มีคิดจะไปทางโลก เลิกความเห็นผิดว่าเป็นตัวตน ไม่มีคิดจะท�าตาม
ตัวตนแล้ว 

 อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ท�ำให้เกิดดวงตำ ท�ำให้เกิดญำณ 
พอมีดวงตา มีญาณก็จะเห็นอริยสัจทั้ง ๔ และเห็นข้อปฏิบัติอันที่ปฏิบัติอยู่นี้ 
ว่าเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เป็นทางให้ถึงความพ้นทุกข์ ถ้าท�าเล็กๆ น้อยๆ  
ยังไม่มารวมประชุมกัน มันก็ยังไม่มีดวงตา ทั้งๆ ที่ตนเองปฏิบัติถูก แต่ก็ยังสงสัย
อยูว่่า เอ... ทีป่ฏบิตัอิยูน่ีถู้กไหม ถ้ามดีวงตาแล้ว ก็จะเข้าใจชดัว่า ทีป่ฏบัิติอยูน่ีแ้หละ 
เป็นทางพาไปนิพพาน
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 ทีนี้ ถ้าเรายังไม่มีตาเป็นของตนเอง วิธีที่ง่าย คือเชื่อปัญญาตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นทางพาไปพระนิพพาน เรา 
ก็เช่ือ มีความมั่นใจ วางใจให้พระองค์น�าทาง พอเชื่อแล้วเราก็รีบท�า ถ้าเป็นคน 
ที่จิตหยั่งลงอย่างเต็มที่ ท�าตามอย่างเดียว ท�าแต่ในอริยมรรคอย่างเดียวเท่านั้น 
ส่วนคนอื่นใครเขาจะว่าวิธีนี้ท�าให้เกิดสุข วิธีนี้ดีท�าให้พ้นทุกข์ เชื่ออย่างนี้สิดี  
อย่างโน้นด ีเราไม่เอาตามเขาโดยประการทัง้ปวง เชือ่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า
ว่า ต้องทางเดียวเท่านั้นคืออริยมรรคมีองค์ ๘ จึงจะถึงความพ้นทุกข์ ถึงนิพพาน
ได้ นี้เรียกว่าสัทธานุสารี คนนี้ก็จะได้บรรลุโสดาบันเหมือนกัน ได้บรรลุก่อนตาย  
นี้ความหมายค�าว่า โสดาบัน เป็นความหมายในแง่ของรูปศัพท์

 ค�าว่า โสดาบัน นี้เป็นเพียงสักแต่ว่าชื่อ เป็นชื่อเรียกเฉยๆ เรียกผู้ท่ีท่าน
ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ข้อปฏิบัติจริงๆ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ  
มสัีมมาทฏิฐิเป็นหัวหน้า มสีมัมาสมาธอิยูส่ดุท้าย ถ้าใครมีระดบัหนึง่พอสมควรแล้ว 
ถึงจุดตรงนี้แล้ว เกิดมรรคญำณ เห็นอริยสัจ ก็ได้ชื่อว่าโสดาบัน พระพุทธเจ้า 
ทรงสาธุการท่านพระสารีบุตรว่า ดีละ ดีละ สารีบุตร ผู้ใดประกอบด้วยอริยมรรค
มีองค์ ๘ นี้ ผู้นี้เรียกว่า ผู้บรรลุโสดา ท่านผู้นี้มีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้ เป็นชื่อ
และโคตรตามธรรม จะไม่มีทางเปลี่ยนชื่อต่อไปอีกแล้ว เพราะเป็นไปตามธรรม
ส่วนพวกเรานี้ก็มีชื่อและนามสกุลเหมือนกัน ชื่อและโคตร เปลี่ยนไปเรื่อย ชาตินี้
ท่านคงมีชื่อและมีนามสกุล พอชาติต่อไปก็มีชื่อเหมือนกัน ตั้งเป็นชื่อโน้นชื่อนี ้
อย่างนี ้ไว้เรยีกกนัให้สะดวก พระโสดาบนักเ็ป็นชือ่ทีต่ัง้ขึน้ แต่ไม่ใช่ตัง้ขึน้มาลอยๆ 
ตั้งขึ้นตามคุณธรรมคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ นี้คือความหมายตามรูปศัพท์
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 ๑.๒ คุณสมบัติของพระโสดำบัน

 ต่อไป จะอ่านคุณสมบัติของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นโสดาบันให้ฟัง จะได้พอเข้าใจ
ว่า พระโสดาบันท่านมีคุณสมบัติอะไรบ้าง ผู้ที่มีจิตประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ 
๘ ประการนี้ จะดูคุณสมบัติง่ายๆ ดูอย่างไรได้บ้าง เราจะได้เข้าใจชัด ฝึกปฏิบัติ
อริยมรรคมีองค์ ๘ แล้ว จะได้คุณสมบัติอย่างที่ว่ามานี้ 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมภยเวรูปสันตสูตร ข้อ ๑๐๒๔ 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
พระผูม้พีระภาคได้ตรสักบัท่านอนาถบณิฑกิคหบดผีูน้ัง่ ณ ทีส่มควร

ว่า คหบด ีเมือ่ใด อรยิสาวกระงบัภยัเวร ๕ ประการได้แล้ว ประกอบด้วย
องค์เครือ่งบรรลโุสดา ๔ ประการ และเหน็แจ้งแทงตลอดอรยิญายธรรม
ด้วยปัญญาแล้ว เมื่อนั้น อริยสาวกนั้นเมื่อหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนเองได้
ว่า เรามนีรกสิน้แล้ว มกี�าเนดิสตัว์ดรัิจฉานสิน้แล้ว มีภมิูแห่งเปรตสิน้แล้ว 
มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า มีความ
แน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า
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อริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. บุคคลผู้ฆ่าสัตว์ เพราะการฆ่าสัตว์เป็นปัจจัย จึงประสบภัยเวร

ทีเ่ป็นไปในปัจจบุนับ้าง ในสมัปรายภพบ้าง เสวยทกุข์โทมนสัทางใจบ้าง 
บุคคลผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์แล้ว ย่อมระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้

๒. บุคคลผู้ลักทรัพย์ เพราะการลักทรัพย์เป็นปัจจัย จึงประสบภัย
เวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้าง ในสัมปรายภพบ้าง เสวยทุกข์โทมนัสทางใจ
บ้าง บุคคลผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์แล้ว ย่อมระงับภัยเวรนั้นได้ 
อย่างนี้

๓. บุคคลผู้ประพฤติผิดในกาม เพราะการประพฤติผิดในกาม 
เป็นปัจจัย จึงประสบภัยเวรที่เป็นไปในปัจจุบันบ้าง ในสัมปรายภพบ้าง 
เสวยทกุข์โทมนสัทางใจบ้าง บคุคลผูเ้ว้นขาดจากการประพฤตผิดิในกาม
แล้ว ย่อมระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้

๔. บุคคลผู้พูดเท็จ เพราะการพูดเท็จเป็นปัจจัย จึงประสบภัยเวร
ทีเ่ป็นไปในปัจจบุนับ้าง ในสมัปรายภพบ้าง เสวยทกุข์โทมนสัทางใจบ้าง 
บุคคลผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จแล้ว ย่อมระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้

๕. บุคคลผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความ
ประมาท เพราะการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่ง
ความประมาทเป็นปัจจัย จึงประสบภัยเวรท่ีเป็นไปในปัจจุบันบ้าง ใน
สัมปรายภพบ้าง เสวยทุกข์โทมนัสทางใจบ้าง บุคคลผู้เว้นขาดจากการ
เสพของมนึเมาคอืสรุาและเมรยัอนัเป็นเหตแุห่งความประมาทแล้ว ย่อม
ระงับภัยเวรนั้นได้อย่างนี้

อริยสาวกระงับภัยเวร ๕ ประการนี้
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อรยิสาวกประกอบด้วยองค์เคร่ืองบรรลโุสดา ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
๑. ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้าว่า แม้

เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบ
ได้โดยพระองค์เอง เพียบพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปด ีรูแ้จ้งโลก 
เป็นสารถี ฝึกผู ้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค

๒. ประกอบด้วยความเล่ือมใสไม่หว่ันไหวในพระธรรมว่า พระธรรม
อันเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วย
ตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกเข้ามาดู ควรน้อมเข้ามาในตน  
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์
สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบัิตติรง ปฏบัิตถิกูทาง ปฏบัิติ
สมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้ม ี
พระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของที่เขาต้อนรับ 
ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 

๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจ ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิและตัณหาครอบง�า เป็น
ไปเพื่อสมาธิ

อริยสาวกประกอบด้วยองค์เครื่องบรรลุโสดา ๔ ประการนี้
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อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญายธรรมด้วยปัญญา เป็น
อย่างไร

คอื อรยิสาวกในธรรมวนิยันีม้นสกิารโดยแยบคายด้วยด ีซึง่ปฏจิจ
สมุปบาท คือ เม่ือเหตุนี้มี ผลนี้จึงมี เพราะสหชาตปัจจัยนี้เกิด ผลนี้ 
จึงเกิด เมื่อเหตุนี้ไม่มี ผลนี้จึงไม่มี เพราะเหตุนี้ดับ ผลนี้จึงดับ คือ 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี 
เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี 
เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี 
เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี 
เพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมี 
เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตัณหาจึงมี 
เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี 
เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย ภพจึงมี 
เพราะภพเป็นปัจจัย ชาติจึงมี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส 

และอุปายาส จึงมี 
ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้ 
อนึ่ง เพราะอวิชชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ สังขารจึงดับ 
เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 
เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 
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เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ 
เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 
เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 
เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 
เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 
เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 
เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 
เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส และ 

อุปายาสจึงดับ
ความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการฉะนี้
อริยสาวกนั้นเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญายธรรมด้วยปัญญา เป็น

อย่างนี้แล
เมือ่ใด อริยสาวกระงับภยัเวร ๕ ประการนี ้ประกอบด้วยองค์เคร่ือง

บรรลุโสดา ๔ ประการนี้ และเห็นแจ้งแทงตลอดอริยญายธรรมด้วย
ปัญญาแล้ว เมื่อนั้น อริยสาวกนั้น เมื่อหวังอยู่ พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่า 
เรามีนรกสิ้นแล้ว มีก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีภูมิแห่งเปรตส้ินแล้ว  
มีอบาย ทุคติ และวินิบาตสิ้นแล้ว เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า มีความ
แน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า

ปฐมภยเวรูปสันตสูตรที่ ๘ จบ
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 พระสตูรนีย้าวนดิหน่อย กล่าวถงึคุณสมบตัขิองผูท้ีส่ามารถพยากรณ์ตนเอง 
หรือบอกตนเองได้ว่าเป็นโสดาบัน ค�าว่า โสดาบัน นี้บอกลักษณะไปแล้วว่า เป็น
ชื่อส�าหรับเรียกผู้ท่ีประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรค 
มีองค์ ๘ นี้จะมีคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในใจ คุณสมบัติเหล่ำนี้ มีทั้งด้ำนศีล ด้ำนจิต 
และด้ำนปัญญำ ศีลของท่านจะมลีกัษณะอย่างนี ้จติของท่านจะมัน่คงอย่างนี ้และ
ปัญญาของท่านสามารถที่จะมนสิการใส่ใจ เห็นความไม่มีตัวตนอย่างนี้ เม่ือมี
คุณสมบัติอย่างนี้ หากต้องการก็สามารถพยากรณ์ตนเองได้ หากไม่คิดอะไรมาก 
ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆ จนเป็นพระอรหันต์ จะมีญาณพิจารณาขึ้นมาว่า ชาติสิ้นแล้ว 
พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กจิท่ีควรท�าได้ท�าเสรจ็แล้ว กจิอืน่เพือ่ความเป็นอย่างนีม้ไิด้
มีอีกต่อไป ญาณพิจารณาแบบนี้ มีเฉพาะพระอรหันต์
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 ถ้าไม่คิดมาก ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ท�าให้เกิดญาณนี้ขึ้นมา ท�าอริยมรรคให้เต็ม 
ให้บริบูรณ์ พอบริบูรณ์ก็จะเกิดญาณอันนี้ขึ้นมา ก็เป็นพระอรหันต์ ในระหว่างนั้น 
ต้องใช้วธิตีรวจสอบเอาจากคณุธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ ข้อปฏบิตัขิอง
พวกเราทั้งหลายก็ง่ายนิดเดียว คือปฏิบัติให้อยู่ในกรอบอริยมรรคมีองค์ ๘ วันนี้
ปฏิบัติข้อนั้น วันนั้นปฏิบัติข้อนี้ ท�าอยู่ใน ๘ ข้อนั้น ซึ่งเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘  
ผมได้บรรยายไว้แล้วอย่างละเอียดตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ ถ้าท�าได้อย่างนัน้
ทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์ ทีนี้ กรณีที่ยังไม่ได้ทั้งหมด ได้บางส่วน ถ้าต้องการจะรู้
ว่าเราเป็นโสดาบันหรือยัง หรือยังเป็นแค่โซดาอยู่ ส เสือ หรือว่า ซ โซ่ ก็มาดู
คุณสมบัติ หากเกิดคุณสมบัติอย่างนี้ข้ึนมา ก็สามารถพยากรณ์ตนด้วยตน ถ้าให้
คนอื่นมาพยากรณ์ มันก็ไม่แน่นอน ผู้ที่บอกได้แน่นอนมีผู้เดียวคือพระพุทธเจ้า  
จึงต้องใช้หลักธรรมเป็นตัวพิจารณา หลักธรรมส�าหรับเป็นเครื่องพิจารณา
คุณสมบัติที่ว่า เป็นโสดาบันแล้วหรือยัง ในพระสูตรหลักๆ ก็มี ๓ ประเด็นด้วยกัน 
พระพุทธเจ้าตรัสกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี
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 ในยุคพุทธกาลบางคนเป็นอริยบุคคล แต่ท่านก็ยังกลัวว่า ถ้าตายไปแล้ว 
จะตกระก�าล�าบาก เช่น เจ้ามหานามะ เป็นอริยบุคคลตั้งนานแล้ว มาวัดฟังธรรม 
จิตใจเป็นกุศลดีมีปัญญา แต่พอเข้าไปในเมือง กิเลสยังไม่หมด เป็นพระอริยเจ้า 
ชั้นต้นนี่ เจอของสวยๆ งามๆ ก็ยังรักอยู่ เจอคนที่ไม่ถูกใจก็ไม่ชอบหน้า ท่านเลย
สงสัยว่า เอ… เราเกิดกิเลสแบบนี้ มีรัก มีชัง ถ้าเกิดเผลอสติ ตายไปตอนนั้น จะไป
เกดิทีไ่หน พระอรยิบุคคลคดิอย่างนีน้ะ จงึไปกราบทลูถามพระพุทธเจ้า พระพทุธเจ้า
จึงทรงรบัรองว่าการตายของพระองค์นีไ้ม่น่ากลวั เพราะพระองค์น้ีมจีติใจทีเ่ลือ่มใส
ไม่หวัน่ไหวในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มศีลี ไม่ขาด ไม่ทะล ุไม่ด่าง ไม่พร้อย 
เป็นต้น ท�านองนี้นะครับ

 ดงันัน้ ไม่มใีครจะชีว่้าใครเป็นอย่างนัน้อย่างนีไ้ด้ ชีไ้ด้เหมอืนกัน แต่อาจจะ
ถกูหรอือาจจะผดิกไ็ด้ วธิกีารท่ีพระพทุธองค์ทรงให้ไว้ กคื็อให้ดตูามธรรม ถ้าอยาก
จะรู้ว่าตนเองอยู่ขั้นไหน ก็ให้ดูตามคุณธรรมที่เกิดขึ้น ตัวลักษณะแท้ๆ ของความ
เป็นโสดาบัน คือผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคนั่นแหละ ปฏิบัติได้ในระดับหนึ่ง มาถึง
ทางทีจ่ะไปนพิพาน แต่ทีนี ้เนือ่งจากอริยมรรคมีองค์ ๘ มีความกว้างขวาง บางท่าน
อาจจะท�าได้ไม่เต็มท่ี เลยยังไม่รู้ว่าเราเป็นโสดาบันหรือไม่เป็นโสดาบัน ก็มี
คณุสมบัติมาเป็นตวัวดั คุณสมบตั ิ๓ ประการ ทีพ่ระพทุธองค์ตรสักบัอนาถบณิฑกิ
เศรษฐี คือ
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 ข้อที่ ๑ อริยสำวกระงับภัยและเวร ๕ ประกำร คือ ศีล ๕ สมบูรณ์นั่นเอง 
ไม่มีเวรภัยแม้แต่ในความคิด เวรคือเจตนาร้ายๆ ที่จะท�าร้ายเบียดเบียนผู้อื่น  
ภัยท่ีน่ากลัวคือกิเลสที่มีการท�าร้ายเบียดเบียนกัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากกิเลส 
อย่างหยาบๆ ดูว่าภัยเวรทั้ง ๕ ระงับไหม เกิดขึ้นมาบ้างไหม คิดจะท�าร้ายชาวบ้าน
เขามีบ้างไหม ถ้าเวรนี้มันหมดไประงับไปทั้งชาติเลย ไม่มีเกิดขึ้นมาอีกเลย  
ท�าอย่างไรก็ไม่มี ถูกด่าก็ไม่มีความคิดเบียดเบียนท�าร้ายใคร ใครท�าอะไรไม่ถูกใจ 
ก็ไม่เคยคิดจะไปท�าร้ายด่าใครเขา อันนี้เรียกว่าศีลข้อที่ ๑ ดีมาก เวรข้อที่ ๑ ระงับ
แล้ว เวรข้อที่ ๒, ๓, ๔, ๕ ก็ท�านองนี้ 

 ภัยและเวรมันระงับแล้ว ภัยส�าหรับพวกเราทั้งหลายคือกิเลส บาปอกุศล
นีแ้หละ กเิลสอกศุลแรงๆ ท่ีจะพาเราไปตกอบาย การฆ่าสตัว์ ให้ผลเตม็ทีก็่ตกอบาย 
ถ้าเศษกรรมก็ท�าให้เราถูกทิ่มแทง อายุสั้น เป็นต้น คุณสมบัติข้อที่ ๑ เป็นด้านศีล 
พระโสดาบันนี้มีศีล ๕ สมบูรณ์ ไม่มีผิดแม้แต่ในความคิด 

 ถ้ายังไม่ได้อริยมรรคมีองค์ ๘ ยังไม่เป็นโสดาบัน มันยังไม่ระงับ ถึงตอนนี้
จะยังไม่มีความคิดนี้ พอมีเหตุมันก็ขึ้นมาอยู่เรื่อย ยังมีเชื้อให้มันขึ้นมา ถ้าเจตนา
ผิดศีลยังขึ้นมาได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นโสดาบัน จะปฏิบัติอะไรขนาดไหน ถ้ายัง 
ไม่ระงบักย็งัไม่ใช่ เชก็ง่ายๆ อย่างนี ้ถ้าเวรระงบัแล้วกล็องเชก็คณุสมบตัข้ิออืน่ๆ นี้ 
กรณีต้องการพยากรณ์ ถ้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องคิดมาก เราก็ปฏิบัติไปเรื่อย ท�าตาม 
อริยมรรคไปเท่านี้แหละ นี้คุณสมบัติข้อที่ ๑
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 ข้อที่ ๒ คือ ประกอบด้วยคุณธรรมของผู้บรรลุโสดำ ๔ ประกำร เป็น
คุณสมบัติในด้านจิต ท�าให้จิตมีความมั่นคงลึกซึ้ง

 ด้านจิต คอื ด้านสมาธนิัน่แหละ มคีวามสุขด้านจติทีห่าได้ไม่ยาก ไม่ล�าบาก 
เป็นเครื่องอยู่ของจิตโดยมาก ด้านจิตที่มีความลึกซึ้ง มีที่อยู่ มีหลักฐานที่มั่นคง  
คือคุณพระรัตนตรัย ไม่ลืมคุณพระรัตนตรัยเลย เหมือนกับว่ามีคุณพระพุทธเจ้า 
พระธรรม พระสงฆ์ ติดอยู่ในจิต เป็นผู้ที่เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  
อิติปิ โส ภควา เหมือนที่เราสวดนั่นเอง ผู้ที่ปฏิบัติอริยมรรคจนเป็นโสดาบันแล้ว
จิตใจเขาจะมั่นคง มั่นคงในเรื่องอะไร ในคุณของพระพุทธเจ้า หยั่งลงอย่างมั่นคง 
ไม่หวั่นไหวโยกคลอน จิตมั่นคงคือเป็นสมาธิน่ันเอง มีความตั้งม่ันเป็นหลักฐานดี 
คือเลื่อมใสไม่หวั่นไหว หยั่งลงมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าว่า แม้เหตุนี้ๆ พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ จิตจะหยั่งลงไปในนั้นตลอด ไม่ลืมคุณ
พระพุทธเจ้า เหมือนกับคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์อยู่ในใจตลอด 
มั่นใจเรื่องกรรมและผลของกรรม ไม่กลัวเสียงติฉินนินทาอะไรต่างๆ ไม่กลัวไป 
ตกระก�าล�าบาก เหมอืนกบัเป็นคนท่ีมคุีณพระคุม้ครองแล้ว ค�าว่าคุณพระคุม้ครอง
ไม่ใช่คุ้มครองข้างนอก แต่หมายถึงหยั่งลงในจิต คนที่มีคุณพระคุ้มครองจริงๆ  
ก็คือพระโสดาบันเป็นต้นไป
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 ส่วนพวกเราก็ต้องมาสวดเอา ถ้าไม่ได้ปฏิบัติอริยมรรคจิตมันไม่หยั่งลง 
เหมือนการสมาทานศีล นั่นก็ดีแล้ว สวดก็ดีแล้ว ถ้าต้องการให้หยั่งลง มีคุณสมบัติ
เป็นคณุธรรม ก็ต้องมาปฏบิติัอริยมรรคให้ถงึความเป็นพระโสดาบนั ประกอบด้วย
ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันหยั่งลง 
มั่นในคุณพระธรรมว่า สวากขาโต ภควตา ธัมโม แบบที่เราสวด ในด้านคุณของ
พระสงฆ์ก็เหมือนกัน ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว หยั่งลงมั่นใน 
พระสงฆ์ หยั่งลงมั่น มีหลักฐานมั่นคง ไม่เอนไปทางนั้นไปทางนี้ พระรัตนตรัย 
สอนให้เชือ่กรรมและผลของกรรม สอนสกิขาต่างๆ ให้ฝึกฝนสงูข้ึนไป พระโสดาบันนี้
จึงมั่นคงเรื่องนี้มาก

 เรื่องดีเร่ืองชั่ว ก็จะว่าไปตามกรรมทั้งหมด ไม่มีเรื่องขลังศักดิ์สิทธิ์ เราก็
สังเกตดู ถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้อง ก็จะค่อยๆ มีคุณสมบัติเหล่านี้ขึ้นมาเรื่อยๆ ทีนี้ ถ้า
ต้องการจะเชก็ดวู่า เราถงึโสดาบนัไหม กต้็องดวู่ามนัมัน่คงเตม็ทีอ่ย่างทีพ่ระพทุธองค์
ตรัสไว้หรือไม่

 และประการท่ี ๔ คอื ท่านประกอบด้วยอรยิกนัตศลี ทีไ่ม่ขาด ไม่ทะล ุไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ไม่มีความยึดถือลูบคล�า ศีลนั้นไม่ถูกตัณหาทิฏฐิเข้ามาครอบง�า 
เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิ นี้เป็นคุณสมบัติด้านจิต คือด้านสมาธิ

 เวรทัง้ ๕ ระงบั คอืคณุสมบตัด้ิานศลี ส่วนคณุสมบัต ิ๔ ข้อนี ้ท�าให้จติม่ันคง
ตัง้มัน่ พระโสดาบนักจ็ะมจีติมคีวามต้ังมัน่ระดบัหนึง่ ไม่หวัน่ไหวไปตามค�าพดูของ
คนนั้นว่า คนนี้ว่า ถูกอาจารย์โน้นว่าอย่างโน้น อาจารย์นี้ว่าอย่างนี้ ไม่มีอีกต่อไป 
เพราะรู้แล้วว่าข้อปฏิบัติมีอย่างเดียวคืออริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างนี้นะครับ
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 พวกเราก็สามารถจะเป็นอย่างนั้นได้ อาศัยศรัทธาในปัญญาของ
พระพุทธเจ้า ในเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละ แค่นี้ก็ 
ไม่หวั่นไหวไปมากแล้วนะ ถ้ายังไม่มีการปฏิบัติเป็นของตนเอง ก็อย่างว่าแหละ  
ต้องมีหวั่นไหวบ้าง นี้เป็นคุณสมบัติที่ ๒ ที่จะเป็นตัววัด เป็นคุณสมบัติด้านจิต  
มีจิตมั่นคง มีความเลื่อมใสผ่องใส หยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธเจ้า  
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ ตามบทสวดที่เราสวดนั่นแหละ ผู้ที่ผ่านการปฏิบัติ 
ตามแนวอริยมรรค ได้ฝึกสมถะวิปัสสนา ได้ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า  
มีคุณสมบัติพอสมควร เวลาสวดบทต่างๆ ก็จะมีความซาบซึ้งลงไปมากขึ้น และ
รู้สึกว่าใกล้ชิดกับพระรัตนตรัย รู้สึกว่าคุณเหล่านั้นหยั่งลงไปในใจ 
 
 คุณทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวกันหยั่งลงไปในใจนั่นแหละ ท้ายที่สุดก็จะรวม 
เป็นอันเดียว ดูเหมือนมี ๓ แต่จริงๆ เมื่อ ๓ มารวมลงในใจก็อันเดียวกัน เหมือน
องค์มรรคม ี๘ เวลาปฏบัิตแิรกๆ เหมอืนหลายอนั ปฏบิตัอินัโน้นอนันี ้แต่ท้ายทีส่ดุ
เหลืออันเดียวคือมารวมเป็น ๘ คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์  
กเ็หมอืนกนั เหมอืนหลายอย่างเหลอืเกนิ เวลาสวดนี ่บางทจี�าไม่ไหว พระคณุเยอะ
เหลือเกิน แท้ที่จริง เมื่อได้ผ่านการปฏิบัติแล้วก็มารวมเป็นอันเดียวอยู่ในใจคน 
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 นี้เป็นคุณสมบัติในด้านจิต คือประกอบด้วยคุณธรรมของพระโสดาบัน 
โสตำปัตตยิงัคะ ๔ ประการ คอื (๑) ประกอบด้วยความเล่ือมใสไม่หวัน่ไหวอันหยัง่
ลงมัน่ในคณุพระพทุธเจ้า (๒) ประกอบด้วยความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวอนัหยัง่ลงมัน่
ในคุณพระธรรม (๓) ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวอันหยั่งลงมั่นใน 
พระสงฆ์ และ (๔) ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจ ศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจ
ท่านเรยีกว่าอริยกนัตศีล เป็นศีลท่ีอยูใ่นจิต เป็นศีลทีคุ่ม้ครองจติอยู ่พอตืน่ข้ึนมาป๊ับ
ก็จะรู้สึกว่ามีศีลขึ้นมาพร้อมกัน แม้สิ้นชีวิตแล้วไปเกิดภพหน้า ก็มีศีลนี้อยู่เสมอ  
ไม่ขาดหลุดหายไปไหน คุ้มครองจิตอยู่ไม่มีขาด และศีลอันนี้จะเป็นไปเพื่อสมาธิ  
นี้เป็นคุณสมบัติในด้านจิต

 ข้อท่ี ๓ มีปัญญำพิจำรณำปฏิจจสมุปบำทได้ทะลุปรุโปร่ง ถ้าเป็น
คณุสมบตัด้ิานปัญญา ผูท่ี้ฝึกอริยมรรคมาพอสมควร กจ็ะเกดิปัญญาเหน็ความจรงิ
ชัดเจนมากขึน้ตามล�าดบั เนือ่งจากอรยิมรรคมอีงค์ ๘ ประการนี ้เป็นมชัฌมิาปฏปิทา 
ซึ่งเป็นเหตุเกิดจักขุ เป็นจักขุกรณี ท�าให้เกิดญาณ เกิดญานกรณี พอมีตา มีญาน 
ก็จะสามารถพิจารณาธรรมะข้ันลึกซ้ึงได้ แม้ไม่เห็นด้วยตาตนเอง แต่ก็สามารถ
เข้าใจธรรมะลึกๆ ได้ชัดเจน เข้าใจธรรมะต่างๆ ได้ชดัเจนลกึซึง้ยิง่ขึน้ เวลาฟังธรรม
ลกึๆ เรือ่งขันธ์ เร่ืองอริยสจั เร่ืองปฏจิจสมปุบาท สามารถพจิารณาได้ทะลปุรโุปร่ง 
เข้าใจชัดเจน แต่ถ้าเป็นว่า โอย... อ่านทีไรก็มึนหัวทุกที ฟังทีไรก็ไม่รู้เรื่อง แสดงว่า
ปัญญายังไม่ค่อยมี ปัญญายงัไม่เข้าใจทะลุปรโุปร่ง ถ้าได้มีการฝึกอรยิมรรค์มีองค์ ๘ 
มาพอสมควร ได้ธรรมจักษุขึ้นมา ต่อไปได้ฟังธรรมะขั้นลึกๆ ละเอียดๆ ที่แสดง
ความไม่มตีวัตน แสดงกระแสท่ีหมนุวนไปในวฏัฏะสงสารก็จะเข้าใจชดัเจนขึน้
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 พระโสดาบนัจะสามารถใส่ใจปฏจิจสมปุบาทได้ตลอดสายเลย เข้าใจหมดว่า 
กระบวนการเกดิทกุข์เป็นมาได้อย่างไร เหตุม ี ผลม ี แต่ไม่มตีวัตน ไม่มตีวัตนเลย 
ในอดีต ไม่มตัีวตนในอนาคต และไม่มตีวัตนปัจจบุนั เข้าใจกระแสแห่งเหตแุละผล 
ทีต่่อเนือ่งกัน เรือ่งความไม่มตีวัไม่มตีนนีมั้นยาก พระโสดาบันสามารถมองทะลหุมด
ด้วยปัญญา ไม่จ�าเป็นต้องเห็นอดตีชาต ิ ไม่จ�าเป็นต้องระลกึชาตไิด้ แต่เข้าใจด้วย
ปัญญา ไม่มีความสงสัยในขันธ์อดีต อนาคต หรือปัจจุบัน ถ้าจะเป็นไปก็เป็นไป 
ตามเหตุ และถ้าจะหมดไปก็หมดไปเมื่อหมดเหตุ เข้าใจชัดหมดอย่างนี้ นี้เป็น
คณุสมบตัด้ิานปัญญา

 พระพุทธองค์ตรัสว่า คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ มนสิการโดยแยบคาย
ด้วยดี ซึ่งปฏิจจสมุปบาท เข้าใจสิ่งต่างๆ ที่อิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ไหลไปใน
รูปกระแส ไม่มีตัวไม่มีตน เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้ สิ่งนี้ 
จึงเกิดขึ้น เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ก็ไม่มี เพราะการดับไปของสิ่งน้ี สิ่งนี้จึงดับไป  
อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท อันนี้เข้าใจชัด จะพิจารณาได้หมดทุกเรื่อง จะเห็น
ความไม่มีตัวตน เห็นธรรมก็คือเป็นปฏิจจสมุปบาท ธรรมคือสิ่งที่ไม่มีตัวตน  
พระโสดาบันจึงละสักกายทิฏฐิ ละความเห็นผิดที่ว่ามีตัวมีตนได้ ตัวตนนี้เป็นเพียง
สมมติเท่านั้น

 ความจริง คือ สิ่งต่างๆ มันอยู่ในรูปกระแส ไหลไปเรื่อยไม่มีหยุดนิ่งมั่นคง 
เป็นกองทุกข์หมุนวนไปในวัฏฏะ ด้วยความไม่รู้อริยสัจ ท�าให้มีอวิชชาขึ้นมาจับ
สภาวะต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนในกระแสนัน้ จับว่าเป็นตวั เป็นตน เป็นเรา เป็นเขา แท้ทีจ่รงิ
เป็นเพียงกระแสของธรรมเท่านั้นเอง เมื่อไม่มีปัญญา ทิฏฐิก็เกิดขึ้นมาทีหลัง
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 สมมตว่ิาเราถกูด่า แท้ทีจ่รงิ เรา มาทีหลังเขานะ ไม่ใช่มีอยูก่่อน ทีมี่อยูก่่อน 
คือ มีหูเป็นของเกิดดับ ต่อจากนั้นก็มีเสียงมากระทบหู ต่อจากนั้นคืออะไร เสียง
มากระทบหูแล้วก็เกิดการรับรู้คือโสตวิญญาณ ยังไม่มีตัวตนนะ ตัวตนมาทีหลัง  
มีหูดี แล้วมีเสียงมากระทบหู เกิดโสตวิญญาณ เหตุ ๓ ประการรวมกัน เป็นผัสสะ 
พอผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกสบายใจ ไม่สบายใจ รู้สึกเฉยๆ ความรู้สึกสบายใจ 
ความรู้สึกไม่สบายใจ ก็ไม่มีตน พอไม่มีปัญญา รู้จักความรู้สึกต่างๆ ตามความ 
เป็นจริง ก็จะเกิดความเห็นผิด มีตัวตนเข้ามาทีหลัง มันมาทีหลังเขา พอมาทีหลัง
เขา แล้วมันรวบหมดเลย เป็นเขาด่าเรา เราไม่พอใจเขา ท�านองนี้ มันไม่เป็น 
กระแสแห่งเหตุปัจจัย พระโสดาบันสามารถกระจายสภาวะเหล่านี้ได้ พิจารณา
ไม่มีติดตันที่ใดที่หนึ่ง

 พวกปุถุชนยังมีติดตันอยู่เรื่อย ทั้งๆ ที่ตัวตนมาทีหลังนะ บ้านก็เป็นบ้าน 
บริษัทก็เป็นบริษัท ท่ีนั่งก็เป็นท่ีนั่ง ตัวเราของเรานี่ก็มาทีหลัง ลมหายใจเข้า 
ลมหายใจออกมาก่อน มานั่งอยู่ที่นี่ มีเหตุการณ์ตั้งเยอะแยะ ไม่รู้กี่อย่าง สักหน่อย
ความยึดถือเกิดขึ้น ตัวเรากับของเราโผล่มาทีหลัง แล้วมันรวบเอาหมด มันผิด 
อยู่ตรงนี้ พระโสดาบันท่านไม่เห็นผิด จึงไม่โดนรวบอีกต่อไป เห็นเป็นกระแส  
นี้เรียกว่าสามารถมนสิการปฏิจจสมุปบาทด้วยปัญญาได้ชัด ไม่มีจุดติดตันที่ใด 
ที่หนึ่ง ท่านเช้าใจชัด ส่วนพวกท่ียังไม่ได้เป็นพระโสดาบันก็จะมีติดขัดที่ใดที่หนึ่ง 
ไม่รู้ว่าตัวเราของเราโผล่ออกมาตอนไหนแน่
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 เราถกูด่า ไม่ใช่มตีวัเรานัง่เป็นแท่งก้อนๆ ไม่ใช่ตวัตนอยูเ่ป็นกระสอบทราย
ให้เขาต่อย ไม่มเีราเป็นผูถ้กูกระท�า ไม่มตีวัตนให้เขาหรอืใครด่าทีไ่หน ทีเ่ป็นก้อนๆ 
นี้เป็นธาตุ ๔ ธาตุ ๔ มีก่อน มีแต่ของไม่เที่ยง ของไม่เที่ยงเป็นเหตุ ก่อให้เกิดของ
ไม่เทีย่ง เป็นกระแสสบืต่อกนัมาเรือ่ยๆ มีโสตปสาทยงัดีอยู ่มีเสยีงมากระทบ มีการ
ได้ยิน มีความรู้เรื่อง มีความคิดปรุงแต่ง มีนั่นมีนี่ก่อนตั้งนาน กว่าจะมีตัวเราโผล่
ขึ้นมาทีหลัง มีรูป มีนาม อื่นๆ เกิดดับมากมาย มันเป็นอย่างนี้นะ แต่ในความรู้สึก
ของปุถุชน เวลามีตัวตนเกิดขึ้น รู้สึกว่า มีเรานั่งอยู่รอให้เขาด่าเอา อย่างนี้เป็นต้น

 ยกตัวอย่าง สมมติโดนตบ จริงๆ ที่มีมาก่อนคือธาตุ ๔ พอมีธาตุ ๔  
มีกายปสาทอยู่ในกายนี้ มีมือชาวบ้านตบปังเข้า เกิดผัสสะ เกิดความรู้สึก ตัวเรา
โผล่มาทีหลังนะ ไม่ใช่เราอยู่ก่อน ไม่ใช่เขาอยู่ก่อน ตัวเรา ตัวเขา เป็นสมมติ  
พวกที่ไม่เข้าใจ ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ ยังติดสมมติ ยึดถือสมมติเหนียวแน่นก็ว่า เราถูก
เขาต่อย ถูกเขาตี ถกูเขาว่าอย่างนัน้อย่างนี ้เราเป็นผูถ้กูกระท�า ปรงุแต่งไปว่า ท�าไม
ต้องมาท�าเรา เขาไม่น่ามาท�าเรา อะไรเยอะแยะ จนกระทั่งถ้าไม่ระวัง ขาดศีล 
สามารถท�าร้ายเบียดเบียนกันได้ ทุจริตจึงเกิดจากการถูกหลอก เกิดจากอุปาทาน 
เกิดความยึดถือที่รุนแรง
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 ยงุกดัเรา เรากบัยงุใครมาก่อน เรำมันมำทหีลงันะ แต่ในความรูส้กึ ส�าหรบั
คนที่ขาดสติ จะรู้สึกเหมือน มีเราอยู่คนหนึ่งก่อนแล้วถูกยุงมากัด แท้ที่จริงแล้ว 
มีแขนที่เป็นธาตุ ๔ รวมประชุมกันขึ้นเป็นกาย มีกายปสาทดี ยุงก็มากัดเอา พอ 
ยุงกัด เป็นผัสสะ ก็เกิดอาการคัน คือเวทนา เนื่องจากร่างกายมันก็ต้องปรับตัว  
มีอะไรจิ้มเข้าไป มันก็ต้องปรับสภาพให้มันสมดุล ก็เกิดอาการเจ็บบ้างอะไรบ้าง  
ก็เป็นเรื่องธรรมดา หากไม่มีปัญญา ก็หลงว่า เราถูกยุงกัด เราก็มาทีหลัง

 คุณสมบัติด้านปัญญาของพระโสดาบัน ท่านจะเห็นกระบวนการเหล่านี้
ชัดเจน มองเห็นภาพชัด ส่วนผู้ที่ยังไม่เป็นพระโสดาบัน จะมีเราโผล่ขึ้นมาตรงโน้น
ทีตรงนี้ที ถ้ายังรู้สึกว่า มีตัวเราถูกกระท�า เราท�าเขา หรือเขาท�าเรา กิเลสเหล่านี้
เกิดขึ้นมา แสดงว่ายังไม่เป็นพระโสดาบัน ส่วนพระโสดาบันมองดูอะไรก็ไม่มีเรา 
ส่วนตัวเราเป็นสมมติ ก็พูดได้เหมือนคนอื่นปกติ

 เราถูกด่า เราถูกนินทา เป็นต้น พูดได้ปกติ แต่ไม่รู้สึกว่ามีตัวเราจริงๆ โผล่
ขึน้มา มันเป็นสมมตเิท่านัน้ พระโสดาบนัจงึแยกแยะได้ระหว่างสมมตกัิบความเป็น
จริง สิ่งต่างๆ อิงอาศัยกันมาเรื่อยๆ ตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาท พอแยกแยะ
ได้ท่านก็ไม่ติดสมมติ แต่ยังรักยังชังได้ ส่วนพวกปุถุชนที่ไม่ได้สดับ ติดสมมติกัน 
เต็มที่เลย มีตัวเรา มีของเรา มีตัวเขา มีของเขา เต็มที่เลย อย่ามาแหยมนะ เขาว่า
อย่างนัน้ ทัง้ๆ ทีไ่ม่ต้องแหยม มนักต็ายอยูแ่ล้ว เวลายดึตดิเตม็ที ่กร็ูสึ้กว่าเหนยีวแน่น 
ติดสมมติ มีตัวเรา เราเป็นนั่น เราเป็นนี่ จริงจังกันเต็มที่ ผู้ที่ได้ปฏิบัติอริยมรรค 
มาพอสมควร การติดในสมมติก็จะค่อยๆ คลายออกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อเป็น
พระโสดาบนักไ็ม่เหลอืความเหน็ผดิในเรือ่งตัวตนสมมต ิแต่ยงัมีความตดิในแง่อ่ืนๆ 
อยู่ติดด้วยอ�านาจตัณหาบ้าง มานะบ้าง แต่ความเห็นผิดว่ามีตัวตนจริงๆ มันไม่มี
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 พอเลิกเห็นผิด ทุจริตต่างๆ ที่จะท�าเพื่อตน ไปด่าเขา ไปผิดศีล มันก็ไม่มี  
นีค้ณุสมบัตทิีส่ามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นโสดาบนั มอียู ่๓ ข้อด้วยกนั ท่าน
ทั้งหลายก็จ�าไว้นะครับ วิธีการปฏิบัติเดี๋ยวค่อยบรรยายให้ฟัง ท่านไหนที่ผ่านการ
ปฏิบัติมาแล้ว เอ... เราใกล้ถึงโสดาบันหรือยัง ก็ดูตามนี้ 

 คุณสมบัติ ข้อที่ ๑ เป็นชุดศีล คือภัยเวร ๕ ประการระงับได้ ไม่มีเจตนา 
ทีจ่ะผดิศลี ไม่มคีวามคดิอะไรในแง่ผดิศลีขึน้มาเลยโดยประการทัง้ปวง กพ็ยากรณ์
ตนของตนเองได้นะ มีในพระสูตร ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระโสดาบัน 
บอกว่า ฆราวาสนีม้นัคบัแคบเหลอืเกิน แต่อาศยัธรรมะของพระพทุธเจ้ากช่็วยตวัเอง
ได้ อย่างคนเป็นอ�ามาตย์ คอยดูแลมเหสีและนางสนมของพระราชา นางสนมมีแต่
สวยๆ ทั้งนั้น อ�ามาตย์นี้ผู้เป็นพระโสดาบันก็มารายงานว่า ข้าพระองค์ต้องไปดูแล
นางสนมของพระราชานี ้มแีต่ผวิสวยๆ แต่ความคดิทีจ่ะล่วงละเมดิในนางเหล่านัน้
ไม่มีเลย อย่างนี้เรียกว่ามันระงับ ถ้าไม่ใช่โสดาบันมันไม่ระงับนะ เห็นสาวสวยๆ 
เป็นไง ได้เป็นแฟนคงจะดีนะ ได้แตะเนื้อต้องตัวสักนิดหนึ่ง คงจะดี มันว่ากันไป
ท�านองนี้ ถ้าเป็นโสดาบันน่ีความคิดอย่างนี้ไม่มี คิดพอใจแตะต้องเฉพาะภรรยา
ของตวัเอง ส่วนคนอืน่มนัคดิไม่ออก คดิไม่เป็นนะ อย่างนีเ้รยีกว่าระงบัแล้ว ในพระสูตร 
มีสาวกมารายงานว่าอย่างนี้ 
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 คุณสมบัติชุดที่ ๑ คือภัยเวร ๕ ประการระงับ ท่านทั้งหลายปฏิบัติ อยาก
จะรู้ว่าไปทางโสดาบันไหมก็ดูได้ อันนี้ในกรณีที่ต้องการพยากรณ์ ต้องการจะดูว่า
ถึงขั้นไหน ถ้าไม่ต้องการรู้อะไรมาก เราต้องการถึงนิพพาน เราก็บ่ายหน้าไปเลย 
ปฏบิตัอิรยิมรรค เจริญศีล สมาธ ิปัญญา ให้เต็มที ่ไม่ต้องสนใจว่าอยูร่ะดับไหนกไ็ด้ 
กรณีต้องการจะดู ก็ดูอันที่ ๑ คือภัยเวร ๕ ประการระงับ

 ข้อที ่๒ ดคูณุสมบตัใินด้านจติว่า หยัง่ลงเป็นอย่างไรบ้าง คุณสมบัตใินด้านจติ 
ด้านสมาธิก็จะมีคุณสมบัติของพระโสดาบัน ๔ ประการ คือ เลื่อมใสไม่หวั่นไหว 
ในคุณพระพุทธเจ้า ไม่หวั่นไหวในคุณพระธรรม ไม่หวั่นไหวในคุณพระสงฆ์  
คุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์นี้หยั่งลงไปในใจ และมีอริยกันตศีล  
มีศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจ รักศีลมาก ไม่ยอมทิ้ง ติดอยู่กับใจ แม้เปลี่ยนภพ
ชำติก็ยังมีศีลเสมอ และศีลนี้เป็นไปเพื่อสมาธิ ความรักศีลนี้ไม่ใช่เพื่อตน เพื่อ 
ของตน แต่เห็นว่าศีลเป็นคุณงามความดีชั้นต้นท่ีจะเป็นไปเพ่ือสมาธิ เนื่องจาก 
พระโสดาบันน้ีสมาธิยังไม่บริบูรณ์ ต้องระดับพระอนาคามี สมาธิจึงจะสมบูรณ์  
พระอรหันต์ปัญญาจึงจะบริบูรณ์ สิ่งท่ีบริบูรณ์ส�าหรับท่านก็คือศีล จิตของท่าน 
ก็จะหยั่งลงมั่นในชั้นศีล ก็เป็นคุณสมบัติด้านจิต
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 ข้อที่ ๓ อีกอันหนึ่ง เป็นคุณสมบัติในด้านปัญญา เป็นผู้ที่สามารถพิจารณา
มนสิการใส่ในใจปฏจิจสมุปบาทได้ตลอดสาย ไม่มีตวัตนแทรกอยูสั่กทีเ่ลย มีเวทนา 
ความรู้สึกสุข ความรู้สึกทุกข์ เกิดขึ้น ถ้าเป็นปุถุชน ก็ว่าเราสุข เราอร่อยเหลือเกิน 
เช่น กินอาหาร กินข้าวเหนียวมะม่วงนี่ แหม... เราอร่อย เรามันมาทีหลังนะ  
ในความรู้สึกของผู้ไม่มีปัญญา เหมือนกับมีเราอยู่ก่อนเลย มีตัวเราคอยกินมะม่วง 
มะม่วงมาทีหลังเรา เขาว่าอย่างนี้นะ แท้ที่จริงเรามาทีหลัง เพราะมีธาตุ ๔ ทีนี้  
มันก็เกิดความหิว คือทุกขเวทนา เวลาธาตุมันต้องการอาหาร เนื่องจากอาหารนี้
มันเลี้ยงร่างกาย ท�าให้ร่างกายอยู่ได้ พอกายมันจะอยู่ไม่ได้มันก็ส่งอาการบอก 
อาการบอกก็คือความหิว พอหิวก็ต้องหาอาหารให้มัน ที่มีอยู่จริงนี้ ก็คือธาตุ ๔ 
อาหารใส่เข้ามา เกิดผัสสะ มีความรู้สึก เอร็ดอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเวทนา 
ส่วนตวัเรามาทหีลงั คนทีไ่ม่รูเ้ร่ืองเลยดเูหมอืนกบัตวัเรามาก่อน ยงัมองไม่ตลอดสาย

 ส่วนพระโสดาบันนี้มองได้ตลอดสาย เข้าใจหมดชัด เหตุปัจจัยมันมา 
อย่างนี้ๆ พอผัสสะก็เกิดเวทนา พอเกิดเวทนาก็มีตัณหา มีความรู้สึกนึกคิดเพื่อ 
ตัวตนอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา ตัวตนไม่มีจริง แต่มันเกิดจากความคิด มันมาทีหลัง 
ท่านเข้าใจ กไ็ม่เข้าใจผดิคดิว่ามตีวัเราจริงๆ ไม่เข้าใจผดิว่ามขีองเราจรงิๆ พวกปถุชุน
คิดว่ามีตัวเรา เห็นผิดด้วยว่ามีเราจริง เขาไม่เข้าใจตรงนี้ ส่วนพระโสดาบันเข้าใจ
ตรงนี้แล้ว โอ... มันมาทีหลัง ตัวนี้ ตัวเรา ของเรา ไม่มีจริง เกิดขึ้นตอนมันคิด  
คิดว่ามีเรา แต่ว่าเป็นแค่ความคิด ไม่ได้มีเราจริงๆ ไม่ได้มีของเราจริงๆ ความคิดนี้
กเ็กดิขึน้แล้วก็ดบัไป ไม่เทีย่งแท้ถาวรอะไร ส่วนปุถชุนเวลาคิดว่ามีตวัเรา มีของเรา 
ก็เห็นว่ามีตัวเราจริงๆ ด้วย เรียกว่ามีความเห็นผิด ต่างกันอย่างนี้ นี้ในชั้นปัญญา
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 สรปุแล้ววนันี ้ได้อ่านพระสูตรให้ฟังเกีย่วกบัสตูรโสดาบนั เป็นเบือ้งต้นก่อน 
พูดประเด็นที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน โสดาบัน มาจากค�าว่า 
โสตะ + อาปันนะ โสโต + อาปันโน โสโต น้ีคอือรยิมรรคมีองค์ ๘ ผูท้ีป่ระกอบด้วย
อริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เรียกว่าโสดาบัน ผู้นี้มีชื่อ 
อย่างนี้ มีโคตรอย่างนี้ เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นส�าหรับเรียกท่านเหล่านี้ ชื่อนี้เป็นสิ่งตั้งขึ้น
จากธรรม เกิดจากธรรม ธรรมเนรมิตขึ้น ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากชาติก�าเนิด ฉะนั้น 
ไม่ได้เป็นพระโสดาบันมาแต่ก�าเนิด มาท�าเอาทีหลัง เหมือนเราทั้งหลายที่มีชื่อ 
ต่างๆ กัน ไม่ได้คลอดออกมาพร้อมชื่อ มาตั้งเอาทีหลัง ค�าว่า โสดาบัน จึงเป็น 
ค�าสมมติ ส�าหรับเรียกผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้เป็นความหมาย 
ในลักษณะตามค�าแปล
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 หากต้องการพยากรณ์ตนด้วยตน พระพุทธองค์ทรงแสดงคุณสมบัติ  
๓ ประเด็น ที่น�ามาใช้ในการพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นพระโสดาบัน นี้พูดถึง 
ตัวคุณสมบัติ หลังจากท่ีมีการท�าตามอริยมรรคแล้ว พอท�าตามก็จะมีคุณสมบัติ
อย่างนี้ ตัวเหตุที่ประกอบกันนี้คืออริยมรรคมีองค์ ๘ พอมีเหตุอย่างนี้แล้ว จะได้
คุณสมบัติ มีคุณสมบัติ ข้อที่ ๑ ด้านศีล คือเวรทั้ง ๕ ระงับ มีศีล ๕ สมบูรณ์นั่นเอง 
พวกเรายังไม่ระงับ เลยต้องมีการสมาทานและระมัดระวังอย่าให้มันล่วงละเมิด 
ส่วนพระโสดาบัน เวรทั้ง ๕ ระงับแล้ว ข้อที่ ๒ ด้านจิต คือ ท่านเป็นผู้ที่มีจิตหยั่ง
ลงมัน่ไม่หวัน่ไหวในคณุพระพทุธเจ้า คณุพระธรรม คณุพระสงฆ์ และหยัง่ลงในศลี
ที่พระอริยเจ้ารักใคร่พอใจ เป็นไปเพื่อสมาธิ และคุณสมบัติ ข้อที่ ๓ คือคุณสมบัติ
ในด้านปัญญา เป็นผู้ที่สามารถพิจารณาปฏิจจสมุปบาทได้ทะลุปรุโปร่ง ไม่เห็น 
มีตัวตนอยู่สักที่ ไม่มีเราจริงอยู่สักที่เดียว พิจารณาได้ไม่มีติดตัน ไม่มีสิ่งไหนที่มัน
แน่นอนเทีย่งแท้ ไม่มสีิง่ใดเป็นอัตตาตวัตน ส่วนพวกทีเ่หน็ผดิ จะรูส้กึมเีราอยูก่่อน 
มีอัตตาค้างเติ่งอยู่ที่โน่นที่นี่ มีผู้สร้างอยู่บนหัวเรา อะไรไม่รู้เยอะไปหมด มีผู้กิน  
มีผู้คิด มีผู้เสวยผล มีผู้รับผล มีผู้รับผลประโยชน์ แต่พระโสดาบันเข้าใจชัด ไม่เห็น
ว่ามตีวัตนอยูท่ีใ่ดทีห่นึง่ จงึไม่มคีวามสงสยัในเรือ่งภพชาตกิารเวยีนว่ายตายเกดิอะไร
ทัง้สิน้
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 วันนี้พูดประเด็นที่ ๑ เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน  
คราวต่อไปกจ็ะอ่านพระสูตรอ่ืนๆ ให้ฟัง และขยายความในประเด็นอืน่ๆ ต่อไป 

 บรรยายวนันี ้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านีน้ะครบั อนโุมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๓ 

บรรยาย วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมต่อพระรตันตรยั 
สวสัดีครบัผูส้นใจในธรรมะทกุท่าน 

 วันน้ีก็มาฟังธรรมะกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ส�าหรับการบรรยายธรรมะ 
ในช่วงนี ้ กก็ล่าวถงึพระโสดาบนั ซึง่เป็นพระอรยิบคุคลล�าดบัท่ี ๑ ทีไ่ด้ปฏบิตัติาม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงในคราวท่ีแล้ว ผมกไ็ด้กล่าวประเดน็เกีย่วกบัการบรรยาย
เรือ่งพระโสดาบัน มอียู ่๓ ประเด็นด้วยกนั 

 ประเด็นท่ี ๑ อธบิายลักษณะและคุณสมบัตขิองพระโสดาบัน 

 ประเด็นท่ี ๒ อธบิายคุณประโยชน์และอานสิงส์ของความเป็นพระโสดาบัน 

 ประเด็นท่ี ๓ อธบิายวธีิปฏบิตัเิพ่ือเป็นพระโสดาบัน
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 แจกแจงประเด็นท่ีจะพูดไว้ตั้งแต่คราวที่แล้ว และได้พูดถึงลักษณะ 
และคณุสมบตัไิปบ้างเล็กน้อย ค�าว่า โสดำบนั นีเ้ป็นช่ือ เป็นค�าสมมต ิเป็นชือ่เรยีก 
เป็นค�าเรยีกบุคคลท่ีประกอบด้วยอริยมรรคมอีงค์ ๘ ประการ ค�าว่า โสตะ โสโต หรือ 
โสดา หมายถงึ อรยิมรรคมอีงค์ ๘ บคุคลทีป่ระกอบพร้อมด้วยอรยิมรรคมีองค์ ๘  
มจีติหยัง่ลงในอรยิมรรคมอีงค์ ๘ มคีวามชดัเจนในหนทาง อนันีเ้รยีกว่าพระโสดาบัน 
ถ้าแปลตามตวัหนังสือ กแ็ปลว่า ผู้ถึงกระแส กระแสอรยิมรรคมีองค์ ๘ น้ีเป็นกระแส
ทางธรรม เป็นธรรมโสตะ พระโสดาบันเลยได้ชือ่อีกช่ือหนึง่ว่าผูม้ำถงึกระแสธรรม 
ผูป้ระกอบด้วยกระแสธรรม ถ้าเป็นชาวโลกกเ็ป็นกระแสตณัหา กระแสอตัตาตวัตน
ทีไ่ปท�าตามอปุาทาน เกิดกรรม เกดิภพ หมนุวนเวยีน เป็นวฏัฏะสงสาร ส่วนผูท้ีเ่ป็น
พระโสดาบันแล้ว มแีต่ท�าให้หมดกรรมสิน้กรรมไปเร่ือยๆ ตามหลักของอรยิมรรค 
มอีงค์ ๘

 ถ้าเป็นชาวโลกท�าตามตณัหา คือความรกัตน ท�าเพือ่ตวั เพือ่ตน เพือ่ของตน 
นีเ้ป็นเหตใุห้เกดิกรรม ส่วนพระโสดาบนัท�าตามสมัมาทฏิฐ ิ ปฏบิตัติามอรยิมรรค 
มอีงค์ ๘ เดนิไปเรือ่ยๆ จะส้ินกรรมไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถงึพระนพิพาน เมือ่อรยิมรรค
มอีงค์ ๘ สมบรูณ์พร้อมเต็มท่ีด้วยกนัท้ังหมด พระโสดาบันนัน้มีอริยมรรคมีองค์ ๘ 
แล้ว แต่ยงัไม่เตม็ทีย่งัไม่บรบิรูณ์ ท�าได้เพยีงบางส่วน ได้ครบทัง้ ๘ ข้อมาประชุม 
รวมกันครัง้ทีห่นึง่ ชดัเจนในข้อปฏบิตัิ
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 อรยิมรรคมอีงค์ ๘ นัน้ เลยเรียกชือ่ว่ามัชฌิมาปฏปิทา เป็นข้อปฏบัิตทิีพ่อดี 
ถกูต้อง เหมาะสม ท�าให้เกดิดวงตา ท�าให้เกิดญาณ พอมีดวงตาเหน็อริยสจั ๔ และ
อรยิมรรคมอีงค์ ๘ นีก็้จะเปล่ียนช่ือเป็นทุกขนโิรธคามินปีฏปิทา กอ็นัเดยีวกนันีเ้อง

 ถ้าตอนท่ีปฏบิติัเบือ้งต้น ท่ีเป็นเหตุให้เกิดดวงตา เกิดญาณปัญญา เรยีกว่า
มัชฌิมาปฏิปทา อย่างพวกเราปฏิบัตินี้ ปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตา จะมีดวงตาก็ต้อง
ประกอบด้วยอรยิมรรคมีองค์ ๘ นีแ้หละ ถ้ายงัไม่ครบองค์มรรคทัง้ ๘ อย่างน้อย 
จะต้องมีมรรค ๓ ยังเกิดญาณปัญญาขึ้นมาเหมือนกัน ในการปฏิบัติตามหลัก 
สตปัิฏฐาน อาศัยความเพยีร นีค้อืสมัมาวายามะ อาศัยสมัปชญัญะ คือสมัมาทิฏฐิ 
และอาศยัสติ คอืสมัมาสติ มาประชมุรวมในจติ เกิดเป็นความรูด้้วยปัญญา รูก้ายเป็น
สกัแต่ว่ากาย รูเ้วทนาเป็นสักแต่เวทนา รู้จิตเป็นสกัแต่ว่าจติ รูธ้รรมเป็นสกัแต่ว่าธรรม 
มคีวามรูอ้ย่างน้ีกเ็พ่ือให้ความรู้นีม้ากขึน้ มากขึน้จนสามารถเหน็อรยิสจัได้ ต้องพฒันา
สมัมาทฏิฐใิห้เพิม่ขึน้ พฒันาสมัมาสงักปัปะให้เพิม่ขึน้ พฒันาเพิม่พนู สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ให้มากขึ้น  
พอพฒันาได้มากข้ึนระดบัหนึง่ มดีวงตาเป็นธรรมจกัข ุเหน็อรยิสจั เป็นพระโสดาบัน
ข้อปฏิบตั ิอนันีเ้ปล่ียนช่ือจากมชัฌิมาปฏปิทา เป็นทกุขนโิรธคามินปีฏปิทา
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 ถ้าปฏิบัติโดยถูกต้อง ท้ายที่สุดก็เกิดดวงตาปัญญาข้ึนมา เห็นว่าที่ปฏิบัติ
อยู่นี้ เป็นทางเดนิไปนพิพาน ถ้าไม่มดีวงตา ก็แสดงว่าทีป่ฏบัิติมายงัไม่บรบูิรณ์ ยงั 
ไม่เตม็องค์มรรค หรอือาจจะปฏบิตัผิดิ อันนีก็้ต้องสงัเกตดเูอา ส�าหรบัเราผูป้ฏิบัติ  
ให้ด�าเนนิตามมชัฌมิาปฏปิทาทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเอาไว้ ผูท้ีป่ระกอบด้วยอรยิมรรค 
มอีงค์ ๘ ผูน้ีไ้ด้ช่ือว่าพระโสดาบนั พวกพิธกีรรมอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ทีเ่ป็นสลัีพพต
ปรามาส ท�าเพือ่ตน เพ่ือของตน ให้ตนได้โน่นได้นี ่วธิกีารหรอืพธิกีรรมทีค่ดิว่าจะท�าให้
บรสิทุธิอ์ย่างอืน่กจ็ะหมดไป ข้อลังเลสงสัยในการปฏบัิตธิรรมว่าท�าวิธไีหนด ีวธีิของ
อาจารย์นัน้ด ีหรอืวธีิของอาจารย์นีด้ ีจะหมดไป เพราะเหลอืวธีิเดยีว คอือรยิมรรค 
มีองค์ ๘ ไม่มีอะไรเกินนี้แล้ว เป็นประตูอมตะคือท�าให้ถึงนิพพาน ซึ่งเป็นทาง 
ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบอกเอาไว้ พวกสาวกมีหน้าทีเ่ดินตามทางน้ี

 ทนีี ้ปถุุชนยงัไม่ชัดเจน เลยมวิีธปีฏบิติัอย่างนัน้บ้าง อย่างนีบ้้างหลากหลาย 
ท้ายท่ีสดุจะมารวมองค์มรรคนีแ้หละ ในตอนน้ี เบ้ืองต้นเราปฏิบัตไิม่ครบองค์มรรค 
ในเมือ่ยงัไม่ครบ ฝึกแล้วกต้็องเสริมองค์มรรคให้เพิม่ขึน้จนกระทัง่เตม็ เรือ่งอรยิมรรค
มีองค์ ๘ ผมได้บรรยายไปมากแล้ว ถ้าท�าได้เตม็ทีส่มบรูณ์บรบิรูณ์ จะเป็นพระอรหนัต์ 
ถ้าท�าได้บางส่วน ก็จะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นไป พระโสดาบันนั้นมีองค์มรรค 
ทีบ่ริบูรณ์คอืองค์สมัมาทิฏฐ ิสัมมาทิฏฐเิตม็สมบูรณ์ เป็นผู้ทีส่มบูรณ์พร้อมด้วยทิฏฐิ 
สมบรูณ์พร้อมด้วยทสัสนะ เป็นผูท้ีม่าถงึกระแสธรรม ส่วนพวกปุถชุนทีไ่ม่ได้สดบันี้ 
เป็นไปตามกระแสตัณหา ถูกท่วมทับ บีบคั้นด้วยอ�านาจกิเลส กระแสตัณหานั้น 
ถกูป้องกนัได้ด้วยสต ิแต่ถูกถอนได้ด้วยปัญญา ทีเ่กดิจากการอบรมอรยิมรรค
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 เราทั้งหลายใช้ชีวิตประจ�าวัน ก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติ จึงจะป้องกันกระแส
ตัณหาได้ ไม่อย่างนั้นก็จะถูกตัณหานั้นท่วมทับจิตใจไป กดขี่บังคับ ให้ท�าเพื่อตน 
เพื่อของตน รักชัง และอคติต่างๆ ถ้ามีสติก็จะกันกระแสไว้ได้ กันได้เท่านั้น ไม่อาจ
จะถอนได้ กระแสนั้นสามารถถอนได้ด้วยปัญญา ซึ่งปัญญาที่เป็นดวงตานั้น 
เกิดจากอริยมรรคมีองค์ ๘ 
 
 ค�าว่า พระโสดาบัน นีเ้ป็นเพียงสกัแต่ว่าชือ่ ค�าว่า พระสกทาคาม ีพระอนาคามี 
หรอืพระอรหันต์ ก็เป็นเพยีงแต่ชือ่เหมอืนกัน พระอรหนัต์เป็นชือ่ของผูท้ีป่ระกอบ
ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ท่ีสมบูรณ์เต็มท่ี จนกระท่ังสิ้นอาสวะทั้งปวงได้ หลุดพ้น
เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น อริยมรรคมีองค์ ๘ มีเฉพาะค�าสอนในพระพุทธเจ้าเท่านั้น 
พระพทุธเจ้าจึงตรัสว่า ถ้าภกิษท้ัุงหลายยงัเป็นอยูโ่ดยชอบ คือเป็นอยูด้่วยอรยิมรรค
มีองค์ ๘ โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย ในยุคนี้ก็มีเรื่องอริยมรรค 
มีองค์ ๘ อยู่ โลกก็ยังไม่ว่าง คนประพฤติปฏิบัติเต็มที่สมบูรณ์ตามนั้น จะได้เป็น
พระอรหันต์ 
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 พวกเราถ้ายังหันซ้ายหันขวาอยู่ ก็เอาเบ้ืองต้นก่อน ก็คือพระโสดาบัน 
เหมาะส�าหรับพวกท่ียงัหันรีหันขวางอยู ่ถ้าพูดถงึระดบัพระอรหนัต์แล้ว เหมอืนไป
แบกของหนักเกินก�าลังไป ตัวเองโดนทับแบนเลยก็มี ในค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
เลยมคี�าสอนหลายๆ ระดบัให้เรารับ รับเอาเท่าทีพ่อท�าได้ก่อน จะได้ไม่หนกัเกนิไป 
ถ้าเอาทีห่นกัเกนิไป บางทีกเ็หนือ่ยหมดก�าลัง เหมอืนเราจะละกเิลส ตัง้ใจจะละราคะ 
ละโทสะ ละโมหะ ละกิเลสอื่นๆ ซึ่งเกินก�าลังของเรามากไปนั้น อาจจะถูกกิเลส 
ทับตายกไ็ด้ เพราะถ้าจะละกามราคะกนัแล้ว ตามหลกัท่านว่าต้องเป็นพระอนาคามี
ถึงจะละได้หมด ละโมหะ ละความหลง ต้องเป็นพระอรหันต์จึงจะท�าได้

 อย่างพวกเราทีเ่ป็นปถุชุนนี ้ถ้าจะไม่ให้หลง ให้มันมีสตเิตม็ทีอ่ยูต่ลอดเวลา
อย่างนี้ ก็เป็นการแบกของหนักจนเกินไป อาจจะเครียดก็ได้ ในเบื้องต้น ท่านให้
มาปฏบัิตเิป็นโสดาบนัก่อน ให้รูใ้ห้แน่ชดัว่าข้อปฏบิตัคิอือรยิมรรคมีองค์ ๘ ให้เป็น
ผู้ทมีสีมัมาทฏิฐิ ให้รู้จกัว่า ตวัตนน้ีเป็นเพยีงสมมต ิส่วนท่ีเป็นของจรงิคอืรปูนำม 
มันเป็นตัวทุกข์ ที่เกิดมาจากตัณหาในอดีตเท่านั้นเอง ละสักกายทิฏฐิ ละวิจิกิจฉา 
ละสีลัพพตปรามาส เป็นเบื้องต้นก่อน
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 ๑.๒ คุณสมบัติของพระโสดำบัน (ต่อ)

 คณุสมบตัขิองพระโสดาบนัมหีลายอย่าง ผมอ่านพระสตูรให้ฟังในคราวทีแ่ล้ว 
กล่าวถึง ๓ ลักษณะด้วยกัน เอาหลักธรรมที่เป็นด้านศีล สมาธิ ปัญญา เป็นตัววัด 
เพราะว่าศีล สมาธิ ปัญญา นี้ เป็นพัฒนาการหรือไตรสิกขา ที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆ 
ซึ่งตัวหลัก ตัวธรรมะที่ใช้ในการพัฒนาคืออริยมรรค เมื่อด�าเนินชีวิตไปตามมรรค 
จะเข้าถึงความเป็นผู้มีศีล สมาธิ และปัญญา ไตรสิกขาก็เลยเป็นระดับขั้นของการ
พัฒนา คุณสมบัติของพระโสดาบันนี้ ถ้าพูดในแง่ศีล สมาธิ ปัญญา จะมีลักษณะ
อย่างไร ถ้าปฏิบัติองค์มรรคไปได้ระดับหนึ่ง มีลักษณะอย่างไร

 พระพุทธองค์ตรัสว่า ในด้านศีล คือเป็นผู้มีเวรทั้ง ๕ ระงับแล้ว เวรทั้ง ๕ 
คือ เจตนาที่จะผิดในศีลสิกขาบท ๕ ระงับหมด ระงับ คือไม่มี ไม่เกิดขึ้น แม้แต่ใน
ความคดิ แสดงให้เห็นว่า มธีรรมะและความคดิทีเ่ป็นฝ่ายตรงข้ามเกดิข้ึนมาแทนที่ 
ทับความคิดไม่ดีทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว เช่น สิกขาบทข้อที่ ๑ เจตนาฆ่าสัตว์ คิด
เบียดเบียนสัตว์ไม่มี ความคิดที่จะไปท�าร้ายเขาก็ไม่มี มีแต่ความคิดเมตตา กรุณา 
เห็นอกเห็นใจ ทนไม่ได้ที่เห็นเขามีความทุกข์อยู่ คิดจะช่วยเหลือ หาวิธีช่วย ส่วน
จะช่วยได้หรือไม่ได้ ก็มีสัมมาทิฏฐิรองรับอยู่ว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรม 
สิกขาบทข้ออื่นก็คล้ายกัน หรือไม่มีแม้กระทั่งความคิดที่จะไปท�าสิ่งไม่ดี ไม่ต้อง 
พูดถึงการกระท�าด้านกายวาจา เลิกท�าทุจริตได้ทั้งหมด ทุจริตไม่มี ทุกข์โทมนัส
รุนแรง หยำบๆ ที่เกิดจำกกำรท�ำทุจริต ก็ไม่มี เหตุไม่มี ผลก็ไม่มี
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 ส่วนพวกปุถุชนที่ยังไม่ได้เป็นโสดาบัน ยังมีความคิดท�าผิดศีลได้อยู่ ต้อง 
มีสติในการควบคุม ไม่ให้ล่วงละเมิดออกมาด้านกายวาจา ผู้ที่มีสติ ก็จะเป็นผู้มีศีล
ดีขึ้น แต่มันไม่หมดเจตนา จะหมดเจตนาได้ต้องฝึกองค์มรรคให้เต็มบริบูรณ์ ต้อง
ให้มีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ และข้ออื่นตามล�าดับ อย่างนี้ก็จะช่วยถอนเจตนา
ไม่ดีออกไปได้ ไม่อย่างนั้นเจตนาไม่ดีมันไม่หมด ถ้ามีสติก็จะดีระดับหนึ่ง ถึงแม้จะ
มีเจตนาไม่ดเีกดิขึน้ กร็ูเ้ท่าทนั ไม่ท�าความผดิ นบัว่าเป็นความดรีะดบัหนึง่ สามารถ
ยบัยัง้ชัง่ใจได้ กระแสตัณหานีป้้องกนัได้ด้วยสต ิท�าให้เราไม่ท�าผดิ แต่จะถอนออกได้ 
รื้อมันทิ้งได้ ท�าให้มันสงบระงับไม่เกิดอีกได้ด้วยปัญญา ปัญญาเกิดจากการอบรม
อริยมรรค นี้ก็คือคุณสมบัติชุดที่ ๑ คือเป็นผู้มีเวรทั้ง ๕ ระงับแล้ว ท่านทั้งหลาย 
ท่ีได้ปฏิบัติธรรมมานานพอสมควร ลองตรวจสอบดูเวรทั้ง ๕ นี้ระงับไปบ้างไหม 
หรอืมเีวรรอบตัวเพยีบเลย บางครัง้ก็มไีอ้หมอน่ันเวร ไอ้หมอนีเ่วร มีเพยีบเลย อย่างนี้
ก็ชักไม่ค่อยได้เรื่อง ที่มีเวร เห็นพวกเวรอยู่ข้างนอกนั้น ก็เพราะมีเวรอยู่ในใจเรา 
นี้แหละ
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 บางคนเหน็งวูิง่มา โห... ไอ้เวรมาอกีละ มนัจะมากดัเรา เราต้องฆ่ามนัก่อน 
พอมีความคิดเจตนาที่เป็นเวรอย่างนี้ วัตถุอุปกรณ์ต่างๆ ภายนอกก็จะเป็นอาวุธ
ท�าร้ายกันได้ ถ้าหมดเจตนาแล้ว สิ่งต่างๆ ในโลกก็จะเป็นอาวุธไม่ได้ ถ้าไม่หมด
เจตนา แม้แต่ไมโครโฟนกเ็ป็นอาวธุได้ เอาไว้ขว้างไอ้หมอนัน่ทีเ่ราไม่ชอบขีห้น้ามัน 
ท่อนไม้ ก้อนหิน ก็เป็นอาวุธได้ จนกระทั่งมือไว้ตบมัน อันนี้คือเจตนาไม่หมด ถ้า
เจตนาหมด การกระท�าอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้ คิดว่าเอามือนี้ไว้ท�าร้ายใคร อย่างนี้
คดิไม่ออก คดิออกแต่ว่าจะช่วยใครได้บ้าง จะไหว้พระ ใช้ท�าความดอีย่างนี ้เป็นต้น 
อันนี้คุณสมบัติชุดที่ ๑ ของพระโสดาบัน ถ้าพูดในแบบศีล เวรทั้ง ๕ ระงับแล้ว

 คุณสมบัติชุดที่ ๒ เป็นคุณธรรมในจิต สามารถส่องลงไปในจิตแล้ว จะเห็น
คุณธรรมอยู่ ๔ ประการ เป็นตัววัด เหมือนเป็นกระจกส�าหรับส่องหน้า เวลา 
ทีต้่องการดูหน้าของตวัเองว่า มสีวิ มฝ้ีาหรอืเปล่า หน้าสะอาดไหม กไ็ปส่องกระจกดู 
ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นโสดาบันหรือยัง ก็ส่องเข้าไปในจิตนี้ คุณธรรม ๔ ประการนี ้
มีอยู่ในจิตไหม ถ้ามีก็สามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นโสดาบันได้ ถ้าไม่คิดมาก 
เราก็มุ่งปฏิบัติอริยมรรคให้เต็มที่ เต็มเมื่อไรก็เกิดญาณ รู้ว่าอาสวะสิ้นแล้วก็จบไป 
บางคนกว่าจะถึงวันนั้นรู้สึกมันไกลเหลือเกิน อยากพยากรณ์ตน มีคุณธรรมพอจะ
เป็นพระโสดาบัน เป็นผู้ที่ไม่ตกอบายหรือยัง พระพุทธเจ้าทรงให้แว่นส�าหรับส่อง
หรือกระจกส�าหรับมองดูไว้ ๔ ประการ อันนี้เป็นคุณธรรมในด้านจิต คุณธรรม 
ในด้านจิตหรือเรียกว่าในด้านสมาธิก็ได้ มีความตั้งม่ันหยั่งลงของจิต ๔ ประการ 
คือ
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 ข้อที่ ๑ เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า เพราะเหตุ 
ดังนี้ๆ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ เป็นสัมมาสัมพุทโธ ดังนี้
เป็นต้น ตามบทสวด อิติปิ โส ภควา ผู้ท่ีเป็นพระโสดาบันก็จะมีความเลื่อมใส 
อนัไม่หวัน่ไหว หยั่งลงในคุณของพระพุทธเจ้า เหมือนกับมีคุณของพระพุทธเจ้า 
อยู่ในใจเสมอ ไม่มีทางท่ีจะหลุดไปจากข้อธรรมอันนี้ได้ มีความม่ันคงอย่างนี้  
ใครจะพูด มีพิธีอะไรต่อมิอะไร ก็จะไม่มีส่ิงเหล่านั้นเป็นที่พึ่ง หรือไม่หวั่นไหว 
ออกไปเลย ข้อที่ ๒ เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า ธรรมะ 
อนัพระผู้มพีระภาคตรัสไว้ดแีล้ว เป็นต้น ตามบท สวากขาโต ภควตา ธมัโม ข้อที ่๓ 
เป็นผูท้ีม่คีวามเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาค
เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว เป็นต้น ตามบทสรรเสริญคุณพระสงฆ์

 ข้อที่ ๔ คือ เป็นผู้มีศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ ชอบใจ อันไม่ขาด ไม่ทะลุ  
ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท วิญญูชนสรรเสริญ ไม่ถกูตณัหาทฏิฐิมาครอบง�า และเป็นไป
เพ่ือสมาธิ อันนี้ก็คือมีศีลโดยธรรมชาติ เป็นศีลที่เกิดกับจิต เหมือนตื่นตอนเช้า 
ขึ้นมาปุ๊บ รู้สึกว่ามีศีลอยู่เต็มในจิต ไม่หลงลืม ไม่หายไปไหน แม้ตายแล้วจะไปเกิด
ที่ไหน ก็จะมีศีลอย่างนี้อยู่ตลอดไป ส่วนพวกปุถุชนทั่วไปมักจะหลงลืม ลืมมองดู
ตวัเองว่าตวัเองมศีลีไหม ยงัเป็นคนอยูไ่หม จนกระทัง่บางคน ท�าผิดพลาดหลุดจาก
ความเป็นคนแล้วยังไม่รู้ตัวเลย นี้ก็หนักมาก ส่วนพระโสดาบันตื่นขึ้นรู้สึกศีลมีอยู่
ในจติ และศลีนีไ้ม่ถกูตณัหาและทิฏฐิครอบง�า เป็นศลีทีบ่ริสทุธิ ์ไม่ใช่เราเป็นผูม้ศีลี 
ไม่ใช่ศีลของเรา ตัวตนเป็นแค่สมมติ เกิดเพราะความคิดปรุงแต่งผิดๆ เท่านั้นเอง 
อนันีพ้ระโสดาบนัท่านเลกิเหน็ผดิ แยกความจรงิและสมมตไิด้ พวกปุถชุนนีแ้ยกยงั
ไม่ได้ ตัวตนมาทีหลังเขาก็นึกว่า โอ้... มันมีจริงๆ มีอยู่ตั้งแต่ก่อนแล้วอย่างนี้
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 ความรูส้กึว่ามตีวัตน มตัีวเรานี ้ท่านทัง้หลายต้องระวงัมันให้ด ีมันมาทีหลงั
แต่มนัจะรวบอ�านาจท้ังหมด ตวัเราของเรานีม้าหลงัส่ิงอืน่ๆ ทัง้นัน้ เช่น ยงุมากดัเรา 
ระหว่างยุงกับเราใครมาก่อน เราถูกยุงกัด รู้สึกเราจะมาก่อน แต่ความจริงแล้วเรา
มาหลัง เริ่มจากมีรูปนาม ขันธ์ ๕ มีธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม รวมขึ้นมาจากกรรมเก่า 
มีวิญญาณเกิดๆ ดับๆ ต่อเนื่องอยู่ในร่างกายนี้ ยังไม่ตาย มีลมหายใจเข้าหายใจ
ออก ทีนี้ ก็มียุงตัวหนึ่งบินมากัด กายประสาทยังดี ปากยุงมันจิ้มเข้าไปในเนื้อ เกิด
วิญญาณรับรู้ เป็นกายวิญญาณ สภาวะ ๓ ประการรวมกัน เป็นผัสสะ กายปสาท 
มสัีมผัสจากปากยงุมาจิม้เข้าไป เกดิวญิญาณ สภาวะ ๓ ประการรวมกนั นีเ้ป็นผสัสะ 
เมื่อมีผัสสะกระทบเข้าไป เพื่อปรับตัวให้กายพอทนได้ เนื่องจากร่างกายเป็นสิ่ง 
ไม่อาจทนสภาพเดมิได้ มนัต้องปรับตัว เมือ่ปรบัตวักเ็กดิเป็นเวทนา เป็นอาการคนั
ขึ้นมาบ้าง เป็นอาการเจ็บ อาการปวดบ้าง ความรู้สึกคัน อาการเจ็บ อาการปวด 
เหล่านี้เป็นเวทนา เกิดจากการปรับตัวให้ร่างกายเป็นไปได้ เหมือนเรานั่งนานๆ 
ท�าไมต้องปรับตัวให้มันเจ็บ ก็เพ่ือให้เราปรับท่าทาง เพื่อให้กายพอเป็นไปได้  
ให้กายพอทนได้ เป็นธรรมชาติของกายที่มันไม่คงทน ต้องปรับสภาพอยู่เรื่อยๆ
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 ท�าไมต้องหิวข้าว เป็นการส่งสัญญาณบอกว่า ร่างกายนี้ต้องการอาหาร 
มันจึงจะอยู่ได้ ไม่อย่างนั้นมันจะตายแล้ว เป็นตัวบ่งบอกเท่านั้นเอง ท�าไมเกิด
อาการคัน อาการเจ็บอะไรขึ้นมา ก็เป็นตัวบ่งบอกว่า แขนนี้มันต้องการจะอยู่ได้ 
มันจึงต้องปรับตัว เวลามีอะไรเสียบเข้าไปข้างใน ก็เกิดปฏิกิริยาตอบสนองต่อ 
ผัสสะคือเวทนา เป็นเวทนาที่ทนล�าบาก ทนได้ยาก จริงๆ ก็ทนได้เหมือนกันแหละ 
แต่ทนได้ยาก ผู้ท่ีไม่รู้จักเวทนาตามความเป็นจริงและมีความเห็นผิดเข้าใจผิด  
รักตนมานาน ความโง่กเ็กิดขึน้ โมหะมาก่อน โมหะจะมาก่อนเขา ยดึขึน้มาว่า โอ้... 
มีเรานั่งอยู่แล้วก็มียุงมากัดเรา มีความหลงว่ามีตัวตนและมีตัณหา ความรักตน 
ถือว่าตนถูกยุงกัด อย่างนี้ ตนมาทีหลังเขา เนื่องจากมีความเห็นผิด เอาเราไปไว้
ข้างหน้า เห็นเป็นว่า มเีราอยู่ก่อนคนหน่ึง ยงุมาทหีลงั มากดัเรา ซึง่เป็นความเหน็ผดิ 
ถ้าไปเชื่อตัวความเห็นนี้ ก็จะเกิดการท�ากรรมขึ้นมา

 ต้องมสีติไว้ กนัความเหน็ผดิตัวนี ้อย่าไปท�าตามความคิดอนันี ้ให้มีสมัมาทฏิฐิ 
สมัมาสังกปัปะ และค่อยๆ ท�าด้วยความส�ารวมระมดัระวงั มเีมตตาสงสาร ช่วยเหลอื
สตัว์อะไรกว่็าไป พระโสดาบนัจะรูก้ระบวนการนีท้ัง้หมดนะ ศลีของท่านจงึสมบรูณ์ 
ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท และเป็นไปเพื่อสมาธิ อันนี้เป็นคุณธรรม
ในด้านจิต ถ้าท่านไหนต้องการจะส่องดู ก็ส่องได้ ไม่รู้ส่องเข้าหรือเปล่านะตอนนี้ 
บางคนส่องลงไป เห็นแต่ตับไตไส้พุง ต้องส่องลงไปในจิต จิตที่มีคุณธรรมอย่างนี้
อยู่ ก็สามารถพยากรณ์ตนด้วยตนว่าเป็นโสดาบัน
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 คุณสมบัติชุดที่ ๓ คือคุณสมบัติในด้านปัญญา ปัญญาของพระโสดาบัน 
ยังไม่มากนัก เห็นความต่างระหว่างความจริงกับสมมติ เป็นผู้ที่สามารถมนสิการ
หรือใส่ใจปฏิจจสมุปบาทได้ทะลุปรุโปร่งด้วยปัญญา เห็นชัดความไม่มีตัวตนอยู่ 
สักทีเดียว ตัวตนมีจริงไหม ไม่มี เกิดมำทีหลัง มำกับควำมคิดเท่ำนั้นเอง ตัวตน
มใีนตอนความคดินัน้เกดิขึน้ เท่านีแ้หละ ไม่มีตวัตนจรงิจงัอะไร ทีมั่นยดึเพราะไม่รู้
ความจริงมีเท่านี้เอง ตัวเราของเราจึงไม่มีจริง เป็นเพียงสมมติ พระโสดาบันก็จะ
เข้าใจอย่างนี้

 สิ่งที่มีจริง คือกองทุกข์ ขันธ์ ๕ ที่เกิดดับต่อเนื่องกันไปเป็นกระแส เห็นชัด
ว่า รปูไม่มตีวัตน ไม่มคีวามเห็นผิด แต่ยงัมคีวามรกัรปู เม่ือรปูมันแข็งแรงกช็อบมัน 
เมื่อรูปไม่แข็งแรงก็ไม่พอใจมัน กามราคะและปฏิฆะยังมีอยู่ ต้องพิจารณารูปนี ้
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือถอนกามราคะและปฏิฆะต่อไป ปุถุชนจะรักตัวเอง ร่างกาย
แข็งแรง ก็รักตัวเอง ร่างกายไม่แข็งแรง ก็เกลียดตัวเอง พระโสดาบันรักร่างกาย
แข็งแรง รักรูป ร่างกายไม่แข็งแรง ไม่พอใจรูป ต่างกันคือคนหนึ่งไปยึดรูปว่า 
เป็นตน พอรูปดี แข็งแรง ไม่อ้วน ก็รักตัวเองเหลือเกิน พออ้วนเป็นไง ยังรักตัวเอง
อยูเ่พราะกนิได้เยอะ มนัต่างกนั พระโสดำบนันีย้งัมคีวำมรกัและยดึถอืในขนัธ์ ๕ 
ส่วนพวกปถุชุนยดึในตวัตนซึง่ไม่มจีรงิ ต่ำงกนัอย่ำงนี ้ผูท้ีป่ฏบิตัเิบือ้งต้นกเ็พยีง
ให้ละความเห็นผิดในสมมติเท่านั้นเอง
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 รูจั้กสมมตมินัมใีนความคดิเท่านัน้เอง รปูของเรา ความสขุของเรา ความทกุข์
ของเรา สามขีองเรา บริษัทของเรา มันเป็นสมมติ สตัว์บุคคลต่างๆ เขามาตามกรรม
ไปตามกรรม เป็นรูปนาม ไม่เคยเปลี่ยนเป็นของเราหรอก เป็นทุกข์ เป็นขันธ์ ๕ 
นั่นแหละ จะเปลี่ยนชื่อไปกี่ชื่อ เปลี่ยนไปก่ีรูปร่างกี่ลักษณะ กี่ภพชาติ ก็เป็นรูป
นาม ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์เหมือนเดิมนะ แค่นี้แหละ เข้าใจแค่นี้ก็เป็นโสดาบันได้แล้ว 
อันนี้ก็คือละสักกายทิฏฐิ ละความเห็นผิดในอัตตาตัวตน ละความเห็นในสมมติ 
อัตตาตัวตนไม่มีจริง เป็นสมมติเท่านั้น

 ความสขุเกดิขึน้ เหน็ผดิว่า ความสุขเป็นตวัเรา เราเป็นผูส้ขุ รกัตวัเอง อยาก
ให้ตวัเป็นสขุอย่างนีต้ลอดไป อย่างนีเ้ป็นแบบคนทัว่ไปทีห่ลงอยู ่ส่วนพระโสดาบนั 
ความสุขเกดิข้ึน สขุไม่มตีวัตน เป็นสภาวะหน่ึงทีเ่กดิขึน้แล้วดบัไป ตัวเองเป็นสมมติ
เฉยๆ ความทุกข์เกิดขึ้น ความไม่ชอบเกิดขึ้น ความไม่ชอบเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจ 
มีแต่สภาวะต่างๆ ที่ไร้ตัวตนเกิดขึ้นแล้วดับไป มีความเห็นตรงถูกต้องว่า รูป นาม 
ขนัธ์ ๕ ก็ม ีเป็นของจริง เป็นทุกข์ เป็นของว่างเปล่าจากความเทีย่ง ว่างจากความสขุ 
ว่างจากอัตตาตวัตน นพิพำนก็ม ีเป็นของจรงิ เป็นของว่ำงจำกตัวตน เป็นสภาวะ
อย่างนั้นแหละ ทางด�าเนินที่เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ก็มี คืออริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างนี้
ชัดเจนแล้ว
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 ในคราวท่ีแล้ว พูดประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของพระโสดาบัน คือผู้ที่
ประกอบด้วยอรยิมรรคมอีงค์ ๘ ประการ และคุณสมบตั ิด้านศลี ด้านจติ และด้าน
ปัญญา ท่านก็จะได้มีหลักการในการพิจารณา พระโสดาบันนี้เป็นพระอริยบุคคล
ชั้นแรก ถ้าเรายังท�าได้ไม่สูง ยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ ก็ควรจะท�าอันนี้ให้ได้ก่อน ผมจะ
อ่านพระสตูรหนึง่ให้ฟังเกีย่วกบัเร่ืองอุบาสกท่านหนึง่ กเ็ป็นเรือ่งท�านองนีเ้หมือนกนั 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ธัมมทินนสูตร ว่าด้วยเรื่องอุบาสกชื่อว่า 
ธัมมทินนะ ข้อ ๑,๐๔๙ 

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน 
เขตกรุงพาราณสี ครั้งนั้น ธัมมทินนอุบาสกพร้อมด้วยอุบาสก ๕๐๐ คน 
เข้าไปเฝ้าพระผู้มพีระภาคถงึท่ีประทับ ถวายอภวิาทแล้วนัง่ ณ ทีส่มควร 
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สิ่งใดจะพึง
เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพ่ือความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอพระผู้มี
พระภาคโปรดโอวาท โปรดพร�่าสอน สิ่งนั้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมทินนะ เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลาย
พึงส�าเหนียกอย่างนี้ว่า พระสูตรเหล่าใดที่พระตถาคตตรัสแล้ว ลึกซึ้ง 
มีเนื้อความลุ่มลึก เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วยความว่าง เราจักเข้าถึง
พระสูตรเหล่านั้นตลอดกาลอยู่ ธัมมทินนะ ท่านท้ังหลายพึงส�าเหนียก 
อย่างนี้
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ธมัมทินนอุบาสกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้อทีข้่าพระองค์
ทัง้หลายยงัอยูค่รองเรอืน นอนเบยีดเสยีดบุตร ใช้สอยผงแก่นจนัทน์จาก
แคว้นกาสี ทัดทรงดอกไม้ ของหอม และเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงิน 
จะเข้าถึงพระสูตรที่พระตถาคตตรัสแล้ว ลึกซึ้ง มีเนื้อความลุ่มลึก เป็น
โลกุตตระ ประกอบด้วยความว่าง ตลอดกาลอยู่นั้นมิใช่ท�าได้ง่าย ขอ 
พระผู้มพีระภาคโปรดแสดงธรรมอนัยิง่แก่ข้าพระองค์ทัง้หลายผูต้ัง้อยูใ่น
สิกขาบททั้ง ๕ เถิด 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมทินนะ เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลาย
พึงส�าเหนียกอย่างนี้ว่า เราทั้งหลาย

๑. จกัประกอบด้วยความเลือ่มใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้าว่า 
แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูช้อบ
ได้พระองค์เอง เพยีบพร้อมด้วยวชิาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จ้งโลก เป็น
สารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค

๒. จกัประกอบด้วยความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรมว่า พระธรรม
อันเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วย
ตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกเข้ามาดู ควรน้อมเข้ามาในตน  
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 
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๓. จกัประกอบด้วยความเล่ือมใสไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์
สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบัิตติรง ปฏบัิตถิกูทาง ปฏบัิติ
สมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้ม ี
พระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของที่เขาต้อนรับ 
ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 

๔. จักประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิและตัณหาครอบง�า เป็น
ไปเพื่อสมาธิ

ธัมมทินนะ ท่านทั้งหลายพึงส�าเหนียกอย่างนี้
ธัมมทินนอุบาสกกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ องค์เครื่อง

บรรลุโสดา ๔ ประการใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้ว ธรรมคือ 
องค์เครือ่งบรรลโุสดาเหล่านัน้ มอียูใ่นข้าพระองค์ทัง้หลาย และข้าพระองค์
ทั้งหลายเห็นชัดธรรมเหล่านั้น เพราะข้าพระองค์ทั้งหลาย

๑. ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้าว่า แม้
เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบ
ได้พระองค์เอง เพยีบพร้อมด้วยวชิาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จ้งโลก เป็น
สารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์
ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค

๒. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมอันเป็นธรรมท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึง 
เหน็ชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรยีกเข้ามาด ูควรน้อมเข้ามา
ในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 
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๓. ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์
สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบิตัดิ ีปฏบัิตติรง ปฏบัิตถิกูทาง ปฏบัิติ
สมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระผู้ม ี
พระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของที่เขาต้อนรับ 
ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก 

๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง  
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผูรู้้สรรเสริญ ไม่ถกูทฏิฐแิละตณัหาครอบง�า เป็นไป
เพื่อสมาธิ

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ธัมมทินนะ เป็นลาภของท่านทั้งหลาย 
ท่านทั้งหลายได้ดีแล้ว โสดาปัตติผลท่านทั้งหลายท�าให้แจ้งแล้ว

ธัมมทินนสูตรที่ ๓ จบ

 นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับธัมมทินนอุบาสก พร้อมด้วยอุบาสกบริวาร ๕๐๐ คน 
ซึ่งท่านเป็นพระโสดาบัน เมื่อมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ก็ขอให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
ให้ฟัง สิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอ 
พระผูม้พีระภาคโปรดโอวาท โปรดพร�า่สอนสิง่นัน้แก่ข้าพระองค์ทัง้หลายด้วยเถดิ 
คล้ายๆ มาขอให้พระพุทธองค์ทรงบอกให้หมด สิ่งไหนที่จะดีๆ บอกให้หมดเลย  
ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงบอกทั้งหมดเลยเหมือนกัน พอบอกไป
ก็รับไม่ไหว เหมือนธรรมะที่เราทั้งหลายฟังกันมา ฟังเรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘  
ฟังเรื่องอะไรต่อมิอะไร บางทีก็รู้สึกรับไม่ไหวเหมือนกัน 
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 พระพุทธเจ้าตรัสว่า

ธัมมทินนะ เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลายพึงส�าเหนียกอย่างนี้ว่า 
พระสูตรเหล่าใดที่พระตถาคตตรัสไว้แล้ว ลึกซึ้ง มีเนื้อความลุ่มลึก เป็น
โลกุตตระ ประกอบด้วยความว่าง เราจะเข้าถึงพระสูตรเหล่านั้นตลอด
กาลอยู่ ธัมมทินนะ ท่านทั้งหลายพึงส�าเหนียกอย่างนี้

 อันนีค้อืสิง่ทีจ่ะเป็นไปเพือ่ประโยชน์ เพือ่ความสขุ แก่คนท้ังหลายตลอดกาล
นาน คอืให้เป็นผูท้ีอ่ยูก่บัธรรมะชัน้โลกตุตระตลอดเวลำ ธรรมใดทีพ่ระองค์แสดง
ไว้ เป็นชั้นโลกุตระนะ ควรจะท�าอย่างนั้นให้ได้ อย่ามาอยู่กับโลกๆ เอาแบบสูงสุด 
พวกเราคงเข้าใจแล้วว่า ถ้าจะดีที่สุด คือ อยู่กับธรรมะตลอด มีสติ มีปัญญาตลอด 
ถ้าพูดอย่างนี้ รับไหวไหมครับ พระพุทธเจ้าทรงบอกหมดเลยถึงขั้นโลกุตระ ท่าน
ก็บอกรับไม่ไหว บอกว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้อที่พระองค์ทั้งหลายยังอยู่ครองเรือน 
นอนเบียดเสียดบุตร ใช้สอยผงแก่นจันทร์จากแคว้นกาสี ทัดทรงดอกไม้
ของหอม และเครื่องลูบไล้ ยินดีทองและเงิน จะเข้าถึงพระสูตรที่พระ
ตถาคตตรัสแล้ว ที่ลึกซึ้ง มีเนื้อความลุ่มลึก เป็นโลกุตตระ ประกอบด้วย
ความว่างตลอดกาลอยูน่ัน้ มใิช่ท�าได้ง่าย ขอพระผูม้พีระภาคโปรดแสดง
ธรรมอันยิ่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ตั้งอยู่ในสิกขาบท ๕ เถิด
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 คือ ลดระดับลงมา ตอนแรกสิ่งที่มีประโยชน์ทั้งหมด พระพุทธเจ้าทรงให้
อยู่ในระดับโลกุตตระเลย อย่างเวลาจะกินอาหารเนี่ย ต้องมีการพิจารณาว่า ที่กิน
นีไ้ม่ใช่เพือ่เล่น เพือ่มวัเมา เพือ่ประดบัตกแต่ง แต่กนิเพยีงเพือ่ให้กายอยูไ่ด้เท่านัน้ 
พอจะไหวไหมครับท่านท้ังหลาย รับไม่ไหว เพราะบางทยีงักนิตามใจอยูเ่ลย ทีนุ่ง่ห่ม
เสื้อผ้านี้ไม่ได้เพื่อสวยงาม เพื่ออะไร เพื่อปกปิดร่างกายเท่านี้ ที่นอนนี้ไม่ได้เพื่อให้
ตัวเองสบายนะ เพื่ออะไร เพื่อป้องกันอันตราย และจะได้หลีกเร้นภาวนา เป็นชั้น
ระดับโลกุตตระท้ังนั้น ผู้ท่ีจะท�าได้อย่างนี้ ต้องเป็นพระอรหันต์จึงท�าได้ นี้แหละ 
ดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

 ถ้ายงัท�าไม่ได้กม็รีะดบัรองๆ ลงมา ถ้าเป็นระดบัสูงสุด ฟังแล้ว ท่านธรรมทนินะ
บอกว่า ไม่ไหว ท�าไม่ได้ ขอให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้เจาะจงลงมา ให้พอ
เหมาะสมแก่พวกข้าพระองค์ที่เป็นฆราวาส มีครอบครัว ท�ามาหากินอยู่นี้ เป็นผู้มี
ศีล ๕ อยู่นี้ ตอนแรกเหมือนว่าจะเอาหมด พอฟังแล้ว ก็รู้สึกสูงเกินไป รับไม่ไหว 
หนักไป 

 พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะ ๔ ประการ ที่เป็นคุณธรรมในด้านจิต ให้
เป็นผูท้ีเ่ล่ือมใสไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า เลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม เลือ่มใส
ไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์ และมศีลีทีพ่ระอรยิเจ้ารกัใคร่ พระองค์ทรงแสดง ๔ ประการ
นี้ ท่านธรรมทินนะและเพื่อน ๕๐๐ คน มาเช็กดูตัวเอง โอ... ข้าพระองค์ก็มีแล้ว
คุณสมบัติเหล่านี้ อันสูงๆ ระดับพระอรหันต์ รับไม่ไหวเหมือนกันนะ พอ
พระพุทธเจ้าทรงบอก ระดับพระโสดาบัน ก็เอาเท่านี้ก่อน ข้าพระองค์ก็มีแล้ว 
ท�านองนี้ 
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 พระพทุธเจ้าประทานสาธกุารว่า นัน้เป็นลาภของท่านทัง้หลาย ท่านทัง้หลาย
ได้ดีแล้ว โสดาปัตตผิลท่านทัง้หลายท�าให้แจ้งแล้ว หมายความว่า อบุาสกทัง้หลาย
กไ็ม่รูต้วัเองว่าเป็นโสดาบัน รูแ้ต่ว่ามธีรรมะ ๔ ประการอยูใ่นใจ อยากจะได้คุณธรรม
สูงกว่านี้ อะไรดีๆ ขอให้พระพุทธเจ้าทรงบอก พอพระพุทธเจ้าทรงบอกก็ท�าไม่ได้ 
ขอเอาระดบัฆราวาส ทีม่คีรอบครวัธรรมดา พระพทุธเจ้าทรงลดลงมาแสดงธรรมะ 
๔ ประการ

 พระโสดาบนักม็คีณุธรรม คุณสมบตั ิ๔ ประการ อันนีเ้ป็นด้านจติ คุณสมบตันิี้
ทรงแสดงบ่อย เพราะเป็นคุณธรรมท่ีมอียูใ่นจิตอยูแ่ล้ว ส่องลงไปเม่ือไรก็เหน็ชดันะ 
เหมือนกับเป็นคุณธรรมประจ�าจิตของโสดาบันนั่นเอง ใครเป็นพระโสดาบัน ส่อง
ลงไปในจิตจะต้องเห็นอย่างแน่นอน ท่านทั้งหลายก็ลองดูตัวเอง ปฏิบัติตาม
อริยมรรคมีองค์ ๘ เจริญศีล สมาธิ ปัญญา อาจจะเริ่มต้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ 
ปฏิบัติไป ก็ลองสังเกตดูว่า มีคุณธรรมท้ัง ๔ ประการนี้เข้ามาในจิตไหม ซึ่งทั้ง  
๔ ประการนี้ เรียกชื่อหลายอย่างด้วยกัน 



119  

 ในอีกพระสตูรหนึง่เรียกว่า ธรรมำทำส แปลว่า แว่นส่องธรรม หรอื กระจก
เอาไว้ส่องธรรม เอาไว้ตรวจดูหรือเช็กดูตัวเองได้ด้วยตนเอง ต้องใช้หลักธรรมเป็น
ตัวช่วยในการสังเกตมองดู ถ้าให้คนอื่นบอก ถึงแม้คนอื่นจะดูจิตของเราได้ 
เนื่องจากจิตเป็นของไม่เที่ยง ตอนนี้อาจจะมี ตอนอื่นอาจจะเสื่อมก็ได้ ดังนั้น สู้ดู
ด้วยตัวเองไม่ได้ ตัวเองเท่านั้นที่รู้ว่า ธรรม ๔ ประการนี้ มีอยู่ตลอดเลยไม่เสื่อม  
ถ้าคนอืน่มาดใูห้ อ้อ... ตอนนีคุ้ณม ีวนัต่อมาไม่ม ีจะท�าอย่างไร มนัเป็นของไม่เท่ียง 
ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะมีคุณธรรมท้ัง ๔ เหล่านี้ตลอด คนอื่นเขาไม่ได้อยู่กับ
เราตลอด เรานี้อยู่กับตัวเองตลอด ตัวเองมีธรรมะเหล่านี้ตลอด ตั้งแต่วันนั้นมา
เรือ่ยๆ จนถงึวนันี ้ไม่เส่ือมเลย อันนีก้ส็ามารถพยากรณ์ตนเองได้ว่า เป็นพระโสดาบนั 
อย่างนี้เป็นต้น

 คุณธรรม ๔ ประการอันนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงเรียกว่าแว่นส่องธรรม หรือ
ธรรมาทาส ธรรมะ + อาทาสะ อาทาสะ นี้แปลว่า แว่น หรือ กระจก มีพระสูตร
หนึง่กล่าวถงึเรือ่งนีเ้อาไว้ เนือ่งจากมพีระอริยสาวกสิน้ชวีติเยอะ ถ้าจะให้พระพทุธองค์
ทรงพยากรณ์ให้ว่า ท่านนั้นๆ สิ้นชีวิตแล้วไปเกิดที่ไหน สัมปรายภพของท่าน 
เป็นอย่างไร ก็จะเป็นการล�าบากพระวรกายของพระพุทธเจ้า เพราะคนสิ้นชีวิต  
มีอยู่เป็นประจ�า ไม่ได้ขาด พระพุทธเจ้านี้ทรงพยากรณ์ เพื่อประโยชน์คือให้เกิด
ความปลาบปลื้มแก่พระสาวกองค์อื่นๆ และบุคคลอื่นๆ ในภายหลังว่า ธรรมวินัย
ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงประกาศเอาไว้ ปฏบิตัปิระพฤตติามแล้ว ไม่เป็นหมัน มีคนตรสัรู้
จริงๆ อย่างนี้ 

 ในตติยคิญชกำวสถสูตร ข้อ ๑,๐๐๖ มีว่า
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ท่านพระอานนท์นั่ง ณ ที่สมควรแล้ว ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค
ดงันีว่้า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ กกฏุอบุาสกในหมู่บ้านญาตกิะถงึแก่กรรม
แล้ว คติของเขาเป็นอย่างไร อภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร 

กฬิภอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ นิกตอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ  
กฏิสสหอุบาสกในหมู ่บ้านญาติกะ ตุฏฐอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ  
สันตุฏฐอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ ภัททอุบาสกในหมู่บ้านญาติกะ  
สภุทัทอุบาสกในหมูบ้่านญาตกิะถงึแก่กรรมแล้ว คตขิองเขาเป็นอย่างไร 
อภิสัมปรายภพเป็นอย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อานนท์ กกุฏอุบาสกถึงแก่กรรม
แลว้ไปเกดิเป็น โอปปาตกิะ เพราะโอรมัภาคยิสังโยชน์ ๕ ประการสิน้ไป 
ปรินิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก 

กฬิภอุบาสก นิกตอุบาสก กฏิสสหอุบาสก ตุฏฐอุบาสก สันตุฏฐ
อุบาสก ภัททอบุาสก สภัุททอบุาสกถงึแก่กรรมแล้ว ไปเกิดเป็นโอปปาตกิะ 
เพราะโอรัมภาคยิสงัโยชน์ ๕ ประการสิน้ไป ปรนิพิพานในภพนัน้ ไม่หวน
กลับมาจากโลกนั้นอีก 

อานนท์ อุบาสกกว่า ๕๐ คน ในหมู่บ้านญาติกะถึงแก่กรรมแล้ว 
ไปเกิดเป็นโอปปาติกะ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการส้ินไป 
ปรินิพพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีก 

อุบาสกกว่า ๙๐ คน ในหมู่บ้านญาติกะถึงแก่กรรมแล้ว ได้เป็น 
สกทาคามี เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป และบรรเทาราคะ โทสะ 
โมหะ ให้เบาบางได้ กลบัมาสูโ่ลกนีอ้กีเพียงครัง้เดยีว จะท�าทีส่ดุแห่งทกุข์
ได้ 
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อุบาสกกว่า ๕๐๐-๖๐๐ คน ในหมู่บ้านญาติกะถึงแก่กรรมแล้ว  
ได้เป็นโสดาบัน เพราะสังโยชน์ ๓ ประการสิ้นไป ไม่มีทางตกต�่า มีความ
แน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า

อานนท์ ไม่น่าอศัจรรย์เลยทีบ่คุคลเกดิเป็นมนษุย์แล้วตายไป หาก
เมื่อบุคคลนั้นตายไป เธอทั้งหลายจักเข้ามาสอบถามเรื่องนี้กับเรา ก็จะ
พงึเป็นความล�าบากแก่ตถาคต เพราะเหตนุัน้ เราจกัแสดงธรรมบรรยาย
ชือ่ธรรมาทาสคอืแว่นส่องธรรม ทีอ่รยิสาวกผู้ประกอบแล้ว เม่ือหวงัก็พงึ
พยากรณ์ตนเองได้ว่า เรามีนรกส้ินแล้ว มีก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว  
มภูีมแิห่งเปรตสิน้แล้ว มอีบาย ทุคต ิและวนิบิาตสิน้แล้ว เราเป็นโสดาบนั 
ไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า

ธรรมบรรยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวกผู้ประกอบแล้ว เมื่อหวัง
ก็พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่า เรามีนรกสิ้นแล้ว มีก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน 
สิน้แล้ว มภีมูแิห่งเปรตสิน้แล้ว มอีบาย ทคุต ิและวินบิาตส้ินแล้ว เราเป็น
โสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธใินวันข้างหน้า 
เป็นอย่างไร 

คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
๑. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  

แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ 
ชอบได้โดยพระองค์เอง เพยีบพร้อมด้วยวชิาและจรณะ เสด็จไปด ีรูแ้จ้ง
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค
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๒. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมอันเป็นธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบิตัจิะพงึเหน็
ชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกเข้ามาดู ควรน้อมเข้ามา 
ในตน อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า  
พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเป็นผูป้ฏบัิตดิ ีปฏบัิตติรง ปฏบัิตถิกูทาง 
ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของ 
พระผู้มีพระภาคน้ี เป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขาน�ามาถวาย ควรแก่ของที่เขา
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก 

๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง  
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกทิฏฐิและตัณหาครอบง�า เป็น
ไปเพื่อสมาธิ 

อานนท์ นี้แล คือ ธรรมบรรยายชื่อธรรมาทาส ที่อริยสาวก 
ผู้ประกอบแล้ว เมื่อหวังก็พึงพยากรณ์ตนเองได้ว่า เรามีนรกส้ินแล้ว  
มีก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานสิ้นแล้ว มีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้ว มีอบาย ทุคติ และ
วนิบิาตสิน้แล้ว เราเป็นโสดาบนั ไม่มทีางตกต�า่ มีความแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็
สัมโพธิในวันข้างหน้า

ตติยคิญชกาวสถสูตรที่ ๑๐ จบ
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 นี้ก็เป็นพระสูตรที่กล่าวถึง ธรรมบรรยาย ที่ชื่อว่า ธรรมาทาส หรือว่า 
แว่นส่องธรรม ก็เนื่องจากเหตุการณ์ท่ีว่า ในสมัยพระพุทธกาลนั้นมีหมู่บ้านหนึ่ง 
คนตายกันมาก ตายจนเกือบหมดหมู่บ้านเลย ในยุคเก่านี่ ทุกท่านคงทราบว่า  
การแพทย์ต่างๆ ไม่ค่อยเจริญ แค่อหิวาตกโรคหรือว่าโรคระบาดโรคใดโรคหนึ่งมา 
คนตายเพียบเลยอย่างนี้ ในบรรดาคนตายที่หมู่บ้านญาติกะนั้น มีคนที่ท่าน 
พระอานนท์รู้จักอยู่หลายคน ท่านพระอานนท์ก็เลยมาทูลถามว่า คนนี้ คนนี้  
คนนี้ ตายแล้วไปไหน พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ให้ ซึ่งชื่อที่ท่านพระอานนท์ 
ถามมา คงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนั้น เป็นฆราวาสนะ พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์
และตรัสเพิ่มเติมว่า อุบาสกกว่า ๕๐ คน ในหมู่บ้านญาติกะนั้น เป็นพระอนาคามี 
กว่า ๙๐ คน เป็นพระสกทาคามี อีก ๕๐๐ ถึง ๖๐๐ คน เป็นพระโสดาบัน

 พระพทุธองค์ตรสัว่า อานนท์ ไม่น่าอัศจรรย์เลยทีบุ่คคลเกิดเป็นมนษุย์แล้ว
ตายไป คือเป็นเร่ืองธรรมดา คนเกิดและคนตายนี่ ไม่ใช่เรื่องน่าอัศจรรย์ แม้ 
พระอริยเจ้าก็ตายเหมือนกัน เป็นโรคระบาดติดต่อก็ตาย ไม่น่าอัศจรรย์อะไร เมื่อ
บุคคลเหล่านัน้ตาย พวกเธอจะมาถามว่า ท่านนี้ๆ  ไปเกดิทีไ่หน อะไรอย่างนี ้ตถาคต
กจ็ะเหนือ่ย เพราะว่าคนอืน่พยากรณ์ไม่ได้ ถ้าเป็นพระอรหนัต์แล้วจะมญีาณหยัง่รู้
ขึน้มาว่า ชาตสิิน้แล้ว อยูจ่บพรหมจรรย์แล้ว บดันี ้ไม่มีภพใหม่อีกต่อไป พระอรยิบุคคล
อืน่ๆ ต้องใช้หลกัธรรมเป็นตวัวัดเอา กเิลสชนดิน้ีๆ หมดไปแล้ว คุณธรรมน้ีๆ เกดิขึน้ 
อันนี้ต้องสังเกตเอานะครับ ผู้ที่พยากรณ์ได้คือพระพุทธเจ้า ถ้ามาทูลถามอยู่เรื่อย 
พระองค์กจ็ะล�าบากเหนด็เหนือ่ย พระองค์เลยทรงแสดงธรรมาทาส เป็นหลกัธรรม
เอาไว้ส่องดูในจิต ส่องดูในจิตนี้ง่าย เพราะจิตมันอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้ว  
ถ้าเรามีคุณสมบัติอย่างนี้อยู่ตลอด ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบัน อย่างนี้นะครับ
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 ธรรมบรรยายจึงชื่อว่าธรรมาทาส ท�าให้ผู ้ประกอบด้วยธรรมนี้แล้ว 
พยากรณ์ตนเองได้ บอกตัวเองได้ เรามีนรกสิ้นแล้ว มีก�าเนิดสัตว์เดรัจฉานสิ้นแล้ว 
มีภูมิแห่งเปรตสิ้นแล้ว มีอบายทุคติและวินิบาตสิ้นแล้ว เราเป็นโสดาบัน ไม่มีทาง
ตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธ ิได้บรรลธุรรมสงูขึน้ไปจนเป็นพระอรหนัต์
ในวันข้างหน้า ไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วนะ คือ คุณธรรม ๔ ประการในด้านจิต 
ที่ว่าไปแล้วนั้นแหละ ในด้านจิตนี้ที่ทรงแสดงบ่อย เนื่องจากจิตนี้ไปกับเราตลอด 
นัน่เอง น้ีกพ็ดูประเดน็ที ่๑ คอื ลกัษณะและคณุสมบัตขิองพระโสดาบัน คงพอสมควร
จะจบได้ ถ้าอ่านในพระสูตรอ่ืนๆ ก็มีอีก แต่เนื้อหาก็คล้ายๆ กัน ตอนนี้ ยกมา 
พอสมควร ให้ท่านพอรูจ้กัพระโสดาบนันีค้อืใคร มคีณุสมบตัอิย่างไร เป็นพืน้ฐานก่อน 
เดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติม จะมีอยู่ในพระสูตรอื่นๆ เมื่ออ่านถึงพระสูตรนั้นๆ แล้ว 
จะอธิบายเพิ่มเติมต่อไป

๒. คุณประโยชน์และอำนิสงส์ของควำมเป็นโสดำบัน

 ต่อไป จะกล่าวถึงประเด็นที่ ๒ คือ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความ
เป็นพระโสดาบัน ความเป็นพระโสดาบันนี้มีคุณประโยชน์และอานิสงส์มากมาย
เยอะแยะเหลอืเกนิ ทีไ่ด้แสดงมาตามธรรมาทาส หรอืตามคุณสมบัตทิีผ่่านมา ท่าน
ทั้งหลายก็คงมองเห็นอานิสงค์พอสมควรระดับหนึ่งแล้ว คือ ท�ำให้เป็นผู้มีนรกสิ้น
แล้ว นี้ก็เป็นอานิสงส์ใหญ่มหาศาลแล้ว บางคนนี้กลัวจะตกนรกจนขนหัวลุกอยู่ 
เพราะว่าท�าบาปท�ากรรมตอนเด็กๆ ตอนไม่รู้ธรรมมะ ไม่ได้เรียนธรรมะ ท�าบาป
มาเพียบเหมือนกัน และไม่ใช่เฉพาะชาตินี้นะ ชาติเก่าอีก ขนาดชาตินี้มาเกิด  
เมืองไทยเป็นเมืองพุทธศาสนา นับถือพระพุทธศาสนา มีโอกาสเข้าวัดเข้าวาบ้าง 
ยงัท�าเลวกนัขนาดนีน้ะ ถ้าเกดิเมอืงอืน่ไม่รูจ้ะท�ามากขนาดไหน ไม่สามารถบอกได้
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 ตอนที่ยังไม่ได้เรียนธรรมะ ยังไม่รู้เรื่อง ก็ท�าชั่วมาเยอะ จึงมีเหตุให้ต้อง 
ตกอบายตามกรรมที่ตนท�านั้นแหละ อานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน ท�าให้
มีนรกสิ้นไปแล้ว นี้ก็นับว่าเป็นอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ ยังมีอานิสงส์อื่นๆ มีก�าเนิดสัตว์
เดรจัฉานส้ินแล้ว มภีมูแิห่งเปรตสิน้แล้ว มอีบายทคุตวินิบิาตสิน้แล้ว ไม่มทีางตกต�า่ 
เป็นผู้แน่นอน จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ภายหน้า นี้ก็เป็นอานิสงส์ที่ไม่อาจจะ 
นับค่าได้  

 ๒.๑ เป็นกำรได้ที่เหนือกว่ำพระเจ้ำจักรพรรดิ

 จะอ่านพระสตูรบางพระสตูรให้ฟัง ขยายความคณุประโยชน์และอานสิงส์
ตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ 

 ในสงัยุตตนกิาย มหาวารวรรค จักกวัตติรำชสตูร ข้อ ๙๙๗

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี
ณ ทีน่ัน้แล พระผูม้พีระภาคได้ตรัสเรือ่งนีว่้า ภกิษุทัง้หลาย พระเจ้า

จักรพรรดิทรงครองราชย์เป็นอิสสราธิบดีแห่งทวีปทั้ง ๔ หลังจากเสด็จ
สวรรคตแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ
เหล่าเทพชัน้ดาวดงึส์ ท้าวเธอทรงแวดล้อมด้วยหมูน่างอปัสร เพยีบพร้อม 
บ�าเรอตนด้วยกามคุณ ๕ ประการที่เป็นทิพย์ ส�าราญพระทัยในสวน 
นันทวัน ที่ภพดาวดึงส์นั้น ท้าวเธอไม่ทรงประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 
แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ก็ไม่ทรงพ้นจากนรก ไม่ทรงพ้นจากก�าเนิด 
สตัว์ดริจัฉาน ไม่ทรงพ้นจากภมูแิห่งเปรต และไม่ทรงพ้นจากอบาย ทคุติ 
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และวินิบาตไปได้ 
ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกเลี้ยงอัตภาพด้วยอาหาร ที่แสวงหามาได้

ด้วยล�าแข้ง นุ่งห่มผ้าที่เศร้าหมอง เธอประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ  
แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ก็พ้นจากนรก พ้นจากก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน พ้นจาก
ภูมิแห่งเปรต และพ้นจากอบาย ทุคติ และวินิบาตไปได้ 

ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
๑. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า  

แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้ง
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค 

๒. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบัิตจิะพงึเหน็ชดั
ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน

๓. ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์
สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง 
ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของ
พระผูม้พีระภาคน้ี เป็นผูค้วรแก่ของทีเ่ขาน�ามาถวาย ควรแก่ของต้อนรบั 
ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก
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๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง�า เป็น
ไปเพื่อสมาธิ 

อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้แล
ภิกษุทั้งหลาย การได้ครองทวีปทั้ง ๔ กับการได้ธรรม ๔ ประการ 

การครองทวีปทั้ง ๔ ยังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบหกแห่งการได้ธรรม  
๔ ประการเลย

จักกวัตติราชสูตรที่ ๑ จบ

 อันนี้ ส�าหรับพวกเราท้ังหลายท่ีนิยมการครอบครองวัตถุสิ่งของ อันโน้น 
อนันี ้มขีองสะสมอะไรเยอะแยะไปหมด ฟังแล้วกจ็ะได้เข้าใจความยิง่ใหญ่ของความ
เป็นพระโสดาบัน ไม่ใช่เอาพวกเรามาเปรียบเทียบ เพราะพวกเราครอบครองได ้
แต่ของเล็กๆ น้อยๆ ครอบครองกันก๊อกๆ แก๊กๆ ไม่ได้เต็มโลก ไม่ได้เต็มประเทศ
ด้วยซ�า้ไป ยกท่านผูห้นึง่ทีส่ามารถครอบครองได้ทัง้โลก ไม่ใช่แค่โลกชมพทูวปี ครอง
ทวีปอื่นด้วย ครองท้ังโลกมนุษย์เรา คือพระเจ้าจักรพรรดิ ในยุคที่มีพระเจ้า
จักรพรรดิ จะมีพระราชาที่เป็นผู้ใหญ่อยู่องค์เดียว สมมติโลกเท่ากับเมืองไทยเรา 
พระเจ้าอยู่หัวอย่างน้ี พระองค์ก็ครองทั้งประเทศนะ ทุกส่วนในนั้นก็พระองค์ 
มีอ�านาจหมด ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็มีอ�านาจทั่วโลก ทรัพย์สินของมีค่า 
ทรัพยากรต่างๆ ทั้งอะไรต่อมิอะไร ทุกสิ่งทั้งหมดในโลก ก็มีอ�านาจครอบครอง
ทั้งหมด พูดสรุปง่ายๆ คือ พระองค์เป็นเจ้าของหมดนั้นแหละ
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 พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวถึง พระเจ้าจักรพรรดินี้แหละว่า พระเจ้า
จักรพรรดินี้ทรงครองราชย์เป็นอิสราธิบดีแห่งทวีปทั้ง ๔ ทวีปที่เราอยู่นี้ คือ 
ชมพูทวีป แล้วก็มีอีก ๓ ทวีป ปุพพวิเทหทวีป อมรโคยานทวีป และอุตตรกุรทวีป 
ถ้าอยากเห็นทวีปอื่นๆ ก็ท�าสมาธิให้ได้อภิญญาแล้วไปดูเอานะ ถ้าไม่ได้ท�าสมาธิ 
ก็ต้องเชื่อเอา ถ้าอย่างพวกเราที่มีศรัทธาในค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ไม่ยาก 
เรือ่งมนษุย์ต่างดาวกด็ ีโลกอืน่กด็ ีมิตอิืน่กไ็ด้ พระพทุธเจ้าตรสัไว้หมดแล้ว พระองค์
ไม่ได้ตรัสละเอียดนัก เนื่องจากว่า ตรัสบอกไปพวกเราก็ไม่เห็นอยู่ดีน่ันแหละ  
เดี๋ยวก็ไปคิดฟุ้งซ่านอย่างนู้นอย่างนี้เกินไป ที่พระองค์ทรงเน้นมากคือเรื่องอริยสัจ 
เรือ่งอรยิมรรคมอีงค์ ๘ เพราะมปีระโยชน์มากกว่า มีตรสัไว้บ้างเรือ่งจุดก�าเนดิของ
โลกอย่างนัน้อย่างน้ี โลกจะแตกท�าลายเพราะอะไร แตกตอนไหน มีตรสัเหมือนกนั 
แต่ว่าไม่ตรสัละเอยีดนกั เนือ่งจากไม่มปีระโยชน์ คนทัว่ไปไม่อาจจะเหน็ได้ มเีฉพาะ
คนพิเศษบางคนที่รู้ที่เห็นนะ
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 แต่การรู้เห็นของคนทั่วไปก็เชื่อถือไม่ได้ เพราะว่าคนโดยทั่วไปเห็นบางแง่
บางมุม เช่น บางพวกนั่งสมาธิไปเห็นเทวดา ก็ไม่รู้ไปเห็นส่วนไหนของเทวดา เอา
มาบอกเรา ไม่รู้บอกเต็มท่ีหรือเปล่า เหมือนกับส่องมาดูโลก เห็นห้องที่พวกเรา
ก�าลังนั่งอยู่นี้พอดี ก็นึกว่าโลกนี้เหมือนห้องนี้ ไปพูดว่าโลกคือห้องนี้ อย่างนี้ก็อาจ
จะผิดได้ ดังนั้น ความรู้ของคนอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ผู้ที่ไม่ใช่สัพพัญญู ไม่อาจจะ
เชื่อถือได้ เขาก็รู้เหมือนกัน แต่รู้บางแง่บางมุม รู้บางส่วน พอรู้ไม่ครบถ้วน บางที
ก็อาจได้ข้อสรุปท่ีผิดพลาด และโดยท่ัวไปก็เป็นอย่างนั้น เพราะคนโดยทั่วไป  
พากันยึดถือตัวตน มีความเห็นผิด ไม่ว่าจะไปเห็นอะไรมา ก็ถือเอามาผิดทั้งนั้น  
คนทีร่ะลกึชาตไิด้ พอระลกึเหน็เราเคยเกดิเป็นอย่างนูน้อย่างนี ้จนกระทัง่เกดิใหม่
แล้ว คนนั้นเป็นพ่อเรา คนนี้เป็นแม่เรา เป็นตัวเราไปเวียนว่ายตายเกิดท่ีนั่นที่นี ่ 
นี้มันก็ผิดไปไกลมาก เพราะว่าขนาดตัวเรายังไม่มีจริงเลย พ่อแม่คนปัจจุบันนี้  
ก็ไม่ใช่ของเราเลย และของเก่าจะเป็นของเราไหม

 นี่ขนาดระลึกชาติได้ เห็นด้วยญาณพิเศษ เหนือกว่าสายตาคนทั่วไป ก็ยัง
เข้าใจผิดอยู่เลย เพี้ยนอยู่ ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า เรื่องเกี่ยวกับโลกนี้ โลกหน้า  
โลกนี ้โลกอืน่ เทวดาอยูต่รงไหน นรกอยู่ตรงไหน อะไรอย่างไรนี ้คงจะไม่คดิมากกัน 
เนื่องจากว่าในโลกมันเป็นวงกลม จ�านวนมิติก็นับไม่ถ้วน ท�านองนี้นะ ไหนๆ  
โลกมันก็หมุนอยู่แล้ว เราก็ด�าเนินมรรคไว้ก็แล้วกัน ถ้าไปตามโลกเดี๋ยวจะหัวทิ่ม 
ไปตามเขา หมุนไป หมุนมา ไม่จบไม่สิ้นสักที ออกไม่ได้
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 ดังนั้น การเชื่อพระพุทธเจ้า มีศรัทธำในปัญญำตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ำ 
จึงเป็นคุณธรรมพื้นฐำนส�ำหรับผู้ที่เป็นอุบำสกอุบำสิกำที่ดี จะได้ใช้ชีวิตโดย 
ถูกต้อง มุ่งไปในเรื่องของกรรมและผลของกรรม ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ไม่มุ่งมงคล
ตื่นข่าวต่างๆ เพราะถ้ามุ่งพิธีกรรมมงคลต่างๆ ก็มุ่งแต่เรื่องท�าเพื่อตัวตน ท�าเพื่อ
ของตน ให้ตนได้รับผลประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ อันนั้นก็เป็นสีลัพพตปรามาส  
อย่างนีน้ะครบั

 ในพระสูตรนี้ ได้กล่าวถึงพระเจ้าจักรพรรดิที่ครองทวีปทั้ง ๔ พระเจ้า
จกัรพรรดทิีค่รองทวปีท้ัง ๔ ได้นี ้ก็เพราะว่าพระองค์เป็นคนทรงธรรม มีธรรมะ คือ
มกีศุลกรรมบถทัง้ ๑๐ เป็นฐาน เป็นธรรมท่ีท�าให้เป็นคนทีส่มบูรณ์ พวกเราเกดิมา
เป็นคนต้องมพีืน้ฐานความเป็นคน คือศีล ๕ รักษาความเป็นคนไว้ ท�าให้ไม่หลดุจาก
ความเป็นคน ไม่หล่นหลุดจากความเป็นคนนั่นเอง จะเป็นคนท่ีสมบูรณ์ก็ต้องมี 
กศุลกรรมบถ ๑๐ พระราชาพระเจ้าจักรพรรดนิี ้ มีกศุลกรรมบถ ๑๐ เต็มสมบูรณ์ 
และมคีณุธรรมอนัอ่ืนหลากหลาย มทีศพิธราชธรรม เป็นต้น ท�าให้เป็นพระราชา 
ผูท้รงธรรม ในเมือ่มธีรรมะอย่างนีก็้ไม่ต้องห่วง คอืว่า พอสิน้พระชนม์แล้ว เนือ่งจาก
เป็นคนด ีมธีรรมะ ก็จะไปเกิดบนสุคตโิลกสวรรค์ เป็นเทวดาชัน้ดาวดงึส์ เป็นเทวดา
ชั้นดาวดึงส์ก็มีอายุจ�ากัดอีกแหละ ถึงแม้จะมีความสุข อยู่ที่นั่นส�าราญพระทัย  
เล่นอยูส่วนนนัทวันท่ีภพดาวดงึส์นัน้ เด๋ียวสกัหน่อยกห็มดอาย ุพอหมดอายกุห็ล่น 
ลงมาได้อกีนะ
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 ถึงแม้จะเกดิสคุตโิลกสวรรค์แต่กไ็ม่พ้นจากนรก ไม่พ้นจากก�าเนดิเดรจัฉาน 
ไม่พ้นจากภูมิแห่งเปรต ไม่พ้นจากอบายทุคติวินิบาตนรก ค�าว่า ไม่พ้น ไม่ใช่ว่าจะ
ไปเกิดนะ หมายถึง อาจจะไปได้ ถ้าพลาดก็ไปเกิดได้ และด้วยความไม่แน่นอน  
อยูห่ลายๆ ชาตเิข้า กพ็ลาดเรือ่ยทเีดยีว แม้คนดรีะดบัเป็นพระโพธสิตัว์กย็งัไปเกดิ
อบายในบางชาต ิมนัจงึอนัตราย เหมอืนพวกเราทีอ่ยูท่ีน่ี ่ไม่เป็นพระโสดาบนั กย็งั
ไม่พ้น ไม่รู้เมื่อไร อาจจะตกอบายได้ พยายามจะหนีไป เหมือนนั่งเครื่องบินหนี  
พอถึงวันดีคืนดีน�้ามันหมด มันก็หล่นอีกแหละ อย่างนี้เรียกว่ายังไม่พ้น วิธีดูง่ายๆ 
ว่าเราพ้นหรือไม่พ้นก็ดูตามเจตนาของเรานี้แหละ ที่ตกอบายกัน เพราะเหตุคือ
ทุจริตทั้ง ๑๐ ถ้าจิตใจมันพ้นจากทุจริตทั้ง ๑๐ ไม่ท�าทุจริต ก็พ้นจากอบาย  
หากห่างไปจากทุจริต ก็ห่างอบาย ไม่คิดจะท�า ไม่มีแม้แต่ในความคิดอันนี้ก็พ้นไป 
ถ้าไม่พ้นก็คือพอมีความคิดไม่ดีเกิดขึ้น ก็จะยังท�าตามมันอยู่เรื่อย เรียกว่าไม่พ้น

 เราท้ังหลายจึงพยายามฝึกให้พ้น จะพ้นชั่วครั้งชั่วคราวก็ไม่เป็นไร  
มสีตสิมัปชัญญะให้ด ีมสีมาธ ิมกี�าลงัจติ จะช่วยให้พ้นได้เหมอืนกนั แต่พ้นชัว่คราว 
ถ้าจะพ้นเด็ดขาดต้องอริยมรรค ท่านทั้งหลายก็อย่าลืมท�ากัน ส�ารวจตัวเองให้ดีๆ 
ว่า มันพ้นบ้างหรือยัง ต้องให้มันพ้นนะ
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 พระเจ้าจักรพรรดิแม้ครองทวีปทั้ง ๔ ก็ไม่พ้นจากนรก ไม่พ้นจากก�าเนิด
เดรจัฉาน ไม่พ้นจากภมูแิห่งเปรต ไม่พ้นจากอบายทคุตวินิบิาตไปได้ อนันีเ้ป็นฝ่าย
พระเจ้าจักรพรรดคิรองโลกทัง้หมดเลย มทีกุอย่าง พวกเรานีค้งไม่ต้องเทยีบหรอก 
มีไม่กี่อย่างเอง บางคนมีแค่นี้ก็จะแย่แล้ว ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิคงหนักกว่านี้ 
ขนาดนั้นเราคงรับไม่ไหว เพราะตัวเองบุญน้อย คุณธรรมน้อย จะไปรับของใหญ่ๆ 
ก็เกินก�าลัง คนโดยทั่วไปไม่คิดอย่างน้ี คิดว่าถ้าได้เยอะๆ จะดี อะไรต่อมิอะไร  
มีอ�านาจ จะได้มีอิสระในการที่จะท�าอะไรได้ตามใจชอบ จะเอาอะไรก็ได้ในโลกนี้ 
ก็คิดไปเรื่อย มีแต่ความอยากท่วมหัวอยู่ ไม่มีธรรมะเลย

 พระเจ้าจักรพรรดิเหนือที่สุดแล้วในโลก สามารถครองทุกอย่างในโลก  
เป็นเจ้าของทกุอย่างในโลก แต่กม็เีวลาจ�ากัด ไม่นานวนันัน้กม็าถงึ ต้องทิง้ทกุอย่างไป 
พระเจ้าจักรพรรดิประกอบด้วยธรรม สวรรคตแล้วก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์  
เกิดที่ชั้นดาวดึงส์ แต่ไม่พ้นจากอบายทุคติ วินิบาต นรก
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 ส่วนอรยิสาวกแม้เล้ียงอัตภาพด้วยอาหารทีแ่สวงหามาด้วยล�าแข้ง นุ่งห่มผ้า
ที่เศร้าหมอง แต่ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ อริยสาวกในที่นี้ เป็นอริยสาวก
จริงๆ เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นอริยะ เป็นสาวกผู้เป็นอริยะ ห่างไกลจาก
กิเลส ระดับพระโสดาบันเป็นต้นไป อันนี้ท่านยกตัวอย่างพระภิกษุ ยากจนที่สุด
แล้ว อาหารในตู้เยน็กไ็ม่ม ีเส้ือผ้าในตูก็้ไม่ม ีบ้านกไ็ม่มี อะไรกไ็ม่มี มีบาตรอยูใ่บหนึง่ 
เลี้ยงอัตภาพไป อุ้มบาตรแล้วก็เดินไป ไม่มีสมบัติอะไรกับเขาสักอย่าง พระเจ้า
จกัรพรรดมิทุีกอย่าง มสีมบตัทุิกประการ แต่ไม่มีธรรม ๔ ประการ ส่วนอรยิสาวก 
มีบาตรอยู่ใบหนึ่ง สมบัติอื่นๆ ไม่มี เดินบิณฑบาต ขอเขากิน นุ่งห่มผ้าเศร้าหมอง 
ย้อมด้วยน�้าฝาด แต่ท่านประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ อย่างนี้เลิศกว่าพระเจ้า
จักรพรรดฺิเสียอีก

 ท่านทั้งหลายจึงควรจะรีบฝึกนะ เพราะอย่างไรเราก็ไม่ได้ครองทั้งโลก 
อยู่แล้ว ใครจะครองอะไรก็ครองไปเถอะ ในเมื่อไม่พ้นจากนรก ไม่พ้นจากก�าเนิด
เดรัจฉาน ไม่พ้นจากภูมิแห่งเปรต มันก็ไม่แน่ไม่นอนอยู่ดี สู้เป็นอริยสาวกไม่ได้ 
พระพุทธองค์ทรงสรุปว่า



  134

 ภกิษทุัง้หลาย การได้ครองทวปีทัง้ ๔ กบัการได้ธรรม ๔ ประการ การครอง
ทวีปทั้ง ๔ ยังไม่ถึงเศษ ๑ ส่วน ๑๖ แห่งการได้ธรรม ๔ ประการเลย ไม่ถึง ๑ ส่วน 
ใน ๑๖ ส่วน อันนีก้ห็มายถงึว่าเทยีบกนัไม่ได้เลย ได้เป็นพระโสดาบัน ได้มีคุณธรรม 
๔ ประการนี้ ยิ่งใหญ่มีคุณค่ามีราคากว่าความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาก พระเจ้า
จักรพรรดินี้แม้จะครองอะไรท่ัวโลก ครองนั้นนี้มากมาย มีสมบัติอะไรเยอะแยะ 
ก็สู้พระโสดาบันไม่ได้ นี้ก็จะท�าให้ท่านท้ังหลายเข้าใจ ศรัทธำเป็นทรัพย์อันยอด
เยี่ยมของคนในโลกนี้ พระโสดาบันท่านมีศรัทธาที่สมบูรณ์ หยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหว
ในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงมีทรัพย์เต็มที่ มีของเยอะแยะ มีความ 
ยิ่งใหญ่มากกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ

 ข้อเปรยีบเทยีบถงึความยิง่ใหญ่ตรงนี ้คือ พระเจ้าจกัรพรรดถึิงจะมสีิง่ของ
เยอะก็จริง มีอ�านาจอะไรเยอะก็จริง แต่ไม่พ้นจากอบาย ส่วนพระโสดาบันมีอะไร
น้อย นิดๆ หน่อยๆ มีคุณธรรม ๔ ประการนี้ พ้นจากอบายได้อย่างนี้ ถ้าเรารู้จัก
พิจารณาก็ท�าให้เกิดความสังเวช เพื่อเร่งมาท�าความเพียรปฏิบัติธรรมได้ พวกเรา
ถึงจะมีสิ่งนั้นมีสิ่งนี้เยอะแยะ พอตายไปปุ๊บ ถ้าไม่พ้นอบายนะ ดูเหมือนมีอะไร 
เยอะแยะนะ มีเครื่องอ�านวยความสะดวกมากมาย มีบ้าน มีรถยนต์ มีเพชรนิล
จนิดา มตีูเ้ยน็ มอีะไรต่อมิอะไร พอตายปุบ๊เกดิมาอกีท ีสมมตเิกดิเป็นควาย อาหาร
การกินในตู้เย็นหายหมด เหลือแต่หญ้าเป็นอาหาร บางทีไม่เหลือหญ้าด้วยนะ  
เป็นฟางแห้งอย่างนี้ ทรมานแย่เลย
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 วัฏฏะสงสารมันอันตรายมาก ถ้าไม่พ้นอบาย แม้มีทุกอย่างเลยชาตินี้  
มีลูกน้องคอยดูแลท�าอะไรให้ เปิดประตูรถให้ สะดวกสบาย อุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง 
ตายปุ๊บเท่านั้นเอง โอ้โห... หายหมดเลย ท่านทั้งหลายลองคิดดู ถ้าไม่พ้นอบายนะ 
แค่หลับแล้วตืน่ข้ึน หำยหมดเลยนะ พอตายปุ๊บนี ่มันไม่เหลอืเลย ตายปุ๊บกจ็บเลย 
ตอนนี้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะ ตายปุ๊บไปเกิดเป็นหมู กินร�า ร้องอู๊ดๆๆ เขาเลี้ยงไว้ 
ไม่ได้ท�าอะไรเลย ดูเหมือนสบายมาก แต่เขาเลี้ยงไว้ฆ่าอย่างเดียว

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า ความเป็นพระโสดาบัน การมีคุณธรรม ๔ ประการ  
มีคุณค่า มีราคา หรือมีอานิสงส์มากกว่าการมีสิ่งนั้นส่ิงนี้ของพระเจ้าจักรพรรดิ
มากมายนกั เพราะว่าท�าให้พ้นจากนรก พ้นจากก�าเนดิเดรัจฉาน พ้นจากภมิูแห่งเปรต 
พ้นจากอบาย ทุคติ วินิบาต นรกไปได้ อย่างนี้นะครับ

 ๒.๒ เป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมเบำใจ

 อีกพระสูตรหนึ่ง เกี่ยวกับถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว จะได้รับความเบาใจ 
สบายใจ ไว้วางใจได้ ท�าใจให้สบายๆ และสามารถที่จะท�ากุศลหรือว่าจะท�าจิต 
ให้สงูขึน้ไปเรือ่ยๆ ได้ ยามเจบ็ป่วยหนัก จะช่วยให้ปล่อยวางสิง่ต่างๆ ได้ จนสามารถ
บรรลุถึงนิพพาน ในตอนที่ก่อนจะตายก็ได้ 

 ในคิลำนสูตร ข้อ ๑,๐๕๐ 
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สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุง 
กบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ สมัยนั้น ภิกษุจ�านวนมากท�าจีวรกรรมเพื่อถวาย
พระผู้มีพระภาค ด้วยหวังว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรส�าเร็จแล้ว  
ล่วงไป ๓ เดือนก็จักเสด็จจาริกไป 

เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะ ได้ทรงทราบข่าวอย่างนัน้เหมือนกนั 
ล�าดับนั้น ท้าวเธอเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวาย
อภิวาทแล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า

ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ หม่อมฉนัได้ทราบข่าวอย่างนีว่้า ได้ทราบว่า 
ภิกษุจ�านวนมากท�าจีวรกรรมเพื่อถวายพระผู้มีพระภาค ด้วยหวังว่า  
พระผู้มีพระภาคทรงมีจีวรส�าเร็จแล้ว ล่วงไป ๓ เดือนก็จักเสด็จจาริกไป 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันยังไม่ได้ทราบข่าว ไม่ได้รับเรื่องนี้
มาเฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคว่า อุบาสกผู้มีปัญญาพึงกล่าวสอน
อุบาสกผู้มีปัญญา ซึ่งป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหาบพิตร อุบาสกผู้มีปัญญาพึงปลอบใจ
อุบาสกผู้มีปัญญาซึ่งป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ด้วยธรรมเป็นที่ตั้ง 
แห่งความเบาใจ ๔ ประการว่า 

จงเบาใจเถิด ท่านผู้มีอายุ ท่าน
๑. มคีวามเล่ือมใสอันไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้าว่า แม้เพราะเหตนุี้ 

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง 
โดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ เสดจ็ไปด ีรูแ้จ้งโลก เป็นสารถี
ฝึกผู ้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย ์
ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค 
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๒. มคีวามเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระธรรมว่า พระธรรมเป็นธรรม
ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว ผู ้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง  
ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรยีกให้มาด ูควรน้อมเข้ามาในตน อนัวญิญชูน
พึงรู้เฉพาะตน 

๓. มคีวามเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์สาวกของ
พระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูกทาง ปฏิบัติสมควร 
ได้แก่ อรยิบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บคุคล พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคนี้ 
เป็นผู้ควรแก่ของท่ีเขาน�ามาถวาย ควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา 
ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก

๔. มีศีลที่พระอริยะชอบใจ ที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย  
เป็นไท ท่านผูรู้้สรรเสริญ ไม่ถกูตัณหาและทฏิฐคิรอบง�า เป็นไปเพือ่สมาธิ 

มหาบพิตร อุบาสกผู้มีปัญญาครั้นปลอบใจอุบาสกผู้มีปัญญา 
ซึ่งป่วย ได้รับทุกข์ เป็นไข้หนัก ด้วยธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ  
๔ ประการนี้แล้ว พึงถามว่า ท่านยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่หรือ  
ถ้าเขาตอบว่า ผมยังมีความห่วงใยมารดาบิดาอยู่ อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่า 
ท่านผู้นิรทุกข์ ผู้มีความตายเป็นธรรมดา ถึงแม้ท่านจักท�าความห่วงใย
มารดาบิดาก็จักตายเหมือนกัน ถึงแม้ท่านจะไม่ท�าความห่วงใยมารดา
บิดาก็จักตายเหมือนกัน เอาเถิด ขอท่านจงละความห่วงใยมารดาบิดา
ของท่านเสีย
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ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมละความห่วงใยมารดาบิดาของผมแล้ว 
อุบาสกนั้น พึงถามเขาว่า ท่านยังมีความห่วงใยบุตรและภริยาอยู่หรือ  
ถ้าเขาตอบว่า ผมยงัมคีวามห่วงใยบตุรและภรยิาอยู ่อบุาสกนัน้พงึกล่าว
กบัเขาว่า ท่านผูน้ริทกุข์ ผูม้คีวามตายเป็นธรรมดา ถงึแม้ท่านจกัท�าความ
ห่วงใยบุตรและภริยากจ็กัตายเหมอืนกนั ถงึแม้ท่านจักไม่ท�าความห่วงใย
บตุรและภรยิาก็จกัตายเหมอืนกัน เอาเถดิ ขอท่านจงละความห่วงใยบตุร
และภริยาของท่านเสีย 

ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมละความห่วงใยบุตรและภริยาของผม
แล้ว อุบาสกนั้นพึงถามเขาว่า ท่านยังมีความห่วงใยกามคุณ ๕ อันเป็น
ของมนุษย์อยู่หรือ ถ้าเขาตอบว่า ผมยังมีความห่วงใยกามคุณ ๕ อันเป็น
ของมนษุย์อยู ่อุบาสกนัน้พึงกล่าวว่า ท่าน กามอนัเป็นทพิย์ยงัดกีว่าและ
ประณีตกว่ากามอันเป็นของมนุษย์ เอาเถิด ขอท่านจงพรากจิตออกจาก
กามอันเป็นของมนุษย์แล้ว น้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชเถิด

ถ้าเขากล่าวอย่างนีว่้า ผมพรากจติออกจากกามอนัเป็นของมนษุย์
แล้ว ผมน้อมจติไปในหมูเ่ทพชัน้จาตมุหาราชแล้ว อบุาสกนัน้พงึกล่าวว่า 
ท่าน หมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส์ยงัดกีว่าและประณตีกว่าหมูเ่ทพชัน้จาตมุหาราช 
เอาเถิด ขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นจาตุมหาราชแล้ว  
น้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์เถิด 
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ถ้าเขากล่าวอย่างนีว่้า ผมพรากจติออกจากหมูเ่ทพชัน้จาตมุหาราช
แล้ว ผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดาวดึงส์แล้ว อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่า  
ท่าน หมู่เทพชั้นยามายังดีกว่าและประณีตกว่าหมู่เทพช้ันดาวดึงส์  
เอาเถิด ขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นดาวดึงส์แล้ว น้อมจิตไป
ในหมู่เทพชั้นยามาเถิด

ถ้าเขากล่าวอย่างนีว่้า ผมพรากจติออกจากหมูเ่ทพชัน้ดาวดงึส์แล้ว 
ผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นยามาแล้ว อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่า ท่าน  
หมูเ่ทพช้ันดสุติยงัดกีว่าและประณตีกว่าหมูเ่ทพชัน้ยามา เอาเถดิ ขอท่าน
จงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นยามาแล้ว น้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นดุสิต
เถิด

ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นยามาแล้ว 
ผมน้อมจติไปในหมูเ่ทพชัน้ดสุติแล้ว อบุาสกนัน้พงึกล่าวว่า ท่าน หมู่เทพ
ชั้นนิมมานรดียังดีกว่าและประณีตกว่าหมู่เทพชั้นดุสิต เอาเถิด ขอท่าน
จงพรากจิตออกจากหมู ่เทพชั้นดุสิตแล้ว น้อมจิตไปในหมู ่เทพชั้น
นิมมานรดีเถิด

ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นดุสิตแล้ว  
ผมน้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นนิมมานรดีแล้ว อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่า ท่าน 
หมู ่ เทพชั้นปรนิมมิตวสวัสดียังดีกว ่าและประณีตกว่าหมู ่เทพชั้น
นมิมานรด ีเอาเถดิ ขอท่านจงพรากจติออกจากหมูเ่ทพชัน้นมิมานรดแีล้ว 
น้อมจิตไปในหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัสดีเถิด
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ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นนิมมานรดี
แล้ว ผมน้อมจติไปในหมูเ่ทพชัน้ปรนมิมติวสวสัดแีล้ว อบุาสกนัน้พงึกล่าว
ว่า ท่าน พรหมโลกยังดีกว่าและประณีตกว่าหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัสดี 
เอาเถิด ขอท่านจงพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิมมิตวสวัสดีแล้ว  
น้อมจิตไปในหมู่พรหมโลกเถิด

ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมพรากจิตออกจากหมู่เทพชั้นปรนิม 
มิตวสวัตดีแล้ว ผมน้อมจิตไปในพรหมโลกแล้ว อุบาสกนั้นพึงกล่าวว่า 
ท่าน แม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน นับเนื่องด้วยสักกายะ เอาเถิด  
ขอท่านจงพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้ว น�าจิตเข้าไปในสักกายนิโรธ 
คือความดับกายของตนเถิด

ถ้าเขากล่าวอย่างนี้ว่า ผมพรากจิตออกจากพรหมโลกแล้ว ผมน�า
จิตเข้าไปในสักกายนิโรธอยู่แล้ว 

มหาบพิตร อุบาสกผู้มีจิตหลุดพ้นอย่างนี้กับภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้น
จากอาสวะ อาตมภาพไม่กล่าวว่าแตกต่างอะไรกันเลย คือหลุดพ้นด้วย
วิมุตติเหมือนกัน

คิลานสูตรที่ ๔ จบ
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 นี้คือวิธีน้อมจิตส�าหรับผู้ที่มีคุณธรรมที่เป็นที่เบาใจได้ พื้นฐานคือเป็น
โสดาบันเรียบร้อยแล้ว แม้กระทั่งป่วยเนี่ย ถ้าหากมีธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความ
เบาใจ ๔ ประการ ก็สามารถปล่อยวางไปตามล�าดับๆ แล้วเข้าถึงสิ่งที่สูงขึ้นไปตาม
ล�าดับๆ ได้ พูดภาษาเราจะเอาขั้นไหนก็ได้ จะเอาขั้นไหนก็ได้น้อมจิตเอาเลยนะ 
แต่ต้องมีคุณธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ๔ ประการ เป็นพระโสดาบันแล้ว
นัน้เอง มคีวามเล่ือมใสไม่หวัน่ไหวในพระพุทธเจ้า เลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม 
เลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ และก็มีศีลที่อริยเจ้ารักใคร่พอใจ นี้เรียกว่าธรรมะ
อันเป็นทีต้ั่งแห่งความเบาใจ สบายใจ ปลอดโปร่งใจว่า อย่างไรกไ็ปดอีย่างแน่นอน

 ทนีี ้เพือ่ให้จติขึน้สงูไปเรือ่ยๆ กย็งัมวีธิไีด้สงูขึน้ไปเรือ่ยๆ จนกระทัง่สามารถ
บรรลถุงึนพิพานได้ ถงึวมิตุติได้เลย อย่างนีน้ะครบั พระพทุธองค์ตรสัเป็นล�าดบัขัน้
ไป จึงเห็นได้ชัดว่า ความเป็นพระโสดาบันมีคุณประโยชน์และอานิสงส์มากมาย 
จะเอาอนัไหนกไ็ด้ จะไปสวรรค์ชัน้ไหน กแ็ค่น้อมจติไปเท่านัน้เอง เนือ่งจากว่าท่าน
มีคุณธรรมเป็นที่เบาใจแล้ว บางท่านไม่คิดจะเอาอันอื่นอยู่แล้ว คิดจะไปนิพพาน
อยู่แล้ว ก็ข้ามขั้นเหล่านี้ไปได้เลย
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 พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในสูตรนี้ แสดงไปตามล�าดับ สวรรค์แต่ละชั้น 
พรหม จนถึงนิพพาน เนื่องจากจิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะ อย่างท่าน 
พระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนม์แล้วก็เกิดเป็นยักษ์ เป็นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกา 
เป็นลูกน้องท้าวจาตุมหาราช เราอาจจะสงสัย เอ๊ะ... ท�าไมท่านไปเกิดต�่าจัง ท�าไม
ท่านอนาถบิณถกคหบดี ไปเกิดชั้นดุสิต ท�าไมนางวิสาขาจึงไปเกิดชั้นนิมมานรตี 
อย่างนี้เป็นต้น อันน้ีจะไปคิดแทนท่านก็ไม่ได้ ท่านคงมีความคุ้นเคยของท่าน  
ขอให้มีคุณธรรม เป็นพระโสดาบัน สามารถไปชั้นไหนก็ได้

 ในพระสูตรนี้ พระเจ้ามหานามะมาถามพระพุทธเจ้าเรื่องเก่ียวกับว่า 
อุบาสกผู้มีปัญญา จะแนะน�าผู้ป่วยใกล้ตายกันอย่างไรบ้าง พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ตั้งแต่ว่า ให้สบายใจได้ส�าหรับผู้ที่มีธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ

 ถามถึงว่า ยังห่วงใยบิดามารดาอยู่หรือเปล่า ถ้ายังห่วงใยอยู่ ให้พูด 
ความจรงิให้ฟัง ผูท่ี้เป็นโสดาบันเข้าใจง่ายอยูแ่ล้ว สบายมาก คอืบอกว่า จะเป็นห่วง
มารดาบดิากต็ายเหมอืนกัน หรือไม่ห่วงกต็ายเหมือนกนั ฉะนัน้ จงละความห่วงเสีย 
ห่วงก็ตำย ไม่ห่วงก็ตำย จงละความห่วงเสีย ถ้าเป็นโสดาบันนีก้ง่็าย อย่างพวกเรานี้ 
พูดง่ายไหมครับ พูดง่ายแต่ท�ายาก
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 บางคนก็อาจจะมีบุตรและภรรยา ยังห่วงไหม คือถ้าไม่ห่วงก็ไปข้ออื่นๆ 
ตามล�าดับไปเร่ือยๆ พระโสดาบันบางท่านก็อาจจะยังมีห่วงมารดาบิดา ก็รู้จัก
พิจารณา ถ้ามีคนท่ีแนะน�าก็ย่ิงดี ตอนนี้เจ้ามหานามะมาถามวิธีพูดแนะน�ากันว่า 
จะบอกกัน เตือนกันอย่างไร แนะน�ากันอย่างไร ถ้าเป็นห่วงบุตรและภรรยา ก็ให้
บอกกล่าวกับเขาว่า ท่านผู้มีความตายเป็นธรรมดา ถึงแม้จะเป็นห่วงบุตรและ
ภรรยาก็ตายเหมือนกัน ไม่เป็นห่วงก็ตายเหมือนกัน ฉะนั้น จงละความห่วงใย 
ในบุตรและภรรยาเสีย

 ต่อมา ยงัห่วงโลกมนษุย์อยูไ่หม ยงัอยากมาเกิดในโลกมนษุย์ ยงัตดิกามคณุ
ในโลกอยูไ่หม ถ้ายงัตดิอยูใ่ห้นกึถงึกามคุณในสวรรค์ น้อมไปทางนัน้ ดกีว่ากามคุณ
ในโลกมนุษย์เป็นไหนๆ เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๑ ต่อไปนะ ต่อไปก็เป็นสวรรค์ชั้นที่ ๒ 
สวรรค์ชั้นที่ ๓ สวรรค์ชั้นที่ ๔ สวรรค์ชั้นที่ ๕ สวรรค์ชั้นที่ ๖ จนถึงพรหมโลก ทีนี้ 
แม้พรหมโลกก็ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน นับเนื่องอยู่ในเรื่องสมมติ ในรูป ในนาม มีรูป
นาม ขันธ์ ๕ ก็ต้องมีบัญญัติว่าเป็นคนนั้นคนนี้ ฉะนั้น จึงน้อมจิตไปนิพพาน  
ความดับรูป ดับนาม อันนี้ก็ขั้นสูงสุด
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 ถ้าน้อมจิตไปในนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า นี้ก็เป็นความหลุดพ้นไม่ต่างกัน 
เหมือนกับภิกษุท่ีส้ินอาสวะ ท�านองนี้ อันนี้ความเป็นพระโสดาบันนี้จึงม ี
คุณประโยชน์มาก สามารถท�าให้ได้ทุกอย่างเลย ต้ังแต่เรื่องที่ยังต้องเกิดอีก  
ก็สามารถน้อมจิตไปเกิดท่ีไหนก็ได้ ตามสบาย ตามชอบใจ เหมือนอริยสาวก 
ท่ีเป็นลกูศษิย์ของพระพทุธเจ้าไปเกดิท่ีนัน้บ้างทีน่ีบ้้างมากมาย หรอืแม้แต่ไม่อยาก
เกิดอีกเลยก็ได้ น้อมน�าจิตไปในนิพพาน ตายแล้วก็บรรลุพอดี ถึงนิพพานพอดี  
จากพระโสดาบันไปสู่พระอรหันต์ได้เลย อย่างนี้ท�านองนี้นะ

 เราที่เป็นปุถุชนอยู่ จึงใช้ชีวิตต้องระมัดระวัง อย่าประมาท เนื่องจากว่า 
ยังไว้วางใจไม่ได้ ยังไม่แน่ไม่นอน ควรปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน จึงจะมีธรรมะ 
อันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ และให้ได้ประโยชน์ด้วย ได้อะไรอื่นๆ ที่สูงกว่านั้น 
ไปเรื่อยๆ ดีกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ เลิศกว่าขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงได้นิพพาน 

 วันนี้ พูดเกี่ยวกับคุณประโยชน์และอานิสงส์เล็กๆ น้อยๆ เดี๋ยวคราวต่อไป 
จะยกพระสูตรอ่ืนๆ มาอ่านให้ฟังต่อไปนะครับ เนื้อหาต่างๆ ก็จะคล้ายๆ เดิม  
จะต่างบ้างเลก็ๆ น้อยๆ แง่นัน้บ้างแง่นีบ้้าง จะได้แง่คดิเพิม่ขึน้ พอได้รูจ้กัคณุประโยชน์
และอานิสงส์ต่างๆ มีความอยากจะเป็นพระโสดาบัน จะได้ปฏิบัติกันให้เต็มที ่
ต่อไปนะครับ 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๔

บรรยาย วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 
 วันนี้ก็บรรยาย เรื่อง สูตรโสดาบัน ครั้งที่ ๔ นะครับ ส�าหรับหัวข้อเกี่ยวกับ
โสดาบันกจ็ะพดู ๓ ประเดน็หลกัๆ ด้วยกนั คือ ประเดน็ที ่๑ ลกัษณะและคณุสมบตัิ
พระโสดาบัน อันนี้ก็ได้พูดไปแล้ว ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของ
ความเป็นพระโสดาบนั นีพ้ดูไปในคราวทีแ่ล้วบ้างนดิหน่อย วนันีก้จ็ะพดูต่อไป และ
ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อให้พระเป็นโสดาบัน

 พระโสดาบันนี้เป็นพระอริยบุคคลชั้นต้น อย่างน้อยที่สุด ผู้ที่ปฏิบัติตาม 
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เบื้องต้นก็ต้องเป็นพระโสดาบัน จึงจะเป็นผู้แน่นอน  
พระอรยิเจ้าในทางพระพุทธศาสนานัน้ ถ้าสงูสุดเป็นพระอรหนัต์ นีก่เ็ป็นอดุมคตเิลย 
ถ้าเป็นเบื้องต้นนี้ ก็จะคล้ายคนประชาชนชาวโลกทั่วไป มีความสุขแบบกามคุณ 
กับเขาได้ทั่วไป แต่ไม่เหมือนเขา นอกจำกมีสุขจำกกำมคุณแล้ว ยังรู้จักที่จะ 
หลกีเลีย่งโทษของสิง่ต่ำงๆ ด้วย รูจ้กัหำควำมสุขจำกเนกขมัมะ และรูจ้กัอรยิสัจ ๔ 
เพื่อเข้ำถึงควำมสุขคือนิพพำนต่อไป
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 ผู้ที่เป็นพระโสดาบันยังมีสิ่งต่างๆ เหมือนคนท่ัวไปปกติ มีความสุขจาก
กามคณุ แต่กไ็ม่หมกมุน่ เพราะรูจ้กัว่าสิง่ต่างๆ เป็นของไม่เทีย่ง ไม่ใช่ของเราจรงิๆ 
พวกปุถุชนทั่วไปมีความสุข แล้วยังยึดมั่นถือม่ันมาก ติดในสมมติต่างๆ จึงก่อให้
เกิดทุกข์ได้มาก ส่วนพระโสดาบันนี่ก็ยังมีทุกข์อยู่ แต่เหลือน้อยมาก ด้านความสุข
กม็ทีกุสิง่ทกุอย่างเหมอืนคนทัว่ไป และมสีขุมากกว่านัน้อกี คอืสามารถหาความสขุ
จากเนกขมัมะและความสขุจากนพิพานได้อีก ท�านองนีน้ะครบั เป็นลกัษณะพเิศษ
ของพระอริยบุคคลในทางพุทธศาสนา อยู่กับชาวโลกได้ มีอะไรต่อมิอะไรคล้ายๆ 
กับชาวโลก แต่ไม่เหมือนชาวโลก จึงน่าอัศจรรย์เหมือนกัน ส�าหรับความเป็น 
พระโสดาบัน ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นนะครับ ถ้าสูงสุดเลยก็พระอรหันต์เลย
นั่นแหละ
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 ในหัวข้อนี้พูดเน้นเร่ืองพระโสดาบัน ในคราวที่แล้ว พูดมาถึงประเด็น 
คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน ผมได้อ่านพระสูตรให้ฟัง  
๒ พระสูตรที่กล่าวถึงความเป็นพระโสดาบัน ผู้ได้ธรรมะ ๔ ประการ คือ มีความ
เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ และเป็นผู้ที่มีศีล
ที่พระอริยเจ้ารักใคร่ ได้ธรรม ๔ อย่าง เป็นการได้ที่เหนือกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ 
ที่ครองทวีปทั้ง ๔ ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ หรือสมบัติที่พระเจ้าจักรพรรดิมีนี้
เทยีบไม่ได้เลย เทยีบไม่ได้แม้แต่เสีย้วหนึง่ น้ีได้อ่านให้ฟังไปในคราวทีแ่ล้ว แล้วกไ็ด้
อ่านอกีพระสตูรหนึง่ให้ฟังเกีย่วกับว่า ถ้าได้เป็นพระโสดาบัน มีธรรมะ ๔ ประการนี้
อยูใ่นใจ เป็นธรรมะอันเป็นท่ีตัง้แห่งความเบาใจ สบายใจ อย่างนี ้ถ้าต้องการภพชาติ
หรือธรรมเบ้ืองสูงขนาดไหนก็ได้ เบาใจได้ หากเกิดอีกก็ไปเกิดสุคติโลกสวรรค์ 
ต้องการชั้นไหนก็ตามสบาย ต้องการสวรรค์ช้ันต้นก็น้อมจิตไปชั้นนั้น ต้องการ 
ชั้นสูงกว่านั้นก็พรากจิตออกจากช้ันนั้น แล้วน้อมจิตไปชั้นสูงต่อไป ถ้าต้องการ 
ชั้นสูงกว่านั้นอีก ก็พรากจิตออกจากช้ันนั้นและน้อมจิตไปช้ันสูงต่อไป จนถึง 
พรหมโลกก็ได้ หรือบางท่านไม่ต้องการที่จะเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่อไปแล้ว  
ก็พรากจิตออกจากโลก บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยก็ได้ อย่างนี้ ได้อ่านให้ฟังไปใน
คราวที่แล้วนะครับ
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 ๒.๓ เป็นผู้ไม่ตกต�่ำอีกแน่นอน

 ในวนันี ้จะอ่านพระสตูรให้ฟังเพิม่เติม เกีย่วกบัคณุประโยชน์และอานสิงส์
ความเป็นโสดาบัน พระโสดาบันนี้แม้จะยังมีกิเลสอยู่บ้าง แต่ก็มีข้อที่แน่นอนว่า 
ท่านไม่ตกอบาย ไม่เหมือนพวกปุถุชน หากจิตเศร้าหมองก่อนตายจะไปอบายภูมิ 
ยังมีความอันตรายเยอะพวกปุถุชนนี่ มีความต่างกันนะครับ พระโสดาบันท่านก็มี
จิตเศร้าหมอง หรือมีอกุศลเกิดข้ึนบ้างเหมือนกัน แต่ด้วยความเป็นโสดาบันท่ีมี
คณุธรรมอยูใ่นใจ แม้มอีกศุลเกดิขึน้มาบ้างกไ็ม่ตกอบาย อนันีเ้ป็นความพเิศษและ
กเ็ป็นอานสิงส์ทีส่งูเหมอืนกนั ผมจะอ่านพระสูตร ๒ พระสตูรให้ฟังต่อกนั เป็นเรือ่ง
คล้ายกัน 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ปฐมหำนำมสูตร ข้อ ๑๐๑๗

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุง 

กบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ครั้งนั้น เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะเสด็จ
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว ประทับนั่ง  
ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
กรงุกบลิพสัดุน์ีม้ัง่ค่ัง อดุมสมบรูณ์ มปีระชากรมาก มีถนนคบัแคบ หม่อมฉนั
นัง่ใกล้พระผูม้พีระภาคหรอืภกิษทุัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ เวลาเยน็ เข้าไป
ยังกรุงกบิลพัสดุ์ พบเห็นช้างบ้าง ม้าบ้าง รถบ้าง เกวียนบ้าง ผู้คนบ้าง  
ที่พลุกพล่านขวักไขว่ สมัยนั้น หม่อมฉันลืมสติปรารภพระผู้มีพระภาค 
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พระธรรม และพระสงฆ์ หม่อมฉันคิดว่า หากเราถึงแก่กรรมในเวลานี้ 
คติของเราจะเป็นอย่างไร อภิสัมปรายภพจะเป็นอย่างไร

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า อย่าทรงกลัวเลย มหาบพติร อย่าทรงกลัว
เลย มหาบพติร การสวรรคตของพระองค์จกัไม่เลวทราม กาลกริิยาก็จัก
ไม่เลวทราม มหาบพติร จติของผูใ้ดผู้หนึง่ท่ีได้เจรญิด้วยศรทัธา ทีไ่ด้เจรญิ
ด้วยศีล ที่ได้เจริญด้วยสุตะ ที่ได้เจริญด้วยจาคะ และที่ได้เจริญด้วย
ปัญญามาเป็นเวลานาน กายนี้ของผู้นั้นคุมกันเป็นรูปร่างที่ประกอบ 
ขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากมารดาบิดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและ 
ขนมกุมมาส ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจาย
ไปเป็นธรรมดา กาบ้าง แร้งบ้าง นกตะกรมุบ้าง สนุขับ้านบ้าง สนุขัจิง้จอก
บ้าง สัตว์หลายชนิดบ้าง ย่อมกัดกินกายนี้ ส่วนจิตของผู้นั้นที่ได้เจริญ
ด้วยศรัทธา ที่ได้เจริญด้วยศีล ที่ได้เจริญด้วยสุตะ ที่ได้เจริญด้วยจาคะ 
และที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานาน ย่อมสูงข้ึนไปจนถึงบรรลุ 
คุณวิเศษ
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มหาบพติร บรุษุด�าลงในห้วงน�า้ลกึแล้วทบุหม้อเนยใสหรือหม้อน�า้มัน 
ก้อนกรวดหรือกระเบือ้งหม้อนัน้พงึจมลง ส่วนเนยใสหรือน�า้มนัในหม้อนัน้
พึงลอยขึ้นเหนือน�้า แม้ฉันใด จิตของผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้เจริญด้วยศรัทธา  
ทีไ่ด้เจรญิด้วยศลี ทีไ่ด้เจรญิด้วยสตุะ ทีไ่ด้เจรญิด้วยจาคะ และทีไ่ด้เจรญิ
ด้วยปัญญามาเป็นเวลานาน กายนีข้องผูน้ัน้คมุกนัเป็นรปูร่างทีป่ระกอบ
ขึ้นจากมหาภูตรูป ๔ เกิดจากมารดาบิดา เจริญวัยเพราะข้าวสุกและ 
ขนมกุมมาส ไม่เที่ยงแท้ ต้องอบ ต้องนวดเฟ้น มีอันแตกกระจัดกระจาย
ไปเป็นธรรมดา กาบ้าง แร้งบ้าง นกตะกรมุบ้าง สนุขับ้านบ้าง สนุขัจิง้จอก
บ้าง สัตว์หลายชนิดบ้าง ย่อมกัดกินกายนี้ ส่วนจิตของผู้นั้นที่ได้เจริญ
ด้วยศรัทธา ที่ได้เจริญด้วยศีล ที่ได้เจริญด้วยสุตะ ที่ได้เจริญด้วยจาคะ 
และที่ได้เจริญด้วยปัญญามาเป็นเวลานาน ย่อมสูงขึ้นไปจนถึงบรรลุ 
คุณวิเศษ และจิตของพระองค์ที่ได้เจริญด้วยศรัทธา ที่ได้เจริญด้วยศีล  
ทีไ่ด้เจรญิด้วยสตุะ ท่ีได้เจริญด้วยจาคะ และทีไ่ด้เจรญิด้วยปัญญามาเป็น
เวลานานก็ฉนันัน้เหมอืนกนั อย่าทรงกลวัเลย มหาบพติร อย่าทรงกลวัเลย 
มหาบพิตร การสวรรคตของพระองค์ จักไม่เลวทราม กาลกิริยาก็จัก 
ไม่เลวทราม

ปฐมมหานามสูตรที่ ๑ จบ
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  อันนี้ก็กล่าวถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันนะ  
มีอานิสงส์มากทีเดียว ถ้ายังเป็นปุถุชนเราทั่วไปนี่ จิตเศร้าหมองก่อนตายนี่จะตก
อบาย แต่พระโสดาบันนี่แม้จะมีจิตเศร้าหมองบ้าง มีจิตเป็นอกุศลบ้าง ถ้าตาย 
ในตอนนั้นก็ไม่ตกอบาย นี้เป็นความพิเศษมากนะ ก็เหมือนกับพวกเรานี้ มีกิเลส
เกดิข้ึนกย็งัไปท�าทุจริตได้ ท่ีเป็นอย่างน้ีได้เพราะยงัเป็นปถุชุนอยู ่ส่วนพระโสดำบนั
นี ่จติเป็นอกุศลเกดิขึน้ แต่ก็ไม่รนุแรงพอทีจ่ะไปท�ำทจุรติต่ำงๆ ได้ พระโสดาบนั
ก็มีกิเลสได้ แต่ไม่รุนแรง เจ้ามหานามะมาทูลถามพระพุทธเจ้า ในเวลาก่อนตาย 
ท่านก็งงเหมือนกัน เวลาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า เห็นพระภิกษุสงฆ์จิตก็เป็นกุศล
ดีอยู่ แต่พอเดินออกจากวัด เห็นเมืองมันสวยงาม มีทั้งช้าง ทั้งม้า ทั้งผู้คนอะไร
ขวักไขว่เต็มไปหมด พอเดินไปในเมืองก็หลงลืมสติ ไปเห็นอะไรต่อมิอะไรสวยงาม
ต่างๆ เลยเกิดความสงสัยว่า หากเราถึงแก่กรรมในเวลาที่หลงลืมสตินี้ คติเรา 
จะเป็นอย่างไร ก็เลยมาถามพระพุทธเจ้า

 พระพุทธเจ้าตรัสว่า อย่ากลัวเลย พระโสดาบันจึงเป็นผู้มีลักษณะที่ไว้ใจ 
ตัวเองได้ สามารถปล่อยจิตได้ ถึงแม้จะเป็นอกุศลบ้าง ก็ไม่อันตราย ส่วนปุถุชนนี่ 
ปล่อยจิตไม่ได้ ถ้าปล่อยจติไปตามความคิดความนกึต่างๆ บางทกีไ็ปท�าความทจุรติ 
อันนีเ้ป็นอานสิงส์เป็นประโยชน์ของความเป็นโสดาบนัอกีข้อหนึง่ ถงึแม้จติจะเป็น
อกุศลบ้าง ก็ไม่มีวันตกอบาย ไม่มีวันท�าทุจริตต่างๆ
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 อีกพระสูตรหนึ่งก็คล้ายกัน แต่พระพุทธองค์ตรัสถึงอริยสาวกผู้ประกอบ
ด้วยธรรม ๔ ประการ พระสูตรเมื่อกี้กล่าวถึงอริยสาวกผู้ที่ประกอบด้วย ศรัทธำ 
ศีล สุตะ จำคะ ปัญญำ เป็นคุณธรรมของพระโสดำบัน ผู้ที่มีสิ่งเหล่านี้ครบก็เป็น
พระโสดาบัน 

 ในทุติยมหำนำมสูตร ข้อ ๑๐๑๘

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ นิโครธาราม เขตกรุง 

กบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ คร้ังนั้น เจ้าศากยะพระนามว่ามหานามะเสด็จ
เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว ประทับนั่ง  
ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
กรุงกบิลพัสดุ์นี้ มั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ มีประชากรมาก มีถนนคับแคบ  
หม่อมฉันนัง่ใกล้พระผูม้พีระภาคหรอืภกิษุทัง้หลายผูเ้ป็นทีเ่จรญิใจ เวลา
เย็น เข้าไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ พบเห็นช้างบ้าง ม้าบ้าง รถบ้าง เกวียนบ้าง 
ผู้คนบ้าง ที่พลุกพล่านขวักไขว่ สมัยนั้น หม่อมฉันลืมสติปรารภพระผู้มี
พระภาค พระธรรม และพระสงฆ์ หม่อมฉนัคิดว่า หากเราพงึถงึแก่กรรม
ในเวลานี้ คติของเราจะเป็นอย่างไร อภิสัมปรายภพจะเป็นอย่างไร

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า อย่าทรงกลวัเลย มหาบพติร อย่าทรงกลวั
เลย มหาบพติร การสวรรคตของพระองค์จกัไม่เลวทราม กาลกริยิาก็จกั
ไม่เลวทราม มหาบพิตร อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ 
ย่อมน้อมไปสู่นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 
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ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
๑. ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า 

แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้ง
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค 

๒. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบัิตจิะพงึเหน็ชดั
ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัต ิ
ถกูทาง ปฏบิตัสิมควร ได้แก่ อรยิบคุคล ๔ คู่ คอื ๘ บคุคล พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก

๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง�า เป็น
ไปเพื่อสมาธิ 
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มหาบพิตร เปรียบเหมือนต้นไม้ที่น้อมไปทางทิศปราจีน โน้มไป
ทางทิศปราจีน โอนไปทางทิศปราจีน ต้นไม้นั้นเม่ือถูกตัดโคนจะล้มไป
ทางไหน 

เจ้ามหานามะกราบทูลว่า จะล้มไปทางที่ต้นไม้น้อมไป โน้มไป  
โอนไป พระพุทธเจ้าข้า 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า มหาบพิตร อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้น
เหมือนกัน อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้ย่อมน้อมไปสู่
นิพพาน โน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพาน 

ทุติยมหานามสูตรที่ ๒ จบ
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 นีก้อี็กสตูรหนึง่ ถงึแม้จะมกีเิลส หลงลมืสต ิแล้วตายในตอนนัน้กย็งัโน้มไป
สู่นิพพาน น้อมไปสู่นิพพานเสมอ เกิดใหม่ยังได้เจอค�าสอนของพระพุทธเจ้า แล้ว
ก็ได้ปฏิบัติต่อไป ถ้าเป็นปุถุชนนี้ไม่แน่นอนนะ ถ้าหลงลืมสติก็จะลงข้างล่างไปเลย 
หาศาสนาค�าสอนหาอะไรต่อมิอะไรไม่เจอเลย ขนาดจิตเป็นกุศล เกิดมาใหม่นี่  
ยังหาล�าบาก บางทีไปเกิดเป็นคน ก็อาจจะไปเกิดที่อื่น หาธรรมะไม่เจอเลย ส่วน 
พระโสดาบนัแม้จะหลงลมืสต ิตายแล้วเกดิใหม่กจ็ะเจอค�าสอน และได้ปฏบิติัต่อไป 
มแีต่สงูขึน้ไปอกีเรือ่ยๆ ไม่มกีารตกต�า่อกี จนถงึนพิพาน นีเ่ป็นความพเิศษไม่เหมือนกนั 
จงึควรปฏบิติัให้บรรลุเป็นพระโสดาบนัให้ได้ ไม่อย่างนัน้ ปุถชุนนีจ่ะเป็นดขีนาดไหน 
บุญเยอะขนาดไหนก็ไม่ปลอดภัยอยู่เสมอ บุญใหญ่ขนาดได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 
หมดบุญก็หล่นลงมาอีก แล้วไม่แน่ไม่นอน บางทีอาจจะไม่เจอศาสนาก็ได้ ส่วน 
พระโสดาบันนั้น จิตเป็นอกุศลแล้วก็ตาย เกิดใหม่ก็ยังได้เจอศาสนา ก็ได้ปฏิบัต ิ
ต่อไปจนถงึนพิพาน พระพุทธองค์ทรงอปุมาเหมอืนกับต้นไม้ทีโ่อนไปข้างหนึง่ เวลา
ที่มันหักล้ม มันก็ต้องล้มไปทางท่ีมันโอนไปนั่นแหละ พระโสดาบันก็เช่นเดียวกัน 
เวลาทีต่าย ไม่ว่ำจะตำยดหีรอืตำยไม่ดีกต็ำม กจ็ะโอนไปทำงนพิพำนอย่ำงเดยีว 
นี้เป็นอานิสงส์และคุณประโยชน์ความเป็นพระโสดาบัน ยกมาอ่านหลายพระสูตร
ก็จะได้เข้าใจ อยากจะได้เป็นพระโสดาบัน เมื่อพูดประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็น
พระโสดาบัน จะได้อยากปฏิบัตินะครับ
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 ๒.๔ กองทุกข์เหลือน้อยมำก

 พระสูตรอีกชุดหนึ่ง ในเร่ืองเกี่ยวกับคุณประโยชน์และอานิสงส์ ในชุดนี ้
ก็จะมีอุปมาเกี่ยวกับเร่ืองกองทุกข์ เกี่ยวกับทุกข์ที่หมดไปของพระโสดาบันนี้  
หมดไปเปน็จ�านวนมาก ทีเ่หลือกน็ดิหน่อย ผมจะอ่านให้ฟังหลายพระสตูรดว้ยกัน 
พระพุทธองค์จะตรัสแบบเปรียบเทียบ 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ ๑๑๒๑ นขสิขสูตร 

ครั้งน้ัน พระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมา 
เล็กน้อย แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่า ภิกษุท้ังหลาย  
เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ฝุ ่นเล็กน้อยนี้ที่เราใช ้
ปลายเล็บช้อนขึ้นมา กับแผ่นดินใหญ่นี้ อย่างไหนจะมากกว่ากัน

ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นดินใหญ่นี้แล
มากกว่า ฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อย 
ฝุ่นเล็กน้อยท่ีพระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนข้ึนมา เม่ือเทียบกับ 
แผ่นดินใหญ่แล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว

ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลผู้เป็นอริยสาวกใด 
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามนิปีฏปิทา ทุกข์ท่ีหมดสิน้ไปของบคุคลผูเ้ป็นอรยิสาวกนัน้ ผูส้มบรูณ์
ด้วยทิฏฐิ ผู้รู้ยิ่ง มีมากกว่า ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อย เม่ือเทียบกับ 
กองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้นไปแล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ 
หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างมากมีได้เพียง ๗ ชาติ
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ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงท�าความเพียรเพื่อ 
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา

นขสิขสูตรที่ ๑ จบ

 อันนีเ้ป็นพระสตูรที ่๑ เปรยีบเทยีบแสดงอานสิงส์และคณุประโยชน์ความ
เป็นพระโสดาบนั เป็นอรยิสาวกผูท้ีส่มบรูณ์ด้วยทฏิฐ ิคอืเป็นพระโสดาบนั ผูท้ีเ่หน็
อริยสัจ ๔ รู้จักอริยสัจ รู้จักทุกข์ว่านี่มันทุกข์ ไม่มีตัวไม่มีตน รู้จักเหตุเกิดทุกข์ รู้จัก
ความดบัทุกข์ และรูจ้กัหนทางอรยิมรรคมอีงค์ ๘ อย่างชดัเจน เป็นสาวกผู้สมบูรณ์
ด้วยทิฏฐิ ทุกข์ของพระโสดาบันที่เหลืออยู่นี้มันน้อยมาก น้อยขนาดไหน น้อยจน
ยกมาให้ดูก็ไม่ได้ พระพุทธองค์จึงตรัสแบบเปรียบเทียบว่าเหมือนฝุ่นที่ช้อนขึ้นมา
ที่ปลายเล็บ เปรียบเทียบกับแผ่นดินใหญ่ว่าอย่างไหนจะมากกว่ากัน อย่างนี้  
พวกเราก็คงตอบได้อยู่แล้ว ภิกษุเหล่านั้นก็กราบทูลว่า แผ่นดินใหญ่มากกว่า  
ส่วนฝุ่นที่ปลายเล็บนี้นิดเดียวเอง แผ่นดินใหญ่นี้ก็คือทุกข์ที่หมดสิ้นไปของผู้ที่เป็น
โสดาบัน เนื่องจากว่าทุกข์นั้นไม่ได้มีอยู่ก่อน มันมีเมื่อมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นเพราะมี
เหตมีุปัจจยั พอไม่มเีหตุ ไม่มปัีจจยั ท่านมวิีชชาความรูเ้ป็นพระโสดาบนัแล้ว รูแ้จ้ง
อริยสจัระดบัหนึง่แล้ว ทกุข์มนักห็มดไป เหมอืนกบัแผ่นดนิใหญ่หมดไปเยอะมำก 
ส่วนทุกข์ท่ีเหลอืเหมอืนฝุน่ทีป่ลำยเล็บเท่ำน้ันเอง น้อยมำก อันนีพ้ดูแบบเปรยีบเทยีบ 
ซึ่งพระพุทธองค์ก็เปรียบเทียบตรงตามความจริงนั้นแหละ พระองค์เป็นสัพพัญญู
จึงเปรียบเทียบได้ตรง เราเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ เป็นพระโสดาบันนี่
เทยีบกบัปุถชุน ทุกข์จะมากน้อยกว่ากนักีเ่ปอร์เซน็ต์ อย่างน้ีเทยีบไม่ได้ แผ่นดนิใหญ่
มาเทียบกับฝุ่นที่ปลายเล็บนี้มาเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คงเทียบไม่ได้ ท�านองนี้
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 อีกพระสูตรหนึ่งก็แสดงเรื่องเดียวกัน แต่อุปมาต่างกัน ฟังหลายๆ อุปมา 
ก็จะเข้าใจขึ้น ผู้ไม่เป็นพระโสดาบัน มองไม่เห็น ไม่เข้าใจว่าความทุกข์มันหมดไป
มากขนาดไหน ฟังอุปมาหลายๆ เรื่องเพื่อชัดเจนขึ้น 

 อีกพระสูตรชื่อว่า โปกขรณีสูตร ข้อ ๑๑๒๒ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนสระโบกขรณียาว ๕๐ โยชน์ กว้าง 
๕๐ โยชน์ สูง ๕๐ โยชน์ เต็มด้วยน�้าเสมอฝั่ง กาดื่มกินได้ บุรุษใช้ปลาย
หญ้าคา จุม่น�า้ข้ึนจากสระโบกขรณีนัน้ เธอทัง้หลายจะเข้าใจความข้อนัน้
ว่าอย่างไร น�้าท่ีบุรุษใช้ปลายหญ้าคาจุ่มขึ้นมากับน�้าในสระโบกขรณี 
อย่างไหนจะมากกว่ากัน

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ น�้าในสระ
โบกขรณีนีแ้ลมากกว่า น�า้ท่ีบรุุษใช้ปลายหญ้าคาจุม่ขึน้มามเีพยีงเลก็น้อย 
น�้าที่บุรุษใช้ปลายหญ้าคาจุ่มขึ้นมา เมื่อเทียบกับน�้าในสระโบกขรณีแล้ว 
ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษทุัง้หลาย อปุมานีฉั้นใด อปุไมยกฉั็นนัน้
เหมือนกัน บุคคลผู้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกข์ท่ีหมดสิ้นไป
ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้น ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ผู้รู ้ยิ่ง มีมากกว่า  
ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้น
ไปแล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างมาก
มีได้เพียง ๗ ชาติ
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ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงท�าความเพียรเพื่อ 
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา

โปกขรณีสูตรที่ ๒ จบ

 นีก้โ็ปกขรณสีตูร อุปมาเหมอืนกบัสระน�า้ เป็นสระสีเ่หลีย่มซึง่มคีวามกว้าง 
๕๐ โยชน์ ความยาว ๕๐ โยชน์ ลึก ๕๐ โยชน์ โยชน์หนึ่งก็เท่ากับ ๑๖ กิโลเมตร 
สระน�้าใหญ่เหมือนกัน สระนี้ก็มีน�้าเต็มเลย มีบุรุษคนหนึ่งเอาปลายหญ้าคาไปจุ่ม
น�้าในสระโปกขรณีขึ้นมา ทุกข์ที่หมดไปของพระโสดำบันเหมือนกับน�้ำในสระ
โบกขรณี ส่วนทุกข์ท่ีเหลืออยู่ก็เหมือนกับน�้ำที่ปลำยหญ้ำคำเท่ำนั้น ท�านองนี้ 
อันนี้ก็เป็นคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นโสดาบันอีกข้อหนึ่ง พูดแบบ
เปรียบเทียบ 

 อีกพระสูตรหนึ่งก็คล้ายๆ กัน แต่จะอ่านให้ฟัง จะได้มีอุปมาหลายๆ อย่าง 
เสริมความเข้าใจ ในปทมสัมเภชชสูตร ข้อ ๑๑๒๓ 

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนแม่น�้าใหญ่เหล่านี้ คือ แม่น�้าคงคา  
แม่น�า้ยมนุา แม่น�า้อจิรวด ีแม่น�า้สรภู แม่น�า้มห ีไหลมาบรรจบกนั ณ ทีใ่ด 
บรุษุช้อนน�า้ ๒-๓ หยดข้ึนมาจากท่ีน้ัน เธอทัง้หลายจะเข้าใจความข้อนัน้
ว่าอย่างไร น�้า ๒-๓ หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมากับน�้าที่ไหลมาบรรจบกัน 
อย่างไหนจะมากกว่ากัน 
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ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น�้าที่ไหลมา
บรรจบกันนี้แลมากกว่า น�้า ๒-๓ หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมามีเพียง 
เล็กน้อย น�้า ๒-๓ หยดที่บุรุษนั้นช้อนข้ึนมา เมื่อเทียบกับน�้าที่ไหลมา
บรรจบกันแล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว

ภิกษุทั้งหลาย อุปมานี้ฉันใด อุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกัน บุคคล 
ผู ้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย  
นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ทุกข์ทีห่มดส้ินไปของบุคคลผู้เป็น
อริยสาวกนั้น ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ผู้รู้ยิ่ง มีมากกว่า ที่เหลืออยู่มีประมาณ
น้อย เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนท่ีหมดสิ้นไปแล้ว ค�านวณไม่ได้ 
เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างมากมีได้เพียง ๗ ชาติ

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงท�าความเพียรเพื่อ 
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา

ปฐมสัมเภชชสูตรที่ ๓ จบ

 ในปฐมสัมเภชชสูตร อุปมาเหมือนกับแม่น�้าใหญ่ ๕ สาย คือ แม่น�้าคงคา 
แม่น�้ายมุนา แม่น�้าอจิรวดี แม่น�้าสรภู และแม่น�้ามหี ไหลมารวมกันแล้ว ณ จุด 
ที่รวมกันนั้น บุรุษคนหนึ่งก็ช้อนน�้าขึ้นมา ๒-๓ หยดจากที่นั้น น�้ำในแม่น�้ำ ๕ สำย
กค็งนบัจ�ำนวนไม่ได้ เหมอืนกบัทกุข์ของพระโสดำบันท่ีหมดไป ส่วนทุกข์ท่ีเหลืออยู่
ก็เท่ำกับน�้ำ ๒-๓ หยดเท่ำนั้น นี้ก็เป็นอีกอุปมาหนึ่ง
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 อีกอุปมาหนึ่ง ในปฐมมหำปฐวีสูตร ข้อ ๑๑๒๕ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเก็บก้อนดินขนาดเมล็ด
กระเบา ๗ ก้อนจากแผ่นดินใหญ่ เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่า
อย่างไร ก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา ๗ ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมากับแผ่นดิน
ใหญ่นี้ อย่างไหนจะมากกว่ากัน 

ภกิษท้ัุงหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ แผ่นดนิใหญ่นีแ้ล
มากกว่า ก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา ๗ ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมามีเพียง 
เล็กน้อย ก้อนดนิขนาดเมลด็กระเบา ๗ ก้อนทีบุ่รษุนัน้เก็บมา เม่ือเทียบกบั
แผ่นดินใหญ่แล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษทุัง้หลาย อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยกฉั็นนัน้
เหมือนกัน บุคคลผู้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกข์ท่ีหมดสิ้นไป
ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้น ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ผู้รู ้ยิ่ง มีมากกว่า  
ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้น
ไปแล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างมาก
มีได้เพียง ๗ ชาติ

ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงท�าความเพียรเพื่อ 
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา

ปฐมมหาปฐวีสูตรที่ ๔ จบ
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 นี้เป็นอุปมาหนึ่ง เก็บก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบาหรือเกาลัดเมล็ดเล็กๆ  
๗ ก้อน เปรียบเทียบกับแผ่นดินใหญ่ อันไหนจะมากกว่ากัน ก็ชัดเจนอยู่ในตัวแล้ว 
เทียบเป็นเปอร์เซน็ต์ก็คงไม่ได้ ทกุข์ของโสดำบันทีห่มดไป เปรยีบเหมือนแผ่นดิน
ใหญ่ ที่เหลือเท่ำก้อนดินเพียง ๗ ก้อน และ ๗ ก้อนนี้ก็เป็นก้อนที่เล็กนิดเดียว 
ท�านองนัน้ ในปฐมมหาปฐวสีตูร เมือ่พระพทุธองค์ตรสัอุปมาอย่างนีแ้ล้ว ทรงเตอืน
ว่า เพราะฉะนั้น เธอจงพากันท�าความเพียร เพื่อจะรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า 
นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา

 การแสดงประโยชน์และอานิสงส์ ก็เพือ่ให้พุทธบรษิทันัน้ไปปฏบิตั ิผมอ่าน
คณุประโยชน์และอานสิงส์ในแง่มุมนัน้แง่มมุนีใ้ห้ฟังก่อน ท่านทัง้หลายกจ็ะได้อยาก
ปฏิบัตินั่นเอง สุดท้ายจะได้พูดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติต่อไป ถ้าพูดวิธีปฏิบัติแล้ว แต่ 
ไม่ยอมปฏิบัติก็ไม่ได้เหมือนกัน เลยต้องเอาคุณประโยชน์และอานิสงส์มาอ่าน 
ให้ฟังก่อน นี้อานิสงส์ในแง่กองทุกข์ที่หมดไป ผู้ที่เป็นโสดาบันนี่ ทุกข์หมดไปเยอะ
มาก ทกุข์ทีเ่หลอือยู ่มจี�านวนน้อย ท่านท้ังหลายมีทกุข์อะไรบ้างตอนนี ้เยอะอยูน่ะ 
ถ้าเป็นโสดาบันนีก่แ็ทบจะไม่เหลอืเลย ไม่รูจ้ะทกุข์ตรงไหนเลยประมาณนัน้แหละ 
อย่างทุกวันนี้พวกเรานี่ไม่รู้จะสุขตรงไหนดี เดินไปทางไหนก็เจอแต่ทุกข์ ชนหน้า
คนนัน้กท็กุข์ ชนค�าด่ากทุ็กข์ ชนค�านนิทากท็กุข์ ป่วยเป็นโรคกทุ็กข์ ไม่สบายกท็กุข์ 
งานเยอะก็เป็นทุกข์ ไม่มีงานท�าก็เป็นทุกข์ เมียบ่นก็ทุกข์ ทุกข์ไปเรื่อย อย่างนู้น
อย่างนี ้เดินชนทกุข์เตม็ไปหมด ดไีม่ด ีขบัรถไปกเ็จอไฟแดงกท็กุข์แล้ว มอเตอร์ไซค์
ตัดหน้าก็ทุกข์แล้ว
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 ถ้าเป็นพระโสดาบันนี่แทบหาทุกข์ไม่เจอเลย ไม่รู ้จะทุกข์ตรงไหนใน 
วันหนึ่งๆ มันต่างกันมาก พวกเรานี้รู้สึกว่าจะทุกข์ง่ายและสุขยากเหลือเกิน ไป 
ทางไหนก็ชนแต่ทุกข์อยู ่เรื่อย วนไปวนมาอยู ่ นานๆ จะเจอสุขสักที ส่วน 
พระโสดาบนัจะกลับข้างกนัเลย กลับข้ัวกันเลย ชวีติส่วนใหญ่ของท่านจงึเตม็ไปด้วย
ความสุข ปลอดโปร่ง สบาย มีกามคุณ มีเงินมีทอง ก็มีความสุขกับการใช้สอย  
มีความสุขจากการหาเงิน มีความสุขจากการใช้เงิน มีครอบครัวก็มีความสุข ทุกข์
ก็มีบ้างแต่น้อย อย่างที่ค�าอุปมาเปรียบเทียบนั่นแหละ น้อยมากจริงๆ ไม่รู้จะทุกข์
ตรงไหนเลย ส่วนสุขนี้เกือบเต็มแล้ว ถ้าถึงเป็นพระอรหันต์ ก็สมบูรณ์แบบแล้ว  
ถ้าสมบูรณ์แบบแล้วเขาไม่ใช้ค�าว่าสุข ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรดี ก็พูดว่าดับทุกข์ ไม่มี
ทุกข์ ค�าว่า ดับทุกข์ก็คือสุขทั้งหมด ถ้าจะพูดสุขบ้าง ก็ว่า โสดาบันนี่้พากันเสพสุข
เสวยสุขได้มาก

 ส่วนพระอรหันต์ไม่ต้องพูดเรื่องสุขแล้ว เพราะมันไม่บริบูรณ์ ถ้าพูดสุข 
มันก็ไม่เต็มสักที ก็ต้องพูดว่าไม่มีทุกข์ ลองคิดดูสิว่าไม่มีทุกข์มันเป็นอย่างไร  
พระโสดาบนันีย้งัมทีกุข์บ้าง แต่มนัน้อยมาก ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราปฏิบัตติาม
จึงมหัศจรรย์มาก จริงๆ แล้ว ไม่ถึงกับต้องเป็นพระโสดาบันหรอก แค่ได้ฟังธรรม 
แล้วเหน็ถกูว่า สิง่ต่างๆ ไม่แน่ไม่นอน รูจ้กัคดิเมตตาคนบ้างอะไรบ้าง กไ็ด้ความสขุ
มาตั้งเยอะแล้ว ทีนี้ ลองคิดดูว่า ถ้าได้เป็นโสดาบัน จะสุขมากขนาดไหน เพราะ
ทุกข์หมดไปมาก เหมือนกับท่ีท่านอุปมาต่างๆ ทุกข์ที่เหลืออยู่นี่จะน้อยนิดเดียว 
อันนี้อุปมาเหมือนกับแผ่นดิน ทุกข์ที่หมดไปเหมือนกับแผ่นดิน ทุกข์ที่เหลืออยู่
เหมือนกับก้อนดินขนาดเล็กๆ เท่าเมล็ดกระเบา ๗ ก้อน
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 อกีพระสูตรหนึง่ ในปฐมมหำสมทุรสูตร ข้อ ๑๑๒๗ พระผูมี้พระภาคตรสัว่า

ภิกษุท้ังหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงช้อนน�้าในมหาสมุทรขึ้นมา 
๒-๓ หยด เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร น�้า ๒-๓ หยด 
ที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมากับน�้าในมหาสมุทร อย่างไหนจะมากกว่ากัน 

ภิกษุทั้งหลายเหล่าน้ันกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น�้าใน
มหาสมุทรนี้แลมากกว่า น�้า ๒-๓ หยดที่บุรุษ ช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อย 
น�้า ๒-๓ หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมา เมื่อเทียบกับน�้าในมหาสมุทรแล้ว 
ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษทุัง้หลาย อุปมาน้ีฉันใด อุปไมยกฉั็นนัน้
เหมือนกัน บุคคลผู้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกข์ท่ีหมดสิ้นไป
ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้น ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ผู้รู ้ยิ่ง มีมากกว่า  
ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซึ่งมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้น
ไปแล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างมาก
มีได้เพียง ๗ ชาติ

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงท�าความเพียรเพื่อ 
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา

ปฐมมหาสมุททสูตรที่ ๗ จบ
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 หยดน�้าท่ีบุรุษช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับน�้าในมหาสมุทรแล้ว ค�านวณไม่ได้ 
เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างนี้ นี้ก็จะเห็นอานิสงส์ได้ชัด เป็นกำร
ลงทุนที่คุ้มค่ำมำกจริงๆ สิ่งอื่นๆ ที่พวกเราลงทุนท�ากันมานี่ รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้
อะไรเลย เปรียบเทียบไม่ได้ ถ้าลงทุนมาศึกษาธรรมะ ปฏิบัติธรรมะในแง่มุมที่จะ
เป็นไปเพื่อเป็นพระโสดาบันนี่ อันนี้อานิสงส์เยอะมากจริงๆ 

 อีกพระสูตรหนึ่ง ปฐมปัพพตูปมสูตร ข้อ ๑๑๒๙ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษพึงเก็บก้อนหินขนาดเมล็ด 
ผักกาด ๗ ก้อนของขุนเขาหิมพานต์ เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้น
ว่าอย่างไร ก้อนหนิขนาดเมลด็ผกักาด ๗ ก้อน ท่ีบุรษุนัน้เกบ็มากบัขนุเขา
หิมพานต์ อย่างไหนจะมากกว่ากัน 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขุนเขาหิมพานต์
นี้แลมากกว่า ก้อนหินขนาดเมล็ดผักกาด ๗ ก้อนที่บุรุษเก็บมา มีเพียง
เลก็น้อย ก้อนหนิขนาดเมลด็ผกักาด ๗ ก้อนทีบ่รุษุนัน้เกบ็มา เม่ือเทยีบกบั
ขุนเขาหิมพานต์แล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึง 
ส่วนเสี้ยว
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พระผูม้พีระภาคตรสัว่า ภกิษทุัง้หลาย อุปมานีฉั้นใด อุปไมยกฉั็นนัน้
เหมือนกัน บุคคลผู้เป็นอริยสาวกใดรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์  
นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกข์ท่ีหมดสิ้นไป
ของบุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้น ผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิ ผู้รู ้ยิ่ง มีมากกว่า  
ที่เหลืออยู่มีประมาณน้อย เมื่อเทียบกับกองทุกข์ซ่ึงมีอยู่ก่อนที่หมดสิ้น
ไปแล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว อย่างมาก
มีได้เพียง ๗ ชาติ

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลายพึงท�าความเพียรเพื่อ 
รู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา

ปฐมปัพพตูปมสูตรที่ ๙ จบ
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 อันนี้ เปรียบเทียบภูเขาหิมพานต์ซึ่งเป็นภูเขาใหญ่กับก้อนหินขนาดเล็กๆ 
เล็กเท่ากับเมล็ดผักกาด เมล็ดผักกาดของชาวอินเดียจะเมล็ดเล็กๆ เขาเอาไว้ท�า
น�้ามัน จะเข้าใจชัดของเรื่องทุกข์ของโสดาบันที่หมดสิ้นไป พอเป็นพระโสดาบัน
แล้วทกุข์ทีห่มดสิน้ไปมากเหลอืเกนิ ส่วนทกุข์ทีเ่หลืออยูน่ัน้น้อย ทุกข์ท่ีหมดส้ินไป
เหมือนกับภูเขำหิมพำนต์ ส่วนทุกข์ที่เหลืออยู่เหมือนกับเมล็ดผักกำด ๗ เมล็ด 
อย่างนี้นะครับ นี้พูดถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน ในแง่ 
กองทกุข์หรอืความเป็นทกุข์ของผูท้ีเ่ป็นพระโสดาบนันัน้ เหลอือยูน้่อยมาก ทีห่มด
สิน้ไปนัน้แหละมากกว่า จนเปรียบเทียบไม่ได้ จะเทยีบเป็นเปอร์เซน็ต์นีค้งจะไม่ได้
เลย บางท่านชอบเทียบว่าเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ สมัยใหม่ชอบเทียบ
เป็นเปอร์เซ็นต์ หากว่าตามพระพุทธพจน์อย่างนี้แล้ว เราจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์
ไม่ได้ ไม่รู้จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์เท่าไรดี เทียบกันไม่ได้จริงๆ อันน้ีเป็นประเด็น 
คุณประโยชน์และอานิสงส์ 
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 ผมได้พดูคุณประโยชน์และอานสิงส์ ถ้าแบ่งแยกตามพระสตูรทีอ่่านไปกจ็ะ
มี ๔ ข้อแล้ว คือ ข้อที่ ๑ ความเป็นพระโสดาบัน เป็นการได้ที่เหนือกว่าพระเจ้า
จักรพรรดิ ข้อที่ ๒ ความเป็นพระโสดาบัน เป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ 
สบายใจ ปลอดโปร่งใจ และท�าให้ได้อะไรทุกอย่างที่ต้องการ ถ้าตาย อยากไปชั้น
สวรรค์ไหนก็ได้ จนกระทั่งอยากไปนิพพานก็ได้ ข้อที่ ๓ เป็นผู้ไม่ตกต�่าอีกแน่นอน 
พระโสดาบันแม้จะมีกิเลสอยู่บ้าง ตายก็ไม่ตกต�่า จึงเป็นผู้ที่ปลอดภัย สบายใจได้ 
ปล่อยจิตไป อาจจะชอบอันนั้นอันนี้บ้าง มีกิเลสบ้าง อะไรต่างๆ ก็ไม่เป็นไร ส่วน
พวกเราปถุชุนนีป่ล่อยให้รกัให้ชงัไม่ได้ เดีย๋วสกัหน่อยมนัจะหนกัขึน้ มนัจะไปยดึถอื 
ไปท�าทุจริตก็ได้ ต้องเป็นทุกข์เสียใจ เพราะสิ่งที่รักแปรปรวนอีกแล้ว ปล่อยให้ไป
เกลียดคนนั้นคนนี้ พอปล่อยไปเดี๋ยวก็คิดมากเข้า มีจิตพยาบาท ไปด่าเขาอีกแล้ว 
ไปแช่งเขาอีกแล้ว จิตของปุถุชนจึงปล่อยไม่ได้ ส่วนพระโสดาบันถึงแม้จะรักบ้าง
ชังบ้าง แต่ไม่พอที่จะท�าทุจริต อันนี้จะมีความต่างกันมาก ข้อที่ ๔ กองทุกข์ของ
พระโสดาบันเหลือน้อยมาก

 ๒.๕ เป็นห้วงบุญกุศลที่น�ำควำมสุขมำให้

 ต่อไป จะพูดถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ ข้อที่ ๕ ความเป็นพระโสดาบัน
คือเป็นห้วงบุญกุศลที่น�าความสุขมาให้ จะมีพระสูตรเนื่องต่อเรียงกัน ๓ พระสูตร
ด้วยกนั ผมจะอ่านให้ฟัง ฟังแล้วจะได้เข้าใจ เหน็คณุค่าของความเป็นพระโสดาบนั 
 
 ในสังยุตตนิกาย มหวารวรรค ทุติยปุญญำภิสังตสูตร ข้อที่ ๑๐๒๘  
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า



171  

ภิกษุทั้งหลาย ห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ ๔ ประการนี้ 
ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
๑. ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า 

แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้ง
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค นี้เป็นห้วงบุญ
กุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๑

๒. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบัิตจิะพงึเหน็ชดั
ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน นี้เป็นห้วงบุญกุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๒ 

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัต ิ
ถกูทาง ปฏิบตัสิมควร ได้แก่ อริยบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก นี้เป็นห้วงบุญกุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๓
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๔. มใีจปราศจากความตระหนีอ่นัเป็นมลทนิ มีจาคะอนัสละแล้ว 
มีฝ่ามือชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการให้ทานและการ
แจกทาน อยู่ครองเรือน นี้เป็นห้วงบุญกุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๔ 

ภิกษุทั้งหลาย ห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ ๔ ประการนี้

ทุติยปุญญาภิสันทสูตรที่ ๒ จบ

 อันนี้ก็ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ คุณสมบัติของพระโสดาบันนั่นเอง เป็น 
บุญกุศลที่ไหลมาเป็นเหมือนห้วงน�้าทีเดียว ท่านลองนึกดูน�้าที่ไหลมาทั้งหมด 
เหมอืนกุศลทีไ่หลอยูเ่รือ่ยๆ ไหลไม่ขาดสายด้วย ไหลเป็นห้วงน�า้มา บญุนีเ้ป็นเหตุ 
ผลของบญุคอืควำมสุข ลองคิดดสู ิพระโสดาบนัจะเป็นสขุขนาดไหน กม็คีวามสขุ
ตลอด เพราะมีเหตุให้เกิดความสุขตลอด บุญเป็นเหมือนแม่น�้าไหลมาเลย อย่าง
พวกเรานี้ ก็มีบุญเหมือนกันแต่ว่า นานๆ จะเกิดบุญสักทีหนึ่ง นอกนั้นกง่็วงเหงา
หาวนอน รกั ชงั หงุดหงิด ร�าคาญ อะไรต่อมอิะไร บุญมันไม่ไหลมาเทมา ในเม่ือเหตุ
มันไม่ค่อยดี ผลมันก็เลยเป็นทุกข์ ส่วนมากเครียดวิตกกังวลอย่างนั้นอย่างนี้
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 ส่วนพระโสดาบนันี ้โดยส่วนใหญ่เป็นสขุเพราะว่าสขุนัน้มนัเป็นผล ตวัเหตุ
คือตัวบุญ บุญของพระโสดาบันไหลมาเทมาทีเดียว คุณธรรมของพระโสดาบัน  
๔ ประการ เรียกว่าห้วงบุญกุศล เป็นสิ่งที่น�าสุขมาให้ ในพระสูตรที่ผมอ่านให้ฟังนี้ 
ข้อที ่๔ กจ็ะต่างจากทีเ่คยอ่านให้ฟังก่อนหน้านัน้ ความจรงิกเ็ป็นชดุเดยีวกันนัน่เอง 
แต่พูดในแง่ที่ต่างกันว่า พระโสดาบันนี้ประกอบด้วยคุณสมบัติหลายอย่างด้วยกัน 
คือ เป็นผู้ที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อันนี้ ๓ ข้อ สว่น
ข้อที่ ๔ บางครั้งพูดเป็นศีล เป็นผู้มีศีลที่พระอริยเจ้ารักใคร่ชอบใจ บางครั้งก็พูด
เป็นจาคะ เมื่อก้ีพูดเป็นจาคะ เป็นผู้ท่ีมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมลทิน  
มีจาคะอันสละแล้ว มีฝ่ามืออันชุ่ม ยินดีในการสละ ควรแก่การขอ ยินดีในการ 
ให้ทานและการแจกทาน อยู่ครองเรือน นี้เป็นห้วงบุญกุศล น�าสุขมาให้ ดังนั้น 
ธรรมะประการที ่๔ นี ้พระพทุธองค์ทรงแสดงยกัเยือ้งไปตามความเหมาะสม เพราะ
คุณสมบัติของพระโสดาบันมีอยู่หลายอย่าง เป็นศีลก็ได้ เป็นจาคะก็ได้ หรือเป็น
ปัญญาก็ได้

 อีกพระสูตรหนึ่ง เปลี่ยนข้อที่ ๔ เปลี่ยนจากจาคะ มาเป็นปัญญา คือความ
รู้จักว่าสิ่งต่างๆ เป็นของเกิดดับ เป็นของไม่แน่ไม่นอน อย่างนี้ 

 ในตติยปุญญำภิสันทสูตร ข้อ ๑๐๒๙ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
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ภิกษุทั้งหลาย ห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ ๔ ประการนี้ 
ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
๑. ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า 

แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้ง
โลก เป็นสารถีฝึกผู้ท่ีควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค นี้เป็นห้วง
บุญกุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๑

๒. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบัิตจิะพงึเหน็ชดั
ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน นี้เป็นห้วงบุญกุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๒

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูก
ทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก นี้เป็นห้วงบุญกุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๓
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๔. เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็น
ทั้งความเกิดและความดับ อันเป็นอริยะ ช�าแรกกิเลส ให้ถึงความ 
สิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เป็นห้วงบุญกุศล น�าสุขมาให้ประการที่ ๔ 

ภิกษุทั้งหลาย ห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ ๔ ประการนี้

ตติยปุญญาภิสันทสูตรที่ ๓ จบ

 ปกติข้อที่ ๔ ที่ผมอ่านบ่อยๆ คือ ศีลที่พระอริยะเจ้ารักใคร่ชอบใจ ไม่ขาด 
ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อันวิญญูชนสรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาทิฏฐิครอบง�า 
เป็นไปเพือ่สมาธ ิพระสตูรก่อนหน้านี ้ปราศจากมลทนิคอืความตระหนี ่เตม็ไปด้วย
จาคะ ส่วนพระสูตรนี้ เป็นผู้มีปัญญำ ประกอบด้วยปัญญำเป็นเครื่องพิจำรณำ
เหน็ท้ังควำมเกดิและควำมดบั อนัเป็นอรยิะ ช�ำแรกกเิลส ต่างกนัข้อที ่๔ น้ีแหละ 
ถ้าได้เป็นพระโสดาบันก็จะมีคุณธรรมเหล่านี้ คุณธรรมที่เกิดในใจอยู่ ๔ ประการ 
ซึ่งคุณธรรม ๔ ประการเหล่าน้ี เป็นบุญ เป็นกุศล เป็นบุญใหญ่ เป็นกุศลใหญ่  
เป็นบุญแรง เป็นกุศลแรง เหมือนกับแม่น�้าของบุญที่ไหลมาเรื่อย ไหลไม่หยุด เหตุ
เป็นบุญฝ่ายดีนี่เยอะมาก บุญเป็นชื่อของความสุข ส่วนใหญ่พระโสดาบันก็เลย 
มคีวามสขุ ทกุข์นีม้น้ีอยมาก แต่กย็งัมอียูบ้่าง ตามอปุมาทีไ่ด้ฟังก่อนหน้านัน้แหละ 
ท่านท้ังหลายอยากเป็นคนมบีญุเยอะ อยากเป็นคนมบีญุไหลมาเทมา กต้็องปฏบิตั ิ
ให้เป็นพระโสดาบัน บุญไหลมาเรื่อย บุญเป็นชื่อของความสุข ปลอดโปร่ง สบาย 
สะดวก ก็มีเป็นผลอยู่เสมอ ถ้ามีความสุข ความสุขก็เป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิ
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 ความสุขอย่างนี้เป็นของดี ถ้าจะหาความสุขจากกามคุณ โดยไม่เห็นโทษ
ของมนั ไปหมกมุน่ ไปยดึมัน่ถอืมัน่ กเ็ป็นทุกข์ข้ึน ถ้าจะให้ปลอดภยักต้็องมปัีญญา
รู ้จักสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง โดยเฉพาะเป็นพระโสดาบันก็จะปลอดภัย 
พระพทุธเจ้าทรงแสดงอนปุพุพกิถาแก่คฤหสัถ์ทัง้หลาย เพือ่ทีจ่ะให้เราใช้ประโยชน์
จากกามสุขให้ดี ไม่ให้กลายเป็นกามสุขัลลิกานุโยค ไม่ให้หมกมุ่นมัวเมาในกามสุข 
มีกามสุขได้ มีสุขจากกามคุณได้ แต่ไม่ให้หมกมุ่น ตามหลักของอนุปุพพิกถาที่ได้
เคยฟังหลายครั้งแล้ว คือเริ่มต้นจากทานกถา ต่อมาก็ศีลกถา ต่อมาก็สัคคกถา  
อันนี้กล่าวถึงเหตุและผลในสิ่งที่ดีๆ ต่อเนื่องกันไป ผู้ที่รู้จักให้ทาน บริจาค มีจิตใจ
กว้างขวาง ไม่เบียดเบียนใคร จะได้ในอารมณ์ที่ดี ได้รับรูปเสียง กลิ่น รส สัมผัส  
ได้รบัการยอมรบั ได้รบันัน่ได้รบันีท่ีด่ีๆ  จนกระทัง่ได้ไปเกดิในสวรรค์ คอืได้รบัความ
สุขนั่นเอง ทีนี้ เพื่อไม่ให้ความสุขนั้นเป็นโทษ เพราะว่าสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ มันมีทั้ง
คณุและโทษอยูใ่นตวัของมนัเอง จงึต้องมวีธิทีีจ่ะหลกีเลีย่งจากโทษของมัน พอรูจ้กั
โทษของมันแล้ว ก็ใช้แต่ส่วนที่เป็นประโยชน์ โทษเราก็หลีกออกมานะ พระองค์จึง
ตรสัต่อไปเรือ่งของโทษของกามทัง้หลาย คอืกามเป็นของไม่เท่ียง สุขมนัดกีจ็รงิอยู่ 
แต่มันเป็นของไม่เท่ียง อยู่ไม่นาน ส่ิงของความสะดวกสบายเครื่องอ�านวยความ
สะดวก มนัเป็นของดกีจ็ริงอยู ่แต่มนัเป็นของไม่เทีย่ง อยูกั่บเราไม่นาน พอหมดชาติ
กห็มดกันไป คนที่เข้าใจโทษของกาม เขาก็จะรู้จักระวังตัวไว้ ไม่ให้ไปยึดจับมัน 
ในแง่ที่ว่าจะอยู่กับเราตลอดไป รู้จักโทษของกามทั้งหลาย มันเป็นของที่ไม่เที่ยง 
อยู่กับเราไม่นาน
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 ต่อมา พระองค์ทรงแสดงยกย่องเนกขัมมะ ประกาศอานสิงส์ของเนกขมัมะ 
กระตุ้นให้พวกเรามีความสุขจากเนกขัมมะ มาคานอ�านาจความสุขที่เกิดจากกาม 
เพื่อให้เราปลอดภัย สามารถท่ีจะมีความสุขจากกามคุณได้โดยไม่เกิดโทษ 
อนุปุพพิกถำ ๕ ประกำร จึงเป็นเทศนำที่เหมำะกับพวกฆรำวำสทั้งหลำย เพื่อ
จะได้มคีวำมสขุเหมอืนคนธรรมดำทัว่ไป แต่ไม่ต้องทกุข์เหมอืนคนธรรมดำทัว่ไป 
และเป็นเหตุให้เห็นอริยสัจ เพื่อเป็นพระโสดำบันต่อไปได้ พวกเราที่ยังแสวงหา 
ความสุข หาเงินหาทอง หานั่นหานี่ ฟังเรื่องนี้แล้ว จะได้รู้จักว่า สามารถที่จะมี
ความสขุได้ แต่ต้องไม่ไปหมกมุน่กบัมนั เพราะว่าทางสายกลางพอดทีีพ่ระพทุธเจ้า
แสดงเอาไว้นัน้ คือมชัฌมิาปฏปิทา เป็นการด�าเนนิไปด้วยความสขุ แต่ไม่ใช่หมกมุน่
ไปทางกามสขุ ต้องไม่ทุกข์ด้วย ต้องไม่เป็นอัตตกลิมถานโุยค ต้องสบาย ปลอดโปร่ง 
เริ่มตั้งแต่มีกามสุขนั่นแหละ ให้มันสะดวก แต่ต้องไม่หมกมุ่นในกามสุข และเห็น
คณุค่าของสขุทีเ่กิดจากเนกขัมมะมาคานไว้ ต่อมา เดนิไปเรือ่ยๆ จนถงึรูจ้กัความสขุ
จากนิพพาน

 นี้กล่าวถึงห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ ๔ ประการ ซึ่งผู ้ที่มีคุณสมบัติทั้ง  
๔ ประการนี้คือพระโสดาบัน ปุถุชนอย่างเรา ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้มากขึ้นๆ  
บุญกุศลก็จะมากขึ้นๆ ไปด้วย ผู้ท่ีมีเต็มบริบูรณ์คือพระโสดาบัน มีเต็มเลย ส่วน
ปถุชุนกม็มีากบ้างน้อยบ้าง ส่วนใหญ่ไม่ค่อยรูเ้รือ่งห้วงบญุห้วงกศุล เรากไ็ปท�าบญุ
กุศลแต่แง่มุมอื่น ก็ไม่ได้บุญกุศลใหญ่ๆ โตๆ ส่วนใหญ่ก็ได้บุญกุศลเล็กๆน้อยๆ  
ถ้ารู้จักห้วงบุญกุศลแล้ว จะได้ท�าให้ถูกต้องต่อไป
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 ห้วงบุญกุศลหลักๆ ได้พูดหลายชุดเหมือนกัน ๓ ข้อต้นเหมือนกัน คือ 
ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ 
คือถ้าอยากจะมีความสุข หลักง่ายๆ ก็คืออย่าไปเชื่อมงคลตื่นข่าวหรือพิธีอะไรต่อ
มิอะไรต่างๆ เลิกหวังพึ่งสิ่งภายนอกทั้งหมด เลิกคิดถึงผลประโยชน์ที่จะได้มาจาก
การขอนัน่ขอนี ่จากการอ้อนวอนขอร้อง เลกิไป ให้มานับถอืพระรตันตรยัเป็นหลกั 
เป็นที่พึ่งที่อาศัย แล้วเอาค�าสอนพระพุทธเจ้านี้เป็นเครื่องน�าทาง เป็นเครื่องขจัด
ทุกข์ภัยอันตรายต่างๆ เริ่มต้นก็ฟังธรรม ให้มีสัมมาทิฏฐิ มั่นใจเรื่องกรรมเรื่อง 
ผลของกรรม ถ้ายังมัววุ่นวายอยู่ เห็นว่าท�าพิธีอย่างนี้จะช่วยลดละอันตรายได้  
ท�าพิธีกรรมมงคลอะไรต่อมิอะไรมากมายอยู่ มันก็ไม่เกิดบุญกุศล เนื่องจาก ๓ ข้อ
ต้นนี้มันไม่ได้

 ถ้าอยากเป็นผู้มีบุญกุศลเยอะๆ ๓ ข้อแรกง่ายๆ คือ ให้มีความเลื่อมใส 
ในพระรตันตรยั ความเชือ่มัน่ในคนอ่ืนๆ คนนัน้คนนีว่้าอย่างนัน้อย่างนี ้กต็ดัออกไป 
มนักจ็ะง่าย ส่วนข้อที ่๔ กจ็ะเปลีย่นแปลงไปตามพระสูตร บางพระสตูรกต็รสัเรือ่ง
ศลี คอื ให้เป็นคนมศีีล นบัถอืพระรัตนตรัยเป็นสรณะ มัน่ใจเรือ่งกรรมเรือ่งผลของ
กรรม เชือ่มัน่ท�าดไีด้ดที�าชัว่ได้ชัว่ สัตว์ท้ังหลายเป็นไปตามกรรม แล้วกเ็ป็นคนมีศลี 
ศีล ๕ นั่นแหละ บางสูตรก็ทรงแสดงจาคะ มีใจปราศจากมลทินคือความตระหนี่ 
เป็นคนที่มีจาคะ อยู่ครองเรือน มีใจรู้จักสละ ยินดีในการให้ พอใจในการจ่ายแจก 
เสียสละอันนั้นอันนี้ต่างๆ บางสูตรทรงแสดงเป็นปัญญา คือมีปัญญาพิจารณาเห็น
เกิดดับ มองทะลุ ถึงสิ่งต่างๆ ว่าอันไหนเกิดอันนั้นก็ดับ มองทะลุถึงจุดนี้ อันนี้ 
พูดถึงตัวห้วงบุญห้วงกุศล ท่านที่อยากจะได้บุญกุศล จะได้รู ้จักข้อธรรมะไว้  
มีคุณสมบัติอย่างนี้จะเป็นบุญกุศลเหมือนน�้าไหลมาอย่างนี้ๆ ผู้ที่ท�าได้เต็มก็คือ 
พระโสดาบัน ส่วนพวกเรายังไม่เต็ม อย่างน้อยจะได้ท�าถูกต้อง อย่างนี้นะครับ
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 อีกพระสูตรหนึ่งก็คล้ายๆ กัน เพียงแต่ว่า พระสูตรนี้จะมีเนื้อหายาวกว่า
เดิมหน่อย อธิบายด้วยว่าห้วงบุญห้วงกุศลต่างๆ น้ีวัดประมาณได้อย่างไรบ้าง  

 ในปฐมอภิสันทสูตร ข้อ ๑๐๓๗ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย ห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ ๔ ประการนี้ 
ห้วงบุญกุศล ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
๑. ประกอบด้วยความเลือ่มใสอนัไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้าว่า แม้

เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์น้ันเป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้ง
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค นี้เป็นห้วง 
บุญกุศลน�าสุขมาให้ประการที่ ๑

๒.  ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบัิตจิะพงึเหน็ชดั
ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน นี้เป็นห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ประการที่ ๒

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูก
ทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของ
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ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก นี้เป็นห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ประการที่ ๓

๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง�า เป็น
ไปเพื่อสมาธิ นี้เป็นห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ประการที่ ๔ 

ห้วงบุญกุศลน�าสุขมาให้ ๔ ประการนี้
การทีจ่ะก�าหนดประมาณบญุของอรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยห้วงบุญ

กศุล ๔ ประการนีว่้า ห้วงบญุกศุลมปีระมาณเท่านี ้น�าสขุมาให้ ดงันี ้ไม่ใช่
จะท�าได้ง่าย แท้ที่จริง ห้วงบุญกุศลนี้ย่อมถึงการนับว่า เป็นกองบุญใหญ่
ที่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้เลย

การท่ีจะก�าหนดปรมิาณของน�า้ในมหาสมทุรว่า น�า้มปีริมาณเท่านี้
อาฬหกะ น�้ามีปริมาณเท่านี้ ๑๐๐ อาฬหกะ น�้ามีปริมาณเท่านี้ ๑,๐๐๐ 
อาฬหกะ หรือน�้ามีปริมาณเท่านี้ ๑๐๐,๐๐๐ อาฬหกะ ดังนี้ ไม่ใช ่
จะท�าได้ง่าย แท้ที่จริง ปริมาณของน�้าในมหาสมุทรนั้นย่อมถึงการนับว่า 
เป็นห้วงน�้าใหญ่ที่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้เลย แม้ฉันใด

การท่ีจะก�าหนดประมาณบุญของอริยสาวกผู้ประกอบด้วยห้วง 
บุญกุศล ๔ ประการนี้ว่า ห้วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้ น�าสุขมาให้ ดังนี้ 
ไม่ใช่จะท�าได้ง่าย แท้ทีจ่รงิ ห้วงบญุกศุลนีย่้อมถงึการนบัว่า เป็นกองบญุ
ใหญ่ที่นับไม่ได้ ประมาณไม่ได้เลย ฉันนั้นเหมือนกัน

พระผูม้พีระภาคผูส้คุตศาสดาได้ตรสัเวยยากรณภาษตินีแ้ล้ว จงึได้
ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่า
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แม่น�้าหลายสายคับคั่งไปด้วยหมู่ปลา
ไหลบ่าไปยังมหาสมุทร อันเป็นที่ขังน�้าขนาดใหญ่ 
ประมาณไม่ได้ มีสิ่งที่น่ากลัวมาก 
เป็นแหล่งรัตนะชั้นเยี่ยม ฉันใด
สายธารแห่งบุญย่อมหลั่งไหลไปสู่นรชน
ผู้เป็นบัณฑิต ผู้ให้ข้าว น�้า ผ้า
ที่นอน ที่นั่ง และเครื่องปูลาด
เปรียบเหมือนแม่น�้าคือห้วงน�้าไหลไปยังมหาสมุทร ฉันนั้น

ปฐมอภิสันทสูตรที่ ๑ จบ

 อันนี้กล่าวถึงเนื้อหาคล้ายๆ เดิม แต่ว่าพระสูตรยาวกว่าเดิมขึ้นมานิดหนึ่ง 
เพื่อให้เห็นภาพชัดว่าห้วงบุญห้วงกุศลท่ีว่ามันใหญ่โต มีจ�านวนมากแค่ไหน  
มีปริมาณเท่าไร พระพุทธองค์ตรัสว่า การที่จะก�าหนดประมาณบุญของอริยสาวก
ผู้ประกอบด้วยห้วงบุญกุศล ๔ ประการนี้ว่า ห้วงบุญกุศลมีประมาณเท่านี้ น�าสุข
มาให้ ดงันี ้ไม่ใช่จะประมาณได้ง่าย หรือท�าไม่ได้นัน่เอง จะวดัจ�านวนหรอืประมาณ
ว่าเท่าน้ันเท่านี ้จะก�าหนดไม่ได้ว่าเท่าไร เหมอืนกบัน�า้ในมหาสมทุรจะเอากระบอก
ตวงมาตวง แล้วนับว่ามีเท่านี้กระบอกตวงก็ไม่ได้ น�้าในมหาสมุทรมันประมาณ 
ไม่ได้ เป็นที่รู้กันทุกคนอยู่แล้ว เหมือนกับห้วงบุญกุศลท่ีน�าสุขมาให้ของผู้ที่เป็น 
พระโสดาบนั ธรรมทัง้ ๔ ประการนี ้เป็นห้วงบุญกศุลท่ีไม่อาจจะนบัปรมิาณได้หรอื
ตวงวัดได้ อันนี้เป็นคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันในแง่ว่า 
เมือ่เป็นพระโสดาบนัแล้ว เป็นผูท้ีป่ระกอบด้วยคณุสมบตัทิีเ่หมอืนกบัเป็นห้วงบุญ



183  

ห้วงกุศล ประกอบด้วยคุณสมบัติที่เป็นห้วงบุญห้วงกุศล อันเป็นเหตุน�าความสุข 
มาให้จ�านวนมาก อย่างนี้นะครับ

 ๒.๖ เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มำก

 ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่ง กล่าวถึงความเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก มีโภคะมาก 
มียศใหญ่ ซึ่งก็คือผู้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติของพระโสดาบันนั่นเอง 

 ในปฐมมหัธนสูตร ข้อ ๑๐๔๐ พระผู้มีพระภาคตรัสว่า

ภกิษทุัง้หลาย อรยิสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เรากล่าว
ว่า เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มียศใหญ่ 

ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ 
๑. ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า 

แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้ง
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค
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๒. ประกอบด้วยความเล่ือมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมเป็นธรรมท่ีพระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบัิตจิะพงึเหน็ชดั
ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน 

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัติถูก
ทาง ปฏิบัติสมควร ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก

๔. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง�า เป็น
ไปเพื่อสมาธิ

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการนี้ เรา
กล่าวว่า เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มียศใหญ่

ทุติยมหัทธนสูตรที่ ๕ จบ
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 ความเป็นพระโสดาบนัชือ่ว่า เป็นผูท้ีม่ธีรรมทีท่�าให้เป็นผูม้ัง่คัง่ มทีรพัย์มาก 
มโีภคะมาก มียศใหญ่ ท่านท้ังหลายพอฟังแล้วคงเข้าใจอยู ่เนือ่งจากว่า ทรพัย์หรอื
ยศอะไรแบบโลกๆ นี ้ลมืตาตืน่ข้ึนกห็ายหมดแล้ว ถ้าตายลงกจ็บกนั หมดลมหายใจ
ก็หมดกัน ถ้ามีคุณธรรมของพระโสดาบันนี่ หากยังต้องเกิดอีกนี่ได้อะไรมาเพียบ
เลย นี่พูดถึงวัตถุหรืออะไรต่างๆ แต่ทรัพย์หรือสมบัติอันแท้จริง ก็คือสิ่งที่จะน�า
ความดต่ีางๆ มาให้เพิม่ข้ึนๆ โดยเฉพาะความสขุ จะเป็นเครือ่งอ�านวยความสะดวก
ให้ไปนิพพานง่ายขึ้นนั่นเอง ฉะนั้น พระโสดาบันจึงเป็นผู้มั่งคั่ง เต็มด้วยศรัทธา 
ทรัพย์คือศรัทธาเต็มเลย รวยศรัทธำมำก พวกเราทั่วไปก็มีทรัพย์คือศรัทธานี ้
เหมอืนกนั แต่มน้ีอย ไม่กีบ่าท ส่วนพระโสดาบันนัน้ ทรพัย์คือศรทัธานีเ้ตม็บรบูิรณ์
นบัไม่ถ้วนเลย ทรัพย์คือศีล ทรัพย์คือหิริโอตัปปะ ทีเ่ป็นคณุธรรมฝ่ายด ีทรพัย์สมบัติ
ต่างๆ เราเอาไว้ใช้สอย เพื่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปได้ และเอาไว้อ�านวยความสะดวก
เพือ่เจรญิงอกงามทางจติใจยิง่ขึน้ อนันีเ้ป็นวตัถปุระสงค์ของทรพัย์ พวกเรานีป้กติ
กม็วีตัถปุระสงค์เช่นกนั หาทรพัย์มาเพือ่เอาไว้ดแูลตนและครอบครวั ให้มีความสุข
ปลอดโปร่งสะดวกสบายและพอไปได้ บางทกีห็าอย่างไร้เหตุผล บ้าคล่ัง แต่ท้ายท่ีสดุ
กไ็ม่ได้ทรพัย์เหล่าน้ันตดิตามตนไปเลย ตายแล้วกห็ายไป ส่วนทรพัย์ทีเ่ป็นคณุธรรม
ที่มีอยู่ในตัวของพระโสดาบันไม่หายไป
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 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า อริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ เรา
กล่าวว่าเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มียศใหญ่ เป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์เยอะ 
ทรัพย์ที่เป็นด้านนามธรรม ทรัพย์ที่เป็นด้านนามธรรมนี้ เป็นตัวกรรมฝ่ายดี เมื่อ
ตัวกรรมฝ่ายดี ให้ผลในชาติต่อไป พระโสดาบันจึงเป็นผู้ที่ไม่เกิดในตระกูลต�่า  
ถ้าจะเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็เกิดในตระกูลที่สูงมาก มีทรัพย์สมบัติเยอะ นี้ในกรณ ี
ทีพ่ระโสดาบนัมาเกดิเป็นมนษุย์ แต่โดยท่ัวไป ท่านกจ็ะไม่ค่อยกลับมากนั ส่วนใหญ่
จะเกิดในสวรรค์ ท่ีสวรรค์นั้น ทรัพย์สมบัติก็เยอะมากอยู่แล้วโดยธรรมชาติ 
นอกจากมีทรัพย์มีโภคะมากแล้วคุณธรรมต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้น นอกจากมีทรัพย์  
มีโภคะแล้วยังมียศ เป็นท่ีรู้จักเป็นท่ียกย่องชมเชยของผู้คนต่างๆ ชื่อเสียงต่างๆ  
ก็ขจรขจายไปไม่มีเสื่อมคลาย เหมือนกับพระอริยบุคคลต่างๆ ในยุคพุทธกาล  
ทุกวันนี้พวกเราก็ยังพูดถึงท่านอยู่ เช่น อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระเจ้าพิมพิสาร  
นางวสิาขา หมอชวีกโกมารภจั เป็นต้น คนกย็งัพูดถงึ ยกย่องกนัเรือ่ยมา ตัง้แต่ยคุเก่า
จนถึงยคุนี ้แม้ไม่รูจ้กัท่านโดยตรง ไม่ได้เกดิในสมยัเดยีวกนั กยั็งยกย่องกนัอยูจ่นถึง
ทุกวันนี้ ไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นที่ยกย่อง แม้เหล่าทวยเทพต่างก็ยกย่อง ความเป็น
พระโสดาบันท�าให้ได้เป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม ที่ท�าให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก 
มีโภคะมาก แล้วก็มียศใหญ่นะครับ นี้ก็เป็นคุณประโยชน์และอานิสงส์ นับเป็นข้อ
มาเรื่อยก็เป็นข้อที่ ๖ แล้ว อ่านธรรมะให้ฟังหลายๆ พระสูตร หลายๆแง่มุม จะได้
เห็นอานิสงส์มากขึ้นๆ
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 ๒.๗ เป็นผู้ที่มีเทวบท

 อีกพระสูตรหนึ่ง แสดงคุณประโยชน์และอานิสงส์เหมือนกัน มีช่ือเรียก
คุณสมบัติหรือคุณธรรมของพระโสดาบันว่า เทวบทหรือว่าข้อปฏิบัติแบบเทพ  
ข้อปฏิบัติที่ดี คุณสมบัติที่ดี ที่ประเสริฐ จะเป็นไปเพื่อความสะอาดบริสุทธิ์หมดจด
ต่อไป 

 ในปฐมเทวปทสูตร ข้อที่ ๑๐๓๐ 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า 
ภิกษุท้ังหลาย เทวบท คือข้อปฏิบัติของเทพ ของเทพทั้งหลาย  

๔ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ 
เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้ว 

เทวบท ๔ ประการ อะไรบ้าง 
คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้
๑.  ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่า 

แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้เป็นพระอรหนัต์ ตรสัรูด้้วย
พระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้ง
โลก เป็นสารถฝึีกผูท้ีค่วรฝึกได้อย่างยอดเยีย่ม เป็นศาสดาของเทวดาและ
มนษุย์ทัง้หลาย เป็นพระพทุธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค นีเ้ป็นเทวบทของ
เทพทัง้หลาย ย่อมเป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิข์องสตัว์ทัง้หลายผูไ้ม่บรสิทุธิ์ 
เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่ ๑ 
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๒. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า  
พระธรรมเป็นธรรมทีพ่ระผูม้พีระภาคตรสัไว้ดแีล้ว ผูป้ฏบัิตจิะพงึเห็นชดั
ด้วยตนเอง ไม่ประกอบด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน 
อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน นี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลาย ย่อมเป็นไป
เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ เพื่อความผ่องแผ้วของ
สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่ ๒ 

๓. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่า  
พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง ปฏิบัต ิ
ถกูทาง ปฏิบตัสิมควร ได้แก่ อริยบคุคล ๔ คู ่คอื ๘ บคุคล พระสงฆ์สาวก
ของพระผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขาน�ามาถวาย ควรแก่ของ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การท�าอัญชลี เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยม
ของโลก นี้เป็นเทวบทของเทพทั้งหลาย ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์
ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่ ๓

๔. ประกอบด้วยศีลท่ีพระอริยะชอบใจ ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง 
ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบง�า เป็น
ไปเพ่ือสมาธิ นีเ้ป็นเทวบทของเทพท้ังหลาย ย่อมเป็นไปเพ่ือความบรสิทุธิ์
ของสัตว์ทั้งหลาย ผู้ไม่บริสุทธิ์ เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้ไม่ผ่องแผ้วประการที่ ๔ 
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ภิกษุทั้งหลาย เทวบทของเทพทั้งหลาย ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นไป
เพ่ือความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ เพื่อความผ่องแผ้วของ
สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้ว

ปฐมเทวปทสูตรที่ ๔ จบ

 นี้เป็นอีกพระสูตรหนึ่ง ที่กล่าวถึงคุณสมบัติ ๔ ประการที่ได้ฟังบ่อยๆ ได้
รู้จักชื่อแปลกๆ อีกชื่อหนึ่ง เป็นเทวบทของเทพทั้งหลาย เทพคือพวกที่จิตใจดีงาม 
ไปเกดิเสวยผลของกรรมด ีคล้ายๆ จะเป็นพวกทีส่งูขึน้ไปเรือ่ยๆ ไม่ใช่แค่ระดบัพืน้ๆ 
ธรรมดา เป็นค�าที่เขาสมมติเรียก ไม่ได้สูงในแง่อื่น แต่สูงในแง่คุณธรรมต่างๆ ที่จะ
ค่อยๆ ละกเิลส ถอนความยดึถอื ท�าให้จติลอยลอยขึน้ไปเรือ่ยๆ ได้ ถ้าไม่มีคณุธรรม 
ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะลอยสูงได้จริงหรือเปล่า เพราะตอนนี้อาจจะดูว่าดี เหมือนสูง 
แต่อีกสักหน่อยก็จะอาจจะตกต�่าได้ ไม่แน่ไม่นอน
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 ส่วนข้อปฏิบัติท่ีเป็นเทวบทนี้ เป็นข้อปฏิบัติของเทพ อย่างไรก็ต้องสูง 
ขึ้นไปอย่างแน่ทีเดียว ต้องสุคติแน่นอน ดีแน่นอน กระทั่งเหนือดีไปอีก จึงถูก
ยกย่องว่าเป็นเทวบทของเทพท้ังหลาย ซึง่ข้อปฏบิตันิี ้ย่อมเป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิ์
ของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่บริสุทธิ์ เพื่อความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ผ่องแผ้ว 
ปฏิบัติเทวบท เทวะ หรือ เทพ เป็นผู้มีความสุขเยอะ มีสมบัติอันเป็นทิพย์ คนที่มี
คุณธรรมอย่างนี้ก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆ อย่างมีความสุข และกิเลสก็หมดไปทุกวันๆ  
จนกระทั่งดับทุกข์ไปในที่สุด จึงเป็นวิถีชีวิตท่ีมหัศจรรย์มาก ด�าเนินชีวิตไปอย่าง 
มีความสุข แถมละกิเลสได้ด้วย ไม่ต้องทุกข์อะไร ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบาย  
ละกเิลสได้ด้วย เดีย๋วสักหน่อยพ้นทุกข์ด้วย จึงถกูยกย่องว่าเป็นเทวบทของพวกเทพ 
เทวบทอันนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายของผู้ไม่บริสุทธิ์ เพื่อ
ความผ่องแผ้วของสัตว์ทั้งหลายของผู้ท่ีไม่ผ่องแผ้ว เป็นข้อปฏิบัติที่สะดวกสบาย 
มีความสุข เดินไปด้วยความสุขและละกิเลสได้ด้วย ท�านองนี้ เทวบท ๔ ประการ 
ก็คือคุณสมบัติของผู้เป็นโสดาบันนั่นเอง

 วันนี้ผมมาอ่านพระสูตรให้ฟังหลายสูตรเหลือเกิน หลายท่านอาจจะฟัง 
จนมึนเลย แต่โดยข้อสรุปก็ไม่มีอะไรมาก อ่านให้ฟัง เพื่อแสดงประโยชน์และ
อานสิงส์ของความเป็นพระโสดาบนันัน่แหละ ในพระสตูรต่างๆ ทีพ่ระองค์แสดงไว้ 
ก็หลากหลายแง่มุม ผมยกมาบางส่วนก็จะได้เห็นอานิสงส์ชัดเจนขึ้น
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 ผมได้บรรยายวันนี้รวมกับวันก่อนๆ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความ
เป็นพระโสดาบัน ตอนนี้เป็น ๗ ข้อแล้ว 

 ข้อที ่๑ เป็นการได้ทีเ่หนอืกว่าพระเจ้าจกัรพรรด ิการได้ธรรมะ ๔ ประการ
ของพระโสดาบัน เป็นการได้ที่ยิ่งใหญ่ ได้สมบัติสิ่งของมากกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ
ครอบครองมหาสมุทรทั้ง ๔ อย่างเทียบกันไม่ได้เลย ไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ ด้วยซ�้าไป 

 ข้อที่ ๒ เป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบาใจ ผู้ที่มีธรรมะ ๔ ประการ 
เป็นพระโสดาบัน ได้ธรรมอันที่ตั้งแห่งความเบาใจ สบายใจได้ นอกจากสบายใจ
แล้ว จะไปท่ีไหนก็ได้สบาย คือเลือกเอาได้เลย ใกล้จะตาย อยากไปเกิดสวรรค์ 
ชั้นไหนก็ได้ อยากไปเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นที่ ๑ หรือชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๓ ก็ได้ ไล่สูง 
ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งไม่อยากเกิดอีก เป็นพระอรหันต์ ถึงนิพพานก็ได้ 

 ข้อที่ ๓ เป็นผู้ไม่ตกต�่าอีกแน่นอน พระโสดาบันนั้นแม้จะมีกิเลสบ้าง ก็ไม่มี
การตกอบายอีกต่อไป เหมือนเจ้ามหานามะทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ข้าพระองค์
เดินผ่านกรุงกบิลพัสดุ์ เมืองมันจอแจเหลือเกิน มีน่ันมีนี่เยอะ บางทีก็หลงลืมสติ 
เลยมาคิดว่า ถ้าตายแบบหลงลืมสติจะไปเกิดที่ไหน ถึงจะมีกิเลสบ้างก็ไม่ตกต�่า  
มแีต่โอนเอยีงไปนพิพานอย่างเดยีว ขึน้สงูเหนอืโลกไปตามล�าดบั พดูภาษาเราง่ายๆ 
ว่า เป็นผูท้ีไ่ม่ต้องกลวักเิลส เพราะอย่างไรกข็ึน้สงูอยูแ่ล้ว ถงึแม้จะประมาทไปบ้าง
ก็ยังสบาย ส่วนพวกเรานี้ประมาทไปบ้างไม่ได้นะ 
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 ข้อที่ ๔ กองทุกข์ของพระโสดาบันเหลือน้อยมาก ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้น 
เป็นผู้ท่ีมคีณุสมบตั ิ๔ ประการ รูแ้จ้งอรยิสจัในเบ้ืองต้น ได้รูอ้รยิสจัท้ัง ๔ ผู้ทีส่มบูรณ์
ด้วยทิฏฐิ กองทุกข์หรือความทุกข์ของท่านเหลือน้อยมาก ก้อนทุกข์เหลือนิดเดียว 
น้อยอย่างเทียบไม่ได้ เหลือน้อยมาก ทุกข์ที่หมดไปนั้นมีจ�านวนมากกว่า เทียบกัน
ไม่ได้ ที่หมดไปมากเหลือเกิน ที่เหลืออยู่นี่จ�านวนน้อย อุปมาก็มีหลายเรื่องที่ผม 
ยกมา เริ่มตั้งแต่แผ่นดินใหญ่กับฝุ่นท่ีปลายเล็บ น�้าในสระสี่เหลี่ยมที่กว้างยาวลึก
อย่างละ ๕๐ โยชน์กับน�้าท่ีปลายหญ้าคา แม่น�้าใหญ่ ๕ สายที่มารวมกันกับน�้า  
๒-๓ หยด แผ่นดินใหญ่กับก้อนดินเล็กๆ เท่าเมล็ดกระเบา ๗ เมล็ด ภูเขาหิมพานต์
กับเมล็ดผักกาด ๗ เมล็ด น�้าในมหาสมุทรกับน�้า ๒-๓ หยด เปรียบเทียบทุกข์ 
ที่หมดไปของพระโสดาบันนั้นมาก ที่เหลืออยู่มีจ�านวนน้อย โดยส่วนใหญ่จึงเป็น 
ผู้มีความสุข พระพุทธเจ้าทรงแสดงเร่ืองความสุข ส่วนใหญ่จะทรงแสดงกับ 
พระโสดาบนั สขุจากการหาทรัพย์ สุขจากการใช้จ่ายทรพัย์ สขุจากนัน่จากนีก่ว่็าไป 
พระโสดาบันหาทรัพย์ก็มีความสุข ใช้จ่ายทรัพย์ก็มีความสุข ส่วนปุถุชนหาทรัพย์
ก็เครียด ใช้จ่ายทรัพย์ก็ทุกข์ กลัวมันหมด ทุกข์เยอะ ส่วนพระโสดาบันนี่สุขเยอะ 
พระอรหันต์ก็ไม่พูดเรื่องสุขแล้ว พูดเรื่องพ้นทุกข์ พูดเรื่องไม่ทุกข์ 

 ข้อที่ ๕ เป็นห้วงบุญกุศลที่น�าความสุขมาให้ ผู้ที่เป็นพระโสดาบันนั้น จะมี
คุณสมบัติของห้วงบุญห้วงกุศลท่ีน�าสุขมาให้ เหมือนกับห้วงน�้าที่ไหลมามากมาย 
จะไปนับบุญกุศลว่าผู้ที่เป็นพระโสดาบันนี้มีบุญกุศลเท่าไร นับไม่ได้ เหมือนกับน�้า
ในมหาสมุทรนี้ ไม่อาจจะชั่งหรือตวงวัดได้ 
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 ข้อที ่๖ เป็นผูม้ัง่ค่ังมทีรัพย์มาก ผูท่ี้เป็นพระโสดาบนั เป็นผูท้ีป่ระกอบด้วย
คุณธรรมที่ให้เป็นผู้มีความมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก มียศใหญ่ 

 ข้อท่ี ๗ เป็นผู้ท่ีมีเทวบท ผู้ท่ีเป็นพระโสดาบัน ชื่อว่าได้ปฏิบัติในเทวบท 
เป็นข้อปฏิบัติของเทพ ของคนด ีคนท่ีไม่ตกต�า่ คนทีล่อยสงูไปเรือ่ยๆ เป็นข้อปฏบิตัิ
แบบเทพ แบบคนดี แบบคนชั้นสูง แบบผู้ที่ไม่มีวันตกต�่า 

 ได้อ่านพระสูตรหลายพระสูตร สรุปมาเป็นประโยชน์และอานิสงส์ความ
เป็นพระโสดาบัน ๗ ข้อด้วยกัน 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๕

บรรยาย วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๕ ครับ สูตรโสดาบัน 
หรอืว่าพระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธองค์แสดงเกีย่วกบัพระโสดาบนั พดูไปแล้ว ๔ ครัง้
ด้วยกนั วนันีเ้ป็นครัง้ท่ี ๕ ซึง่ผมได้ต้ังประเดน็ในการบรรยายในหวัข้อนีไ้ว้ ๓ ประเดน็
ด้วยกัน

 ประเดน็ท่ี ๑ ลักษณะและคุณสมบตัขิองพระโสดาบนั อนันีไ้ด้พูดไปแล้วครับ

 ประเด็นท่ี ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน ตอนนี้
ก�าลงัพดูอยู ่เพือ่ให้เข้าใจถงึคุณประโยชน์และอานสิงส์ของความเป็นพระโสดาบนั
ว่า มีความยิ่งใหญ่ หรือว่ามีความที่น่าพอใจขนาดไหน ท่านทั้งหลายจะได้อยาก
เป็นโสดาบันกัน
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 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ท�าอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร 
จึงจะได้เป็นโสดาบัน ถ้าพูดถึงหลักการปฏิบัติโดยครบถ้วนก็ได้พูดไปหมดแล้ว  
คือปฏิบัติตามแนวอริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าท�าได้เต็มที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ได้เป็น 
พระอรหันต์ ทีนี้ ถ้าปฏิบัติได้ยังไม่เต็มที่ ไม่บริบูรณ์ จะเอาแค่โสดาบัน จะปฏิบัติ
ระดับไหน ขั้นไหน จริงๆ คือท�าอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ แต่ว่าท�ายังไม่เต็ม จะ
ท�าประมาณไหนจึงจะพอหรือว่าได้เป็นโสดาบนั จะพดูให้ฟังในประเดน็ที ่๓ นะครบั

 ตอนนีก้�าลงับรรยายอยูใ่นประเดน็ท่ี ๒ คอื คณุประโยชน์และอานสิงส์ของ
ความเป็นพระโสดาบัน ซึ่งผมก็ได้ยกพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้มาอ่าน 
ให้ฟัง ตั้งเป็นหัวข้อย่อยๆ ในคราวที่แล้วพูดไปแล้ว ๗ ข้อด้วยกัน ส�าหรับ 
คุณประโยชน์และอานิสงส์ สรุปย่อๆ

 ข้อที ่๑ คอื เป็นการได้ท่ีเหนอืกว่าพระเจ้าจกัรพรรด ิการเป็นพระโสดาบนั
นั้นเป็นการได้ธรรมะ ๔ ประการ มีคุณค่าเหนือกว่าการได้ทวีปทั้ง ๔ หรือว่าได้
ครองทั้งโลกของพระเจ้าจักรพรรดิ คุณสมบัติของพระโสดาบันมีอะไรบ้าง ก็ได้
กล่าวไปแล้ว เป็นการได้ท่ีมากกว่าพระเจ้าจกัรพรรดขิองทัง้โลกเสยีอกี ได้มากกว่า
เทียบกันไม่ได้

 ข้อที่ ๒ เป็นธรรมะอันเป็นท่ีตั้งแห่งความเบาใจ ความเป็นพระโสดาบัน
หรือธรรมะที่ท�าให้เป็นพระโสดาบันนั้น เป็นธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งความสบายใจ 
เบาใจ ถ้าใครมีแล้ว ได้แล้วจะสบายใจ สามารถที่จะเลือกสถานที่ไปเกิดได้ หรือ
กระทั่งเลือกไม่เกิดก็ยังได้ เลือกตามชอบใจ ตามพอใจเลย
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 ข้อที ่๓ เป็นผูไ้ม่ตกต�า่อกีแน่นอน ความเป็นพระโสดาบนันัน้ ท�าให้ไม่ตกต�า่
อีกต่อไปเป็นธรรมดา แม้จะยังมีกิเลสบ้าง หลงลืมสติบ้าง ก็จะไม่ตกลงข้างล่าง จึง
เป็นจิตที่สามารถไว้วางใจตัวเองได้ ถึงจะปล่อยไปแค่ไหนก็ไม่ไปไกล ส่วนพวก
ปุถุชนท�าอย่างนี้ไม่ได้ ถ้าปล่อยจิตไป บางทีเลยเถิดลงอบายไปเลยอย่างนี้ ถ้าเป็น
โสดาบันนี่แม้จะยังมีกิเลสบ้าง ตายตอนจิตเป็นอกุศลบ้างอะไรบ้าง ก็ไม่ตกอบาย
อย่างนี้

 ข้อท่ี ๔ กองทุกข์เหลือน้อยมาก เมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้ว กองทุกข ์
กเ็หลอืน้อยมาก อนันีไ้ด้พดูแบบอปุมาหลายๆ ประการ ทกุข์ทีเ่หลอือยูข่องโสดาบัน
นั้นน้อยมาก เมื่อเทียบกับทุกข์ที่หมดไป เช่น ทุกข์ที่เหลืออยู่เหมือนกับก้อนหิน  
๗ ก้อนเล็กๆ เทียบกับภูเขาใหญ่ที่มันหมดไปแล้ว หรือเหมือนกับน�้า ๒-๓ หยด
เทียบกับน�้าในมหาสมุทรที่หมดไป ทุกข์ของพระโสดาบันแม้เหลืออยู่ พูดแบบเรา
คือไม่ต้องพูดถึงก็ได้ อย่างนี้

 ข้อที่ ๕ เป็นห้วงบุญกุศลที่น�าความสุขมาให้ พระโสดาบันนั้นท่านมีจิตใจ
ที่เต็มไปด้วยห้วงบุญห้วงกุศล ที่เป็นเหตุน�าความสุขมาให้ ตัวเหตุคือบุญกุศลของ
พระโสดาบันนั้นนับจ�านวนไม่ได้ เหมือนกับจะตวงน�้าในทะเลมาบอกว่า มีเท่านั้น
โอ่งเท่านี้โอ่ง อันนี้ท�าไม่ได้ บุญของพระโสดาบันก็นับไม่ได้เช่นเดียวกัน มาเป็น 
กระแสน�า้ทเีดยีว ในเมือ่เหตมุาเป็นกระแสอย่างนีแ้ล้ว ผลหรอืความสุขกค็งไม่ต้อง
พูดถึง พระโสดาบันนี้จึงมีความสุขอย่างมากมาย 
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 ข้อที ่๖ เป็นผู้มัง่ค่ังมทีรัพย์มาก พระโสดาบันนัน้ เป็นผูท้ีม่ั่งคัง่ มีทรพัย์มาก 
มีโภคะมาก เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีทรัพย์ทางด้านอริยทรัพย์ ด้านคุณธรรมต่างๆ 
งอกงามขึ้นมามากมาย

 ข้อที่ ๗ เป็นผู้ที่มีเทวบท พระโสดาบันนั้นมีทางเดินแบบเทวะ ปฏิบัติอยู่
ในเทวบท ปฏิบัติในธรรมะชนิดที่เป็นไปเพื่อความสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่มีการตกต�่า  
มแีต่จะเดนิหน้าไปเร่ือยๆ เรียกว่าปฏบิตัอิยูใ่นเทวบท บทของเทพ ทางด�าเนนิของ
ผู้ที่เจริญ ที่จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ผ่องแผ้วต่อไป

 วันนี้จะอ่านพระสูตรท่ีแสดงถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็น
โสดาบัน ให้ฟังต่อไป ท่านทั้งหลายฟังหลายๆ สูตร หลายๆ แง่มุม จะได้อยากเป็น
โสดาบัน บางท่านก็รู้สึกว่าอาจารย์จะบีบคอให้เป็นพระโสดาบันเหลือเกิน จนจะ
เดี้ยงอยู่แล้ว มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ เพราะถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบันนี่ มันก็ไม่แน่
ไม่นอน เลยต้องมาพูดถึงคุณประโยชน์และอานิสงส์กันก่อน เหมือนกับขายของ 
ก็ต้องมาโฆษณาพูดถึงคุณประโยชน์ของสินค้าก่อน ลูกค้าจะได้อยากซื้อ แต่นี่เป็น
สินค้าของจริงที่พระพุทธองค์ทรงค้นพบ ผมมีหน้าที่มาบอกตามที่พระพุทธองค์
ตรัสไว้ พูดไป ๗ ข้อแล้ว
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 ๒.๘ ไม่เข้ำถึงฐำนะที่ไม่ควรเข้ำถึง

 ต่อไปเป็นข้อที่ ๘ ความเป็นพระโสดาบันนั้นมีคุณประโยชน์และอานิสงส์ 
ท�าให้ไม่เข้าถึงอฐานะ หรือส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ไม่เข้าถึงสิ่งที่ไม่ควรจะเข้าถึง สิ่งที่ 
ไม่ควรท�า ส่ิงทีไ่ม่ควรเข้าไปพบเจอน้ันมมีาก ภาวะต่างๆ ทีไ่ม่น่าปรารถนา ไม่น่าพอใจ
นั้นมีเยอะ โดยเฉพาะพวกกระท�าที่ไม่ดีต่างๆ จนกระทั่งผลของมันคือตกอบาย
อย่างนี ้เป็นภาวะทีไ่ม่น่าปรารถนา ไม่น่าจะเข้าถงึ เมือ่ได้เป็นโสดาบนัแล้ว เป็นไป
ไม่ได้ที่จะเข้าถึงสิ่งเหล่านั้น เรียกว่าไม่อาจที่จะเข้าถึงอฐานะ เป็นไปไม่ได้ที่จะเข้า
ถึงอย่างนั้น มีหลายพระสูตรท่ีพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผมจะยกมาอ่านบาง
พระสูตร พอเข้าใจบางส่วนแล้ว ก็จะเข้าใจคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความ
เป็นพระโสดาบันได้

 ในมชัฌมินกิาย อปุรปัิณณาสก์ พหธุำตุกสูตร พระพทุธองค์ตรสัถงึผู้ทีเ่ป็น
พระโสดาบัน เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ประกอบด้วยปัญญาสัมมาทิฏฐินี้ เป็นไป
ไม่ได้ที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มีหลายประเด็นด้วยกัน ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์
ตรัสตอบค�าถามของท่านพระอานนท์ เกี่ยวกับสิ่งท่ีไม่อาจเป็นไปได้ และสิ่งที่ 
เป็นไปได้ มีอยู่ ๙ ประเด็น ผมจะอ่านให้ฟังก่อน ข้อ ๑๒๗
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ท่านพระอานนท์ทูลถามว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ด้วยเหต ุ
มีประมาณเท่าไร จึงควรเรียกว่า “ภิกษุผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะ”

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “อานนท์ ภิกษุในธรรมวนิยันี ้รูช้ดัว่า “เป็น
ไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขารไรๆ โดยความเป็น
สภาวะเที่ยง แต่เป็นไปได้ท่ีปุถุชนพึงยึดถือสังขารไรๆ โดยความเป็น
สภาวะเที่ยง”

รู้ชัดว่า “เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือสังขาร
ไรๆ โดยความเป็นสขุ แต่เป็นไปได้ท่ีปถุชุนพงึยดึถอืสงัขารไรๆ โดยความ
เป็นสุข”

รู้ชัดว่า “เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงยึดถือธรรม
ไรๆ โดยความเป็นอัตตา แต่เป็นไปได้ท่ีปุถุชนพึงยึดถือธรรมไรๆ โดย
ความเป็นอัตตา”

 ข้อ ๑๒๘

รู้ชัดว่า “เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงฆ่ามารดา  
แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่ามารดา”

รูช้ดัว่า “เป็นไปไม่ได้ทีบ่คุคลผูถึ้งพร้อมด้วยทฏิฐพิงึฆ่าบดิา แต่เป็น
ไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าบิดา”

รูช้ดัว่า “เป็นไปไม่ได้ทีบ่คุคลผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐพิงึฆ่าพระอรหนัต์ 
แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงฆ่าพระอรหันต์”
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รู ้ชัดว่า “เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงมีจิตคิด
ประทุษร้าย ท�าร้ายตถาคตให้ห้อเลือด แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงมีจิต
ประทุษร้าย ท�าร้ายตถาคตให้ห้อเลือด”

รู้ชัดว่า “เป็นไปไม่ได้ท่ีบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงท�าลายสงฆ์ 
แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงท�าลายสงฆ์”

รู้ชัดว่า “เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิพึงนับถือศาสดา
อื่น แต่เป็นไปได้ที่ปุถุชนพึงนับถือศาสดาอื่น”

 ในพระสูตรนี้ มีอยู่ ๙ ประเด็น ถ้าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ เป็น 
พระโสดาบนัแล้วจะเป็นผูท่ี้ไม่ต้องเข้าถงึอฐานะ สิง่ท่ีไม่เหมาะสม เป็นไปไม่ได้เลย
ที่จะเข้าส่ิงนั้นๆ ตัดโอกาส ไม่มีโอกาสจะเป็นไปได้ ถ้าเป็นปุถุชนอยู่ยังเป็นได ้
ทุกข้อไป โดย ๓ ข้อแรก คือ ความเห็นผิดในหลักใหญ่ของธรรมะ กฎเกณฑ์ของ
ธรรมะ กฎไตรลักษณ์ พระโสดาบันจะไม่มีทางเห็นผิดในหลักธรรมหมวดนี้แล้ว  
จะไม่เข้าใจผิด ไม่ไปยึดถือสังขารไรๆ ว่าเป็นของเที่ยง เป็นไปไม่ได้ ส่วนปุถุชน 
ยังสามารถที่จะไปยึดได้ แม้ตอนนี้ฟังธรรมะ ก็เข้าใจว่าอันนั้นอันนี้ไม่เที่ยง เดี๋ยว
วันดีคืนดีก็ไปยึดอีกอันหนึ่งว่าเที่ยงอีก เดี๋ยวไปยึดตัวรู้ เดี๋ยวไปยึดของดีว่าเท่ียง 
อีกแล้ว ความเป็นโสดาบันจึงมีคุณประโยชน์และอานิสงส์เยอะในเรื่องนี้ ท�าให ้
ไม่มีโอกาสที่จะไปยึดสังขารไรๆ โดยความเป็นของเที่ยงได้ แม้จะเป็นของดีอะไร 
ขนาดไหน ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มีทางยึดอีกต่อไปแล้ว ไม่มีทางเข้าใจผิด
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 ข้อที ่๒ เป็นไปไม่ได้ทีท่่านผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐิ คอืพระโสดาบันจะพงึยดึถอื
สังขารไรๆ โดยความเป็นสุข โดยความเป็นของมั่นคงถาวร เป็นของที่ให้ความสุข
ได้อย่างแท้จรงิตลอดไป ไม่มทีางทีท่่านจะคดิอย่างนัน้ คดิไม่ได้หรอืว่าเป็นไปไม่ได้ 
เพราะพระโสดาบันท่านรู้แล้ว สิ่งที่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริงก็มีแต่นิพพาน ส่วน
สังขารนั้นล้วนเป็นทุกข์ แต่ปุถุชนนี่ยังยึดได้ว่าอันนี้จะให้ความสุขได้จริง อันนั้น  
อันโน้น อันนี้ จะให้ความมั่นคง มั่นใจ อะไรก็คิดไปเรื่อย อันนี้พวกปุถุชนจึงรู้สึก
วุ่นวายมาก พระโสดาบันนี้ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แล้ว

 ข้อที่ ๓ เป็นไปไม่ได้ที่บุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ พึงยึดถือธรรมะไรๆ โดย
ความเป็นอัตตา ท่านไม่อาจจะยึดถือว่าเป็นอัตตา เป็นตัวเป็นตน จะพูดว่าเป็น 
ของเรา เป็นตวัตนของเรา อะไรเหมอืนคนอืน่เขา แต่เป็นไปไม่ได้ทีจ่ะยดึ ส่วนพวก
ปุถุชนเป็นไปได้ที่จะยึดว่าเป็นเรา อาจจะยึดรูปเป็นเรา เวทนาเป็นเรา สัญญา 
เป็นเรา สังขารทั้งหลายบุญบาปเป็นเรา วิญญาณเป็นเรา ที่ดินเป็นของเรา อะไร
เป็นของเราได้ ส่วนพระโสดาบันนี้ท�ายังไงก็ไม่ยึด จะมีก่ีอย่างก็ไม่ยึด มีดีเท่าไร 
ก็ไม่อาจจะเห็นผิดได้อีก อย่างนี้ อันนี้เป็นหลักธรรมหมวดใหญ่ ตามธรรมนิยาม 
ตามกฎของธรรมซ่ึงมันไม่เปล่ียน มันเป็นอย่างนั้นแหละ มันเป็นอย่างนั้นเสมอ  
ผูท้ีเ่ป็นพระโสดาบนั เป็นไปไม่ได้ท่ีจะไปเห็นผิด ยดึถอืสิง่เหล่านัน้แบบผดิๆ ไม่มีวนั
ผิดสวนทางกับกฎแห่งธรรมอีกต่อไป
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 ต่อมาอีก ๕ ข้อ ตั้งแต่ข้อ ๔ ถึงข้อ ๘ ก็เป็นเรื่องอนันตริยกรรม ๕ ซึ่งเรา
คงได้ยินบ่อยๆ พวกปุถุชนนั้นยังมีโอกาสท�าได้ เป็นไปได้ อย่าว่าแต่ฆ่าคนอื่นเลย 
อันนี้พูดถึงหนักสุดเลย ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ปุถุชนนี้ล้วนไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นแหละ เราจึง
วางใจตัวเองไม่ได้ รวมท้ังวางใจผู้อ่ืนไม่ได้ว่าเขาจะปลอดภัย เขาจะไม่ท�าร้ายเรา 
เราจะไม่ท�าร้ายเขา ยงัวางใจไม่ได้ ถ้าเป็นพระโสดาบนัขึน้ไป เป็นผูท้ีส่มบูรณ์พร้อม
ด้วยทิฏฐิ อย่างนี้แน่นอน เป็นไปไม่ได้แล้ว ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ มีจิต
คดิประทุษร้ายตถาคตให้ห้อเลอืด และท�าสงฆ์ให้แตกกนั เหล่านีเ้ป็นไปไม่ได้ส�าหรบั
พระโสดาบัน หมดโอกาส ปิดโอกาส ปิดช่อง ปิดทางแล้ว นี่ก็อีก ๕ ข้อรวมเป็น ๘ 
แล้ว

 ข้อ ๙ อกีข้อหนึง่ข้อสดุท้าย เป็นไปไม่ได้บคุคลผูถ้งึพร้อมด้วยทฏิฐพิงึนบัถอื
ศาสดาอ่ืน จะเปล่ียนพระพุทธเจ้า เปลีย่นศาสดา เป็นไปไม่ได้แล้ว ส่วนพวกปถุชุน
นี้ก็เปลี่ยนไปเร่ือย อย่าว่าแต่ครูคนนั้นคนน้ีเลย อย่าว่าแต่อาจารย์โน้นอาจารย์นี้ 
ศาสดาก็เปลี่ยนได้ ไม่แปลกที่เขาเปลี่ยนอาจารย์คนนั้นคนนี้ ไม่น่าอัศจรรย์อะไร 
เด๋ียวสักหน่อยเขาเปลีย่นแม้กระทัง่ศาสดาเลย เปลีย่นกระทัง่พระพทุธเจ้าเลย ตอนนี้
นับถือพระพุทธเจ้าโคดม เดี๋ยวต่อไปก็นับถือพระเมตเตยยะ บางคนยังไม่หมด
พระพุทธเจ้าโคดมเลย ใจคิดจะไปโลกพระศรีอาริย์คือพระเมตเตยยะแล้ว นี้ก็เป็น
ลักษณะของพวกปุถุชน เปลี่ยนอาจารย์นี่นับว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเหลือเกิน ขนาด
เรือ่งใหญ่เช่นเปลีย่นศาสดา พวกปถุชุนทัง้หลายกเ็ป็นไปได้ทัง้นัน้ ส่วนพระโสดาบัน
เป็นต้นไปแล้ว เป็นผู้ถึงพร้อมทิฏฐิ จะพึงนับถือศาสดาองค์อื่น เป็นไปไม่ได้ ถึงแม้
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จะมีพระพุทธเจ้าก่ีองค์ก็ตามแต่ ท่านนับถืออยู่องค์เดียวเท่านั้น ท่ำนได้บรรล ุ
ในศำสนำของพระพุทธเจ้ำพระองค์ใด ท่ำนก็นับถือพระพุทธเจ้ำพระองค์นั้น
เป็นศำสดำ เรียกว่าเป็นผู้ที่แน่นอนและมีศาสดาองค์เดียว ไม่ต้องแหงนมองหน้า
ศาสดาองค์โน้นองค์นี้ เพราะว่าพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงสอนเรื่องเดียวกัน 
ถ้าเป็นผู้รู้ที่สุดก็สอนเร่ืองนี้ ท่านเข้าใจแล้ว ชัดเจนแล้ว ส่วนพวกปุถุชนนี่แค่
อาจารย์ก็ยังเปลี่ยน อาจารย์นี้ช้า อาจารย์นี้ไวกว่า อาจารย์โน้นไวกว่าเข้าไปอีก  
ก็ว่าไป วุ่นวาย ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไร เป็นเรื่องปกติ เป็นไปได้ ส�าหรับ
ปุถุชน ส่วนพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้ อย่างนี้ท�านองนี้

 นีก้ ็๙ ข้อด้วยกัน สิง่ทีเ่ป็นไปไม่ได้ ไม่เข้าถงึอฐานะ ไม่เข้าถงึส่ิงทีไ่ม่เหมาะสม 
เป็นเรื่องร้ายแรงในแบบต่างๆ ส่วนประเด็นอื่นก็มีเยอะ เช่น เร่ืองเวียนว่าย 
ตายเกดิ นีก่ไ็ด้พดูไปแล้วในหวัข้อทีว่่าพระโสดาบันเป็นผูไ้ม่ตกต�า่ ในหวัข้อนีจ้ะพดู
อีกเล็กน้อย ยกพระสูตรมาอ่านให้ฟัง 

 ในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค ข้อ ๑๑๗๒ มนุสสจุตินิรยสูตร
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ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมา 
เล็กน้อย แล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เธอ
ทัง้หลายจะเข้าใจความข้อนัน้ว่าอย่างไร ฝุน่เลก็น้อยนีที้เ่ราใช้ปลายเลบ็
ช้อนขึ้นมา กับแผ่นดินใหญ่นี้ อย่างไหนจะมากกว่ากัน 

ภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ แผ่นดินใหญ่นี้แล
มากกว่า ฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อย 
ฝุ่นเล็กน้อยท่ีพระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนข้ึนมา เม่ือเทียบกับ 
แผ่นใหญ่แล้ว ค�านวณไม่ได้ เทียบเคียงกันไม่ได้ หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยว 

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ภิกษท้ัุงหลาย ข้อนีก้ฉ็นันัน้เหมอืนกัน สตัว์
ทีจุ่ตจิากมนษุย์กลบัมาเกดิในหมูม่นษุย์มจี�านวนน้อย ส่วนสตัว์ทีจุ่ตจิาก
มนุษย์แล้วไปเกิดในนรกมีจ�านวนมากกว่า 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ประการ
อริยสัจ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ทุกขอริยสัจ   ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ  ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตนุัน้ เธอท้ังหลายพงึท�าความเพียรเพือ่รู้ชดั

ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา

มนุสสจุตินิรยสูตรที่ ๑ จบ
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 ที่เป็นดังนี้ ก็เพราะไม่รู้แจ้งอริยสัจ ไม่ได้เป็นพระโสดาบัน คนที่ไม่ได้เป็น
โสดาบันน่ี จะเข้าถึงสิ่งท่ีไม่น่าปรารถนา สิ่งที่ไม่น่าพอใจเป็นจ�านวนมาก ส่วน 
พระโสดาบนัจะไม่เข้าถึงฐานะเหล่านี ้ คือสัตว์จติุจำกมนุษย์กลบัมำเกดิในมนษุย์นี้
น้อย ส่วนไปเกิดในนรกนีม้มีำกกว่ำ อนันีพ้วกปุถชุนกเ็ป็นอย่างนี ้ในพระสตูรอืน่ๆ 
ก็ใช้อุปมาอันเดียวกัน แต่ว่าตรัสไปอีกแง่มุมหนึ่ง เมื่อกี้จากมนุษย์ไปนรก 

 ต่อมา ในมนุสสจุติติรัจฉำนสูตร ข้อ ๑๑๗๓ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภกิษทุัง้หลาย ข้อนีก้ฉ็นันัน้เหมอืนกนั สัตว์ทีจุ่ตจิากมนษุย์กลับมา
เกิดในหมู่มนุษย์มีจ�านวนน้อย ส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิด 
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉานมีจ�านวนมากกว่า

ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ประการ
อริยสัจ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ทุกขอริยสัจ   ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ  ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตนุัน้ เธอท้ังหลายพงึท�าความเพียรเพือ่รู้ชดั

ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา
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 พระสูตรนี้ สัตว์จุติจำกมนุษย์ไปสู่ก�ำเนิดสัตว์ดิรัจฉำนมีเป็นจ�ำนวน
มำกกว่ำ ทั่วไปเป็นอย่างนั้น ถ้าได้เป็นโสดาบันก็ไม่ต้องเข้าถึงอย่างนี้แล้ว ที่เป็น
อย่างนั้น ก็เพราะไม่ได้เข้าถึงความเป็นโสดาบัน ไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจ พูดถึงโอกาส
ส�าหรับพวกเป็นปุถุชนแล้ว ก็มีโอกาสจะไปทางล่างๆ นี่เยอะ ท�านองนี้นะครับ  

 ต่อไป มนุสสจุติเปตติวิสยสูตร ข้อ ๑๑๗๔ พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภกิษท้ัุงหลาย ข้อนีก้ฉ็นันัน้เหมือนกัน สตัว์ทัง้หลายทีจุ่ตจิากมนษุย์
แล้วกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจ�านวนน้อย ส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์
แล้วไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจ�านวนมากกว่า

ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ประการ
อริยสัจ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ทุกขอริยสัจ   ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ  ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ภิกษุทัง้หลาย เพราะเหตนุัน้ เธอท้ังหลายพงึท�าความเพียรเพือ่รู้ชดั

ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคา 
มินีปฏิปทา
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 พระสูตรนี้ สัตว์จุติจำกมนุษย์ไปสู่ภูมิแห่งเปรตมีจ�ำนวนมำกกว่ำ อุปมา
เหมอืนกนั ข้อสรปุกเ็หมอืนกนัว่า ท�าไมจงึเป็นอย่างนัน้ กเ็ป็นเพราะว่า ไม่ได้รูแ้จ้ง
อริยสัจ ไม่ได้เป็นโสดาบัน เลยเป็นอย่างนั้น พากันเข้าถึงภาวะที่ไม่น่าปรารถนา 
ไม่น่าพอใจอย่างนี้ ท�านองนี้ ถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วก็ปิดโอกาสอย่างนั้นเสีย ท�าให้
ไม่เข้าถงึภาวะท่ีไม่น่าปรารถนา อย่าว่าแต่พวกมนษุย์เลยแม้แต่เทวดากเ็หมอืนกนั 
จุติจากเทวดาแล้วจะมาเกิดเป็นเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์ก็มีจ�านวนน้อย 

 ในเทวจุตินิรยำทิสูตร พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภกิษทุัง้หลาย ข้อนีก้ฉ็นันัน้เหมอืนกนั สัตว์ทีจ่ตุจิากเทวดา มาเกดิ
ในหมูเ่ทวดามจี�านวนน้อย ส่วนสตัว์ทีจ่ตุจิากเทวดาไปเกดิในนรก... เกดิ
ในก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน... เกิดในภูมิแห่งเปรตมีจ�านวนมากกว่า...

 ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์นะ มนุษย์ตายแล้วที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อย เทวดา
กเ็ช่นกัน เทวดาทีจุ่ติจากเทวดาแล้วจะมาเกิดเป็นมนษุย์นีก้น้็อยมาก ส่วนมากแล้ว 
สตัว์ท่ีจติุจำกเทวดำกไ็ปเกดิในนรก หรอืในก�ำเนดิสตัว์เดรจัฉำน หรอืในภมิูแห่ง
เปรตมำกกว่ำ อนันีเ้อาสตัว์ทีต่ายจากสคุตภิมิูมาพดู ท่ีกลบัมาเกดิในสคุตมีิจ�านวน
น้อย ส่วนที่ไปเกิดในทุคติมีมากกว่า เปรียบเทียบในแบบอุปมาที่พระองค์ตรัส 
เหมือนกับฝุ่นที่ช้อนในปลายเล็บกับฝุ่นหรือดินในพื้นปฐพี อย่างนี้นะครับ ใน 
พระสูตรอื่นๆ มีเนื้อความคล้ายๆ กัน แต่ยกจากก�าเนิดอื่นๆ มา ตายแล้วส่วนใหญ่
ก็คือตกอบาย ท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ไม่รู้แจ้งอริยสัจ เลย 
เข้าถึงทางภาวะที่ไม่น่าเข้าถึง ไม่น่าปรารถนาอย่างนั้น อันนี้พูดแบบผลมัน
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 ต่อไป ถ้าพูดแบบเหตกุค็ล้ายกนั พูดแบบความงดเว้น การงดเว้นจากทจุรติ
ต่างๆ เช่น ยกอกุศลกรรมบถทั้ง ๑๐ หรือว่า ทุจริต ๑๐ ขึ้นมาพูด คนที่ยังไม่รู้แจ้ง
อริยสัจ ยังไม่เป็นโสดาบัน โดยมากก็จะผิดศีลมากกว่า อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา 
เหมือนอุปมาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั่นแหละ 

 ในปำณำติปำตสูตร ข้อ ๑๑๔๑ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภิกษุทัง้หลาย ข้อนีก้ฉ็นันัน้เหมอืนกัน สตัว์ทีเ่ว้นขาดจากการฆ่าสตัว์
มีจ�านวนน้อย ส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีจ�านวนมากกว่า 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ ๔ ประการ
อริยสัจ ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ทุกขอริยสัจ   ๒. ทุกขสมุทยอริยสัจ
๓. ทุกขนิโรธอริยสัจ  ๔. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 
ภกิษุท้ังหลาย เพราะเหตนุัน้ เธอท้ังหลายพงึท�าความเพียรเพือ่รู้ชดั

ตามความเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย น้ีทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ 
คามินีปฏิปทา

 อันนี้ก็เป็นเพราะยังไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจ ยังไม่ได้เป็นโสดาบันนั่นเอง ถ้าพูด
ถงึในแบบครอบคลมุครบถ้วน ถ้าพดูแบบชาตนิีรู้ส้กึว่า เรากไ็ม่ค่อยได้ฆ่าสตัว์เท่าไร 
ส่วนใหญ่จะงดเว้น อันนี้แบบชาติเดียว แต่ถ้าขยายภพชาติกว้างไปเรื่อยๆ เอามา
เปรียบเทียบกันแล้ว เปรียบเทียบไม่ได้ ที่ไม่ฆ่าสัตว์ งดเว้นได้เท่ากับฝุ่นในขี้เล็บ
เท่านัน้เอง ทีไ่ม่ได้งดเว้นไป ฆ่าเอาๆ เอามารวมกนัแล้ว เหมอืนกับแผ่นดินในพืน้ปฐพี
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 ประเด็นอื่นๆ ก็เหมือนกัน สัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์ มีจ�านวนน้อย 
ส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการลักทรัพย์มีจ�านวนมากกว่า ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ 
ไม่ได้เป็นโสดาบัน ไม่ได้รู้แจ้งอริยสัจอย่างนี้ท�านองนี้ สรุปแล้วพวกเราเป็นคนอยู่
ตอนนี้ นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยาก และเป็นช่วงนิดหน่อยเล็กน้อย คล้ายๆ กับ
ช่วงดื่มน�้าผึ้งพระจันทร์เท่านั้นเอง เดี๋ยวจะมีช่วงที่ทุกข์ทรมานอีกนาน คือช่วง 
ตกอบาย นีต้้องนานมาก เพราะว่ากรรมท่ีท�าเอาไว้ ส่วนใหญ่ผดิเยอะ จ�ำนวนมำก
เหมอืนกนัแผ่นดนิ ทีท่�ำถกูเหมือนฝุน่ โอกาสทีจ่ะประสบความทกุข์นีจ้งึมมีากกว่า 
ตอนนี้เราได้อะไรที่ได้ยากมากๆ อย่างหนึ่ง ความเป็นมนุษย์นี้ เป็นสิ่งที่ได้ยาก  
ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นแหละ แต่คนที่สายตาจ�ากัด มีมิจฉาทิฏฐิมาบังดวงตา นิวรณ์บัง
มันก็มองไม่เห็น

 ต้องฟังพระพทุธเจ้าให้ดีๆ  ถ้าขยายภพชาตอิอกไปนี ่จ�านวนภพทีเ่ป็นมนษุย์ 
ถ้านบัเปรยีบเทยีบกบัจ�านวนชาตท่ีิเป็นมด เป็นแมลง เป็นไส้เดอืน กิง้กอื เป็นหมา 
เป็นแมว เป็นวัว เป็นควาย เป็นช้าง เป็นม้า อันไหนมากกว่า งดเว้นจากการดื่ม
สรุาเมรัย กบั ตอนเพือ่นชวนดืม่สงัสรรค์ หรอืชวนเพ่ือนเองเลย อนัไหนจะมากกว่า
กัน อันไม่งดมันเยอะกว่า เหมือนกับที่พระพุทธองค์อุปมาไว้นั่นแหละ เนื่องจาก
พระพุทธองค์ของเราเป็นสัพพัญญู พระองค์ทรงมองเห็นหมด ถ้าได้ฟังธรรมแล้ว 
เราก็จะได้เข้าใจชัด เห็นโทษของความเป็นปุถุชน
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 ในตอนนี้ พวกเรารู้สึกว่าดีอยู่ ก็นึกว่ามันดีตลอด รู้สึกว่ามันมั่นคง เป็น 
ที่พึ่งได้ มันก็ประมาท อันนี้คือกิเลสมันบังตา พอกิเลสมันบังตาก็มองไม่เห็นความ
จริง เมื่ออกุศลต่างๆ ให้ผลไปตกอบาย ก็ท�าอะไรไม่ได้เลย รับผลบาปอย่างเดียว 
สิน้กรรมกข็ึน้มาใหม่ มโีอกาสได้ข้ึนมา กป็ระมาทอกี ก็กลบัตกลงไปอกี เพรำะไม่ได้
ฟังธรรม จึงพลำดกันมำก ตอนนี้เราได้ฟังแล้ว จะได้รู้จักอะไรเป็นอะไรได้ชัดเจน

 นี้คือคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน ข้อที่ ๘ คือ 
เป็นโสดาบันแล้วไม่เข้าถึงภาวะที่ไม่เหมาะสมต่างๆ ไม่เข้าถึงเรื่องที่ไม่น่าเข้าถึง  
ไม่น่าที่จะไปอย่างนั้น ไม่ไปท�าอย่างนั้น ไม่ไปเกิดอย่างนั้น ซึ่งมีเยอะแยะมากมาย
เหลือเกินในโลกน้ี เราก็เคยท�ามาแล้ว เข้าถึงมาแล้วมากมาย ถ้ายังไม่ได้เป็น
โสดาบัน เป็นไปได้ที่จะเป็นอย่างนั้นอีก แม้เรื่องใหญ่ๆ เช่น ฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ถ้ายัง
เป็นปุถุชนอยู่อีก ก็มีโอกาสที่จะฆ่าอีก ผมอ่านมาบางพระสูตรก็คงจะพอประมวล
ได้ว่า ถ้าได้เป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่เข้าถึงสิ่งท่ีไม่น่าจะเข้าถึงเหล่านั้นเลย ซึ่งม ี
เยอะแยะในโลก ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่จึงไปว่าใครไม่ได้เลย เพราะเราก็มีโอกาสเป็น
อย่างนั้นเหมือนกัน และเราคงจะเคยเป็นมาแล้วหลายครั้งหลายคราว ซ�้าๆ ซากๆ 
ท�าผิดซ�้าไปซ�้ามา เพียงแต่ตอนนี้ดีหน่อย เป็นคนดี มีธรรมะบ้าง แต่เป็นช่วง 
ท่ีนิดเดียวเท่านั้นเอง ต้องรีบใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ รีบปฏิบัติให้เป็น 
พระโสดาบัน ถ้าเป็นโสดาบนัแล้ว กจ็ะปิดโอกาส ปิดช่อง ปิดหนทางทีจ่ะไปเข้าถงึ 
ไม่ไปท�าสิ่งเหล่านั้น ทั้งภพที่ไม่ดี ทั้งอกุศลต่างๆ และทุจริตต่างๆ
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 ๒.๙ หมดควำมสงสัยในโลกและชีวิต

 คุณประโยชน์และอานิสงส์ข้อท่ี ๙ เป็นพระโสดาบันนี้ ท�าให้หมดความ
สงสัยเรื่องโลกและชีวิต ความสงสัยเร่ืองโลกและชีวิตของพวกเรา คงจะมีกันมา
นานมากแล้ว โลกนี้มันเป็นยังไง ท�าไมโลกถึงเป็นแบบนี้ แบบที่เราเห็นกัน ถ้าเป็น
พระโสดาบันแล้วจะไม่มีความสงสัยในเรื่องโลก และก็ไม่มีความสงสัยในเรื่องชีวิต 
ในเรื่องตัวเราว่าเป็นมายังไงและจะไปยังไง ผมจะอ่านให้ฟัง ๒ พระสูตรด้วยกัน 
 
 ในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค ทุติยอริยสำวกสูตร ข้อ ๕๐

พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน เขตกรุงสาวัตถ ี 
ณ ที่นั้น พระองค์ได้ตรัสว่า

ภิกษุท้ังหลาย อริยสาวกผูไ้ด้สดบั จงึไม่มคีวามสงสยัอย่างนีว่้า เม่ือ
อะไรมี อะไรจึงมี เพราะอะไรเกิดขึ้น อะไรจึงเกิดขึ้น เมื่ออะไรมี สังขาร
ทัง้หลายจึงม ีเมือ่อะไรม ีวญิญาณจงึม ีเมือ่อะไรมี นามรปูจงึมี เม่ืออะไรมี 
สฬายตนะจึงม ี เม่ืออะไรม ีผสัสะจงึม ี เมือ่อะไรมี เวทนาจงึมี เม่ืออะไรมี 
ตัณหาจึงมี เมื่ออะไรมี อุปาทานจึงมี เมื่ออะไรมี ภพจึงมี เมื่ออะไรมี  
ชาติจึงมี เมื่ออะไรมี ชราและมรณะจึงมี
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โดยที่แท้ อริยสาวกผู้ได้สดับ จึงมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้อง
เชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อ
อวิชชามี สังขารทั้งหลายจึงมี เมื่อสังขารทั้งหลายมี วิญญาณจึงมี เมื่อ
วิญญาณมี นามรูปจึงมี เมื่อนามรูปมี สฬายตนะจึงมี เมื่อสฬายตนะมี 
ผสัสะจึงมี เมือ่ผัสสะม ีเวทนาจึงม ีเมือ่เวทนามี ตณัหาจงึมี เม่ือตณัหามี 
อุปาทานจึงมี เมื่ออุปาทานมี ภพจึงมี เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อชาติมี  
ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า โลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้

อรยิสาวกผูไ้ด้สดบั จงึไม่มคีวามสงสยัอย่างนีว่้า เม่ืออะไรไม่มี อะไร
จึงไม่มี เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับ เมื่ออะไรไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี 
เมือ่อะไรไม่ม ีวญิญาณจงึไม่ม ีเมือ่อะไรไม่มี นามรปูจงึไม่มี เม่ืออะไรไม่มี 
สฬายตนะจึงไม่มี เมื่ออะไรไม่มี ผัสสะจึงไม่มี เมื่ออะไรไม่มี เวทนาจึง
ไม่ม ีเมือ่อะไรไม่ม ีตณัหาจงึไม่ม ีเมือ่อะไรไม่มี อปุาทานจงึไม่มี เม่ืออะไร
ไม่มี ภพจึงไม่มี เมื่ออะไรไม่มี ชาติจึงไม่มี เมื่ออะไรไม่มี ชราและมรณะ
จึงไม่มี

โดยที่แท้ อริสาวกผู้ได้สดับ จึงมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้อง
เช่ือผูอ่ื้นว่า เมือ่สิง่นีไ้ม่ม ีสิง่นีจ้งึไม่ม ีเพราะสิง่นีด้บั สิง่นีจ้งึดบั เมือ่อวชิชา
ไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี เม่ือสังขารทั้งหลายไม่มี วิญญาณจึงไม่มี  
เมื่อวิญญาณไม่มี นามรูปจึงไม่มี เมื่อนามรูปไม่มี สฬายตนะจึงไม่มี เมื่อ
สฬายตนะไม่มี ผัสสะจึงไม่มี เมื่อผัสสะไม่มี เวทนาจึงไม่มี เม่ือเวทนา
ไม่มี ตัณหาจึงไม่มี เมื่อตัณหาไม่มี อุปาทานจึงไม่มี เมื่ออุปาทานไม่มี  
ภพจึงไม่มี เมื่อภพไม่มี ชาติจึงไม่มี เมื่อชาติไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี 
อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า โลกนี้ดับอย่างนี้
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ภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดแล อริยสาวกรู้ชัดความเกิดและความดับไป
แห่งโลกตามความเป็นจริงอย่างนี้ เมื่อนั้น อริยสาวกนี้ เราเรียกว่าเป็น 
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง ผู้ถึงพร้อมด้วยทัศนะบ้าง ผู้ถึงสัทธรรมนี้บ้าง 
เห็นสัทธรรมนี้บ้าง ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบด้วย
วิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะมี
ปัญญาเพิกถอนกิเลสบ้าง ด�ารงอยู่ใกล้ประตูอมตนิพพานบ้าง

ทุติยอริยสาวกสูตรที่ ๑๐ จบ

 อันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโลก ผู้ที่เป็นโสดาบันนี่ จะเป็นผู้ที่หมดความสงสัย
เก่ียวกับเรื่องโลก เพราะรู้ว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ เข้าใจชัด ครบถ้วนทุกประเด็น
ด้วยญาณหยั่งรู้ การท่ีจะไปคิดเอาว่า อันนี้เกิดเพราะอันนี้ อันนี้เกิดเพราะอันนี้  
มันหลายอันเหลือเกิน แค่ตึกหลังนี้อันเดียว เราคิดจนหัวพังแล้ว ค�านวณแล้ว
ค�านวณอีก ต้องใช้หลายคนช่วยกันคิด ต้องมีสถาปนิกมานึกให้ก่อน มีวิศวกร 
มาถอดแบบ แล้วกม็พีวกช่างว่าจะเอาอันโน้นอนันี ้มาประกอบกนัเข้า หลายอย่าง
มาก อนันีแ้ค่ตกึหลังเดยีวนะ แล้วตกึอันอ่ืนอีกล่ะ แล้วกฎระเบียบในโลกนี ้กฎหมาย
ต่างๆ มีอันโน้นอันนี้มากมายมหาศาล ท�าไมมันซับซ้อนอย่างนั้น มาได้อย่างไร  
ถ้าเราจะไปรูท้กุอนัๆ ว่า มนัมปีระวตัอิะไรมาอย่างไร จนกระทัง่เข้าใจทะลุปรโุปร่ง
เลย ตายไม่รู้กี่รอบ ก็รู้ไม่หมด แค่วิชาเดียวที่เราเรียนมาท�ามาหากินได้นี่ ชาติหนึ่ง
กจ็ะแย่แล้ว เรยีนไม่จบไม่สิน้สกัที ต้องปรับเปลีย่นไปเรือ่ย วชิาในโลกนีม้นัมกีีว่ชิา 
มีมหาศาลมาก แล้วท�าไงจึงจะเรียนได้จบหมด
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 เป็นพระโสดาบันก็จะหมดความสงสัย ที่หมดความสงสัยนี่ก็เพราะม ี
ญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น เข้าใจกฎเกณฑ์ทั้งหมดว่า มันมีขึ้นมาได้
อย่างไร เมื่ออวิชชำมี หลงว่ำมีตัวเรำ หลงว่ำมีของเรำ สังขำรจึงมี เจตนำ 
จะท�ำนั่นท�ำนี่ สร้ำงนั่นสร้ำงนี่ขึ้นมำมำกมำย มีเจตนา ความจงใจตั้งใจ ปรุงแต่ง
สร้างขึ้น ผลต่างๆ จึงมีขึ้น กฎระเบียบต่างๆ มีก็เพื่อวัตถุประสงค์อย่างนี้ๆ ในเมื่อ
เจตนามนัซับซ้อน ผลท่ีออกมามนัก็ซบัซ้อนมากมาย โลกจงึเตม็ไปด้วยความซบัซ้อน
มหาศาล จะใช้ความคดิความนกึตรกึตรองเอา ไม่อาจจะแทงตลอดได้ แต่สามารถ
แทงตลอดได้ด้วยญาณปัญญา เข้าใจทะลุปรุโปร่งว่าอันนี้เป็นผลมาจากเจตนา  
เป็นผลมาจากสังขารท่ีปรุงแต่งอยูเ่บือ้งหลงั เขามเีจตนาให้เกดิอย่างนัน้อย่างนีข้ึน้ 
ส่ิงเหล่านี้ก็ถูกสร้างขึ้นมาตามความคิดความนึกอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ผู้ที่เป็น 
พระโสดาบนัจงึไม่มคีวามสงสยัในโลก ท�าไมโลกจงึสลบัซบัซ้อน ท�าไมจงึมีกฎระเบียบ
อย่างนี้ๆ  ท�าไมจงึมอีะไรอย่างนี้ๆ  เพราะเข้าใจความละเอยีดและซับซ้อนของเจตนา 
ของความคิดปรุงแต่งต่างๆ ที่ท�าเพื่อเรา เพื่อพวกของเรา เพื่อนู่นเพื่อนี่ ออกลูก
ออกหลานจนมาเป็นสิง่เหล่านี ้โลกกเ็กดิขึน้อย่างนี ้ปัญญานีจ้ะมาจากไหน มาจาก
การปฏิบัติตามท่ีพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ ปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน พอเป็น 
พระโสดาบันแล้วก็จะไม่สงสัย
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 ถ้าไม่เป็นพระโสดาบันก็ยังสงสัยเรื่องโลกอยู่ อย่างนั้นอย่างนี้ แม้แต่คน 
ผู้สร้างอะไรเองแท้ๆ บางทียังงงอยู่เลยว่า ท�าไปท�าไม ท�าเพื่ออะไร ยังไม่รู้เรื่องเลย 
อย่างนี้ท�านองนี้ พระพุทธองค์จึงได้ตรัสเรื่องเกี่ยวกับความเกิดขึ้นของโลก ซึ่งเป็น
ความรู้ในแง่ปฏิจจสมุปบาทว่า

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผู้ได้สดับ จึงไม่มีความสงสัยอย่างน้ีว่า  
เมื่ออะไรมี อะไรจึงมี เพราะอะไรเกิดขึ้น อะไรจึงเกิดขึ้น

 ไม่มีความสงสัยอีกต่อไป ตามกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาท เมื่ออะไรมี 
สังขารทั้งหลายจึงมี เมื่ออะไรมี วิญญาณจึงมี เป็นต้น จนถึงเมื่ออะไรมี ชาติจึงมี 
เมือ่อะไรม ีชราและมรณะจึงม ีกโ็ลกท้ังโลกเป็นไปอย่างนี ้เป็นผลมาจากความไม่รู้ 
ไม่รู้แจ้งสัจจะ ไม่รู้แจ้งความจริง นึกว่ามีตน มีของตน มีพวกตน เลยมีเจตนาตั้งใจ
ทีจ่ะท�าให้ตนได้รบัความสะดวกสบาย ได้เคร่ืองอ�านวยความสะดวกอย่างนัน้อย่างนี้ 
ก็ปรุงแต่งสร้างสรรค์สิ่งโน้นสิ่งนี้ มีกฎ มีระเบียบ มีระเบียบบริษัท มีระเบียบ
ข้าราชการ ระเบียบโน้นระเบียบนี้ขึ้นมา ตามวัตถุประสงค์ ตามเจตนาตั้งใจจงใจ 
ความตั้งใจมันสลับซับซ้อน ความจงใจเพื่อตัวตนด้วยอ�านาจกิเลสนั้นมีความสลับ
ซับซ้อน กฎหมายจึงมีความสลับซับซ้อนด้วย แต่สลับซับซ้อนสู้กิเลสไม่ได้อยู่ดี 
อวิชชำท�ำให้สับสน ปนกันยุ่ง เหมือนด้ำยยุ่งเป็นปม ไม่รู้ต้น ไม่รู้ปลำย เป็น 
กระจุกๆ อยู่ หาทางคลี่คลายไม่ได้
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 ท่านผู้เป็นพระโสดาบันนี้ รู้ส่ิงลึกซ้ึงคือปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ จึง 
ไม่สงสัยเลย เพราะมีญาณหยั่งรู้ ถ้าไม่มีญาณหยั่งรู้ก็จะสงสัยอันโน้นอันนี้ ดูมัน
สลับซับซ้อน โลกมันวุ่นวายเหลือเกินก็ว่าไป ความจริงข้างนอกท่ีดูวุ่นวายสลับ 
ซับซ้อนวิจิตรพิสดารอย่างนี้ มีส่ิงที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกก็คือเจตนาที่ท�าเพื่อตัว 
เพื่อตน หลบเลี่ยงให้ตน หลบอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของไม่ใช่ของตน อยากให้มัน
เป็นของตน หากลอุบาย หาวธิ ีเล่ห์เหล่ียม หาเทคนคิให้ตนได้รบัความสบาย ทัง้ๆ ที่
โดยความจริงนี่มันไม่มีตัวตน มันเป็นทุกข์ ก็นึกว่ามีตน ก็พยายามให้ตนสบาย ให้
ตนไม่สูญเสียอันโน้นอันนี้ พยายามที่จะสร้างกฎระเบียบขึ้นมา เป็นกฎหมายบ้าง 
เป็นกฎระเบยีบโน้นระเบยีบนีบ้้าง เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่ตนและของตนอย่าง
นั้นอย่างนี้นะ นี่มันสลับซับซ้อนมาก ที่เป็นอย่างนี้ก็ด้วยอ�านาจอวิชชาครอบไว้

 โลกของเรานี ้จงึเป็นโลกทีอ่วชิชาสร้างขึน้ คอืหลงผดิว่ามีตน มีของตน เลย
มีเจตนา ตั้งใจ เพื่อให้ตนได้อยู่สบาย ให้อันนี้เป็นของตน และมีประโยชน์แก่ตน 
ให้นานทีส่ดุ ให้ตนได้มากทีส่ดุ กเ็ลยสร้างกฎระเบียบขึน้มา สร้างสงัคมขึน้มา สร้าง
ระบบครอบครัว สร้างระบบบริษัท สร้างกฎหมาย อะไรต่อมิอะไรขึ้นมา เกิดมา
จากอนันีน้ะ พระโสดาบันจึงไม่งงกเ็พราะรูอ้นันี ้ส่วนพวกเรานี ่งงอยูก่บัเร่ืองนอกๆ 
หาค�าตอบกับเรื่องนอกๆ ท�าไมเป็นอย่างนั้น ท�าไมเป็นอย่างนี้ ท�าไมประเทศนั้น
เป็นอย่างนี ้ท�าไมประเทศนีเ้ป็นอย่างนัน้ ท�าคนนัน้เป็นอย่างนี ้ท�าไมคนนีเ้ป็นอย่างนัน้ 
เลยงงหนักไปเร่ือย เพราะไม่รู้อันท่ีซับซ้อนลึกซึ้งกว่านี้ ข้างนอกนี่ดูเหมือนลึกซ้ึง
วจิติร แต่พระพทุธองค์ตรัสว่า อนัท่ีวิจิตรกว่ำนัน้ก็คอืจตินัน่แหละ วิจติรกว่านัน้อกี 
แล้วจิตที่ยังมีอวิชชาประกอบ มีเจตนา สังขารปรุงแต่งอยู่นี่ มันวิจิตรกว่า อย่างนี้
ท�านองนี้ อริยสาวกรู้กระบวนการที่ละเอียดลึกซึ้งนี้แล้ว จึงไม่มีความสงสัย
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 พระพุทธองค์ตรัสต่อไปว่า

โดยที่แท้อริยสาวกผู้ได้สดับ จึงมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้อง
เชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น เมื่อ
อวชิชาม ีสังขารท้ังหลายจงึม ีเมือ่สงัขารทัง้หลายมี วญิญาณจงึมี เป็นต้น
จนถึง เมื่อภพมี ชาติจึงมี เมื่อชาติมี ชราและมรณะจึงมี อริยสาวกนั้น 
รู้ชัดอย่างนี้ว่า โลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้

 โลกสลับซับซ้อนแค่ไหนก็เกิดจากอวิชชา เกิดจากความไม่รู้แจ้งอริยสัจ  
เห็นว่าเป็นตัวตน เป็นของตน ไม่รู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริง แล้วก็ปรุงแต่งเจตนา
เพื่อตน เจตนาเพื่อตัวตนเรียกว่าเป็นสังขาร เป็นอภิสังขาร เลยสร้างเป็นกฎ 
เป็นระเบยีบ เป็นระเบยีบโน้น ระเบยีบนัน้ เหมอืนกบัเรามบีรษิทั กต้็องสร้างระเบยีบ
ของบริษัทขึ้นมา เพ่ือให้เป็นประโยชน์แก่เราหรืออ�านวยความสะดวกแก่เรา  
ความจริงมีเราไหม ไม่มี แล้วมีอะไร มีเหตุและผลต่อเนื่องเป็นกระแสกันไป มัน 
ซับซ้อน อันที่ซับซ้อนข้ึนมาก็เนื่องมาจากอวิชชา เนื่องมาจากความไม่รู้และก็มี
เจตนา ตั้งใจจงใจเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่เรา เป็นประโยชน์แก่พวกของ
เรา แก่ตระกูลเรา หรือแก่อะไรเรา ซึ่งเบื้องหลังคืออวิชชา สังขารก็ปรุงแต่งโน้น 
นี้นั้นขึ้นมาเยอะแยะ เป็นระบบจนเต็มโลก ก็เพ่ือพวกมนุษยชาติ อะไรก็ไม่รู้  
ดูกว้างขวางใหญ่โตดี แต่ความจริง คนมีไหม ก็ไม่มีอะไร
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 ระบบทุกอย่างมันก็อย่างนี้ โลกจึงเกิดจากอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ  
ตามกฎเกณฑ์ปฏิจจสมุปบาทนั่นเอง พระอริยสาวกมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้โดย 
ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ไม่ต้องเชื่อใครบอกว่ามันมาอย่างไร ต้นก�าเนิดมาจากไหน ไม่งง 
ไม่สงสยั ไม่ต้องไปหาด้วย ไม่ต้องไปขุดดนิมาดวู่ามนักีล้่านปี ไม่ต้องยงิยานอวกาศ
ออกไปส�ารวจ ในที่ไกลๆ หลายปีแสง ไม่ต้อง รู้ชัดหมด เพราะว่ารู้ชัดว่ามันมา
อย่างไรจึงไม่สงสัย พอไม่สงสัย ก็ไม่ต้องถำม ไม่ถำม ก็ไม่ต้องหำค�ำตอบ ไม่ต้อง
ลังเล นี้จึงเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน คือ
หมดความสงสัยในเรื่องโลก โลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ ดูเหมือนว่าซับซ้อนมาก บางคน
ว่า ท�าอย่างไรจะเรียนไหว ท�าอย่างไรจะรู้หมด เพราะบางทีรู้แค่เรื่องเดียว เช่น 
เรือ่งบรษิทัเรากว่าจะเตบิโตมาอย่างนี ้ต้องมีประวตัคิวามเป็นมา แล้วเรือ่งอืน่อีกล่ะ 
กว่าจะได้กฎระเบียบอันนี้มา บางทีก็ต้องผ่านกระบวนการหลายอย่างกว่าจะได ้
อันนี้มา กว่าจะเป็นชาติไทย มีประวัติเยอะแยะ แต่มีเรื่องลึกซึ้งกว่านั้นอีก คือ
อวิชชา ความไม่รู้ นึกว่าเป็นตัวตน เป็นของตน เป็นพวกตน ก็เลยมีเจตนา จงใจ 
ตั้งใจเพื่อให้สิ่งต่างๆ เป็นของตน เป็นประโยชน์แก่พวกตน เลยต้องท�าอภิสังขาร
ต่างๆ เป็นระเบียบต่างๆ อะไรต่อมิอะไรเยอะแยะมากมาย เป็นกฎหมายนั่นนี่  
ผูกและพันตัวเองให้ติดอยู่กับระบบนั้นระบบนี้ จนไม่ได้เป็นผู้เป็นคนอย่ำงคน 
ไม่ได้เป็นมนษุย์อย่ำงมนุษย์ จ�ำกดัควำมเป็นมนษุย์ไว้ ตำมระบบ เกดิควำมคบัแคบ 
ยดึมัน่ถอืมัน่จนอดึอัด บบีรัดตวัเองให้คบัแคบ เป็นคนไทย เป็นคนชำตินัน้ ชำตินี้ 
ศำสนำน้ัน ศำสนำน้ี อย่างนี้นะครับ โลกก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นนี่แหละ
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 ถ้าพดูลึกซึง้แบบลกึท่ีสดุแล้ว กต็ามกระบวนการปฏจิจสมุปบาท เบือ้งหลงั
เป็นกระบวนการที่เกิดในจิต คืออวิชชาเป็นปัจจัย มีแล้วก็เกิดสังขาร เกิดการคิด
นึกปรุงแต่งขึ้น เพื่อตน เพื่อพวกของตน ให้ตนได้รับผลประโยชน์ เริ่มต้นจากมีเรา 
มีพวกของเรา โลกของเรา เพื่อให้โลกเป็นประโยชน์แก่เรา ท�ากรรมต่างๆ นานา 
จึงเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอย่างนี้ และมีสัตว์อ่ืนๆ อย่างนั้นอย่างนี้ สัตว์มีปีก
บินได้ มันพิสดารเหลือเกิน ตัวเล็ก ตัวใหญ่ บางตัวก็พิกลพิการ ที่เป็นอย่างนี ้
ก็เพราะมีเหตุ เมื่อเหตุมี ผลจึงมี เหตุอย่ำงนี้มี ผลอย่ำงนี้จึงมี เหตุอย่ำงน้ัน 
มีผลอย่ำงนั้นจึงมี อันนี้เรียกว่าโลกนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ 

 ต่อไป ความดับไปของโลก โลกดับไปอย่างไร เป็นฝ่ายตรงกันข้าม  
ก็ไม่สงสัยเช่นเดียวกัน 

อริยสาวกผู้ได้สดับ ไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่า เมื่ออะไรไม่มี อะไร
จึงไม่มี เพราะอะไรดับ อะไรจึงดับ เมื่ออะไรไม่มี สังขารทั้งหลายจึงไม่มี 
เป็นต้น จนถึงเมื่ออะไรไม่มี ชราและมรณะจึงไม่มี โดยที่แท้อริยสาวก 
ผู้ได้สดับ จึงมีญาณหยั่งรู้ในเรื่องนี้ โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่า เมื่อสิ่งนี้ไม่มี 
สิ่งนี้จึงไม่มี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ เมื่ออวิชชาไม่มี สังขารทั้งหลาย 
จึงไม่มี เป็นต้นไปเร่ือยๆ จนถึง เมื่อชาติน้ี ไม่มีชราและมรณะจึงไม่มี  
อริยสาวกนั้นรู้ชัดอย่างนี้ว่า โลกนี้ดับอย่างนี้ รู้จักโลกนี้เกิดอย่างนี้ และ
โลกนี้ดับอย่างนี้ รู้ความเกิดและความดับด้วยอย่างนี้
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 พระพทุธองค์ทรงสรุปว่า ภกิษุท้ังหลาย เมือ่ใดแล อรยิสาวกรูช้ดัความเกดิ
และความดับไปแห่งโลก ตามความเป็นจรงิอย่างนี ้เมือ่นัน้ อรยิสาวกนีเ้ราเรยีกว่า
ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิบ้าง อันนี้ก็เป็นชื่อเรียกเป็นทิฏฐิสัมปันโน ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 
ถึงพร้อมด้วยความเห็น เป็นผู้มีความสามารถในการมองเห็น มีตาดีแล้ว พร้อมใน
การมองเห็นความจริง ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะบ้าง ผู้ถึง
สัทธรรมนี้บ้าง เห็นสัทธรรมนี้บ้าง เป็นผู ้ที่มาถึงสัทธรรม มาถึงธรรมของ
พระพุทธเจ้าแล้ว เรียกว่าเป็นผู้อยู่วงใน หรือประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง 
ประกอบด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง คือประกอบด้วยญาณในแบบเสขะ เริ่มต้น
ของผู้ศึกษาในทางพุทธเรา แค่ผู้ที่เริ่มต้นในการศึกษา เป็นแค่พระโสดาบันเท่านั้น 
กห็มดความสงสยัแล้วในเรือ่งนีว่้า มนัเป็นมาเป็นไปอย่างไร จดุก�าเนดิของโลกอะไร
ต่อมิอะไรอยู่ตรงไหน จนกระทั่งจุดจบของมันอยู่ตรงไหนรู้หมด โดยไม่ต้องเช่ือ 
ผู้อื่นเลย เป็นญาณหย่ังรู้ ถ้ามีญาณแล้วก็จะรู้ขึ้นมา รู้เรื่องนี้ชัดเจนไม่สงสัย พอ
ความสงสัยไม่มีก็สบายแล้ว ชื่อว่าประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะบ้าง ประกอบ
ด้วยวิชชาอันเป็นเสขะบ้าง บรรลุกระแสแห่งธรรมบ้าง เป็นพระอริยะมีปัญญา 
เพิกถอนกิเลสบ้าง ด�ารงอยู ่ใกล้ประตูอมตะนิพพานบ้าง นี่ก็เป็นชื่อของ 
พระโสดาบันหลายชื่อด้วยกัน นับตามล�าดับคือ

 (๑) ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ 

 (๒) ผู้ถึงพร้อมด้วยทัสสนะ 

 (๓) ผู้ถึงสัทธรรมนี้ 
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 (๔) ผู้เห็นสัทธรรมนี้ 

 (๕) ผู้ประกอบด้วยญาณอันเป็นเสขะ 

 (๖) ผู้ประกอบด้วยวิชาอันเป็นเสขะ 

 (๗) ผู้บรรลุกระแสแห่งธรรม 

 (๘) เป็นพระอริยะมีปัญญาเพิกถอนกิเลส และ 

 (๙) ผู้ด�ารงอยู่ใกล้ประตูอมตะนิพพาน อยู่ใกล้เฉยๆ ยังไม่ถึง 
 
 ชือ่ในพระสตูรนีก้ม็หีลายชือ่ด้วยกนั ท่านทัง้หลายกจ็ะได้เหน็คุณประโยชน์
และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบนั หลายท่านในทีน่ีก้เ็ห็นคณุค่าอยู่เหมือนกัน 
แต่เพื่อกระตุ้นให้มากหน่อย บีบให้เป็นพระโสดาบันนะ บีบจนไม่รู้จะไปไหนแล้ว 
ยกพระสูตรโน้นพระสูตรนี้ขึ้นมาอ่านให้ฟังจะได้อยากเป็น นี่ก็เป็นคุณประโยชน์
และอานิสงส์ข้อที่ ๘ คือ ท�าให้หมดความสงสัยในเรื่องโลกและชีวิต ในพระสูตรนี้
อ่านเรื่องโลก 

 ต่อไปเรื่องชีวิต คือเรื่องตัวเราที่เวียนว่ายตายเกิด ในสังยุตตนิกาย นิทาน
วรรค ปัจจยสูตร ข้อ ๒๐ 
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พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวัน เขตกรุงสาวัตถี 
พระพุทธองค์ตรัสว่า

ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาท และปฏิจจสมุปปันน
ธรรมแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุ
เหล่านั้นทูลรับสนองพระด�ารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า

ภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไร 
คือ เพราะชาติเป็นปัจจัย ชรามรณะจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม  

ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา ความทีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยัของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ย่างนัน้ ตถาคตรู้ 
บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย 
จ�าแนก ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด

เพราะภพเป็นปัจจยั ชาตจิงึม ีตถาคตเกดิขึน้ก็ตาม ไม่เกิดขึน้กต็าม 
ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ความ
ที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรลุธาตุนั้น 
ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก ท�าให้
ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด

เพราะอุปาทานเป็นปัจจยั ภพจึงม ีตถาคตเกดิขึน้กต็าม ไม่เกิดข้ึน
กต็าม ธาตอุนันัน้ คอื ความตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา 
ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรล ุ
ธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด
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เพราะตัณหาเป็นปัจจัย อุปาทานจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม  
ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา ความทีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยัของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ย่างนัน้ ตถาคตรู้ 
บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย 
จ�าแนก ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด

เพราะเวทนาเป็นปัจจัย ตณัหาจึงม ีตถาคตเกดิข้ึนกต็าม ไม่เกดิขึน้
กต็าม ธาตุอนันัน้ คอื ความตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา 
ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรล ุ
ธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด

เพราะผสัสะเป็นปัจจยั เวทนาจงึม ีตถาคตเกดิขึน้กต็าม ไม่เกดิขึน้
กต็าม ธาตุอนันัน้ คอื ความตัง้อยูต่ามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา 
ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ก็คงตั้งอยู่อย่างนั้น ตถาคตรู้ บรรล ุ
ธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย จ�าแนก 
ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด

เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย ผัสสะจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม  
ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา ความทีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยัของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ย่างนัน้ ตถาคตรู้ 
บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย 
จ�าแนก ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด
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เพราะนามรูปเป็นปัจจัย สฬายตนะจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม  
ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา ความทีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยัของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ย่างนัน้ ตถาคตรู้ 
บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย 
จ�าแนก ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด

เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย นามรูปจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม  
ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา ความทีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยัของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ย่างนัน้ ตถาคตรู้ 
บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย 
จ�าแนก ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด

เพราะสังขารเป็นปัจจัย วิญญาณจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม  
ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา ความทีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยัของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ย่างนัน้ ตถาคตรู้ 
บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้วจึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย 
จ�าแนก ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทั้งหลายจงดูเถิด 

เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ตถาคตเกิดขึ้นก็ตาม  
ไม่เกิดขึ้นก็ตาม ธาตุอันนั้น คือ ความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไป
ตามธรรมดา ความทีม่สีิง่นีเ้ป็นปัจจยัของสิง่นี ้ก็คงตัง้อยูอ่ย่างนัน้ ตถาคตรู้ 
บรรลุธาตุนั้น ครั้นรู้ บรรลุแล้ว จึงบอก แสดง บัญญัติ ก�าหนด เปิดเผย 
จ�าแนก ท�าให้ง่าย และกล่าวว่า เธอทัง้หลายจงดเูถดิ ภกิษุท้ังหลาย เพราะ
อวิชชาเป็นปัจจัย สังขารทั้งหลายจึงมี 
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ในกระบวนการนี้ ตถตา คือความเป็นอย่างนั้น อวิตถตา คือความ
ไม่คลาดเคลื่อน อนัญญถตา คือความไม่เป็นอย่างอื่น อิทัปปัจจยตา คือ
ความที่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ ดังพรรณนามาฉะนี้แล 

นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปปันนธรรม เป็นอย่างไร 
คือ ชราและมรณะเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัย 

กนัและกนั เกดิขึน้ มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มีความคลายไป มคีวาม
ดับไปเป็นธรรมดา

ชาตเิป็นสภาวะไม่เทีย่ง ถกูปัจจยัปรงุแต่ง อาศยักันและกนัเกดิขึน้ 
มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มคีวามคลายไป มีความดบัไปเป็นธรรมดา 

ภพเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกันเกิดขึ้น 
มคีวามสิน้ไป มคีวามเสือ่มไป มคีวามคลายไป มีความดบัไปเป็นธรรมดา 

อุปาทานเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 

ตัณหาเป็นสภาวะไม่เท่ียง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน 
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 

เวทนาเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน 
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 
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ผัสสะเป็นสภาวะไม่เท่ียง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน 
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 

สฬายตนะเป็นสภาวะไม่เทีย่ง ถกูปัจจยัปรงุแต่ง อาศยักนัและกัน
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 

นามรูปเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน 
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 

วิญญาณเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 

สังขารท้ังหลายเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกัน
และกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความ
ดับไปเป็นธรรมดา 

อวิชชาเป็นสภาวะไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยกันและกัน 
เกิดขึ้น มีความสิ้นไป มีความเสื่อมไป มีความคลายไป มีความดับไป 
เป็นธรรมดา 

นี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม
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เมื่อใดอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาท และปฏิจจสมุปปันนธรรม
เหล่านีด้้วยดี ด้วยปัญญาอนัชอบตามความเป็นจรงิ เม่ือนัน้อรยิสาวกนัน้ 
จักเข้าถงึทีส่ดุเบือ้งต้นว่า ในอดตีเราได้มแีล้วหรอื ในอดตีเราไม่ได้มหีรือ
หนอ ในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอ ในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอ ในอดีต
เราเป็นอะไร จึงได้เกิดเป็นอะไรอีก หรือว่าจักเข้าถึงที่สุดเบื้องปลายว่า 
ในอนาคตเราจักมีหรือ ในอนาคตเราจักไม่มีหรือ ในอนาคตเราจักเป็น
อย่างไรหนอ ในอนาคตเราจักเป็นอะไร จึงจักเกิดเป็นอะไรอีก หรือจัก
มีความสงสัยในปัจจุบันอันเป็นไปในภายใน ณ บัดนี้ว่า เรามีหรือหนอ 
เราไม่มีหรือหนอ เราเป็นอะไรหนอ เราเป็นอย่างไรหนอ สัตว์นี้มาจาก
ไหนหนอ เขาจักเป็นผู้ไปที่ไหนหนอ ข้อนี้เป็นไปไม่ได้ 

ข้อนั้นเพราะเหตุไร 
เพราะอริยสาวกเห็นปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันนธรรม

เหล่านี้ด้วยดี ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง

ปัจจยสูตรที่ ๑๐ จบ
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 อันนี้ก็เป็นเรื่องพระอริยสาวก คือ พระโสดาบันเม่ือเห็นธรรม มีปัญญา 
ได้ฝึกมาตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ มีปัญญาเห็นปฏิจจสมุปบำท และเห็น 
ปฏิจจสมุปปันนธรรม เหล่านี้ด้วยดีด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง ก็จะ 
ไม่สงสัยในเรื่องชีวิต ไม่สงสัยในประเด็นเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองและชีวิตของผู้อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน เมื่อกี้อ่านให้ฟังท่าน อาจจะฟัง
ทันบ้างไม่ทันบ้าง เมื่อสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของตนเองและชีวิตของผู้อื่น พวกเราก็มี
ประเด็นสงสัยในเร่ืองเหล่านีแ้หละ แยกเป็น ๑๕ ข้อ คอื ในอดตีมีความสงสยั ๕ ข้อ

 (๑) ในอดีตเราได้มีแล้วหรือหนอ ในอดีตได้มีเราไหม 

 (๒) หรือว่าในอดีตเราไม่ได้มีแล้ว ในอดีตเรามีไหม หรือว่าในอดีตเราไม่มี 
เพิ่งมีมาในปัจจุบัน เพิ่งออกมาจากท้องแม่เมื่อไม่กี่ปีนี่ มันก็งงไปเรื่อย สงสัย 
ในเรื่องชีวิต ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะไม่ได้เป็นพระโสดาบันนั่นและ แต่พอเป็น
โสดาบันแล้วกไ็ม่สงสยั พอไม่สงสยัก็ไม่มคี�าถาม เข้าใจทะลปุรโุปร่งหมดแล้ว เพราะ
เข้าใจปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันนธรรม สิ่งเหล่านี้คนก็สงสัย ค้นกันไป 
เยอะแยะ จนเกิดทิฏฐิมากมายจนเต็มโลก พอเป็นพระโสดาบันแล้ว ความสงสัย 
ที่เราถามๆ กัน เหล่านี้ไม่มีหรอก

 (๓) ในอดีตเราได้เป็นอะไรหนอ เป็นคน เป็นผู้หญิง เป็นผู้ชาย เป็นหมา 
เป็นแมว เป็นพระราชา เป็นยาจกเข็ญใจ เป็นเทวดา เป็นพรหม เป็นเปรต เป็นนั่น
เป็นนี่มาหรืออย่างไร 
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 (๔) ในอดีตเราได้เป็นอย่างไรหนอ เป็นคนผิวด�า ผิวขาว มีอายุเท่าโน้น 
เท่านี้ หน้าตาอย่างไร ตัวอ้วน ตัวผอมอย่างไร อายุเท่าไร กินอาหารอะไรอย่างไร
 
 (๕) ในอดีตเราเป็นอะไรจึงได้เป็นอะไรอีก อันนี้แบบหลายชาติ เราได้เป็น
อะไรจึงมาเป็นอะไร จึงมาเป็นอะไรต่อไปอีก ชาติโน้นเป็นเทวดา ตายแล้ว เกิด 
เป็นคน เป็นนั่น เป็นนี่ หรืออย่างไร อันนี้ก็สงสัยแล่นเลยไปในอดีต 

 ในอนาคตก็มีความสงสัย ๕ ข้อ คือ 

 (๑) ในอนาคตเราจะมีไหม 

 (๒) หรือในอนาคตเราจะไม่มี เราจะมีอีกไหมในอนาคต หรือว่าจะไม่มี 

 (๓) ในอนาคตเราจะเป็นอะไร เกิดเป็นเทวดา เป็นคนอีก หรือเป็นสัตว์ไป 
เป็นความสงสัยเรื่องชีวิต ชีวิตหลังความตายจะมีไหม เป็นความสงสัยเพราะมอง
ไม่เห็น คนที่เห็นๆ กันอยู่ในชาตินี้ ปัจจุบันก็ไม่เคยตายสักคน ถามคนที่ไม่เคยตาย
ด้วยกัน ตายแล้วก็ไม่เห็นใครโผล่มาบอกอะไรเป็นจริงเป็นจัง มีบ้างก็แบบผลุบๆ 
โผล่ๆ เลยงงๆ ไปเรือ่ย วนเวยีนวุน่วายไป หาอนันัน้อนันีม้าพสิจูน์ ท้ายทีส่ดุกพ็สิจูน์
ไม่ได้ เอาคนนั้นคนนี้มาก็งงอยู่ดี ที่ยังงงอยู่นั้น เพราะว่ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบัน
นั่นเอง ต่อให้มีข้อพิสูจน์อะไรอย่างไร ก็งงอยู่ดี
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 (๔) ในอนาคตเราจะเป็นอย่างไร จะเป็นคนผิวด�า ผิวขาว ร�่ารวย ยากจน 
อายุเท่านั้นเท่านี้อย่างไร 

 (๕) ในอนาคตจะเป็นอะไรแล้วจะเป็นอะไรอีก ตายจากชาติหน้านั้นแล้ว 
จะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปในชาติโน้นๆ ในอดีตก็ ๕ ข้อ ในอนาคตก็ ๕ ข้อ อันนี้ 
เป็นความสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของคนเราท่ัวไป ในอดีต ในอนาคต เราได้มีหรือ  
หรอืว่าเราไม่ได้ม ี เราเป็นอะไร เราเป็นอย่างไร เราเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไปอกี  
ก็วุ่นวายอยู่แต่เรื่องพวกนี้ ในอดีต ในอนาคต หรือในปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันก็มีความสงสัย ๕ ข้อ ได้แก่

 (๑) ในปัจจุบันเรามีอยู่หรือ

 (๒) หรือว่าในปัจจุบันเราไม่มี

 (๓) ในปัจจุบันเราเป็นอะไร

 (๔) ในปัจจุบันเราเป็นอย่างไร

 (๕) สัตว์นี้มาจากที่ไหน และเขาจะไปที่ไหน 
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 รวมความสงสัยทั้งหมดก็มี ๑๕ ข้อ สงสัยวุ่นวายวนเวียนไปเกี่ยวกับชีวิต
ของตัวเอง และของคนอื่นๆ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง รวมทั้งสัตว์ทั่วไป 

 ในตอนต้น พดูเรือ่งสงสยัเกีย่วกบัเรือ่งโลก ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วกจ็ะ
ไม่สงสัยเรื่องโลก ท�าไมโลกมันวิจิตรพิสดาร มีโน่นมีนี่มีนั่นขึ้นมาอะไรต่อมิอะไร 
ไม่สงสัย ไม่งง จนกระทั่งกฎระเบียบอะไรต่อมิอะไรต่างๆ จนเต็มโลก มีสัตว์ชนิด
โน้นชนิดนี้ ท�าไมแปลกประหลาดอัศจรรย์เหลือเกิน ท�าไมบางตัวตัวเล็ก บางตัว 
ตัวใหญ่ บางตัวมีปีก บางตัวไม่มีปีก อันนี้ก็น่างงเหมือนกันนะ น่าอัศจรรย์ บางคน
ต้องไปท�าสารคดี คอยสังเกตเรียนรู้ชีวิตมัน อันนี้ไม่มีวันหมดสงสัยหรอก บางคน
ชอบดูสารคดีชีวิตสัตว์โน้นสัตว์นี้อะไรก็ว่าไป ก็ยังงงๆ อยู่ เนื่องจากยังไม่ได้เป็น
พระโสดาบัน กม็คีวามสงสยัเกีย่วกับโลก ถ้ามปัีญญามีญาณหยัง่รูเ้ป็นพระโสดาบนั
ก็หมดความสงสัยในเรื่องโลก และได้กล่าวถึงในเรื่องชีวิต ก็จะหมดความสงสัย  
ถ้าไม่ได้เป็นพระโสดาบัน ก็ยังมีความลังเลสงสัยอยู่ เรามีไหม หรือเราไม่มี  
หมดตัวตนไป มันเป็นอย่างไร ยังงงอยู่ วนเวียนวุ่นวายไป



235  

 พระพทุธองค์ตรสับอกอานสิงส์ข้อนีว่้า อรยิสาวกเห็นปฏจิจสมปุบาท และ 
ปฏิจจสมุปปันนธรรม เหล่านี้ด้วยดี ด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริง จะ 
ไม่แล่นเลยความจริง เข้าไปยดึถือผิดในขันธ์อดีต อนาคต และปัจจบัุน เป็นไปไม่ได้ 
เพราะเข้าใจ รู้จักสิ่งต่างๆ มันเป็นไปในรูปกระแส ที่ไม่มีตัวตนเที่ยงแท้ถาวรอะไร
ใดๆ ท้ังสิน้ และเข้าใจส่ิงท่ีเกดิภายในกระแสน้ัน สิง่ท่ีเกดิเป็นปฏจิจสมุปปันนธรรม 
ล้วนเป็นของที่ไม่เที่ยง ถูกปัจจัยปรุงแต่งกระท�ำให้เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่อำศัยกัน
และกันเกิดข้ึน มีควำมสิ้นไป มีควำมเสื่อมไป มีควำมคลำยไป มีควำมดับไป
เป็นธรรมดำ นี้เป็นคุณประโยชน์และอานิสงส์ข้อที่ ๙ ท�าให้หมดความสงสัยเรื่อง
โลกและชีวิต

 ดังนั้น วันนี้ผมบรรยายสูตรโสดาบัน พูดถึงประเด็นที่ ๒ คือ คุณประโยชน์
และอานิสงส์เพิ่มเติมมาอีก ๒ ข้อด้วยกัน หลังจากที่ครั้งก่อนๆ บรรยายมาหลาย
ข้อด้วยกัน วันนี้บรรยายเพิ่มคุณประโยชน์และอานิสงส์ เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็น
คุณค่าของความเป็นพระโสดาบัน ตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆ  
วันนี้พูดข้อที่ ๘ กับข้อที่ ๙
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 คุณประโยชน์และอานิสงส์ข้อท่ี ๘ คือเม่ือเป็นโสดาบันแล้วจะไม่เข้าถึง 
อฐานะ คือฐานะหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรจะเข้าถึงนั่นแหละ ถ้าไม่ได้เป็น 
พระโสดาบนั เป็นไปได้ท่ีจะไปหล่นอยู่ตรงนัน้ ไปท�าสิง่นัน้ ไปท�าสิง่ท่ีไม่น่าท�า ไปถงึ
ส่ิงที่ไม่น่าถึง ได้ภาวะท่ีไม่น่าได้ขึ้นมา ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว เป็นไปไม่ได้แล้ว  
ทีจ่ะเข้าถงึภาวะท่ีไม่เหมาะสม ตดัโอกาสโดยสิน้เชงิแล้ว เบือ้งต้นกล่าวถงึกฎเกณฑ์
ธรรมะที่เราได้ยินบ่อยๆ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา, สพฺเพ  
ธมฺมา อนตฺตา ซ่ึงเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมะที่เป็นหลักใหญ่ เป็นธรรมนิยาม เป็น 
กฎเกณฑ์แห่งธรรม เราก็ท่องกันอยู่บ่อยๆ ท่องกันจนจ�าได้ติดปากทีเดียว ท่าน 
ผู้เป็นโสดาบัน ท่านไม่เข้าใจผิดเลย ส่วนปุถุชนถึงแม้จะจ�าได้ท่องได้ ก็เป็นไปได้ 
เดี๋ยวไปยึดว่าสังขารเที่ยงอีกแล้ว เดี๋ยวไปว่าสังขารเป็นสุข มันเป็นที่พึ่งได้ มั่นคง 
เป็นตัวตน เป็นเรา เป็นของเรา ก็ไปยึดอยู่เรื่อย ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็มั่นใจได้ 
เป็นไปไม่ได้ ทีจ่ะไปเห็นสงัขารไรๆ แม้แต่นดิหนึง่ว่า มันเป็นของเทีย่ง พระโสดาบนั
นี่จะไม่มีความเห็นผิดในธรรม สิ่งนั้นถึงจะดี ประเสริฐ เลิศ ยอดเยี่ยมขนาดไหน 
ท่านก็จะไม่เห็นว่ามันเท่ียง ไม่เห็นว่ามันจะสุขอย่างแท้จริง ไม่เห็นว่าเป็นตัว 
เป็นตนอย่างนี้
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 และเกี่ยวกับอนันตริยกรรม ๕ นี่ก็เป็นกรรมหนักมากเลย หลายๆ ท่านได้
เรียนมาก็กลัวหัวลุกอยู่ ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันก็อันตรายเหมือนกัน เป็นไปได้ 
ปุถุชนนี่จะฆ่าพ่อแม่ตัวเอง ยังไม่ต้องพูดถึงฆ่าคนอื่น ฉะนั้น เราอย่าไปสบายใจว่า
เพื่อนเราจะไม่ฆ่าเรา ถ้ายังเป็นปุถุชน เขาอาจฆ่าเรา หรือเราฆ่าเขา มันเป็นไปได้ 
ส่วนจะเป็นเมื่อไรเป็นอีกเร่ืองหน่ึง ขนาดพ่อแม่ตัวเองยังฆ่าได้ ความน่ากลัวของ
ปุถุชนเป็นอย่างนี้ ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว เป็นไปไม่ได้ จนถึงเร่ืองเกี่ยวกับการ
เปล่ียนศาสดา เปลีย่นครู เปลีย่นอาจารย์ พวกทีเ่ป็นปถุชุนกจ็ะเปลีย่นไปเรือ่ย เป็น
ไปได้ที่เขาจะเปลี่ยนศาสดา เปลี่ยนพระพุทธเจ้าได้เลยพวกนี้ เปลี่ยนองค์ไปเรื่อย 
ถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ว เป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยน

 และสูตรอื่นๆ ผมก็ยกมาเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องผลของกรรม เรื่องการ
เวียนว่ายตายเกิด ไปเกิดที่นั่นที่นี่ เป็นภาวะท่ีไม่น่าปรารถนา พระโสดาบันนั้น  
เป็นไปไม่ได้แล้วท่ีจะไปเกดิท่ีต�า่ๆ ส่วนพวกปถุชุนโดยมากจากมนษุย์แล้วก็ไปนรก
บ้าง ก�าเนดิเดรัจฉานบ้าง เปรตบ้าง อย่าว่าแต่มนษุย์เลยเทวดาโดยมากก็เหมือนกัน 
ไม่มีใครปลอดภัยเลย ถ้ำไม่เป็นพระโสดำบัน มีโอกาสเข้าถึงในภาวะที่ไม่น่า
ปรารถนา เป็นไปได้ทั้งนั้น มีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นและโอกาสมากเหลือเกิน
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 พวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นโอกาสที่หายากอย่างยิ่ง แต่ก็ประมาทอยู่ 
ถือว่าหลงผดิ มสีายตาจ�ากดัมาก โอกาสเกดิเป็นมนษุย์อปุมาว่า เหมือนเต่าตาบอด
อยู่ในทะเลใหญ่ ที่มีพื้นที่มากเหมือนพื้นปฐพีอันนี้แหละ บุรุษก็โยนห่วงลงไป ลม
กพ็ดัไปทางโน้นพดัไปทางนี ้เต่าตาบอดนัน้ ร้อยปีโผล่ขึน้มาทหีนึง่ โอกาสหรอืความ
เป็นไปได้ทีเ่ต่าจะโผล่หวัขึน้มาแล้ว กส็อดคอเข้าไปในห่วงพอด ียากอย่างนัน้แหละ 
โอกาสที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ส�าหรับพวกเรา ถ้าตกอบายแล้วจะกลับมาเกิด 
นีย่าก พอเกดิมาเป็นมนษุย์กถ็กูกเิลสบังตา ประมาทอย่างนี ้ก็เลยวนอยู ่อปุมานัน้
ถูกต้องชัดเจนแล้ว เนื่องจากพระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญู ถ้าไม่เข้าใจ เราฟังอุปมา
แล้วก็ลองเทียบดูก็ได้ จนกระทั่งเรื่องเกี่ยวกับการท�ากรรม เพราะบางท่านอาจจะ
ประมาทว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้กินเหล้าเมายา ไม่ได้ลักทรัพย์ของใคร เป็นคนด ี
อยู่อย่างนี้ แท้ที่จริงแล้ว ตามหลักความจริงคือว่าถ้าไม่เป็นพระโสดาบัน มีโอกาส
ไปท�าทจุรติมากกว่า โดยธรรมชาตมินัเป็นอย่างนัน้ เพียงแต่ตอนนีไ้ม่ท�า ไม่ท�าถอืว่า
เป็นส่วนน้อย ถ้าอยากจะรู้ก็ต้องขยายภพออกไป
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 คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นโสดาบัน ข้อที่ ๙ คือ เมื่อเป็น
โสดาบันแล้วจะหมดความสงสัยเรื่องโลกและชีวิต โลกนี้เป็นมาอย่างไร ท�าไม 
โลกจึงประหลาดอัศจรรย์ มีกฎระเบียบอะไรเยอะแยะมากมาย ท�าอย่างไร 
จะเรียนหมด ถ้าเราไปท�าความเข้าใจทีละอันสองอันไม่มีวันหมด ดังนั้น ก็หาวิชา
ท�ามาหากินไว้สักวิชาหนึ่งก็พอแล้ว นอกจากนั้นก็มีวิธีที่จะรู ้หมดเลย ไม่ม ี
ความลังเลสงสัยใดๆ อีกต่อไป คือวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ต่อมาก็ไม่สงสัย
เรื่องชีวิต ตัวเรา ตัวเขา มีไหมหรือว่าเราไม่มี เราเป็นอะไร เราเป็นอย่างไร  
แล้วเราจะเป็นอะไรอย่างไรต่อไป พวกเราก็มีแต่เรื่องอย่างนี้ ถามกันอยู่ทุกวัน  
ไม่ว่าจะอดตี อนาคต ปัจจบัุนกม็แีต่เร่ืองพวกนีว้นๆ เวยีนๆ พอเป็นพระโสดาบนัแล้ว 
ก็จะไม่มีค�าถามอย่างนี้ เป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดค�าถามนี้ขึ้นมา 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๖

บรรยาย วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๖ นะครับ ส�าหรับการ
บรรยายเกี่ยวกับพระโสดาบันนั้น ผมตั้งประเด็นในการบรรยายไว้ ๓ ประเด็น 
ด้วยกัน

 ประเดน็ท่ี ๑ ลกัษณะและคุณสมบตัขิองพระโสดาบัน นีพ้ดูจบไปแล้วนะครบั

 ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน  
การบรรยายในช่วงนี้ก็อยู่ในประเด็นที่ ๒ นี้นะ

 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน
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 ตอนนีบ้รรยายอยูใ่นประเดน็ที ่๒ คอืคณุประโยชน์และอานสิงส์ของความ
เป็นพระโสดาบนั ความเป็นพระโสดาบนันัน้เป็นสิง่ทีม่คีณุค่ามาก ตามทีพ่ระพทุธองค์
ได้ตรัสไว้ในพระสูตรต่างๆ ผมได้ยกบางพระสูตรมาอ่านให้ฟัง ตั้งเป็นประเด็นเพื่อ
ให้เข้าใจง่าย ตั้งชื่อเป็นข้อๆ ตามล�าดับ ส�าหรับคุณประโยชน์และอานิสงส์ที่ได้พูด
ไปแล้ว จนถึงเมื่อคราวที่แล้ว พูดไป ๙ ข้อด้วยกัน แต่ละข้อก็มีความใกล้เคียงกัน
หรอืว่าซ�า้กันอยูน่ัน่แหละ แต่กต็ัง้ขึน้มาเพือ่ให้เข้าใจง่ายๆ ในประเดน็คณุประโยชน์
และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบันนั้น ที่ได้พูดไปแล้ว ได้แก่ 

 ข้อที่ ๑ เป็นการได้ที่เหนือกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ พระเจ้าจักรพรรดิที่ว่า 
มีอะไรเยอะๆ ครองสมบตัทิัง้โลก ก็สูพ้ระโสดาบนัไม่ได้ การได้บรรลเุป็นพระโสดาบนั
ถือว่าเป็นการได้ท่ีดีกว่า ได้มากยิ่งกว่า เป็นการได้ที่เหนือกว่าบุญอื่นๆ จะให้ได้  
ในโลกมนุษย์เรานี้ ถ้าเป็นบุญ ให้ได้สูงสุด คือให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ส่วน 
พระโสดาบันนี ้บุญให้ไม่ได้ บญุไม่ถงึโสดาบนั ต้องปฏบัิตอิรยิมรรคจงึจะถงึโสดาบนั 
ต้องมาท�าเอา เจริญศีล สมาธิ ปัญญา ให้ครบอริยมรรค 

 ถ้ารอผลของบุญ ท�าบุญเยอะๆ เดี๋ยวจะได้เป็นโสดาบัน อันนี้ไม่ได้เป็นนะ 
บุญเยอะมากท่ีสุดถ้ามาเกิดในโลกมนุษย์ก็จะได้สูงสุด เป็นผลของบุญคือพระเจ้า
จักรพรรดิ อย่างพวกเราน้ีก็ได้ผลของบุญมาเล็กๆ น้อยๆ ก๊อกๆ แก๊กๆ นี้ก็เป็น 
ผลของบุญ ถ้าพูดถึงผลของบุญที่ใหญ่ที่สุดก็คือครองสมบัติทั้งโลกมนุษย์เรา เป็น
เจ้าเหนือหัวของทุกคน แต่พระโสดาบันถือว่าได้เยอะกว่านี้อีก เพราะได้แล้ว  
พ้นจากอบายได้ 
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 ข้อที ่๒ เป็นธรรมะอนัเป็นทีต่ัง้แห่งความเบาใจ สบายใจ จะตายก็ตายอย่าง
สบายใจ ไปอยูท่ี่ไหนกส็บายใจ จะไปเกดิท่ีไหนกเ็ลอืกเกิดได้ตามสบาย ตามชอบใจ 
ถ้ายังติดข้องอยู่ในโลกมนุษย์ก็ยังได้เกิดในโลกมนุษย์อีก ไม่เหมือนกับพวกปุถุชน
พวกเราทั่วไป ถ้าติดโลกมนุษย์จะตกอบายนะ พวกเรานี่ จะต้องทิ้งสมบัติต่างๆ 
ของมนุษย์ จึงได้เกิดสวรรค์ ถ้าเป็นพระโสดาบัน ชอบสวรรค์ก็จะได้เกิดในสวรรค์ 
ชอบชั้นไหน ก็ไปเกิดชั้นนั้น ถ้าไม่ชอบเกิดแล้ว น้อมจิตไปนิพพานก็ถึงนิพพาน 
ได้เลย ตอนตายนั่นแหละ เลือกได้หมดนะ เลือกตั้งแต่ว่าจะไปเกิดสวรรค์ชั้นไหน
ก็ได้ เลือกเข้านิพพานก็ได้ เป็นความวิเศษของความเป็นพระโสดาบัน ส่วนพวก
ปุถุชนเราต้องรักษาจิตไว้ ห้ามให้จิตเป็นอกุศล เพราะถ้าจิตเป็นอกุศล ไปติดข้อง
สมบัติทางโลกปุ๊บ หล่นอบายเลยนะ อย่างนี้มันอันตรายกว่ากันมากนะครับ

 ข้อที่ ๓ เป็นผู้ไม่ตกต�่าอีกแน่นอน แม้จิตจะเป็นอกุศลบ้าง ก็เป็นผู้ไม่ตกต�่า 

 ข้อที ่๔ กองทุกข์เหลือน้อยมาก ระหว่างทกุข์ท่ีหมดสิน้ไปกบัทกุข์ทีเ่หลอือยู่ 
เทียบกันไม่ได้เลย ทุกข์ที่หมดสิ้นไปนี้มาก หมดไปเกือบหมดแล้ว ที่เหลืออยู่นั้น 
มีจ�านวนเล็กน้อย 
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 ข้อที่ ๕ เป็นห้วงบุญกุศลที่น�าความสุขมาให้ ประกอบไปด้วยกองบุญกุศล
มากมายล้นหลาม ที่เป็นเหตุน�าความสุขมาให้ คือ คุณธรรมของพระโสดาบัน 
ธรรมะ ๔ ประการ คือ ความเล่ือมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า ความเลื่อมใส 
ไม่หวั่นไหวในพระธรรม ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ และเป็นผู้มีศีล 
ทีพ่ระอรยิเจ้ารกัใคร่ชอบใจ นีเ้ป็นห้วงบญุ ห้วงกศุล เป็นเหมือนกบักองบุญทีไ่หลมา
เทมา จึงเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความสุข ทุกข์จะน้อยมาก ทุกข์แทบจะหาไม่เจอเลย  
มีบ้างเหมือนกันแต่น้อยมากจริงๆ 

 ข้อที่ ๖ เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มาก เริ่มตั้งแต่ทรัพย์คือศรัทธา ทรัพย์คือศีล 
ทรัพย์คือสุตะ ทรัพย์คือจาคะ ทรัพย์คือปัญญา เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพย์ สิ่งเหล่านี้
นั่นเองจะน�าสิ่งของต่างๆ มาให้ พระโสดาบันนี้มีความดีมาก เนื่องจากท่านไม่ท�า
ทุจริต คล้ายๆ กับมีพื้นฐาน เป็นนาที่ดี กุศลทั้งหลายก็เหมือนกับข้าวหว่านลงใน
นาทีด่ ีมแีต่งอกงามเจริญเตบิโตนะ ส่วนพวกเรานัน้ท�าความดอีะไรต่างๆ ดเูหมอืน
ท�าเยอะเหมอืนกนั แต่หว่านลงไปแล้ว เงยีบเลยนะ เสยีเงนิเยอะแยะไปหมด บางที
ได้มิจฉาทิฏฐิมาอีก ได้อกุศลตามมาเป็นขบวนทีเดียว ส่วนพระโสดาบันท�าอะไร 
กุศลธรรมก็งอกงามเพิ่มพูน เป็นไปเพื่อละกิเลส ขัดเกลากิเลส เข้าใกล้นิพพาน 
ไปเรื่อยๆ

 ข้อที่ ๗ เป็นผู้ที่มีเทวบท บทของเทพ คือข้อปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความ
บริสุทธิ์ นี้ก็ได้พูดไปในคราวก่อนๆ โน้น และในคราวที่แล้วก็พูดเพิ่มมาอีก
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 ข้อที่ ๘ ไม่เข้าถึงฐานะที่ไม่ควรเข้าถึง พระโสดาบันนั้นไม่เข้าถึงสิ่ง 
ไม่เหมาะสม ไม่ถึงฐานะที่ไม่ควรเข้าถึง โดยเฉพาะความเห็นผิดในกฎธรรมดาของ
ธรรมะทั้งหลาย พวกปุถุชนพากันไปเห็นผิด เช่น ของไม่เที่ยง ไปเห็นว่าเที่ยง 
อย่างนี้ ของเป็นทุกข์ ไปเห็นว่าเป็นสุข ของไม่ใช่ตัวตน ไปเห็นว่าเป็นตัวตน  
พระโสดาบันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว ปุถุชนนี้ ของไม่ใช่ของเรา ก็ไปยึดถือว่าเป็น
ของเรา พระโสดาบันไม่ท�าอนันตริยกรรม ๕ ไม่เปลี่ยนศาสดา ไม่ท�าทุจริต ไม่มี
การเข้าถึงภาวะที่ไม่น่าปรารถนาต่างๆ ส่วนปุถุชนยังมีโอกาสที่จะท�าได้ มีโอกาส
เข้าถึงอบาย 

 ข้อที ่๙ หมดความสงสยัในโลกและชวีติ พระโสดาบนัหมดความลงัเลสงสยั 
โลกนี้ท�าไมมันเป็นอย่างนี้ จะไม่มีค�าถามอีกต่อไป จะรู้จักโลกที่มันเป็นโครงสร้าง
อย่างนี้ ท�าไมโครงสร้างอย่างนี้ จึงมีขึ้นมาได้ ท�าไมจึงมีกฎหมายชนิดนั้นชนิดนี้ 
กฎหมายระหว่างประเทศ กฎระหว่างครอบครัว กฎระหว่างอะไรต่อมิอะไร ท�าไม
จึงมีขึ้นมา ที่มีข้ึนมาก็เพราะว่าคนทั้งหลาย ยังมีความเห็นผิดนึกว่ามีตัวตน ยังมี
อวิชชา พอมีอวิชชาก็รักตน รักพวกของตน เพื่อให้ตนได้รับผลประโยชน์ ให้พวก
ของตนได้รับผลประโยชน์ ก็ต้องสร้างกฎระเบียบขึ้นมา เพื่ออ�านวยผลแก่ตน 
อ�านวยผลประโยชน์พวกของตน อะไรก็ว่าไป โครงสร้างต่างๆ จึงมีเยอะแยะ
มากมาย เป็นกฎหมายบ้าง กฎระเบยีบบ้าง อนันีใ้นโลก พระโสดาบนักจ็ะไม่สงสยั
ว่าท�าไมเป็นอย่างนี้ และไม่สงสัยในชีวิตด้วยว่า ท�าไมชีวิตจึงเป็นอย่างนี้ อันนี ้
ได้พูดไปในคราวก่อนๆ จนถึงคราวที่แล้วนะครับ 
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 ๒.๑๐ ท�ำให้หมดควำมเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ

 วันนี้จะพูดต่อไป ในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนท่ี ๖ นี้ พูดประเด็นที่ ๒  
คณุประโยชน์และอานสิงส์ ข้อท่ี ๑๐ ได้ฟังมา ๙ ข้อแล้ว คงอยากเป็นพระโสดาบัน
กนัเต็มทแีล้ว คณุค่าเยอะขนาดนี ้ใครไม่อยากเป็น กเ็กนิไปแล้ว บางท่านนีก้อ็ยาก
เป็นตั้งแต่พูดอานิสงส์ข้อที่ ๑ แล้ว อันนี้พูดมาซะ ๙ ข้อเลย วันนี้จะมาพูดข้อ 
ต่อไป คือ ข้อที่ ๑๐ นะครับ 

 คณุประโยชน์และอานสิงส์ของความเป็นโสดาบนั ข้อที ่๑๐ คอื ท�าให้หมด
ความเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ ซึ่งอันนี้มีผลต่อชีวิตของเราทั้งหลายเป็นอันมาก 
ผู้ที่เป็นปุถุชนนี้แต่ละคนได้ท�าพิธีกรรม ผ่านพิธีกรรมอะไรมามากมาย ถ้าเป็น 
พระโสดาบนัแล้วจะพ้นจากพิธกีรรมทีผ่ดิๆ พ้นจากมงคลตืน่ข่าวทัง้หลาย พ้นจาก
ความเห็นที่ผิดๆ ที่มีอยู่เต็มโลก 

 ผมจะอ่านบางความเหน็ผดิเท่านัน้ให้ฟัง แต่ให้เข้าใจว่า ถ้าเป็นพระโสดาบัน
แล้ว ความเห็นผิดทั้งหมดจะหมดไป ไม่ใช่หมดเท่าที่อ่านนี้ เขาเห็นผิดกันเต็มโลก 
พอเป็นโสดาบันแล้วจะไม่อย่างนั้นอีกต่อไป ท่านลองคิดดู ถ้าเป็นปุถุชนอยู่ บางที
ไปอ่านประวตัขิองพวกคนป่า หรือดพูธิกีรรมของพวกคนป่า ทีย่งัท�าอะไรป่าเถือ่น
อยู่ ฆ่าสัตว์เอาเลือดบูชายัญอยู่ ยังโหดร้าย ห่างไกลความเจริญอย่างมาก อย่านึก
ว่าเราจะพ้นนะ ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ วันดีคืนร้ายหล่นไปเป็นพวกคนป่าก็เป็น 
อย่างเขาเหมือนกัน ไปกระโดดรอบกองไฟ ท�าเสียงตึงตังๆๆ อย่างเขา ท�าพธิกีรรม
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บชูาพระอาทติย์พระจนัทร์อยูอ่ย่างนัน้ ถ้าเป็นปถุชุนนีอ้นัตรายมาก ยงัไม่พ้นจากทิฏฐิ
คือความเห็นผิดๆ และไม่พ้นพิธีกรรมมงคลตื่นข่าวทั้งหลายที่มีอยู่เต็มโลก 

 ตอนนีพ้วกเรายงัดทีีเ่กดิในสถานเจรญิแล้ว เกดิในเมอืงทีม่พีระพทุธศาสนา 
มีโอกาสได้ฟังอยู่ ลองนึกดู เผื่อบางครั้งไปเกิดในถิ่นที่เขาไม่มีการศึกษา เกิดในป่า
อย่างนีเ้ป็นต้น คนรุน่เก่าๆ เขากท็�าพธิอีย่างนัน้มาแล้ว ลองนกึด ูเราจะมีสตปัิญญา
พอทีจ่ะปฏเิสธเขาได้ไหม ถ้ายงัเป็นปถุชุนอยูก่ย็งัมโีอกาสหลงผิดอย่างนัน้ได้ อนันี้
เป็นคุณประโยชน์ข้อที่ ๑๐ ของความเป็นพระโสดาบัน 

 พิธีกรรมมงคลตื่นข่าวมันเยอะมาก ถ้าจะพูดแจกแจงไป คงไม่จบไม่สิ้น  
ผมจะอ่านเฉพาะบางพระสูตรเท่านั้น เมืองไทยเราก็ยังมีเยอะเต็มไปหมดเลยนะ 
พิธีโน้นพิธีนี้ เดี๋ยวก็มีพิธีไปนอนโลงศพ เดี๋ยวก็มีพิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีไล่เสนียด
จัญไร แก้เวร แก้กรรม แก้ผีเข้า บอกผีออก เบิกบุญ ปิดบาปอะไรก็ไม่รู้ ถ้าเรา 
ไม่ได้ฟังธรรมะ ไม่ได้ใกล้ชิดค�าสอนของพระพุทธเจ้า ลองคิดดูสิ เกิดเป็นคนไทย
เหมือนกัน เขาชวนไป บางทีเราก็ไปเหมือนกัน ไหนจะหมอดูดวงดาว ดูวันเกิด  
ดลูายมอื ดูลายเท้า และยงัมีหมอเดาอกีหลายแบบ เดาตามเบอร์โทรศพัท์ เดาตาม
ทะเบียนรถ เดาตามไพ่ มากมหาศาลมากอย่างนี้ พระโสดาบันจะรอดพ้นจาก 
พวกนัน้ทัง้หมด ท่านจะเหน็สิง่เหล่านี ้เป็นสิง่ไร้สาระไร้แก่นสาร เป็นมงคลตืน่ข่าว 
เป็นการกระท�าที่เหนื่อยเปล่า ไม่เกิดผลใดๆ ในทางที่ดี มีแต่เติมเชื้อมิจฉาทิฏฐิ 
ใส่ตัวเองเท่านั้น
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 พระโสดาบันจะมุ่งมาเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรม พวกเราที่ได้ฟังธรรม 
ก็นับว่าโชคดีเหลือเกิน มีโอกาสได้ฟัง เข้าใจเรื่องกรรม เรื่องผลของกรรม ท�าดีได้
ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ ดชีัว่อยูท่ีก่รรม หนัมำมุง่กรรม ไม่มุ่งพธิ ีไม่มุ่งมงคล พธิกีรรมมงคล
ตื่นข่าวในโลกทั้งหมด ท�าเพื่อให้เป็นนู้นเป็นนี้ ให้ได้รับผลส�าเร็จอย่างโน้นอย่างนี้ 
ล้วนเกิดจากมิจฉาทิฏฐิ คนเห็นผิดว่ามีตัวตน พอมีตัวตนก็ท�าพิธีให้ตนอยู่นาน  
ให้ตนได้รับผลประโยชน์ ให้ของตนอยู่กับตนนานๆ ให้ตนสบายใจ ให้ตนดีเด่นขึ้น 
ขึน้บรษิทัใหม่ ขึน้บ้านใหม่ ให้พระมาสวดมุง่หวงัให้ชวีติเจรญิก้าวหน้าจากพธีิกรรม 
เหล่านี้ล้วนเป็นมิจฉาทิฏฐิ ท�าไมเป็นอย่างนั้น ท�าไมเราไม่รอดพ้นไปได้ เพราะว่า
มีความเห็นผิดว่ามีตัวตน ยังไม่เป็นพระโสดาบันนั่นเอง

 เหน็ผดิว่าตวัตน มตีณัหา เกดิความอยาก อยากให้ตนมีความรุง่เรอืง อยาก
ให้บรษัิทของตนเจรญิก้าวหน้า พธิอีะไรท่ีจะช่วยให้ก้าวหน้า ต้องมีพระมาสวดบ้าง 
มีศาลพระพรหมมาอยู่หน้าบริษัทบ้าง มีโน้นบ้าง มีนี้บ้าง อย่างนี้ ความจริง ถ้าเอา
ศาลพระพรหมออก มีที่ว่าง เอาไปปลูกผักกิน คงได้ผักปลอดสารพิษหลายอยู่  
แต่นี่พระพรหมกินที่ไปเรียบร้อยแล้ว เลยไม่ได้กินผักแล้ว อย่างนี้ก็วุ่นวายกันไป 
ถ้าเป็นพระโสดาบัน ท่านมองออกง่ายนดิเดยีว ไม่มีอะไร แต่คนทัว่ไปเขามองไม่ออก 
ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้น จึงจะเจริญก้าวหน้า ถ้าเจริญขึ้นมาก็ว่าพระพรหม
ประทานมาให้ แต่พอไม่เจรญิ เขากไ็ม่โทษพระพรหม ไปโทษคนอ่ืน ไปโทษรฐับาล
ว่าบริหารประเทศไม่ได้เร่ือง โทษเศรษฐกิจโลกมันซบเซา ก็วุ่นวายไปอย่างนี้  
จะเห็นว่า ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ พิธีกรรม มงคลตื่นข่าว ความเห็นผิดมันมหาศาล  
ไม่ต้องพูดถึงประเทศอ่ืนๆ ท่ีเขาไม่มีพระพุทธศาสนา แม้แต่เมืองพุทธเรานี้ ก็ยัง
เพี้ยนกันมหาศาลขนาดนี้ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าไม่เป็นพระโสดาบัน
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 ถ้าเป็นโสดาบนัแล้ว สิง่เหล่านีจ้ะหมดไป ลองคิดดสู ิเราจะสบายขนาดไหน 
ไปที่ไหนก็ปลอดโปร่งสบาย ไม่ต้องกลัวพระพรหมมาเตะตัดขา ไม่ต้องกลัวผีมา
หักคอ ไม่ต้องท�าพิธีนู้น พิธีนี้ไล่ผีบ้าง ไล่เสนียด ไล่จัญไร ไม่ต้องท�าพิธีอะไรให้มัน
ยุง่ยาก ไม่ต้องไปกงัวลกบัดวงดาวว่าจะมาเข้าแทรกเม่ือไหร่ เดีย๋วจะมีพระศกุร์เข้า 
พระเสาร์แทรก ไม่มคีวามเห็นผดิว่าจะเจริญรุง่เรอืงเพราะไปท�าอย่างนัน้ๆ มองไม่เหน็
แก่นสารอะไร เพราะท่านรู้จักแก่นสารสูงสุดคือนิพพาน ทางเดินคืออริยมรรค 
มอีงค์ ๘ ชัดเจนแล้ว ส่วนปถุชุนนีไ้ม่เหน็ มนักต้็องวุน่วายไปตามเขา ท่านทัง้หลาย
ที่นั่งอยู่ในห้องนี้คงเคยท�าพิธีต่างๆ มาบ้างแล้ว พิธีเหล่านั้นทั้งหมดท�าขึ้นมาก็เพื่อ
อะไรล่ะ เพื่อให้ตนเจริญรุ่งเรือง ให้ครอบครัวของตนเจริญรุ่งเรือง ให้ญาติพี่น้อง
ปลอดภัยมีอายุยืนยาว มีนู่น มีนี่ มีความสะดวกสบาย นั่งกิน นอนกิน กินอ่ิม  
นอนหลับ ล้วนแต่เป็นความเห็นผิดทั้งนั้น

 นี่แหละท่ีเรียกว่ามงคลตื่นข่าว พระโสดาบันจะพ้นจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด 
หมดความเหน็ผดิและหมดพธิกีรรมผดิๆ ผมจงึกล่าวว่า ข้อนีจ้ะพดูเพยีงย่อๆ เพราะ
ความจรงิมนัเยอะมาก หากยกมาเยอะ มนัก็จะยาวไป ให้ท่านไปพจิารณาดเูอาเอง 
ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟังเกี่ยวกับความเห็นผิดหลายๆ ประการ ที่เกิดทิฏฐิเหล่านี้
ขึน้มา กเ็พราะพากันไปยดึถอืรปู นาม ขนัธ์ ๕ ว่าเป็นตวัเป็นตน ยงัไม่เป็นพระโสดาบนั 
ยังไม่รู้จักรูปนาม ขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง พอไปยึดรูป ยึดเวทนำ ยึดสัญญำ 
ยึดสังขำร ยึดวิญญำณ ควำมเห็นผิดชนิดต่ำงๆ ก็เกิดขึ้นมีขึ้น พอเป็นโสดาบัน
แล้ว ไม่เหน็ผิดในขนัธ์ ๕ ละสกักายทฏิฐิได้แล้ว จงึไม่มีความเห็นผดิเรือ่งอืน่เกดิขึน้ 
 
 ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค วำตสูตร ข้อ ๒๐๖
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สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั เขตกรงุสาวัตถี 
ได้ตรสัถามว่า ภกิษทุัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะถอืมัน่อะไร เพราะยดึมัน่
อะไร ทฏิฐอิย่างนีจ้งึเกดิขึน้ว่า ลมไม่พดั แม่น�า้ไม่ไหล สตรีมคีรรภ์ไม่คลอด 
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

ภกิษเุหล่านัน้ทูลตอบว่า ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ธรรมของข้าพระองค์
ทั้งหลาย มีพระผู้มีพระภาคเป็นหลัก มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้น�า มีพระ
ผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่ง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอประทานวโรกาส เฉพาะ
พระผู้มีพระภาคเท่านั้น ที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาษิตนั้นให้
แจ่มแจ้งได้ ภิกษุทั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จักทรงจ�าไว้

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย ถ้าเช่นนั้น เธอทั้งหลาย 
จงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว

ภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระด�ารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัส
เรื่องนี้ว่า

ภกิษทุัง้หลาย เมือ่มรีปู เพราะถอืมัน่รปู เพราะยดึม่ันรปู ทฏิฐิอย่างนี้
จึงเกดิขึน้ว่า ลมไม่พดั แม่น�า้ไม่ไหล สตรมีคีรรภ์ไม่คลอด ดวงจนัทร์และ
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

เมือ่มเีวทนา เพราะถือมัน่เวทนา เพราะยดึม่ันเวทนา ทฏิฐิอย่างนี้
จึงเกดิขึน้ว่า ลมไม่พดั แม่น�า้ไม่ไหล สตรมีคีรรภ์ไม่คลอด ดวงจนัทร์และ
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

เมือ่มสัีญญา เพราะถือมัน่สัญญา เพราะยดึม่ันสัญญา ทฏิฐิอย่างนี้
จึงเกดิขึน้ว่า ลมไม่พดั แม่น�า้ไม่ไหล สตรมีคีรรภ์ไม่คลอด ดวงจนัทร์และ
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด
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เมื่อมีสังขาร เพราะถือมั่นสังขาร เพราะยึดมั่นสังขาร ทิฏฐิอย่างนี้
จึงเกดิขึน้ว่า ลมไม่พดั แม่น�า้ไม่ไหล สตรมีคีรรภ์ไม่คลอด ดวงจนัทร์และ
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

เมื่อมีวิญญาณ เพราะถือมั่นวิญญาณ เพราะยึดมั่นวิญญาณ ทิฏฐิ
อย่างนีจ้งึเกดิขึน้ว่า ลมไม่พดั แม่น�า้ไม่ไหล สตรมีคีรรภ์ไม่คลอด ดวงจนัทร์
และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

ภกิษทุัง้หลาย เธอทัง้หลายจะเข้าใจความข้อนัน้ว่าอย่างไร รปูเทีย่ง
หรือไม่เที่ยง

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือ

เป็นสุข
ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ก็ส่ิงใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความ

แปรผนัเป็นธรรมดา เพราะไม่ถอืมัน่สิง่นัน้ ทฏิฐอิย่างนีจ้ะพงึเกิดขึน้บ้าง
หรือว่า ลมไม่พัด แม่น�้าไม่ไหล สตรีมีครรภ์ไม่คลอด ดวงจันทร์และ 
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า เวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง... สัญญา

เทีย่งหรอืไม่เทีย่ง... สงัขารเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง... วิญญาณเทีย่งหรอืไม่เทีย่ง
ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
พระผู ้มีพระภาคตรัสถามว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข ์

หรือเป็นสุข
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ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความ

แปรผนัเป็นธรรมดา เพราะไม่ถอืมัน่สิง่นัน้ ทฏิฐอิย่างนีจ้ะพงึเกิดขึน้บ้าง
หรือว่า ลมไม่พัด แม่น�้าไม่ไหล สตรีมีครรภ์ไม่คลอด ดวงจันทร์และ 
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า แม้สิ่งที่บุคคลได้เห็น ฟัง ทราบ รู้ ถึง 

แสวงหา ใคร่ครวญด้วยใจ เที่ยงหรือไม่เที่ยง
ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า ไม่เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า
พระผู ้มีพระภาคตรัสถามว่า ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข ์

หรือเป็นสุข
ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า เป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าข้า
พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่า ก็สิ่งใดไม่เท่ียง เป็นทุกข์ มีความ

แปรผนัเป็นธรรมดา เพราะไม่ถอืมัน่สิง่นัน้ ทฏิฐอิย่างนีจ้ะพงึเกิดขึน้บ้าง
หรือว่า ลมไม่พัด แม่น�้าไม่ไหล สตรีมีครรภ์ไม่คลอด ดวงจันทร์และ 
ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด

ภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่า ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่อริยสาวกละความสงสัยในฐานะ  

๖ ประการนี้ได้ ฉะนั้น จึงละความสงสัยแม้ในทุกข์ ละความสงสัยแม้ใน
เหตุเกิดแห่งทุกข์ ละความสงสัยแม้ในความดับแห่งทุกข์ ละความสงสัย
แม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้
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ภิกษท้ัุงหลาย นีเ้ราเรียกว่า อริยสาวกผูเ้ป็นโสดาบนั ไม่มีทางตกต�า่ 
มีความแน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า

วาตสูตรที่ ๑ จบ

 พระสตูรกล่าวถงึทิฏฐเิกดิขึน้เพราะอะไร ทฏิฐกิเ็ป็นสงัขาร ความเหน็ผดิน้ี
มนัเป็นแค่สงัขารเท่านัน้เอง ความลกึลบัซบัซ้อนอะไรต่อมิอะไร มีขึน้ ตอนความเหน็ผดิ
เกดิเท่านัน้ มนัเกดิเพราะมนัมเีหตมุปัีจจยั เพิง่มตีอนมนัเกดิขึน้น่ันแหละ เกดิเพราะ
อะไร พระพทุธองค์ทรงถามภกิษท้ัุงหลายว่า ดกู่อนภิกษทุัง้หลาย เมือ่มอีะไร เพราะ
ถือมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า ลมไม่พัด แม่น�้าไม่ไหล สตรีมีครรภ์ไม่คลอด 
ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตก มั่นคงดุจเสาระเนียด แสดงให้เห็นว่า
ทิฏฐินี้มันไม่ได้มีอยู่ก่อน มีตอนมันเกิดขึ้น และที่เกิดเพรำะมันไปยึดขันธ์ ดังนั้น 
ถ้ารู้จักสิ่งที่มันยึดตามความเป็นจริงแล้ว ความเห็นผิดก็ไม่เกิด แต่เพราะไม่รู้รูป
นาม ขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง ไปยึดรูปนาม ขันธ์ ๕ แล้วก็สร้างนู้น สร้างนี้ขึ้นมา 
มันก็เลยดูเหมือนสลับซับซ้อน มีเท่านั้นเอง
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 เวลาเราไปเห็นพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิ ท�าอะไรต่อมิอะไรนี้ ดูเหมือนมันลึกลับ
แล้วก็จริงจังมาก หลายท่านคงเคยเห็นอะไรต่อมิอะไรหลายๆ อย่าง อย่างนั้นเป็น
เพราะว่าทิฏฐิมันเกิดขึ้น และทิฏฐิที่เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่าไปยึดขันธ์ ๕ เมื่อรูปมี 
เวทนามี สัญญามี สังขารมี วิญญาณมี เขาไม่รู้จักขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง คือ  
ไม่ได้เป็นโสดาบันนั่นเอง ก็พากันไปยึด พอไปยึดขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวตน เป็นของตน 
ทิฏฐิตามมาเป็นขบวนเลย อย่างในวาตสูตรนี้ ก็เป็นทิฏฐิลมไม่พัดเป็นต้น ทิฏฐิ 
ลมไม่พัดหมายความว่าอย่างไร ลมปกติมันต้องพัดนะ ลมธรรมดามันต้องพัด ส่วน
ลมไม่พัด เป็นความเห็นที่ผิดธรรมชาติ

 ทิฏฐิน�้าไม่ไหล แม่น�้าปกติมันต้องไหลไปเรื่อยๆ ใครไปเห็นว่าน�้าไม่ไหล  
ผู้ที่ไม่เข้าใจรูปนามขันธ์ ๕ จะเกิดทิฏฐิน�้าไม่ไหลขึ้นมา ทิฏฐิน�้าไม่ไหลไม่ใช่ว่า 
น�้าประปาเสียนะ หมายถึงว่า ธรรมชาติของน�้ามันต้องไหลเป็นปกติ แต่เขามี 
ความเหน็ว่าน�า้มนัไม่ไหล เห็นตรงข้ำมกบัควำมจรงิ พดูภาษาเราง่ายๆ คอืพวกบ้า
นั่นเอง มันชัดเจนมากว่าบ้าจริงๆ เพราะว่ามันขวางสัจธรรม ขวางความจริงเขา 
ไปหมด ความจริงก็เห็นกันชัดๆ อยู่ว่า ลมต้องพัด ใบไม้ก็ปลิว เห็นชัดๆ อยู่แล้ว  
ก็ยังมาบอกว่าลมไม่พัด มันจะเป็นไปได้ยังไง มันผิดเพี้ยนไปมาก ทิฏฐินี้มันเพี้ยน
จากความจริงไป ผู้ที่เป็นโสดาบันจึงมองเห็นอย่างชัดเจน แต่ทีนี้พวกเราตาบอด 
คดิตามคนตาบอด ท�าตามคนตาบอด เรากไ็ปเข้าแถวกบัเขาด้วย ตาบอดเกาะหลงั
คนตาบอด ก็เลยบอดพอกันเลย
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 หากว่า ถึงเราตาบอด แต่เกาะหลังคนตาดีก็ยังจะพอท�าเนาบ้างใช่ไหม  
เมือ่เป็นโสดาบนั เป็นคนตาด ีมองมนักช็ดั ทฏิฐลิมไม่พัด หมายถงึว่า ลมธรรมชาติ
มันต้องพัด เขาเห็นผิดเพี้ยนไปเลยว่า ลมมันไม่พัด น�้ามันไหลเป็นธรรมชาติ สตรี
มีครรภ์ไม่คลอด นี้ก็เป็นความเห็นผิด ผู้หญิงมีครรภ์ท้องโต มีเด็กอยู่ข้างในนี้  
ถ้าเป็นคนอย่างเราธรรมดาทั่วไป เป็นคนสามัญ เป็นคนมีจิตส�านึกบ้าง ก็ต้องถาม
ว่าคณุจะคลอดเมือ่ไรใช่ไหม คลอดเมือ่ถงึเวลาคลอด ได้ก่ีเดอืนแล้วท้องนี ้ได้หกเดอืน
แล้ว อีกสามเดือนจะคลอด คลอดวันนู้นวันนี้ก็ว่ากันไป นี้คือคนพื้นฐาน แต่พวก 
มีทิฏฐินั่น เห็นผู้หญิงท้องโต กลับบอกว่า จะต้องไม่คลอดอย่างแน่นอน คิดดูซ ิ
พูดได้ยังไง อันนี้คือทิฏฐิ มันตรงข้ามกับความจริง ถ้าเป็นโสดาบันนี้จะหมดไป  
ยังไม่เป็นโสดาบันเนี่ยมีโอกาสเกิดข้ึนได้ ฟังดูเหมือนห่างไกลจากเรามาก แต ่
ความจริงใกล้มากเลย ถ้ามันยึดขึ้นมา ทิฏฐิมันก็จะเกิดขึ้นนะ

 ทฏิฐิดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ข้ึนไม่ตก ดวงอาทติย์ข้ึนแล้วมันไม่ยอมตก 
เราชี้ไปเลยดวงอาทิตย์ไม่ยอมตกแน่นอน ขึ้นแล้วไม่ยอมตก ตกแล้วไม่ยอมขึ้น  
มันเป็นไปได้ไหม เป็นไปไม่ได้ ดวงอาทิตย์มีธรรมชาติขึ้นและตก ตามวงโคจรของ
มันไป ส่วนพวกเห็นผิดจะเป็นอย่างนี้นะ ทุกอย่างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง กลับ
เห็นเพี้ยนว่า ทุกอย่างจะต้องไม่เปลี่ยน ต้องเหมือนเดิม นี้คือพวกทิฏฐิลมไม่พัด 
คณุจะต้องเหมอืนเดิม ความจริง ทุกอย่างต้องไม่เหมอืนเดมินะ พวกทฏิฐลิมไม่พดั 
บอกว่าจะต้องเหมือนเดิม อย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิลมไม่พัด หรือทิฏฐิหญิงมีครรภ์ 
ไม่คลอด พวกเราอย่านึกว่าไกลตัว ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ ก็ยังเกิดขึ้นมาอยู่เรื่อย 
เหมือนเห็นผู้หญิงมีท้อง แต่บอกว่าเธอไม่คลอดแน่ๆ เลย พูดอย่างนี้ เขาจะว่าเป็น
คนดีหรือว่าเป็นคนบ้า ต้องว่าเป็นคนบ้า
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 ทีนี้ คนบ้าอยู่ด้วยกัน พูดกันเอง มันก็อาจจะมองไม่ชัดนะ เฮ้ย... คุณต้อง
ให้มันเหมือนเดิม อย่างนี้คือทิฏฐิผู้หญิงมีครรภ์ไม่คลอด ความจริง ทุกอย่างมัน 
ไม่เหมือนเดิม มันเป็นธรรมชาติ มันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ผู้หญิงมีครรภ์จะต้อง
คลอดเมื่อถึงเวลาคลอด ตอนนี้ยังไม่คลอดเพราะว่ายังไม่ถึงเวลา คนเป็นโสดาบัน
เห็นเป็นธรรมดาปกติ 

 มีอุปมาหลายอย่าง ท่านทั้งหลายอย่าลืมเอาไว้ จ�าไว้บางข้อก็ได้ เช่น ทิฏฐิ
ลมไม่พัด อันนี้คือเพี้ยนจากความเป็นจริง คือว่า ลมมีธรรมชาติต้องพัดเป็นปกติ 
เมื่อมีลม ลมก็พัด ทีนี้ พวกเห็นผิดก็ว่าลมไม่พัด ผู้หญิงมีครรภ์จะต้องคลอดเมื่อถึง
เวลาคลอด ถ้ายังไม่ถึงเวลาคลอดก็ยังไม่คลอด เป็นเรื่องปกติ แต่พวกทิฏฐิก็ว่า 
ผูห้ญิงมคีรรภ์จะต้องไม่คลอด ดวงอาทติย์นีข้ึ้นตอนเช้า ตอนเยน็มนัก็ตก จะให้มนั
ตกตอนเช้าคงไม่ได้หรอก มนัตกตอนเยน็นัน่แหละ คนทีเ่ห็นถกูกว่็าดวงอาทติย์ขึน้
ตอนเช้าตกตอนเย็น แล้วเช้าวันใหม่ก็ขึ้นใหม่เป็นปกติ พระโสดาบันนี้คือคนที่เป็น
ปกติ เหน็ถกู ท่านจงึเรียกว่าเป็นพวกท่ีทัสสนะสมบรูณ์ คือมีตาดนีัน่เอง ดวงอาทติย์
ขึ้นตอนเช้าก็ว่าขึ้นตอนเช้า ตกตอนเย็นก็ว่าตกตอนเย็น
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 เราต้องแก่ ต้องตาย เป็นธรรมดา ก็เหมือนกันทุกคน ก็ปกตินะ ทีนี้เวลา
ทิฏฐิมันเกิดขึ้นมา ก็ท�าท่าเหมือนจะไม่ตาย ทิฏฐิลมไม่พัดมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้  
ตอนทีย่งัไม่มทีฏิฐเิกดิข้ึน เวลาพูดอะไรกนัมันกป็กตอิยูน่ะ อย่างผมพดูให้ท่านฟังนี้ 
ทุกท่านต้องตายเป็นธรรมดา ก็ยอมรับกันดีนะ แต่พอทิฏฐิมันขึ้นมา มันท�าท่า
เหมือนตัวเองไม่ตายนะ นี้มันเกิดทิฏฐิขึ้นว่ำ ลมไม่พัด แม่น�้ำไม่ไหล สตรีมีครรภ์
ไม่คลอด ดวงจนัทร์และดวงอำทติย์ไม่ขึน้หรือไม่ตก ม่ันคงดุจเสำระเนียด น้ีเป็น
ทฏิฐ ิเป็นควำมเห็นผดิทีข่ดัแย้งกบัควำมเป็นจรงิอย่ำงสิน้เชงิ พดูภาษาเราเรยีก
ว่าตรงกันข้ามเลย จึงเรียกว่า มิจฉาทิฏฐิ เพราะมันเป็นความเห็นที่ผิด ผิดกับอะไร 
กผิ็ดกบัความเป็นจริง ความจริงมนัเป็นอย่างหนึง่ เหน็ไปอกีอย่างหนึง่ พทุธศาสนา
เราเลยต้องมวีธิกีารฝึกพฒันาตวัเอง จากแต่เดมิมีมิจฉาทฏิฐิเกดิขึน้ กฝึ็กให้มีสมัมา
ทิฏฐิขึ้นมาแทน ให้มิจฉาทิฏฐิมันลดลงไปเรื่อย จนท�าอริยมรรคให้บริบูรณ์ สิ่ง 
ที่เป็นมิจฉามันก็จะหมดไป ไม่เกิดอีก อย่างนี้นะครับ

 ถ้าเป็นพระโสดาบัน ทิฏฐิอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกเลย จะไม่มีวันเห็นว่าลม
ไม่พัดอีกต่อไป เห็นเมื่อไหร่ลมก็พัด จะไม่มีวันเห็นว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วจะไม่ตก 
ตกแล้วจะไม่ขึ้น ไม่มีวันเห็นอย่างนั้น ถ้าเป็นปุถุชนนี้ มีโอกาสเพ้ียน อันนี้ทิฏฐ ิ
ลมไม่พัด เป็นต้น ท่านจะจ�าอุปมาอันไหนไปก็ได้ เนื้อหาเหมือนกัน ทิฏฐินี้ก็คือ
ความเหน็ทีต่รงข้ามกบัความจรงิ เรยีกทฏิฐลิมไม่พดั ทฏิฐิแม่น�า้ไม่ไหล ทฏิฐิผูห้ญิง
มีครรภ์ไม่คลอด ทิฏฐิดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ตก ถ้าเป็นปุถุชนยังอันตราย
อยู่นะ เดี๋ยวไปเถียงกับคนนั้นคนนี้ได้ ต่อไปทิฏฐิอ่ืนๆ ก็คล้ายกันเกิดขึ้นเพราะ 
ยดึขนัธ์ ๕ เหมอืนกนันัน่แหล่ะ วิธกีารปฏบิตั ิกค็อืให้เหน็ขนัธ์ ๕ ตามความเป็นจรงิ 
ให้เป็นโสดาบันนั่นแหล่ะ
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 ต่อไปอีกพระสูตรหนึ่ง ชื่อเอตังมมสูตร ข้อ ๒๐๗

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอะไร เพราะ
ถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า นั่นของเรา  
เราเป็นนั่น นั่นเป็นอัตตาของเรา

 ทิฏฐิมันเกิดขึ้นว่านั่นของเรา เช่น แก้วน�้านี่ เป็นของเราสักทีไหม ไม่เคย  
กเ็ป็นแก้วปกตติัง้นานแล้ว เป็นของใช้สอย เอาไว้อ�านวยความสะดวกส�าหรับดืม่น�า้ 
ถ้าไม่มีแก้ว มันดื่มน�้าไม่ค่อยสะดวก เราก็มีแก้วเป็นเครื่องอ�านวยความสะดวก
ส�าหรับดื่มน�้า เป็นอย่างนี้มานาน หรือใครจะใช้ประโยชน์อย่างอื่น เทน�้าออกแล้ว
ก็เอานาฬิกาแว่นตามาใส่ในนี้ ก็เป็นที่เก็บของ บางคนก็ใส่ปากกาก็แล้วแต่ เป็น
เครื่องอ�านวยความสะดวก แต่ว่าเป็นของเราไหม ไม่เป็น แต่ทิฏฐิสามารถเกิดขึ้น
ได้ว่า แก้วน�า้นีเ้ป็นของเรา ความจรงิของเราเพิง่เกดิเม่ือก้ี ของเรานีย้งัท�าให้วุน่วาย 
ถ้าใครไปเชือ่มนักว็ุน่วาย เกดิการกระท�าและค�าพดูทีผิ่ดพลาดตามมาอีกเยอะแยะ 
อันนี้ก็ทิฏฐิอีกชนิดหนึ่ง 
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 ทิฏฐิเกิดขึ้นว่านั่นของเรา เราเป็นน่ันเป็นนี้ เราเป็นคนดี เราเป็นคนไม่ดี 
เราเป็นคนส�าคัญ เราเป็นคนไม่ส�าคัญ นั่นเป็นอัตตาของเรา นี้ก็เป็นทิฏฐิที่เกิดขึ้น 
พวกเราก็คงจะเกิดบ่อยๆ เหมือนกัน ถ้าเป็นโสดาบันแล้ว มีของใช้เต็มไปหมดเลย 
แต่ไม่เป็นของเราสักอย่าง มีของเยอะ ก็มีเครื่องอ�านวยความสะดวกเยอะ บางที
ถ้าไม่สะดวกก็ต้องโยนทิ้งบ้าง เพราะว่าภาระมันเยอะเหมือนกันนะของเยอะๆ นี่ 
ถ้าเป็นปุถุชน แทนที่จะเอามาเป็นของใช้ ช่วยอ�านวยความสะดวก เอามาเป็นของ
เรา เลยไม่ค่อยสะดวก อันนั้นของเรา อันนี้ของเรา จะไปไหนเลยไม่ค่อยสะดวก 
เพราะห่วงของเรา อย่างนี้ก็วุ่นวายเยอะ อันนี้ก็เกิดขึ้นจากทิฏฐิ ความจริง อันนั้น
มันก็เป็นอันนั้น ของมันไม่เคยเป็นของเราอะไร

 อีกพระสูตรหนึ่ง โสอัตตำสูตร ข้อ ๒๐๘

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอะไร เพราะ
ถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า อัตตากับโลก
เป็นอย่างเดยีวกนั เรานัน้ละโลกนีไ้ปแล้ว จกัเป็นผูเ้ทีย่งแท้ ยัง่ยนื คงทน 
มีความไม่แปรผันเป็นธรรมดา
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 เป็นทิฏฐินะ ไปยึดขันธ์ ๕ เหมือนเดิม เกิดความเห็นแบบนี้ขึ้นมาว่าตัวเรา 
ตวัเรากบัโลกนีเ้ป็นหนึง่เดยีวกนั เมือ่ตายไป เรากจ็ะเทีย่งแท้มัน่คง ตัวเราจะกระจาย
อยู่ทั่วโลก พอตายไป เราก็อยู่แถวๆ นี้แหล่ะ อยู่เต็มโลกนี้แหล่ะ อันนี้อัตตาหรือ
ตัวเรากับโลกนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันนะ เรากับโลกเป็นหนึ่งเดียวกัน พอเราตายไป 
เราก็มั่นคงยั่งยืนและอยู่คู่โลกตลอดไป นี้ก็ว่าไปนะ ผิดทั้งนั้นแหล่ะ เป็นทิฏฐิ 
เกิดขึ้นเพราะยึดขันธ์ ๕ 

 อีกพระสูตรหนึ่ง โนจเมสิยำสูตร ข้อ ๒๐๙ 

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอะไร เพราะ
ถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า ถ้าเราไม่พึงมี 
แม้บริขารของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราจักไม่ได้มีแล้ว แม้บริขารของเราก็จัก
ไม่มี

 มีสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะ ในเมื่อมีสิ่งน้ันสิ่งนี้ที่เป็นของเรา ก็ต้องมีตัวเรา  
หากตัวเราไม่มี แล้วของของเราจะมีได้อย่างไร ดังน้ัน เราจึงต้องมี ก็คิดเพี้ยน 
ไปเรื่อยนะ เป็นทิฏฐิทั้งนั้น
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 นัตถิทินนสูตร ข้อ ๒๑๐

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอะไร เพราะ
ถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า ทานที่ให้แล้ว
ไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรม 
ที่ท�าดีและท�าชั่วก็ไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มี
คุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบท�าให้แจ้ง
โลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อ่ืนรู้แจ้ง ก็ไม่มี 
ในโลก 

บุรุษคือประชุมแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ เมื่อตายไป ธาตุดินไปตาม 
ธาตดิุน ธาตุน�า้ไปตามธาตนุ�า้ ธาตุไฟไปตามธาตไุฟ ธาตลุมไปตามธาตลุม 
อนิทรย์ีทัง้หลายย่อมผนัแปรไปเป็นอากาศธาต ุบรุษุทัง้หลายมเีตยีงเป็น
ที ่๕ น�าศพไป รอยเท้าปรากฏเพยีงแค่ป่าช้า กลายเป็นกระดกูขาวโพลน
ดจุสนีกพริาบ การเซ่นสรวงสิน้สุดลงแค่เถ้าถ่าน คนเขลาบัญญัตทิานนีไ้ว้ 
ค�าที่คนบางพวกย�้าว่ามีผลนั้นว่างเปล่า เท็จ ไร้สาระ หลังจากตายไป  
ไม่ว่าคนเขลาและคนฉลาดย่อมขาดสูญ ไม่เกิดอีก



  262

 นี่ก็เป็นทิฏฐิ เป็นความเห็นผิดแบบพวกวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ จะเห็น
ประมาณนีเ้ยอะเหมอืนกนั ทฏิฐทิีอ่่านให้ฟังนี ้ความเห็นผดิกม็หีลายแบบเหลอืเกนิ 
บางคนก็มีอย่างหนึ่ง บางคนก็มีสองอย่างสามอย่างปนเปกันไป แต่ทิฏฐิทั้งหมด 
ที่อ่านมา ถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะไม่มีอีกต่อไป พวกเรายังดีที่มีโอกาสได้ใกล้ชิด
ธรรมะ ทิฏฐิบางอย่างที่หยาบๆ ก็หมดไป แต่บางอย่างก็ยังเหลือ อย่างทิฏฐิ 
ลมไม่พัด มีบ้างไหม พอเป็นโสดาบันแล้วก็จะไม่มีนะ ถ้าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมอยู่
เสมอ พิจารณาข้อธรรมอยู่เสมอ ก็จะลดน้อยลงมาก ถ้าคนไม่รู้เรื่องเลย ห่างไหล
ธรรมะก็จะเพี้ยนไปมาก เหมือนไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักตายอย่างนั้น

 ในนตัถิทินนสตูรนี ้กล่าวถงึความเห็นผดิทีเ่กดิขึน้หลายประการ เช่น ความ
เห็นผิดว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล การบูชา การบวงสรวง การท�าความเคารพ การท�า
มงคลกิริยา ท�าสิ่งดีงามต่างๆ ต่อชาวโลก ไม่มีผล ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี การ
เวยีนว่ายตายเกดิไม่ม ีการเกดิสลบัสบัเปลีย่นกนัไม่ม ีบดิามารดา มารดาบดิา ไม่มี
คณุ ไม่ใช่คนพเิศษ เหมอืนคนยคุใหม่ๆ บางทกีมี็ความเห็นอย่างนีม้าก มารดา บิดา
นีเ้ป็นเหมอืนเพือ่นกนัเฉยๆ ไม่ได้เป็นคนพเิศษ บดิา มารดา เป็นเหมอืนเพือ่นของลกู 
คร ูอาจารย์ก็เป็นแค่เหมอืนเรอืจ้าง นีเ้ป็นมจิฉาทฏิฐิ ผู้มีบุญคุณนี ้ท่านท�าอุปการะ
ก่อน การรู้จักอุปการะที่ผู้อื่นท�า นี้เป็นความดี การท�าความเคารพกราบไหว้นี ้
เป็นของมีผลมากมีอานิสงส์มาก 



263  

 ครู หรือปูชนียบุคคล เป็นผู้ควรบูชา เคารพ กราบไหว้ ให้เกียรติ บ�ารุง 
ดูแลท่าน แต่หลังๆ เริ่มกลายไปหมดแล้ว นี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิท่ีเข้ามามาก จึงเป็น
อันตราย ถ้าห่างไกลจากธรรมะ ห่างไกลจากการปฏิบัติที่ถูกต้อง พ่อแม่ก็จะกลาย
เป็นเพื่อนของลูกไป อย่างนั้นไม่ถูกต้อง เป็นทิฏฐิที่ว่าบิดามารดาไม่มีคุณ พ่อแม่
เป็นคนพเิศษมาก บ�ารุง ดแูล ท�าบญุกับท่าน ก็ได้บุญมาก เหมือนท�ากบัพระอรยิเจ้า 
ท�าบาป หรอืท�าไม่ดกีบัท่าน กบ็าปมาก บาปหนกั เหมือนท�ากับพระอรยิเจ้าเช่นกัน

 โอปปาตกิสตัว์ไม่ม ีความจรงิ สัตว์ตายแล้ว เกดิขึน้ทนัท ีเป็นรปูร่างสมบรูณ์ 
มอียูจ่รงิ บางพวกกไ็ม่เคยเห็นเทวดา ก็นกึว่าไม่มีเทวดา เทวดาไม่มีจรงิ ไม่เคยเหน็ผี
ก็นึกว่าไม่มีผี ผีไม่มีจริง นี้ก็เอาความสามารถอันน้อยนิดของตนเอง มาตัดสิน 
ความจริง สิ่งที่ตนมองไม่เห็นก็ว่าไม่มี ทั้งๆ ที่มีอยู่จริง บรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ยังมี
กเิลส ตายแล้วกต้็องเกดิอีกท้ังนัน้ ทิฏฐว่ิาไม่มีพระพทุธเจ้า ผูต้รสัรู้จรงิๆ ผูรู้้แจ่มแจ้ง 
ทัง้ความเป็นมนษุย์นี ้รูว่้าเป็นมนษุย์นี ้เกดิขึน้เพราะเหตปัุจจยัอะไร และสตัว์อืน่ๆ 
มีเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยอะไร ผู้ที่รู้แจ่มแจ้ง คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  
รูจ้ากการตรสัรู้ เห็นชดัด้วยญาณปัญญา แต่บางพวกเหน็ผิดว่า ไม่มผีูรู้แ้บบนัน้จรงิ 
นี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ
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 และทิฏฐิที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไป เห็นเฉพาะชีวิตในด้านกายภาพ
และประสาทสัมผัสต่างๆ ก็ว่า คนนี่ประกอบไปด้วยธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม เดี๋ยวพอ
ตายไป ดินก็ไปสู่ดิน น�้าก็ไปสู่น�้า ลมก็ไปสู่ลม ไฟก็ไปสู่ไฟ ทุกอย่างก็ว่างเปล่า ขาด
สูญหมดไปอย่างนี้ สิ้นสุดกันที่ป่าช้าเท่านั้นแหละ เหลือแต่กระดูก คือพวกยึดติด
ทางด้านรูป พอยึดติดทางด้านรูปมากๆ ทิฏฐิพวกนี้ก็เกิดขึ้น 

 พวกที่มีทิฏฐิในแง่ด้านกายภาพอย่างนี้ เวลาสร้างระบบการศึกษาขึ้นมา  
กจ็ะสร้างข้ึนมาคล้ายๆ กนั คือเอาทุกคนมาเข้าระบบเหมือนเข้าโรงงาน แล้วกส็อน
เหมือนๆ กัน โดยคิดว่าผลที่ออกมาจะเหมือนกัน นี้เป็นความเห็นผิดนะ ทิฏฐ ิ
ในด้านกายภาพ ไม่มองว่า คนและสัตว์มีด้านนามธรรมด้วย และด้านนามธรรมนี้
มนัไม่ได้มชีาติเดยีว ต่อเนือ่งมาหลายชาตมิาก ยคุใหม่ๆ เขาบชูาวทิยศาตร์กนั เลย
เป็นมิจฉาทิฏฐิเยอะเหมือนกัน มิจฉาทิฏฐิข้อนี้แหละ ข้ออุจเฉททิฏฐิ เห็นว่าตาย
แล้วสูญ ไม่เกิดอีกแล้ว ไม่มองชาติถัดไป บูชาวัตถุ ใครมีวัตถุเยอะ สะดวกสบาย
มากก็กลายเป็นเรื่องดี ชอบสนุก ชอบสบายไปวันๆ กลายเป็นพวกที่ชอบท�าอะไร
ที่ตามใจตัวเอง ได้ท�าไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ได้พูดไวเท่าไหร่ก็ยิ่งดี อะไรต่อมิอะไรได้ผล 
ออกมาอย่างรวดเร็ว กดปุ่มปุ๊บแล้วได้ผล อันนี้มองในแง่ของกายภาพนั่นเอง  
มองเป็นวัตถุ เหมือนกับจับสิ่งของเข้าไปในโรงงานแล้วก็มีผลออกมาอย่างนี้
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 แท้ที่จริง สัตว์บุคคลมีความลึกซึ้งกว่านั้นมาก ด้านกายภาพนี้เป็นแค่ฉาก
เฉยๆ เป็นแค่เปลือกเป็นท่ีอาศัยเพียงหน่ึงชาติเท่านั้น ส่วนด้านที่ลึกซ้ึง เป็น
นามธรรม บุญ บาป อุปนิสัยใจคอ คุณสมบัติในจิต ซึ่งเวียนว่ายตายเกิดมานาน 
พอมายุคใหม่เข้า เน้นความเจริญด้านวัตถุ ก็มีความเห็นผิดกันมาก ความเห็นผิด
ในด้านขาดสูญ ท�าอะไร ดูเหมือนจะไม่เกิดผล ท�าแล้วสบายใจก็แล้วไป เอาสบาย
เข้าว่า ไม่คิดถึงผลในอนาคต ท�าแล้วก็แล้วไป เหมือนดิจิตอล แต่ความจริงแล้ว  
ท�าไปกแ็ล้วไป มันเป็นของเกดิดบั เกดิขึน้แล้วดบัไป ก็จรงิอยู ่แต่เหตมุนัท�าใหเักดิผล 
เหตมุแีล้ว ผลกต้็องมตีามมาเมือ่เหตถุงึพร้อม แต่พวกทีเ่หน็ว่าขาดสญู แล้วกแ็ล้วไป 
ลบทิ้งไป เหมือนหมดไปจริงๆ แต่ไม่รู้ว่าผลพวงต่อไปจะเป็นยังไงบ้าง ผลจะตาม
มายังไง

 ส่วนทางพุทธศาสนาเราสอน เหตุมี ผลมี ถึงเหตุมันจะดับไปแล้ว บุญบาป
เกิดแล้วดับไปก็จริง แต่มันเป็นเหตุ ผลมันก็มีตามมา มันดับไปก็จริงแต่ผลก็มี 
ตามมา จิตก็คล้ายๆ ดิจิตอลเหมือนกัน แต่ว่ามันไม่ใช่แบบลบแล้วทิ้งไปเลย มัน
ดับแล้วแต่มันเป็นเหตุ เหตุนี้มันท�าให้เกิดผลได้ ผลมันมาทีหลัง ข้ามวันข้ามเดือน
ข้ามปี บางทีข้ามชาติ เลยอาจจะมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไร พวกเราเลยต้อง
อาศยัความเชือ่ปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า มาปฏบิตัติาม จึงค่อยมีดวงตาต่อไป 
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 อีกพระสูตรหนึ่ง กโรโตสูตร ข้อ ๒๑๑

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอะไร เพราะ
ถอืมัน่อะไร เพราะยดึมัน่อะไร ทฏิฐอิย่างนีจ้งึเกดิขึน้ว่า เม่ือบุคคลท�าเอง 
ใช้ให้ผู้อื่นท�า ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน 
ท�าให้เศร้าโศกเอง ใช้ให้ผู้อื่นท�าให้เศร้าโศก ท�าให้ล�าบากเอง ใช้ให้ผู้อื่น
ท�าให้ล�าบาก ดิ้นรนเอง ใช้ให้ผู้อื่นท�าให้ดิ้นรน ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ตัดช่อง
ย่องเบา ปล้น ท�าโจรกรรมในบ้านหลังเดียว ดักซุ่มที่ทางเปลี่ยว เป็นชู้ 
พูดเท็จ ผู้ท�าเช่นนั้น ไม่จัดว่าท�าบาป 

แม้หากบุคคลจะใช้จักรมีคมดุจมีดโกนสังหารเหล่าสัตว์ในปฐพีนี้ 
ให้เป็นลานตากเนื้อ ให้เป็นกองเดียวกัน เขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจาก 
กรรมนั้น ไม่มีบาปมาถึงเขา 

แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งขวาแห่งแม่น�้าคงคา ฆ่าเอง ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า 
ตัดเอง ใช้ให้ผู้อื่นตัด เบียดเบียนเอง ใช้ให้ผู้อื่นเบียดเบียน เขาย่อมไม่มี
บาปที่เกิดจากกรรมนั้น ไม่มีบาปมาถึงเขา 

แม้หากบุคคลจะไปยังฝั่งซ้ายแห่งแม่น�้าคงคา ให้เอง ใช้ให้ผู้อื่นให้ 
บูชาเอง ใช้ให้ผู้อื่นบูชา เขาย่อมไม่มีบุญที่เกิดจากกรรมนั้น ไม่มีบุญ 
มาถึงเขา ไม่มีบุญท่ีเกิดจากการให้ทาน จากการฝึกอินทรีย์ จากการ
ส�ารวม จากการพูดค�าสัตย์ ไม่มีบุญมาถึงเขา



  268

 นีก่เ็ป็นทฏิฐท่ีิรุนแรง ท�าอะไรกไ็ม่เป็นบาป ท�าอะไรกไ็ม่เป็นบุญ ท�ากเ็หมือน
กับไม่ได้ท�า ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ อย่าคิดว่าทิฏฐิอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้น ยังสามารถ 
เกิดได้ อย่างบางพวกที่เขาเห็นว่า ฆ่าคนต่างศาสนา ต่างความคิดต่างความเห็น 
หรอืฆ่าพวกศตัร ูฆ่าพวกคนร้าย ไม่เป็นไรหรอก เป็นเรือ่งด ีไม่บาป เขาว่าไปอย่างนัน้ 
อันนี้ก็รุนแรงมาก ไม่น่าจะมีความคิดอย่างนี้ได้ เพราะคนเหมือนกัน เป็นสิ่งมีชีวิต
เหมือนกัน แต่ความเห็นผิดก็เกิดขึ้นได้เพราะไปยึดถือ ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่นี่  
กอั็นตรายอย่างนี ้ต้องเห็นโทษของความเป็นปถุชุน ต้องขนหวัลกุเอาไว้บ้าง เพราะ
มีโอกาสเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน บางพวกก็คิดเฉพาะเรื่องสัตว์ เช่นว่า ฆ่าสัตว์เอา
มาเป็นอาหาร พวกปลา พวกเนื้อ อะไรต่อมิอะไร มันเกิดเป็นอาหารของเรา ฆ่า
มนัไม่เป็นไรหรอก ไม่บาป เหน็ว่าอย่างนัน้ไปอกี มนษุย์เรารกัสขุ เกลยีดทกุข์ อยาก
เป็นอยู่ ไม่อยากตาย ส่วนปลาเนื้อพวกนั้นไม่รักสุขเกลียดทุกข์ หรือยังไงก็ไม่รู้ 

 ความเห็นผิดก็เพี้ยนจากข้อเท็จจริงไป ผิดไป แม้แต่คนด้วยกันก็ยังเห็นว่า 
ฆ่าไม่เป็นไร ฆ่าบางกลุ่ม ฆ่าบางพวกไม่เป็นไร ฆ่าสัตว์บางกลุ่มบางพวก ฆ่าได้  
ไม่เป็นไร สตัว์มพิีษ ฆ่าไม่เป็นไรอย่างนีเ้ป็นต้น สตัว์ท่ีเป็นอาหารของเรา ฆ่าไม่เป็นไร 
นี้เป็นความเห็นผิดทั้งนั้น 

 หรือมีความเห็นผิดในแง่ที่ว่า ไม่เป็นบุญเวลาที่ท�านั่นท�านี่ เช่น ไหว้พระ 
ไหว้พระพุทธรูป ไหว้อิฐ ไหว้ปูน ไม่เป็นบุญหรอก อย่างนี้ก็เห็นผิด เราคงทราบ
แล้ว บุญบาปนีอ่ยูท่ี่กรรมใช่ไหม แต่นีเ่ป็นทิฏฐิ เป็นความเห็นผดิ พวกเราคงไม่ค่อย
มีความเหน็ผดิอย่างน้ี แต่กอ็ย่างท่ีบอกคืออย่าประมาท ถ้าหากยงัไม่เป็นพระโสดาบัน 
ก็ยังไม่แน่ ก็อาจจะกลับไปเป็นอย่างนี้ได้ 
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พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมีอะไร เพราะ
ถอืมัน่อะไร เพราะยดึม่ันอะไร ทฏิฐอิย่างนีจ้งึเกดิขึน้ว่า ความเศร้าหมอง
ของสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย 
เศร้าหมองเอง ความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย สัตว์
ทั้งหลายไม่มีเหตุ ไม่มีปัจจัย บริสุทธิ์เอง ไม่มีก�าลัง ไม่มีความเพียร ไม่มี
ความสามารถของบุรุษ ไม่มีความพยายามของบุรุษ สัตว์ ปาณะ ภูตะ 
ชีวะทั้งปวง ล้วนไม่มีอ�านาจ ไม่มีก�าลัง ไม่มีความเพียร ผันแปรไปตาม
โชคชะตาตามสถานภาพทางสงัคมและตามลักษณะเฉพาะของตน เสวย
สุขและทุกข์ในอภิชาติทั้ง ๖ เท่านั้น

 นี่ก็เป็นความเห็นผิด ที่เห็นว่า ความเศร้าหมองและความบริสุทธิ์ของสัตว์
ทัง้หลายนี ้ไม่ต้องมเีหต ุไม่ต้องมปัีจจัย เกดิมามีบาปตดิตวัมาเลย มีบุญตดิตวัมาเลย 
ความเหน็แบบนี ้ท่ีบ้านเมอืงเรากม็บ้ีางเหมอืนกนั ถ้าเห็นถกูต้อง เข้าใจชดั เศร้าหมอง
ก็เพราะมีเหตุคือมีอกุศลเกิดข้ึน มีบุญก็เมื่อมีบุญเกิดขึ้น จะมีดีก็เมื่อมีดีเกิดข้ึน
เท่านั้น ไม่ใช่ว่าเกิดมาปุ๊บก็จะบาปเลย บาปค้างอยู่อย่างนั้น หรือบุญมีตลอดเลย
อย่างนั้น ไม่มี แต่พวกนี้ก็เห็นผิดไป เห็นเพี้ยนไป ไม่ต้องมีเหตุ มีปัจจัยในแง่ความ
เศร้าหมอง และความบริสทุธ์ิของสตัว์ทัง้หลาย เศร้าหมองเอง เกดิมากบ็าป มีบาป
ตดิตวัมา หรอืเกดิมาบริสทุธิ ์มบีริสทุธิติ์ดตวัมา เหมอืนกบัเดก็เกดิมาเป็นผูบ้รสิทุธิ ์
ใสสะอาด นีก้ผ็ดิอกี เป็นความเหน็ผิด ท�าไมจงึผดิเพราะเหน็ว่าไม่มเีหต ุไม่มปัีจจยั 
เดก็เกดิมาเป็นเดก็บรสิทุธิม์าเลยกผ็ดิ เดก็เกดิมามีบาปตดิตวัมาเลยกผิ็ด ผิดทัง้นัน้
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 ถ้าเป็นโสดาบันก็สามารถที่จะช�าระความเห็นพวกนี้ได้ทั้งหมด จะเข้าใจ
โลกว่า ตรงไหนเห็นผิด ตรงไหนเห็นถูก ถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ ยังอันตรายเยอะอยู่ 
ทิฏฐิบางอย่าง ไปคิดตามเขาก็ดูดีเหมือนกัน เช่น เป็นเด็กนี่ น่าจะบริสุทธิ์ เกิดมา
เหมือนผ้าขาวสะอาดบริสุทธ์ิเลย ดูเหมือนไม่มีกิเลส นี่เป็นความเห็นผิด เพราะ
บรสิทุธิโ์ดยไม่มีเหต ุไม่มปัีจจัยไม่ได้ ถ้ำจะบรสิทุธิไ์ด้ กต่็อเม่ือมีอรยิมรรคมีองค์ ๘ 
มีปัญญำ ศีล สมำธิ จึงจะบริสุทธิ์ จะเป็นคนดีก็ต้องมีดีเกิดขึ้น ต้องมีกุศลเกิดขึ้น
จึงจะเรียกว่าเป็นคนมีบุญ ท�านองนี้นะครับ

 นีเ้ป็นทฏิฐ ิทีม่คีวามเหน็ว่า ไม่ต้องมเีหต ุไม่ต้องมีปัจจยัเก่ียวกบัความเศร้า
หมอง เกี่ยวกับความบริสุทธิ์ เกิดมาก็มีบาปติดตัวมา อย่างพวกเห็นผิดนี่ นั่งอยู่ 
กบ็าป ไปอยูท่ีไ่หนกบ็าป ไม่มเีหต ุไม่มปัีจจยั อนัทีจ่รงิจะบาปกต่็อเมือ่บาปมนัเกดิ 
บางคนกบ็รสิทุธิเ์ลย เป็นเดก็เกดิมาเป็นผ้าขาว สะอาดบรสุิทธิเ์ลย กผิ็ด จะบรสุิทธิ์
ก็ต้องมีธรรมะที่ท�าให้บริสุทธิ์เกิดขึ้น คือมีอริยมรรคมีองค์ ๘ มี ปัญญา ศีล สมาธิ 
อย่างนี้

 ท�าไมจึงเกิดความเห็นผิดอย่างนี้ขึ้นมามากมาย ก็เป็นเพราะยึดขันธ์ ๕  
อนัเดยีวเท่านัน้ พอเป็นโสดาบนัแล้ว ความเหน็ผดิเหล่านีก้ไ็ม่เกดิขึน้อีกต่อไป เข้าใจ
ชัดทั้งหมด พวกเราตอนนี้ดีมาก ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะบ้าง ความเห็นผิดร้ายแรง
ก็คงลดไปเยอะ แต่บางทียังมีอีกบ้าง ยังเหลืออีกเยอะเหมือนกัน ถ้ายังไม่ได้เป็น
โสดาบัน ไม่รู้ชาติถัดไป จะได้เจอค�าสอนของพระพุทธเจ้าอีกหรือเปล่า หากไป 
ตกอยู่กับพวกมิจฉาทิฏฐิ ก็หนักกว่าเก่าอีก ต้องระมัดระวังกัน อันตรายรอบด้าน
จริงๆ นะโลกนี้ ถ้าไม่เป็นโสดาบัน ไม่รอดพ้นจริงๆ
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 พระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่า ภิกษุทั้งหลาย เม่ือมีอะไร 
เพราะถือมั่นอะไร เพราะยึดมั่นอะไร ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่า สภาวะ 
๗ กองนี้ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีผู้บันดาล ไม่มีผู้เนรมิต ไม่มีผู้ให้เนรมิต ยั่งยืน 
มั่นคงดุจยอดภูเขา ดุจเสาระเนียด ไม่หวั่นไหว ไม่แปรผัน ไม่กระทบ
กระทั่งกัน ไม่ก่อให้เกิดสุขหรือทุกข์ หรือทั้งสุขและทุกข์แก่กันและกัน 

สภาวะ ๗ กอง อะไรบ้าง คือ 
๑. กองแห่งธาตุดิน   ๒. กองแห่งธาตุน�้า 
๓. กองแห่งธาตุไฟ   ๔. กองแห่งธาตุลม 
๕. กองสุข    ๖. กองทุกข์ 
๗. กองชีวะ 
สภาวะ ๗ กองนี้ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีผู้บันดาล ไม่มีผู้เนรมิต ไม่มีผู้ให้

เนรมิต ยั่งยืน มั่นคงดุจยอดภูเขา ดุจเสาระเนียด ไม่หวั่นไหว ไม่แปรผัน 
ไม่กระทบกระทัง่กนั ไม่ก่อให้เกดิสขุหรือทกุข์ หรอืทัง้สุขและทกุข์แก่กนั
และกัน ใครก็ตามแม้จะเอาศัสตราคมตัดศีรษะใคร ก็ไม่ช่ือว่าใครปลง
ชีวิตใครได้ เพราะเป็นเพียงศัสตราแทรกผ่านไประหว่างสภาวะ ๗ กอง
เท่านั้นเอง อนึ่ง ก�าเนิดที่เป็นประธาน ๑,๔๐๖,๖๐๐ กรรม ๕๐๐ กรรม 
๕ กรรม ๓ กรรม ๑ กรรมกึ่ง ปฏิปทา ๖๒ อันตรกัป ๖๒ อภิชาติ ๖  
ปุริสภูมิ ๘ อาชีวก ๔,๙๐๐ ปริพาชก ๔,๙๐๐ นาควาส ๔,๙๐๐ อินทรีย์ 
๒,๐๐๐ นรก ๓,๐๐๐ รโชธาตุ ๓๖ สัญญีครรภ์ ๗ อสัญญีครรภ์ ๗  
นิคัณฐีครรภ์ ๗ เทวดา ๗ มนุษย์ ๗ ปีศาจ ๗ สระ ๗ ตาไม้ไผ่ ๗ ตาไม้ไผ่ 
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๗๐๐ เหวใหญ่ ๗ เหวน้อย ๗๐๐ มหาสุบิน ๗ สุบิน ๗๐๐ มหากัป 
๘,๔๐๐,๐๐๐ เหล่านี้ ที่คนพาลและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนว่ายไปแล้ว 
จักท�าทีสุ่ดทุกข์ได้เอง ไม่มคีวามสมหวงัในความปรารถนาว่า เราจักอบรม
กรรมที่ยังไม่ให้ผลให้อ�านวยผล หรือสัมผัสกรรมที่ให้ผลแล้ว จักท�าให้
หมดสิ้นไปด้วยศีล พรต ตบะ หรือพรหมจรรย์นี้ ไม่มีสุขทุกข์ที่ท�าให้สิ้น
สุดลงได้จ�านวนเท่านั้นเท่านี้ เหมือนตวงด้วยทะนาน สงสารท่ีจะท�าให้
สิ้นสุดไม่มีเลย ไม่มีความเสื่อมและความเจริญ ไม่มีการเลื่อนขึ้นสูงหรือ
เลื่อนลงต�่า พวกคนพาลและบัณฑิตพากันเท่ียวเวียนว่ายไปแล้ว เสวย
สุขและทุกข์เอง เหมือนกลุ่มด้ายที่ถูกขว้างไปย่อมคลี่หมดไปเอง ฉะนั้น

 นี้เป็นความเห็นผิด เห็นผิดแรงๆ อย่างนี้ก็มี พวกเราไม่เห็นก็ดีแล้ว พวกนี้
เห็นผิดว่า อะไรๆ ก็เป็นธาตุ เอามีดเสียบเข้าไปในธาตุ ไม่มีใครฆ่าใครหรอก ฟังดู
เหมือนลึกซึ้ง นี่ก็เป็นทิฏฐิอย่างแรงเลย ท�าร้ายคนอื่น ตบชาวบ้าน ก็ว่า ธาตุดินไป
ปะทะกบัธาตุดนิ ไม่เป็นไร ไมม่ีใครท�าอะไรใครหรอก ไม่มใีครให้สุขใหทุ้กข์แก่ใคร 
นี้เห็นอย่างนี้ก็มีนะคน

 บางทฏิฐดิเูหมอืนจะลกึซึง้แต่กเ็ป็นเพียงความเหน็ผดิ เขาเหน็ผดิจนกระทัง่
ว่า ร่างกายประกอบไปด้วยธาตุต่างๆ มีสุข มีทุกข์ มีตัวตนอยู่ในนี้ เอามีดไปเสียบ 
ไปแทง ฆ่าใครก็ถือเป็นธาตุ ไปเสียบเข้าไปในธาตุ หนักขนาดนี้ จนกระทั่งไปตบตี
ใคร ก็ไม่เป็นไร ธาตุดินไปชนธาตุดินเท่านั้น ไปด่าใครก็เสียงไปกระทบหูเท่านั้น  
ไม่เป็นไร ความเห็นผิดอย่างนี้เกิดก็เพราะไปยึดขันธ์ ๕ 
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 ความเห็นผิดอื่นๆ ก็มีเยอะแยะนะครับ อ่านเท่านี้ก็คงพอแล้ว อ่านไป 
หลายสูตรแล้ว เยอะแยะเหลือเกิน อย่างเรื่องอื่นๆ โลกเที่ยง โลกไม่เท่ียง โลก 
มทีีส่ดุ โลกไม่มทีีส่ดุ สตัว์ตายแล้วเกดิอกีไหม สตัว์ตายแล้วไม่เกดิอกี สตัว์ตายแล้ว
เกิดอีกก็มี สัตว์ตายแล้วไม่เกิดอีกก็มี อย่างนี้เป็นต้น พิธีกรรมมงคลตื่นข่าว ท�า 
แบบนี้แล้วจะบริสุทธิ์ ท�าแบบนี้แล้วจะดี จนกระทั่งท�าตัวเลียนแบบสุนัข หรือ 
เลียนแบบโคก็มี โดยคิดว่า ด้วยวิธีอันนี้แหละ จะท�าให้เขาบริสุทธิ์ บางพวกก็กิน
แต่ผัก ไม่กินปลา ไม่กินเนื้อ โดยคิดว่าด้วยการปฏบัติอย่างนี้แหละ มันขัดเกลาดี 
จะท�าให้บรสิทุธิ ์ท�าให้จติมเีมตตา ไม่คดิฆ่าผูอ้ืน่ ช่วยสตัว์ไม่ให้ถกูฆ่าตาย บางพวก
ก็นุ่งห่มแต่ผ้าที่ขาดๆ ปอนๆ ตลอด มีชีวิตยากล�าบาก อดอยาก ทรมาน โดยการ
คดิว่าท�าอย่างนีแ้ละจะท�าให้บรสิทุธิ ์ความเห็นผดิท�าให้คนล�าบากมากมายมหาศาล 
ถ้าหนกัๆ แบบท่ีพวกเราได้ยนิกนั นยิมยกมาพดูกนั เช่น บางพวกคดิว่า จะบรสิทุธิ์
ก็ไปนอนบนหนามอย่างนี้ นี้ก็เกิดจากความเห็นผิด ท�าไมความเห็นผิดเหล่านี ้
จึงเกิดขึ้น ก็เป็นเพราะไปยึดขันธ์ ๕ เพราะไม่เป็นโสดาบันนั่นเอง ยังไม่เห็น 
อริยสัจ ๔ ดังนั้น อย่าไปว่าใครเขา ให้รีบปฏิบัติให้เห็นอริยสัจ

 ถ้าไปว่าเขา แสดงว่าเป็นอะไร แสดงว่ามันไปติด ไปติดข้องหรือไปเกี่ยว 
ไปพนั พอตดิข้องเกีย่วพนั กม็โีอกาสกลบัไปเป็นอย่างนัน้ได้อกี วธิกีำรทีจ่ะรอดพ้น 
คือไม่ให้เกี่ยวพัน ไม่ให้ติด ไม่ให้ข้อง ไม่ให้มีสังโยชน์ ไม่ให้มีเครื่องผูก รักก็ดี 
ชังก็ดี มันแสดงถึงเครื่องผูกนั่นเอง ถ้าเห็นคนนิสัยไม่ดี แล้วเรารังเกียจคนไม่ดี 
แสดงว่ายังมีเครื่องผูก เราสามารถเป็นอย่างนั้นได้ เห็นคนมีมิจฉาทิฏฐิ ท�าอะไร 
ทีไ่ร้เหตผุล ไม่มีหัวคิดเลย เราไปว่าเขา เกลียดเขา แสดงว่ามีเครือ่งผกูอยู ่เคร่ืองผกู
มีหลายชนิด เครื่องผูกแบบชอบก็มี เครื่องผูกแบบไม่ชอบก็มี เครื่องผูกแบบ 
กามราคสังโยชน์ อันนี้แบบชอบก็มี แบบปฏิฆสังโยชน์ แบบไม่ชอบใจ ไม่พอใจก็มี
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 เราจึงไม่ควรไปว่าเขา ให้มองเห็นโทษภัยของวัฏฏะสงสาร มองเห็นโทษ
ของความเป็นปุถุชน ว่า โอ.. ความเป็นปุถุชนมันเป็นอันตรายเหลือเกิน เรามองดู
ชาวโลก คนที่ยังเป็นปุถุชน บางคนไปท�าผิด ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวเลย บางคนมีมิจฉา
ทิฏฐิเพี้ยนๆ เยอะแยะมหาศาล ท�าผิดมากมาย เราก็เป็นปุถุชนอย่างเขา มีโอกาส
เหมือนกัน ไม่เป็นชาตินี้ ชาติหน้าก็ยังไม่แน่นอนอีก พอมองอย่างนี้เป็น ก็จะได้
มองเห็นคุณค่าของความเป็นโสดาบัน เพราะความเป็นโสดาบันนี้จะท�าให้พ้นจาก
ความเป็นอย่างนั้นได้ตลอดไป ข้ามพ้นได้ท้ังหมด ที่ผมอ่านมานี่ยังน้อย ในสมัย
พทุธกาลยงัมีเยอะกว่าน้ี และหลายท่านท่ีไปประเทศอินเดยีมาแล้ว คงจะเหน็สภาพ
แต่ละความเชื่อ แต่ละทิฏฐิ แต่ละลัทธิ มีพิธีกรรมมากมายเหลือเกิน 

 เราอย่านึกว่าจะไม่เป็นอย่างเขา ต้องระมัดระวังกัน เนื่องจากว่า โทษของ
ความเป็นปุถชุนทีไ่ม่รู้อริยสจัมมีาก เมือ่ฟังอย่างนีแ้ล้ว กจ็ะได้ย้อนกลบันะ พลกิกลบั
คอืเหน็คุณค่า เหน็ประโยชน์ เห็นอานสิงส์ของความเป็นโสดาบนัในข้อที ่๑๐ ทีผ่ม
พูดวันนี้ คือ ท�าให้หมดความเห็นผิด และหมดพิธีกรรมผิดๆ มงคลตื่นข่าว อะไร 
ทีผ่ดิๆ ทัง้หมด ไม่เหลือเลย ในโลกนีทิ้ฏฐผิิดๆ มหาศาลมาก ทีผ่มอ่านเม่ือกีน่ี้ยงัน้อย 
เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น พิธีกรรมตื่นข่าวก็มีมาก ผิดๆ ทั้งนั้น 
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 ผมได้อ่านพระสูตรเก่ียวกับทิฏฐิที่เกิดขึ้น ทิฏฐิเกิดข้ึนเพราะยึดม่ันถือม่ัน
ในขันธ์ ๕ คือไม่รู้จักขันธ์ ๕ ตามความเป็นจริง เกิดทิฏฐิขึ้น อ่านไปหลายพระสูตร
ด้วยกัน พระสูตรที่ ๑ ที่อ่านให้ฟัง คือ ทิฏฐิลมไม่พัด นี่เป็นอุปมานะ ความหมาย
กค็อืธรรมชาตขิองลมต้องพดั ส่วนพวกมทีฏิฐเิหน็เพีย้นตรงกนัข้ามว่าลมยงัไงกไ็ม่พดั 
เถียงเขาอยู่นั่นแหละ ลมไม่พัด เถียงกันไป ลมต้องอยู่นิ่งๆ ต้องเหมือนเดิม ทั้งๆ ที่
ไม่เหมือนเดิม เห็นชัดๆ อยู่ ก็เถียงอยู่นั่นแหละ ถ้าเถียงแบบคนมีทิฏฐิ เอาทิฏฐิ 
มาเถียงกนั ยกโต๊ะถล่มกนักย็งัไม่ยอมกนั ไม่ได้เถยีงกันเอาเหตผุล เอาทฏิฐิมาชนกนั 
เหมอืนต้องตายกันไปข้างหนึง่อะไรประมาณนัน้ อนันี ้ทฏิฐิลมไม่พดั ทฏิฐิน�า้ไม่ไหล 
ทิฏฐิผู้หญิงมีครรภ์ไม่คลอด ทิฏฐิดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ตก

 ท่านจะใช้อุปมาไหนก็ได้ก็ความหมายอันเดียวกันนี่แหละ ความหมายคือ
เพี้ยนจากความเป็นจริง ทิฏฐิผู้หญิงมีครรภ์ไม่คลอด ผู้หญิงมีท้องยังไงก็ไม่คลอด
เด็ดขาด อันนี้ก็คือมันเพี้ยนนั่นเอง ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นไม่ตก นี่ก็เป็นทิฏฐิ
ที่เพี้ยนอยู่ ต่อมา เป็นทิฏฐิท่ีเกิดขึ้นว่านั่นเป็นของเรา เราเป็นนั่นเป็นนี่ นั่นเป็น
อตัตาตวัตนของเรา นีก่เ็ป็นทฏิฐ ิต่อมา อตัตาคือตัวเรากบัโลกเป็นอันเดยีวกนั เม่ือ
เราตายแล้ว ตัวเราก็จะเต็มโลกไป เป็นผู้เที่ยง คงอยู่คู่โลกตลอดกาลนาน พวกนี้ 
กด็ดูเีหมือนกนั เรากบัโลกเป็นอนัเดียวกนัเลย รูส้กึจะใหญ่โตมากจรงิๆ พอเราตาย
จากร่างนี้ไป เราก็จะอยู่คู่โลกตลอดกาลนาน ฟังดูมหัศจรรย์มากเลย แต่จริงๆ คือ
โง่มาก คือมันเป็นทิฏฐินั่นเอง บางทิฏฐิก็ดูดี บางทิฏฐิก็ดูไม่ค่อยดี สรุปแล้วทั้งดูดี
และดไูม่ดกีพ็อกนั พวกเราห้ามไปคิดตามเขา ถ้าคดิตามเขา บางทเีพีย้นจรงิๆ ต้อง
รู้จักเรื่องที่จะคิดพิจารณาต่างๆ อย่าไปคิดตามทิฏฐิ ถ้ำจะคิด ให้คิดเรื่องอริยสัจ 
คิดตามพระพุทธเจ้า
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 ทิฏฐิต่อมา ที่อ่านให้ฟัง คือ ความเห็นผิดทิฏฐิเกิดขึ้นว่า ถ้าเราไม่พึงมี  
แม้บริขารของเราก็ไม่พึงมี ถ้าเราไม่ได้มีแล้ว แม้บริขารของเราก็จะไม่มี ทิฏฐิ 
อีกอันหนึ่ง คือ ทิฏฐิที่เห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชาแล้วไม่มีผล การเซ่น
สรวงบูชาไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมท่ีท�าดีท�าชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี 
มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติ
ชอบ ท�าให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้า ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง และสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง  
ก็ไม่มีในโลก เป็นทิฏฐิประเภทที่เห็นว่าไม่มีในสิ่งที่มี ความจริงมันมี เช่น บุญมี  
บาปมี เทวดามี พรหมมี เขาเห็นว่าไม่มี เป็นทิฏฐิ เป็นความเห็นที่ผิด มารดาบิดา
เป็นคนพเิศษ มคีณุจรงิๆ เขาเห็นว่า ไม่พิเศษ เป็นเหมอืนคนธรรมดา ครบูาอาจารย์
เป็นคนพิเศษ มีบุญคุณ ควรเคารพ เขาเห็นว่าเป็นเหมือนคนธรรมดา เหมือนคน
มารับจ้างสอนหนังสือเฉยๆ เป็นความเห็นผิด

 ทฏิฐต่ิอไปก็คอืทฏิฐทิีเ่กดิขึน้มาว่า บคุคลจะท�าบาปและกรรมต่างๆ ท�าเอง
ก็ตาม ใช้ให้คนอื่นท�าก็ตาม ตัดเองก็ตามใช้ให้คนอื่นตัด หรือว่าฆ่าเองใช้ให้คนอื่น
ฆ่า เหล่านีล้้วนไม่เป็นบาป ฆ่ามนษุย์ไม่เป็นบาป ฆ่ากลุม่นัน้ ฆ่าศตัร ูฆ่าพวกนอกรตี
นอกรอยไม่เป็นบาป ฆ่าได้ ก็เป็นความเห็นผิด 
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 อีกสูตรหนึ่งคือเหตุสูตร ได้กล่าวถึงความเห็นผิด เรื่องเหตุปัจจัยของความ
เศร้าหมองและความบริสุทธิ์ไม่มี บุคคลเกิดมาก็เศร้าหมองเลย เป็นบาปติดตัวมา 
คนเกิดมาก็บริสุทธิ์เลยก็มี นี้เป็นความเห็นผิดเหมือนกัน แล้วก็กล่าวถึงมหาทิฏฐิ
สูตร มีความเห็นในแง่สภาวะ ๗ กอง ธาตุ ดิน น�้า ไฟ ลม สุข ทุกข์ และตัวตน มา
ชุมนุมรวมกัน จะตบกันต่อยกันตีกันจนกระทั่งเอามีดแทงกันก็ไม่เป็นการฆ่ากัน  
ไม่เป็นการท�าอะไรกัน เพราะเป็นเพียงธาตุเสียบเข้าไปในธาตุ เอามือต่อยกันก็ได้ 
ตีกันก็ได้ แต่ไม่เป็นการตีกันต่อยกันเพราะว่าเพียงธาตุชนธาตุ เหมือนลึกซึ้งมาก 
แต่จริงๆ โง่มาก ตื้นมาก เป็นความเห็นผิดเท่านั้นเอง และทิฏฐิอื่นๆ ก็มีอีกมาก  
ในยุคพุทธกาล เขาเห็นผิดอะไรเยอะแยะ ท�าพิธีกรรมโน้นนี้นั้น ถ้าต้องการด ู
พวกเห็นผิด มีพิธีกรรมอะไรกันบ้าง ก็ดูที่เมืองพาราณสี แถวๆ ฝั่งแม่น�้าคงคา  
มีต้ังแต่ไหว้พระอาทิตย์ ไหว้โน่นไหว้นี่ อาบน�้าในแม่น�้าคงคาจะได้บริสุทธิ์ อะไร 
ต่อมิอะไร จนกระทั่งทางพุทธศาสนาเรา มีพระสูตรที่กล่าวถึงว่า ถ้าคนอาบน�้า 
ในแม่น�้าคงคาแล้วบริสุทธิ์ ช�าระล้างบาป ไปสวรรค์ได้ พวกกุ้ง หอย ปู ปลา คงได้
ขึ้นสวรรค์หมด เพราะมันอยู่แถวนั้น มันก็ต้องบริสุทธิ์ไปด้วย
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 พวกเราให้พากันฝึกเพื่อเห็นว่า แท้ที่จริง ไม่มีตัวตน มีแต่รูปนำม ขันธ์ ๕ 
ตามความเป็นจริง ผู้ที่เห็นความจริงตรงนี้ เห็นอริยสัจ ก็เป็นโสดาบันแล้ว จะไม่มี
ทิฏฐทิีว่่ามา ไม่มมีงคลตืน่ข่าว อะไรเหล่านีข้ึน้มาอกีเลย ชวิีตกจ็ะเรยีบง่าย สะดวก 
และมุง่ตรงไปนพิพาน เดินทางไปในวถีิแห่งความสขุ สะดวก ปลอดภยั ม่ันคง ไม่ได้
ใช้ชีวิตด้วยความกลัว กลัวฝน กลัวฟ้า กลัวดวงอาทิตย์ กลัวโน่นกลัวนี่ ไม่ต้องไป
ไหว้วอนใครอีกต่อไป น้ีเรียกว่าใช้ชีวิตแบบมั่นคง และด�าเนินไปในทางแห่งกุศล  
มปัีญญารูเ้หตรุูผ้ล จนถงึนพิพาน ถงึความพ้นทกุข์อย่างแท้จรงิ ทางในพระพทุธศาสนา
ก็เลยเป็นทางที่มหัศจรรย์ พบความสุขตั้งแต่เริ่มต้นไปเรื่อยๆ และมั่นคงไปเรื่อยๆ 
จนกระทั่งถึงความสุขที่ประณีตที่แท้จริง คือนิพพาน

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๗

บรรยาย วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๗ นะครับ ส�าหรับการ
บรรยายเกีย่วกบัสูตรโสดาบนันี ้กไ็ด้พูดผ่านมา ๖ ครัง้แล้ว ผมได้ตัง้ประเดน็ในการ
บรรยายไว้ ๓ ประเด็นด้วยกัน คือ

 ประเด็นที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน นี้ได้พูดจบไปแล้ว 
ค�าว่า พระโสดาบัน คือผู้ที่ถึงกระแส กระแสก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ ผู้ที่เดินทาง
เข้ามาถงึอรยิมรรค มสีมัมาทิฏฐเิป็นหัวหน้าเตม็ทีแ่ล้ว ต่อไปกเ็หลอืแต่ท�าองค์มรรค
อื่นๆ ให้เต็มให้บริบูรณ์ต่อไป จะถึงนิพพาน 
 
 ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน หรือ
คณุค่าของความเป็นพระโสดาบนั นีก้ไ็ด้พดูมาหลายครัง้ จนถงึคราวทีแ่ล้วกพ็ดูอยู่
ในประเด็นที่ ๒ นี้นะครับ วันนี้จะพูดต่อไปอีกเล็กน้อย เก่ียวกับประเด็นคุณ
ประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน ยกมาจากพระสูตรต่างๆ 
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 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ส�าหรับวิธีปฏิบัติ ถ้าพูดแบบ
เต็มที่ครบถ้วนสมบูรณ์ คือปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เคยพูดไปแล้ว ถ้ายังท�า
ไม่เต็ม ไม่บริบูรณ์ ก็มีวิธีปฏิบัติตามโพธิปักขิยธรรม ได้บรรยายไปเยอะแล้ว เพียง
แต่ว่า ในคราวนี้ จะพูดในแง่เฉพาะเจาะจงให้เพียงพอที่จะเป็นโสดาบัน ถ้าจะเอา
ยังไม่เต็ม ยังไม่บริบูรณ์ จะท�าขั้นไหน ท�ากันขนาดไหน จะยกพระสูตรมาอ่าน 
ให้ฟัง นี้คือประเด็นในการบรรยายส�าหรับชื่อหัวข้อนี้ 

 ตอนนี ้บรรยายอยูใ่นประเดน็ที ่๒ คอืคุณประโยชน์และอานสิงส์ของความ
เป็นพระโสดาบนั ซ่ึงท่ีผมได้ตัง้เป็นข้อๆ ข้ึนมา ในประเดน็ที ่๒ นีก้พ็ดูไปแล้ว ๑๐ ข้อ
ด้วยกัน ยกพระสูตรโน้น พระสูตรนี้ข้ึนมา แล้วก็ตั้งเป็นข้อๆ โดยเริ่มต้นตั้งแต่  
ข้อที่ ๑ คือ ความเป็นพระโสดาบันนั้น เป็นการได้ที่เหนือกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ 
เป็นต้น ความเป็นพระโสดาบันนี้ เป็นการได้ที่มากกว่า ค�าว่า การได้ ในลักษณะ
ของพวกปุถุชนท่ัวไป มักจะนึกแต่ได้นั่นได้นี่ได้อะไรเพิ่มพูนมานะ แต่การได้ที่ยิ่ง 
ที่เหนือกว่าการได้ทั้งปวงก็คือการไม่ได้ การมีที่มีเหนือกว่าสิ่งทั้งปวงก็คือการไม่มี 
ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถึงจะได้สมบัติท้ังโลก เม่ือตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ 
ชัน้ดาวดึงส์ หมดอายกุย็งัตกอบายได้อกี ถ้าเป็นพระโสดาบนัแม้จะไม่ค่อยได้อะไร 
ไม่ได้ไปอบายด้วยนะ กำรไม่ได้ไปอบำย ไม่ต้องตกอบำยนี ่เป็นกำรได้ทีย่ิง่ใหญ่มำก 
เราไม่ได้สิ่งที่เป็นทุกข์ ไม่ได้สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ มันดีไหม ดีมาก
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 พวกปุถุชนทั่วไปเวลาพูดถึงการได้ มักจะนึกถึงแต่ว่าได้นั่น ได้นี่ แต่ที่จริง 
การได้ทีด่ทีีส่ดุคอืการไม่ได้ ลาภทีด่ปีระเสรฐิทีส่ดุนีก็่คือการไม่ได้ การไม่มนีัน่แหละ 
ฟังพระพุทธพจน์ เช่นว่า อาโรคยฺา ปรมา ลาภา ความไม่มโีรคเป็นการได้ทีป่ระเสรฐิ 
ที่ยอดเยี่ยมสูงสุด ไม่มีอะไรจะยอดไปกว่า นี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว พวกเราดูเหมือนจะ
อยากได้นัน่ได้นี ่แท้ทีจ่รงิการไม่ได้ ความไม่มีโรค ภาวะไร้โรค ไม่ได้โรคมา เป็นการ
ได้ที่ยอดเยี่ยม ไม่ต้องได้อะไรหรอก แค่ไม่ได้นี่แหละมันดีแล้ว ถ้าได้มะเร็งมานี ่
จบกันเลย พวกปุถุชนโดยท่ัวไป เขามักจะนึกออกไปข้างนอกว่า ต้องได้นั่นได้นี่ 
เพิ่มพูนภพชาติขึ้นมาอะไรเยอะแยะ

 ถ้าพูดถึงสูงสุด คือ กำรไม่ได้เกิด ไม่ได้ภพ ไม่ได้ชำติ นี่แหละมันดีสุด คือ
ถึงนิพพำน หมดส้ินทุกอย่างอย่างนี้ พูดแบบภาษาพระหรือภาษาสัจธรรม กับ  
พูดภาษาคนปุถุชนมีกิเลสนี่ต่างกันเยอะ ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็จะเป็นการ
ได้ทีเ่หนอืกว่าพระเจ้าจกัรพรรด ิเพราะว่าไม่ได้ไปอบายอกีต่อไปแล้ว ไม่ได้ท�าอะไร
ที่ไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป พวกทุจริตต่างๆ ก็หมดไป และผมตั้งเป็นข้ออื่นๆ ขึ้น
มาอีกหลายข้อ จนกระทั่งในคราวที่แล้วพูดถึงข้อที่ ๑๐ คือ เมื่อเป็นพระโสดาบัน
แล้วท�าให้หมดความเหน็ผดิและพธิกีรรมทีผิ่ดๆ การกระท�าทีผ่ดิ ความเชือ่ถอืมงคล
ตื่นข่าว เรื่องที่ไม่จ�าเป็น พิธีกรรมอันไร้แก่นสาร ไร้ประโยชน์ก็หมดไป ชีวิตก็จะ
ปลอดโปร่งสบาย เพราะท่ีท�าอยูโ่ดยท่ัวไปนี ่ท�าตามมิจฉาทฏิฐเิยอะ พิธกีรรมมงคล
ตื่นข่าวมันเยอะ ท�าให้เสียเวลา และไม่มีประโยชน์อะไร
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 ๒.๑๐ ท�ำให้หมดควำมเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ (ต่อ)

 วนันีจ้ะมาพดูต่อไป โดยยกตวัอย่างจากพระสูตรทีพ่ระพทุธองค์ตรสัเอาไว้ 
ถึงความเป็นพระโสดาบันน้ีจะสามารถละทิฏฐิต่างๆ ได้ ในคราวที่แล้ว ได้อ่าน 
ความเหน็ผิดแบบละเอียดสักนิดหน่อย พิจารณาในชวิีตประจ�าวนัได้ยาก วนันีจ้ะยก
พระสูตรเกี่ยวกับทิฏฐิระดับพื้นๆ มาอ่าน เราสามารถพิจารณาในชีวิตประจ�าวัน 
ได้ง่าย น�าไปปฏิบัติได้เลย จะได้เห็นคุณค่าของธรรมะ เห็นคุณค่าของการปฏิบัติ
ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า ให้มีสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ ผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์ 
เป็นพระโสดาบัน ถึงแม้องค์มรรคอื่นยังไม่บริบูรณ์ มีบ้างให้เพียงพอกับการที่จะ
มีดวงตา รู้จักอะไรผิดอะไรถูก รู้จักทุกข์ว่ำมันเป็นทุกข์ รู้จักเหตุเกิดทุกข์ว่ำเป็น
เหตุเกิดทุกข์ รู้จักนิพพำนว่ำเป็นควำมดับทุกข์ และรู้จักอริยมรรคมีองค์ ๘ ว่ำ
เป็นหนทำง รู้เท่ำนี้ก็เป็นพระโสดำบันแล้ว พวกเราก็คงฟังอยู่เรื่อยๆ แต่ความรู้
ความเข้าใจมันยังไม่ชัดเจน มีหน้าที่ต้องสะสางดวงตาให้มันชัดเจนต่อไป

 วนันีจ้ะอ่านพระสตูรให้ฟังเกีย่วกับเร่ืองทฏิฐชินดิต่างๆ ผมจะอ่านพระสตูร
ให้ฟังก่อน แล้วก็ค่อยอธิบายต่อไป 

 ในสังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค ตำลปุตตสูตร ข้อ ๓๕๔
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สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน สถานที ่
ให้เหยือ่กระแต เขตกรงุราชคฤห์ ครัง้นัน้ ผู้ใหญ่บ้านนกัฟ้อนร�าชือ่ตาลบุตร 
เข้าไปเฝ้าพระผู้มพีระภาคถงึท่ีประทับ ถวายอภวิาทแล้วนัง่ ณ ทีส่มควร 
ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์
ได้ยนิค�าของพวกนกัฟ้อนร�า ผูเ้คยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าว
ว่า นกัฟ้อนร�าคนใดท�าให้ประชาชนหัวเราะรืน่เรงิด้วยค�าจริงบ้าง เทจ็บ้าง 
กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นักฟ้อนร�าคนนั้นหลังจากตายแล้ว 
จะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะ ในข้อนี้พระผู้มี
พระภาคตรัสอย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อย่าเลย ผู้ใหญ่บ้าน จงพักปัญหา 
ข้อนี้ไว้ อย่าถามเราเลย

แม้คร้ังท่ี ๒ ผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนร�าชื่อตาลบุตรได้ทูลถามพระผู้มี
พระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินค�าของพวก 
นักฟ้อนร�าผู้เคยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่า นักฟ้อนร�า 
คนใดท�าให้ประชาชนหวัเราะรืน่เรงิ ด้วยค�าจรงิบ้าง เทจ็บ้าง กลางโรงละคร 
กลางงานมหรสพ นกัฟ้อนร�าคนนัน้ หลงัจากตายแล้วจะเข้าถงึความเป็น
ผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะ ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อย่าเลย ผู้ใหญ่บ้าน จงพักปัญหา 
ข้อนี้ไว้ อย่าถามเราเลย
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แม้ครั้งท่ี ๓ ผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนร�าชื่อตาลบุตรได้ทูลถามพระผู้มี
พระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ยินค�าของพวก 
นกัฟ้อนร�าผูเ้คยเป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่า นกัฟ้อนร�าคนใด
ท�าให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริง ด้วยค�าจริงบ้าง เท็จบ้าง กลางโรงละคร 
กลางงานมหรสพ นกัฟ้อนร�าคนน้ัน หลงัจากตายแล้วจะเข้าถงึความเป็น
ผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะ ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ผู้ใหญ่บ้าน เราได้ห้ามท่านแล้วว่า 
อย่าเลย จงพักปัญหาข้อนี้ไว้ อย่าถามเราเลย แต่เอาเถิด เราจักตอบ 
แก่ท่าน เมื่อก่อน สัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากราคะ ถูกเครื่องผูกคือราคะ
ผกูไว้ นกัฟ้อนร�าย่อมรวบรวมธรรมเป็นทีต่ัง้แห่งความก�าหนดัเข้าไปกลาง
โรงละคร กลางงานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่ง

เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโทสะ ถูกเครื่องผูกคือโทสะ 
ผูกไว้ นักฟ้อนร�าย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเข้าไปกลาง
โรงละคร กลางงานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่ง

เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโมหะ ถูกเครื่องผูกคือโมหะ 
ผูกไว้ นักฟ้อนร�าย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเข้าไปกลาง
โรงละคร กลางงานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่ง
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นักฟ้อนร�านั้น ตนเองก็มัวเมาประมาททั้งท�าให้ผู ้อื่นมัวเมา
ประมาทด้วย หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อปหาสะ แต่ถ้าเขา 
มีความเห็นว่า นักฟ้อนร�าคนใด ท�าให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วย 
ค�าจริงบ้าง เท็จบ้าง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นักฟ้อนร�าคนนั้น
หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะ 
ความเหน็ของเขาเป็นมจิฉาทฏิฐคิอืเป็นความเหน็ผดิ และผูเ้ป็นมจิฉาทฏิฐิ 
เรากล่าวว่ามีคติอย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คือ นรก หรือก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน

เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนร�าชื่อ 
ตาลบุตรได้ร้องไห้ น�้าตาไหลพราก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ใหญ่บ้าน 
เราได้ห้ามท่านแล้วว่า อย่าเลย จงพักปัญหาข้อนี้ไว้ อย่าถามเราเลย

ผู้ใหญ่บ้านนกัฟ้อนร�ากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ ข้าพระองค์
มไิด้ร้องไห้เพราะพระองค์ตรสัอย่างนัน้กบัข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ถกู
พวกนักฟ้อนร�าผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ หลอกลวงให้หลงมา
นานว่า นักฟ้อนร�าคนใดท�าให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริงด้วยค�าจริงบ้าง 
เท็จบ้าง กลางโรงละคร กลางงานมหรสพ นักฟ้อนร�าคนนั้นหลังจาก 
ตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะ
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษติของพระองค์ชดัเจนไพเราะยิง่นกั 
ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก 
พระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของท่ีคว�่า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตาม
ประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูปได้ ข้าพระองค์นี้ขอถึง
พระผูม้พีระภาค พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ข้าพระองค์
พึงได้บรรพชาอุปสมบทในส�านักของพระผู้มีพระภาค

ผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนร�าชื่อตาลบุตรได้บรรพชาอุปสมบทในส�านัก
ของพระผู้มีพระภาค และท่านพระตาลบุตรอุปสมบทได้ไม่นาน ก็หลีก
ออกไปอยู่คนเดียว ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ฯลฯ 
อนึง่ ท่านพระตาลบุตรได้เป็นพระอรหนัต์องค์หนึง่ในบรรดาพระอรหนัต์
ทั้งหลาย

ตาลปุตตสูตรที่ ๒ จบ

 นีอ่้านให้ฟังเกีย่วกบัเร่ืองความเห็นผิดเรือ่งพืน้ๆ ธรรมดาทัว่ไป อย่างพวกเรา
ทัว่ไป ทีไ่ด้ฟังธรรมะมา กค็งจะได้ยนิบ่อยๆว่า ทจุรติต่างๆ นีเ้ป็นของไม่ดี ไม่ควรท�า 
แต่บางครัง้ความเหน็กย็งัเพีย้นได้ ยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอ คนนีว่้าอย่างนัน้ คนนัน้ว่า
อย่างนี้ บางทีก็เออออไปตามเขา เห็นว่าไม่เป็นอะไร อย่างนั้นบ้าง อย่างนี้บ้าง  
น้ันกอั็นตรายมาก เนือ่งจากถ้าไปยดึความเหน็นัน้อย่างเตม็ทีว่่า มันไม่เป็นไรหรอก
อย่างนี้ อันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ พอมีมิจฉำทิฏฐิแล้ว ก็มีคติ ๒ ประกำร คือ นรก 
กับ ก�ำเนิดสัตว์ดิรัจฉำน
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 พวกเราปุถุชนที่ยังอยู่ในโลกนี้ จึงอันตรายเยอะ เกี่ยวกับความเห็นของ 
คนโน้น ความเห็นของคนนี้ อาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ คนก่อนๆ คนเก่าคนแก่
เขาว่ามา ความเช่ือของสังคมเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ ตัวอย่างนี้ที่ผมอ่านให้ฟัง  
ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักแสดงหรือว่าดาราผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งในยุคพุทธกาล ในเมือง
ราชคฤห์ คือ ผู้ใหญ่บ้านผู้เป็นนักฟ้อนร�าช่ือตาลบุตร เป็นนักฟ้อนร�าหรือว่า 
นักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมากในยุคพุทธกาลในเมืองราชคฤห์ คล้ายๆ กับว่ายึดอาชีพ
นักแสดงทั้งหมู่บ้าน ท�ามาหากินเลี้ยงคนได้สบายเลย เขาเป็นหัวหน้าวงว่า 
อย่างนั้นเถอะ 

 นายผู้ใหญ่บ้านนักฟ้อนร�าชื่อตาลบุตร นักแสดงคนน้ีซึ่งเป็นดาราผู้มีชื่อ
เสียง แล้วก็แสดงเก่ง ท�ามาหากินด้วยอาชีพนี้ ท�าให้ผู้อื่นมีความสุข เล่นมหรสพ 
ทีโ่น่นท่ีนี ่อาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ ของเขาเคยบอกเอาไว้ว่า ถ้านกัฟ้อนร�าคนใด 
นักแสดงคนใดท�าให้ประชาชนหัวเราะรื่นเริง ด้วยค�าจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง จริงบ้าง 
เท็จบ้าง สร้างเรื่องโน้น เรื่องนี้ แต่งเรื่องขึ้นมา เอามาปนเปกัน เรื่องจริงส่วนหนึ่ง
ไม่จริงส่วนหน่ึง ผสมกนัเข้า ท�าให้คนได้หัวเราะรืน่เรงิ มีความสขุกัน เนือ่งจากทัง้วนั 
ประชาชนเขาก็ทุกข์มามากแล้ว มีมหรสพมาให้เขาดูให้เขาชม ให้เขาหัวเราะ 
ครื้นเครง มีความสุข สนุกสนานกัน อย่างนี้ก็ชื่อว่าได้ท�าบุญท�ากุศล เพราะท�าให้
คนสนุกสนานเพลิดเพลิน จะได้ไปเกิดในสวรรค์อยู่กับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะ คือ
เทวดาที่มีแต่ความสุข มีความสบาย รื่นเริง เพราะว่าได้ท�าให้คนอื่นรื่นเริง เหตุคือ
ท�าให้คนอืน่รืน่เริง ผลคือตวัเองกเ็กิดในสวรรค์รืน่เรงิ ฟังดก็ูน่าจะเข้าทเีหมือนกนันะ
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 นายคนนีก้ท็�าอย่างนีต้ามทีอ่าจารย์ว่ามา พยายามพฒันาตนเองจนกระทัง่
กลายเป็นนักแสดงที่มีฝีมือดี และท�าให้คนอื่นรื่นเริง บันเทิง หัวเราะ เพลิดเพลิน 
สนุกสนาน ในยุคเก่าเขาก็มีมหรสพต่างๆ ถ้าเราอ่านในค�าสอนของพระพุทธเจ้า 
ในบรรดาอบำยมขุ กม็กีารเทีย่วดมูหรสพนีเ่ป็นอบายมขุด้วย ท�าไมจงึเป็นอบายมขุ 
อย่างนีเ้รากจ็ะเข้าใจชัด อย่างทุกวนันี ้คงไม่ต้องหาอบายมขุข้างนอก ไม่ต้องไปหา
ดูเพราะว่ามันอยู่ในบ้านเลย บางคนเห็นว่ามันไม่เป็นอะไร ไม่ได้ไปเบียดเบียนใคร 
อันนี้เป็นความเห็นผิดจึงต้องระวัง

 พระโสดาบันนี้ไม่ใช่ว่าจะละเรื่องเหล่านี้ได้หมด ยังละการพูดเล่น การพูด
เพ้อเจ้อ ไม่ได้ แต่เห็นถูกต้องแล้วว่าอันนีม้นัไม่ด ีแล้วก็ค่อยๆ พยายามเพือ่ละต่อไป 
พระโสดาบนัจงึละได้แค่มสุาวาทเท่านัน้ ส่วนพดูเล่น พูดให้หวัเราะสนกุสนานอะไร
ต่างๆ ก็ยังละไม่ได้ แต่เห็นถูกว่าอันนี้มันไม่ดี ถ้าพวกเห็นผิดว่าไม่เป็นไร พูดเล่น
กันไม่เป็นไร ยิ่งมีความเห็นผิดว่า แสดงให้คนเขาหัวเราะรื่นเริงอะไรกัน เป็นสิ่ง 
ดงีาม ท�าให้คนอืน่มคีวามสขุไม่น่าจะเป็นอะไร อย่างนี ้ผมยกตวัอย่างมา ท่านทัง้หลาย
ก็สามารถน�าไปใช้ได้ พิจารณาดูได้นะ พวกเราต้องระวัง แม้แต่กระทั่งพูดโกหก 
บางคนก็ยังหลงได้ เช่น โกหกแล้วแม่สบายใจ คงไม่เป็นอะไรหรอก อย่างนี้ก็เห็น
ผิดไป มันอันตราย
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 นายคนนีก้ไ็ด้มาทูลถามเร่ืองนีก้บัพระพทุธเจ้า เพราะเขาได้เคยฟังอาจารย์
และปาจารย์ก่อนๆ บอกว่า ถ้านักฟ้อนร�าหรือนักแสดงคนใดที่แสดงให้ประชาชน
เขามีความบันเทิง ร่ืนเริงสนุกสนาน ด้วยค�าจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง กลางโรงละคร 
กลางงานมหรสพ หลังจากตายไปแล้วจะเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อปหาสะ 
เขากเ็ลยมาถามพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ถงึ ๓ ครัง้ เขากถ็ามอยูน่ัน่แหละ 
พระองค์เลยตรัสตอบตามเหตุผล ตามหลักกรรมและผลของกรรม

 พระพุทธองค์ตรัสว่า

เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากราคะ ถูกเครื่องผูก คือราคะ 
ผกูไว้ นกัฟ้อนร�าย่อมรวบรวมธรรมเป็นทีต่ัง้แห่งความก�าหนดัเข้าไปกลาง
โรงละคร กลางงานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่ง เม่ือก่อน
สัตว์ทั้งหลายไม่ปราศจากโทสะ ถูกเครื่องผูก คือโทสะผูกไว้ นักฟ้อนร�า
ย่อมรวบรวมธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเข้าไปกลางโรงละคร กลาง
งานมหรสพ แก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่ง เม่ือก่อนสัตว์ท้ังหลาย 
ไม่ปราศจากโมหะ ถูกเคร่ืองผูกคือโมหะผูกไว้ นักฟ้อนร�าย่อมรวบรวม
ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลงเข้าไปกลางโรงละคร กลางงานมหรสพ 
แก่สัตว์เหล่านั้นโดยประมาณยิ่ง นักฟ้อนร�านั้นตนเองก็มัวเมาประมาท 
ทั้งท�าให้ผู้อื่นมัวเมาประมาทด้วย หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อ
ปหาสะ
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 อันนี้ก็ตามหลักของกรรมทั่วไปนี้เอง สัตว์ทั้งหลายโดยปกติ อย่างพวกเรา
ทัว่ไปกย็งัไม่ปราศจากราคะ ถกูความก�าหนดักลุม้รมุอยู ่พวกนกัแสดงเป็นอย่างไร
ครับ เขาก็หาเรื่องมา แล้วก็ให้คนมีราคะเพิ่มขึ้น ให้คนมานั่งดูแล้วก็รักใคร่พอใจ 
จรงิๆ กไ็ม่ต้องให้เขาดหูรอก เพราะเขากเิลสเยอะอยูแ่ล้ว พวกนกัแสดงกท็�าให้คน
มีกิเลสหนักขึ้น ติดข้องหนักขึ้น อยากได้นั่นได้นี่หนักขึ้นไปอีก

 คนปกตกิม็โีทสะอยูแ่ล้ว ไปทีท่�างานบ้าง อยูท่ีบ้่านบ้าง กถ็กเถยีงกบัคนนัน้
คนนี้ เกิดโทสะประจ�าอยู่แล้ว พวกนักแสดงก็หาธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะ มา
ต่อยกันให้ดูบ้าง มาด่ากันให้ดูบ้าง มายิงกันให้เราดู เป็นอย่างไรครับ คนก็กิเลส
หนักขึ้น เขามีโทสะอยู่แล้ว ท�าให้เขามีโทสะหนักขึ้นไปอีก คนโดยทั่วไปตำมปกติ
เขำกม็โีมหะหลงกนัอยูแ่ล้ว พวกนกัแสดง นกัฟ้อนร�ำก็เอำธรรมอันเป็นทีต่ัง้แห่ง
ควำมหลงไปอยู่ในวงนั้นอีก ท�ำให้คนมำดูก็ยิ่งหลงหนักขึ้นไปเรื่อยๆ ตนเอง 
ก็ประมำท แถมท�ำให้คนอื่นประมำทด้วย แล้วจะได้ไปสวรรค์ได้อย่ำงไร เป็นไป
ได้มั้ยว่าจะได้ไปสวรรค์ ก็เป็นไปไม่ได้ อย่างนี้ท�านองนี้

 พระองค์จึงตรัสว่า ถ้าท�าอย่างนี้เต็มที่ท�าบริบูรณ์ ท�าอาชีพด้วยความเห็น
ผิดอย่างนีจ้ะไปนรก นรกซึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกัฟ้อนร�านัน่แหละ ป่านนีก้ค็งมีนกัฟ้อน
ไปเกิดเยอะแยะมากมาย ไม่ได้ฟ้อนแบบสนุกสนาน เป็นนรกก็ต้องถูกท�าร้าย ถูก
ลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้ อันนี้ถ้าไปท�าอย่างน้ันเต็มที่เลย ตามที่เขาเห็นอย่างนั้น  
จะไปเกิดในนรก แต่ถ้าไม่ได้ท�าเต็มท่ี แค่ท�ามาหากินเฉยๆ ก็ไปเกิดเป็นสัตว์
เดรัจฉาน 
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 พวกเราทั้งหลายจะต้องมีความเห็นให้ถูกต้องนะ ผู้ที่มีความเห็นถูกต้อง
ชัดเจน รู้ว่าอะไรไม่ดี ของไม่ดีมันเป็นของไม่ดี จะมาเปลี่ยนเป็นดีนี้มันไม่ได้ พูดให้
คนรักกัน ให้คนเกลียดกัน ให้คนหลงกันนี้มันดีไหม มันไม่ดี ต้องรู้ว่ามันไม่ดี ส่วน
ท�าได้หรอืไม่ได้ นัน่เป็นอกีเรือ่งหนึง่ เอาไว้ทหีลัง ขัน้แรกต้องเห็นถกูก่อน คนทีเ่ห็น
ถูกนี่คือพระโสดาบัน บางทีพระโสดาบันก็ยังมีพูดเล่นๆ บ้าง ยังติดข้องบ้าง แต่รู้
ว่าอันนี้ไม่ดี เห็นถูกต้อง ส่วนถ้าเห็นผิด เห็นว่าอันนี้มันดี ช่วยให้คนอื่นมีความสุข 
ช่วยยดือายเุขาได้อย่างนัน้อย่างนี ้ให้คนอืน่มคีวามสขุ ได้บุญ จะได้ไปสวรรค์ ความ
เหน็แบบนีเ้ป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าไม่เปลีย่นความเห็น จะมคีตอิยูส่องอย่าง คอื นรก กบั 
สัตว์เดรัจฉาน พวกเราที่อยู่ในโลกโดยทั่วไปจึงอันตรายมาก

 บางคนเป็นคนดี แต่ตกอบายเป็นอนัมาก เพราะว่าความหลงผดิ ไปจบัเอา
ส่ิงไม่ดีกลายเป็นดีไปเสียอย่างนี้ โอกาสที่จะไปเกิดสุคติโลกสวรรค์มันยากมาก 
เนือ่งจากจะต้องมคีวามเหน็ถกูก่อน วธิง่ีายๆ ท่ีไม่ต้องคดิมาก คอืเช่ือพระพทุธเจ้ำ
ไว้ พระองค์ตรัสว่าอะไรไม่ดี สิ่งนั้นก็ต้องไม่ดีนะ อันไหนที่ยังไม่รู้ก็วางไว้ก่อน  
อย่าเพิ่งไปยึดไปถือไปมั่นไปหมายว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะความจริง
มันไม่เปลี่ยน ความจริงมันเป็นความจริง เราจะเห็นถูกหรือเห็นผิด ความจริงมัน 
ก็ไม่เปลี่ยน จึงต้องเห็นถูกให้ได้
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 พระสูตรที่ผมอ่านมาอันนี้ ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่บางทีพวกเราก็ยัง
มองไม่เห็นชัด เช่น ดูหนัง ดูละคร นักแสดงเขาท�าให้คนเรามีความสุขก็น่าจะดีอยู่
นะ อย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้ก็เพ้ียนไป ฉะน้ัน ถ้าเรายังละไม่ได้ ยังมีกิเลสอยู่  
อย่างน้อยจะต้องเห็นถกูก่อน พอเหน็ถกูแล้ว เหน็ส่ิงไม่ดเีป็นไม่สิง่ด ีกท็�ำควำมเพยีร
เพื่อละสิ่งไม่ดีต่อไป เห็นสิ่งดีเป็นสิ่งดี ท�าความเพียรเพื่อเข้าถึงสิ่งดีงามนั้นต่อไป 
ถ้าเห็นผิดแล้วก็ยังอันตรายอยู่มากครับ ผมจึงได้กล่าวว่า ปุถุชนที่อยู่ในโลกเรานี้
อันตรายเยอะ เพราะดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่ดีนะ เป็นศิลปะ แสดงโน่นแสดงนี่ ให้
คนลุ่มหลงกันอย่างนี้ เราเป็นคนไทยเรามาแสดงศิลปะ นาฏกรรมแบบไทยๆ ให้
เราดู เราก็ยึดถือหนักว่า เออ... ไทยของเรานี่อยู่มานาน

 ดูเหมอืนเรานีอ้ยูม่านานมาก ศลิปะอนันีเ้ป็นของคนไทยเรามาเป็นพนัปีแล้ว 
เราก็รู้สึกภูมิอกภูมิใจอะไรต่อมิอะไร ตามความเป็นจริง ไม่ใช่อย่างนั้น เพราะเรา
เกิดมาแค่ ๓๐ กว่าปี ๔๐ กว่าปี ชาตก่ิอนเราอาจจะเป็นมด เป็นแมลง เป็นไส้เดอืน 
เป็นสุนัข เป็นแมว เป็นเทวดา หรือเป็นคนชาติอื่น ไม่ใช่คนแถวนี้ ท�าให้เราลุ่มหลง
ไป คนนี้หลงอยู่แล้ว นักละครเขาก็สร้างให้เราหลงไปอีก ให้เราหลง ให้เรายึดถือ
ไปว่าประเทศเป็นของเรา ต้องต่อสู้เพื่อของเรา เราอยู่มานาน แท้ที่จริง เราอยู่มา
กี่ปีเอง ขนาดอยู่มาเท่านี้ เราก็หลงพออยู่แล้ว เขายังสร้างเรื่องมาให้หลงหนักขึ้น
ไปอีกอย่างนี้ 
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 พระพทุธองค์ตรัสว่า เมือ่ก่อนสตัว์ทัง้หลายยงัไม่ปราศจากโมหะ ถูกเครือ่ง
ผูกคือโมหะผูกไว้ นักฟ้อนร�าก็รวบรวมธรรมอันเป็นที่ตั้งของโมหะมาให้เขาดู 
เขากห็นกักว่าเดมิ พวกเราปกตกิห็ลงอยูแ่ล้ว เขาก็สร้างเรือ่งมาให้เราหลงหนกัขึน้ 
อย่างนี้ท�านองนี้นะ ที่หนักกว่านั้นคือบางคนไปเห็นดีเห็นงามกับเขาว่ามันดี  
มันยอดเยี่ยม อันนี้แหละ ถ้าไปยึดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ อันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิ

 พวกเราทั้งหลายก็อย่าไปยึดมั่นถือม่ันจริงจังกับอะไรเลย เพราะเดี๋ยว 
จะเป็นมิจฉาทิฏฐิ ใครว่าอย่างไรก็ฟังไว้ แล้วก็วางไว้ ความจริงมันเป็นความจริง 
วันยังค�่า อย่าไปยึดมัน ถ้าใครยึดนี่มันจะกลายเป็นทิฏฐิ ถ้ายึดผิดขึ้นมาก็อันตราย 
เราค่อยๆ เรยีน ค่อยๆ ศึกษาไป ใครว่าอย่างไรกฟั็งไว้ ใครพดูอย่างไรกฟั็งไว้ ค่อยๆ 
เรียนรู้ไป ปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสไป ส่วนสัจจะความจริงก็วางไว้ ควำมจริงมัน 
ไม่เปลี่ยน อย่ำไปยึดอย่ำไปถือเลย มันเป็นของกลาง ความจริงมันก็ต้องจริงอยู่
แล้ว ค่อยๆ ศึกษาไป ฝึกหัดขัดเกลาไป เดี๋ยวก็คงเห็นสักวันหรอก นี้อาศัยธรรมะ
ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ จะท�าให้เรามองทะลุชัดเจนขึ้น

 อ่านเรื่องนี้ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่บางที พวกเรายังมีความเข้าใจผิด
อยู่มาก เพราะเหตุนั้นแหละ มหรสพต่างๆ การแสดงอะไรต่อมิอะไรต่างๆ การ 
ละเล่นอะไรต่างๆ ท่านจึงว่าเป็นอบายมุข เป็นที่ตั้ง เป็นปากทางเป็นความเสื่อม 
ไม่จ�าเป็นต้องพูดถึงคนแสดงเลย ตอนนี้พูดถึงคนแสดงนะ 
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 แต่สิ่งต่างๆ เป็นของไม่เที่ยง ถ้าได้ฟังธรรมแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
อย่างผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าตาลบุตรนี้ แต่เดิมเป็นนักแสดง พอได้ฟังแล้วก็น�้าตาไหล 
ร้องไห้ ที่ร้องไห้นี้ไม่ใช่เพราะกลัวไปอบาย แต่เพราะถูกหลอกมานาน พวกเรา 
ถ้าได้ฟังธรรม ได้เข้าใจสจัธรรมจรงิๆ จะร้องไห้น�า้ตาตกกนัทกุคนแหละ เพราะว่า 
ถูกหลอกมานาน มันเป็นอย่างนั้น

 เราทั้งหลายก็ค่อยๆ ฟังไปเรื่อยๆ ศึกษา มองดู สังเกต จ�าหลักธรรมให้
แม่นๆ เช่น พื้นฐานก็คือทุจริตทั้ง ๑๐ นี้ไม่ดี เป็นกงจักร มันก็ต้องเป็นกงจักรอยู่
อย่ำงนั้น พูดเท็จ พูดเล่นเพ้อเจ้อเพื่อนั่นเพื่อนี่ แล้วมันจะมีแง่ดี มันไม่ได้หรอก 
ของไม่ดีมันก็ต้องไม่ดีอยู่อย่างนั้นแหละ ไปหลอกคนอื่นให้เขาลุ่มหลงนี่ เป็นความ
ดีไปไม่ได้หรอก เป็นไปไม่ได้ ต่อมาผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าตาลบุตร เลยขอบวชแล้วก็ได้
เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนา

 พวกเรานี้ แต่เดิมมีความเห็นผิด อาศัยธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้
ดแีล้ว ต่อมาก็เหน็ถูกยิง่ขึน้ได้ เดมิเป็นปุถชุนกส็ามารถเป็นพระอรยิเจ้าได้โดยอาศยั
ค�าสอนของพระพุทธเจ้า เพียงแค่ท�าเบื้องต้นให้ชัดเจน คือท�าความเห็นให้ตรง
เท่านัน้แหละกเ็ป็นโสดาบนัแล้ว ท่านจงึว่าพระโสดาบนันีเ้ป็นผูส้มบรูณ์พร้อมด้วย
ทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าขององค์มรรคอย่างนี้
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 ข้อปฏิบัติจริงๆ ก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ แต่เบื้องต้นยังไม่ต้องเต็มทั้งหมด 
เอาพอสมควรแล้วก็ท�าให้ดวงตานี้ชัดเจน ถ้ายังไม่ชัดก็ไปฝึกสติ ฝึกสมาธิ ท�าศีล 
ให้ดีๆ เพื่อจะให้มีตาเห็นชัด ถ้าเห็นชัดในแง่อริยสัจก็เป็นพระโสดาบันแล้ว นี ้
พระสูตรที่ ๑ ท่ีอ่านให้ฟังเกี่ยวกับอาชีพนักแสดง อาชีพอื่นๆ เราก็เปรียบเทียบ 
ในลักษณะท�านองนี้แหละ สามารถไปพิจารณาดูได้ 

 อีกอาชีพหนึ่งที่จะอ่านให้ฟัง คืออาชีพทหาร โยธำชีวสูตร ในข้อ ๓๕๕

ครั้งนั้น ผู้ใหญ่บ้านชื่อโยธาชีวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึง 
ที่ประทับ ฯลฯ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข้าพระองค์ได้ยนิค�าของพวกนกัรบอาชพีผูเ้คยเป็นอาจารย์และปาจารย์
ก่อนๆ กล่าวว่า นกัรบอาชพีคนใดอตุส่าห์พยายามในการสงคราม นกัรบ
พวกอื่นสังหารนักรบอาชีพผู้อุตส่าห์พยายามนั้นให้ถึงความตาย เขา 
หลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อสรชิต  
ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า อย่าเลย ผู้ใหญ่บ้าน จงพักปัญหา 
ข้อนี้ไว้ อย่าถามเราเลย

แม้ครั้งที่ ๒ ก็เหมือนกัน
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แม้คร้ังท่ี ๓ ผูใ้หญ่บ้านชือ่โยธาชวีะได้ทูลถามพระผูม้พีระภาคดงันี้
ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจรญิ ข้าพระองค์ได้ยนิค�าของพวกนกัรบอาชีพผูเ้ป็น
อาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ กล่าวว่า นักรบอาชีพคนใดอุตส่าห์พยายาม
ในการสงคราม นักรบพวกอื่นสังหารนักรบอาชีพผู้อุตส่าห์พยายามนั้น
ให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ 
เหล่าเทวดาชื่อสรชิต ในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสอย่างไร

พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ผู้ใหญ่บ้าน เราได้ห้ามท่านแล้วว่า 
อย่าเลย จงพักปัญหาข้อนี้ไว้ อย่าถามเราเลย แต่เอาเถิด เราจักตอบ 
แก่ท่าน นักรบอาชีพคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงคราม จิตถูกเขายึด 
ท�าไว้ผิด ตั้งไว้ไม่ดีในเบื้องต้นว่า สัตว์เหล่านี้จงถูกฆ่า จงถูกแทง จงขาด
สูญ จงพินาศ หรืออย่าได้มี นักรบพวกอื่นสังหารนักรบอาชีพผู้อุตส่าห์
พยายามนั้นให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในนรกชื่อ 
สรชิต ก็ถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักรบอาชีพคนใดอุตส่าห์พยายาม
ในการสงคราม นักรบพวกอื่นสังหารนักรบอาชีพผู้อุตส่าห์พยายามนั้น
ให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับ 
เหล่าเทวดาชื่อสรชิต ความเห็นของเขาเป็นมิจฉาทิฏฐิ และผู้เป็นมิจฉา
ทฏิฐเิรากล่าวว่ามคีตอิย่าง ๑ ใน ๒ อย่าง คอื นรกหรอืก�าเนิดสตัว์ดริจัฉาน

เม่ือพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ผู้ใหญ่บ้านชื่อโยธาชีวะได้
ร้องไห้ น�้าตาไหลพราก พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ผู้ใหญ่บ้าน เราได้ห้าม
ท่านแล้วว่า อย่าเลย ท่านจงพักปัญหาข้อนี้ไว้ อย่าถามเราเลย
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ผู้ใหญ่บ้านกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์มิได้
ร้องไห้เพราะพระองค์ตรัสอย่างนัน้กบัข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ถกูพวก
นักรบอาชีพผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆ หลอกลวงให้หลงมานาน
ว่า นักรบอาชีพคนใดอุตส่าห์พยายามในการสงคราม นักรบพวกอ่ืน
สังหารเขาผู้อุตส่าห์พยายามนั้นให้ถึงความตาย เขาหลังจากตายแล้วจะ
เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาชื่อสรชิต ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ฯลฯ ขอพระผู้มีพระภาค 
จงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจน
ตลอดชีวิต

โยธาชีวสูตรที่ ๓ จบ

 พระสตูรนีเ้กีย่วกบัอาชพีทหาร ในพระสตูรนีก้ม็ผีูใ้หญ่บ้านมาถาม ผูใ้หญ่บ้าน
ในยุคเก่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้าน เป็นหัวหน้าใหญ่ สมัยนี้ก็เป็นระดับบ๊ิกของทหาร  
มลีกูน้องทีเ่ป็นลกูบ้าน เป็นทหารท้ังหมูบ้่าน รบัจ้างไปรบทีโ่น่นทีน่ีอ่ะไรกว่็ากนัไป 
อาจารย์และปาจารย์สอนกันมาว่า ทหารอาชีพคนใดที่เข้าไปในการสงครามแล้ว 
ก็ต่อสู้เพื่อป้องกันประเทศ ป้องกันราชบัลลังก์ของพระราชาก็ดี อะไรก็ดี แล้วตาย
ในสงคราม ถกูคนอืน่ฆ่าตาย คนนัน้จะได้ไปสวรรค์ เนือ่งจากว่ารกัษาความสงบให้
แก่ประเทศชาติ รักษาผืนแผ่นดินให้กับคนนู้นคนนี้เขาก็ว่าไป อันนี้เขาก็สอน 
กันมา นายนี้ก็มีความเห็นอย่างคนอื่นเขานั่นแหละ ก็สอนลูกน้องต่อไป
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 เมื่อพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้น เขาก็ได้ทราบชื่อเสียง แล้วก็ได้ไปทูลถาม
พระพทุธเจ้า อย่างพวกเราโดยทัว่ไป บางทกีว่็า เอ... ทหารนีเ่ขากป็กป้องอธปิไตย
บ้านเมือง เขาก็ไปไล่ข้าศึกศัตรูให้เรา ถ้าเขาตายในหน้าที่ น่าจะดีนะ ไปสวรรค์ 
อะไรก็ว่าไป ถ้าเห็นอย่างนี้จริงๆ ยึดถือว่าเป็นจริงอย่างนี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ท�าไม 
จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิ เดี๋ยวจะบอกเหตุผลต่อไปนะ ท�าไมมันผิด ก็เพราะมันไม่ถูก 
นั่นแหละ ถ้ามันถูกมันก็ต้องถูก มันเป็นเรื่องของสัจธรรม ไม่ใช่เรื่องความเห็น 
ของใคร

 ดงันัน้ ความจริงเป็นความจริง หลกัง่ายๆ คอืเราอย่าไปยดึ อย่าไปถอื นัน่แหละ
มันง่าย แต่คนโดยท่ัวไป ชอบยึดถือกัน พวกเราเลยถือกันคนละอย่างสองอย่าง 
อย่างนัน้อย่างนี ้ถ้าถอืผดิแล้วไม่ยอมปล่อย จะมคีต ิ๒ อย่าง อนัตรายมาก ส�าหรบั
พวกเรา ใครจะถูกจะผิด อะไรอย่างไร ก็ปล่อยวางไป อย่าไปยึดถือให้มันเป็นทิฏฐิ 
อย่าไปยึดมั่นถือมั่น อย่าไปส�าคัญมั่นหมาย ค่อยๆ ฝึก ค่อยๆ หัดไป ศาสนาก็ไม่ใช่
ของเราหรอก เป็นของพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นสจัจะกเ็ป็นความจรงิ ไม่ใช่ของใครหรอก 
ไม่ใช่ทัง้ของเรา ทัง้ของผู้อ่ืน อย่าไปยดึม่ันหมายกนั อย่างนีน้ะครบั
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 ตามพระสูตรก็ว่า นายคนนี้เขาก็ฟังอาจารย์ก่อนๆ มา ทหารเก่าก่อนๆ มา 
บอกว่า ทหารอาชีพคนไหนที่ไปรบนะ แล้วตั้งใจรบอย่างดี ตั้งใจท�าหน้าที่ ปกปัก
รกัษาบ้านเมอืง คุ้มครองประเทศอะไรกว่็าไป เวลาทหารพดู ท่านอาจจะเคยได้ยนิ 
รู้สึกตื่นเต้นไปกับเขานะ รักษาประเทศ รักษาบ้านเมืองให้คนนั้นคนนี้ ถ้าว่าตาม
เปน็จรงิแลว้ บ้านเมืองเปน็ของใครมัย้ ไมเ่ป็นของใคร มนักเ็ปน็ธาต ุดิน น�้า ไฟ ลม 
ธรรมดานี่เอง ถ้าเข้าใจลึกซึ้งนี่ก็ไม่ยากอะไร แต่ทีนี้ ปุถุชนยังมีโอกาสที่จะหลง 
ได้ง่ายอย่างน้ี ก็เป็นโทษของความเป็นปุถุชน ท่านทั้งหลายจะได้เห็นคุณค่าของ
ความเป็นอริยเจ้า เดินไปที่ไหนก็ไม่มีหลงอีกต่อไปแล้ว แต่ปุถุชนนี่ต้องระวัง มีที่
ให้หลงเยอะ ผมยกตัวอย่างมาเรื่องหนักๆ เลย เป็นเรื่องนักแสดงท�าให้คนหลง ให้
คนรักกันเกลียดกันอย่างนั้นอย่างนี้ วันๆ เขาก็โกรธกันอยู่แล้ว จะตบคนนั้นคนนี้
อยู่แล้ว นักแสดงก็ไปแสดงซะเหมือนเลย บางทีแม่ค้าตามตลาดเขาอยากจะตบ 
นักแสดงด้วย อย่างนี้ คนก็โทสะเยอะอยู่แล้ว เอาเหตุอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะไปวาง
ในมหรสพ ดูซิมันจะเป็นอย่างไร ตนเองก็หลง ท�าให้คนอื่นหลง ยิ่งมาเห็นผิดซ�้า
ด้วย เหน็ว่า เป็นการท�าให้คนอืน่เขาได้พักผ่อน ผ่อนคลายอารมณ์ อย่างนีม้นัเหน็ผดิ
ชดัๆ อยูแ่ล้ว
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 ทีนี้ มาพูดถึงเร่ืองทหารบ้าง ก็คล้ายๆ กัน ทหารเวลาเข้าไปรบ อุตส่าห์
พยายามในการสงครามท�าหน้าท่ีอย่างดี จิตของเขาก็จะตั้งไม่ดีในเบื้องหน้าว่า  
สัตว์เหล่านี้ก็คือศัตรูนั่นแหละ คนที่มำรุกรำน จงถูกฆ่ำ ถูกแทง จงขำดสูญ  
จงพินำศไป จงหนีจำกที่นี้ไป จงอย่ำได้อยู่ เพราะที่นี้เป็นที่อยู่ของเรา หรือ
ประเทศของเรา คดิแต่อย่างนี ้เขากท็�าอย่างเตม็ทีท่เีดยีว แท้ทีจ่รงิ แผ่นดนิมันไม่ใช่
ของใคร มนัเป็นของกลางๆ ความคดิอย่างนี ้มนักเ็ป็นควำมคดิพยำบำท ซึง่กเ็หน็
ชดัอยู ่พอเข้าสูส่งคราม จิตเป็นอย่างนี ้จิตไม่ดีอย่างนี ้ถ้าถกูยงิตายเป็นอย่างไรครบั 
ก็ตกนรกนะ

 บางคนไม่ได้รบ ไม่ได้ท�าอะไรกับเขาหรอก แค่เห็นผิดอย่างเดียวเท่านั้น 
พวกที่ไปรบ จิตแบบนี้ก็เป็นเรื่องของคนนั้นไปแล้ว จิตไม่ดีอย่างนี้ ก็มุ่งแต่จะ
เอาชนะเขา มุง่แต่จะไล่เขาหน ีมุง่แต่จะให้เขาหมดไป ตายไป ให้มันหมดศัตร ูหมด
ข้าศึกอะไรก็ว่าไป ส่วนค�าสรรเสริญของพวกเบื้องหลัง นอนสบายอยู่บ้าน คุณไป
รบแทนประชาชน ฆ่าศัตรูให้ตายหมด อย่าให้เหลือเลย คุณเป็นช้ันแนวหน้า  
มีความกล้าหาญ เป็นคนดีมาก สมควรได้รับการยกย่องเชิดชู ภูมิใจมากอย่างนั้น
อย่างนี ้ดไีม่ด ีกต็กอบายเอา จึงต้องเปล่ียนความเห็นให้ไวๆ ถ้าผดิไปแล้วกไ็ม่ว่ากนั 
ความเห็นจะต้องให้ถูกต้องไว้



303  

 บางคนไม่ได้ไปรบกับเขาหรอก แค่มคีวามเห็นผดิว่า ทหารคนใดทีต่ัง้ใจรบ 
เพือ่บ้านเพือ่เมอืงอย่างนัน้อย่างนี ้ตัง้ใจรบข้าศึกศัตรูอะไรต่างๆ ถกูฆ่าตายในสงคราม 
คนนั้นจะได้ไปสวรรค์ แค่เห็นผิดอย่างนี้ มีคติ ๒ อย่าง เพราะว่าความเห็นนั้น 
เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้าพยาบาทคนอื่นมันจะดีได้ไหม ไม่ได้หรอก ไม่ว่าจะกับคนหรือ
กับใครหรอก ถ้าเป็นทหารอาชีพนี่ ก็จะมีความพยาบาทกับศัตรูผู้รุกราน ซึ่งศัตรู
คนนัน้มีคณุเยอะด้วย เพราะเกดิเป็นคน มีความคดิท่ีไม่ดต่ีอสตัว์นีก็่บาปแล้ว อนันี้
คดิไม่ดกีบัคน คิดจะฆ่าคนน่ีแหละมนับาปหนกั นีผ้มก็ยกตวัอย่างเรือ่งความเหน็ผิด
ขึ้นมา ตามพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ 

 ท่านทัง้หลายกส็ามารถทีจ่ะน�าไปพิจารณาดวู่า ผิดมันกเ็ป็นผิดอยูว่นัยงัค�า่ 
เรื่องที่ยกมาก็ไม่ยาก ใช้หลักของทุจริต ๑๐ มาจับก็พอแล้ว ถ้าเกี่ยวกับทุจริตไม่ดี
ทั้งนั้น ผิดทั้งนั้นแหละ นี้ก็อ่านให้ฟัง ๒ พระสูตรด้วยกัน ความจริง อาชีพอื่นก็มี
มากมายที่ผิดนะ ถ้าได้ตัวอย่างแล้ว ท่านก็สามารถที่จะไปพิจารณาได้ หลักง่ายๆ 
ก็คือ ดี ชั่ว อยู่ที่กรรม ถ้าท�ากรรมชั่วทุจริต อะไรที่เกี่ยวข้องกับทุจริตมันก็ต้องตก
อบาย ทุจริตแล้วจะไปสวรรค์นี่มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าใครไปเห็นว่าท�าทุจริต เช่น พูด
ให้คนหวัเราะกนั เล่นตลกโปกฮา เพ้อเจ้อ แล้วจะได้ไปสวรรค์ อย่างนีเ้รยีกว่าความ
เห็นผิด ถ้าพูดตลกโปกฮา แล้วหวังจะได้ไปนรก อันนี้เรียกว่าเห็นถูก แต่ถ้าเห็นว่า
จะไปสวรรค์อันนี้เห็นผิด เห็นกงจักรเป็นดอกบัวทีเดียว
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 พวกเราทั้งหลายอย่างน้อยก็ต้องเห็นถูกไว้ ส่วนจะท�าได้มากได้น้อยก็ค่อย
ว่ากัน เห็นถูกนี่มันดี จะได้ท�าความเพียรเพื่อระวัง ยับยั้ง ละสิ่งไม่ดี เข้าถึงสิ่งดีงาม 
ส่ิงที่ควรเข้าถึงก็คือนิพพาน ตอนนี้ยังไม่เข้าถึงก็ต้องรู้ก่อน รู้ว่าความดับทุกข์คือ
นิพพาน หนทางคืออริยมรรคมีองค์ ๘ แล้วก็เดินไปเรื่อย ของไม่ดีก็ค่อยๆ ละไป
อย่างนี้ นี่อาศัยความเห็นถูกต้อง อาศัยสัมมาทิฏฐิ ซึ่งผู้ที่จะเบาใจได้ในเรื่องนี้ 
สบายใจได้ก็คือพระโสดาบัน ส่วนปุถุชนยังสบายใจไม่ได้ ทุกท่านไม่รู้สบายใจกัน
หรือยัง เดี๋ยวมีผิดขึ้นมาเรื่อย หลักง่ายๆ คือ มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นมา นึกว่าดีอะไร
ขนาดไหน เห็นว่าดีขนาดไหน ก็อย่าไปยึด เพราะถ้ายึดมันจะเป็นทิฏฐิ มันจะเป็น
ความเห็นผิด ถ้ายึดเป็นทิฏฐิแล้วไม่ยอมปล่อย อันนี้อันตราย

 ปถุชุนนัน้เป็นผูท้ีม่ทีฏิฐยิงัไม่สมบรูณ์ ยงัมีความเห็นไม่ชดัเจน จงึไม่ควรจะ
ไปยึดความเห็นอะไรทั้งนั้น ผู้ที่มีทิฏฐิสัมปันโน ทิฏฐิสมบูรณ์คือพระโสดาบัน ท่าน
สบายแล้ว เห็นชีวิตเป็นไปในรูปกระแส พวกปุถุชนเราให้นับถือพระรัตนตรัย 
เป็นหลักก็พอ พระพุทธเจ้าตรัสว่าอย่างไร ก็ท�าอย่างนั้นไปเรื่อยๆ ศึกษาไปเรื่อย 
ท�าไปเรื่อย จนเป็นโสดาบันแล้ว จะได้มีทิฏฐิที่บริบูรณ์ต่อไป 
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 จะอ่านอีกพระสตูรหนึง่ให้ฟัง เกีย่วกบัเรือ่งการกนิเนือ้ไม่กินเนือ้ เพราะว่า
ช่วงนี้หลายท่านก็ไม่กินเนื้อกันอะไรกัน อันนี้ก็ไม่เป็นไร จะกินหรือไม่กินก็ไม่เกี่ยว
กับดีหรือไม่ดี ถ้าใครเอามาเกี่ยวกัน ก็ผิดอีกเหมือนกัน เดี๋ยวจะอ่านอีกพระสูตร
หนึ่งให้ฟัง ถ้ำเห็นว่ำ ไม่กินเน้ือน่ีมันดีนะ ท�ำให้จิตใจสะอำดบริสุทธิ์อย่ำงนั้น
อย่ำงนี้ อันนี้ผิด ท�ำไมมันผิด เพรำะมันไม่ถูก สิ่งที่จะท�ำให้จิตใจสะอำดบริสุทธิ์ 
คืออริยมรรคมีองค์ ๘ อันอื่นท�ำให้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้ แม้แต่ศีลก็ยังท�าไม่ได้ ถ้าเห็น
ว่ารักษาศีลจะท�าให้จิตใจบริสุทธิ์น้ีก็ผิดนะ เจริญเมตตาเยอะๆ ท�าให้จิตบริสุทธิ ์
กผ็ดิ ผดิหมด ท�าไมผดิ เพราะมนัไม่ถกู ท่ีถกูทีจ่ะท�าให้บรสิทุธิไ์ด้มมีรรคอย่างเดยีว 
ทางเดียวคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ผู้ท่ีถึงตรงน้ีคือพระโสดาบัน แต่ปุถุชนนี้มีโอกาส
หลงไปทางนั้นทางนี้เยอะ ศีลท�าให้บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ ถ้าท�าแบบหยาบๆ  
ในยคุเก่าๆ ในอินเดยีมวิีธมีากมาย บางคนกอ็าบน�า้ในแม่น�า้คงคาจะบรสิทุธิ ์อนัโน้น
จะบริสุทธิ์ แตะขี้วัวจะมีความสุข จะบริสุทธิ์ได้ คิดไปเรื่อย

 พอรุ่นหลังถึงรุ่นพวกเรามาก็ลึกซ้ึงขึ้น ไม่กินเน้ือสัตว์นะ จะได้มีเมตตา 
ต่อสตัว์อย่างนัน้อย่างนี ้จะได้ไม่คิดฆ่าเขา เป็นคนดมีเีมตตา มจีติใจสะอาดบรสิทุธิ ์
อันนี้ผิดนะ ผู้ที่อยู่ด้วยเมตตำอย่ำงแท้จริง คือผู้ที่พยำยำมลดละกิเลส เดินไปให้
ถึงนิพพาน ต่อไปจะได้ไม่มีความพยาบาท ไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นอีก อย่างนี ้
จึงเป็นผู้อยู่ด้วยเมตตา อยู่ด้วยไม่พยาบาท อย่างพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้ ไม่ได้มี 
ความคิดพยาบาทใคร ชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่พยาบาทไหม ยังไม่ได้ชื่ออย่างนั้น 
เพราะว่ายังไม่ได้ถึงนิพพาน ผู้ท่ีจะอยู่ด้วยแบบไม่เบียดเบียน คือผู้ที่พยายาม 
เดินตามมรรคให้ถึงนิพพาน นั่นแหละเรียกว่าผู้อยู่อย่างไม่เบียดเบียน 
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 ผมยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอ่านให้ฟัง ท่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจได้ 
ถูกต้องขึ้น ได้เห็นโทษของความเป็นปุถุชน ท่ีมีโอกาสหลง ประเด็นโน้นบ้าง 
ประเด็นนีบ้้าง เห็นคุณค่าของพระโสดาบนัท่ีไม่มีทางหลงเลย เป็นโสดาบนันี ่ดมีาก
จริงๆ 

 ผมจะอ่านเกี่ยวกับการฉันเนื้อของพระให้ฟัง แสดงถึงเนื้อที่เหมาะสมและ
ไม่เหมาะสม ฉันได้หรือฉันไม่ได้ และมีเรื่องเกี่ยวกับ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
เข้ามาเกีย่วข้อง มันเกีย่วข้องกบัเนือ้ไหม ถ้าเราเข้าใจตามหลักธรรมท่ีพระพทุธองค์
ตรัสแล้ว ก็จะตัดสินง่าย การที่กินเนื้อหรือไม่กินเนื้อนั้น ไม่เกี่ยวกับเมตตาหรือไม่
เมตตาหรอก เป็นคนละประเด็นกัน เรื่องอาหารกับเรื่องจิตใจ มันคนละเรื่องกัน 
ถ้าใครมาพูดว่า ถ้าคุณไปกินเนื้อแล้วคุณก็ไม่เมตตาต่อสัตว์ อันนี้เป็นความเห็นผิด 
ถ้าบอกว่า กินแต่ผักสิจะได้เมตตาต่อสัตว์ จะได้ปล่อยสัตว์เป็นทาน อย่างนี้ก็ผิด 
ผิดทั้งนั้น ท�าไมมันผิด ก็เพราะไม่ถูกนั่นแหละ 

 ในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ชีวกสูตร ข้อ ๕๑

ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
สมยัหนึง่ พระผูม้พีระภาคประทับอยู ่ณ สวนมะม่วงของหมอชวีก

โกมารภัจ เขตกรุงราชคฤห์ ครั้งนั้นแล หมอชีวกโกมารภัจเข้าไปเฝ้า 
พระผู้มีพระภาคถึงท่ีประทับ ถวายอภิวาทแล้วน่ัง ณ ท่ีสมควร ได้
กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า 
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้ฟังมาอย่างนีว่้า “ชนทัง้หลาย
ฆา่สตัว์ เจาะจงถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมก็ทรงทราบการนัน้ 
แต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ ที่เขาอาศัยพระองค์ท�า”

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนี้ว่า “ชนทั้งหลาย 
ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้น 
แต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ ที่เขาอาศัยพระองค์ท�า” ชน
เหล่านั้นจะชื่อว่าพูดตรงตามท่ีพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่
พระผู้มีพระภาคด้วยค�าเท็จหรือ ชื่อว่ากล่าวแก้อย่างสมเหตุสมผลหรือ 
ไม่มีบ้างหรือที่ค�ากล่าวเช่นนั้นและค�าที่กล่าวต่อๆ กันมา จะเป็นเหตุให้
ถูกต�าหนิได้”

 ข้อ ๕๒ 

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ชวีก ชนเหล่าใดกล่าวอย่างนีว่้า “ชนทัง้หลาย 
ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายพระสมณโคดม พระสมณโคดมก็ทรงทราบการนั้น 
แต่ก็ยังเสวยเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงพระองค์ ที่เขาอาศัยพระองค์ท�า” ชน
เหล่านัน้ไม่ชือ่ว่าพูดตรงตามท่ีเรากล่าวไว้ แต่ชือ่ว่ากล่าวตูเ่ราด้วยค�าเทจ็ 
ที่ไม่มีอยู่ 

เรากล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ 
๑. เนื้อที่ตนเห็น
๒. เนื้อที่ตนได้ยิน 
๓. เนื้อที่ตนสงสัย 
เรากล่าวเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันไว้ด้วยเหตุ ๓ ประการนี้แล 
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เรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ 
๑. เนื้อที่ตนไม่เห็น 
๒. เนื้อที่ตนไม่ได้ยิน 
๓. เนื้อที่ตนไม่สงสัย 
ชีวก เรากล่าวเนื้อที่ภิกษุควรฉันไว้ด้วยเหตุ ๓ ประการนี้แล

 ข้อ ๕๓ 

ชีวก ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยบ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ 
เธอมีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ อยู่ ทิศที่ ๒ ก็เหมือนกัน ทิศที่ ๓  
ก็เหมือนกัน ทิศท่ี ๔ ก็เหมือนกัน ทิศเบื้องบน ทิศเบ้ืองล่าง ทิศเฉียง  
แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถาน ด้วยเมตตาจิต อันไพบูลย์ 
เป็นมหัคคตะ ไม่มขีอบเขต ไม่มเีวร ไม่มคีวามเบยีดเบยีนอยู ่ด้วยประการ
อย่างนี้ คหบดีหรือบุตรคหบดีเข้าไปหาเธอแล้วนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหาร
ในวันรุ่งขึ้น เมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมนต์ เมื่อล่วงราตรีนั้นไป ในเวลา
เช้า เธอครองอนัตรวาสก ถอืบาตรและจวีรเข้าไปยงัทีอ่ยูข่องคหบดีหรอื
บตุรคหบด ีนัง่บนอาสนะทีป่ลูาดไว้แล้ว คหบดหีรอืบตุรคหบดนีัน้องัคาส
เธอด้วยบิณฑบาตอันประณีต เธอไม่คิดอย่างนี้ว่า “ดีจริง คหบดีหรือ
บุตรคหบดีน้ีพึงองัคาสเราด้วยบณิฑบาตอนัประณตี” ทัง้ไม่คดิอย่างนีว่้า 
“ท�าอย่างไรหนอ คหบดีหรือบุตรคหบดีจึงจะอังคาสเราด้วยบิณฑบาต
อนัประณตีเช่นน้ีตลอดไป” เธอไม่ก�าหนดั ไม่ยนิดี ไม่รีบฉันบิณฑบาตนัน้ 
มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออกจากทุกข์ ฉันอยู่ 
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ชีวก เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ในสมัยนั้น ภิกษุนั้นย่อมคิด
เพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง หรือเพื่อเบียดเบียน 
ทั้ง ๒ ฝ่ายบ้างหรือไม่”

หมอชีวกโกมารภัจทูลตอบว่า “ไม่ พระพุทธเจ้าข้า”
พระผูม้พีระภาคตรัสถามว่า “ในคราวนัน้ ภกิษนุัน้ชือ่ว่าฉนัอาหาร

อันไม่มีโทษเลย ใช่หรือไม่”
หมอชวีกโกมารภจัทูลตอบว่า “ใช่ พระพทุธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์

ผูเ้จรญิ ข้าพระองค์ได้ยนิมาแล้วว่า “พรหมมปีกตอิยูด้่วยเมตตา” ค�ากล่าว
ที่เพียงได้ยินมานี้ ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้ 
เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยเมตตา”

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ชวีก บุคคลจะพงึมีความพยาบาทเพราะ
ราคะ โทสะ โมหะ ใด ราคะ โทสะ โมหะ นั้น ตถาคตละได้แล้ว ตัดราก
ถอนโคน เหมอืนต้นตาลทีถู่กตดัรากถอนโคนไปแล้วเหลอืแต่พืน้ที ่ท�าให้
ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ชีวก หากเธอกล่าวหมายถึงการละราคะ โทสะ 
โมหะนี้ เราเห็นด้วย”

หมอชวีกโกมารภจักราบทลูว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระองค์
กล่าวหมายถึงการละราคะ โทสะ โมหะ นี้แล พระพุทธเจ้าข้า”
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 ข้อ ๕๔

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ชวีก ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้อาศยับ้านหรอื
นิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ เธอมีกรุณาจิต... มีมุทิตาจิต... มีอุเบกขาจิต  
แผ่ไปตลอดทิศท่ี ๑ อยู่ ทิศท่ี ๒... ทิศท่ี ๓... ทิศที่ ๔... ทิศเบ้ืองบน  
ทิศเบื้องล่าง ทิศเฉียง แผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถาน ด้วย
อุเบกขาจิตอันไพบูลย์ เป็นมหัคคตะ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความ
เบียดเบียนอยู่ ด้วยประการอย่างนี้ คหบดีหรือบุตรคหบดีเข้าไปหาเธอ
แล้วนิมนต์เพื่อฉันภัตตาหารในวันรุ่งขึ้น เมื่อภิกษุต้องการจึงรับนิมนต์ 
เมื่อล่วงราตรีนั้นไป ในเวลาเช้า เธอครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวร 
เข้าไปยงัทีอ่ยูข่องคหบดีหรอืบตุรคหบด ีน่ังบนอาสนะทีเ่ขาปูลาดไว้แล้ว 
คหบดีหรือบุตรคหบดีอังคาสเธอด้วยบิณฑบาตอันประณีต เธอไม่คิด
อย่างนี้ว่า “ดีจริง คหบดีหรือบุตรคหบดีนี้พึงอังคาสเราด้วยบิณฑบาต
อนัประณตี” ทัง้ไม่คดิอย่างนีว่้า “ท�าอย่างไรหนอ คหบดหีรอืบุตรคหบดี
จงึจะอังคาสเราด้วยบณิฑบาตอนัประณตี เช่นนีต้ลอดไป” เธอไม่ก�าหนดั 
ไม่ยินดี ไม่รีบฉันบิณฑบาตนั้น มีปกติเห็นโทษ มีปัญญาเครื่องสลัดออก
จากทุกข์ ฉันอยู่ 

ชีวก เธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร ในสมัยนั้น ภิกษุนั้นย่อมคิด
เพื่อเบียดเบียนตนบ้าง เพื่อเบียดเบียนผู้อื่น หรือเบียดเบียนทั้ง ๒ ฝ่าย
หรือไม่”

หมอชีวกโกมารภัจทูลตอบว่า “ไม่ พระพุทธเจ้าข้า”
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พระผูม้พีระภาคตรัสถามว่า “ในคราวนัน้ ภกิษนุัน้ชือ่ว่าฉนัอาหาร
อันไม่มีโทษเลย ใช่หรือไม่”

หมอชวีกโกมารภจัทูลตอบว่า “ใช่ พระพทุธเจ้าข้า ข้าแต่พระองค์
ผู้เจรญิ ข้าพระองค์ได้ยนิมาแล้วว่า “พรหมมปีกตอิยูด้่วยอเุบกขา” ค�ากล่าว
ที่เพียงได้ยินมานี้ ข้าพระองค์เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นพยานได้ 
เพราะพระผู้มีพระภาคเองก็ทรงมีปกติอยู่ด้วยอุเบกขา”

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ชีวก บุคคลจะพึงมีความเบียดเบียน มี
ความไม่ยินดี มีความกระทบกระทั่ง เพราะราคะ โทสะ โมหะ ใด ราคะ 
โทสะ โมหะ นั้น ตถาคต ละได้แล้ว ตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูก
ตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ ท�าให้ไม่มี เกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ ชีวก 
หากเธอกล่าวหมายถึงการละราคะ โทสะ โมหะนี้ เราเห็นด้วย”

หมอชวีกโกมารภจักราบทลูว่า “ข้าแต่พระองค์ผูเ้จรญิ ข้าพระองค์
กล่าวหมายถึงการละราคะ โทสะ โมหะนี้แล พระพุทธเจ้าข้า”

 ข้อ ๕๕ 

พระผูม้พีระภาคตรสัว่า “ชวีก เหตใุห้ประสพสิง่ทีไ่ม่เป็นบญุ ๕ ประการ 
ของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคต คือ 

๑. การที่เขากล่าวอย่างนี้ว่า “พวกท่านจงไปน�าสัตว์ชนิดโน้นมา” 
นี้เป็นเหตุให้ประสพสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ ๑ 

๒. การที่สัตว์นั้นได้รับทุกข์โทมนัสขณะถูกผูกคอน�ามา นี้เป็นเหตุ
ให้ประสพสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ ๒ 
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๓. การที่เขากล่าวอย่างนี้ว่า “พวกท่านจงไปฆ่าสัตว์ชนิดนี้” นี้ 
เป็นเหตุให้ประสพสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ ๓ 

๔. การทีส่ตัว์นัน้ได้รบัทกุข์โทมนสัขณะถกูฆ่า นีเ้ป็นเหตุให้ประสบ
สิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมากประการที่ ๔ 

๕. การที่เขาท�าให้ตถาคตหรือสาวกของตถาคตยินดีด้วยเนื้อ 
ทีไ่ม่สมควร นีเ้ป็นเหตใุห้ประสพสิง่ทีไ่ม่เป็นบุญเป็นอนัมากประการที ่๕ 

ชีวก เหตุให้ประสพสิ่งที่ไม่เป็นบุญเป็นอันมาก ๕ ประการนี้แล 
ของบุคคลผู้ฆ่าสัตว์เจาะจงถวายตถาคตหรือสาวกของตถาคต”

เมื่อพระผู ้มีพระภาคตรัสอย่างน้ีแล้ว หมอชีวกโกมารภัจจึง
กราบทลูว่า “น่าอศัจรรย์จรงิ ไม่เคยปรากฏ พระพทุธเจ้าข้า ภกิษทุัง้หลาย
ฉันเฉพาะภัตตาหารที่สมควร ภิกษุทั้งหลายฉันเฉพาะอาหารที่ไม่มีโทษ 
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้า
แต่พระองค์ผู้เจริญ พระภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก พระผู้
มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของท่ีคว�่า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตาม
ประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่า “คนมีตาดีจักเห็นรูปได้” ข้าพระองค์นี้ขอ
ถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระ
ผู้มีพระภาคจงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะ ตั้งแต่วันนี้
เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต” ดังนี้แล

ชีวกสูตรที่ ๕ จบ
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 นี้เป็นอีกพระสูตรหนึ่ง กล่าวเกี่ยวกับเรื่องการฉันเนื้อ เนื้อที่ควรกับเนื้อ 
ทีไ่ม่ควร และเกีย่วกับเรือ่งมเีมตตา ไม่มเีมตตา อยูด้่วยเมตตา อยูด้่วยกรณุา มุทติา 
อเุบกขา เป็นอย่างไรจงึจะถกูต้องนะ พวกเราอยูใ่นโลกกค็งได้ยนิค�าเหล่านีอ้ยูเ่รือ่ย 
เราจะได้ไม่เข้าใจผิด ต้องเป็นคนมีหลักการที่ดี ถ้าเป็นพระโสดาบันท่านก็ไม่มีวัน
เข้าใจผิดหรอก แต่พวกเราปุถุชนต้องระวังกันสักนิดหนึ่ง ฟังอะไรก็อย่าไปยึดถือ
จริงจัง อย่าไปส�าคัญมั่นหมาย ฟังแล้วก็จ�ำไว้ เอำมำสอบทวนดูกับค�ำสอนของ
พระพทุธเจ้ำ ถ้าเข้าใจหลักกรรม กฎของกรรมอย่างชัดเจน นีก่ง่็ายแล้ว แต่พวกเรา
ฟังเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมมานาน ดูเหมือนเข้าใจนะ ยากที่จะเข้าใจจริงๆ  
แค่โดนด่าหน่อยเดียว ความรู้เร่ืองกรรมเร่ืองผลของกรรมก็หายหมดแล้ว ขอตบ
มันก่อน ความจริงที่โดนด่าก็ดี โดนนินทาอะไรก็ดี มันเป็นวิบาก เป็นเศษกรรม 
ที่ตนท�ามาทั้งนั้นแหละ ตามหลักมันเป็นอย่างนั้น

 เรือ่งทุจริตอะไรต่างๆ ท่ีง่ายๆ ท่ีผมยกตวัอย่างมานี ่บางท่านเคยได้ยนิแล้ว 
อาจจะหลงตามชาวโลกเขาไปบ้างเหมอืนกนักม็ ีจงึควรฟังธรรมะไว้ดีๆ  ทางเมอืงไทย
เราก็รบัประเพณ ีหรืออะไรต่างๆท่ีเขานยิมกันเข้ามามาก รบัเอากินเจเข้ามาอย่างนี้ 
ถ้าเป็นเรื่องสุขภาพด้านร่างกาย ปรับธาตุในร่างกาย อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร 
เนื่องจากเนื้อสัตว์อาจจะมีเชื้อโรคเยอะ ก็ลดลงบ้าง กินผักซะบ้าง อย่างนี้ก็ไม่มี
ปัญหาอะไร ถ้าเอามาเกี่ยวกับเรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องถูก เรื่องผิด เรื่องเมตตา เรื่อง
ไม่เมตตา ก็มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย 
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 ในพระสูตรนี้ พระพุทธองค์ตรัสกับหมอชีวกโกมารภัจ ท่านได้เป็น 
พระโสดาบนันะ หลายท่านอาจจะเคยได้ยนิชือ่ ถ้าเกีย่วกบัการรักษาโรค โดยเฉพาะ
เกี่ยวกับแผนโบราณ ก็จะมีรูปปั้นของท่านไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงอยู่เสมอ ท่านเป็น
พระโสดาบัน พระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันอยู่ ๓ ประการ มันไม่ได้
เกี่ยวกับเนื้อ ดีไม่ดีไม่ได้อยู่ที่เนื้อ อยู่ที่จิตใจ อยู่ที่กิเลส เมตตาหรือไม่เมตตาไม่ได้
อยู่กับเนื้อ อยู่กับจิต

 พระองค์ตรัสถึงเนื้อที่ภิกษุไม่ควรฉันด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อที่ตนได้
เห็นเขาฆ่า ญาติโยมเขาจัดงาน นิมนต์พระมาแล้ว เห็นเขาฆ่าอยู่จะๆ เลย ฆ่าตัวนี้
เพื่อให้เราฉัน แล้วยังขืนฉันอย่างนี้ไม่ได้ อันนี้ผิด เนื้อนี้ไม่เหมาะสม หรือเนื้อที่
ได้ยิน ได้ยินเขาพูดกันว่า พรุ่งนี้เขาจะท�างานบุญใหญ่ ฆ่าหมูหรือฆ่าไก่ตัวนั้นตัวนี้
ท�าอาหารถวายพระ อย่างนี ้ถ้าขนืไปฉนั แบบนีไ้ม่ได้ หรอืเนือ้ทีส่งสัยว่าเขาฆ่าเพือ่
เราไหม ฆ่าเจาะจงเพ่ือเรา ชาวโลกเขากฆ่็าสตัว์อยูแ่ล้ว นีเ้ป็นเรือ่งธรรมดา ถ้าเป็น
เนื้อที่ทั่วๆ ไป นี้ไม่มีใครสงสัยอะไรหรอก เป็นแค่อาหาร เขาถวายอาหาร ก็รับมา
ฉันได้ แต่ถ้าได้เห็น ได้ยิน ได้สงสัยว่าเขาฆ่าเจาะจงเรามาเลยนะตัวนี้ อันนี้เป็น
เนื้อที่ไม่ควร
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 ส่วนเนื้อที่ควร ฉันได้ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ เนื้อที่ไม่ได้เห็น ไม่ได้เห็นว่า
เขาฆ่ามาเพือ่เราเลย ไม่ได้ยนิ ไม่มใีครบอกว่าเขาฆ่าเพือ่ท่าน แล้วกไ็ม่ได้สงสยัอะไร 
เขาก็ฆ่าของเขาปกติ ชาวโลกนี่ มีทั้งคนฆ่าสัตว์กับคนไม่ฆ่าสัตว์ คนฆ่าสัตว์มีเป็น
ประจ�าอยูแ่ล้ว อนันีไ้ม่ได้มอีะไร เป็นเนือ้ท่ีสมควร ท่านทัง้หลายกม็ข้ีอมลูทีถ่กูต้อง
ในการพิจารณาเรื่องนี้ เนื้อที่ไม่ควรฉันก็ด้วยเหตุ ๓ ประกำร คือ เนื้อที่ตนเห็น 
เนื้อที่ตนได้ยิน และเนื้อที่ตนสงสัย และเนื้อที่ควรฉันก็ด้วยเหตุ ๓ ประการ คือ 
เนื้อที่ตนไม่ได้เห็น เนื้อที่ตนไม่ได้ยิน และเนื้อที่ตนไม่ได้สงสัย อันนี้ก็หมดปัญหา
เรื่องฉันเนื้อ หรือไม่ฉันเนื้อไปแล้ว สรุปคือฉันเนื้อได้ แต่ต้องเป็นเนื้อที่เหมาะ 
ที่สมควร

 ทีนี้ มาถึงประเด็นเรื่อง ฉันเนื้อ มันมีเมตตาไหม เกี่ยวอะไรกันไหม 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงภิกษุในธรรมวินัยนี้อาศัยหมู่บ้านหนึ่งอยู่ ท่านก็ประพฤติวัตร
ปฏิบัติธรรม จิตของท่านประกอบด้วยเมตตา เวลาทีเ่ข้าไปฉนัในหมูบ้่าน ญาตโิยม
มานิมนต์ท่านก็ไป ถ้าจิตท่านมีเมตตา มันไม่ได้อยู่ที่เนื้อแล้ว อยู่ที่จิตท่านมีเมตตา 
ตอนเขามาถวาย ท่านก็ไม่ได้คิดว่า ขอให้ถวายเราแต่ของดีๆ อร่อยๆ หรือว่าท�า
อย่างไรเขาจึงจะถวายเราต่อไปอีกในอนาคต จะได้ฉันดีๆ อย่างนี้ต่อไปอีก ท่าน 
ไม่ได้ก�าหนัด ไม่ได้ยินดี ไม่ได้มูมมาม รีบฉัน มีปกติมองเห็นโทษ มีปัญญาเครื่อง
สลดัออก แล้วกฉ็นั อย่างนี ้พระองค์กถ็ามหมอชวีกว่า ในตอนนัน้ ตอนฉันเนือ้อยูน่ัน่ 
ภิกษุมีความคิดเบียดเบียนตนไหม มีความคิดเบียดเบียนผู้อื่นไหม มีความคิด
เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายไหม ตอบว่า ไม่มีเลย
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 ดังนั้น การฉันอาหารอย่างนั้น เป็นการฉันไม่มีโทษ มีโทษหรือไม่มีโทษ  
มันไม่ได้อยู่ที่เนื้อ มันอยู่ที่ความคิด มีความคิดเบียดเบียนใครบ้างไหมตอนนั้น  
ถ้าใจของท่านมีเมตตาอยู่ ถึงเวลาฉันก็ฉัน แล้วก็ไม่ได้อยากจะฉันอย่างนี้อีก ไม่ได้
บอกญาติโยมว่า อยากฉนัอนันี ้ไปฆ่าสดๆ มาหน่อย ไม่ได้บอก ไม่มีเรือ่งเบยีดเบยีน
ตน เบียดเบียนผู ้อื่นอะไร มีแต่ความหวังดีต่อญาติโยม อยากเห็นญาติโยม 
มีความสุขเจริญก้าวหน้า ก็เรียกว่าเป็นผู้มีเมตตา ฉันเนื้อที่ไม่มีโทษ 

 หมอชีวกโกมารภัจทูลถามตามที่ตนเคยได้ยินมา พวกเราก็คงเคยได้ยิน 
พรหม ๔ หน้า หมอชีวกเคยได้ยินมาเหมือนกันว่า พรหมนี้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา  
ท�ายังไงจึงชื่อว่ามีปกติอยู่ด้วยเมตตา เพราะว่าพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นผู้ปกติอยู่ด้วย
เมตตา ขอถามว่าท�ายังไง เพราะเคยได้ยินมา

 พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า บุคคลจะพึงมีความพยาบาท เพราะราคะ โทสะ 
โมหะ อนัใด ตถาคตละกเิลสพวกนีไ้ด้หมดแล้ว จงึชือ่ว่ามีปกตอิยูด้่วยเมตตา อย่างนี้ 
ถ้าพูดแบบนี้ จึงจะถูกต้องว่าเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา ถ้าพูดแบบอื่นไม่ถูก 
หมายความว่า ถ้าบอกว่า พรหมมีปกติอยู่ด้วยเมตตา โดยไม่ได้คิดในการละกิเลส 
อย่างนัน้ผดิ อย่างนัน้ยงัไม่ชือ่ว่ามปีกตอิยูด้่วยเมตตา แต่ภกิษใุนธรรมวนิยันี ้ท่ำน
เรียกว่ำมีปกติอยู่ด้วยเมตตำ เพรำะว่ำควำมคิดเบียดเบียนมันจะเกิดด้วยกิเลส
อันใด ท่ำนก็ท�ำควำมเพียรพยำยำมเพื่อละกิเลสอันนั้นเสีย พอกิเลสหมด จะมี
ความเบียดเบียนไหม ไม่มี จึงเรียกว่ามีปกติอยู่ด้วยเมตตา
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 คนมีปกติอยู่ด้วยเมตตานี้ ไม่ใช่มานั่งเจริญเมตตาเยอะๆ อย่างพวกเรา 
โดยทั่วไป มานั่งสวด สัพเพ สัพตา อเวรา โหนตุ อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ อย่างนี ้
ยังเข้าใจผิดอยู่มาก แท้ที่จริง ผู้ที่อยู่ด้วยเมตตา พิจารณาว่า ความคิดเบียดเบียน
มันจะเกิดเพราะกิเลสอะไร ท่านก็เพียรพยายามเพื่อจะละกิเลสอันนั้นแหละ เพื่อ
ไม่ให้มคีวามคดิพยาบาทเบยีดเบยีนต่อไปอีกเลย จะได้มแีต่เมตตาขึน้มา เพราะว่า
ถงึเราจะเมตตาอย่างไร กม็โีอกาสท่ีความคิดพยาบาทจะเกดิข้ึนได้อยู ่บางคนเจรญิ
เมตตาอยู่ในห้องพระ บางทีจะเข้าไปหาเจ้านาย เจริญเมตตา ขอให้เจ้านาย 
เป็นสุขๆ เถิด เปิดประตูห้องเข้าไปก็เครียดแล้ว ด่ากันแล้ว อย่างนี้ความคิด
เบียดเบียนมันเกิดขึ้นได้ ชื่อว่ามีเมตตาไหม ไม่มี 

 ส่วนผู้มีปกติอยู่ด้วยเมตตา คือ ผู้ที่เขาพยายามเพื่อละกิเลส ความคิด
เบียดเบียน ความคิดที่ตรงกันข้ามกับเมตตา เกิดเพราะกิเลสอะไร ก็พยายามเพื่อ
ละกิเลสอันนั้น ท�าให้มันหมดไป สิ้นไป ซึ่งจะหมดได้ด้วยการเจริญอริยมรรค 
มีองค์ ๘ นี้แหละเรียกว่าอยู่ด้วยเมตตา ต้องเข้าใจให้ลึกซึ้ง 
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 สรุปตามพระสูตรนี้ เนื้อนั้นภิกษุฉันได้ แต่ต้องเป็นเน้ือที่เหมำะสม คือ 
ตนไม่ได้เห็น ไม่ได้ได้ยิน แล้วก็ไม่ได้สงสัย แม้ขณะฉันเนื้อก็สามารถมีเมตตาได้ 
เพราะไม่ได้คิดเบียดเบียนตนเอง ไม่ได้คิดเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ได้คิดเบียดเบียน 
ทั้ง ๒ ฝ่าย เรียกว่ามีเมตตา และก็ได้ชื่อว่ามีปกติอยู่ด้วยเมตตาด้วย เพราะว่า 
ความคิดเบียดเบียนมันจะเกิดด้วยกิเลสอะไร ก็ก�าลังเพียรพยายามเพื่อละกิเลส 
อันนั้น อย่างนี้ ไม่คิดเบียดเบียนนี่แหละเรียกว่าเมตตา พวกเราพอพูดถึงค�าว่า 
อยู่ด้วยเมตตา ก็หมายถึง เราต้องสวดเมตตาเยอะๆ พยายามแผ่เมตตา แต่วันดี
คืนดีคิดเบียดเบียนผู้อื่นแล้ว คิดจะเตะคนนั้นคนนี้ นี้ยังไม่เรียกว่าอยู่ด้วยเมตตา

 คนทีอ่ยู่ด้วยเมตตาคือคนท่ีก�าลงัปฏบิตัเิพ่ือละกเิลส กเิลสต่างๆ โดยเฉพาะ
ความเบียดเบียนความคิดท�าร้ายกัน เกิดด้วยกิเลสอะไร ก็พยายามละกิเลสอันนั้น 
ความคดิเบยีดเบยีนมนัเกิดเพราะอวชิชา ความไม่รูอ้ริยสัจ ความเหน็ผิดว่ามีตวัตน 
มขีองตน กท็�าความเพยีรเพ่ือละกเิลสตวันี ้ละกเิลสตัวนีไ้ด้แล้ว มนัยงัคดิเบยีดเบยีน
คนอืน่ไหม มนัไม่คิดเบยีดเบยีน กเ็รียกว่าผู้อยูด้่วยเมตตา น้ีพอเข้าใจไหมครบั ต่อมา
ก็เป็นพรหมวิหารข้ออื่นๆ คือ กรุณา มุทิตา อุเบกขาก็เหมือนกัน ก็อย่างนั้นแหละ 
บุคคลพึงมีความเบียดเบียน มีความไม่ยินดี มีความกระทบกระทั่ง เพราะราคะ 
โทสะ โมหะใด ราคะ โทสะ โมหะนั้น ตถาคตละได้แล้ว ตัดรากถอนโคนหมดแล้ว 
ท�าให้ไม่มแีล้ว ไม่เกดิอกีอย่างนีแ้หละ พระพทุธเจ้าจึงถกูเรยีกว่าผูอ้ยูด้่วยอเุบกขา 
คือละกิเลสได้หมด ที่จะละกิเลสได้หมดก็ด้วยการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์ ๘
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 ชีวกสูตรก็มีทั้งประเด็นเรื่องฉันเนื้อได้ไหม ก็ได้ข้อสรุปแล้ว ฉันได้แต่ต้อง
เป็นเนือ้ทีเ่หมาะสม และผูท้ีฉ่นัถอืว่าเป็นผู้ทีเ่มตตาไหม มเีมตตาเพราะว่าไม่ได้คดิ
เบียดเบียน แล้วอย่างไรจึงได้ชื่อว่าอยู่ด้วยเมตตา ไม่ใช่ไปกินผักแล้วบอกว่าดิฉัน
เมตตา อย่างนีไ้ม่ได้ คนทีอ่ยู่ด้วยเมตตำนีค้อืผูท้ีก่�ำลังพยำยำมเพือ่ละกเิลส ความ
เบยีดเบียน ความไม่เมตตา มนัเกดิเพราะกเิลสอะไร ก็พยายามเพือ่ละกเิลสอันนัน้ 
ถ้าอย่างเป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงละกิเลสได้หมดแล้ว ความเบียดเบียนเกิด
ด้วยราคะ โทสะ โมหะ อันใด พระองค์ก็ละกิเลสพวกนั้นหมด ก็ไม่มีความเบียด
เบียนใดๆ เกิดขึ้น ท�านองนี้

 ผูท้ีจ่ะอยู่ด้วยเมตตาอย่างแท้จริง ก็มแีต่ในค�าสอนของพระพทุธเจ้าเท่านัน้ 
ส่วนอ่ืนๆ เรากอ็าจจะสรรเสริญพระพรหมว่าม ี๔ หน้า ประกอบด้วยพรหมวิหาร ๔ 
ได้แก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ถ้าไปถือว่าพรหมดีอย่างนั้นอย่างนี้ จะด ี
อย่างนั้นตลอดไป อย่างนั้นเป็นความเห็นผิด ท�าไมมันผิด เพราะมันไม่ถูกต้อง ถึง
พรหมจะอยู่ด้วยเมตตาอย่างนั้น มันเที่ยงไหม ไม่เที่ยง เปลี่ยนเป็นคิดเบียดเบียน
ได้อีก ถ้าเราไปเห็นว่าพรหมอยู่ด้วยเมตตาอย่างแท้จริง ก็เห็นผิดว่าเที่ยง 

 แต่พระอริยเจ้า ผู้ปฏิบัติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า หมดกิเลสแล้ว ไม่มี
ความเบยีดเบียนเกดิข้ึน เรียกว่าผูอ้ยูด้่วยเมตตาอย่างแท้จรงิ ความหมายมนัลกึซ้ึง 
จึงต้องเห็นให้ถูก 
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 ในตอนสุดท้าย พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงเหตุที่ท�าให้ผู้ฆ่าสัตว์เจาะจง  
ท�าอาหารถวายพระพทุธเจ้าหรือสาวกของพระพทุธเจ้า ประสบบาป หรอืสิง่ทีไ่ม่ใช่
บุญเป็นอันมาก ด้วยเหตุ ๕ ประการ ที่ว่าไม่เป็นบุญ เป็นบาป ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อ 
แต่เกี่ยวกับการฆ่า ถ้าไปฆ่าเองหรือใช้ให้คนอื่นฆ่า อันนี้เป็นบาป ที่เป็นบาป ไม่ใช่
ตอนเป็นเนื้อ แต่เป็นบาปตอนไปฆ่า ถ้าใครนิมนต์พระไว้ จะให้พระฉันอร่อยๆ  
แล้วเจาะจงฆ่าสัตว์ตัวอ้วนๆ นี้ ท�าอาหารถวายท่าน ได้บาป ประสบสิ่งไม่ใช่บุญ
เป็นอันมากด้วยเหตุ ๕ อย่าง

 ประการที่ ๑ เขาพูดว่า ท่านจงไปน�าสัตว์ชนิดโน้นมา อันนี้ก็บาปไปแล้ว 
ประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 

 ประการท่ี ๒ พอน�าสัตว์นัน้มา สัตว์อนันัน้ถกูผกูคอมา หรอืถกูใส่ภาชนะมา
กด็ิน้ทรุนทรุาย เจ็บปวด ทุกข์ โทมนสั อันน้ีกบ็าป ประสบสิง่ท่ีไม่ใช่บุญเป็นอนัมาก 

 ประการท่ี ๓ การท่ีเขาพูดว่า ท่านจงฆ่าสัตว์ชนดินี ้ใช้ให้ผูอ้ืน่ฆ่าน่ีกเ็ป็นบาป 
ประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก

 ประการท่ี ๔ ขณะท่ีสัตว์นั้นถูกฆ่าอยู่ ได้รับทุกข์โทมนัส นี้ก็เป็นเหต ุ
ให้ประสบเหตุสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมาก 
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 ประการที่ ๕ หลอกพระให้ยินดีด้วยเนื้อที่ไม่เหมาะสม เพราะฆ่าเจาะจง
มาถวายพระ นี้ก็เป็นบาป 

 ถ้าพวกเราจะท�าอาหารถวายพระ ก็ต้องไม่มีเรื่องการฆ่าเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เพราะบาปนีไ้ม่ได้อยูท่ี่เนือ้ มันอยูท่ี่เจตนาไม่ด ีมีเจตนำจ้องฆ่ำสตัว์นีแ่หละ อย่ำงนี้
เป็นบำป โดยเฉพำะเจำะจงฆ่ำสตัว์เพือ่จะเอำไปท�ำบญุ เอำเนือ้อร่อยๆ ไปถวำย
พระยิ่งบำปหนักเลย ถ้าจะท�าอาหารถวายก็ต้องไปหาเนื้อที่มีอยู่ตามตลาด ก็ไม่มี
โทษอะไร สรุปแล้ว โทษหรือสิง่ไมด่ีต่างๆ ไม่ได้อยู่ทีเ่นือ้ กิเลสไมไ่ด้อยู่ทีเ่นื้อ ความ
เบยีดเบยีนไม่ได้อยูท่ีเ่นือ้ แต่อยูท่ีจ่ติคน เจตนาฆ่าผู้อ่ืนนีแ่หละไม่ด ีจะฆ่าเพือ่อะไร 
ฆ่าเพ่ือถวายพระให้พระท่านได้ฉนัอะไรอร่อยๆ มันกไ็ม่ดี กเ็หน็ชัดๆ อยูแ่ล้ว ผิดศลี
ข้อที่ ๑ นั่นเอง

 ถ้าเป็นเนื้อที่ชาวโลกเขาฆ่ากันเป็นประจ�าอยู่แล้ว เนื้อนี้เราไม่ได้มีเจตนา
ฆ่า ไม่เกี่ยวกับเรื่องดีหรือไม่ดี เป็นเนื้อธรรมดา ซื้อมาท�าอาหารได้ พระสูตรนี้ 
ท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ยุคนี้เขาก็มีเทศกาลกินเจ แต่ละคนก็มี
ความเหน็ในการกินแตกต่างกนัไป ถ้ากนิเป็นอาหาร เปลีย่นอาหารเสยีบ้าง อย่างน้ี
ก็ไม่เป็นไร บางพวกอาจเอาเรื่องดีเรื่องชั่วมาเกี่ยวข้องด้วย อันนั้นถือว่าเป็น 
ความเหน็ผดิ ยิง่พวกถอืหนกัๆ คอืกนิเจแล้วจติใจจะได้สะอาด มเีมตตาอนัยิง่ใหญ่ 
เป็นการให้อภัยทาน ช่วยเหลือสัตว์ อย่างนี้ยิ่งหนักเลย 
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 ถ้าใครไปถอืกบัเขานีเ่ป็นมจิฉาทฏิฐนิะ ขนาดรกัษาศลีอย่างดยีงัไม่สะอาด
เลย ท�าสมาธิอย่างดียังไม่สะอาดเลย สะอาดอย่างแท้จริงต้องอริยมรรคมีองค์ ๘ 
ถ้าไม่เข้าใจน่ี หลงตามเขา แค่กินผัก จิตจะสะอาดไม่ได้ มันผิดอยู่ เรื่องนี้ก็มี 
ความเห็นในโลกหลากหลาย บางพวกก็แค่เปลี่ยนอาหารเนื่องจากว่า กินเน้ือมา
นาน กล็ดเนือ้ซะบ้าง มากินผกัช่วงหนึง่ ร่างกายจะได้เบาขึน้อะไรกว่็าไป อนันีไ้ม่มี
ปัญหาเกี่ยวกับความเห็น ก็แค่อาหารอย่างหนึ่ง ใครจะกินอะไรก็ตามสะดวก  
สรุปแล้ว อาหารนี่ไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดี ถ้าจะดีหรือไม่ดี ก็อยู่ที่เจตนา ความตั้งใจ 
จงใจ กิเลสนี่แหละที่ไม่ดี มีโทษ เกิดกับจิตนี่แหละ

 วันนี้ ได้บรรยายโดยยกตัวอย่างความเห็นผิดขึ้นมา ๓ เรื่องด้วยกัน ท่าน 
ก็สามารถน�าไปพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ได้ 

 เรือ่งที ่๑ เรือ่งอาชพีนกัแสดง นกัแสดงนีก่แ็ต่งเรือ่งให้คนรกักัน เกลยีดกนั 
หลงกนั ป้ันน�า้เป็นตวั เป็นเร่ืองเป็นราวขึน้มา เอามาแสดงเป็นงานมหรสพ จดัเป็น
อบายมุข ท�าไมเป็นอบายมุข เพราะเป็นปากทางแห่งความเสื่อม คนแสดงเองจะ
มาบอกว่าท�าให้คนดูมีความสุข แล้วตนเองจะได้ไปสวรรค์ อย่างนี้ก็เห็นผิดไปเลย 
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า สัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ ลุ่มหลง
อยู ่พวกนกัแสดงทัง้หลายกแ็ต่งเรือ่งให้คนรกั ชงั ให้หลงหนกัขึน้ คนกเ็พีย้นไปมาก 
ตัวเองก็ประมาท แถมท�าให้คนอื่นประมาทด้วย อย่างนี้ไม่ควรท�าเลย 



  324

 เรื่องที่ ๒ เรื่องอาชีพทหาร บางพวกมีความเห็นผิดว่า ถ้าเป็นทหารอาชีพ
เข้ารบ รบในสงครามและท�าหน้าท่ีของตนเองอย่างด ีปกป้องชาตบ้ิานเมอืง ปกป้อง
ราชบัลลงัก์หรอือะไรกต็ามแต่ รบข้าศกึศตัรใูห้แพ้พ่ายไป ถ้าถกูฆ่าตายในสงคราม
นั้น จะได้ไปสวรรค์เนื่องจากท�าความดีเยอะ เป็นผู้มีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ แล้ว
แต่เขาจะพูด นั้นก็เป็นความเห็นผิด เนื่องจากเวลาเข้ารบในสงคราม ก็มีความคิด
ที่จะฆ่าศัตรู ขับไล่ศัตรู ล้วนเป็นความคิดพยาบาท ความคิดไม่ดี เจตนาไม่ดี มัน 
กต้็องไม่ดอีย่างนัน้ เป็นเร่ืองธรรมดา ถ้าถูกฆ่าตายกจ็ะเกดิในนรก ผูมี้ความเห็นผดิ 
ถ้าไม่ปล่อยความเห็นผิดนั้น ก็มีคติ ๒ อย่าง คือ นรกหรือก�าเนิดสัตว์เดรัจฉาน 

 เรื่องที่ ๓ เรื่องกินเนื้อหรือไม่กินเนื้อ เรื่องมีเมตตาหรือไม่เมตตา แบบไหน
เรยีกว่าอยูด้่วยเมตตา สรปุแล้ว ไม่ได้เกีย่วกบัเนือ้ เก่ียวกบัจติใจ ต่อไปกจ็ะได้เข้าใจ
ชัด อยู่ด้วยเมตตานี่ไม่ใช่เจริญเมตตาเยอะๆ แต่หมายถึงการฝึกปฏิบัติขัดเกลา 
เพื่อละกิเลส ความคิดเบียดเบียนเกิดเพราะกิเลสอะไร ปฏิบัติเพื่อท�าลายกิเลสอัน
นั้นแหละ พอหมดกิเลสก็ไม่มีความคิดเบียดเบียนขึ้นมา ก็เรียกว่าผู้อยู่ด้วยเมตตา 
เราก็จะได้เข้าใจถูกต้อง 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๘

บรรยาย วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมมะทุกท่าน

 วันนี้บรรยายในธรรมะหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๘ นะครับ ส�าหรับการ
บรรยายเกี่ยวกับหัวข้อนี้ ผมได้ตั้งประเด็นไว้ ๓ ประเด็น 

 ประเดน็ที ่๑ ลกัษณะและคณุสมบติัของพระโสดาบัน อันนีไ้ด้กล่าวไปแล้ว 
ถ้าพูดถึงแบบย่อๆ คือท่านที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ นั่นแหละ เรียกว่า
พระโสดาบัน คุณสมบัติหลายๆ ด้านก็ได้พูดไปแล้ว 

 ประเดน็ที ่๒ คณุประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน ซึง่คณุ
ประโยชน์และอานิสงส์หรือคุณค่าของความเป็นพระโสดาบันก็มีมาก ผมก็ได้พูด
แจกแจงมาเรื่อยๆ ยกพระสูตรมากมายมาอ่านให้ฟัง ตอนนี้ถึง ข้อที่ ๑๐ แล้ว 

 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ประเด็นนี้ยังไม่ได้บรรยาย 
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 วันนี้จะพูดประเด็นที่ ๒ ต่อไปอีกสักเล็กน้อย เมื่อจบประเด็นที่ ๒ ก็จะขึ้น
สู่ประเด็นที่ ๓ ต่อไปเพ่ือเชื่อมโยงกัน ส�าหรับคุณประโยชน์และอานิสงส์ของ 
ความเป็นพระโสดาบัน ผมได้ยกพระสตูรมาอ่านให้ฟังและได้ตัง้เป็นข้อๆ เริม่ตัง้แต่
ข้อที่ ๑ คือความเป็นพระโสดาบันนั้น เป็นการได้ที่เหนือกว่าพระเจ้าจักรพรรดิ 
เพราะทางพุทธศาสนา ค�าว่า ได้ ถ้าจะได้ดีท่ีสุดก็คือไม่ได้นั่นแหละ ไม่ได้สิ่ง 
ที่ไม่จ�าเป็น เช่น ไม่ได้ทุกข์นี่ มันดี พวกเราได้มาเยอะเลย ได้เวียนว่ายตายเกิด  
ได้โน่นได้นี่ โดยคิดว่าดี ซึ่งมันไม่ดีเท่าไร ได้ดีที่สุดทางพุทธศาสนาก็คือไม่ได้ เริ่ม
จากดีสูงสุดคือพระอรหันต์ ไม่ได้เกิดอีก นั่นแหละดีสุดเลย ถ้าพูดรองลงมาเรื่อยๆ 
เอาแค่พระโสดาบนั กเ็ป็นการได้ท่ีเหนอืกว่าความเป็นพระเจ้าจกัรพรรด ิเพราะว่า
ไม่ได้ไปอบายแล้ว 

 ส่วนพวกเรานี่ได้อีกเยอะอยู่ ถ้าหล่นไปนี่ ต้องได้อะไรอีกเยอะเลยกว่าจะ
ขึ้นมาได้ ล�าบากล�าบนมาก เวลาอ่านในหนังสือ มักมีข้อความว่า เวลาไปเกิดเป็น
สัตว์เดรจัฉานแล้วนี ่จะเกดิซ�า้ไปซ�า้มาหลายชาติมาก อย่างเป็นควายกเ็ป็น ๕๐๐ ชาติ 
เน่ืองจากการไปเกิดเป็นสัตว์ทั้งหลาย เกิดด้วยอ�านาจอวิชชา เกิดแล้วก็ต้องรัก 
ตัวเองอยู่อย่างนั้นวนอยู่ ถ้าตกไปอบายขึ้นมาก็ล�าบาก ส่วนเป็นมนุษย์นี่ ไม่ค่อยมี
ค�ากล่าวที่บอกว่าเกิดเป็นมนุษย์ติดต่อกัน ๕๐๐ ชาติ ส่วนใหญ่ก็เป็นชาติหนึ่ง  
แล้วก็ร่วงไปนานเลย อย่างนี้ ส่วนเป็นสัตว์นี่ในหนังสือ ท่านจะเขียนไว้มากทีเดียว  
เป็นลิง ๕๐๐ชาติ เป็นวัว ๕๐๐ ชาติ อย่างนี้เป็นต้น
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 ๒.๑๐ ท�ำให้หมดควำมเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิดๆ (ต่อ)

 ดังนั้น ความเป็นพระโสดาบันเป็นการได้ที่เหนือกว่าความเป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ผมพูดเป็นข้อที่ ๑ แล้วข้อหลังๆ มาก็จะเป็นการแจกแจงยกพระสูตร
ต่างๆ มาจนถึงล�าดับที่ ๑๐ ความเป็นพระโสดาบันจะท�าให้หมดความเห็นผิดและ
พิธีกรรมที่ผิดๆ ละทิฏฐิได้ ละความเห็นผิดๆ ทั้งละเอียดและหยาบ และท�าให ้
ละพิธีกรรม ข้อปฏิบัติที่ผิดพลาด ละมงคลตื่นข่าวต่างๆ ได้ ถ้าพูดให้ถูกต้อง จะดี
ไม่ดีเราก็ว่ากันตามกรรม ดีชั่วอยู่ท่ีกรรม แต่คนทั่วไปก็ยังหลงอยู่ นึกว่าได้เห็น 
ได้ยิน ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส ได้นั่นได้นี่ เป็นเรื่องดี ก็หลงกันไป นั้นเรียกว่า
มงคลต่ืนข่าว วันนี้จะอ่านมงคลต่ืนข่ำวให้ฟังบ้างเล็กน้อย มงคลอันแท้จริงมี  
๓๘ ประการ ซึ่งเราก็ได้ฟังบ่อยๆ แต่ด้วยความเป็นปุถุชน ก็หลงไปอยู่เรื่อย
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 ต่อไป จะอ่านเกี่ยวกับสมณพราหมณ์บางกลุ่ม หรือพวกปุถุชนทั้งหลาย 
ที่ถือว่าการเห็นบ้าง การได้ยินบ้าง การกระท�าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างว่าเป็นมงคล 
เป็นสิ่งดีงาม น�ามาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง เป็นสิ่งที่ช่วยให้เขามีความสุข ช่วยให้เขา
ปลอดโปร่งสบาย ไล่เสนียดจัญไรออกไปได้ แท้ที่จริง สิ่งที่ท�าให้พ้นทุกข์ ถึงความ
สุขปลอดโปร่งสบาย มทีางเดียวเท่านัน้คืออริยมรรคมอีงค์ ๘ พวกเราคงได้ฟังบ่อย 
แต่ด้วยความหลง ก็จะนึกว่าได้นอนที่นอนนุ่มๆ แล้วจะสบาย โดยแท้จริงแล้ว  
นอนนุ่มๆ ก็แก่เหมือนกัน แก่เท่ากับนอนไม่นุ่มนั่นแหละ ถ้านอนนานพอกันก็แก่
พอกนั แต่ในความรู้สกึของคน จะนกึว่านอนนุม่ๆ มนัแก่ช้ากว่านอนแขง็ๆ กว่็าไปนะ 
แท้ทีจ่รงิมนัไม่ต่างกนัหรอก มนัเท่ากนั คนโดยทัว่ไปกเ็ลยหลงเอาสิง่นัน้เป็นมงคล 
เอาส่ิงนัน้เป็นของด ี ฝ่ายตรงข้ามกว่็าไม่ด ี เป็นอวมงคลไป ผมจะอ่านตัวอย่างให้ฟัง 
แต่เป็นตัวอย่างในยคุพทุธกาล ในยคุนีก้ม็มีงคลตืน่ข่าวแง่มมุอืน่อกีเยอะแยะ ท่าน
ก็เปรียบเทียบเอาก็แล้วกัน อันนี้เป็นแบบยุคพุทธกาลที่ท่านรวบรวมมาแสดงไว้ 

 ในคัมภีร์ขุททกนิกาย มหานิทเทส ข้อ ๒๕ มีข้อความว่า 
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มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถือความหมดจดด้วยการเห็น  
สมณพราหมณ์เหล่านัน้ถอืการเห็นรูปบางอย่างว่า เป็นมงคล ถอืการเหน็
รูปบางอย่างว่า ไม่เป็นมงคล

สมณพราหมณ์เหล่านั้นถือการเห็นรูปชนิดไหนว่า เป็นมงคล 
สมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกข้ึนแต่เช้าตรู่ เห็นรูปที่สมมติว่า เป็น

มงคลยิง่ คอื เหน็นกแอ่นลม ผลมะตมูอ่อนเกดิในบษุยฤกษ์ หญงิมคีรรภ์ 
เด็กเล็กที่ขี่คอคนไป หม้อมีน�้าเต็ม ปลาตะเพียนแดง ม้าอาชาไนย  
รถเทียมม้าอาชาไนย โคผู้ โคแดง ก็พากันถือการเห็นรูปเห็นปานนี้ว่า 
เป็นมงคล

สมณพราหมณ์เหล่านั้น ถือการเห็นรูปชนิดไหนว่า ไม่เป็นมงคล 
สมณพราหมณ์เหล่านั้น เห็นลอมฟาง หม้อเปรียง หม้อเปล่า  

นักฟ้อน สมณะเปลือย ลา ยานเทียมด้วยลา ยานเทียมด้วยสัตว์พาหนะ
ตัวเดียว คนตาบอด คนง่อย คนแคระ คนเปลี้ย คนแก่ คนเจ็บ คนตาย 
ก็พากันถือการเห็นรูปเห็นปานนี้ว่า ไม่เป็นมงคล

สมณพราหมณ์เหล่านี้นั้น ชื่อว่าถือความหมดจดด้วยการเห็น  
สมณพราหมณ์เหล่านัน้ถอืความหมดจด คอื ความสะอาด ความบรสิทุธิ์ 
ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป ด้วยรูปที่เห็นแล้ว

 ค�าว่า มงคล คือ สิ่งดีงาม เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าส�าหรับชีวิต น�าสิ่งดีๆ  
มาให้ชวีติ ไม่เป็นมงคล คอืเป็นสิง่ไม่ด ีน�าส่ิงไม่ดีมาให้ เป็นเสนยีดจญัไร อะไรต่างๆ 
แบบภาษาไทยเรานั่นแหละ
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 ท่านรวบรวมเอาไว้ เช่นว่า เห็นรูปที่สมมติว่าเป็นมงคล มีแปลกๆ มีเยอะ
แยะ ในยคุนีพ้วกเรากยั็งมปีรากฏอยูม่ากมาย เห็นอนันัน้บ้างอนันีบ้้างว่าเป็นมงคล 
จะมสีิง่ดีๆ  เข้ามาในชวีติ อย่างนีเ้รยีกว่าถอืสิง่ทีม่องเหน็ทางตาว่าเป็นมงคล มงคล
มนัอยูข้่างนอก อยูก่บัสิง่ท่ีตามองเห็น แต่แท้จรงิ จะเป็นมงคลกต้็องอยูใ่น ๓๘ เช่น 
ดูแลเลี้ยงดูมารดาบิดา อย่างนี้เป็นมงคล สงเคราะห์บุตรภรรยา อย่างนี้เป็นมงคล 
ส่วนการเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ไม่ได้เป็นมงคลอะไร เป็นการถือผิด

 ตามข้อความที่ผมอ่านให้ฟังนี้ เห็นรูปที่สมมติว่าเป็นมงคล ความจริงเป็น
เพียงรูป เป็นสิ่งภายนอกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่ได้เป็นอะไรเลย เป็นเพียงสิ่งนั้น
อย่ำงที่มันเป็น แต่ชำวโลกก็สมมติ ตั้งขึ้นมำว่ำเป็นมงคล เช่น เห็นนกแอ่นลม 
กว่็าเป็นมงคล เป็นของด ีเห็นนกกว่็าเป็นของด ีบางคนเหน็นกหายาก อตุส่าห์ตาม
ไปดูไกลมาก จนตัวเองจะตายก่อนนกแล้ว ก็วุ่นวายไป เขาว่ามันเป็นสิ่งที่ดี เป็น
ก�าไรชวิีต ท�าให้ชีวติประสบแต่ความเจริญรุ่งเรอืง ความจรงิ มนัดมีัย้ มนักเ็ป็นของ
มันนั่นแหละ ความผิดนี่ไม่ได้อยู่ที่นก ไม่ได้อยู่ท่ีการเห็น ความผิดคือความเห็น 
ที่ไปยึดว่ามันเป็นมงคล ความจริงมันไม่ใช่ มงคลต้องอยู่ใน ๓๘ ข้อ ไม่มีการเห็น
นกแอ่นลมในมงคล ๓๘ นะ เห็นผลมะตูมอ่อนเกิดในบุษย์ฤกษ์ เห็นเกี่ยวกับผลไม้ 
ต้นไม้ ออกดอกออกผลเวลาโน้นเวลานี ้มรีปูร่างสวยงาม หรอืแปลกประหลาด เป็น
ของหายาก มหีนึง่เดยีวในโลก มนัเป็นมงคล เป็นของด ีใครชอบดอกไม้กว่็าดอกไม้
มันด ีมนัเป็นมงคลกว่็าไป มดีอกไม้ชนดินัน้ จะท�าให้เจรญิรุง่เรอืง เรยีกทรพัย์ เรยีก
ยศ เข้ามาในบ้าน เป็นต้นไม้มงคล ดอกไม้มงคล กระถางมงคลอะไรก็ว่าไป เห็น
หญิงมีครรภ์ เห็นเด็กเล็กที่ขี่คอคนไป เห็นปลาตะเพียนแดง เป็นต้น เอารูปปลา 
มาห้อยไว้ที่บ้าน ห้อยไว้ที่รถยนต์ จะได้เจริญก้าวหน้า ก็คิดท�ากันไป
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 ในยุคนี้ก็มีเยอะแยะ ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่มองเห็นเหล่านั้น เกี่ยวกับความเห็น 
เห็นว่าอย่างนี้มันดี มันเป็นมงคล ภาษาธรรมท่านเรียกว่ามงคลตื่นข่าว แท้จริง  
สิ่งนั้นไม่ได้น�าความดีมาให้เขาเลย มันไม่รู้อะไรด้วยซ�้าไป ไปเห็นผิดเอาเอง 

 ถอืการเหน็รปูชนดิไหนว่าไม่เป็นมงคล เช่นว่า เห็นกองฟางว่าไม่เป็นมงคล 
เหน็หม้อเปล่า เหน็นกัฟ้อน นกัแสดงในยคุเก่าเขาถอืว่าเห็นพวกเต้นกนิร�ากนิ ถอืว่า
เป็นเสนยีดจัญไร ไม่เจรญิอะไรกค็ดิกนัไป ส่วนยคุนีอ้าจจะเพีย้น กลบักนักไ็ด้ เหน็
ดาราแล้วขอถ่ายรูปหน่อย ความจริง พอกันแหละคือโง่พอกัน แต่มันกลับข้างกัน 
ดหีรอืช่ัวมนักอ็ยูท่ี่กรรมนัน่แหละ มงคลหรอือวมงคล เจรญิหรอืตกต�ำ่กอ็ยูท่ีก่รรม 
แต่เขาถือว่าการมองเห็นสิ่งนั้นๆ มันดี เป็นความก้าวหน้า เป็นการน�าสิ่งดีๆ มาให้
ชีวิต อะไรก็ว่าไป ความคิดแบบนี้คือคิดจากความเห็นผิด ถ้าเห็นถูกมันคืออะไร  
ถ้าเหน็ถกู เหน็กค็อืมนัไม่เกีย่วกบัดหีรอืไม่ดี ดีกด็ทีีก่รรม ไม่ดกีไ็ม่ดีทีก่รรม ไม่เกีย่ว
กับสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ได้ยิน

 สิง่ทีถ่กูนีม่ไีม่เยอะ ไม่เร่ืองมาก แต่ส่ิงทีผ่ดินีมี่มหาศาลจรงิๆ อนันีอ่้านให้ฟัง 
เนื่องจากเราทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ มีหลงอยู่อย่างนี้เป็นประจ�าอยู่เรื่อย เลย
ต้องเตือนตนเองไว้ จะหลงอย่างนี้อีกนานไหม เตือนตนเอง ถ้าไม่อยากจะหลง 
ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน จึงจะเลิกหลง ไม่อย่างนั้นมันก็จะหลงไปหลงมา
อยู่อย่างนี้ เสียเวลาเปล่า 
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 เห็นสมณะเปลือย เห็นลา เห็นคนตาบอด เห็นคนง่อย เห็นคนแคระ เห็น
คนเตี้ย เห็นคนแก่ เห็นคนตาย ถือการเห็นสิ่งเหล่าน้ีว่าไม่เป็นมงคล พอเห็นคน
ตาบอด เห็นคนง่อยก็ว่าวันนี้ซวยแล้ว วันนี้จะต้องมีอะไรไม่ดีเข้ามาในชีวิต ต้องมี
เคราะห์แน่ ไปหาทางสะเดาะเคราะห์กันอีก หนักกันไปใหญ่ อะไรอย่างนี้เป็นต้น 
อนันีเ้ขาถอืกนัในยคุพุทธกาล ในยคุนีก้ค็ล้ายๆ กนั เพยีงแต่ว่าเปลีย่นสิง่ทีเ่หน็ ส่วน
ความหลงผิดเนื่องจากยังไม่ได้เป็นโสดาบัน อาการก็คล้ายกันนี่เอง พากันหลงยึด
ถือผิดๆ

 ท�านองนีเ้รียกว่าถอืการเหน็รปูบางอย่างเป็นมงคล ถือการเหน็รปูบางอย่าง
ว่าไม่เป็นมงคล บางอย่างดี บางอย่างไม่ดี แต่โดยแท้จริง รูปนี่ไม่ได้เป็นสิ่งดีหรือ
สิ่งไม่ดี ภาษาพระท่านว่ามันเป็นอัพยากตะ คือไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดี คนเกิดนี่ 
เขาถือว่าดี อันนี้ก็ผิด ท�าไมผิด คนเกิดมันก็เป็นเรื่องธรรมดา เป็นทุกข์ธรรมดา  
ไม่เก่ียวกบัดหีรอืไม่ดีอะไรเลย คนตายกเ็ป็นเร่ืองธรรมดา เป็นเรือ่งของทกุข์ บางคน
กว่็ามนัไม่ด ีอย่างนีเ้ป็นต้น วุน่กันไปเยอะแยะมากมาย ท่านทัง้หลายมองดชูาวโลก
ที่เขาหลงกันอยู่ ถ้ายังหลงกับเขาอยู่ต่อไปอีก ก็จะวนเวียนไปอีกนานมาก ถ้าเป็น
พระโสดาบันแล้ว สิ่งเหล่านี้จะหมดไป ไม่ต้องหลงอย่างนี้อีกต่อไป เพราะรู้จักว่า 
สิ่งที่ดีงามสูงสุด ท�าให้บริสุทธิ์ เจริญก้าวหน้าก็ด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ ต้องมีควำม
เห็นถูกต้อง คิดถูกต้อง พูดถูกต้อง กระท�ำถูกต้อง ใช้ชีวิตถูกต้องนั่นเองจึงเป็น
เรื่องดี ส่วนอย่างอื่นมันก็อย่างนั้นแหละ อย่างนี้มันชัดเจน ไม่มีหลงอีกต่อไป
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 เราทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชน ต้องมีโอกาสหลง บางท่านใช้โอกาสเปลือง 
เหลือเกิน หลงอยู่เรื่อย อย่าลืมฟังธรรมให้ดี เตือนตนบ่อยๆ เรื่องกรรม เรื่องผล
ของกรรม เรื่องอริยมรรค ต้องเตือนไว้ ไม่อย่างนั้น มันก็จะหลงใหลไปตามเขา 

 ต่อไปอีกกลุ่มหน่ึง ถือการได้ยินเสียงว่าเป็นมงคล เสียงก็เหมือนกับรูป 
เมื่อกี้นั่นเอง เสียงเป็นธรรมดาอย่างหนึ่ง ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ภาษาพระก็ว่าเป็น
อัพยากตะเหมือนกัน คือไม่เกี่ยวกับดี ไม่เก่ียวกับไม่ดี มันก็เป็นของมัน เสียงด่า 
เสยีงนนิทา หรือเสียงชม กเ็ป็นสกัแต่ว่าเสยีง เป็นธรรมดาอย่างนัน้ สมณพราหมณ์
บางพวกเขาก็ถอืความหมดจด ความเจรญิรุง่เรอืงก้าวหน้า ความดงีาม เพราะเสยีง 
ทางประเทศไทยเรากม็ปีระเพณเียอะแยะมากมาย เกีย่วกบัเสียงขึน้มา ได้ยนิเสียง
พระสวดนี่ถือว่าดีแล้ว เป็นมงคลก็ว่าไป แล้วแต่เขาจะสมมติกัน 

 มีข้อความว่า 

มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถือความหมดจดด้วยเสียงที่ได้ยิน  
สมณพราหมณ์เหล่านัน้ ถอืการได้ยนิเสยีงบางอย่างว่า เป็นมงคล ถอืการ
ได้ยินเสียงบางอย่างว่า ไม่เป็นมงคล

สมณพราหมณ์เหล่านั้น ถือการได้ยินเสียงอย่างไหนว่า เป็นมงคล 
สมณพราหมณ์เหล่านัน้ลกุขึน้แต่เช้าตรู ่ได้ยนิเสยีงทีส่มมตว่ิาเป็น

มงคลยิง่ว่า เจรญิแล้ว ก�าลงัเจรญิ เตม็ ขาว ไม่เศร้าโศก ใจดี ฤกษ์ดี มงคลดี 
มีสิริ หรือว่าเจริญศรี ก็พากันถือการได้ยินเสียงเห็นปานนี้ว่า เป็นมงคล



  336

สมณพราหมณ์เหล่านั้น ถือการได้ยินเสียงอย่างไหนว่า ไม่เป็น
มงคล 

สมณพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ ได้ยินเสียงว่าคนตาบอด 
คนง่อย คนแคระ คนเปลี้ย คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ถูกตัด ถูกทุบ  
ถูกไฟไหม้ ของหาย หรือ ว่าไม่มี ก็พากันถือการได้ยินเสียงเห็นปานนั้น
ว่า ไม่เป็นมงคล สมณพราหมณ์เหล่านี้น้ัน ชื่อว่าถือความหมดจดด้วย
การได้ยนิเสยีง สมณพราหมณ์เหล่านัน้ถือความหมดจด คอื ความสะอาด 
ความบริสุทธิ์ ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป ด้วยการ 
ได้ยินเสียง

 นีค่อืถอืการได้ยนิเสยีงบางอย่างว่าเป็นมงคล เช่นค�าว่า เจริญ ขอให้เจรญิๆ 
นะ แค่นี้ก็รู้สึกดีกับชีวิตมาก ถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้ วันนั้นจะโชคดี วันนั้นเป็นมงคล 
นีก่โ็ง่ เสยีงกค็อืเสยีง มนัจะดีกบัชวีติอะไร ถ้าดีกบัชวีติ ก็ต้องมีปัญญาเหน็ว่าไม่เทีย่ง 
คิดจะออกจากโลก เป็นเนกขัมมสังกัปปะ อย่างนี้ค่อยถูกต้องหน่อย มันไม่ได้เกี่ยว
กับเสียงหรอก เขาพูดว่า เจริญๆ คนอื่นปรารถนาดีก็เป็นความดีของผู้อื่น เราไป
ถอืผดิ ถือว่าจะเจริญ เพราะมคีนมาอวยพร อย่างนีมั้นกผ็ดิไปเลย ชาวโลกให้ค�าชม
ก็รับมา หรือให้เกียรติเขาในแง่ที่ว่าเขาอุตส่าห์ให้เกียรติเรา เป็นความดีของเขา 
ทางเราก็ต้องมีปัญญารู้จักอะไรเป็นอะไร ไม่ใช่ถือเอามั่วไปหมด นึกว่าเขาชมว่า
ดีแล้วจะดี นึกว่าเขายกให้ดีแล้วจะดี 
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 ค�าว่า เจริญ แหมก�าลังเจริญเลยทีเดียว ก�าลังรุ่งเรือง เต็มบริบูรณ์ ขาว  
ไม่เศร้าโศก ฤกษ์ดี มงคลดี มีสิริ ค�าพูดอะไรท�านองนี้ เวลาเราอวยพรกันก็เลย 
มีค�าเหล่านี้ ขอให้มีสิริมงคลอย่างโน้นอย่างนี้ คนโดยทั่วไปเขาก็ถือว่าค�าเหล่านี้
แหละเป็นมงคล เป็นของดี ท�าให้เจริญก้าวหน้า อย่างนี้เป็นต้น การถือเหล่านั้น 
ก็เลยเป็นการถือผิด ถ้าเป็นพระโสดาบัน ท่านก็จะรู้ว่า นี้เป็นเสียงท่ีชาวโลกเขา
สมมตกัิน ส่วนความจริงคืออกีอนัหนึง่ ชาวโลกเขาไม่รู ้เขากส็มมตกินัไปอย่างนัน้แหละ 
มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก เหมือนเราสมมติกระดาษให้เป็นเงิน เอาไว้
ใช้สอยแลกเปลี่ยน มันก็เป็นของโลกเขาสมมติกัน เราก็ใช้ไปตามสมมติ ส่วนของ
จริงก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นทรัพย์จริงๆ เป็นของๆ เราจริงๆ ของๆ เราจริงๆ ก็คือกรรม 
แต่โลกเขาสมมติว่าอันนี้เป็นของเรา ก็ต้องเข้าใจว่าเขาสมมติ ก็คล้ายกัน โลกเขา
สมมติว่าอันนี้เป็นเสียงดี เป็นมงคล เราก็ยอมรับว่าเป็นสมมติของชาวโลก แต่ 
ความจริงก็ต้องรู้อยู่ว่าอะไรมันดีจริงๆ อะไรมันเป็นมงคลจริงๆ 

 พระโสดาบนัท่านจะแยกแยะออกระหว่างสมมตขิองชาวโลกกบัข้อเทจ็จรงิ 
อยู่กับสมมติของชาวโลกได้แต่ว่าไม่หลง ส่วนปุถุชนนี่ต้องระมัดระวัง อย่าไปติด
สมมติ เป็นโน่นเป็นนี่จริงจัง อาจจะเพี้ยนไปหนักเลยก็ได้ ถูกสมมติบังตา ตาบอด
ไปเลย นี่ก็เป็นเรื่องเสียง รู้สึกว่าพวกเราจะหลงกันมาก เสียงไหนมันดี เป็นมงคล 
ก็ตั้งกันไป เอาไปตั้งชื่อ ให้เสียงมันเพราะ รุ่งเรืองๆ หาเบอร์โทรศัพท์สวยๆ ออก
เสียงเพราะ เป็นมงคลๆ เป็นชื่อมงคล เบอร์มงคล
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 เสียงไหนที่เขาสมมติกันว่าไม่เป็นมงคล นี้ในยุคพุทธกาล ยุคนี้ก็ว่ากันไป
ตามชาวโลกเขา กค็ล้ายกนัแหละ คนทีย่งัมกีเิลสกเ็หมอืนกนั มเีสยีงว่า คนตาบอด 
คนง่อย คนแคระ คนเปล้ีย คนแก่ คนเจ็บ คนตาย ถกูตัด ถกูทบุ ถกูไฟไหม้ ของหาย 
หรือว่าไม่มี รู้สึกว่ามันเป็นค�าไม่ดี ถ้าได้ยินค�าเหล่านี้ ซวยแล้ว มีเคราะห์ร้ายแล้ว 
พอได้ยินว่า หมดไป ก็รู้สึกใจหายวาบเลย ค�าว่า เสียหาย เป็นค�าไม่ดี ค�าว่า ตาย 
ไม่เป็นมงคล อย่าพูด เดี๋ยวจะซวยกันทั้งบ้าน อะไรอย่างนี้ ความจริง ที่ไม่ดีหรือ 
ไม่ดี ไม่ได้อยู่ที่ค�าพูด ไม่ดี อยู่ที่ขำดสติสัมปชัญญะ มีแต่หลง ไม่มีสัมมำทิฏฐิ  
มีแต่มิจฉำทิฏฐิ ไม่มีบุญกุศลเกิดขึ้น มีแต่บาปนี่แหละ

 เรามองไม่ชดัเจน ไม่รู้จักอวมงคล เลยเอาอวมงคลไปฝากไว้ทีเ่สยีงเหล่านัน้ 
ของหาย ไฟไหม้ ถูกทุบ ถูกตัด คนตาย ในยุคนี้เขาก็ยังสมมติอย่างนี้คล้ายกัน ถ้า
ได้ยนิค�าเหล่านีถ้อืว่าไม่ด ีเป็นอวมงคล จนกระทัง่มีการห้ามกนัว่าอย่าพดูอย่างนะ 
มันไม่ดี เป็นอวมงคลอะไรก็ว่าไป บางค�าควรจะพูดกัน เช่นว่า คุณต้องตายเป็น
ธรรมดา อย่างน้ี ควรจะพูดกนับ่อยๆ พวกเราก็ไม่กล้าพดู มแีต่พดูว่าคณุจงอายยุนื 
อายุยืนหมื่นๆ ปี ถ้าเอาหลายคนมารวมๆ กัน มันก็ถึงอยู่แล้ว แต่คนเดียวคงอายุ
ไม่ถงึหรอก เขาอยากได้ยนิอย่างนัน้ สมมตกินัว่าเป็นมงคล เลยหลงกันอยู ่ค�าบางค�า
ที่เป็นประโยชน์ที่เป็นของดี เป็นมงคล เช่น เราจะต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย เป็น
ธรรมดา ต้องหมดไปเป็นธรรมดา ค�าเหล่านี้เป็นของดี ท�าไมดี เพราะท�าให้ได้สติ 
สตินี้เป็นของดี มีความเห็นถูกต้องว่าต้องตายเป็นธรรมดาควรจะบอกกันอย่าไป
หลอกกัน อันนี้สัมมาทิฏฐิ ดีที่ความเห็นถูก
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 แต่พวกเราไม่ค่อยกล้าบอกกนั ไม่กล้าบอกว่า อกีสกัหน่อยจะจากแล้ว กลวั
จะเป็นอัปมงคล เลยไม่ได้ของดีกัน เพราะมัวแต่ไปถือ ถืออันผิด เลยวนอยู่อย่างนี้ 
นี้เร่ืองของเสียง คงมีเยอะนะ ในชีวิตของเรา ถ้าใครชมเราก็รู้สึกว่า ดีขึ้นมาเลย 
เช่น แหม... เธอดูสาวขึ้นกว่าเมื่อวานนะ อันนี้ก็จะรู้สึกดีขึ้นมาเลย เป็นค�าพูดเป็น
มงคล แต่ความจริง แก่กว่าเมื่อวานทุกคนนั่นแหละ เขาพูดอย่างน้ัน เป็นความ
ปรารถนาดหีวงัดขีองเขา ต้องขอบคณุเขา แต่เราต้องรูจ้กัว่าอะไรเป็นอะไร ไม่อย่างนัน้
ก็จะหลงไปมาอยู่เรื่อย มีแต่ทุกคนจะแก่กว่าเม่ือวานทุกคน ไม่มีใครสาวกว่า 
เมื่อวานสักคน พวกเราเวลาได้ยินเสียง เช่น ดูดีเป็นหนุ่มขึ้นกว่าเมื่อวาน แหม... 
ฟังดูแล้วเข้าท่า แต่ความเป็นจริงไม่มีใครหนุ่มกว่าเมื่อวานสักคน ความจริงคือ 
แก่กว่าเมือ่วานทุกคนเลย ความจริงมันเป็นอย่างนัน้ ความจรงินัน้ หนยีงัไงกไ็ม่พ้น 
ค�ำพูดว่ำ แก่ลง ใกล้ตำยแล้ว อย่ำงนี้ เป็นมงคล ดีกว่ำเยอะเลย เป็นค�ำสุภำษิต 
เป็นค�าจริงแท้ ดังนั้น ต้องมีหลักไว้ ดีหรือชั่วตัดสินที่กรรม ไม่เกี่ยวกับวัน เดือน ปี 
เห็นอะไร หรือได้ยินอะไรหรอก ถ้าสูงขึ้นมาเหนือดีเหนือชั่ว คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
ก็มีหลักอยู่เท่านี้

 ที่ถูกมีไม่เยอะ มีนิดเดียวเอง แต่ที่ผิดน่ะมันเยอะ กว่าจะกวาดสิ่งผิดออก
ไปได้ นี่ล�าบากมาก พอเป็นโสดาบันแล้วจึงสะดวกสบายเพราะไม่ผิดนั่นเอง อันนี้
พูดพอให้เป็นตัวอย่าง ท่านทั้งหลายก็จะได้สังเกตดูในโลกรวมทั้งตัวเราเองด้วย 
นั่นแหละ 
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 ต่อไปบางกลุม่ถอืศลีและวตัรปฏบิติัต่างๆ ด้วยคิดว่าการรกัษาศีลนีจ่ะดีจะ
ประเสริฐ ท�าบุญ ท�าทานอะไรต่อมิอะไร จะเกิดที่ดีๆ อย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไป  
อันนี้ก็เป็นมงคลตื่นข่าวเหมือนกัน เพราะเขาไปยึดถือ ยึดถือว่าจะบริสุทธิ์ได้ด้วย
ศีลนี่แหละ ศีลเป็นของดี แต่ยึดดีนี่มันไม่ดี ยึดไว้มันไม่ดี คนมีบุญเยอะก็ดี 
เหมือนกันนะ แต่ไปยึดว่ามีบุญเยอะนี่มันผิด ท�าไมมันผิด เพราะมันไม่ถูก มันผิด
จริงๆ บุญเยอะนี่ ช่วยให้เกิดบนสวรรค์ได้ก็จริง แต่ไม่อาจช่วยยับยั้งไม่ให้แก่ได้  
ไม่อาจจะช่วยยับยั้งไม่ให้ตายได้ เราบุญเยอะแค่ไหนก็แก่อยู่ดีนะ จะมาถือว่าเรา
บุญเยอะกว่าเขา ศีลดีกว่า แล้วดีกว่าเขา อย่างนี้ไม่ได้

 ถ้าจะดจีรงิๆ อย่างถกูต้อง ต้องเดนิไปมรรคเพือ่ให้ถงึนพิพาน อย่างนีด้ทีีส่ดุ 
ส่วนอันอื่นนี่มันไม่พ้นนะ ไม่หมด เงินเยอะก็แก่ เงินน้อยก็แก่เหมือนกัน ไม่ใช่ว่า
เงนิเยอะจะยือ้ความแก่ได้ ไม่ใช่อย่างนัน้ บางคนมีเงนิเยอะ ไปหาหมอ ฉดียาเข้าไป 
รอยตีนกาหายแล้ว นึกว่าไปหยุดยั้งความแก่ได้ หยุดไม่ได้นะ มันก็แก่ไปเรื่อยๆ 
ตามวนัเวลาทีผ่่านไป ยบัย้ังร้ิวรอยแล้ว หลอกตวัเองได้แนบเนยีน จะหลอกได้กีว่นั 
วนไปอย่างนั้น อยู่นานๆ แก่ทุกคนนะ มันเป็นอย่างนั้นนะ บางกลุ่มเขาก็ถือว่า 
มีบุญเยอะ ถือว่ามีศีลดีนี่แหละเป็นของดี เพราะท�าให้เขาเกิดในสวรรค์ก็ว่าไป  
พอมบีญุเยอะ ได้ท�าบญุมาเยอะกส็บายใจ การสบายใจแล้วมวัประมาท อย่างนีผ้ดิ 
มีบุญเยอะให้เกิดบนสวรรค์ได้ เกิดบนสวรรค์ก็แก่เหมือนกัน หมดอายุเหมือนกัน 
ถึงจะบุญเยอะอย่างไรก็ยับยั้งความแก่ไม่ได้ ยับยั้งความเจ็บไม่ได้ ยับยั้งความตาย
ไม่ได้ ใครไปถืออย่างนั้นก็ผิด อันที่ถูกจริงๆ ต้องเดินไปตามมรรค จึงจะบริสุทธิ์ 
หมดจดจากกิเลสอย่างแท้จริง ให้เข้าใกล้นิพพานนั่นแหละจึงถูก จะได้ไม่เกิด  
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย 
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 บางกลุ่มเขาถือความหมดจด ถือความดี หลุดพ้น ด้วยการส�ารวม ระวัง 
ด้วยการมีศีล เหมือนที่ท่านยกตัวอย่างไว้ มีว่า 

มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ถอืความหมดจดด้วยศลี สมณพราหมณ์
เหล่านั้นถือความหมดจด คือ ความสะอาด ความบริสุทธิ์ ความหลุดไป 
ความพ้นไป ความหลุดพ้นไป ด้วยเหตุเพียงศีล คือ ด้วยเหตุเพียงความ
ส�ารวม ด้วยเหตุเพียงความสังวร ด้วยเหตุเพียงความไม่ละเมิด

ปรพิาชกผูเ้ป็นบตุรแห่งนางปริพาชกิาชือ่สมณมณุฑกิา กล่าวอย่างนี้
ว่า “ช่างไม้เอ๋ย เราบัญญัติบุรุษบุคคล ผู้ประกอบด้วยธรรม ๔ ประการ
ว่า เป็นผู้มีกุศลเพียบพร้อม มีกุศลยอดเยี่ยม บรรลุถึงอรหัตตผลอันอุดม
ที่ควรบรรลุ เป็นสมณะ ไม่มีใครสู้ได้ ธรรม ๔ ประการ อะไรบ้าง คือ

ช่างไม้เอ๋ย บุคคลเช่นนั้นในโลกนี้ 
๑. ย่อมไม่ท�ากรรมชั่วช้าทางกาย  ๒. ไม่กล่าววาจาชั่วช้า 
๓. ไม่ด�าริความด�าริชั่วช้า   ๔. ไม่ประกอบอาชีพชั่วช้า
ช่างไม้เอ๋ย เราบญัญตับิรุษุบคุคล ผูป้ระกอบด้วยธรรม ๔ ประการ

เหล่านีแ้ลว่า เป็นผูม้กีศุลเพยีบพร้อม มกีศุลยอดเยีย่ม ผู้บรรลุถงึอรหัตตผล
อันอุดมที่ควรบรรลุ เป็นสมณะ ไม่มีใครสู้ได้

มีสมณพราหมณ์พวกหน่ึง ถือความหมดจดด้วยศีลอย่างนี้แหละ 
สมณพราหมณ์เหล่านัน้ถอืความหมดจด คอื ความสะอาด ความบรสิทุธิ์ 
ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไปด้วยเหตุเพียงศีล ด้วยเหตุ
เพียงความส�ารวม ด้วยเหตุเพียงความสังวร ด้วยเหตุเพียงความไม่ล่วง
ละเมิด
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 เหน็อย่างนีก้ผ็ดิอกี ทัง้ๆ ทีม่ศีลีนี ่น่าจะเป็นของด ีถ้าใครไปถอืว่ามันด ีช่วย
ให้บริสุทธิ์ได้ ก็ผิดเลย แม้จะเป็นคนดี ไม่ท�าชั่วทางกาย การไม่กล่าววาจาที่ชั่วช้า 
ไม่คิดช่ัว ไม่มีอาชีพที่ชั่วนี่แหละ มันดีแล้ว ยอดเยี่ยมแล้ว อันนี้ก็ผิด ท�าไมผิด  
ทัง้ทีอั่นนัน้มนัด ีมนัดก็ีจรงิ แต่มนัไม่ได้ช่วยให้จติบรสิทุธิไ์ด้ มนัเป็นแค่พืน้ฐาน มนั
ไม่พอจะท�าให้บริสุทธิ์ได้ เหมือนบุญเหมือนกุศลต่างๆ ที่เป็นขั้นพื้นฐานนั่นแหละ 
ถ้าใครไปถือว่าบุญมันดีแล้ว มันก็ดีจริงๆ มันดีเท่าที่มันดีนั่นแหละ ดีเท่านั้นแหละ 
เท่าที่มันเป็นไปได้ ให้ผลเป็นความสุข คนมีความสุข แก่ไหม แก่ ตายไหม ตาย 
บุญช่วยให้เกิดในที่ดีๆ แต่ว่าไม่เพียงพอที่จะยับยั้งความแก่ ความเจ็บ ความตาย 
ไม่อาจจะยับยั้งความพลัดพรากได้ มีบุญเยอะได้บุญมาเยอะ ได้ครอบครองอะไร
มากมาย จะหยุดแก่ได้ไหม ไม่ได้ หยุดเศร้าโศกเสียใจ หยุดทุกข์ได้หรือเปล่า ไม่ได้ 
หยุดการท�าตามอ�านาจกิเลส ท�าให้จิตบริสุทธิ์ไม่ได้ อย่างนี้ 

 ทางท่ีท�าให้บริสุทธิ์จึงมีอย่างเดียวให้ท่านทั้งหลายท่องไว้ให้แม่น ใครว่า
อะไรก็ปล่อยเขาไป อริยมรรคมีองค์ ๘ เท่านั้น ผู้ที่มาถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เลย
เป็นพระโสดาบัน ส่วนสิ่งอื่นท่านก็เข้าใจ เขาว่าดี ท่านก็ว่าดีกับเขานั่นแหละ  
มันก็ดีเท่าที่ดีนั่นแหละ ดีก็ดีก็ไม่ได้ว่าอะไร ไม่ถือไว้ ให้ผลเป็นสุขก็ให้ผลเป็นสุข  
ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่สุขมันไม่เที่ยง คนสุขก็แก่เหมือนกัน สุขน้อยก็แก่ สุขมากก็แก่ 
คนกนิอาหารเอร็ดอร่อย อ่ิมทุกวนักแ็ก่ คนกนิไม่ค่อยอร่อยเท่าไร อิม่บ้างไม่อิม่บ้าง
ก็แก่เหมือนกันนะ ไม่ใช่มันจะดีกว่ากัน ถ้ายังมีอวิชชาอยู่นี่ ทุกคนในโลกก็เลย 
พอๆ กัน เวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ที่จะเหนือคนอื่นเขา เหนือปุถุชนไปก็มีแต่
พระอริยเจ้า นอกจากนั้นวนๆ พอๆ กัน 
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 พวกเราพากันไปยกย่องอันนั้นบ้างอันนี้บ้าง บางทีสูงหน่อย ก็ไปยกย่อง
พระพรหมอย่างโน้นอย่างนี้ วันดีคืนดีพระพรหมก็หล่นลงมา วุ่นกันอยู่อย่างนี้  
ไหว้เทวดาบ้าง เทวดากค็ดิเหมอืนกบัคนเลย มกีเิลสเหมือนกนั วนอยูเ่ท่านี ้มันเลย
ไม่ได้อะไร แท้ทีจ่ริงแล้ว ทางท่ีถกูต้องมทีางเดยีว คอือรยิมรรคอนัประกอบไปด้วย
องค์ ๘ ประการ มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เป็นตัวน�า ส่วนอันอื่นที่ว่าจะช่วยให้
บริสุทธิ์ ช่วยให้จิตสะอาด เข้าถึงธรรม อย่างนั้นอย่างนี้ ก็เป็นมงคลตื่นข่าว  
อย่างที่ยกตัวอย่างมา ถือการเห็นบ้าง ถือการได้ยินบ้าง ว่าเป็นมงคล ยึดถือศีล 
ความส�ารวมระวังว่า ท�าให้บริสุทธิ์ได้ และยึดถือวัตรปฏิบัติอย่างอื่นก็มีเยอะแยะ

 นอกจากศีลหรือการส�ารวมระมัดระวัง งดเว้นอะไรต่างๆ แล้ว บางพวก 
ก็ถือวัตรปฏิบัติที่ท�าขึ้นมาว่า คนหรือสัตว์ทั้งหลายจะบริสุทธ์ิได้ด้วยการถือ 
วัตรปฏิบัติอย่างนั้นๆ ในยุคพุทธกาลมีวัตรปฏิบัติเยอะแยะมากมาย วัตรแปลกๆ 
ก็มีมาก ผมจะอ่านชื่อให้ฟัง บางวัตรปฏิบัติก็มีมาเรื่อยๆ จนถึงพวกเราในยุคนี้ 
พิธีกรรมต่างๆ มีปรากฏอยู่ บางข้อปฏิบัติก็หมดไปแล้ว ข้อความมีว่า
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มสีมณพราหมณ์พวกหนึง่ ถอืความหมดจดด้วยวตัร สมณพราหมณ์
เหล่านั้น เป็นผู้ประพฤติวัตรเยี่ยงช้างบ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงม้าบ้าง 
ประพฤตวัิตรเยีย่งโคบ้าง ประพฤตวิตัรเยีย่งสนุขับ้าง ประพฤตวิตัรเยีย่ง
กาบ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงท้าววาสุเทพบ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงพลเทพ
บ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงปุณณภัทรบ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงมณีภัทรบ้าง 
ประพฤติวัตรคือการบูชาไฟบ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงนาคบ้าง ประพฤติ
วัตรเยี่ยงครุฑบ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงยักษ์บ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงอสูร
บ้าง ประพฤตวิตัรเยีย่งคนธรรพ์บ้าง ประพฤตวิตัรเยีย่งท้าวมหาราชบ้าง 
ประพฤติวัตรเยี่ยงพระจันทร์บ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงพระอาทิตย์บ้าง 
ประพฤติวัตรเยี่ยงพระอินทร์บ้าง ประพฤติวัตรเยี่ยงพระพรหมบ้าง 
ประพฤตวิตัรเยีย่งเทพบ้าง ประพฤตวิตัรคอืการไหว้ทศิบ้าง สมณพราหมณ์
เหล่านี้นั้น ชื่อว่าผู้ถือความหมดจดด้วยวัตร สมณพราหมณ์เหล่านั้น 
ถอืความหมดจด คอื ความสะอาด ความบรสุิทธิ ์ความหลุดไป ความพ้นไป 
ความหลุดพ้นไปด้วยวัตร
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 วตัรกค็อืข้อปฏบิตัทิีท่�าเพิม่ขึน้มาจากชวีติธรรมดา พธิกีรรมต่างๆ ทีท่�าขึน้ 
สร้างขึ้นเป็นรูปแบบ โดยเห็นว่าจะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ประสบความเจริญ
รุ่งเรือง จนกระทั่งบริสุทธิ์ หลุดพ้น เข้าถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตได้ ถ้าในอินเดีย
ก็ยังเหลือสืบทอดมาเยอะ เมืองไทยเราก็รับมาเยอะเหมือนกัน บางทีก็เอาไปให้
เขาด้วย อย่าไปโทษว่าเอามาจากเขาอย่างเดียว เอาไปให้เขาด้วยก็มี ทุกที่ก็เป็น
อย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ที่อ่านให้ฟังนี่ มีทุกอย่างเลย ตั้งแต่ท�าแบบสัตว์ต่างๆ 
กินแต่หญ้าเป็นอาหารอย่างโค เดินสี่เท้าแบบสุนัข กินแบบใช้ลิ้นเลียกิน ไม่ใช้มือ 
กินอย่างสัตว์ จนกระทั่งท�าเหมือนเทพตามความเห็นของเขา ในยุคเก่าๆ ก็ท�ากัน 
ในยุคนี้บางพวกก็ถือบ้างเหมือนกัน กินอย่างนั้นแล้วจะบริสุทธิ์ จิตจะบริสุทธิ์ จะ
ท�าให้เป็นคนดีก็ว่าไป เขำถือเอำ เขำว่ำเอำเอง เป็นสมมติกันขึ้น ตั้งกันขึ้นมำ
เฉยๆ อย่ำงนั้นแหละ ความจริง คนจะดีหรือไม่ดี มันไม่ได้อยู่ที่ปฏิบัติแบบนั้น
หรอก อยูท่ีก่รรม ถ้าจะเหนอืดสีงูขึน้ไป จนกระทัง่จติบรสุิทธิ ์ต้องปฏบัิตอิรยิมรรค
มีองค์ ๘ หลักมันมีอยู่เท่านั้นแหละ ส่วนอันอื่นถือผิดทั้งนั้น
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 ในยุคนี้ก็มีคนบูชาเทพ ปฏิบัติตามเทพ ในยุคเก่าเขาก็ท�ากัน ชื่อเทพต่างๆ 
ผมได้อ่านให้ฟัง เช่น เทพคนธรรพ์ ท้าวมหาราช พระจนัทร์ พระอาทติย์ พระอนิทร์ 
พระพรหม ยุคนี้ก็ตกทอดมาเยอะแยะมากมาย มีพิธีกรรมเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ โดย
คิดว่าจะช่วยให้เจริญรุ่งเรืองบ้าง จะช่วยให้จิตบริสุทธิ์บ้าง ช่วยให้จิตสะอาดบ้าง 
อะไรก็ว่าไปมีเยอะแยะ ไหว้ทิศโน้นทิศนี้ แต่ก่อนในยุคพุทธกาลก็มีเยอะ ในยุคนี้
กท็างอนิเดยีก็คงม ีทางเมอืงไทยเราก็หาดเูอากแ็ล้วกนั ยดึถือวตัรปฏบิตัว่ิาจะช่วย
ให้บริสุทธิ์หมดจด ข้อปฏิบัติใดก็ตาม ที่นอกแนวจากอริยมรรค ก็ผิดทั้งนั้น เขาไป
ถือผิดๆ เราต้องเข้าใจ นี้เรียกว่าถือความหมดจดดีงาม บริสุทธิ์ด้วยพิธีกรรม ด้วย
วัตรปฏิบัติต่างๆ มีทั้งวัตรท�าแบบสัตว์ต่างๆ ท�าวัตรปฏิบัติพิธีกรรมเกี่ยวกับเทพ 
วัตรปฏิบัติเกี่ยวกับนาค ครุฑอะไรพวกนี้ บ้านเราก็มีเยอะเหมือนกัน นาคหรือ
พญานาคนี่ เขาก็ไหว้กัน ไหว้สัตว์เดรัจฉานดีๆ นี่แหละ เห็นว่ามีฤทธิ์มีเดชก็ไหว้ 
นึกว่าจะช่วยเราอย่างนั้นอย่างนี้ นกนั้นว่าไปแล้วมันก็เก่งกว่าเรา มันบินได้ 
พญานาคก็ด�าดินเก่งกว่าเรา เขาก็คิดไป ถ้าไปหลงผิด เห็นว่ามันประเสริฐ จะช่วย
น�าสิ่งดีงามมาให้ชีวิต แบบนี้ถือผิดแล้ว
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 ความเป็นจรงิ สตัว์ทัง้หลายเหล่านัน้เขากม็าตามกรรม ความสามารถพเิศษ
ก็ได้มาตามกรรม ทางมนุษย์เรา ไม่จ�าเป็นต้องมีความสามารถเฉพาะตัวที่พิเศษ
อะไรแบบนั้น เพราะเรามีกฎแห่งกรรมคือความตั้งใจท�าอยู่แล้ว เรามีความคิด
สร้างสรรค์ ปรุงแต่ง เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ได้มากมาย พวกสัตว์เขาไม่มีความ
สามารถนี้ มาเสวยผลกรรม เขาก็ต้องมีความสามารถบางอย่าง พอที่จะเอาชีวิต
รอดไปได้ เอาเล็บแข็งๆ มาเป็นความสามารถบ้าง มีตาพิเศษบ้าง มีปีกบ้าง มีเขี้ยว
แหลมคมฉกีเนือ้กนิได้ มอีืน่ๆ บ้าง ส่วนพวกเรานี ่ไม่จ�าเป็นต้องมีเล็บไปจกิใครกไ็ด้ 
ไม่จ�าเป็นต้องมีปีกบินได้อะไร เพราะว่าเรานี้มีกฎแห่งกรรม คือมีเจตนา ตั้งใจ 
สามารถทีจ่ะน�าองค์ความรูต่้างๆ มาพฒันาอะไรได้ สามารถฝึกฝนตนเองให้ท�านัน่
ท�านี่ สร้างนั่นสร้างได้มาก จนผลปรากฏว่ามนุษย์เราเก่งกว่าสัตว์ทั้งหลายทั่วไป 
โดยไม่ต้องไปมอีะไรพเิศษแบบนัน้เลย เป็นมนุษย์กระท�ำกำรเปล่ียนแปลงได้มำก
ที่สุด ดีก็ดีได้ที่สุด เลวก็เลวที่สุด แต่มนุษย์เองก็พากันหลงไปไหว้สัตว์อื่นที่รับแต่
ผลของกรรม แก้ไขอะไรไม่ค่อยได้ ไปไหว้เทวดาอย่างนี้ เทวดาเขาก็แค่เสวยผล
ของกรรมดเีท่านัน้เอง หมดอายกุห็ล่นลงมา บางทีไปไหว้สัตว์เดรัจฉานกมี็ พวกสตัว์
เหล่านัน้กเ็สวยผลของกรรมไม่ดอียู ่กว็นกนัอยูเ่ท่านีน้ะ นีเ้รียกว่าประพฤตพิธิกีรรม
ต่างๆ ทีเ่ปล่าประโยชน์ ถ้าเรียกตามชือ่ทางธรรม กเ็ป็นสลีพัพตปรำมำส พระโสดาบนั
ละสิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาด ส่วนพวกปุถุชนนี่ยังละไม่ได้ 

 ต่อไป บางกลุ่มถือความหมดจดด้วยอารมณ์ที่รับรู้ ด้วยการดมทางจมูก  
ลิ้มรสทางลิน้ หรอืสัมผัสทางกาย จับต้องด้วยมอื การดืม่ การกนิ การอาบน�า้ การ
นุง่ห่ม การทา การลูบไล้ การเจิมด้วยสิ่งนั้นสิ่งนี้
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มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่ง ถือความหมดจดด้วยอารมณ์ที่รับรู้  
สมณพราหมณ์เหล่านัน้ลกุขึน้แต่เช้าตรู ่จบัต้องแผ่นดนิ จบัต้องพชืสีเขยีว 
จับต้องมูลโค จับต้องเต่า เหยียบผาล จับต้องเกวียนบรรทุกงา เคีย้วกนิ
งาขาว ทาน�า้มนัสขีาว เคีย้วไม้สฟัีนขาว อาบน�า้ชโลมด้วยดนิสอพอง นุ่งผ้า
ขาว โพกผ้าขาว สมณพราหมณ์เหล่านี้นั้น ชื่อว่าถือความหมดจดด้วย
อารมณ์ทีร่บัรู ้สมณพราหมณ์เหล่านัน้ถอืความหมดจด คือ ความสะอาด 
ความบริสุทธิ์ ความหลุดไป ความพ้นไป ความหลุดพ้นไปด้วย อารมณ์
ที่รับรู้แล้ว

 นีล้้วนเป็นความถอืผดินะ เช่น การจบั ลบูๆ ถูๆ  เมอืงไทยเรากค็งเหน็เยอะ
นะ พระพุทธรูปบางองค์นี่ถูกลูบจนเข่าท่านจะพังอยู่แล้ว เพราะว่าท่านขลัง 
เกินเหตุ คนก็ลูบอยู่นั่นแหละ เขาถือกันว่า ถ้าลูบที่เข่าของท่านนี้จะเป็นมงคล  
จะเจรญิรุง่เรอืง ถอืผดินะ ถ้าถกูต้อง กเ็อาเป็นพทุธานสุสตเิท่านัน้ เป็นสิง่เตอืนสติ 
ให้ระลึกถึงพุทธคุณ สตินี้เป็นของดี แต่เขาถือว่าลูบๆ เอามือไปแตะ เอาหัวไปแตะ 
จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น อย่างนี้มั่วเลย บางทีแตะหลังเต่า หลังเต่ามันแข็งนะ แตะแล้ว
จะได้แข็งแรงอย่างหลังเต่า เขาก็คิดสมมติกันไป 
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 หรือ การกิน การดื่ม หนักหน่อยก็ดื่มน�้ามนต์นี้เป็นของดี อย่างนี้เป็นต้น 
ดื่มนั่น ดื่มนี่ ได้นอนท่ีนั่น นอนท่ีนี่ นอนโลงศพ เป็นมงคล อะไรก็ว่าไป ในยุค
พุทธกาลเขาก็หลายอย่าง มาถึงยุคนี้ก็มีพัฒนาการไปต่างๆ นานา ท่านทั้งหลาย 
ก็ลองมองดูในโลกนี้ ชาวโลกเขาหลง นึกว่ามีสิ่งนั้นแล้วเป็นสิ่งดี ก็เอามาห้อยมา
แขวน เอาผ้ายันต์มามัด มาเป่า มาเสกกัน เขาก็พากันท�ากัน หลงกันไป ลืมสิ่ง 
ที่เป็นของตนคือกรรม ลืมข้อปฏิบัติที่จะท�าให้บริสุทธิ์หลุดพ้นได้อย่างแท้จริง คือ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ไปหมด อย่างนี้

 ในวันนี้ พูดเพิ่มเติมคุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน 
ข้อที ่๑๐ คอืหมดความเหน็ผดิและพธิกีรรมทีผ่ดิๆ ละข้อปฏบิตัผิดิๆ และละมงคล
ต่ืนข่าวทั้งหมดได้ ที่ผมอ่านมานี้ไม่ทั้งหมดนะ เอาแบบย่อๆ ให้พอเป็นตัวอย่าง 
ท่านทัง้หลายกม็องด ูอะไรท่ีไม่ใช่เร่ืองกรรม เรือ่งผลของกรรม ไม่ใช่ดชีัว่อยูท่ีก่รรม 
อะไรที่ไม่ใช่อริยมรรค นั่นแหละมันผิด เขาไปถือว่าสิ่งอื่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ 
ไปถอืเอาวนัเดือนไป มาเป็นฤกษ์งามยามด ีถ้าหมอดทูกัว่าดกีจ็ะดตีามไปด้วย อย่างนี้
เป็นต้น ยิง่ถ้าพระทกัว่าไม่ด ีกจ็ะไม่ดไีปด้วยอย่างนี ้บางคนกเ็อาดวงดาว ดวงจันทร์ 
ดวงอาทิตย์ ที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ เป็นเครื่องท�านายทายทัก ทักจนไม่ดีไปหมด ผู้คน
ขนหัวลุกเป็นแถวๆ อย่างนี้ก็มี พอเขาทัก ดาวนี้มันโคจรมาถึงตรงนี้ มันไม่ดี คน 
ก็ไม่ดีไปด้วยนะ ที่ไม่ดีก็เพรำะโง่ ไปเชื่อเขำนั่นแหละ เพราะไม่รู้จักอันไหนดี  
อันไหนไม่ดี
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 ความเป็นพระโสดาบัน มีคุณค่าอานิสงส์อย่างนี้แหละ ช่วยละข้อปฏิบัติ
ผิดๆ ซึ่งมันมีเยอะมาก พวกเราคงท�ากันมาหลายประการแล้ว ที่ผมอ่านมา  
หลายท่านมปีระสบการณ์ได้ไหว้นัน่ไหว้นี ่ท�าโน่นท�านีม่าเยอะ ถ้าไม่อยากจะกลบั
ไปท�าอย่างนั้นอีก ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีก อย่าลืมศกึษาธรรมะให้ดีๆ และต้อง
ปฏบิตัใิห้เป็นพระโสดาบนั ชาตนิีม้โีอกาสดท่ีีได้ฟังธรรม ฟังเรือ่งกรรม เรือ่งผลของ
กรรมอยู่เรื่อย ท�าให้ห่างออกมาบ้าง ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบัน ไม่แน่เหมือนกัน 
เดี๋ยวเกิดชาติใหม่ ลองนึกดู ถ้าไม่ได้ฟังธรรมะ ถูกคนข้างๆ หลอกเอา เดี๋ยวฝีปอบ
มาหกัคอเอานะ ต้องท�าแบบนัน้แบบนีจ้งึจะรอดจากเงือ้มมือของผี โอ้โห... ล�าบาก
ล�าบน ทัง้ผปีอบ ผีฟ้า ผีบ้าน ผีเรือน อะไรเยอะไปหมด ท�าพธิโีน้นพธินีีอ้ะไรต่อมอิะไร 
เพื่อให้เราอยู ่รอดปลอดภัย อันนั้นขลัง อันนี้ศักดิ์สิทธิ์ ห้อยเต็มคอไปหมด 
มเีคล็ดวชิาลึกลบัอะไรเตม็ไปหมดเลย อย่างนัน้ก็โทษอะไรไม่ได้ โทษความทีย่งัเป็น
ปุถุชนอยู่นี่แหละ จึงหลงไปอยู่อย่างนี้

 คราวน้ีก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของพวกเราทั้งหลาย ที่มีโอกาสได้มาฟัง
ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ จะได้เชื่อมั่นเรื่องกรรม เรื่องผลของกรรม ดีชั่ว
อยู่ที่กรรม พอรู้เร่ืองนี้ก็สบายไปเปลาะหน่ึงแล้ว ใครจะว่าอะไรอย่างไรก็สบาย  
ไม่หวั่นไหวแล้ว เพราะว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่กรรม อยู่ที่เจตนา มันไม่เกี่ยวกับอะไร
ข้างนอกนัน่หรอก ถ้ำจะหลดุพ้น พ้นเสนยีดจญัไร พ้นเรือ่งเลวร้ำย มีแต่อรยิมรรค
มอีงค์ ๘ ไม่ใช่ทำงอืน่หรอก ไม่ต้องท�ำพธีิสะเดำะเครำะห์ สะเดำะอะไรให้มนัยุง่ยำก 
ฉะนั้น ถ้าได้เป็นพระโสดาบันแล้ว ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า แหม... สบายมากเลย 
ไม่ต้องยุ ่งกับพิธีกรรมที่ไร้แก่นสาร ไม่ต้องเสียเวลาเปลืองสมองไปกับเรื่อง 
ไร้ประโยชน์ เหนื่อยด้วย เสียเวลาด้วย ที่ส�าคัญคือโง่ไปเรื่อยๆ วนอยู่อย่างนั้น
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๓. วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดำบัน

 ที่พูดเชื่อมโยงมาเรื่อยๆ ก็เพื่อจะพูดประเด็นใหญ่ที่สุดในเรื่องนี้ ประเด็น
ท่ี ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน หลักก็มีอย่างเดียวตามคุณสมบัติของ 
พระโสดาบัน คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ อันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว พูดตั้งแต่คุณสมบัติของ
พระโสดาบันแล้ว ในตอนต่อไปนี้ ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน  
จะยกพระสูตรต่างๆ มาแสดงให้ฟัง พูดเร่ืองเดียวกัน แต่อาจจะคนละระดับกัน 
ท่านกล็องฟังดู ส�ารวจตรวจสอบตนเองดู มอีะไรบ้างแล้วกใ็ห้ภมูใิจ อนัไหนยงัไม่มี 
ก็ปฏิบัติเสริมเข้ามา ดังนั้น ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็น
พระโสดาบันก็ถือว่าจบแล้ว อาจจะไม่สมบูรณ์นัก แต่ก็คงพอได้แง่คิดต่างๆ 
จนกระทัง่อยากเป็นโสดาบนั เมือ่อยากจะเป็น กไ็ม่ได้เป็นตามความอยากนะ เป็น
ตามเหต ุต้องมาท�าเหตเุอา ต้องรูว่้าเหตทุีจ่ะท�าให้เป็นพระโสดาบัน คือผู้มาถงึหยัง่
ลงอริยมรรคมีองค์ ๘ ชัดเจนว่าข้อปฏิบัติคืออันนี้ ต้องเดินมาให้ถึงตรงนี้ อันนี้คือ
หลกัการ ผมก็จะได้กล่าวถงึวธิปีฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนัจ�าแนกเป็นข้อๆ นะครับ 
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 วธิปีฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนั สามารถพดูได้หลายแง่มมุ แต่หากพดูแบบ
สูงสุด คือด้านปัญญา มีญาณปัญญารู้ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ญาณในทุกข์ ญาณ 
ในทุกขสมุทัย ญาณในทุกขนิโรธ และญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ถ้ามี 
ญาณปัญญา ที่เป็นมัคคญาณ เป็นสัมมาทิฏฐิในมรรค คือญาณในโสดาปัตติมรรค 
มีนิพพานเป็นอารมณ์ และท�าหน้าที่ละกิเลสได้เด็ดขาดระดับหนึ่ง ก็จะท�าให้แจ้ง
โสดาปัตติผลต่อเนื่องทันที เป็นพระโสดาบัน ซึ่งการจะมีมัคคญาณเกิดขึ้น ก็ต้อง
มีการเจริญอริยมรรคมาตามล�าดับ และต้องมีธรรมะที่เป็นพื้นฐานเกื้อหนุนอย่าง
เพียบพร้อม ดังนั้น ในประเด็นนี้ ก็จะแจกเป็นข้อหลักเบื้องต้นก่อนเป็น ๓ ข้อ คือ 
(๑) ด้านปัญญา (๒) ด้านอรยิมรรค (๓) ด้านธรรมะพืน้ฐาน ซึง่ทัง้หมดกเ็ป็นธรรมะ
ทีต่่อเนือ่งกนั จากธรรมะขัน้พ้ืนฐาน เตรียมจติให้มีความพร้อม มาสูก่ารเจรญิมรรค 
แล้วก็มมีคัคญาณ มปัีญญารู้อริยสัจ บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ใน ๓ ข้อหลกัน้ัน 
ก็จะมีข้อย่อยแยกแยะจ�าแนกลงไป ให้เข้าใจได้ง่ายต่อไปอีก

 ๓.๑ ด้ำนปัญญำ

 ต่อไป จะบรรยายวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ในด้านปัญญา ซึ่งเป็น
ด้านที่สูงสุด ถ้าพูดด้านนี้ แสดงว่า ต้องมีธรรมะพื้นฐาน และมีการเจริญอริยมรรค
มาแล้วนั่นเอง จะจ�าแนกเป็นข้อย่อยๆ จากปัญญาระดับสูงลงไป สู่ระดับล่างๆ 
แสดงกระบวนการเจริญของปัญญาที่รู้เห็นความจริง แต่พูดจากยอดลงไป 
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  ๓.๑.๑ มีดวงตำเห็นธรรม

 การมีดวงตาเห็นธรรม มีญาณปัญญาเห็นธรรม หรือเกิดธรรมจักษุ นี้เป็น
ปัญญาขั้นที่เป็นพระโสดาบันนั่นเอง ถ้าอ่านในพระไตรปิฎกตามพระสูตรต่างๆ 
พระพุทธองค์ตรัสพระธรรมเทศนาแก่คนใดคนหนึ่งแล้ว ผู้ได้บรรลุธรรมเป็น 
พระโสดาบัน ในเนื้อเรื่องจะบอกว่า ท่านผู้ที่ฟังนั้น เกิดธรรมจักษุ อันปรำศจำก
ธุลี ปรำศจำกมลทินขึ้นมำว่ำ “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีควำมเกิดขึ้นเป็นธรรมดำ สิ่งนั้น
ทัง้มวลล้วนมคีวำมดบัไปเป็นธรรมดำ” หรือบาลว่ีา วริช� วีตมล� ธมฺมจกขฺุ� อุทปาทิ 
“ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม�, สพฺพนฺต� นิโรธธมฺมนฺติ” อันนี้หลายท่านเคยได้ยินบ่อยๆ นะ 
ผมจงึตัง้เป็นข้อที ่๑ ว่าผูท้ีจ่ะเป็นพระโสดาบนั วธิปีฏบัิตคืิอต้องท�าให้มีปัญญาเห็น
ธรรม ถ้าใครฟังแล้วก็มีปัญญา มีดวงตาเห็นธรรม ก็จบ เป็นพระโสดาบัน ไม่ต้อง
ท�าอะไรนะ แต่ถ้าใครฟังแล้ว ยังไม่มีดวงตา ก็ต้องไปท�าให้มีดวงตา เดี๋ยวมีข้อ ๒ 
ข้อ ๓ ไล่ไปเป็นชั้นๆ จากบนลงล่างไปเรื่อยๆ อันนี้เอาขั้นเป็นโสดาบันมาก่อนเลย 
แล้วค่อยลดระดับลงไป ท่านทั้งหลายฟังดู จะได้มาตรวจสอบดูตัวเองว่า ส�าหรับ
ตัวเรานั้น อยู่ประมาณไหน อะไรท�านองนี้นะ
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 อย่างท่ีได้กล่าวไปแล้ว ผู้ท่ีจะเป็นพระโสดาบัน คือผู้ที่ประกอบด้วย
อริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า ข้อที่ ๑ พูดถึงหัวหน้า คือดวงตา 
เห็นธรรม เป็นตาปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิในมรรค เหมือนกับเราเดินทาง เดินทาง
ไปเรื่อยๆ หากจะดูว่าเดินถึงไหนแล้วก็ต้องดูปัญญา ถ้าเดินมาจนกระทั่งมีปัญญา
เห็นธรรม เรยีกว่าเป็นโสดาบนัแล้ว เห็นว่า สิง่ใดสิง่หนึง่เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้มวล
ล้วนดับไปเป็นธรรมดา อาจจะมาจากการฟังธรรมก็ได้ ในยุคพุทธกาลมีเยอะ นั่ง
ฟังธรรมอยูน่ัน่แหละ พระพทุธองค์เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการแสดงธรรม ปรบัอนิทรย์ี
ด้วยธรรมเทศนาต่างๆ พอพร้อมก็ประกาศอริยสัจ ฟังแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรม  
ได้เป็นโสดาบันในท่ีนั่งนั้นนั่นเอง ส่วนพวกเราฟังแล้วไม่เป็น ก็ไม่เป็นไร เรียนไว้
ก่อน จุดนี้แหละจุดที่จะเป็นโสดาบัน มีดวงตาเห็นธรรมนี้แหละ

 ท่านที่มีดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันในที่นั่งฟังธรรม เริ่มตั้งแต่ท่าน
แรก คือท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ด้วยการฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ต่อมา  
ก็ท่านพระยสะ ฟังอนุปุพพิกถาและอริยสัจ และต่อมาอีกก็มีมากมาย บิดามารดา 
และภรรยาเก่าของท่านพระยสะ กลุ่มสหายของท่านพระยสะ ๕๐ ท่าน กลุ่ม 
ภัททวัคคีย์ ๓๐ ท่าน กลุ่มพระเจ้าพิมพิสารและพราหมณ์คหบดี ๑๑๐,๐๐๐ ท่าน 
จนถึงท่านอนาถบิณฑิกคหบดี นางวิสาขา เป็นต้น ท่านเหล่านี้ ฟังอนุปุพพิกถำ
และอริยสัจ ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ในที่นั่งนั่นเอง

 หรือ ตัวอย่างเรื่องท่ีเรายกมาอ้างบ่อยๆ เช่นเรื่อง ท่านพระสารีบุตร 
ตอนเป็นปริพาชกมาเจอท่านพระอัสสชิ พระอัสสชิแสดงคาถาหนึ่ง จ�าได้บ้างไหม 
หลายท่านจ�าได้ ท่องไว้บ่อยๆ นะ
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 เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา   เตส� เหตุ ตถาคโต อาห
 เตสญฺจ โย นิโรโธ   เอว�วาที มหาสมโณ

 แปลความว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดจากเหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่ง
ธรรมเหล่านัน้ และตรัสความดับแห่งธรรมเหล่านัน้ด้วย พระมหาสมณะมีปกตติรสั
อย่างนี้

 ฟังแค่นี้ ท่านพระสารีบุตรก็มีดวงตาเห็นธรรมว่า “ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺม�,  
สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� ส่ิงใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วน 
มคีวามดับไปเป็นธรรมดา” ธรรมไหนทีม่นัเกดิจากเหต ุมเีหตนุะ มนัจงึเกดิ หมดเหตุ 
มันก็ดับไปนะ ถ้ามันจะดับก็เมื่อเหตุมันหมดไปก่อน ถ้าเหตุไม่หมด มันยังไม่ดับ ที่
มันยงัไม่ดบัไม่ใช่มนัจะไม่ดบั ทีม่นัไม่ดบันีเ้พราะเหตมัุนยงัไม่หมด เกดิเพราะมีเหตุ 
ถ้าจะดับก็เมื่อเหตุมันหมดไปก่อน ท่านฟังเท่านี้ก็เข้าใจแล้ว เข้ำใจควำมที่ธรรมะ
ทัง้หลำยไม่เทีย่ง ไม่แน่ไม่นอนนัน่เอง เหน็ควำมเกดิ ควำมดบั เหน็มรรค มองทะลุ
เห็นอริยสัจ ๔ ท่านพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันแล้ว ตอนนั้นเป็นปริพพาชก  
น�าคาถาเดียวกันนี้ ไปแสดงแก่ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่ีเป็นเพื่อนกัน เป็น 
ปริพพาชกเหมือนกัน ก็มีดวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบันเหมือนกัน 
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 ถ้าใครมีดวงตา เห็นชัดเจนในธรรมคืออริยสัจ จะได้เป็นโสดาบัน เรียกว่า
เดินมาถึงแล้ว ผมจึงตั้งเป็นข้อที่ ๑ ไว้ว่า มีดวงตาเห็นธรรม มีปัญญาเห็นธรรม  
ถ้ายงัไม่เหน็ เกอืบจะเห็น จะเป็นโสดาบันในโอกาสต่อไป อย่างช้าทีส่ดุคอืก่อนตาย
ในชาตนิัน้ มอีีกบคุคล ๒ บคุคลจะเป็นโสดาบนัในชาตินี ้คอื ผูที้ใ่ช้ศรทัธาเป็นใหญ่ 
น้อมน�าจิตให้หยั่งลงสู่อริยมรรค กับคนที่ใช้ปัญญาเป็นใหญ่ น้อมน�าจิตให้หยั่งลง
สู่อริยมรรค ค่อยๆ ปฏิบัติมาตามล�าดับจนมีดวงตาเห็น ใช้ศรัทธาน�ามาเรียกว่า
สัทธานุสารี ใช้ปัญญาน�ามาเรียกว่าธัมมานุสารี
 
 ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟัง ท่านพิจารณาตามไปก็จะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น  
มีทั้งสัทธานุสารี ธัมมานุสารี และพระโสดาบัน 

 ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค ข้อ ๓๐๒ จักขุสูตร

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผูม้พีระภาคตรัสว่า ภิกษทุัง้หลาย จกัขไุม่เทีย่ง มคีวามแปรผนั 

มีภาวะโดยอาการอื่น 
โสตะไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ฆานะไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ชิวหาไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
กายไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
มโนไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
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ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียก
ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมท่ีท�าแล้วไปเกดิในนรก ก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน 
หรอืภมูแิห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าทีย่งัไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล

ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหล่านีข้องผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญา
อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของ
สตับุรษุ ผ่านภูมิของปถุชุนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมทีท่�าแล้วไปเกิดในนรก 
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยัง 
ไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธใินวันข้างหน้า

จักขุสูตรที่ ๑ จบ

 จักขุสูตรที่ ๑ นี้ มี ๓ บุคคล ท่านต้องฟังให้ดี เดี๋ยวพระสูตรที่ ๒ ที่ ๓ 
ข้อความจะคล้ายเดิม เปลี่ยนแต่ตัวธรรมะไปเร่ือยๆ จะมี ๓ บุคคลที่หยั่งลงสู่
อริยมรรค พระโสดาบันนั้นเราทราบคุณสมบัติแล้วว่า จิตของท่านหยั่งลงสู ่
อรยิมรรคคอืท่านไม่ไปทางอืน่ รูแ้ล้วว่าไม่มทีางอืน่ โดยมสีมัมาทฏิฐทิีส่มบรูณ์เป็น
หัวหน้า เดินไปมรรคเรื่อยๆ นั่นแหละ มีปัญญา ศีล สมาธิ สมบูรณ์ขึ้นตามล�าดับ 
เม่ือมีดวงตาเห็นธรรมนั้นแหละเป็นโสดาบัน ความจริงก็มีศีลด้วย มีสมาธิด้วย 
ตามกันมา ทีนี้ ก่อนหน้านั้น จะมีอยู่อีก ๒ ท่าน คือ สัทธานุสารีกับธัมมานุสารี 
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สองท่านนี้ก็หยั่งลงสู่อริยมรรคเหมือนกัน แต่ว่ายังไม่ได้เป็นโสดาบัน ยังไม่ถึงจุด 
ที่จะเป็นนั่นเอง ยังไม่มีปัญญารู้เห็น 

 การเห็นธรรม ท�าให้จิตหยั่งลงสู่อริยมรรคนี้ ต้องเห็นอย่างไร ต้องมีปัญญา
อย่างไร พระพุทธองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย จักขุคือตาไม่เที่ยง มีความแปรผัน  
มภีาวะโดยอาการอ่ืน คือต้องเห็นสภาวะต่างๆ ไม่เทีย่ง เหน็ว่าตานี ้เป็นของไม่เท่ียง 
มีความแปรปรวน แปรผันไปเป็นธรรมดา มีภาวะไปเป็นอย่างอื่นจากที่เคยถือเอา
ไว้ ที่เคยถือไว้มันถือผิดอยู่ จึงไม่ได้บรรลุธรรม พากันวุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ ตานั้นเคย
ถือว่าอย่างไร เคยถือว่ามันเป็นของตน มันเป็นไหม ไม่เป็น เคยถือว่าเป็นสิ่งน�าสุข
มาให้ แล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหม ไม่ มันน�าทุกข์มาให้ มันเป็นอื่น เป็นอย่างอื่นจาก
ที่เคยถือไว้ มันเป็นของมันอย่างนั้นแหละ ใครที่เห็นอย่างนี้ โสตะคือหู ฆานะคือ
จมูก ชิวหาคือลิ้น และกายก็ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น มโนคือ
ใจก็ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
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 สรุปแล้ว พระสูตรนี้กล่าวถึงอายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
ล้วนไม่เที่ยง แปรปรวนอยู่เสมอ ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา เป็นอย่างอื่นจากที่เคย
คิดเอาไว้ เป็นอย่างอื่นจากที่เคยนึกเอาไว้ เคยนึกว่าเป็นตัวเรา ก็ไม่ใช่ เคยนึกว่า
เป็นของเรา ก็ไม่ใช่ มันเป็นอย่างอื่นไป เป็นของมันอย่างนั้น ผู้ใดที่ศรัทธาเชื่อมั่น
ธรรมเหล่านีอ้ย่างนี ้ผูน้ีเ้รยีกว่าสทัธำนสุำร ีเช่ือม่ันธรรมเหล่าน้ีอย่างนี ้หมายถงึว่า
เช่ือมั่นปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสว่า จักขุไม่เที่ยง มันจะเที่ยง 
ได้ไหม เที่ยงไม่ได้ เพราะพระองค์ตรัสรู้มาแล้ว มันก็ต้องเป็นของไม่เที่ยงอย่างนั้น
แหละ เช่ือมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ เช่ือมั่นว่า ของไม่เที่ยงว่ามันจะต้องไม่เท่ียง 
อย่างแน่นอน เชื่อมั่นว่า ของที่แปรปรวนมันก็ต้องแปรปรวนแน่นอน เชื่อมั่นว่า 
มันเป็นอย่างอ่ืนไม่ใช่ของเรา เชื่อมั่นอย่างนี้ ผู้ใดที่ศรัทธาเช่ือม่ันธรรมเหล่านี้ 
อย่างนี้อย่างที่มันเป็น ตัวเองไม่ได้มีปัญญามาก ไม่ได้มีปัญญาเป็นประธาน แต่มี
ศรัทธาเป็นประธาน ปฏิบัติมาระดับหนึ่ง ปัญญาน้อย ใช้ศรัทธาน�าหน้า เชื่อมั่นว่า
มันต้องเป็นอย่างนี้ เพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสไว้

 พระพทุธองค์ตรสัค�าใด ไม่มสีองอยูแ่ล้ว ในเมือ่ตรสัว่า ไม่ใช่ของเรา มนัจะ
เป็นของเราไปไม่ได้ ศรัทธาเชื่อมั่นอย่างนี้ ผู้นี้เรียกว่าสัทธานุสารี ก็จะก้าวลงสู่
อริยมรรคได้ โลกนี้มันไม่แน่นอน มันไม่เที่ยงอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ท่านให้ฝึกมอง
ดูบ่อยๆ ก็เพื่อให้เห็นชัด ถ้าใครเห็นชัดก็จะหยั่งลงสู่อริยมรรค เพราะรู้ว่าไม่มี 
ทางอื่นแล้ว โลกนี้มันไม่มีที่พึ่ง ที่พึ่งก็มีแต่นิพพาน ทางมีแต่อริยมรรค 
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 ถ้าคนปัญญาน้อยก็มีวิธี คือเช่ือมั่นธรรมเหล่าน้ีว่ามันเป็นอย่างนี้แน่นอน 
ก็จะหยั่งลงสู่อริยมรรคได้ หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของปุถุชนได้แล้ว  
ไม่ควรท�ากรรมที่ท�าแล้วไปเกิดในนรก ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต  
ไม่สมควรตายตราบเท่าท่ียังไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล คนนี้ก็จะได้บรรลุธรรม 
ในชาตินี้ ก่อนตาย ถ้าไม่ได้บรรลุจะไม่ตาย นี้เป็นวิธียืดอายุชนิดหนึ่งเหมือนกัน 

 ดังนั้น ท่านไหนที่ป่วยเป็นโรครักษาไม่หาย จะตายวันตายพรุ่งอยู่แล้ว วิธี
ที่จะยืดอายุได้ก็คือ ให้มีศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ว่า ของไม่เที่ยงมันจะ
ต้องไม่เทีย่งอย่างแน่นอน ไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอน แต่ต้องเป็นคนผ่านการปฏบิตัิ 
ได้ฟังธรรม และมคีณุธรรมมาพอสมควรจงึจะรวบรวมจิตได้ ถ้าพอรวบรวมจิตหยัง่
ลงสู่มรรคได้ ก็เรียกว่าสัทธานุสารี หยั่งลงสู่อริยมรรค ทีนี้ การเดินไปตามมรรค 
เพื่อให้เป็นโสดาบันนี้ ก็ต้องสะสมเหตุปัจจัยอีกพอสมควร เขาจะยืดอายุไปเรื่อยๆ 
จนกว่าจะได้เป็นโสดาบนัก่อนจงึจะตาย อย่างนี ้ท่านไหนรูส้กึไม่รอดแล้วกอ็ย่าลมื
นะ จะไม่ตายตราบเท่าท่ียังไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล เราฟังธรรมไว้ดีๆ ฝึกหัด
ปฏิบัติขัดเกลากิเลส ช�าระจิตให้สะอาดปลอดโปร่ง ให้อ่อนน้อมลงมาจะได้รับ
ธรรมะได้ง่าย ถ้าใจแข็งกระด้างมันรับไม่ได้ ต้องฝึกบ่อยๆ
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 อีกกลุ่มหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้ของผู้ใดประจักษ์
ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญาอย่างนี้ ธรรมเหล่านี้ คือจักขุไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะ
โดยอาการอื่น หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการ
อื่น ประจักษ์ชัดโดยยิ่งด้วยปัญญา มีปัญญาเป็นประธาน ปัญญาเป็นใหญ่ การจะ
เป็นพระโสดาบัน มันไม่ใช่มีแค่ปัญญาอย่างเดียว ต้องมีครบ แต่คนนี้ปัญญาเยอะ 
ใช้ปัญญาเป็นตัวน�า เขามปัีญญามองเห็น สภาวะต่างๆ ไม่เทีย่ง ไม่แน่นอน ประจกัษ์
ชัดด้วยปัญญา เขาก็ใช้ปัญญานี่แหละรวบรวมจิต หยั่งลงสู่อริยมรรค นี้เรียกว่า 
ธัมมำนุสำรี คนนี้ก็ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของปุถุชน
ได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมที่ท�าแล้วไปเกิดในนรก ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่ง
เปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล

 ฉะนั้น ก่อนที่จะเป็นผู้ถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ก็มี ๒ บุคคลก่อน คือ ผู้ที่หยั่ง
ลงโดยใช้วิธีศรัทธาน�าเข้ามา มีความมั่นใจในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็น
ประธาน มั่นใจว่าทางอื่นไม่มี ทางมีอันเดียวคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ก็รวบรวมทั้ง
ชีวติเพือ่ฝึกอรยิมรรคมอีงค์ ๘ ในใจเขาจะไม่เอาอันอ่ืนแล้ว เขาจะเดนิตามนี ้อาศยั
ศรทัธาน�าเข้ามา เชือ่มัน่ธรรมว่าต้องเป็นอย่างนี ้หรอืใช้ปัญญาน�า บางคนมีปัญญา
มาก เข้าใจอะไรเป็นอะไรชัดเจน ใช้ปัญญาน้อมน�าเข้ามา ก้าวลงสู่อริยมรรค พอ
น้อมน�าจิตเข้ามาแล้ว เดนิไปตามมรรคไปเรือ่ยๆ เมือ่องค์มรรคสมบรูณ์พอสมควร 
สมัมาทฏิฐิเต็ม พอจะเป็นโสดาบนักจ็ะเกดิธรรมจักษขุึน้มา เหน็ธรรมตามทีมั่นเป็น 
ตอนแรกยังไม่เห็น เพราะมรรคยังไม่รวมกัน ยังไม่เกิดดวงตา เมื่อมรรคประชุม
สามัคคีกัน ก็เกิดดวงตาขึ้นอย่างนี้นะครับ
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 พระพุทธองค์ตรัสต่อมาว่า ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้  
ผู้นี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธิ 
ในวันข้างหน้า ท่านนี้เป็นพระโสดาบัน ผู้รู้ ผู้เห็นธรรม ธรรมอะไร ก็ทั้งหมด 
นั่นแหละ ในพระสูตรนี้ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเป็นธรรมดา 
สิ่งนั้นล้วนดับหมด เห็นด้วยปัญญาอย่างนี้

 ต่อไปอีก พระสูตรหนึ่ง เปลี่ยนแต่หลักธรรม ข้อ ๓๐๓ รูปสูตร 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง มีความแปรผัน 

มีภาวะโดยอาการอื่น 
สัททะไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
คันธะไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
รสไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
โผฏฐัพพะไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ธรรมารมณ์ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียก

ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมท่ีท�าแล้วไปเกดิในนรก ก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน 
หรอืภมูแิห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าทีย่งัไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล
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ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหล่านีข้องผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญา
อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของ
สตับุรษุ ผ่านภูมิของปถุชุนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมทีท่�าแล้วไปเกิดในนรก 
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่
ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธใินวันข้างหน้า

รูปสูตรที่ ๒ จบ

 ในรูปสูตรก็เอาอารมณ์อ่ืนมา เป็นอายตนะภายนอก รูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ สรุปแล้วก็คือรู้อารมณ์ทุกอย่าง รู้ว่าเป็นของไม่เที่ยง 
ทุกสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับเป็นธรรมดา ธรรมะ
เหล่าใดที่มันเกิดเพราะมีเหตุ ธรรมะเหล่านั้นมันก็จะหมดไปเม่ือมันหมดเหตุ ถ้า
ยังไม่เห็นด้วยปัญญาของตน ก็ใช้ศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ มันต้องเป็น
อย่างนี้แน่นอน พระพุทธองค์ตรัสไว้ พระองค์ตรัสรู้ด้วยปัญญำ มันก็ต้องเป็น
อย่ำงนั้น เป็นอย่ำงอื่นไม่ได้ แล้วก็น้อมน�าจิตเข้าไป ก้าวลงสู่อริยมรรค เดินไป
เรื่อยๆ ก็บรรลุเหมือนกัน หรือใช้ปัญญาก็ได้ ท่านที่ ๑ เป็น สัทธานุสารี ท่านที่ ๒ 
เป็นธัมมานุสารี พอเดินมาได้ระยะหนึ่ง องค์มรรคมารวมกัน พอจะเป็นโสดาบัน 
เกิดเป็นธรรมจักษุขึ้นมา อย่างนี้ 
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 พระสูตรที่ ๒ กล่าวถึง อารมณ์ภายนอก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ คืออารมณ์ต่างๆ ที่รับรู้ทางใจ รูปไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะเป็น
อย่างอื่น เสียงก็เหมือนกัน เที่ยงไหม ก็ไม่เที่ยง เราก็ได้ยินบ่อยๆ นะ ถ้าไม่ได้ใส่ใจ 
ไม่ได้ฝึกหดั ไม่ได้พฒันาจติของตนให้มคีวามพร้อมส�าหรบัจะรบัธรรมะ มนัก็ยงัรบั
ยังไม่ได้ ต้องฝึกหัดกันไป ตอนนี้ผมยกเอาระดับปลายมา เอาตอนเกือบจะเป็น
โสดาบันมาแสดงให้ฟัง ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้ ก็เรียนรู้ไว้ก่อน 

 ต่อไป อีกพระสูตรหนึ่ง วิญญำณสูตร ข้อ ๓๐๔ 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย จักขุวิญญาณไม่เที่ยง  

มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
โสตวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ฆานวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ชิวหาวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
กายวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
มโนวิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียก

ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมท่ีท�าแล้วไปเกดิในนรก ก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน 
หรอืภมูแิห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าทีย่งัไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล
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ภกิษท้ัุงหลาย ธรรมเหล่านีข้องผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญา
อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของ
สตับุรษุ ผ่านภมูขิองปถุชุนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมทีท่�าแล้วไปเกดิในนรก 
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยัง 
ไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธใินวนัข้างหน้า

วิญญาณสูตรที่ ๓ จบ

 นีก้เ็ป็นเรือ่งวญิญาณ เรือ่งการรบัรูท้ีเ่กิดจากการกระทบ มองเห็นทางตานี้ 
เที่ยงไหม ไม่เที่ยง มีความแปรปรวน แปรผัน ใช่ตัวเราเป็นผู้เห็นไหม ก็ไม่ใช่ 
เป็นการเห็น เป็นสภาวะอย่างหนึ่ง มีตากับรูปกระทบกัน อาศัยตา อาศัยรูป  
จักขุวิญญาณก็เกิดขึ้น จักขุก็ไม่เที่ยง รูปก็ไม่เที่ยง มากระทบกันเกิดจักขุวิญญาณ 
การมองเห็นนี้ จะเป็นของเที่ยงไหม ก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงนั่นเอง จักขุก็ไม่ใช่ตัวตน  
รูปภายนอกก็ไม่ใช่ตัวตนกระทบกัน เกิดจักขุวิญญาณจะเป็นตัวตนได้หรือเปล่า 
เป็นตวัตนไม่ได้ ท�านองนีน้ะครบั ถ้าใครรู้เห็นธรรมเหล่านีอ้ย่างนี ้เหน็อย่างนีก้เ็ป็น
โสดาบัน ถ้ายังไม่รู้เห็น ก็ใช้ศรัทธาน�า หรือ ปัญญาน�า หยั่งลงสู่อริยมรรค เป็น
สัทธานุสารี หรือ ธัมมานุสารี 
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 สรปุว่า วนันีไ้ด้พดูถงึ คณุประโยชน์และอานสิงส์ของความเป็นพระโสดาบัน 
ข้อที่ ๑๐ หมดความเห็นผิดและพิธีกรรมที่ผิด ท�าให้ละข้อปฏิบัติที่ผิดพลาด  
ละมงคลตื่นข่าวต่างๆ ได้ ยกมงคลตื่นข่าวแบบต่างๆ มาอ่านให้ฟัง ทั้งถือรูปว่า 
เป็นมงคล ถือเสียงว่าเป็นมงคล ถือสิ่งที่ได้ดม ลิ้ม หรือสัมผัสว่าเป็นมงคล รวมทั้ง
วัตรปฏิบัติที่ผิดๆ ไม่อาจช่วยให้บริสุทธิ์ได้ ข้อปฏิบัติที่ท�าให้บริสุทธิ์ได้มีแต่
อรยิมรรคเท่านัน้ และเชือ่มโยงมาสูป่ระเดน็ท่ี ๓ คอื วธิปีฏบิติัเพือ่เป็นพระโสดาบนั 
ข้อที่ ๑ กล่าวถึงจุดยอด จุดท่ีเป็นพระโสดาบันเลย คือมีดวงตาเห็นธรรม เกิด 
ธรรมจักษุ 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๙

บรรยาย วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน

 วันนี้บรรยายธรรมะในหัวข้อ สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๙ นะครับ ส�าหรับการ
บรรยายในหัวข้อนี้ ผมตั้งประเด็นในการบรรยายไว้ ๓ ประเด็น คือ

 ประเดน็ที ่๑ ลักษณะและคณุสมบตัขิองพระโสดาบนั พระโสดาบนัคอืท่าน
ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมทิฏฐิเป็นหัวหน้า หยั่งลงสู่ทางที่จะน�าไป
สู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานได้แล้ว มีคุณสมบัติหลายประการก็ได้พูดไปแล้ว 

 ประเด็นท่ี ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน ซึ่ง 
ก็มีมากมาย เริ่มต้นตั้งแต่ความเป็นพระโสดาบันนั้นยิ่งใหญ่ เป็นการได้สมบัติ 
ที่มากกว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิ เพราะว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด 
ในอบายอีกต่อไป ถ้าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ถึงแม้มีสมบัติมากมายก็ไม่พ้นอบาย 
ส่วนพระโสดาบันพ้นอบายแล้ว มีแต่จะเจริญก้าวหน้าไปในธรรม จนกระทั่งถึง
ความเป็นพระอรหนัต์ในทีส่ดุ นีเ้ป็นคณุประโยชน์และอานสิงส์อย่างหนึง่ ผมได้ยก
พระสูตรต่างๆ มาแสดงความมีคุณค่าของความเป็นพระโสดาบันหลายประการ
ด้วยกัน 
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 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน

 ในคราวทีแ่ล้ว บรรยายมาถงึประเดน็ที ่๓ นี ้วธิปีฏบิตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนั 
หลังจากที่ทราบลักษณะและคุณสมบัติ รู้จักประโยชน์และอานิสงส์แล้ว อยากจะ
เป็นพระโสดาบนั ไม่ใช่ว่าอยากเป็นแล้วจะได้เป็น ต้องมีเหตมีุปัจจยั มีเงือ่นไข ต้อง
ท�าให้ถูกต้อง เพราะความเป็นพระโสดาบันน้ีเป็นชื่อสมมติ สมมติเรียกท่านที่มี
คุณธรรมคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ประชุมรวมกัน อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็เป็นสังขาร จะ
ต้องปรุงแต่งท�าเงื่อนไข ท�าเหตุท�าปัจจัยให้มีขึ้น พอเกิดมีข้ึน เราก็เรียกท่านผู้นี้
สมมติว่า เป็นพระโสดาบันอย่างนี้ ฉะนั้น พระโสดาบันนี้เป็นแค่ชื่อ เป็นค�าสมมติ 
สมมตเิรยีกท่านผูท่ี้ประกอบด้วยอริยมรรคมอีงค์ ๘ มจีติหยัง่ลงสูข้่อปฏบิตัทิีจ่ะน�า
ไปสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพาน

 ทนีี ้จะท�าให้จติหยัง่ลงสูข้่อปฏบิตัอินันีไ้ด้อย่างไร ต้องมเีงือ่นไข อย่างพวก
เราได้ฟังธรรมบรรยายกันมา เรื่องอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้ ฟังโดยพิสดารพอสมควร
เลยทีเดียว แจกขยายออกไปเป็นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ บางท่านฟังจน 
ไม่หวาดไม่ไหว ฟังกพ็อรู้อยูว่่าต้องท�าอย่างนี ้แต่ใจมันยงัไม่ลงเหมอืนกนั ท�าอย่างไร
จึงให้จิตใจนี้หยั่งลงสู่อริยมรรค ข้อไหนยังท�าไม่ได้ก็พยายามฝึก เพื่อให้ท�าให้ได้ 
ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน 
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  ๓.๑.๑ มีดวงตำเห็นธรรม (ต่อ)

 ในคราวที่แล้ว พูดวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ด้านปัญญา พูดมาตั้งแต่
ข้อท้ายๆ จะเป็นโสดาบันว่าต้องรู้อะไร ต้องเห็นอะไร เอาช้ันสูงมาบรรยายก่อน 
แล้วจะค่อยๆ เรียงล�าดับลงมาข้างล่าง แล้วพูดถึงเง่ือนไขพื้นฐานอื่นๆ ต่อไป  
พูดถึงสูงๆ ก่อน แล้วก็ค่อยๆ ลดลงมา จนกระทั่งถึงเงื่อนไขพื้นฐานทั่วไป

 วิธีปฏิบัติเพ่ือเป็นโสดาบัน ด้านปัญญา ข้อที่ ๑ คือ มีดวงตาเห็นธรรม  
มีปัญญารู้เห็นธรรมะ หากมีสิ่งนี้จะได้เป็นพระโสดาบัน ปัญญาหรือสัมมาทิฏฐินี้
เป็นหัวหน้า อยากจะรู้ว่าเดินถึงโสดาบันหรือยัง ก็ต้องดูหัวหน้า หัวหน้าที่พาน�า
เดินจนถึงความเป็นพระโสดาบัน คือ มีปัญญาเห็นธรรม มีธรรมจักษุ เราคงได้ยิน
บ่อยๆ เวลาที่ฟังพระสูตรจบแล้ว ท่านผู้นั้นผู้นี้ ก็มีธรรมจักษุ อันปราศจากธุลี 
ปราศจากมลทนิเกดิขึน้ว่า สิง่ใดสิง่หนึง่เกิดขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้มวลล้วนดบัไป
เป็นธรรมดา อย่างนีเ้ป็นต้น ธรรมะมนักเ็ป็นของมนัอย่างนัน้ ถ้าใครมจีกัษุ มดีวงตา
รู้เห็นธรรม หรือเรียกย่อๆ ว่า มีธรรมจักษุ คนนั้นก็จะมีจิตหยั่งลงในอริยมรรค 
มีองค์ ๘ เพราะรู้ว่าธรรมะมันไม่เป็นอย่างอื่น พวกเราฟังธรรมแล้วพิจารณาตาม 
ก็รู้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยง แต่ถ้าตาไม่มี มันก็ดูไม่เห็น มองไม่เห็น ใจมันไม่ลง  
มันไม่ยอมรับ ฟังมาว่า สิ่งนี้ไม่ดี เป็นสิ่งควรละ ถ้าไม่มีตา มองไม่เห็น มันก็ไม่ยอม 
ใจของเรานีม้นัด้ือด้านอยู ่มนัยงัไม่ได้ฝึก ไม่ได้ขดัเกลา เลยต้องมข้ีอธรรมะขัน้พืน้ฐาน
มาไว้ขัดเกลากิเลสต่างๆ
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 ตอนนี้พูดด้านปัญญา ข้อที่ ๑ พูดตอนปลายเลย ก่อนจะเป็นโสดาบัน คือ
ให้มีธรรมจักษุ มีดวงตาเห็นธรรม ในยุคพุทธกาล ท่านก็ฟังธรรมะ ฟังแป๊บเดียว
แล้ว เกิดมีธรรมจักษุ เห็นธรรม เห็นอริยสัจ ก็จบเลย เป็นพระโสดาบันเลย  
เหมือนกับท่านพระอัญญาโกณฑัญญะ ฟังแล้วก็มีธรรมจักษุ พระยสะฟังธรรม 
ก็มีธรรมจักษุ ท่านพระสารีบุตร ตอนเป็นเป็นชายหนุ่มนักบวชปริพพาชก เจอ 
พระอัสสชิเข้า ได้ฟังคาถา

 เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  เตส� เหตุ ตถาคโต อาห
 เตสญฺจ โย นิโรโธ  เอว�วาที มหาสมโณ

 แปลความว่า ธรรมทั้งหลายเหล่าใดเกิดจากเหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่ง
ธรรมเหล่านัน้ และตรัสความดบัแห่งธรรมเหล่านัน้ด้วย พระมหาสมณะมีปกตติรสั
อย่างนี้ 

 พระสารบีตุรตอนนัน้เป็นปารพิาชกอยู ่เป็นนกับวชนอกศาสนา เป็นลกูศิษย์
ของอาจารย์สญัชยัปรพิพาชก ได้ฟังคาถานัน้ กม็ดีวงตาเห็นธรรม เป็นพระโสดาบนั 
จติก็หยัง่ลงสูอ่รยิมรรคมีองค์ ๘ หยัง่ลงสู่ปัญญา ศลี สมาธ ิไม่ต้องฟังเรือ่งศลีมาก่อน 
แต่ใจนี้มันลงแล้ว ส่วนพวกเรานี้ ฟังเรื่องศีล ๕ มาตั้งนาน แต่ใจมันไม่ลง มันต่าง
กันอย่างนี้นะ 
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 พวกเรานี้โชคดี นับว่ามีลาภมาก ได้ฟังอะไรดีๆ แต่มีกิเลส มีทิฏฐิขัดขวาง 
รูห้มด แต่ใจมนัไม่ลง ส่วนท่านพระสารีบตุรตอนนัน้เป็นปรพิพาชก ยงัไม่ได้ฟังเรือ่ง
ศีล ๕ ไม่ได้ฟังเรื่องสมาธิ ไม่ได้ฟังรายละเอียดเรื่องสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
อะไร แต่มีดวงตาเห็นธรรมเท่านั้นแหละ ใจมันก็ลงเลย ไม่มีการท�าผิดอะไรอีกต่อ
ไป จะไปฆ่าใคร เบียดเบียนใคร ไปพูดไม่ดี แบบนี้ท�าไม่เป็นแล้ว อย่างนี้ท�านองนี้ 
พวกเราก็จะต้องฝึกให้เป็นอย่างนั้นแหละ พวกเรานี้นับว่ามีโชคลาภอันประเสริฐ 
ได้ฟังมาก่อน เช่น ศีล ๕ เป็นของดี เราก็ฟังนะ แต่ใจมันไม่ลง พอใจมันไม่ลง  
ก็ต้องฝืนใจเอา ใจเรำนั้น จะให้มันยินยอมพร้อมใจเลยก็ยังไม่ได้ ต้องฝึกหัดมัน 
แต่ท่านผูท้ีม่ดีวงเหน็ธรรม บางท่านไม่เคยรูเ้รือ่งศลีมาเลย ท่านกห็ยัง่ลงในศลีแล้ว 
พระยสะอย่างนี้เป็นต้น เป็นคนหนุ่มอยู่ที่ปราสาท ๓ ชั้น ในชาตินั้น ไม่เคยรู้เรื่อง
ศีลเรื่องอะไรมาเลย พอได้ฟังธรรม เป็นโสดาบัน ใจของท่านก็หยั่งลงสู่อริยมรรค
มีองค์ ๘ ผู้ที่หยั่งลง หมายถึงว่าไม่มีทางท�าผิดอีกต่อไป ใจไม่น้อมไปท่ีจะท�าผิด 
อีกต่อไป แต่น้อมไปทางนิพพาน ส่วนพวกเรานี้ฟังหมดเลย ทางไปนิพพานก็ฟัง 
ทุจริตไม่ควรท�า มันจะพาตกอบายก็ฟังเหมือนกัน แต่ใจนี้มันน้อมไปทางอบาย 
อยู่เรื่อย มันล�าบากอย่างนี้ เลยต้องบังคับขู่เข็ญกันนะครับ
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 นีค้วามต่างกนัของพระโสดาบนักบัปถุชุน เป็นประมาณนี ้คอืพระโสดาบัน
บางท่านอาจจะไม่รู้ข้อธรรมะเยอะเท่าเรานะ พวกเรานี้ได้ฟังธรรมเยอะนะ รู้เรื่อง
นั้นเรื่องนี้เยอะไปหมด พระโสดาบันถ้าเราอ่านในประวัติท่านในยุคพุทธกาล ท่าน
ไม่ค่อยรู้ธรรมะอะไรหรอก เรื่องศีลก็ไม่เคยฟัง เรื่องสมาธิก็ไม่เคยฟัง มาฟังธรรมะ
แล้วมดีวงตาเหน็เท่านัน้แหละ จติกไ็ม่น้อมไปในทางทีจ่ะผดิศลี ถอืว่าประสบความ
ส�าเร็จแล้ว แต่พวกเรารุ่นหลังๆ ต้องฟังเรื่องศีลไว้ ฟังเรื่องทุจริตต่างๆ อะไรไว ้ 
จะได้งดเว้น เพื่อป้องกันตัว ถ้าใจมันน้อมไปทางอบาย ต้องฝืนมัน ต้องป้องกันมัน 
จนกระทั่งเป็นโสดาบันแล้ว มันก็จะไม่ไปทางอบาย มันจะน้อมไปทางนิพพาน 
อย่างนี้ ใจของพวกเรานี้ ถ้าปล่อยไปมันก็จะลงไปอบายเรื่อย หาแต่เรื่องไม่ดีมา 
ท�าเรื่อย หาแต่เร่ืองฟุ้งซ่านไร้ประโยชน์มาท�า ส่วนท่ีจะท�าให้ใจสงบ ปลอดโปร่ง
สบาย เพื่อจะพิจารณาธรรมะ ยากเหลือเกิน คือใจไม่ค่อยน้อมไปทางนิพพาน

 ผูท้ีท่่านเหน็ธรรมแล้ว เมือ่ใจหยัง่ลงแล้ว ถงึแม้ท่านจะไม่ได้ฟังธรรมะเยอะ 
ไม่รู้เร่ืองนั้นเรื่องอะไรต่างๆ มาก แต่ใจท่านไม่มาทางโลกนี้แล้ว ถูกล้างไปโดย
ธรรมชาติ นี้เป็นด้านปัญญา ข้อที่ ๑ ในวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ผมยกการ
ปฏิบัติขั้นสูงมาเลย ก่อนจะเป็นโสดาบัน คือ มีธรรมจักษุ มีปัญญารู้เห็นธรรม  
ให้เห็นเป็นธรรมะ เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นของมัน
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 ในคราวที่แล้ว ได้อ่านพระสูตรให้ฟังหลายพระสูตรด้วยกัน เกี่ยวกับเรื่อง
อายตนะภายใน ๖ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายนอก ๖ ได้แก่ รูป 
เสยีง กล่ิน รส สัมผสั ธรรมารมณ์ และวญิญาณ ๖ ได้แก่ จกัขวุญิญาณ โสตวญิญาณ 
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ มโนวิญญาณ ล้วนไม่เที่ยง มีควำม
แปรผัน มีภำวะโดยอำกำรอื่น ผู้ใดที่ศรัทธำเชื่อมั่นธรรมเหล่ำนี้อย่ำงนี้ ผู้นี้ถูก
เรียกว่ำสัทธำนุสำรี ผู้ใดที่มีปัญญำรู้เห็นธรรมเหล่ำนี้ชัดเจนด้วยปัญญำ ก็เป็น
ธัมมำนุสำรี ส่วนผู้ใดที่รู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ มีดวงตาเห็นอย่างนั้น ก็เป็น 
พระโสดาบัน 

 วันนี้จะอ่านพระสูตรอื่นๆ ให้ฟังบ้างเพิ่มเติม เนื้อหาก็คล้ายเดิม เพียงแต่
เปลี่ยนหลักธรรมไปเรื่อยๆ 

 ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค สัมผัสสสูตร ข้อ ๓๐๕ 
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย จักขุสัมผัสไม่เที่ยง มีความ

แปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
โสตสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ฆานสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ชิวหาสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
กายสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
มโนสัมผัสไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียก

ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมท่ีท�าแล้วไปเกดิในนรก ก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน 
หรอืภมูแิห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าทีย่งัไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล

ภกิษทุัง้หลาย ธรรมเหล่านีข้องผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญา
อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของ
สตับรุษุ ผ่านภูมิของปถุชุนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมทีท่�าแล้วไปเกิดในนรก 
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยัง 
ไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธใินวันข้างหน้า

สัมผัสสสูตรที่ ๔ จบ
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 พระสูตรนี้เกี่ยวกับเรื่องสัมผัส เป็นการประชุมรวมของธรรมต่างๆ ก่อเกิด
การรับรู้ เป็นผัสสะ เป็นโลกที่ปรากฏทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ มีการสัมผัส
ทางตาขึ้นมา เป็นเพราะมีจักขุคือตาท่ีเป็นของไม่เที่ยง เป็นของแปรปรวน เป็น 
จักขุปสาท ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรานี้แหละ มีรูปที่เป็นของไม่เที่ยง มากระทบกัน
กับตา เกิดจักขุวิญญาณซึ่งเป็นของไม่เที่ยง อาศัยตา อาศัยรูป อาศัยจักขุวิญญาณ 
มาประชุมกัน กำรประชุมของธรรม ๓ ประกำรนี้ ซึ่งล้วนไม่เที่ยงสักอย่ำง  
นีเ้รยีกว่ำผัสสะ จกัขสุมัผสัเกดิจากของไม่เทีย่ง ตวัมันกเ็ลยไม่เทีย่งไปด้วย ไม่เทีย่ง 
มีความแปรผนั มภีาวะเป็นอย่างอืน่ โสตสมัผสักค็ล้ายกนั อาศยัห ูโสตปสาท อาศัย
เสียง กระทบกัน เกิดโสตวิญญาณ การรวมประชุมกันของธรรม ๓ ปราการ ซึ่ง
ล้วนไม่เที่ยงสักอย่างนี้ เรียกว่าผัสสะ เป็นโสตสัมผัส โสตสัมผัสก็ไม่เที่ยง มีความ
แปรผนั มีภาวะโดยอาการอืน่ ไม่ใช่ตวัเรา ไม่ใช่ของเราเหมอืนกบัธรรมอืน่ๆ นัน่เอง 
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 ไม่ใช่เพียงโสตปสาทท่ีเป็นรูปอาศัยเลย แม้แต่ที่ตั้งของมัน มหาภูตรูป 
ทั้ง ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน จุดเริ่มต้นมาจากธาตุของพ่อแม่ผสมกัน 
เป็นหยดน�้า ต่อมา ก็เติบโตขึ้นเป็นก้อนเลือด ต่อมาก็โตขึ้นอีก เป็นปุ่ม ๕ ปุ่ม มีหัว 
แขน ขา ต่อมาก็กระจายตัวออกมา จนอายตนะครบถ้วน มีโสตปสาทซึมซาบอยู่
ทีห่ ูทกุๆ สภาวะกล้็วนไม่เท่ียง ท่ีต้ังของมนัคือธาต ุ๔ กไ็ม่เทีย่งเหมือนกนั โสตปสาท
กไ็ม่เทีย่ง เสยีงก็ไม่เท่ียง มากระทบกนั เกดิโสตวญิญาณ กไ็ม่เทีย่ง การรวมกันของ
ธรรม ๓ ประการ ที่เรียกว่าโลกทางหูปรากฏเกิดขึ้น โสตสัมผัสก็ไม่เที่ยง ถ้าใคร
เห็นอย่างนี้ รู้เห็นอย่างนี้ เป็นโสดาบัน หยั่งลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ ถ้าไม่รู้ไม่เห็น 
ก็ยังมีอีก ๒ วิธี ตามท่ีอ่านให้ฟัง คือ ผู้ใดศรัทธาเชื่อม่ันธรรมเหล่านี้อย่างนี้ คือ
ธรรมเหล่านี้มันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน เชื่อม่ัน ม่ันอกม่ันใจเต็มที่ ก็เรียกว่า 
สัทธานุสารี คนนี้ก็ก้าวลงสู่อริยมรรคเหมือนกัน ใจมันก็ไม่ไหลไปทางต�่าต่อไป  
มันจะไปทางนิพพานเท่านั้นแหล่ะ แต่ยังไม่รู้ไม่เห็น ต้องอาศัยองค์มรรคที่เพิ่มขึ้น
มาก่อน อาศยัศรัทธาเชือ่มัน่ธรรมเหล่านีอ้ย่างนีเ้ป็นตวัน�า ส�าหรบัท่านทีมี่ปัญญาน้อย
ก็สามารถท�าอย่างนี้ได้ ใช้ศรัทธาน้อมน�าจิต ให้หยั่งลงสู่อริยมรรค 

 หรอื ผูใ้ดมีปัญญาประจักษ์ชดั กส็ามารถทีจ่ะใช้ปัญญาน�ากไ็ด้ ธรรมเหล่านี้
ของผูใ้ดประจักษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญาอย่างนี ้คอื ธรรมเหล่านีม้นัเป็นของไม่เทีย่ง 
ประจักษ์ชัดด้วยปัญญา เรียกว่าธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรคได้ ถ้าผู้รู้เห็นเลย 
มีดวงตาปัญญาเลย มีธรรมจักษุ ก็เป็นพระโสดาบัน นี้สัมผัสสูตรนะครับ 

 อกีพระสตูรหนึง่ ชือ่ว่า สมัผัสสชำสตูร เกีย่วกบัเรือ่งเวทนาทีเ่กดิขึน้เพราะ
จักขุสัมผัสเป็นต้นเป็นปัจจัย ก็เป็นของเที่ยงเช่นเดียวกัน ในข้อ ๓๐๖ 
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เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุท้ังหลาย จักขุสัมผัสสชาเวทนา 

ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
โสตสมัผสัสชาเวทนาไม่เทีย่ง มคีวามแปรผนั มภีาวะโดยอาการอืน่ 
ฆานสมัผัสสชาเวทนาไม่เท่ียง มคีวามแปรผนั มีภาวะโดยอาการอืน่ 
ชวิหาสมัผสัสชาเวทนาไม่เท่ียง มคีวามแปรผนั มีภาวะโดยอาการอืน่ 
กายสมัผัสสชาเวทนาไม่เท่ียง มคีวามแปรผนั มีภาวะโดยอาการอ่ืน 
มโนสมัผัสสชาเวทนาไม่เท่ียง มคีวามแปรผนั มีภาวะโดยอาการอ่ืน 
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียก

ว่า สัทธานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมท่ีท�าแล้วไปเกดิในนรก ก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน 
หรอืภมูแิห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าทีย่งัไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล

ภกิษุทัง้หลาย ธรรมเหล่านีข้องผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญา
อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของ
สตับุรษุ ผ่านภูมิของปถุชุนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมทีท่�าแล้วไปเกิดในนรก 
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยัง 
ไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธใินวันข้างหน้า

สัมผัสสชาสูตรที่ ๕ จบ
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 พระสูตรนี้ กล่าวถึงหลักธรรมอีกชุดหนึ่ง ให้พิจารณาแบบเดิม ผู้ใดที่รู้เห็น
ธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นั้นก็เป็นพระโสดาบัน รู้เห็นธรรม มีธรรมจักษุ ธรรมนี้ 
มันก็เป็นอย่างนี้ของมัน รู้เห็นตำมท่ีมันเป็นนั่นแหละ เห็นสัจธรรม เห็นธรรมนี้ 
อย่างน้ี พระสูตรนี้แสดงถึงเวทนาที่เกิดเพราะจักขุสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นต้น เวลา
ตามองเห็นรูปก็เกิดเวทนา สุขบ้าง ทุกข์บ้าง อทุกขมสุขบ้าง สบายตาบ้าง พอทน
ดูได้ ไม่สบายตาบ้าง อึดอัด ทนดูไม่ไหว หรือเฉยๆ บ้าง ความรู้สึกสบายตานี้ไม่ใช่
ตา ไม่ใช่จิต เป็นเวทนาที่เกิดจากจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย 

 ผสัสะก็เป็นของไม่เทีย่ง เวทนาทีเ่กดิจากจกัขสุมัผสั ก็เป็นของไม่เทีย่งเช่น
เดียวกัน ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา เป็นของไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน อย่างนี้ ไม่ใช่ว่า
จะสบายตาอยูไ่ด้ตลอดไป ขนาดตานี ้ยงัไม่เทีย่งเลย ความสบายท่ีอาศยัตาเกดิ มัน
จะเที่ยงไหม ปสาทตาและดวงตาของเรานี้ก็ไม่เที่ยง มีที่อาศัยคือธาตุ ๔ ธาตุ ๔ นี้
ก็ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จักขุปสาทท่านเรียกว่าอุปาทายรูป รูปที่ไปอาศัย
มหาภูตรูป มหาภูตรูปที่เป็นต้นตอ เป็นรูปใหญ่ รูปประธานคือธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ 
ลม ที่เป็นโครงกระดูก เอ็น หนัง เป็นหัว เป็นแขน เป็นขา ขึ้นมานี้ ก็ล้วนไม่เที่ยง 
มาจากธาตุพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน�้า เปลี่ยนแปลงมาตามล�าดับ จนมาถึงทุกวันนี้ 
ได้อายตนะครบ ตำเป็นจักขุปสำท อำศัยอยู่ในธำตุ ๔ ธำตุ ๔ อันเป็นที่อำศัย 
มันก็ไม่เที่ยง ตัวมันผู้อำศัยก็ย่อมไม่เที่ยง มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
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 เหมือนบ้าน ก็มีเก่าเป็นธรรมดา เราผู้อาศัยบ้านก็แก่เป็นธรรมดาอย่างนั้น
แหละ มนัเปน็อยา่งนี้ เป็นสงัขาร ตา กระทบ รปู เกดิจกัขุวญิญาณ ทกุสภาวะล้วน
ไม่เทีย่งทัง้นัน้ ธรรม ๓ ประการรวมกนั มโีลกทางตาเกิดปรากฏขึน้ เป็นจกัขสุมัผสั 
พอมจัีกขสุมัผสั กม็เีวทนา สขุบ้าง ทกุข์บ้าง อทกุขมสขุบ้าง สบายตาบ้าง ไม่สบาย
ตาบ้าง เฉยๆ ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวอะไรบ้าง อย่างพวกเรามองดู แหม... รู้สึกสบาย
ตา พอทนได้นะ บางคนอยากจะทน อยากเห็นแบบนี้ตลอดไป มันก็ตลอดไปไม่ได้ 
เพราะขนาดตาของเรานี้ก็ยังไม่อยู่ตลอดไป แม้แต่ธาตุ ๔ ก็ไม่อยู่ตลอดไป มันเป็น
อย่างนั้นแหละ เป็นของไม่เที่ยง ไม่สบายตา ทนไม่ค่อยไหว เห็นคนนี้แล้วทน 
ไม่ค่อยได้ อย่างนีก้ล้็วนเป็นของไม่เท่ียง ไม่แน่ ไม่นอน แปรปรวน เป็นอย่างอ่ืน ไม่ใช่
ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา 

 ในด้านใจก็เหมือนกัน ใจก็เป็นของไม่เที่ยง ธรรมารมณ์ที่มากระทบใจ  
ก็เป็นของไม่เที่ยง การรับรู้เป็นมโนวิญญาณ เป็นของไม่เที่ยง ใจกระทบกับเรื่อง
ที่มากระทบใจ เกิดเป็นมโนวิญญาณ ธรรม ๓ ประการรวมกัน เรียกว่ามโนสัมผัส 
โลกทางใจเกิดปรากฏขึ้น มีการคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ มีเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมา เป็น
ของไม่เทีย่งนะ พอมผีสัสะกเ็กดิเวทนา เป็นมโนสัมผัสสชาเวทนา เวทนาทีเ่กดิจาก
มโนสัมผัสเป็นปัจจัย ได้รับรู้เรื่องนั้นแล้วก็สบายใจ ได้รับรู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่สบายใจ 
ได้รับรู้บางเรื่องก็เฉยๆ สบายใจก็ไม่ใช่ใจ เป็นเวทนำที่อำศัยใจเกิด ไม่สบายใจ  
ก็ไม่ใช่ใจ เป็นเวทนาที่อาศัยใจเกิด ทนได้ ทนไม่ได้ อยากทน ไม่อยากทน อึดอัด 
รู้สึกไม่ไหว นี้ก็เป็นเวทนา ซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้น
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 ผูท้ีรู่เ้หน็ธรรมทีไ่ม่เทีย่งว่าไม่เทีย่ง กเ็ป็นพระโสดาบัน จติหยัง่ลงสูอ่ริยมรรค 
จะไม่มีการท�าความชั่วใดอะไรอีกต่อไป ไม่น้อมไปที่จะท�าไม่ดี ไม่น้อมไปที่จะพูด
อันนั้นอันนี้เพื่อตัวเพื่อตนอีกต่อไป การจะท�าทุจริตได้มันต้องพยายามท�าเพื่อ 
ตัวตน พยายามเพ่ือของตน ให้ตนได้น่ันมีนี้ตลอดไป ต่อสู้เพื่อให้ตัวตนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ท�าเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน แต่ผู้ที่รู้จักแล้ว รู้ว่าไม่มีตัวตน
อะไรเลย มีแต่ของไม่เท่ียง ไม่ใช่ตัวตน ใจมันก็ไม่น้อมไปท�าอย่างนั้น ผู้ที่รู้เห็น 
ก็เป็นพระโสดาบัน แม้จะไม่รู้ศีลเลยสักข้อก็ไม่ผิดศีลเลย เพราะใจมันไม่น้อมไปที่
จะท�าผิด ส่วนพวกเรานี้ รู้จักศีลดีทุกข้อ แต่บางทีก็ยังท�าผิดอยู่เลย ท�าไมมันเป็น
อย่างนั้น เพราะใจมันไม่หยั่งลงสู่อริยมรรค 
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 พระโสดาบันรู้เห็นธรรม แม้บางครั้งท่านไม่ได้ฟังธรรมะเยอะ แต่ใจของ
ท่านหยั่งลงสู่ธรรมะ ไม่มีทางท�าความผิดอีกต่อไป ดังนั้น ผู้รู้เห็นด้วยปฏิบัติ ก็เป็น
อย่างหนึง่ ผู้ทีรู่โ้ดยการฟังอย่างเดยีว กเ็ป็นอย่างหนึง่นะ ผูท้ีรู่โ้ดยการฟังอย่างเดยีว
กดี็กว่าไม่ฟัง ถ้าดีกว่านัน้ กต้็องฝึกหดัให้หยัง่ลงสูธ่รรมะ ถ้ายงัไม่เป็นพระโสดาบนั 
ก็ยังมีอีก ๒ ทาง ที่จะน้อมน�าใจเข้าสู่องค์มรรค คือผู้ใดที่ศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่า
นี้อย่างนี้ ความสุขเกิดขึ้น ก็มั่นใจว่ามันต้องไม่เที่ยงแน่นอน เพราะพระพุทธองค์
ตรัสไว้ว่ามันไม่เที่ยง สิ่งนั้นมันเป็นสังขาร พอมันเกิดขึ้นมาแล้ว ในใจเชื่อมั่นว่ามัน
จะต้องไม่เที่ยงแน่นอน ไม่ว่าเรื่องใดๆ เกิดขึ้น ก็เชื่อมั่นในใจเต็มร้อยเลย มีอะไร
เกิดขึ้น โอ... อันนี้ไม่ใช่ของเราอย่างแน่นอน เชื่อว่าเป็นอย่างนี้ ไม่ได้รู้เห็น แต่เชื่อ
ว่า มีความเชื่อมั่นอย่างเต็มใจ เต็มร้อยอยู่ในนี้ เรียกว่าสัทธำนุสำรี ใช้ศรัทธานี้
น้อมน�าก้าวลงสู ่อริยมรรค ก็จะไม่ท�ากรรมชั่วทุจริตเหมือนกันนะ คล้ายๆ  
พระโสดาบันเลยแต่ยังไม่เป็น เนื่องจากว่ายังไม่มีดวงตารู้เห็น ต้องรอให้ดวงตา 
เกิดก่อน เดี๋ยวจะเกิดก่อนตาย 
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 หรือบางท่านเป็นผู้ท่ีมีปัญญาน�า มีปัญญาเยอะ ธรรมะเหล่านี้ของผู้ใด
ประจักษ์ชัดด้วยปัญญา เป็นผู้มีปัญญามองเห็นบางส่วนแล้ว ก็น้อมน�าจิตว่า อัน 
ที่ยังไม่เห็น ยังไม่รู้ ก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน เห็นแค่บางส่วนนี้แหละ เห็นแค่ 
ไม่กีอ่ย่าง สงัขารมนักเ็หมอืนกันหมดแหละ ทัง้อันทีเ่หน็ อนัไม่เหน็ ก็ต้องเหมือนกนั 
อาศัยปัญญาน้อมน�าจิตให้เห็นว่าทุกอันจะต้องไม่เที่ยง บางทีปฏิบัติธรรม ฝึกหัด
พิจารณาดู ก็พอมองเห็นเหมือนกันว่า สิ่งนั้นไม่เที่ยง ใครมีปัญญาเยอะ ก็สามารถ
ที่จะใช้ปัญญาน้อมน�าจิตได้ ให้จิตมันเชื่อตาม ให้มันเห็นว่ามีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่
ของที่แปรปรวน มีแต่ของที่เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ของเรา ไม่เหมือนที่เคย
ยึดถือเอาไว้ ให้ตกลงใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ นี้ก็เรียกว่าธัมมำนุสำรี จิตจะหยั่งลงสู่
อรยิมรรคเหมอืนกนั ไม่มวีนักลบัไปท�าความชัว่ได้อกี เพราะว่าจะท�าชัว่ได้กต่็อเม่ือ
ยึดว่ามีตัวตน แล้วก็ไปท�าเพื่อของตนเท่านั้น ไปท�าเพื่อหน้าตน เพื่อสมบัติของตน 
เพ่ือผลประโยชน์ของตนจึงท�าชั่วได้ พอไม่มีอย่างนั้นแล้ว ก็เป็นไปไม่ได้แล้ว จิต
หยั่งลงสู่อริยมรรคแล้ว เรียกว่าธัมมานุสารี ก่อนตายก็จะได้เป็นพระโสดาบัน
เหมือนกัน
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 นี้ก็พระสูตรเก่ียวกับเรื่องผัสสะ เร่ืองเวทนา ที่ไม่เที่ยง พระสูตรอื่นๆ  
เน้ือความเหมือนกันเลยเพียงแต่เปลี่ยนแต่หลักธรรม เป็นสัญญำ มีรูปสัญญา  
สัททสัญญา คันธสัญญา รสสัญญา โผฏฐัพพสัญญา และธัมมสัญญา ความจ�า  
ความก�าหนดหมาย ท�าเครือ่งหมาย รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และธรรม สญัญา
ทั้งหมดนั้นก็เป็นของไม่เที่ยง สัญญาว่าเป็นสีเขียว สีแดง เป็นคน เป็นหญิง เป็น
ชาย เสียงเพราะ เสียงไม่เพราะ นี้ก็สัญญาก�าหนดขึ้นมา สัญญานี้เกิดจากผัสสะ 
ซึ่งเป็นสิ่งไม่เที่ยง กระทบกับรูปก็ก�าหนดว่า อ้าว... คนนั้นมาแล้ว คนนั้นไม่ได้มา 
สัญญาเกิดขึ้น สัญญาแบบนี้นานๆ โผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง คนไม่มีจริง สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็น
ของเรา ก็เป็นสัญญา เกิดขึ้นมาตามการกระทบสัมผัส สีแดง สีเขียว มองเห็นสีนั้น 
สีนี้ สีต่างๆ ก�าหนดขึ้นมาจากสัญญา เรียกว่ารูปสัญญา เสียงเพราะ เสียงไม่เพราะ
เสียงคนนั้น เสียงคนนี้ เสียงด่า เสียงชม ก็เกิดจากเสียงไปกระทบหูเข้า เกิด 
โสตวิญญาณ เกิดผัสสะ ก็เกิดสัญญาก�าหนดหมายในเสียงว่า นี้เสียงคน เสียงหญิง 
เสียงชาย เสียงเพราะ เสียงไม่เพราะ สัญญาอย่างนี้ก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยง ไม่มี 
อันไหนมันเที่ยงเลย
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 ต่อมา สัญเจตนา ก็เป็นของไม่เที่ยง สัญเจตนำ คือ ความตั้งใจ จงใจต่อ 
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความจงใจจะท�าอย่างนั้นอย่างนี้กับอารมณ์ เป็นรูปสัญเจตนา  
สทัทสญัเจตนา คันธสัญเจตนา รสสัญเจตนา โผฏฐพัพสญัเจตนา และธมัมสญัเจตนา 
สัญเจตนาทั้งหมดล้วนเป็นของไม่เท่ียง อย่างเราเห็นแก้ว ถ้าหิวน�้าก็ตั้งใจแค่ว่า 
จะเอาไว้ใช้ดื่มน�้า ถ้าแบบอื่นๆ มองดู เห็นมันเป็นของสวยงาม ก็ตั้งใจเอาเป็น 
เครื่องประดับ นี้ก็ตั้งใจไม่เหมือนกันแล้ว เป็นของไม่เที่ยง แก้วมันก็เป็นแก้วของ
มัน แต่ความจงใจต่อแก้วใบนี้ ก็เปลี่ยนไปตามความต้องการ ตามความรู้สึกของ
แต่ละคนที่มีต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ ขนาดแก้วใบเดียวกัน มันก็อยู่ของมัน บางครั้งก็ตั้งใจ
เอาไว้ด่ืมน�า้ บางครัง้กเ็อาไว้เป็นเคร่ืองประดบั บางครัง้เอาไว้เป็นของฝากทีม่คีณุค่า
อะไรก็ว่าไป มีความจ�านงหมายต่อสิ่งต่างๆ อย่างนี้

 บางทีฟังเพลงก็เพื่อแก้ความทุกข์ เพลงอันเดียวกันน้ันแหละ บางทีก็ฟัง
เพื่อให้มันหายเหงา บางทีก็ฟังเพื่อระลึกถึงความหลัง บางทีฟังเพื่อให้ผ่อนคลายมี
ความสุข บางทีก็เพื่อนั่นเพื่อนี่อะไรไปเรื่อย ซึ่งล้วนเป็นของไม่เที่ยงท้ังนั้นแหละ 
สัญเจตนาก็เป็นของไม่เที่ยง ความจงใจต่อสิ่งนั้นๆ ไม่เที่ยง ไม่อยู่นาน เช่น สิ่งของ
ที่วางอยู่ข้างหน้า ตอนหนึ่งก็จงใจต่อมันแบบหนึ่งว่าจะเอาไปท�าอย่างนั้นอย่างนี้ 
ต่อมาก็เปลี่ยนใจ เปลี่ยนความจงใจไปเรื่อยๆ อย่างนี้สัญเจตนาต่อสิ่งต่างๆ  
ก็เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่เที่ยงสักอย่าง 
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 ต่อมา ตัณหำก็ไม่เที่ยง ทั้งรูปตัณหา สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา 
โผฏฐัพพตัณหา และ ธัมมตัณหา ความอยากในรูป ความติดใจในรูป ความติดใจ
ในเสียง ความติดใจในเร่ืองราวต่างๆ อะไรกไ็ม่เท่ียงทัง้นัน้ มหีลายพระสตูรด้วยกนั 
สรุปว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงล้วนไม่เที่ยง 

 ต่อไป ปฐวีธำตุสูตร กล่าวเรื่องธาตุที่ไม่เที่ยงก็เหมือนกัน ในข้อ ๓๑๐ 

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ปฐวีธาตุไม่เที่ยง มีความ

แปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
อาโปธาตุไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
เตโชธาตุไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
วาโยธาตุไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
อากาสธาตุไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
วิญญาณธาตุไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดศรัทธาเชื่อมั่นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียก

ว่า สทัธานสุาร ีก้าวลงสูอ่รยิมรรค หยัง่ลงสูภ่มิูของสตัตบุรษุ ผ่านภมิูของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมท่ีท�าแล้วไปเกดิในนรก ก�าเนดิสตัว์ดิรจัฉาน 
หรือภมูแิห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าทีย่งัไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล
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ภกิษทุัง้หลาย ธรรมเหล่านีข้องผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญา
อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของ
สตับรุษุ ผ่านภูมิของปถุชุนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมทีท่�าแล้วไปเกิดในนรก 
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยัง 
ไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล 

ภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดรู้เห็นธรรมเหล่านี้อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า เป็น
โสดาบัน ไม่มทีางตกต�า่ มคีวามแน่นอนทีจ่ะส�าเรจ็สมัโพธใินวันข้างหน้า

ปฐวีธาตุสูตรที่ ๙ จบ

 พระสูตรนี้เนื้อหาก็เหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนหลักธรรม รู้เห็นธรรม 
หมวดใดก็ได้ ในยุคพุทธกาลจึงมีผู้บรรลุธรรมด้วยธรรมะที่หลากหลาย แต่ท่าน 
มีปัญญาเห็นแบบเดียวกัน คือเห็นธรรมะว่าเป็นธรรมะ มีธรรมจักษุ เห็นของ 
ไม่เที่ยงว่ำเป็นของไม่เท่ียง อย่างพระสูตรที่อ่านให้ฟังเม่ือกี้นี้ ก็เป็นเรื่องธาตุ ๖ 
คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม อากาสธาตุ และวิญญาณธาตุ ซึ่งเป็นของ 
ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น คือ เป็นอย่างอื่นจากที่เคยคิดเอาไว้ 
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 ตอนนี ้พวกเรากลบัข้างกบัความจรงิไปทกุอย่าง เคยนกึว่าเป็นของตน ต้อง
อยู่กับตนตลอดไป ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น เป็นอื่นไป เคยนึกว่าเป็นของสวยงาม 
กไ็ม่เหมอืนทีน่กึเอาไว้ เคยนกึว่าอะไรต่อมอิะไร กเ็พีย้นไปหมด กลบัข้างไป มภีาวะ
เป็นอย่างอื่นจากที่เคยนึก เป็นอย่างอื่นจากที่เคยยึดถือ ธาตุ ๖ มีปฐวีธาตุเป็นต้น 
ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น ถ้าผู้ใดรู้เห็นปฐวีธาตุที่ไม่เที่ยงว่า 
ไม่เที่ยง ที่ไม่ใช่ของตนว่าไม่ใช่ของตน ที่ต้องแปรปรวนว่าต้องแปรปรวน มีปัญญา
รู้เห็นอย่างน้ีก็เป็นโสดาบัน ปฐวีธาตุก็เป็นปฐวีธาตุนั่นแหละ มันเป็นของไม่เที่ยง
อย่างนั้นแหละ

 อย่างปฐวีธาตุ ธำตุดิน ที่เกิดจากกรรมในร่างกายของเรา เป็นส่วนที่เป็น
ของแข็งในร่างกาย ภาวะที่เห็นได้ชัด คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 
เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหาร
เก่า นี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยงนะ เส้นผมนี้เที่ยงไหม รู้เห็นเส้นผมเส้นเดียว ก็ทะลุถึง
อริยสัจ เป็นพระโสดาบันได้ ต้องรู้เห็นด้วยปัญญา เห็นชัดเจนสามารถเข้าใจว่า 
ทกุอย่างมนัก็เหมอืนกนั เส้นผมกเ็ป็นเส้นผม เป็นธำต ุถ้ำเรยีกชือ่กเ็ป็นปฐวธีำตุ 
เพรำะมีลักษณะเป็นของแข็ง เป็นของไม่เที่ยง ดูเส้นผมบนหัวเราเนี่ย มองดู 
ก็เห็นชัด เห็นจุดเริ่มต้นของมันและเห็นจุดสุดท้ายของมัน มองเข้าใจทะลุปรุโปร่ง 
เส้นผมของเรากม็าจากธาตพุ่อแม่ผสมกนั เป็นหยดน�า้อนัเลก็ๆ ต่อมากโ็ตขึน้เรือ่ยๆ 
จนเป็นเส้นผมบนหัว
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 ผู้ที่จะเป็นพระโสดาบัน ก็รู้เห็นมองทะลุกระบวนการของมัน เห็นกระแส
ของเหตุและผลต่อเนื่องกันว่า ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ มันผ่านกระบวนการอย่างนี้
มา จากไม่มีอะไร เป็นธาตุพ่อแม่ผสมกัน แล้วต่อมาก็โตขึ้น สักหน่อยก็พังลง  
ไม่เหลือแล้ว จำกไม่มี ก็มำมีขึ้น แล้วก็สิ้นไป หมดไป สลำยไป ขนก็เหมือนกัน 
เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็นกระดูก ก็เหมือนกันทั้งนั้น เข้าใจชัดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ 
เป็นของไม่เที่ยงหมด ผู้ใดรู้เห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันแล้ว ไม่ใช่เฉพาะธาตุ
ภายในเท่านั้น ธาตุภายนอกก็เหมือนกัน มองดู มีอะไรเที่ยงแท้บ้าง ตึกหลังใหญ่ๆ 
อย่างนี้ ก็ประกอบไปด้วยดิน ดินก้อนใหญ่ขนาดนี้ จุดเริ่มต้นก็มาจากไม่มีอะไร 
แล้วก็มีความต้องการจงใจของคน สร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์อย่างโน้นอย่างนี้  
แล้วก็สร้างขึ้น จนมีรูปร่างอย่างนี้ ท้ายที่สุดมันก็พัง อย่างนี้นะ
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 เราอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ดู หรือว่าอาจจะอยู่ดู มันพังก่อนเรา หรือเราตาย
ก่อนมัน หรือเราอาจจะเป็นคนพังมันเอง หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ท้ายที่สุด ก้อนดิน
ใหญ่ขนาดนี้ยังมีวันพัง แล้วก้อนดินท่ีมาสร้างเป็นตัวเรานี้ เป็นหัว แขน ขา มัน 
ไม่ใหญ่เท่าตึกด้วยซ�้าไป มันก็มีวันพังเหมือนกัน มองไปทางไหน ก็เข้าใจชัด ดิน
ต้องพงัหมดเลย ผม ขน เลบ็ ฟัน หนงั เข้าใจชดั รูจ้กัทัง้จุดตัง้ต้นของมันเป็นอย่างไร 
มองทะลุปรุโปร่งถึงจุดสุดท้ายเป็นอย่างไร มองอะไรก็ไม่งุนงงสงสัย เห็นภูเขา 
ลกูหนึง่ กเ็ข้าใจ เร่ิมจากไม่มอีะไร ท้ายท่ีสดุกพ็งัสลาย ถ้าเอาแบบสงูสดุเลย แม้แต่
โลกใบนี้ก็เหมือนกัน เกิดจากอะไรและจุดจบมันเป็นอย่างไรก็รู้ชัด จุดเริ่มต้นเป็น
อย่างไร โลกใบนี้เราก็เรียนมาแล้ว จุดเริ่มต้นมันก็มาจากน�้า ต่อมามันก็มีดิน 
โผล่ขึ้นมา แล้วก็ขยายออกมาเป็นเกาะนั้นเกาะนี้ กลายเป็นประเทศนั้นประเทศนี้ 
แผ่นดินนั้น แผ่นดินนี้ ท้ายที่สุดจะเป็นยังไง มันเป็นของไม่เที่ยง น�้าก็ซึมซาบอยู่ 
ในดนิทัง้นัน้ กเ็หมอืนกบัร่างกายของเรานี ้จดุเริม่ต้นก็มาจากน�า้ ธาตพุ่อแม่ผสมกนั 
ต่อมาเป็นหยดเลอืด เป็นก้อนเนือ้ แตกเป็นปุม่ ๕ ปุม่ เป็นดินโผล่ขึน้มา น�า้กซ็มึซาบ
อยู่ในร่างกาย ท่านที่รู้เห็นชัด จึงไม่เกิดความสงสัยใดๆ ทั้งสิ้น ละความสงสัยทั้งใน
เรื่องตัวเองมาอย่างไรไปอย่างไร เร่ืองการเกิดขึ้นของโลก หมดความสงสัยไป  
นี้ธาตุดิน

 ต่อมาธาตุน�้าก็เหมือนกัน ธำตุน�้ำ เป็นของไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะ
เป็นอย่างอื่น ธาตุน�้าที่เกิดจากกรรมในร่างกายของเรา เป็นของที่เอิบอาบซึมซาบ 
เหนียวเหนอะหนะอยู่ในร่างกายนี้ ซึมไหลอยู่ในร่างกายนี้ ได้แก่ ดี เสลด หนอง 
เลือด เหงื่อ มัน ข้น น�้าตา เปลว มัน น�้าลาย น�้ามูก น�้าไขข้อ และน�้ามูตร คือ 
น�้าปัสสาวะ มันมีตัวตนไหม มันเที่ยงไหม ไม่มีตัวตน และไม่เที่ยงอย่างนี้



  394

 ทกุชิน้ส่วนล้วนไม่เทีย่งทัง้นัน้ อย่าว่าแต่ธาตนุ�า้ภายในเลย ธาตนุ�า้ภายนอก
ไม่เทีย่งเหมอืนกนั อย่างแม่น�า้สายต่างๆ กส็กัวนัหนึง่กจ็ะเหือดแห้งไป ส่วนจะแห้ง
เมือ่ไร เราจะมีชีวติอยูดู่ไหม อันนีอี้กเร่ืองหนึง่ แต่ทีแ่น่ๆ มันจะหมดไปเหอืดแห้งไป 
น�้าท่วมครั้งใหญ่โต ก็มีน�้าเยอะ มวลน�้ามหาศาล สักหน่อยมันก็หมดไป น�้าใน
ร่างกายเรามีไม่เยอะเท่าไหร่ มีปริมาณนิดเดียว สักวันก็ต้องหมดบ้างเหมือนกัน 
อย่างนี้ก็เป็นธรรมดา ถ้ามีปัญญารู้เห็น เข้าใจ เต็มอกเต็มใจ มันมองไปทางไหน 
ก็เข้าใจชัด เห็นสัจธรรม อย่างนี้เรียกว่า มีธรรมจักษุ ได้เป็นพระโสดาบัน

 อนันีก้�าลงัพูด ข้อปฏิบตัเิพ่ือเป็นพระโสดาบัน เอาข้อสงูมาเลย เหน็อย่างน้ี 
เป็นพระโสดาบัน ของไม่เที่ยงต้องเห็นว่าไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงก็ต้องเป็นทั้งปวง
ในความรู้สึก มันเต็มหัวใจอยู่ ไม่มีคลาดเคลื่อน ไม่มีเปลี่ยนไปจากนี้หรอก มันเป็น
อย่างนี้ ถ้าไม่มีดวงตาเห็น มีอีก ๒ วิธี วิธีที่ ๑ มีศรัทธา เชื่อมัน มั่นใจ มันต้อง 
ไม่เที่ยงแน่นอน เส้นผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ไม่เห็นชัดก็จริง แต่มั่นใจว่า มันเกิดมา
จากความไม่แน่ไม่นอน และจะเปลี่ยนไปเร่ือยๆ น�้าท่วมใหญ่โตขนาดไหน เดี๋ยว
มันก็เหือดแห้งไป มันไม่เที่ยง ส่วนจะไปช้าไปไว ไปด้วยวิธีไหน เดี๋ยวค่อยดู 
รายละเอียดอีกที แต่มั่นใจแล้ว ไม่ว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น ก็เชื่อมั่นว่า สังขารมันม ี
ความแปรผันเป็นอย่างอื่นไป
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 ธาตุไฟกเ็หมอืนกนั ธำตไุฟ เป็นไออุน่ ทีอ่ยูใ่นร่างกายนี ้ไฟทีท่�าให้ร่างกาย
อบอุ่น กายของเรากบัศพคนตายกไ็ม่เหมือนกนั เพราะศพคนตายไม่มีไฟทีเ่กิดจาก
กรรม ส่วนพวกเรามไีฟทีเ่กิดจากกรรม มไีออุ่นให้ความอบอุ่นไว้ ไม่เหมือนกับพวก
ต้นไม้ใบหญ้า อณุหภมูใินร่างกาย ไออุ่นในร่างกาย เป็นไฟ ธาตไุฟทีท่�าลายอนิทรีย์
ต่างๆ ให้แก่ลง ท�าให้พังลง เสื่อมและหมดอายุการใช้งาน และไฟธาตุในการย่อย
อาหารทีท่านลงไปแล้ว นีก้เ็ป็นธาตไุฟ อย่างหลายท่านในทีน่ี ้เส้นผมแต่เดมิเคยด�า 
ตอนนี้ก็ขาวไปคร่ึงหัวแล้ว ต่อไปก็จะขาวหมดหัว ใครเป็นคนเผามัน ธาตุไฟเป็น
คนเผา เส้นผมเป็นธาตดุนิ ส่วนผูเ้ผาธาตดุนิให้มันแห้งพงัไปกคื็อไฟ มันเป็นอย่างนี ้ หู
เคยดี ตอนนี้ก็ตึงแล้ว บางคนก็เป็นอย่างนี้ ใครเป็นคนเผา แต่เดิมหูมันดี มันพังลง 
มันเสื่อมไปก็ไฟนั่นเอง ผิวหนังเคยเต่งตึง ต่อมาก็ยานโตงเตงไปหมดแล้ว หนังมัน
เป็นดิน ส่วนผู้เผาดินนั้นคือไฟ ไม่มีคน ไม่มีหญิง ไม่มีชาย มีแต่ธาตุ ซึ่งล้วนเป็น
ของไม่เที่ยง ไม่แน่ไม่นอน ฟันเคยมีมันก็ผุพังไป สักหน่อยก็หมดแล้ว ใครเป็นคน
เผาให้มันผุพัง ไฟนั่นเอง อวัยวะส่วนต่างๆ ทั้งหมด ก็ถูกไฟเผา ให้หมดเรี่ยวแรง 
หมดความมีน�้ามีนวล เหลือแต่แห้ง เหี่ยว ตกกระเท่านั้นแหละ 
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 ไฟท่ีท�าให้ร่างกายเร่าร้อน เจ็บป่วย เป็นโรค เหงื่อออก พวกนี้ก็ไฟเผา
ร่างกาย และไฟท่ีเผาอาหารท่ีกินดื่มเค้ียวลิ้มลงไป อาหารที่กินลงไป ซากเป็ด  
ซากไก่ กินลงไป มีผู้เผาคือไฟธาตุส�าหรับย่อยอาหาร ไม่ใช่กินขาหมูเข้าไป ขาหมู
ก็ออกมา ไม่ใช่อย่างนั้น กินขาหมูแล้ว ถ่ายออกมาเป็นอุจจาระ ผู้ที่เผาคือไฟ 
เราอาจจะไม่ออกชือ่กไ็ด้ รู้ว่ามนัไม่เทีย่ง รูว่้าตอนกนิแล้วมนัเป็นอย่างนี ้ตอนออก
มนัเป็นอกีอย่างหนึง่ ผูม้ดีวงตาเห็น กเ็ข้าใจชัด มคีวามรูเ้ข้าใจอยูเ่ตม็อกว่าไม่เทีย่ง 
กินเข้าไป เดี๋ยวก็เป็นอย่างอื่น แค่เข้าปากเคี้ยวเท่านั้นแหละ เปลี่ยนสภาพหมด
แล้ว ไม่มีตัวตนอะไร ถ้าจะพูดว่ากินเป็ดกินไก่ ก็พูดเป็นค�าให้พอรู้เรื่องกัน แต่ไม่มี
ตัวตนอะไรจริงๆ อย่างนั้นหรอก นี่ก็เข้าใจชัด เห็นมีแต่ของไม่เที่ยง มีความ
แปรปรวน มีภาวะเป็นอย่างอื่นไป นี่ธาตุไฟ ไม่ใช่เฉพาะไฟข้างใน ไฟข้างนอก 
ก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน ไฟท่ีว่าใหญ่โต บางทีใหญ่จนกระทั่งเผาตึกรามบ้านช่องได้  
สักวันสักเวลาก็มีวันมอดดับ ในร่างกายของเรา ไฟก็ไม่ได้กองใหญ่ขนาดนั้น ต้อง
มีวันมอดดับเหมือนกัน
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 ต่อมา ธำตุลม ลมก็เป็นของไม่เที่ยง ลมในร่างกาย ลมพัดขึ้นข้างบน ลม
พัดลงเบื้องล่าง ลมในท้อง ลมในไส้ ลมที่พัดไปตามอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ท�าให้ร่างกายเคลือ่นไหวได้ และลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ล้วนเป็นของไม่เทีย่ง 
แปรปรวนเป็นอย่างอื่นไป ไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่ของเรา มันก็เป็นอย่างนี้ ร่างกาย
ที่มารวมกันนี้ก็เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง แล้วก็มีเชือกชักให้เดินไปทางนั้นทางนี ้ 
ตวัเชือกทีชั่กดึงให้เดนิไปทางนัน้ทางนี ้คอืธาตลุมทีว่ิง่ไปตามเส้นเอน็ ผูท้ีท่�าหน้าที่
ในการชักคือจิต จิตสั่งมา เมื่อมีความคิด เจตนาจงใจจะไปที่นั่นที่นี่ จะท�านั่นท�านี่ 
ลมทีเ่กดิจากจติมนักแ็ผ่ไป ตวัดงึให้แขนยกขึน้ เอาแขนลง ให้ขาก้าวไป คอืธาตลุม 
ไม่มีตัวตนอะไร ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นผู้สั่งการ มีแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเป็นครั้งๆ ซึ่ง
เป็นของไม่เที่ยง ส่งผลให้วาโยธาตุเคลื่อนไหวไป ดึงไปโน่นไปนี่เหมือนคนดึงหุ่น 
ไปมา ผูเ้ล่นกไ็ม่เท่ียง ตวัเชอืกทีด่งึกไ็ม่เทีย่ง ตวัหุ่นกไ็ม่เทีย่ง เหมอืนกนัทัง้นัน้แหละ 
อย่างนีเ้รยีกว่ารูจ้กัธาตลุม ซึง่เป็นของไม่เทีย่ง มีความแปรผัน มีภาวะเป็นอย่างอ่ืน

 ลมข้างในก็เหมือนกัน ลมข้างนอกก็เหมือนกัน ลมข้างใน ลมหายใจเข้า  
ลมหายใจออกเป็นต้น ลมข้างนอกก็เป็นลมจากพัดลมอย่างนี้ พัดต้นไม้ พัดธงชาติ 
ปลิวไสวทีเดียว มันมีเกิดขึ้น ก็ต้องมีดับหายไป ลมที่พัดมาแรงๆ บางครั้งก็พัดจน
ต้นไม้หกัโค่นไป ลมกองใหญ่ขนาดนัน้ สกัวันกม็วีนัหมด ทีนีล้มหายใจของเรา รูส้กึ
ว่าจะไม่ค่อยกองใหญ่เท่าไร กองเล็กนิดเดียว แล้วมันจะอยู่นานไหม มันก็ไม่นาน 
มีเข้าเสร็จแล้วก็ออก นิดเดียวเอง มาแล้วก็ไป ไปแล้วไม่มา จบกันเลยชีวิต มันเป็น
อย่างนี้ เป็นของไม่เที่ยง พวกเรายังเห็นไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง เห็นผิดว่าจะ
อยู่นานมั่นคงเป็นตัวเป็นตนอย่างโน้นอย่างนี้ 
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 แท้ทีจ่รงิ ไม่มสีิง่ใดอยูน่าน ลมข้างนอก บางทพีดัเป็นชัว่โมง ส่วนลมหายใจ
เราแป๊บเดียวเอง มันไม่มีอยู่นานอย่างนั้นหรอก มีแต่ของไม่เที่ยง ไม่แน่ไม่นอน 
ผู้ใดที่รู้เห็น รู้เห็นสิ่งไม่เที่ยง รู้เห็นธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่าเป็น
ของไม่เที่ยง อันนี้ก็เป็นพระโสดาบัน ถ้าไม่รู้ไม่เห็น ใช้ศรัทธาน�าก็ได้ เชื่อมั่น มั่นใจ 
หรือใช้ปัญญาน�าก็ได้

 ต่อมา อำกำสธำตุ เป็นของไม่เที่ยง อากาสธาตุในร่างกายของเรา คือ 
ช่องว่างในร่างกาย ช่องว่างในปาก ช่องว่างในท้อง ช่องว่างในหู เป็นต้น ช่องที่น�า
อุจจาระออกไป ช่องที่น�าปัสสาวะออกไป ช่องที่กลืนอาหารให้ไหลลงมา ล้วนเป็น
ของไม่เทีย่ง ไม่แน่ไม่นอน อากาศภายนอกกเ็หมือนกนั ล้วนเป็นของไม่เทีย่ง ไม่แน่
ไม่นาน จนถึง วิญญาณธาตุ ธาตุวิญญาณ ธาตุรู้ ก็เป็นของไม่เที่ยง มีความแปรผัน 
มีภาวะโดยอาการอื่น ขนาดดิน น�้า ไฟ ลม ซึ่งเป็นมหาภูตรูป เป็นรูปใหญ่ที่เป็น
โครงสร้าง ยังไม่เที่ยง วิญญาณมันก็อาศัยร่างกายเกิด อาศัยรูปเกิด ที่เกิดของมัน
ยังไม่เที่ยงเลย แล้วตัวมันที่เกิดกับเขา มันจะเที่ยงไหม ก็ต้องไม่เที่ยง เหมือนกับ
เราทีเ่กิดจากพ่อแม่ พ่อแม่เราตายไหม ตาย แล้วเราผูเ้กดิจากพ่อแม่ทีรู่จ้กัตาย เรา
จะตายไหม ก็ต้องตายเหมือนกันนี่แหละ พ่อแม่เรายังแก่เลย เราก็เป็นลูกของพ่อ
ของแม่ซึ่งรู้จักแก่ เราจะไม่รู้จักแก่บ้างหรือ ก็ต้องรู้จักแก่เหมือนกัน
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 วญิญาณธาตกุเ็หมอืนกนั อาศยัรปูเกดิ เกดิทีร่ปู รปูกเ็ป็นของไม่เทีย่ง ขนาด
ธาต ุ๔ ซ่ึงเป็นตวัฐานทีเ่กดิของมนัยงัไม่เทีย่งเลย อย่างอืน่จะเทีย่ง เป็นไปไม่ได้หรอก 
จึงเข้าใจชัด ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายในนี้ ล้วนอาศัยในร่างกายนี้อยู่ 
อาศัยธาตุ ๔ ส่ิงอันเป็นท่ีตั้งยังไม่เท่ียงเลย เกิดมาจากกรรม กรรมก็ไม่เที่ยงอีก  
มีแต่ของไม่เที่ยงท้ังนั้น สิ่งท่ีเกิดจากของไม่เที่ยง มันจะเที่ยงก็เป็นไปไม่ได ้
ควำมเที่ยงในส่ิงท่ีเกิดจำกของไม่เท่ียง ไม่อำจจะหำได้ ผู้ที่รู้เห็นอย่างนี้ก็เป็น
โสดาบัน หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม อันเป็นสิ่งที่ท�าให้ถูกต้องแน่นอน เจริญก้าวหน้า
ไปในกุศลธรรมทั้งหลาย ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ ๘ 

 ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่เห็น ก็มีวิธีหยั่งลงสู่อริยมรรค คือ มีศรัทธา เชื่อม่ัน ม่ันใจ  
บางท่านมีศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามาก ใช้ศรัทธานี้น้อมน�าจิตว่า 
มันต้องเป็นอย่างนี้ทุกอย่าง น้อมเข้ามา ใจมันก็จะยอมรับได้ ถ้ายังไม่ยอมรับ  
ก็ต้องไปฝึกให้จิตอ่อนโยน ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และมีคุณธรรมอื่นให ้
เพยีงพอ เมือ่เชือ่มัน่ ๑๐๐% ว่าทกุอย่างต้องเป็นอย่างนี ้กเ็รยีกว่า สทัธานสุาร ีจติ
หยั่งลงสู่อริยมรรค ไม่มีวันท�าชั่วทุจริตอีกต่อไป ไม่มีวันน้อมไปทางอบาย ไม่มีทาง
น้อมลงต�่า มีแต่ไปทางสูงยิ่งๆ ขึ้นไป เหมือนขอนไม้ที่ไหลไปตามน�้าก็จะถึง
มหาสมทุร คอืพระนพิพานในกาลข้างหน้า หรอืบางคนใช้ปัญญากไ็ด้ เจรญิวปัิสสนา 
เป็นการเจริญปัญญา เพื่อรู้เห็นด้วยญาณตามความเป็นจริง ถ้ามีปัญญาดี รู้เห็น
กระจ่างชัดอย่างนี้ด้วยปัญญา น้อมน�าจิตลงสู่ข้อปฏิบัติ คืออริยมรรคมีองค์ ๘  
เอาอะไรกบัโลกนีไ้ม่ได้แล้ว มแีต่ไปนพิพานเท่านัน้ ต้องเดนิตามมรรคเท่าน้ัน อาศยั
ปัญญาเป็นตัวน�าไป เมื่อน้อมน�าจิตหยั่งลงสู่อริยมรรค เรียกว่าธัมมานุสารี 
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 พระสตูรทีอ่่านให้ฟังมานี ้วธิปีฏบิตั ิวธิพิีจารณา การเห็นส่ิงต่างๆ กเ็หมือนกนั 
แตกต่างกันที่ความสามารถในทางปัญญา ต่างกันอยู่ ๓ บุคคล คือ สัทธานุสารี  
ธมัมานสุาร ีและพระโสดาบนั ท่านทัง้หลายคงรู้จกัวธิปีฏบิตัเิป็นพระโสดาบนัแล้ว 
นี้พูดขั้นสูง เป็นขั้นปัญญา ถ้าท�าอย่างนี้ก็เตรียมเป็นพระโสดาบันได้เลย บางท่าน
ฟังอย่างนี้ รู้สึกแหงนคอฟังอยู่ รู้สึกยังห่างไกล ฟังสูงๆ ไว้อย่างนี้จะดีในแง่ที่ว่า  
รูว่้ามีกจิหน้าทีต้่องท�าเบือ้งสูงข้ึนไป เพือ่ให้เข้ำถงึควำมเป็นอย่ำงนัน้ แท้ทีจ่รงิแล้ว 
เราไม่ได้ปฏิบัติแค่เป็นพระโสดาบันหรอก เราต้องการเป็นถึงพระอรหันต์ 
โน่นแหละ ต้องถึงยอด จึงจะหมดกิเลส หมดกิจหน้ำที่ ฉะนั้น ฟังให้ครอบคลุม
ครบถ้วนไว้จึงเป็นการดี จะได้รู้จักว่า ตอนนี้เราอยู่ระหว่างนี้ๆ ต้องท�าอะไรต่อไป
อีก

 อีกพระสูตรหนึ่ง คือขันธสูตร ยกเรื่องขันธ์มาพิจารณา ในข้อ ๓๑๑

เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง มีความแปรผัน 

มีภาวะโดยอาการอื่น 
เวทนาไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
สัญญาไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
สังขารไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
วิญญาณไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น 
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ภกิษุท้ังหลาย ผู้ใดศรัทธาเช่ือมัน่ธรรมเหล่านีอ้ย่างนี ้ผูน้ีเ้ราเรยีกว่า 
สัทธานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของสัตบุรุษ ผ่านภูมิของ
ปุถุชนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมท่ีท�าแล้วไปเกดิในนรก ก�าเนดิสตัว์ดริจัฉาน 
หรอืภมูแิห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าทีย่งัไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล

ภกิษทุัง้หลาย ธรรมเหล่านีข้องผูใ้ดประจกัษ์ชดัโดยยิง่ด้วยปัญญา
อย่างนี้ ผู้นี้เราเรียกว่า ธัมมานุสารี ก้าวลงสู่อริยมรรค หยั่งลงสู่ภูมิของ
สตับรุษุ ผ่านภูมิของปถุชุนได้แล้ว ไม่ควรท�ากรรมทีท่�าแล้วไปเกิดในนรก 
ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน หรือภูมิแห่งเปรต ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยัง 
ไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล 

ภกิษทุัง้หลาย ผูใ้ดรูเ้หน็ธรรมเหล่านีอ้ย่างนี ้ผูน้ีเ้ราเรียกว่า อรยิสาวก
ผู้เป็นโสดาบัน ไม่มีทางตกต�่า มีความแน่นอนที่จะส�าเร็จสัมโพธ ิ
ในวันข้างหน้า

ขันธสูตรที่ ๑๐ จบ
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 นี้ก็เป็นเรื่องขันธ์ ๕ พิจารณาเหมือนกับหมวดธรรมอื่นๆ รูปขันธ์ เป็นของ
ไม่เที่ยง มีความแปรผัน มีภาวะโดยอาการอื่น รูปไม่ว่าจะเป็นมหาภูตรูป ที่รูป 
เป็นที่ตั้ง เป็นรูปประธาน และอุปาทายรูป รูปที่มาอาศัย รูปที่เป็นมหาภูตรูป คือ
ธาตุ ๔ ดิน น�้า ไฟ ลม อันนี้เป็นรูปหลัก รูปประธานที่มารวมกัน ส่วนรูปที่มาอาศัย 
ที่มาอิงอยู่ในรูปเหล่านี้ มีประสาทต่างๆ ประสาทตาก็ซึมซาบอยู่ที่ลูกตา เป็นช่อง
ที่ไว้กระทบกับแสงข้างนอก โสตประสาทก็ซึมซาบอยู่ในหู เป็นช่องเอาไว้กระทบ
กับเสียง ฆานประสาทซึมซาบอยู่ที่จมูก มีความสามารถในการกระทบกลิ่น เป็น
จดุกระทบกลิน่ จะให้ตาไปดมกลิน่ นีไ่ม่ได้ ต้องให้กลิน่มากระทบจมกู จงึจะรู้กลิน่ 
เอาตา ๑๐ ตาไปรู้กลิน่กจ็ะไม่รู้กลิน่ ต้องให้จมกูนีไ้ปกระทบ มันเป็นความสามารถ
พิเศษของอายตนะชนิดนั้นๆ ชิวหาประสาทก็ซึมซาบอยู่ปลายลิ้น เอาไว้รับรู้รส 
อาศยัน�า้ลายตัวเองกบัชวิหา กเ็กดิรู้รสอาหารอย่างนัน้อย่างนี ้ทีรู่ร้สกค็อืรสน�า้ลาย
ของเรานีแ่หละ ถ้าไม่มนี�า้ลายกไ็ม่รูร้ส มนัเป็นอย่างนัน้เป็นธรรมดา เราอาจจะคดิ
ว่ารสของส่ิงนั้นสิ่งนี้ เราก็พูดไป ใช้ตามองดูก็ไม่รู้ รสมาแตะกับลิ้น ผสมน�้าลาย
เข้าไปมันก็จะรู้ กายประสาทก็ซึมซาบอยู่ทั่วร่างกาย พวกนี้เรียกอุปาทายรูป  
รูปที่มาอาศัย
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 รปูทัง้หมดนี ้ล้วนเป็นของไม่เทีย่ง เวทนากไ็ม่เทีย่ง สญัญากไ็ม่เทีย่ง สงัขาร
ทั้งหลายก็ไม่เที่ยง วิญญาณก็ไม่เที่ยง ถ้าผู้ใดที่รู้เห็นอย่างนี้ มองไปทางไหนก็รู ้
ก็เห็นทั้งหมด อย่างนี้ก็เป็นโสดาบัน ผู้ใดที่มีศรัทธา เชื่อมั่น มั่นใจว่า รูปจะต้องไม่
เที่ยงสักอย่าง ก็เป็นสัทธานุสารี ผู้ใดที่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาเป็นต้น แล้วมีปัญญา 
แก่กล้า เห็นชัดเจนด้วยปัญญา ใช้ปัญญาน้อมน�าจิตว่า อันนี้ยังไม่เที่ยงเลย อันอื่น
มนักต้็องเหมอืนกนั อย่างนีก้เ็รยีกว่าธมัมานสุาร ีท่านเหล่านีล้้วนก้าวลงสูอ่รยิมรรค 
ล่วงพ้นความเป็นปถุุชน ไม่ท�ากรรมท่ีเป็นทุจรติอกีต่อไป ใจไม่น้อมลงต�า่ ปลำยทำง
อยู่ที่นิพพำนอย่ำงเดียว ทั้ง ๓ ท่านนี้ มีแต่สูงขึ้นไป แม้สัทธานุสารีก็ไม่ท�ากรรม
ชั่วแล้ว เพราะว่าใจไม่น้อมไปทางนั้นแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่เป็นโสดาบันในตอนนี้
เท่านั้น

 ท่านหลายกอ็ย่าลมืพากนัฝึกหัดนะ จะต้องให้จติก้าวลงสูอ่รยิมรรคเท่านัน้ 
จึงจะไม่มวีนัตกต�า่ ไม่อย่างนัน้แล้ว จติของเรานีห้ากปล่อยไป ไม่คมุมนั คดิฟุง้ซ่าน
ไปเรื่อย จะเอาอะไรในโลกก็ไม่รู้ วุ่นอยู่นั่นแหละ ฉันมีสิทธิ์ได้อย่างโน้นอย่างน้ี  
ฉันมีสิทธิ์ด่าเธอ อย่างนี้ไปท�าทุจริตอีก หนักหนาดื้อด้านไปเรื่อยๆ จนเหมือนกับ
ว่าฉันมีสิทธิ์ตกอบาย อย่างนี้วุ่นไปเร่ือย อย่างนั้นคือการปล่อยจิต พอปล่อยจิต  
จิตก็จะไหลลงต�่าโดยธรรมชาติ เพราะว่าจิตของเราเกิดได้ด้วยอ�านาจของอวิชชา 
ถ้าปล่อยปุ๊บนี่มันลงต�่า อันนี้มันเป็นธรรมชาติ เราจึงปล่อยจิตตามธรรมชาติไม่ได้ 
จิตธรรมชาติมันเป็นอย่างนัน้ เป็นของไม่เทีย่ง เป็นธรรมชาตริูอ้ารมณ์ ชอบไหลไป
ทางต�่า 
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 พวกเราก็เลยต้องมีที่พึ่งไว้ เพื่อดึงจิตขึ้นมำ ที่พึ่งก็คือพระรัตนตรัย ให้มี
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ถ้าเอาเงินทองชื่อเสียง เอาหมอดูหมอเดาเป็นที่พึ่ง นี่ก็ไหล
ไปตามเขาตลอด เราจึงต้องเอาพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่พึ่ง เพื่อดึงจิตขึ้นมา เพราะ
จติมโีอกาสไหลลงต�า่อยูเ่ร่ือย ไหลไปเชือ่มงคลตืน่ข่าว เขาว่าดกีด็ตีามเขา ตกอกตกใจ
ไปตามเขาอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อย ต้องให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ยกจิตขึ้น  
ถ้าไปเชือ่หมอดหูมอเดา วนั เดอืน ปี พิธกีรรม เรยีกว่ามนัตกลงไปต�า่มากแล้ว เป็น
มิจฉาทิฏฐิแล้ว อยู่ในทุจริต ๑๐ ทุจริตมี ๑๐ ข้อ เชื่อมงคลตื่นข่าว เชื่อวันเดือนปี 
มนัดมีนัอย่างนัน้อย่างนี ้เชือ่หมอดหูมอเดา เขาเดายงัไงกต็กใจไปกบัเขา นกึว่ามัน
จะเกดิเรือ่งอย่างท่ีหมอเดาเขาเดาไว้ เขาเดาเม่ือไรกร็ูส้กึจะถกูอยูเ่รือ่ย แม่นดอีะไร
กว่็าไป ทีแ่ม่นกว่านัน้ กค็อื เรานัง่เฉยๆ มนักแ็ก่ ไม่ต้องมใีครดแูล้ว นัง่ต่อไปเรือ่ยๆ 
มันก็ตาย ไม่ต้องให้หมอดูมาเดาให้หรอก เราอยู่ทุกวันก็แก่ลงทุกวัน จะนอนหลับ
หรือนอนไม่หลับก็แก่ลงพอกันทุกวันไป มันความจริง มันสัจธรรม
 
 แต่ใจที่มันไหลลงต�่า มันจะไม่รู ้เรื่อง ไปหลงอยู ่หมกอยู ่ จึงต้องมี 
พระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นท่ีพ่ึง ดึงจิตขึ้นมา พอดึงจิตแล้ว ก็ท�าตามพระธรรม 
ค�าสอน โดยมีปัญญาน�าหน้า อาศัยสัมมาทิฏฐิเป็นตัวน�า มีปัญญา มีความรู้แล้ว  
ถ้าองค์มรรคยังไม่ครบ จิตมันก็ยังหวั่นไหวอยู่ ต้องมีความเพียรบากบั่น กล้าหาญ 
ต้องฝืนกเิลส และกม็สีตกิ�ากบัจติ คอยรูเ้ท่ารูทั้น มนัคดิอะไร ถูกหลกัไหม ถกูธรรมะ
ไหม ธรรมะว่าอย่างไร คอยก�ากบัไว้เป็นหางเสอื คอยสงัเกตด ูถ้าไม่มีสตกิ�ากบัเดีย๋ว
สักหน่อยมันก็หนีไปเรื่อย เหมือนเราปล่อยเด็ก เด็กก็ต้องมีพี่เลี้ยง หรือว่ามีพ่อแม่
ผู้ใหญ่นี่คอยก�ากับดูว่าไปทางไหน คอยก�ากับไว้ ไม่ให้ไปท�าสิ่งที่เป็นอันตราย  
ออกนอกลู่นอกทาง จิตของเราก็เหมือนกัน ต้องมีสติคอยก�ากับไว้ 



405  

 มีปัญญาความรู้ มีความเพียร มีสติ อันนี้เป็นองค์มรรค ๓ ประการ ที่ต้อง
ใช้เสมอเลยทีเดียว เมื่อฝึกไปตามล�าดับ ถ้าองค์มรรคครบสมบูรณ์ พร้อมพอที่จะ
รวมกัน ก็จะมารวมประชุมกัน

 ในตอนนี้ พูดอยู่ในประเด็นวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ด้านปัญญา  
ข้อที่ ๑ คือมีปัญญารู้เห็นธรรม เราเรียกว่ามีธรรมจักษุ ซึ่งพูดต่อเนื่องมาจากคราว
ที่แล้ว หลักการ คือ มีปัญญารู้ธรรมะตามที่มันเป็นจริง ไม่ว่าจะเป็นธรรมะหมวด
ไหนก็ตาม ท่ีผมอ่านมาก็มีหลายหมวด ท่านก็คงพอได้ตัวอย่างแล้ว เราก็ปฏิบัต ิ
ให้ถึงจุดนี้แหละ เพื่อให้รู้เห็นทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมด ถ้ายังไม่เห็นทุกอย่างเป็น
อย่างนี ้กแ็สดงว่าตายงัไม่ด ีเหมอืนเราตาบอด เรากร็กัษาตา แต่เดมิมองไม่เหน็ตา
มันบอด เราก็ไปให้คุณหมอรักษาตา พอเปิดตาออกมา ตำดีก็มองเห็น ไม่ว่าอะไร
ก็ต้องเห็นเหมือนกัน ไม่ใช่อยู่ในห้องพระเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นึกว่าเป็น 
พระโสดาบัน พอออกมาไม่เห็นอะไรเลย อย่างนั้นก็ไม่ได้
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 ถ้าตาดี มันก็รู้เห็นไปทั้งหมดทุกเรื่องนั่นแหละ ไม่ว่าที่ไหน มันก็รู้ก็เห็น  
ผู้ใดที่รู้เห็นธรรมอย่างนั้น รู้เห็น จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กาย มโน ที่ไม่เที่ยงว่า 
ไม่เที่ยง รู้เห็น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ์ ซึ่งเป็นของไม่เที่ยงว่า 
ไม่เที่ยง รู้เห็นวิญญาณ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ 
กายวิญญาณ มโนวิญญาณ รู้เห็นผัสสะ เวทนา สุข ทุกข์ อทุกขมสุข รู้เห็นธาตุ
ต่างๆ ว่าเป็นของไม่เท่ียง มคีวามแปรผนั มภีาวะโดยอาการอืน่ รูเ้หน็อย่างนี ้กเ็ป็น
พระโสดาบัน ผู้ใดรู้เห็นธรรมะเหล่านี้อย่างนี้ นี่แหละเป็นพระโสดาบัน ส่วนผู้ที่ยัง
ไม่รู้ไม่เห็น ก็สามารถน้อมน�าจิตให้มาเดินทางนี้ได้ เหมือนโสดาบันเลยแต่ไม่ใช่ 
เพราะว่าโสดาบันต้องรู้เห็น 

 อีก ๒ ท่านยงัไม่เป็นพระโสดาบนั เดีย๋วจะเป็นในชาตนิัน้ อย่างช้าทีส่ดุก่อน
ตาย เป็นผู้ที่ไม่สมควรตายตราบเท่าที่ยังไม่ท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล ต้องท�าให้แจ้ง
โสดาปัตติผลก่อนจึงจะตาย คนนี้จะไม่มีวันตายถ้ายังไม่เป็นโสดาบัน อันนี้ก็เป็น 
วธิกีารอย่างหนึง่ ส�าหรับบางท่านร่อแร่ใกล้จะตาย กย็งัมีวิธยีดือายไุด้ แต่ต้องท�าให้
เป็นบคุคล ๒ ทา่นนี้ คอื สัทธานุสารกีบัธมัมานสุาร ีจะไม่ตายถา้ยงัไม่เปน็โสดาบนั 
คอืธรรมะจะรกัษาไว้ เพ่ือให้เขาเป็นโสดาบนัก่อนจงึจะตาย ดงันัน้ ถ้าท่านทัง้หลาย
เจ็บป่วยเป็นโรครักษาไม่หายอย่างนี้ ก็อย่าลืม
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 ถ้าปัญญาน้อยก็เป็นแบบสัทธานุสารี คือมั่นใจ เชื่อมั่น เรียนธรรมะมา 
ก็เยอะแล้ว ต้องฝึกให้เชื่อมั่น มั่นใจ ถ้าไม่มีดวงตาเห็นธรรม อย่างน้อยก็มั่นใจว่า
จะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอน จะทุกข์จะเป็นจะตายอย่างไร ก็มั่นใจอย่างเดิม
นี่แหละ มันไม่เที่ยงแน่ เดี๋ยวมันต้องไปแน่ เรารักมากเหลือเกิน เราอยากให้มัน
อยู่กับเราเหลือเกิน ก็ต้องมั่นใจว่าอันนี้มันต้องไป อยากจะให้มันอยู่ เราก็รู้ว่ามัน
ต้องไปแน่ อาศัยศรัทธาก็ได้ ส�าหรับคนมีปัญญาน้อย นี้เรียกว่าสัทธานุสารี คนนี้ 
กก้็าวลงสูอ่รยิมรรคได้ จติกจ็ะไม่น้อมไปทางท�าชัว่เลย ไม่คดิทีจ่ะไปท�าเพือ่ตวัเพ่ือตน 
ไม่ท�าเพื่อผลประโยชน์ของตน รักษาจนกระทั่งไม่เบียดเบียนผู้อื่นอีก คิดไม่ออก 
คิดไม่เป็น ถ้ายังคิดท�าเพื่อผลประโยชน์ของตน ยังท�าชั่วได้ ทุจริตได้ โกหกได้  
อย่างนีเ้รยีกว่าไม่เข้าทาง เราจะได้รู้จักตวัเอง ต้องรบีฝึกเพ่ิมเตมิ ถ้าเป็นสทัธานสุารี 
จิตก็จะหยั่งลงสู่อริยมรรคเช่นเดียวกัน จะไม่มีวันกลับไปท�าชั่วอีก มีแต่เดินไป 
ข้างหน้า
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 หรือท่านใดมีสติปัญญาเยอะ มีปัญญามาก ก็ใช้ปัญญาน�าก็ได้ ฝึกให้มี
สติสัมปชัญญะอยู่เสมอ ต่อเนื่องกัน มีสมาธิ พิจารณาธรรมะด้วยปัญญา มันมีแต่
ของไม่เทีย่งจรงิๆ เดินไปเดนิมากเ็ห็นมแีต่ของไม่เท่ียง เดีย๋วคดินัน้ เดีย๋วคดินี ่เดีย๋ว
รู้สึกเป็นสุข เดี๋ยวรู้สึกเป็นทุกข์ มีแต่ของไม่เที่ยง ไม่แน่นอน มีปัญญาเห็นชัด  
ก็อาศัยปัญญาน้อมน�าจิต ข้อปฏิบัติทั้งหมดคืออริยมรรคมีองค์ ๘ ปฏิบัติเพื่อให้ถึง
นิพพาน โลกนี้เอาอะไรกับมันไม่ได้แล้ว เพราะมันไม่เที่ยง ถ้ามีปัญญา แต่น้อมน�า
จิตให้ลงสู่อริยมรรคไม่ได้ มันก็ยังไม่แน่นอน บางคนก็รู้นั่นรู้นี่ไปทั่ว แต่ก�าลังจิต 
ไม่พอที่จะน้อมน�าจิตมาสู่อริยมรรค ใจมันก็น้อมไปทางท�าไม่ดีได้อีก ถึงแม้จะรู้ว่า
ไม่ดีก็ยังท�าอยู่ มันอันตรายเหมือนกัน เลยต้องมีปัญญา และมีคุณธรรมต่างๆ เป็น
ก�าลังจิต มีให้ครบถ้วน ที่สมบูรณ์ครบถ้วน คือ อริยมรรคมีองค์ ๘ นี่แหละ

 คราวที่แล้วกับคราวนี้ ได้พูดถึง ด้านปัญญา ข้อที่ ๑ ในประเด็นวิธีปฏิบัติ
เพื่อเป็นพระโสดาบัน คือ ให้มีปัญญารู้เห็นธรรม มีดวงตาเห็นธรรม มีธรรมจักษุ 
ซึ่งเราคงได้ยินบ่อยๆ เวลาพระอริยสาวกท่านฟังธรรมแล้ว เกิดปัญญา รู้เห็นธรรม 
มคี�าว่า สิง่ใดสิง่หนึง่เกดิขึน้เป็นธรรมดา สิง่นัน้ทัง้มวลล้วนดบัเป็นธรรมดา ทัง้หมด
ไม่เหลือเลย ไม่ใช่ว่าอันนี้ดับ แต่อันอ่ืนไม่ดับ ไม่อยากให้มันดับ นั้นมันเป็นเรื่อง
ความอยาก ความไม่อยาก เป็นกิเลสที่เกิดจากความเห็นผิด
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 ถ้าใครทีรู่เ้หน็อย่างนัน้ กเ็ป็นพระโสดาบันเลย ยงกฺญฺิจ ิสมุทยธมฺม� สพพฺนตฺ� 
นิโรธธมฺม� อันนี้เป็นแบบย่อๆ สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คืออะไรทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นสังขาร  
ที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย มีเหตุปรุงแต่ง
กระท�าให้เกิดขึ้น มีข้ึน เป็นขึ้นมาแล้ว สิ่งนั้นท้ังหมด ไม่เหลือเลยสักอย่างเดียว 
ล้วนดับไปเป็นธรรมดา มีควำมดับเป็นสภำพของส่ิงนั้น เป็นลักษณะของสิ่งน้ัน 
และทั้งหมดมีอะไรบ้าง ผมก็ยกตัวเอย่าง อ่านพระสูตรนี้ให้ฟัง มีตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ม ีรปู เสยีง กลิน่ รส สมัผสั ม ีธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม อากาสธาต ุวญิญาณธาตุ 
มี รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เป็นต้น สรุปคือ 
ทุกอย่างนั่นแหละ ถ้ารู้เห็นอย่างนี้ จะไม่ให้เป็นพระโสดาบันก็ไม่ได้ ต้องเป็นแล้ว  
หยั่งลงสู่อริยมรรคแล้ว 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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สูตรโสดาบัน ตอนที่ ๑๐

บรรยาย วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย 
สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่าน 

 วนันีบ้รรยายธรรมะในหวัข้อ สตูรโสดาบัน ตอนที ่๑๐ นะครบั ทีไ่ด้อธบิาย
ไป ๙ ครั้งนั้น ก็ได้กล่าวถึงพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเกี่ยวกับพระโสดาบัน น�า
มาผูกโยงร้อยเรยีงให้เข้าใจได้ง่ายขึน้ ซึง่ได้ตัง้ประเดน็ในการบรรยายไว้ ๓ ประเด็น
หลักๆ คือ 

 ประเด็นที่ ๑ ลักษณะและคุณสมบัติของพระโสดาบัน

 ประเด็นที่ ๒ คุณประโยชน์และอานิสงส์ของความเป็นพระโสดาบัน

 ประเด็นที่ ๓ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน
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 ตอนนีพ้ดูถงึประเดน็ท่ี ๓ ซึง่ในประเดน็นี ้ผมกจ็ะได้ยกพระสตูรทีพ่ระองค์
แสดงวธิปีฏบัิติเพือ่เป็นพระโสดาบนัมาอธบิายให้ฟัง แจกแจงเป็นข้อๆ เร่ิมต้นตัง้แต่
ขั้นสูง คือขั้นที่จะเป็นพระโสดาบัน ถ้าได้ถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าได้เป็นแน่นอนเลย และ
ระดับรองลงมาเร่ือยๆ จนกระท่ังถึงระดับพ้ืนฐาน โดยยกมาจากพระสูตรต่างๆ 
ทีพ่ระพทุธองค์ตรสัไว้ ในคราวท่ีแล้ว พูดวธิปีฏิบตัเิพือ่เป็นพระโสดาบนั ด้านปัญญา 
ข้อที่ ๑ คือ มีดวงตาเห็นธรรม มีปัญญารู้เห็นธรรม ผู้ใดที่มีปัญญารู้เห็นธรรม เรียก
ว่ามีธรรมจักษุ มีดวงตาเห็นธรรม อย่างที่ได้อ่านในพระสูตรบ่อยๆ คือผู้ที่ได้ฟัง
ธรรมแล้ว มีธรรมจักษุ อันปราศจากธุลี ปราศจากมลทินเกิดขึ้นมาเห็นว่า สิ่งใด 
สิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดา

 ผู้ใดที่มีธรรมจักษุ เห็นอย่างนี้ เหมือนคนตาดี มองก็เห็น ทางที่ท�าให้ถึง
นิพพานคืออริยมรรคมีองค์ ๘ มองก็เห็นเพราะเขามีตาดี ต่อไปก็เหลือแต่เดินไป
ตามทางนี้ จนกระทั่งถึงนิพพานต่อไป พระโสดำบันท่ำนจึงเรียกว่ำเป็นผู้ที่เห็น
อริยสัจ เห็นนิพพำน เห็นทำงแล้ว แต่ยังไม่ถึงนิพพำน เดินไปเรื่อยๆ เดี๋ยวก็ถึง 
มีธรรมจักษุนี่เอง มีปัญญารู้เห็นธรรม ในพระสูตรมีเป็นจ�านวนมาก ผมได้ยก
ตัวอย่างมาอ่านให้ฟังไปในคราวท่ีแล้ว พระสตูรอ่ืนๆ ท่านกส็ามารถไปอ่านเพิม่เตมิ
ได้ โดยเฉพาะพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสสั้นๆ ที่ฟังแล้ว บรรลุทันที คือฟังแล้ว
เกิดธรรมจักษุนั่นเอง ที่มีธรรมจักษุ มีดวงตาเกิดขึ้นมาได้ ถ้าพูดตามหลักการ คือ
ต้องมีอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการมาประชุมรวมกัน ก็จะเกิดเป็นดวงตา 
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 พระพุทธเจ้าของเราทรงรู้อัธยาศัย รู้จริต รู้อินทรีย์ รู้ว่าคนนั้นบ�าเพ็ญ
อริยมรรคมามากเท่าไรแล้ว ยงัเหลอืข้อไหนทีจ่�าเป็น ยงัเหลอืข้อไหนทีใ่ส่เข้าไปอีก
นิดหนึ่งแล้ว จะเกิดดวงตาได้ อย่างพวกเราก็เวียนว่ายตายเกิดมานาน บางท่าน
อาจจะใกล้บรรลุแล้วอย่างนี้ก็มี บางท่านอีกไกล แต่ละคนไม่เหมือนกัน ในยุคนี้
ไม่มีใครทราบอย่างนั้น ต้องรู้หลักการก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นหลัก ผู้ที่มี
อรยิมรรคมีองค์ ๘ มาประชมุรวมกนัเข้า กจ็ะเกดิเป็นดวงตา ตามหลกัทีพ่ระพทุธองค์
ทรงประกาศไว้ในธมัจกักปัปวตันสตูร ทนีี ้ถ้าเราไปอ่านพระสตูรสัน้ๆ นีก่จ็ะตคีวาม
ล�าบาก เนื่องจากว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมที่เหมาะกับคนนั้นจริงๆ เพราะ
การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นด้านจิต ซึ่งไม่ทราบว่าแต่ละคนนี่ฝึกมาใกล้ครบ
หรือยัง 

 บางคนฝึกมาเหลอืนดิหน่อย พระองค์ทรงหยอดเข้าไปให้ ข้อธรรมะนัน้มัน
พอดี เหมาะสมกัน ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมทันที รุ่นหลังๆ ล�าบากหน่อย ต้องเข้าใจ
เป็นหลักการไว้ก่อน แล้วก็ลองไปพิจารณาเติมใส่ดู อันไหนขาดก็เติมเอา ส่วน 
ที่จะให้ใครมาช้ีบอกว่าควรท�าอะไรอย่างไร ต้องเพ่ิมข้อนี้ๆ ต้องฟังธรรมข้อนี้ๆ  
เท่านี้ๆ ไม่มีใครที่จะบอกได้อย่างนั้น บางทีเราอาจจะสมาธิเยอะแล้ว เขาบอกให้
ไปปฏิบัติ ให้คุณไปนั่งสมาธิอย่างนี้ สมาธิเราก็เยอะเพราะเคยท�ามาจากอดีต พอ
มาชาตินี้ก็ท�าแต่สมาธิ อย่างนี้เป็นต้น ก็ยังขาดด้านปัญญาอยู่ การจะมีดวงตา 
มันต้องครบ ๘ ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะในทางปัญญา 
เป็นหลกั เนือ่งจากว่าพระองค์ทรงเลอืกคนก่อน คนนัน้มศีลี มสีมาธ ิมคีวามพร้อม
แล้ว ก็ทรงสอนให้ 
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 ทางผมก็เลยบรรยายข้อท่ีสูงมาก่อน เผื่อว่าท่านไหนปฏิบัติมาเยอะแล้ว 
ฝึกมาจากอดีต ฟังแล้ว พอจะบรรลุได้ ก็บรรลุไปเลย ถ้าไม่บรรลุก็ฟังข้อหลังๆ  
ลงมา บางท่านนี่มีปัญญาเยอะ พอจะบรรลุ มีความสามารถเยอะ เหมือนความ
สามารถถงึปรญิญาตร ีแต่ไปเข้าเรยีนประถมมนักเ็หนือ่ยและอาจจะไม่ถกูกบัจรติ
ของท่านน้ัน บางท่านนี่เข้าโรงเรียนแล้ว ก็จะเอาปริญญาเอก มันก็ไม่ได้อีก 
เหมือนกัน บอกไม่ได้ว่าใครอยู่ชั้นไหน ข้อธรรมะก็ถูกทั้งนั้น ดีทั้งนั้น แต่ว่าไม่รู้จะ
เอาอันไหนมาใช้ดี นี่แหละมันยากตรงนี้ พวกเราก็ฟังแบบยากๆ นี่แหละ แล้วก็ไป
เลือกเอา ผมได้พูดหัวข้อธรรมะที่เรียงจากชั้นสูงก่อน ฟังแล้ว ท่านยังไม่บรรล ุ
ก็ไม่เป็นไร อย่างน้อยรู ้ว่า ที่เราปฏิบัตินี่ก็เพ่ือถึงจุดนี่แหละ เพื่อจะได้เป็น 
พระโสดาบนั โดยความจริงท่ีต้องการสงูกว่านีค้อืเป็นพระอรหนัต์ แต่โสดาบนัเป็น
ด่านแรก ก็ฟังไว้ก่อน ทีนี้ ท่านไหนปฏิบัติอยู่ตอนต้นหรือตอนกลางก็จะได้รู้ว่า 
ยังมีตรงนี้ 

 ด้านปัญญา ข้อที่ ๑ ตั้งข้อว่า มีดวงตาเห็นธรรม มีปัญญารู้เห็นธรรม หรือ
ใช้ศัพท์บาลีก็ใช้ว่าธรรมจักขุ มีธรรมจักษุ อันปราศจาคธุลี ปราศจากมลทิน 
เห็นสิ่งไม่เที่ยงว่ำไม่เที่ยง เห็นสิ่งที่ต้องดับไปเป็นธรรมดำว่ำเป็นสิ่งที่ต้องดับไป
เป็นธรรมดำ มองเห็นใครก็เห็นว่าคนนี้ต้องตายเป็นธรรมดา เหมือนคนตาดี มอง
ไปทางไหนกเ็หน็เข้าใจชัด อนันีค้อืคณุสมบตัขิองพระโสดาบัน พระโสดาบันจงึไม่มี
สงสัยอะไรอีกต่อไป ข้อสงสัยหมด ข้อปฏิบัติอันไหนถูกอันไหนผิดก็รู้หมด 
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 พระโสดาบันจึงหมดสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ก็เพราะ
ตาดนีัน่เอง ส่วนพวกเราทีย่งัตาไม่ดี เหมอืนเดนิอยูใ่นทีมื่ด พอเดนิอยูใ่นท่ีมืดกอ็าจ
จะลบูๆ คล�าๆ ไปบ้าง ทีท่่านอปุมาเรือ่งคนตาบอดคล�าช้างนัน่แหละ ช้างมนักเ็ป็น
ทั้งตัวนั่นแหละ พระโสดาบันเห็นช้างทั้งตัว ส่วนพวกเราที่เป็นปุถุชนก็ยังตาบอด
อยู่ ไปคล�าถูกขาก็ว่านี่ช้าง คล�าถูกขาช้างแล้วบอกว่านี่เป็นตัวช้าง ที่ผิดนี่ไม่ใช ่
ขาช้าง และก็ไม่ใช่ที่คล�า ที่คล�าก็ถูก ขาช้างก็ถูก แต่ที่ผิดคือความเห็นผิด เห็นว่า
ขาช้างเป็นตัวช้าง เหมือนผู้ปฏิบัติทั้งหลายเห็นว่าการท�าสมาธิคือหนทางท�าให้
บรรลุท�าให้มีปัญญา อย่างนี้เห็นผิด ไม่ได้ผิดที่สมาธิ สมาธิมันถูกแล้ว แต่ว่าสมาธิ
เป็น ๑ ใน ๘ ไม่ใช่ทั้งหมด ถ้าเอา ๘ มารวมกันนี่จึงจะท�าให้มีดวงตา 

 บางคนว่า นัง่สมาธเิยอะๆ นีจ่ะเกดิปัญญา อนันีเ้หน็ผดินะ ทีผ่ดิไม่ใช่สมาธิ 
สมาธิมันถูก ที่ผิดคือความเห็นของเขาที่เห็นว่านั่งสมาธิเยอะๆ แล้วปัญญาจะเกิด 
ทัง้ท่ีจรงินัง่สมาธเิยอะๆ กไ็ด้นัง่สมาธเิยอะๆ น่ันแหละ ปัญญาจะเกิดต้องเอา ๘ อนั
มารวมกันประชุมกัน มันต้องเข้าใจอย่างนี้ ทั้ง ๘ อันก็เลยเหมือนตัวช้าง บางคน 
ก็ไปจับตรงงา ถ้าจับตรงงาแล้วบอกว่านี่เป็นงาช้าง ก็ถูกเลย ถ้าไปจับงาแล้ว 
บอกว่าเป็นตัวช้างก็ผิด เหมือนบางคนบอกว่าฝึกสติเยอะๆ แล้วจะบรรลุธรรม  
อย่างนี้ก็ผิดอยู่ มีสตินี้ถูก เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้ แต่ว่าเห็นผิดอยู่เพราะว่าสติ
เป็น ๑ ใน ๘ ไม่ใช่ท้ังหมดอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้แหละคนที่เป็นปุถุชนก็เลยงง  
โดยเฉพาะเอามาขยายเป็นเทคนิคของสมาธิวิธีนู ้นวิธีนี้ก็มีเยอะแยะมากมาย 
เทคนิคการฝึกสติก็มีเยอะแยะ เหมือนกับไปจับอันเล็กอันน้อยแล้วบอกว่ามันเป็น
องค์รวมทั้งหมด อย่างนี้มันก็ผิด ไม่ได้ผิดที่วิธีการนะ ไม่ได้ผิดที่เทคนิคเหล่ำนั้น 
แต่ผิดที่ไปเห็นว่ำเทคนิคเหล่ำนั้นเป็นทั้งหมด 
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 ผมก็เลยพูดถึงทั้งหมดก่อนก็คือมีดวงตา มีธรรมจักษุ จะเห็นธรรมะ อันนี้
แจกแจงในแบบเป็นหลักการหน่อย จะเกิดมีดวงตาได้ ต้องมีอริยมรรคมารวมกัน
เข้า ในคราวทีแ่ล้ว อ่านพระสตูรเกีย่วกบัการมดีวงตาเหน็ธรรม มปัีญญารูเ้หน็ธรรม
ให้ฟังไปหลายพระสูตรด้วยกัน ท่านคงพอจะมีความรู้ มีความเข้าใจ ถ้ายังไม่มี
ดวงตา ยงัไม่เกดิธรรมจกัษใุนตอนนัน้ กย็งัพอทีจ่ะเป็นพระโสดาบนัในภายหน้าได้ 
คอืเป็นพระโสดาบนัในชาตนิัน้ โดยอาศยัศรทัธาเป็นตวัน�ากไ็ด้เรยีกว่าสทัธานสุารี 
ปัญญาก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของมรรค ต้องมีทั้งศีล ทั้งสมาธิมารวมกัน  
จึงจะเกิดเป็นธรรมจักขุ แม้คนที่มีปัญญาเยอะๆ ก็ใช่ว่าจะบรรลุธรรม ถ้าคน 
ใช้ปัญญาเป็น ก็อาศัยปัญญานีน้้อมน�าจติให้มาปฏบิตัอิรยิมรรค กจ็ะเกดิเป็นดวงตา
ได้ในภายหลัง เรียกว่าธัมมานุสารี 
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  ๓.๑.๒ มีอนุโลมิกขันติ

 ในคราวทีแ่ล้วกไ็ด้พดูเรือ่งการมดีวงตาเหน็ธรรม ถ้าใครมอีย่างนีก้เ็รยีกว่า
เป็นโสดาบนั หรือเตรียมเป็นพระโสดาบนัเลยว่างัน้เถอะ อนันีพู้ดสงูมาก่อน ต่อมา 
วันนี้จะพูดถึงด้านปัญญา ข้อที่ ๒ คือรองลงมาสักนิดหนึ่ง ก่อนที่จะมีอริยมรรคมา
ประชุมรวมกันขึ้น เราจะต้องมีจิตเป็นยังไงก่อน รองลงมาจากข้อที่ ๑ คือข้อที่ ๑ 
ถ้ามีปัญญาอย่างนั้นนี่บรรลุเลยหรือเตรียมบรรลุ เป็นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเป็น
โสดาบัน วันน้ีพูดข้อที่ ๒ รองลงมาหน่อย เป็นเหตุปัจจัย เป็นไปได้ที่จะเป็น 
พระโสดาบัน แต่อาจจะยงัไม่เป็นทนัท ีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นโสดาบนัเลย แต่
มโีอกาสเป็นไปได้ทีจ่ะเป็นโสดาบนั ถ้าไม่มพีืน้ฐานทีถ่กูต้องอนันี ้ญาณหรอืว่าความ
รู้อันนี้ยังไม่มี ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีอริยมรรคเกิดขึ้น จนเป็นพระโสดาบัน วันนี้พูด
ด้านปัญญา ข้อที่ ๒ คือ มีอนุโลมิกขันติ หรือสัจจานุโลมิกญาณ มีญาณสอดคล้อง
กับหลักสัจธรรม มีปัญญายอมรับกฎเกณฑ์ของสังขารและยอมรับนิพพาน ในข้อ
ที่ ๒ นี้ผมจะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อน แล้วค่อยอธิบาย 
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 ในอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต อนิจจสูตร ข้อ ๙๘

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของเที่ยง 

จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้
ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นสงัขารทัง้ปวงว่าเป็นของไม่เทีย่ง 

จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้งโสดา 

ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

อนิจจสูตรที่ ๓ จบ
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 ทุกขสูตร ข้อ ๙๙

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นสุข จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้
ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้งโสดา 

ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

ทุกขสูตรที่ ๔ จบ
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 อนัตตสูตร ข้อ ๑๐๐

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมว่าเป็นอัตตา จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้
ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตา จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้งโสดา 

ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

อนัตตสูตรที่ ๕ จบ
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 นิพพำนสูตร ข้อ ๑๐๑ 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์ จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยท่ีภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้
ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นสุข จักประกอบ

ด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้งโสดา 

ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

นิพพานสูตรที่ ๖ จบ
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 อันนี้ที่อ่านให้ฟัง ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด ๔ พระสูตร ๘ ชุด ด้วยกัน  
แต่ค�าจะซ�้าไปซ�้ามา บางท่านแยกไม่ทัน จะอธิบายให้ฟังเล็กน้อย นี้เป็นข้อที่ ๒  
วิธีปฏิบัติให้เป็นพระโสดาบัน ด้านปัญญา รองลงมาจากการมีธรรมจักษุ อันนี ้
เกือบมีหรือเป็นไปได้ที่จะมี มีข้อความที่ส�าคัญๆ หรือว่าหลักธรรมะที่ฟังดูอาจจะ
ยากสักหน่อย ต้องอธิบายเพ่ิมเติม ถ้าเป็นชั้นสูงก็คือท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล  
สกทาคามผิล อนาคามผิล หรอือรหตัตผล อนันีก้ค็อืได้บรรลธุรรม ทนีี ้การจะท�าให้
แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล จะมีค�าก่อนหน้านั้น 
ก็คือค�าว่า “หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม” ค�าว่า “สัมมัตตนิยำม” คือกฎเกณฑ์แห่ง
ความถูกต้องแน่นอน กฎเกณฑ์แห่งความถูกต้องที่แน่นอน คืออริยมรรคมีองค์ ๘ 
ผู้ใดที่หยั่งลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ อันนี้จะเกิดเป็นธรรมจักษุขึ้นมา จะกระท�าให้
แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผลได้ 

 ก่อนที่จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม ต้องประกอบด้วย “อนุโลมิกขันติ” คือ
ใจที่มีความพร้อม มีปัญญายอมรับหรือคล้อยตามกับสัจธรรม อนุโลม แปลว่า  
คล้อยตาม ขันติ แปลว่า ความทนได้ ความพอใจ ลงกันได้พอดี คล้อยตามหลัก
ธรรมะ คล้อยตามหลักสัจธรรมความจริง ลงกันได้กับหลักสัจธรรม ทีนี้ การจะมี
อนโุลมิกขันต ิก็ตอ้งรูจ้ักกฎเกณฑข์องสงัขารและยอมรบัความจรงิข้อเทจ็จริงของ
นิพพาน เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังชุดหนึ่ง แล้วก็อธิบายเบื้องต้นก่อน
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของเที่ยง 

จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

 อันนีก้ล่าวถงึลักษณะท่ีเป็นไปไม่ได้ หรอืไม่มโีอกาสทีจ่ะเป็นไปได้ เนือ่งจาก
ว่าการที่จะได้บรรลุธรรมนี่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัย ธรรมจักขุนี่
เป็นสงัขาร อรยิมรรคมอีงค์ ๘ นีก่เ็ป็นสงัขาร ต้องมเีงือ่นไขให้มนัเกดิขึน้ มนัจงึเกดิ 
ดงันัน้ จึงเป็นไปไม่ได้ทีภ่กิษยุงัเหน็สงัขารบางอย่างโดยความเป็นของเทีย่ง สงัขาร
บางอย่าง บางชนิด อาจจะเป็นสังขารที่ดีๆ ที่ละเอียดๆ อะไรบางอย่าง ถ้ายังเห็น
โดยความเป็นของเที่ยงนี่ เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นผู้ประกอบไปด้วยอนุโลมิกขันติ คือ
มีญาณปัญญาที่เห็นสอดคล้องกับหลักธรรมะ สอดคล้องกับหลักสัจธรรม 
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 หลักสัจธรรมขั้นสูงก็คืออริยสัจ ๔ ผู้ที่ยังคงไปเห็นสังขารบางอย่างว่ามัน
เที่ยงอยู่นี่ เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ญาณ หรือว่าได้ความรู้ที่ลงกับความเป็นจริงที่เรียก
ว่าอนุโลมิกขันติ เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติจักหยั่งลงสู่
สัมมัตตนิยาม ถ้าไม่ได้อนุโลมิกขันติ ไม่ยอมรับความจริง ไม่ยอมรับหลักสัจธรรม 
กเ็ป็นไปไม่ได้ทีจ่ะหยัง่ลงสูอ่รยิมรรค อย่างพวกเรานีก่เ็รยีนรูอ้รยิมรรคมานาน แต่
ว่าใจมันไม่ลง ท�าไมใจมันยังไม่ลง เพราะมันยังไม่ได้อนุโลมิกขันติ ยังไม่พร้อม
ส�าหรับยอมรับความจริง ท�าไมใจมันยังไม่พร้อมส�าหรับยอมรับความจริง เพราะ
ว่ายงัเหน็สงัขารบางอย่างโดยความเป็นของเทีย่งอยู ่มันเป็นเงือ่นไขต่อเนือ่งกนัมา 
เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู ้ไม่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม จะท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล  
สกทาคามผิล อนาคามผิล หรืออรหัตตผล นีก่ค็อืชุดที ่๑ ทีเ่กีย่วกบัสิง่ท่ีเป็นไปไม่ได้ 
เป็นสิง่ไม่อาจจะเป็นไปได้ เพราะมนัไม่ถกูต้องตามเงือ่นไข และในทางตรงกนัข้าม
ก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นไปได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า 

ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ทีภ่กิษุผูพ้จิารณาเห็นสงัขารทัง้ปวงว่าเป็นของไม่เทีย่ง 

จักประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้งโสดา 

ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้
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 นีเ้ป็นฝ่ายทีเ่ป็นไปได้ คอืภกิษพุจิารณาเหน็สงัขารทัง้ปวงโดยความเป็นของ
ไม่เที่ยง เห็นสังขารทั้งหมดเลยเป็นของไม่เที่ยง มองดู พิจารณา สอบสวน เข้าใจ 
ยอมรบัได้อย่างนี ้กเ็ป็นไปได้ว่าจะได้อนโุลมกิขนัต ิคือปัญญาทีมี่ความพร้อมลงกัน
ได้กบัหลกัสจัธรรม ลงกบัความเป็นจรงิ คล้อยตามความจรงิ ไม่มีปัญหำกบัควำมจรงิ 
ผู้ที่ได้อนุโลมิกขันติ ยอมรับความจริง ก็เป็นไปได้ที่จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม คือ
หยั่งลงสู่อริยมรรค ค�าว่า เป็นไปได้ ไม่ใช่ว่าจะเป็นทันทีเลย แต่มันมีโอกาสที่จะ
เป็นไปได้ ถ้ายอมรับความจริงนานๆ อาจจะปี สองปี หรือวันหนึ่ง เดือนหนึ่ง 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ก็จะเกิดขึ้นได้ 

 เมือ่หยัง่ลงสูส่มัมตัตนยิาม อรยิมรรคเกดิขึน้ ก็เป็นไปได้ทีจ่ะท�าให้แจ้งโสดา
ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล นี้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสังขาร 
ซึง่พวกเราคงได้ยนิบ่อยๆ กคื็อ เร่ืองกฎไตรลักษณ์นัน่แหละ สพเฺพ สงขฺารา อนจฺิจา 
นีเ้ป็นกฎที ่๑ ถ้าผูใ้ดยงัคงเหน็สงัขารบางอย่างโดยความเป็นของเท่ียง กเ็ป็นไปไม่ได้ 
ทีจ่ะได้จติใจท่ีมคีวามพร้อม อยากบรรลุธรรมกจ็ะไม่ได้บรรล ุถ้าพดูภาษาเรา อธบิาย
ให้ง่าย คือ กำรไม่มีปัญหำกับเรื่องพื้นฐำน พื้นฐานของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็คือ 
กฎธรรมดานี่แหละ ถ้าใครยังมีปัญหากับกฎธรรมดา เม่ือกฎธรรมดาแสดงตัว  
ยังมีปัญหาค้างคาใจอยู่ เช่น เห็นว่าท�าไมมันไม่เที่ยง อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะได้ 
อนุโลมิกขันติ เมื่อไม่ได้อันนี้ อยากบรรลุก็จะไม่ได้บรรลุ เพราะว่ายังมีปัญหากับ
เรื่องพื้นฐานอยู่ 
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 ในข้อที่ ๒ อาจจะใช้ค�าว่าต้องยอมรับกฎไตรลักษณ์ ต้องยอมรับหลัก 
สัจธรรม พอยอมรับแล้วก็เป็นไปได้ที่จะได้อนุโลมิกขันติ เป็นไปได้ที่อริยมรรค 
จะมารวมกัน หยั่งลงสู่อริยมรรค ได้บรรลุธรรม แต่ถ้ายังมีปัญหากับเรื่องพื้นฐาน
ธรรมดาท่ัวไป เห็นของไม่เท่ียงก็เซ็งกับมันอยู่เรื่อย คนท่ัวไปก็ไม่เที่ยงไม่แน่นอน 
คิดก็ไม่เหมือนเดิม วันนี้พูดอย่างนี้ วันหลังไปพูดอีกอย่าง เราก็เซ็งมันอยู่เรื่อย  
อย่างนีก้ไ็ม่ต้องพดูถงึบรรลธุรรมกไ็ด้ ต้องไปฝึกมาก่อน เหตมุนัต้องสมควรแก่ผล 
ถ้าเหตุมันไม่สมควรแก่ผล อยากได้ผลมันก็ไม่ได้ การจะท�าให้แจ้งนิพพาน แจ้ง
โสดาปัตตผิลเป็นต้นนี ้ต้องมีหลักการทีถ่กูต้อง ไม่ใช่ว่าอยากจะบรรลธุรรม แต่วนัๆ 
กห็นชีาวบ้านชาวเมืองเขาไปอยูใ่นถ�า้ หนไีปอยูใ่นวดัโดยไม่ยอมรับความจรงิอะไร
เลย เอาแต่วิง่หนอีย่างเดยีว อย่างนัน้มนักจ็ะเป็นการปฏบิตัทิีผ่ดิและเสยีเวลาเปล่า 
ต้องรู้หลักการให้ดี
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 การมีธรรมจักษุนี่เป็นชั้นสุดท้ายแล้ว ตอนนี้รองลงมาหน่อย การจะเกิด
สัมมัตตนิยามมารวมกันได้ จะต้องมีอนุโลมิกขันติก่อน ต้องมีจิตยอมรับหลัก 
สัจธรรมก่อน เราต้องฝึกในชีวิตธรรมดาหรือไม่ธรรมดาก็ได้ ไปอยู่ที่ไหนก็ต้อง
ยอมรับกฎข้อเท็จจริงให้ได้ ถ้ายังเห็นสังขารบางอย่างว่าเที่ยงแน่นอน มันน่าจะ
อย่างนั้นอย่างนี้ อย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะเกิดอริยมรรค เป็นไปไม่ได้ที่จะมีธรรม
จักษุ ไม่มีปัญหากับเรื่องพื้นฐานนั่นแหละ คือยอมรับกฎธรรมดำ เหมือนทุกคน
เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็นธรรมดา ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดา พอ
เจ็บป่วย ดูสิว่ามีปัญหามั้ย ถ้าไม่มีปัญหา เราก็รักษาไป กินยาอะไรต่อมิอะไรก็ว่า
กนัไป หายหรอืไม่หายกเ็รือ่งปกต ิยกให้เป็นเรือ่งสังขารไป ถ้ายงัมีสังขารบางอย่าง
เที่ยงแน่นอน เราจะต้องหายเท่านั้น พอป่วยขึ้นมาก็เซ็งมันอยู่อะไรอย่างนี้ นี่ก็ยัง
ห่างไกลที่จะได้ธรรมะ ยังห่างไกลที่จะมีดวงตา
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 ถ้ายอมรับเรื่องนั้นได้ ยอมรับเรื่องนี้ได้ ยอมรับเรื่องโน้นได้ อย่างนี้เป็นไป
ได้ ไม่ใช่ว่าเป็นโสดาบันเลย แต่เป็นไปได้แล้ว คล้ายกับมีพื้นที่ดี สามารถปลูกพืช
หรืออะไรต่างๆ ให้งอกงามได้แล้ว ยอมรับกฎไตรลักษณ์นี่เอง เราท่องกันบ่อยๆ 
กฎที่ ๑ คือ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของ 
ไม่เทีย่ง ไม่แน่ไม่นอน จากไม่มีกม็ามขีึน้ มแีล้วกห็ายไป ใครทีย่อมรบัได้ เหน็สงัขาร
ทั้งปวง ทั้งหมด ไม่เหลือแม้สักอย่างเดียวโดยความเป็นของไม่เที่ยง อย่างนี้เป็นไป
ได้ที่จะได้อนุโลมิกขันติ ท่านทั้งหลายไม่ทราบถึงข้อนี้กันหรือยัง ถ้าถึงแล้ว ก็เป็น
ไปได้ที่จะได้ธรรมจักษุ เหลือแต่ท�าอริยมรรคให้มารวมกัน มีโอกาสบรรลุธรรม  
ถ้ายังไม่ได้ ก็ต้องไปฝึกให้มันได้อย่างนี้ ต้องผ่านตรงนี้ก่อน ไม่มีปัญหากับเรื่อง
ธรรมดาสามัญของสังขาร ธรรมดาของสังขารมันก็เป็นอย่างนั้นเป็นธรรมดา  
นี่ก็เป็นชุดที่ ๑ ต่อไปชุดที่ ๒ ก็เป็นเรื่องทุกข์ ชุดที่ ๓ ก็เป็นอนัตตา

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นสุข จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้
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 ข้อนี้ก็เป็นไปไม่ได้ ที่ภิกษุเห็นสังขารบางอย่างโดยความเป็นสุข เห็นผิดว่า 
สังขารบางอย่างมันจะมั่นคงถาวร ไม่มีความบีบคั้น ไม่มีความเร่าร้อน ให้ความ
เบาใจสบายใจ ให้ความสุขแก่เราได้ตลอดไป ถ้ายังเห็นบางอย่างเป็นอย่างนั้น  
ยังมีบางอย่างเป็นอย่างนั้นได้ ไปอยู่กับความว่างๆ อยู่อย่างนี้แล้วสบายตลอด  
เราจะรอดได้ ปลอดภัยตลอดกาล อย่างนี้เห็นผิดไปแล้ว 

 ถ้าแบบชาวโลกเต็มที่ก็ว่า มีเงินเก็บไว้ในธนาคารเยอะๆ หน่อย มีประกัน
ชีวติหลายๆ ใบหน่อย คงจะรอดแหละ อนันีย้ิง่ห่างไกลมาก ถ้าพวกทีเ่ก่งด้านสมาธิ
หน่อย จิตสงบ อยู่ว่างๆ คงจะรอดแล้ว อะไรอย่างนี้ ถ้ายังเห็นสังขารบางอย่างว่า
มนัสขุ แค่บางอย่างเท่านัน้ หลายๆ อย่างเห็นทกุข์หมดแล้ว แต่บางอย่างยงัเป็นสขุ
อยู่ นี้ก็เป็นไปไม่ได้ ที่จะได้อนุโลมิกขันติ พวกท�ำสมำธิส่วนใหญ่ก็ไม่ได้บรรลุ 
ก็เนื่องจำกมีควำมเห็นผิดอย่ำงนี้อยู่ ท�าสมาธิได้แล้ว จิตสงบสบายแล้ว นึกว่าอัน
น้ันแหละท�าให้เขามีความสุขแล้ว สบายแล้ว ปลอดภัยแล้ว ยิ่งนั่งสมาธิก็ใกล้แก่ 
ใกล้ตายกันทุกคนไป แต่เขาก็ว่าเขารอดแล้ว แต่ความจริงก็ไม่รอดสักคน มันเป็น
อย่างนั้น เป็นธรรมดา
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 สงัขารเป็นทกุข์หมด น�ามาแต่ความเดอืดร้อน มีภัยทัง้หมด น่ากลวัทัง้หมด 
ไม่น่ารัก ไม่น่ายินดีเลย จึงต้องฝึกให้มีความเห็นที่ถูกต้อง ให้มีปัญญา เราฟังเอาไว้
แล้ว จะได้รู้จัก แม้ตอนนี้ยังท�าไม่ถึง ต่อไปมีเวลา จะได้ฝึกหัด จะได้รู้จักว่าต้อง
ท�าให้เป็นอย่างนี ้ให้ยอมรับสังขารตามท่ีมันเป็นจรงิ กฎข้อที ่๒ คอื สพฺเพ สงขฺารา 
ทกฺุขา สงัขารสิง่ปรงุแต่งทัง้หลายทัง้ปวงเป็นทกุข์ เป็นของท่ีบบีคัน้ เป็นของทีไ่ม่มัน่คง 
เป็นของที่ไม่อาจจะให้ความสุขแก่เราได้จริง จึงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเพลิดเพลิน 
โดยธรรมชาติ ถ้ายังเห็นว่ามีสิ่งใดน่าเพลิดเพลิน น่าติดข้อง ฝากชีวิตเอาไว้ด้วยได้ 
มีแล้วจะท�าให้เราอยู่รอดปลอดภัยอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่ว่าจะหยาบหรือละเอียด
ขนาดไหน อนุโลมิกขันติก็ไม่เกิด 

 พอไม่มอีนโุลมกิขนัต ิจะหยัง่ลงสูส่มัมัตตนยิามคอือรยิมรรคมีองค์ ๘ กเ็ป็น
ไปไม่ได้ พอไม่หยั่งลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ จักท�าให้แจ้งโสดาปัตติผลเป็นต้น ก็เป็น
ไปไม่ได้ 

 นี้เป็นเรื่องของการมีปัญญายอมรับสังขารท้ังหลายทั้งปวงว่าเป็นทุกข ์
ถ้าเห็นตามที่มันเป็นจริงก็เป็นไปได้ อย่างที่พระองค์ตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นสังขารทั้งปวงว่าเป็นทุกข์ จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้งโสดา 

ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

 นีค้อืในฝ่ายเป็นไปได้ เป็นไปได้ทีภ่กิษพุจิารณาเห็นสงัขารทัง้หลายทัง้ปวง
โดยความเป็นทกุข์ เป็นของไม่มัน่คง มภียัอยูข้่างหน้า เตม็ไปด้วยอนัตราย ถึงแม้ว่า
เป็นสุขก็สุขได้โดยรู้ว่ามันไม่มั่นคง มันไม่อยู่กับเราตลอดไป จะไปฝากชีวิตฝากผี
ฝากไข้อะไรกับมันนั้น เป็นไปไม่ได้ เขาก็มีความสุขได้เหมือนคนอื่น แต่เขาไม่เอา
จิตใจไปฝากไว้ ไม่นึกว่าฝากไว้กับตรงนี้ปลอดภัยอะไรต่างๆ เหมือนอย่างพวกเรา
เวลาท�าสมาธิก็เอาจิตไปฝากไว้กับอันนี้ แล้วมีความสุข ยิ้มเฉย ไม่ยอมท�าอะไรต่อ 
นึกว่าสดุยอดแล้ว อันนีย้งัผดิพลาดอยูม่าก กต้็องเหน็ว่า ความสขุสบายนัน้มนัเป็น
ทุกข์ ถ้ายังไม่เห็นก็ต้องไปฝึกปัญญาตามแนวที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ ต้องเห็นโดย
ความเป็นทุกข์ เป็นทุกข์คือของมันไม่มั่นคง มันบีบคั้น ท�าไมมันบีบคั้น เพราะว่า
สิ่งต่างๆ ที่เป็นสังขารมันเกิดจากปัจจัย ปัจจัยที่ท�าให้มันเกิดล้วนไม่เที่ยงสักอย่าง 
ตัวมันที่เกิดจากปัจจัยที่ไม่เที่ยง ก็เตรียมพัง แต่ละส่วนๆ ก็ช่วยกันพังทั้งนั้น จึงให้
เรามามองดู
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 โดยเฉพาะในร่างกายตัวเองนี่ เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเยอะแยะมากมาย  
ทกุช้ินส่วนล้วนไม่เท่ียงท้ังนัน้ ทุกช้ินส่วนท่ีล้วนไม่เทีย่งมารวมกัน ตอนนีช่้วยกันพงั 
การช่วยกันพังนี้เรียกว่ามันบีบคั้น เป็นทุกข์ มันไม่อาจจะทนได้ เรียกว่าทุกอย่าง
บีบคั้นหมด เส้นผมก็บีบหัว หัวก็บีบเส้นผม กระดูกก็บีบ อะไรๆ ก็บีบ อย่างนี้มัน
ช่วยกันพัง ทุกอย่างล้วนเป็นอย่างนี้ สังขารทั้งหมดตึกรามบ้านช่องอะไรต่างๆ  
ก็เหมือนกัน เกิดจากชิ้นส่วนองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งล้วนไม่เที่ยง พอของไม่เที่ยง
หลายๆ อย่างมารวมกันเข้า จะให้มันคงที่อยู่ตลอดกาลนาน มันก็เป็นไปไม่ได้ 

 แม้แต่จิตก็ต้องอาศัยอารมณ์เกิดขึ้น อารมณ์มันก็ไม่เที่ยง จิตมันก็ไม่เที่ยง 
อย่างนีจ้ะให้จิตไปค้างอยูอ่ารมณ์นี ้แล้วจะเทีย่ง มันกเ็ป็นไปไม่ได้ คนทีเ่ห็นสงัขาร
ทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์นี่แหละจะได้อนุโลมิกขันติ ส่วนผู้ใดที่เห็นว่า 
แหม... มีอันนี้แล้วเราปลอดภัย ท�าอย่างนี้แล้วเราปลอดภัย อย่างนี้จะไม่ได้ 
อนุโลมิกขันติ ถ้ายอมรับทุกข์ได้ ยอมรับว่ามีแต่ของไม่ม่ันคง มีแต่ของที่บีบคั้น  
มีแต่ของน่ากลัว น่าขนลุกขนพอง อย่างพวกเราอยู่ในโลก สังขารก็บีบแล้วบีบอีก 
บีบไปบีบมาอยู่ ร่างกายก็หิว เดี๋ยวก็บีบให้ไปทานอาหาร จะฟังธรรมะสักหน่อยก็
บีบให้ไปเข้าห้องน�้า โทรศัพท์มาก็บีบให้เราไปรับมัน เสียงดังอยู่นั่นแหละ อย่างนี้
เป็นต้น มแีต่ของบบี สังขารมแีต่ของบีบค้ัน อย่างนัน้อย่างนี ้บีบโน่นบีบน่ี เป็นทกุข์
เพราะสังขารยังไม่พอ ยังถูกบีบด้วยอ�านาจกิเลสอีกเยอะแยะมากมาย เมื่อสังเกต
มองดูก็จะเห็น 
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 ถ้าเหน็ว่า สงัขารทัง้หมดเลยถกูบบีคัน้ เป็นของไม่น่าเพลดิเพลนิเลย ได้มา
ก็แบกจนเหนื่อย ลิ้นห้อยไปหมด เราก็มีได้เหมือนเดิม แต่รู้ว่าจะเอาชีวิตไปฝากไว้
กับมันไม่ได้แล้ว ถ้าเห็นแบบนี้แหละก็เป็นไปได้ที่จะได้อนุโลมิกขันติ และ ผู้ที่ได้
อนุโลมขันติ มีควำมเป็นไปได้ท่ีจะหย่ังลงสู่สัมมัตตนิยำม หยั่งลงสู่อริยมรรค 
เดินไปนิพพำน ไม่อย่างนั้นจิตมันก็ไม่ยอมนะ เราทั้งหลายได้ฟังข้อธรรมะต่างๆ 
ดีๆ ทั้งนั้น แต่ว่ายังไม่ค่อยอยากจะไปนิพพาน อันนี้ก็เป็นเพราะยังไม่เห็นทุกข ์
นี่แหละ ยังไม่ยอมรับ ยังต้องการรสอร่อย ทางธรรมะก็ไม่ได้ห้ามเรื่องอร่อย แต่
ต้องการให้รู้ความจริง และถ้าเราพิจารณาตามเหตุผลก็เห็นตามได้

 การฟังกด็อียู ่แต่มนัยงัไม่พอท่ีจะหยัง่ลงสูอ่รยิมรรค ต้องมกีารปฏบิตั ิต้อง
มีกำรภำวนำ การฝึกการหัดนั่นเอง บางคนฝึกยาก บางคนฝึกง่าย แต่ว่าทุกๆ คน
ต้องฝึกทั้งนั้น เราทั้งหลายก็ลองสังเกตดู เป็นคนฝึกง่ายหรือฝึกยาก ถ้าฝึกได้ก็จะ
ท�าให้ได้อนุโลมิกขันติ จิตยอมรับความจริง มีปัญญาเห็นคล้อยตามความจริง 
ยอมรบัทกุข์ โลกมันมแีต่ทุกข์ โลกมคีนไม่ดเียอะแยะ มคีนท�าร้ายโลกมากมาย เรา
อยูข่องเราดีๆ  กม็คีนมาเบยีดเบยีนท�าร้าย ถ้ายอมรบัได้กไ็ด้อนโุลมิกขนัติ ถ้ายอมรบั
ได้ ไม่มีปัญหากับเรื่องพื้นฐานทั่วไป เช่น เราเป็นคนดี ไม่เคยคดโกง ท�าไมต้องมา
โกงเราด้วย เราก็ต้องจ้างทนายหรือแจ้งต�ารวจมาจัดการ นี้ก็วุ่นไปอีกแล้ว

 ประเด็นตรงนี้ คือ การจะมีอริยมรรคเกิดขึ้นได้ มีธรรมจักษุ มีดวงตา 
เห็นธรรม ต้องยอมรบักฎความจรงิของสงัขาร และยอมรบันพิพานว่าเป็นความสุข
อย่างแท้จริง สุขอย่างอื่นไม่มีจริง ถ้าไม่ยอมรับอย่างนี้ ก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะหยั่ง
ลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘
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 ต่อไป เป็นกฎข้อที่ ๓ คือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่มี
ตัวไม่มีตน ไม่มีอัตตา หรือ ไม่เป็นอัตตา ค�าว่า อัตตา ก็คือ ตัวตนที่เป็นผู้สร้าง  
ผู้บันดาล ผู้ที่มีความสามารถคอยบีบบังคับควบคุมสิ่งโน้นสิ่งนี้ หรือตัวที่สามารถ
สั่งการได้ตามต้องการ ที่เป็นตัวอัตตาละเอียดๆ คือความรู้สึกตัวตน ตนมีความ
สามารถอย่างนัน้อย่างนี ้ตนเป็นผูก้นิ ตนเป็นผูด้ ูตนเป็นผูอ้ร่อย ตนเป็นผูน้อนนุม่ๆ 
ตนเป็นผู้ได้เงินได้ทอง ตนเป็นผู้เสวยผลของบุญบาปอะไรต่างๆ อันนี้เรียกอัตตา
เหมือนกัน นี้เป็นสักกายทิฏฐิ เวลาถูกด่าก็ตนโดนด่า เอาสิ่งต่างๆ เอารูปนามมา
เป็นตวัเป็นตน แท้ทีจ่รงิ ตนแบบนีไ้ม่ม ีหรอืพวกทีห่ลงผิดมากๆ กอ็าจจะมีพระเจ้า
ใหญ่โต มอี�านาจ หรอืมใีครต่อใครเป็นผูส้ร้าง อะไรอย่างโน้นอย่างนีอ้ะไรเยอะแยะ
มากมายไปอีกก็หลายชั้น 

 ยังมีความเห็นผิดเรื่องตัวตนที่ละเอียด คือสักกำยทิฏฐิ เป็นความเห็นผิด
ที่ละเอียด ไปยึดถือขันธ์ ๕ ว่าเป็นตัวเป็นตน ได้แก่ (๑) เห็นรูปว่าเป็นตน เรากับ
ร่างกายเป็นอนัเดยีวกนั (๒) เห็นตนมรูีป เห็นตวัเราว่ามรีปูร่างอย่างนัน้อย่างนี ้(๓) 
เห็นรูปในตน รูปเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา (๔) เห็นตนในรูป เห็นตัวเราสิงหรือซ่อน
อยู่ในรูปร่างกาย ด้านเวทนา สัญญา สังขารทั้งหลาย และวิญญาณ ก็เช่นกัน รวม
เป็นสักกายทิฏฐิ ๒๐ อย่าง ยึดแบบรวมๆ เหมาๆ เช่นว่า เรากินอร่อย เราได้นอน 
เราได้นัง่สบายๆ อย่างโน้นอย่างนีก้ว่็าไป แท้ทีจ่รงิ ตวัตนอย่างนัน้ไม่มี พระพทุธองค์
ตรัสว่า 
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมว่าเป็นอัตตา จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

 เป็นไปไม่ได้ทีย่งัเหน็ธรรมบางอย่างโดยความเป็นอัตตา เป็นตวัเรา เห็นรปู
ว่าเป็นเรา เห็นเวทนาว่าเป็นเรา เห็นสัญญาว่าเป็นเรา เห็นสังขารดีชั่วว่าเป็นเรา 
เราดี เราชั่ว เห็นวิญญาณว่าเราเห็น เราคิด เรานึก เห็นอย่างนี้ เป็นไปไม่ได้เลย 
ทีจ่ะได้อนโุลมกิขนัต ิเมือ่ใดเห็นรูปเป็นรูป เห็นกระดกูเป็นกระดกู เป็นธาตดุนิ เหน็
การมองเห็น เป็นวิญญาณ เป็นจักขุวิญญาณ การคิด การนึก เป็นมโนวิญญาณ
เป็นต้น ไม่มีตัวตนเป็นผู้เห็น นี้ก็เป็นไปได้ที่จะได้อนุโลมิกขันติ 
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 ถ้ายังเห็นธรรมะบางอย่างว่าเป็นตน เอาแค่บางอย่างนะ เห็นว่าส่วนอื่น 
ไม่เป็นตัวตนแล้ว รูป แขน ขา นี่ไม่เป็นตัวตนแล้ว เป็นรูป ไม่สงสัยแล้ว แต่ยังมีจิต
เป็นตน หรือเป็นตนรู้โน่นรู้นี่ ตนเก่งนั่นเก่งนี่ หรือมีอัตตาอยู่ท่ีนิพพานโน้น  
อย่างนี้ก็จะไม่ได้อนุโลมิกขันติ บางคนฝึกหัดปฏิบัติไป ของหยาบๆ นี่ไม่ใช่ตน  
แต่ไปเอาของละเอียดมาเป็นตนอีก เอาจิตมาเป็นตน เอาปัญญามาเป็นตน เรารูน้ัน่ 
เรารู้นี่ เราเห็นเกิด เราเห็นดับ อะไรอย่างนี้ นี่ก็ยังเห็นบางอย่างว่าเป็นตนอยู่  
ถ้ายังเห็นบางอย่างว่าเป็นตน ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะได้อนุโลมิกขันติ บางคนมองไป 
ทางไหนก็เป็นตน เป็นเราเห็น เราได้ยิน ท�ายังไงจะหนีมันไปได้ นี้ก็ต้องมีอุบาย  
มีเทคนิควิธีตามท่ีพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ เอามาฝึกปฏิบัติ ซึ่งในข้อถัดๆ ไป  
ผมจะบอกวิธีว่าท�าอย่างไรจึงจะเห็นว่าไม่เป็นตน ไม่เป็นคน ไม่เป็นผู้หญิง ไม่เป็น
ผูช้าย เหมอืนกบัเรามองเหน็รถยนต์คนัหนึง่ ท�าอย่างไรจะมองไม่เป็นรถยนต์ ไม่ใช่
ว่าเอารถยนต์ไปทิ้ง มองเห็นว่างๆ ไม่มีรถยนต์ ไม่ใช่อย่างนั้น

 รถยนต์มันก็ยังอยู่เหมือนเดิม แต่เราต้องไปช�าแหละรถออกมาดู แยกแยะ
ส่วนประกอบของรถยนต์ออกมา เอาโครงเหลก็ไปทางหนึง่ เอาล้อไปทางหนึง่ เอา
เครื่องยนต์ไปทางหนึ่ง เอาแบตเตอรี่ไปทางหนึ่ง เอาเครื่องยนต์ไปทางหนึ่ง เอา
ประตูไปทางหนึ่ง เอาเบาะไปทางหนึ่ง เอาอะไรต่ออะไร แยกนอตแต่ละตัวแยก
ออกมา พอแยกออกมาแล้ว ก็เห็นชัดว่า รถยนต์ไม่ได้มีอยู่ในโครงเหล็ก ไม่ได้มีอยู่
ทีล้่อ ไม่ได้มอียูท่ีเ่คร่ืองยนต์ ไม่ได้มอียูท่ีส่่วนประกอบอืน่ๆ เม่ือเอามาประกอบกนัเข้า 
รถยนต์ก็เป็นรถยนต์นั่นเอง แต่เป็นสมมติ มันสมมติเท่านั้นเอง เหมือนพวกเรานี่
ไม่มีอัตตา ไม่มีตัวตนอะไร เรื่องนี้จะได้พูดละเอียดต่อไป ต่อไปฝ่ายเป็นไปได้ 
พระพุทธองค์ตรัสว่า
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ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตา จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภกิษผุูก้้าวลงสูส่มัมตัตนยิาม จกัท�าให้แจ้งโสดาปัตติ

ผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

 นี่ฝ่ายเป็นไปได้ เป็นไปได้ท่ีภิกษุพิจารณาเห็นธรรมทั้งปวงโดยความเป็น
อนัตตา ธรรมทั้งปวงท้ังหมดเลย เห็นโดยความเป็นอนัตตา ไม่มีตัวตนอยู่ในนั้น 
ไม่มีเรา ไม่มีของเรา ไม่มีเขา ไม่มีของเขา ไม่มีสัตว์ ไม่มีใคร ไม่มีของใครอยู่ในนั้น 
มมีนันัน่แหละ มแีต่กระดกูทีเ่ป็นกระดกูล้วนๆ เป็นรปู ๑๐๐% ไม่มอีตัตาไปแทรก
อยู่ มีตัวตนแทรก ๕% อย่างนี้ไม่มี ไม่มีตนไปแอบอยู่ในนั้น ความรู้สึก สุข ทุกข์  
ก็เป็นเวทนา เหตุปัจจัยที่ท�าให้มันเกิดมีผัสสะเป็นต้น ก็เป็นแต่ธรรมะล้วนๆ ไม่มี
ตัวตนอยู่ในนั้นเลย มองดูแล้ว ไม่มีตัวตนสักที่หนึ่ง ไม่มีเรา ไม่มีเขา ไม่มีสัตว์ ไม่มี
ผู้หญิง ไม่มีผู้ชาย ที่ไหนก็ไม่มีนะ มีศูนย์คน ศูนย์สัตว์ มีสัตว์ศูนย์ตัว คือไม่มีสัตว์ 
มีแต่ธรรม ในธรรมนั้นไม่มีสัตว์สิงอยู่ ไม่มีอัตตาสิงอยู่ ถ้าเป็นอย่างนี้ เป็นไปได้ 
ท่ีจะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ คือญาณปัญญาที่ยอมรับหลักสัจธรรม ยอมรับ 
พื้นฐาน อย่างแก้วนี้มันไม่มีจริง มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ มีส่วนประกอบต่างๆ  
มารวมกนั เป็นสมมตเิรียกให้สะดวก แต่ตอนนีเ้รายงัไม่ยอมรบั มนัไม่มไีด้ยงัไงเนีย่  
ก็เห็นๆ อยู่ คือมันเห็นผิด เห็นของไม่มี กลายเป็นมีไปเสีย ดีไม่ดีจะต่อยกัน  
ไม่รู้เรื่องกัน
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 แก้วน้ีกเ็ป็นธาตุ ๔ มารวมกนั ทุบให้แตกละเอยีด แยกส่วนประกอบออกมา 
มนักไ็ม่มแีก้วเลย แก้วกเ็ป็นค�าสมมติเรียกอย่างนีน้ะ ถ้าเหน็ธรรมทัง้ปวงโดยความ
เป็นอนัตตานี่แหละ เป็นไปได้ท่ีจะประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ ผู้ที่ประกอบด้วย 
อนุโลมิกขันติ เป็นไปได้ที่จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม คืออริยมรรคมีองค์ ๘ คนหยั่ง
ลงสู่อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็นพระโสดาบัน ได้ธรรมจักษุ ถ้าไม่หย่ังลงตอนนี้ ก็ใช้
ศรัทธาน�าก็ได้ ใช้ปัญญาน�าก็ได้ ได้พูดไปแล้วในข้อที่ ๑ ตอนนี้พูดรองลงมา คือ
การยอมรับกฎไตรลักษณ์นั่นเอง เราคงได้ยินบ่อยๆ แล้ว สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกขา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ถ้ายังไม่ยอมรับกฎพื้นฐานอันนี้ ก็เป็น
ไปไม่ได้ที่จะได้บรรลุธรรมนั่นเอง เป็นไปไม่ได้ที่จะได้อริยมรรค 

 บางท่านนีป่ฏิบตัสิมาธกิด็ ีอะไรกด็ ีดีกว่าเขาไปหมดเลยนะ ดแีต่ไม่ยอมรบั
ความจริง นั่งสมาธิก็สงบดี พอสงบดี ออกมาข้างนอกก็ว่า แหม... ไอ้หมอนั่นเลว 
ไม่ได้เรื่อง อย่างนี้เราก็ไม่ได้เร่ืองเองเลย อยากบรรลุก็ไม่ได้บรรลุ เพราะว่า 
ไม่ยอมรับความจริง มีแต่หนีไปที่โน่น หนีไปที่นี่ อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้เรื่อง ไปวัด วัดนี้
ก็ไม่ได้เรื่อง ไปวัดโน้นก็วุ่น หนีไปวัดอื่นอีก นึกว่าจะบรรลุธรรม เลยไม่ได้บรรล ุ
สักที เป็นเพราะไม่รู้หลักการที่ถูกต้อง ถ้ำจะได้บรรลุ ก็บรรลุที่ยอมรับได้ ยอมรับ
คนนี้ได้ว่า โอ... เขาไม่แน่ไม่นอน ไม่ใช่ของเรา เราบังคับควบคุมเขาไม่ได้ ควบคุม
ความคิดเขาไม่ได้ อย่าว่าแต่เขาเลย ควบคุมความคิดตัวเองยังไม่ได้เลย เพราะมัน
เป็นความคิด มันไม่ใช่ตัวตน มีตัวเราในความคิดบ้างไหม มองดูซิ ก็ไม่เห็นมีเลย 
เป็นแค่ความคิดเท่านั้น
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 ถ้าจะมโีอกาสบรรลุ กม็โีอกาสจากตรงน้ีแหละ ไม่ใช่ว่าจะไปทีน่ัน่ทีน่ี ่อนัน้ี
ให้เข้าใจแม่นๆ จะได้ปฏิบัติถูกต้อง จะได้ไม่วิ่งวุ่นเกินไป เพราะหลายท่านชอบ
ปฏิบัติ มัวแต่วิ่งวุ่นไปมา แต่การยอมรับความจริงนี่ ยังห่างไกลมาก ปฏิบัติมาก 
กย็งัไม่ได้ธรรมะ ท�าไมมนัยงัไม่ได้ มนักไ็ม่ได้จรงิๆ นัน่แหละ ต้องเริม่จากการยอมรบั
ความจริง ต้องยอมรับกฎก่อน ต้องยอมรับนะ ถ้ายังไม่ยอมรับ ก็ต้องไปหาเทคนิค
อุบายวิธีว่า ท�ายังไงจะยอมรับความจริงได้ แล้วก็ปฏิบัติ ท่านใดก�าลังปฏิบัติอยู่  
ฝึกอยู่ ก็จะได้รู้ว่า อ้อ... ที่เราปฏิบัตินี้ ก็เพื่อจะยอมรับอันนี้ ถ้ายอมรับอย่างนี้ได้ 
กเ็ป็นไปได้ทีจ่ะได้อนโุลมกิขนัต ิเป็นไปได้ทีจ่ะหยัง่ลงสูส่มัมตัตนยิามคอือรยิมรรค
มีองค์ ๘ เป็นไปได้ทีจ่ะท�าให้แจ้งโสดาปัตตผิล เป็นต้นอย่างนี ้กำรปฏบิตัใิกล้บรรลุ 
หรอืไม่บรรล ุดไูม่ยำก ดวู่ำยอมรบัควำมจรงิได้ไหม พอเหน็สิง่ต่างๆ ไม่เทีย่งแล้ว
เรายอมรับไหมว่า นึกไว้แล้วเชียวว่ามันไม่เที่ยง

 คนไม่ได้นึกไว้ จะมีปัญหาว่า เอ... ท�าไมมันไม่เที่ยง เครียดอยู่นั่นแหละ 
ทุกข์อยู่นั่นแหละ อย่างนี้ก็ยังห่างไกลมาก ยังมีปัญหากับสิ่งไม่แน่ไม่นอนไหม ยัง
มีปัญหากับของที่ควบคุมบังคับไม่ได้ไหม ของไม่ใช่ของเรา แหม... อุตส่าห์หามา 
สักหน่อยจะจากไปแล้ว รู้สึกเหมือนมีฟ้าดินกลั่นแกล้งอย่างไรก็ไม่รู้ ก็วุ่นอยู่นั่น  
คิดจนหัวจะพังแล้ว อย่างนี้ก็จะไม่ได้ธรรมะเลย ท�าให้เราได้นั่นได้นี่ เสร็จแล้วก็ให้
เราจากไปอย่างนี้หรือ น�้าตาตกในค้างเลย อย่างนี้ก็วุ่นไป น�้าตาคงจะเยอะกว่า
มหาสมทุรไปเรือ่ย ถ้ายอมรบัความจรงิ อย่างทีท่่านเรยีกว่าอนโุลมิกขนัต ิพดูภาษาเรา
ก็คือมีปัญญายอมรับความจริง ยอมรับความเป็นจริง หรือใจลงพอดีกับความจริง 
ไม่มีปัญหากับความจริง ไม่มีปัญหากับเร่ืองพ้ืนฐาน ดูเหมือนมันพื้นๆ มากเลย  
ก็สังขารมันไม่เที่ยงจริงๆ นะ แต่มันยอมรับได้ยาก
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 ถ้าเราไม่มีปัญหากับเร่ืองพ้ืนๆ ทุกคนไม่เหมือนกันนะ อย่างนี้ไม่มีปัญหา 
เป็นไปได้ทีจ่ะมปัีญญา เป็นไปได้ทีจ่ะมอีรยิมรรค อยูท่ีเ่ราฝึกได้มาก ได้น้อยอกีทหีนึง่ 
เหมอืนกบัมพีืน้ท่ีดแีล้ว โอกาสกเ็ป็นไปได้ ถ้าเริม่ต้นโดยไม่ยอมรบัอะไรเลย อย่างนี้ 
ฝึกเท่าไร มสีมาธเิยอะขนาดไหน ได้นัน่ได้นีเ่ยอะขนาดไหน กไ็ม่ใกล้เคยีงกบัธรรมะ
เลย เราทั้งหลายจึงต้องรู้จักหลักการไว้ให้ดี กฎที่เราได้ฟังบ่อยๆ กฎไตรลักษณ์ 
ยอมรับกฎไตรลักษณ์ 

 และอีกชุดหนึ่งกล่าวถึงนิพพาน ผู้ที่จะได้อนุโลมิกขันติ สามารถท�าให้แจ้ง
โสดาปัตติผลเป็นต้นได้ จะต้องยอมรับนิพพานตามที่มันเป็นจริง โดยเริ่มต้นจาก
การฟังก่อน พอฟังแล้วก็มาฝึกปฏิบัติจนกระทั่งยอมรับนิพพาน 

พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปไม่ได้เลยท่ีภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นทุกข์ จัก

ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าว

ลงสู่สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่ก้าวลงสู่สมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้ง

โสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้
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 นี่เป็นฝ่ายเป็นไปไม่ได้ ในแง่เห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ นิพพานนี่มัน
ไม่เหลอือะไรเลย ไม่อยากได้ไม่อยากเอา แต่ทีจ่รงิสิง่ทีค่วรไม่อยากได้ ไม่อยากเอา
คือสังขาร ควรอยากถึงนิพพาน แต่คนนี้ยังตรงข้ามอยู่ พูดเรื่องนิพพานก็ยังใจ 
ไม่เต็มร้อย อันนีก้จ็ะยงัไม่ได้อนโุลมกิขนัต ิเพราะยงัเหน็นพิพานโดยความเป็นทกุข์ 
เห็นนิพพานโดยความเป็นของที่ไม่น่าพอใจไม่น่าชอบใจ แต่ที่จริง พวกเราควรจะ
ชอบใจนพิพาน หลกัความจรงิเป็นอย่างนัน้ แต่พระพทุธองค์ก็ตรสัอีกแหละว่า สตัว์
ทั้งหลายที่ยินดีในนิพพานมีน้อย ส่วนใหญ่แล้วสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งเลาะอยู่ตามฝั่ง 
ทางนี้ ชอบรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส อาหารอร่อย อยากกิน อยากดื่ม อยากนอน 
อยากคยุ หาความสุขจากการกนิ หาความสุขจากการสมุหวัแล้วกค็ยุกนั เรือ่งคนโน้น
คนนี้ บางทีไม่มีเรื่องคุยอย่างนั้น ก็คุยหนังละครไปเรื่อย หาความสุขจากการนอน
อย่างนี้ อันนี้ก็ยังห่างไกลมากนะ 

 เพราะเขายังเห็นนิพพานโดยความเป็นทุกข์ นึกว่าสังขารทั้งหลาย แบบ
โลกๆ นี ้มันมคีวามสขุ หาความสขุจากการกนิอะไรต่างๆ นีก็่จะไม่ได้อนโุลมกิขนัติ
นะครับ ส่วนฝ่ายที่เป็นไปได้ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
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ภิกษุทั้งหลาย
๑. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้พิจารณาเห็นนิพพานว่าเป็นสุข จักประกอบ

ด้วยอนุโลมิกขันติได้
๒. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู ้ประกอบด้วยอนุโลมิกขันติ จักก้าวลงสู่ 

สัมมัตตนิยามได้
๓. เป็นไปได้ท่ีภิกษุผู้ก้าวลงสู่สัมมัตตนิยาม จักท�าให้แจ้งโสดา 

ปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผลได้

 เห็นนิพพานโดยความเป็นสุข นิพพานนี้มันสุขอย่างยอดเยี่ยม ไม่มีสุขใด 
ที่สูงไปกว่านี้ ยอดสุดแล้ว เหนือสุขทั้งปวงแล้ว มันปลอดโปร่ง มันสบาย ตรงข้าม
กับสังขารทุกประการนั่นแหละ ถ้าใครที่พิจารณาเห็นอย่างนี้ เห็นอยู่เสมอเนืองๆ 
บ่อยๆ ก็เป็นไปได้ที่จะบรรลุธรรม
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 ฝ่ายสังขารมแีต่ทุกข์ ตัวมันเองก็ทุกข์โดยสภาวะ เราอยูข่องเราดีๆ สกัหน่อย
มีกิเลสเกิดขึ้นมา ก็อยู่ไม่ค่อยได้ ต้องเร่าร้อนเป็นทุกข์เพราะกิเลสอีก ถ้ากิเลสไม่มี 
มันสบาย อยู่ที่ไหนก็สบายนะ ใครที่รักนิพพาน เห็นนิพพำนเป็นควำมสุข ควำม
ดบักิเลส ไม่มกีเิลส ไม่มทีกุข์ นีม่นัสบำยจรงิๆ อย่างนีม้นัอยูท่ีไ่หน กส็บายปลอด
โปร่ง แต่พวกเราอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยสบาย มีเงินอยู่ในกระเป๋า สบายใจ อย่างนี้ก็ยัง
ห่างไกลอีกแล้ว ไปมัวแต่ยินดีกับสังขารอยู่นั่นแหละ ถ้าผู้ที่ได้ปฏิบัติ ได้ฝึกหัดมา
พอสมควร ได้ฟังเร่ืองนิพพาน และมีจิตโน้มเอียงไปทางนั้น จะเห็นนิพพานโดย
ความเป็นสุข ถ้าเห็นถูกต้องอย่างนี้ ก็เป็นไปได้ที่จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยามในภาย
หลังเมื่อเหตุปัจจัยพร้อม พวกเราท่ีฟังเร่ืองนิพพานบ่อยๆ นี่ไม่ทราบว่าโน้มเอียง
ไปบ้างหรือยัง บางท่านไม่รู้ว่าจะเอียงไปทางไหน วันหนึ่งๆ ฟังเรื่องนิพพานอยู่  
๒ นาที นอกนั้นก็ไปในทางโลกหมด แต่บางท่านก็เอนเอียงมาเยอะแล้ว ก็ต้อง
ค่อยๆ ฝึก ค่อยๆ หัดเอานะครับ 
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 ในข้อนี้ เกี่ยวกับประเด็นวิธีการปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ด้านปัญญา 
ข้อที่ ๒ คือ มีอนุโลมิกขันติ ยอมรับสัจธรรม ยอมรับกฎไตรลักษณ์ แล้วก็ยอมรับ
นิพพานว่าเป็นความสุขท่ีแท้จริง ถ้าท�าได้อย่างนี้ ก็มีโอกำสที่จะได้บรรลุธรรม 
ส่วนจะบรรลเุม่ือไหร่ก็ยงัไม่ทราบ มันเป็นไปได้ เป็นเงือ่นไข เป็นโอกาสทีเ่ป็นไปได้ 
ถ้ายังเห็นสังขารโดยความเที่ยงอยู่บางอย่าง ยังสุขอยู่บางอย่าง ยังมีตัวตนอยู่ใน
ธรรมบางอย่าง เช่น มีอัตตาตัวตนอยู่นิพพาน นิพพานเป็นอัตตา อะไรอยู่อย่างนี้ 
ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะบรรลุธรรม การยอมรับกฎไตรลักษณ์ ถ้าพูดภาษาเราง่ายๆ คือ
การไม่มปัีญหากบัเรือ่งธรรมดาๆ ไม่มปัีญหากบัเรือ่งพืน้ฐาน การเกดิ แก่ เจบ็ ตาย 
หรือประสบเรื่องนั้นเรื่องนี้ เรายังมีปัญหาอยู่ไหม ถ้ายังมีปัญหาอยู่ อันนี้ก็ยังไม่ได้
บรรลุธรรม
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 ถ้ายอมรับกฎพื้นฐานแล้วว่า สังขารทุกอย่างล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีภัย 
น่ากลัว ไม่น่าไว้ใจ มแีต่โน้มเอียงไปนพิพานเท่านัน้ อย่างนีก้เ็ดนิได้แล้ว ไม่อย่างนัน้
เดินไม่ได้ เดินไม่ไปไหนเลย ยุ่งอยู่กับสังขาร คนไม่เหมือนกัน พยายามท�าให้เขา
เหมือนกัน เราต้องแก้ไขตัวเราเอง หรือแก้ไขผู้อื่น หรือต้องคุยกันให้เข้าใจ  
ปรับความเข้าใจกัน ถ้าคิดอยู่เท่านี้ก็วนค้างอยู่ ไม่ได้เดินไปไหน เพราะแก้ปัญหา 
ที่ไม่อาจจะแก้ได้จริง แก้เรื่องนี้ เรื่องอื่นก็โผล่มาให้แก้อีก ไม่จบไม่สิ้น ต้องเข้าใจ
ตรงนี้ พอเข้าใจแล้วก็ให้บริหารทุกข์ไป ไม่ใช่ว่าไม่ให้คุยกัน ไม่ใช่ว่าไม่ให้ปรับ 
ความเข้าใจ ไม่ใช่ว่าไม่ให้กินอร่อย ให้เหมือนเดิมแหละ แต่ต้องรู้ว่าข้อจ�ากัด 
มันเป็นอย่างนี้ ตามกฎ สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวง
ไม่เที่ยง สพฺเพ สงฺขารา ทุกขา สังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายท้ังปวงเป็นทุกข์ และ  
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมะทั้งหลายทั้งปวง ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มีใคร
อยู่ในนั้น ไม่มีผู้ยิ่งใหญ่ ไม่มีผู้ครอบครอง ไม่มีผู้สร้าง ไม่มีเจ้าของ มีแต่เหตุปัจจัย 
เง่ือนไขเป็นผูส้ร้าง และเมือ่ปัจจยัหมด เงือ่นไขหมด มันกพ็งัลง เหตปัุจจยับบีบงัคบั
ให้มันเป็นอย่างนั้น ไม่ใช่เราใหญ่โตอะไรอย่างนี้ อันนี้ก็เป็นกฎไตรลักษณ์
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 และ อีกชุดหนึ่งก็เป็นการยอมรับนิพพาน ถ้าใครยังเห็นนิพพานโดยความ
เป็นทุกข์ เหมือนคนทั่วๆ ไปที่ยังไม่มาทางธรรมะ นิพพานคือหมดนั่น หมดนี่  
สิ้นโน่น สิ้นนี่ มันทุกข์ เหมือนไม่มีอะไร ไม่เหลืออะไร อันนี้ก็ยังเข้าใจผิดอยู่มาก 
แคห่มดความอยาก บางคนกว่็าจะอยู่ได้อย่างไร คงไม่มรีสชาตใินชวีติ คงจะมชีวีติ
อยู่ไม่ได้ หรือเป็นก้อนหินไปแล้ว นี่ก็มั่วเหลือเกิน ทีนี้ แม้ผู้มาสนใจธรรมะแล้ว 
บางทีก็มุ่งแต่เรื่องสังขาร มุ่งแต่จะเอานั่นเอานี่ มันก็วุ่นวาย มุ่งแต่จะเอาความสุข 
มุ่งแต่จะเอาความสงบ มุ่งแต่จะเอาบุญ มุ่งแต่จะเอาดี เป็นเรื่องมุ่งสังขาร ซึ่งผิด
อยู่ทั้งนั้น ต้องมุ่งนิพพาน ดังที่มีค�าสอนบ่อยๆ ว่า อิงอาศัยวิเวก อิงอาศัยวิราคะ 
อิงอาศัยนิโรธะ น้อมไปทางโวสสัคคะ คือการปล่อยวาง อย่างนี้ ผู้ที่เห็นนิพพาน
โดยความเป็นสขุ กเ็ป็นไปได้ทีจ่ะได้อนโุลมกิขนัต ิผูท้ีไ่ด้อนโุลมกิขนัต ิยอมรับความ
จริง เป็นไปได้ที่จะหยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม ผู้ที่หยั่งลงสู่สัมมัตตนิยาม ก็เป็นไปได้ 
ที่จะท�าให้แจ้งโสดาปัตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล หรืออรหัตตผล อันนี้ 
ด้านปัญญา ข้อที่ ๒ ถ้าพูดเป็นภาษาเราง่ายๆ คือการยอมรับความจริง ยอมรับ
สัจธรรม ยอมรับกฎไตรลักษณ์ และยอมรับนิพพานว่าเป็นสุขอย่างแท้จริง ถ้าใคร
ท�าได้ก็เป็นไปได้ท่ีจะประกอบด้วยอนโุลมกิขนัต ิจะได้หยัง่ลงสู่อรยิมรรค ท�าให้แจ้ง
โสดาปัตติผลเป็นต้นได้ ส่วนรายละเอียดว่าอะไรไม่เที่ยงและไม่เที่ยงอย่างไร 
เป็นต้น พวกเราคงได้เรียนมาเยอะแล้ว
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  ๓.๑.๓ พิจำรณำกระแสปฏิจจสมุปบำท

 ต่อไป ด้านปัญญา ข้อที่ ๓ เพื่อให้ยอมรับสัจธรรม ยอมรับหลักการอริยสัจ 
ได้อนุโลมิกขันติได้ ก็ต้องรู้จักพิจารณาสิ่งต่างๆ เป็นไปในลักษณะเป็นกระแส การ
พิจารณาส่ิงต่างๆ เป็นไปในลักษณะเป็นกระแส เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย 
ภาษาธรรมะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ถ้าใครพิจารณาเป็น ฝึกหัดเป็น ท�าบ่อยๆ จะ
ยอมรับกฎไตรลักษณ์และยอมรับสัจธรรมได้

 ข้อที่ ๓ นี้ต้องรู้จักพิจารณาธรรมะต่างๆ มีเหตุปัจจัยต่อเนื่องกัน เป็นเหตุ
และผลสืบต่อเนื่องกันไปเป็นทอดๆ เป็นไปในลักษณะเป็นกระแส หรือพิจารณา
ปฏิจจสมุปบาท เป็นในทุกๆ หัวข้อธรรมะ หัวข้อธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงแสดง
แก่คฤหสัถ์ บรรลเุป็นพระโสดาบนักนัเยอะ คอือนปุพุพกิถา หลายท่านอาจจะเคย
ได้ยิน ผมจะอ่านในพระไตรปิฎกให้ฟังก่อน เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธองค์ทรงแสดง
อนปุพุพกิถาแล้ว มผีูไ้ด้บรรลเุป็นพระโสดาบนัมีเป็นจ�านวนมาก เร่ิมตัง้แต่ท่านแรก 
คือท่านยสะ เป็นต้นมา 

 ในวินัยปิฎก มหาวรรค ข้อ ๒๕ 
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สมัยน้ัน ในกรุงพาราณสี มีกุลบุตรชื่อยสะ เป็นลูกเศรษฐี เป็น 
ผู้สุขุมาลชาติ ยสกุลบุตรนั้นมีปราสาท ๓ หลัง คือ หลังหนึ่งส�าหรับ 
ฤดูหนาว หลังหนึ่งส�าหรับฤดูร้อน หลังหนึ่งส�าหรับฤดูฝน ยสกุลบุตร 
ได้รับการบ�าเรอด้วยดนตรี ไม่มีบุรุษเจือปน ตลอด ๔ เดือน อยู่บน
ปราสาทฤดูฝน ไม่ลงมายังปราสาทชั้นล่าง คืนวันหนึ่ง เม่ือยสกุลบุตร 
ได้รับการบ�าเรอ อิ่มเอมเพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕ ได้หลับไปก่อน ฝ่าย
บริวารชนได้หลบัภายหลงั ตะเกยีงน�า้มนัถกูจดุสว่างทัง้คืน คนืนัน้ ยสกลุบตุร
ตื่นขึ้นก่อน เห็นบริวารชนของตนก�าลังหลับ บางนางมีพิณอยู่ใกล้รักแร้ 
บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอ บางนางมีโปงมางอยู่ที่อก บางนางสยายผม 
บางนางน�้าลายไหล บางนางละเมอเพ้อไปต่างๆ ปรากฏดุจป่าช้าผีดิบ 
เพราะได้เห็น โทษจึงปรากฏแก่ยสกุลบุตร จิตตั้งอยู่ในความเบ่ือหน่าย 
ยสกุลบุตรจึงเปล่งอุทานขึ้นในขณะนั้นว่า “ท่านผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ 
ท่านผู้เจริญ ที่นี่ขัดข้องหนอ” 

ครั้งนั้น ยสกุลบุตรจึงสวมรองเท้าทอง เดินตรงไปยังประตูนิเวศ
พวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยคิดว่า “ใครๆ อย่าได้ท�าอันตรายต่อการ
ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยสกุลบุตร” 

ล�าดบันัน้ ยสกลุบตุรได้เดนิต่อไปยงัประตเูมือง พวกอมนษุย์ก็เปิด
ประตูให้ด้วยคิดว่า “ใครๆ อย่าได้ท�าอันตรายต่อการออกจากเรือนบวช
เป็นบรรพชิตของยสกุลบุตร” หลังจากนั้น ยสกุลบุตรจึงเดินต่อไปยังป่า
อิสิปตนมฤคทายวัน
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 ข้อ ๒๖ 

ครัน้ราตรีย�า่รุ่ง พระผูม้พีระภาคเสดจ็ลกุขึน้จงกรมอยู ่ณ ทีแ่จ้งได้ 
ทอดพระเนตรเห็นยสกลุบตุรเดนิมาแต่ไกล ครัน้เหน็แล้ว จงึเสดจ็ลงจาก
ที่จงกรม ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ ขณะนั้น ยสกุลบุตรได้เปล่ง
อุทานขึ้น ณ ที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคว่า “ท่านผู้เจริญ ที่นี่วุ่นวายหนอ 
ท่านผู้เจริญ ที่นี่ขัดข้องหนอ” 

พระผู ้มีพระภาคได้ตรัสกับยสกุลบุตรนั้นดังนี้ว ่า “ยสะ ที่นี ่
ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถิด ยสะ จงนั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ” 

ล�าดับนั้น ยสกุลบุตรร่าเริงเบิกบานใจว่า “ได้ยินว่า ที่นี่ไม่วุ่นวาย 
ทีน่ีไ่ม่ขัดข้อง” จงึถอดรองเท้าทองเข้าไปเฝ้าพระผูม้พีระภาคถึงทีป่ระทบั 
ครัน้ถงึแล้วได้ถวายอภวิาทพระผู้มีพระภาคแล้วนัง่ ณ ท่ีสมควร พระผูมี้
พระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ

๑. ทานกถา คือเรื่องทาน
๒. สีลกถา คือเรื่องศีล
๓. สัคคกถา คือเรื่องสวรรค์
๔. กามาทีนวกถา คือเรื่องโทษ ความต�่าทราม ความเศร้าหมอง

แห่งกาม
๕. เนกขัมมานิสังสกถา คือเรื่องอานิสงส์แห่งการออกจากกาม 
แก่ยสกุลบุตร ผู้นั่งอยู่ ณ ที่สมควร 
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เมื่อทรงทราบว่า ยสกุลบุตรมีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์  
เบกิบาน ผ่องใส จงึทรงประกาศสามกุกงัสกิธรรมเทศนาของพระพทุธเจ้า
ทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี
ปราศจากมลทิน ได้เกิดแก่ยสกุลบุตร ณ อาสนะนั้นแลว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา” 
เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน�้าย้อมได้เป็น 
อย่างดี

 ข้อ ๒๗ 

ครั้นรุ่งเช้า มารดาขึ้นไปบนปราสาทไม่พบยสกุลบุตร จึงเข้าไปหา
เศรษฐคีหบดถึีงท่ีอยู ่คร้ันถงึแล้วได้กล่าวกบัเศรษฐคีหบด ีดังนีว่้า “ท่าน
คหบดีเจ้าข้า ยสะบุตรของท่านหายไปไหน” 

ฝ่ายเศรษฐีคหบดีส่งทูตขี่ม้าไปตามหาทั้ง ๔ ทิศแล้ว ส่วนตนเอง
ไปยงัป่าอสิปิตนมฤคทายวนั ได้พบรองเท้าทองวางอยู ่จึงตามไปยงัทีน่ัน้ 
พระผู้มีพระภาคทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีคหบดีเดินมาแต่ไกล ครั้น 
ทอดพระเนตรเห็นแล้วทรงมีพระด�าริว่า “ถ้ากระไร เราพึงบันดาล 
อิทธาภิสังขาร คือการบันดาลทางฤทธิ์ ให้เศรษฐีคหบดีผู้นั่งที่นี่ไม่เห็น 
ยสกุลบุตรนั่งอยู่ที่นั่น” จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้น

ล�าดับน้ัน เศรษฐีคหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ  
ครั้นถึงแล้วได้ กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระองค์ผู ้เจริญ  
พระผู้มีพระภาคทรงพบยสกุลบุตรบ้างไหม พระพุทธเจ้าข้า”
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พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดี เชิญท่านนั่งลงก่อนเถิด บางที
ท่านนั่งที่นี่แล้ว จะพึงพบยสกุลบุตรนั่งอยู่ที่นี่ก็ได้”

เศรษฐคีหบดร่ีาเรงิเบกิบานใจว่า “ได้ยนิว่า เรานัง่ทีน่ีจ่กัพบยสกลุ
บุตรผู้นั่ง อยู่ที่นี่” จึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่ง ณ ที่สมควร

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสอนุปุพพิกถา คือ ทรงประกาศ 
๑. ทานกถา  ๒. สีลกถา 
๓. สัคคกถา  ๔. กามาทีนวกถา 
๕. เนกขัมมานิสังสกถา แก่เศรษฐีคหบดีผู้นั่ง ณ ที่สมควรแล้ว 
เมื่อทรงทราบว่า เศรษฐีคหบดีมีจิตควร อ่อน ปราศจากนิวรณ์  

เบกิบาน ผ่องใส จงึทรงประกาศสามกุกงัสกิธรรมเทศนาของพระพทุธเจ้า
ทั้งหลาย คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ธรรมจักษุอันปราศจากธุลี
ปราศจากมลทินได้เกิดแก่เศรษฐีผู้คหบดี ณ อาสนะนั้นแลว่า “สิ่งใด 
ส่ิงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็น
ธรรมดา” เปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทิน ควรรับน�้าย้อม
ได้เป็นอย่างดี
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เศรษฐคีหบดไีด้เหน็ธรรมแล้ว บรรลธุรรมแล้ว รูแ้จ้งธรรมแล้ว หยัง่
ลงสู่ธรรมแล้ว ข้ามความสงสยัแล้ว ปราศจากความแคลงใจ ถงึความเป็น
ผู้แกล้วกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในค�าสอนของพระศาสดา ได้กราบทูล 
พระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจน
ไพเราะยิ่งนัก พระองค์ผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนัก 
พระองค์ทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆ เปรียบเหมือน
บุคคลหงายของท่ีคว�่า เปิดของท่ีปิด บอกทางแก่ผู้หลงทาง หรือตาม
ประทีปในท่ีมืดด้วยตั้งใจว่า คนมีตาดีจักเห็นรูป พระองค์ผู ้เจริญ  
ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาค พร้อมทั้งพระธรรม และพระสงฆ์
เป็นสรณะ ขอพระผู้มีพระภาค จงทรงจ�าข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึง
สรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต”

เศรษฐีคหบดนีีแ้ล ได้เป็นเตวาจกิอบุาสก คือผูก้ล่าวถงึรตันะทัง้ ๓ 
ว่าเป็นสรณะ เป็นคนแรก ในโลก

 นี้ก็อ่านย่อๆ ให้ท่านท้ังหลายฟัง จะได้รู้จักข้อธรรมะอีกชุดหนึ่งขึ้นมา  
เก่ียวกันอย่างไรกับหัวข้อที่ผมตั้งไว้ วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ด้านปัญญา 
เกีย่วคอืการรูจั้กพจิารณาข้อธรรมะ หรอืสิง่ต่างๆ ให้เป็นไปในลักษณะเป็นกระแส 
หรือพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ถ้าท่านฟังตามเรื่องที่อ่านมาเม่ือกี้ มีทั้งตอนที่มี 
ดวงตาเห็นธรรม มธีรรมจกัษุ นัน้คอืเป็นพระโสดาบนั และก่อนหน้าน้ันต้องยอมรบั
ธรรมะ ยอมรับความจริง ยอมรับธรรมะ จิตพร้อมรับอริยสัจ พระพุทธองค์ทรง
ประกาศ ก็ได้บรรลุธรรม
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 ถ้ากล่าวตามเหตุการณ์ที่อ่านให้ฟังนี้ พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถา 
บางท่านได้ฟังอนุปุพพิกถาตั้งนานแล้ว ยังไม่เห็นความจริงสักที ไม่ยอมรับอริยสัจ 
ไม่ได้มีดวงตาเห็นธรรมสักที ท�าไมจึงเป็นอย่างนั้น เน่ืองจากว่าเราฟังยังไม่รู้เรื่อง
นั่นเอง ผมก็เลยตั้งข้อว่าพิจารณากระแสปฏิจจสมุปบาท รู้จักพิจารณาข้อธรรมะ
ต่างๆ ในลักษณะเป็นกระแส ถ้าใครพิจารณาข้อธรรมะ เช่น อนุปุพพิกถาเป็นต้น 
ให้เป็นกระแส จะยอมรับสัจธรรมได้ พร้อมที่จะรู้อริสัจ และมีดวงตาเห็นธรรม 

 พวกเราฟังธรรม บางทีแทนที่จะหมดกิเลส กิเลสเยอะกว่าเดิมก็มี เช่นฟัง
ว่า ให้ทานแบบนี้ได้ผลเยอะ ก็ไปห่วงผลของทานอีก รักษาศีลแล้วผิวสวย ก็อยาก
จะมีผวิสวย รกัษาศีลจนเวยีนว่ายตายเกดิกนันาน ฟังเรือ่งสวรรค์กอ็ยากเป็นเทวดา
อย่างนีเ้ป็นต้น ฟังว่าอายขุองเทวดายนืยาวเท่านี้ๆ  อย่างเทวดาชัน้จาตมุมหาราชิกา
มีอายุเท่านี้ๆ ก็อยากจะเป็นเทวดาบ้าง ฟังแล้วก็แทนที่จะได้ปัญญา แต่ฟังแล้ว 
โง่กว่าเดิม หลงกว่าเดมิไปอีก ท่ีเป็นอย่างนัน้ก็เพราะว่าไม่รูจ้กัพจิารณาข้อธรรมะนัน้ 
ในลักษณะกระแสแห่งเหตปัุจจยั พอไม่ได้พิจารณา กต็ดัเป็นตอนๆ เป็นท่อนๆ เป็น
ชิ้นๆ แยกส่วนออกมา ไม่เชื่อมโยงต่อเนื่องกับธรรมะอื่น มองไม่เห็นเป็นองค์รวม 
หรอืเหน็เป็นส่วนหนึง่ในกระบวนการปฏบิตัธิรรม ก่อนทีจ่ะได้อธบิายว่า พจิารณา
อนุปุพพิกถาอย่างไรให้เป็นปฏิจจสมุปบาท จะอธิบายตามเรื่องที่ผมได้อ่านให้ฟัง
ก่อน 
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 ผู้ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพิกถาเป็นครั้งแรก คือท่านยสกุลบุตร  
ซึ่งเป็นลกูชายเศรษฐีในเมอืงพาราณส ีทา่นนีก้็เป็นลูกเศรษฐ ีเป็นคนรวย ถกูบ�ารงุ
บ�าเรออยู่ในปราสาท ที่ไม่มีบุรุษเจือปน มีแต่ผู ้หญิงคอยดูแลรับใช้ ฟ้อนร�า  
เล่นดนตรีให้ฟัง อย่างนี้นะครับ 

 ต่อมาท่านมีอินทรีย์แก่กล้าขึ้น ในคืนหนึ่งก็นอนหลับไปก่อน พวกบริวาร
หลับไปภายหลัง ท่านตื่นก่อน ตื่นขึ้นมาก็มาเห็นบริวารของตนเองที่เป็นสาวๆ  
นั่นแหละ บางนางมีพิณอยู่ใกล้รักแร้ บางนางมีตะโพนอยู่ข้างคอเป็นต้น บางนาง
น�้าลายไหล บางนางละเมอต่างๆ ไป ในสายตาของท่านยสกุลบุตรนั้น เนื่องจาก
ท่านได้บ�าเพ็ญบารมมีาก่อน ท่านเหน็สิง่เหล่านีป้รากฏดจุป่าช้าผดีบิ ดจุป่าช้า มอง
เหน็เหมอืนป่าช้า เราไปป่าช้า เห็นศพเกล่ือนอยู ่จะไปนอนข้างศพนี ่คงท�าไม่ลงนะ 
ถ้าอย่างพวกเรา บางทีถ้าเห็นสาวๆ นอนหลับอยู่ อาจจะเห็นว่าสวยงาม น่ารัก  
น่าเอ็นดู อะไรก็ได้ อันนี้พวกเป็นบ้าอยู่ก็เป็นอย่างนี้ แต่ท่านยสกุลบุตรเป็นผู้จะได้
บรรลุธรรม มีบารมีแก่กล้า มองเห็นเหมือนป่าช้า ถ้ามองเห็นเหมือนป่าช้า จะให้
ไปนอนด้วย กค็งไม่นอน ต้องนกึถงึว่าถ้าเราเห็นป่าช้าจรงิๆ ป่าช้ากมี็ศพนอนเกลือ่น
อยู่ ใครไปนอนกับศพก็เกินมนุษย์แล้ว ท่านยสะก็รู้สึกอย่างนั้น ท่านก็เลยว่า “ที่นี่
ขดัข้องหนอ ทีน่ีวุ่่นวายหนอ” ฉะนัน้ คนท่ีมปัีญญา เริม่รูส้กึว่าอยู่ในโลกนีอ้ยูล่�าบาก
มาก มันวุ่นวาย มันเร่าร้อน เต็มไปด้วยอันตราย น้ีก็เป็นลักษณะของท่านผู้ที่ได้
บ�าเพ็ญบารมีมานาน จนกระทั่งใกล้บรรลุธรรม ก็จะรู้สึกประมาณนี้ ฉะนั้น ถ้า 
พวกเราได้ผ่านการปฏิบัติธรรม ฟังธรรม หรือได้บ�าเพ็ญบารมีมาเยอะ ก็จะม ี
ความรู้สึกคล้ายๆ อย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆ 
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 ท่านยสกุลบุตรก็เดินมาเรื่อยๆ จนถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ได้พบ 
พระพุทธเจ้า ท่านก็ว่า “ท่ีนี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” พระพุทธองค์ตรัสว่า 
“ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง มาเถิด ยสะ จงนั่งลง เราจักแสดงธรรมแก่เธอ” ท่าน
ก็ดีใจ ถอดรองเท้า เข้าไปกราบ พระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถา คือทานกถา 
แสดงเรื่องทาน สีลกถา แสดงเรื่องศีล สัคคกถา แสดงเรื่องสวรรค์ กามาทีนวกถา 
แสดงเรื่องโทษของกาม ความต�่าทราม เศร้าหมอง แง่เสียต่างๆ ของกาม และ
เนกขัมมานสิงัสกถา แสดงเร่ืองอานสิงส์แห่งการออกจากกาม อานสิงส์ในเนกขมัมะ 
อานสิงส์ในการคดิจะออกจากโลก อนันีม้นัเป็นกระบวนการปฏจิสมปุบาท ถ้าใคร
ที่มีจิตใจเบื่อหน่ายทางโลก มาฟังเรื่องนี้ มองทะลุ จิตใจจะยอมรับสัจธรรม และ
มีดวงตาเห็นธรรมต่อไป

 บางทีอาจจะไม่พิจารณาข้อธรรมหมวดนี้ก็ได้ พิจารณาข้อธรรมหมวดอื่น
ก็ได้ แต่ต้องพิจารณาให้เห็นเป็นไปในลักษณะเป็นกระแส จนกระทั่งเห็นว่าทาง
โลกสงัขารมนัวนเวยีน ต้องออกจากมนั มาสู่การปฏบัิตธิรรม คือเนกขมัมะนีแ่หละ 
ออกจำกกำมคุณ ออกจำกโลก นั่นแหละเป็นทำงออก ถ้ำไปวุ่นกับมัน จะไม่มี
ทำงออก จะหมุนวนไปเรื่อย เป็นวัฏฏะสงสำรไป หลงจมอยู่ในนั้น ไม่มีทางรอด
เลย ต้องออกจากมันนั่นแหละจึงจะรอด หลักปฏิจจสมุปบาทนั้น ถ้าท่านได้ศึกษา
มาพอสมควร จะทราบว่า มีฝ่ายเกิดวนเวียนเป็นวัฏฏะสงสาร กิเลส กรรม วิบาก 
หมนุวนไปเรือ่ย ถ้าไปวงจรนีจ้ะไม่มทีางออก เห็นอย่างนัน้แล้ว ต้องเนกขมัมะ ต้อง
เหน็โทษของการเวยีนว่ายตายเกดิ จงึจะเดนิทางออกจากการวนเวยีน ปฏจิจสมุปบาท
เลยมี ๒ สาย สายหนึ่งเรียกว่าสายเกิด เป็นสมุทยวาระ อีกสายหนึ่งเป็นสายดับ 
เรียกว่านิโรธวาระ
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 ข้อธรรมะ คืออนุปุพพิกถา ๕ นี้มีครบทั้ง ๒ สายนั่นแหละ ถ้าพิจารณาเป็น
ก็จะเข้าใจครบ และเหมาะกับพวกฆราวาสด้วย ท�าไมจึงเหมาะ ก็เพราะพวก
ฆราวาสทั้งหลาย พากันแสวงหาแต่อารมณ์ดีๆ อารมณ์เลิศๆ แสวงหาแต่ความ 
สุขสบาย อะไรที่ดีๆ เขาแสวงหา อะไรที่ดีๆ นั้นก็คือสวรรค์ หรือสัคคะนั่นแหละ 
สวรรค์ นี้เป็นค�าแปลภาษาไทย ภาษาบาลี คือสัคคะ สัคคะคืออารมณ์ที่ดี อารมณ์
ที่เลิศ สิ่งที่เลิศ ได้เห็นสิ่งสวยๆ ได้ฟังเสียงเพราะๆ ได้ดมกลิ่นหอมๆ ได้รสอร่อยๆ 
สัมผัสที่อ่อนนุ่มสบายๆ อยากไปเกิดในท่ีดีๆ เป็นเทวดาชั้นโน้นช้ันนี้ก็ว่าไป คน 
โดยทั่วไปชาวมนุษย์ทั้งหลายก็แสวงหานี้กัน และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาลอยๆ ได้มา
ตามเหตปัุจจยั อารมณ์ทีเ่ลศิ อารมณ์ทีด่ ีรปูสวยๆ เสียงเพราะๆ กล่ินหอมๆ สมบัติ
ต่างๆ อายุที่ยืนยาว ผิวพรรณสวยงาม ความสุข สิ่งที่น่าชื่นชม ได้ไปเกิดในสวรรค์ 
ได้มาจากเงื่อนไข ไม่ได้ได้มาตามอยาก ได้มาจากเงื่อนไขคือทานและศีล ทานและ
ศีลจึงเป็นเงื่อนไข เป็นเหตุ ท�าให้เกิดผล เกิดอารมณ์ที่ดีขึ้นมา เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นมา 
เวลาเราไปศึกษาดูก็จะเห็นว่า ทานให้แก่คนนี้ได้รับผลมาเท่านี้ๆ ให้ทานแบบนี้ 
ได้รับผลมาแบบนี้ๆ ผลก็คือสิ่งที่มนุษย์เราทั้งหลายต้องการ มันไม่ได้มาตามอยาก 
ไม่ได้มาตามคิด ได้มาตามเหตุก็คือทาน และอีกอย่างหนึ่งก็คือศีล เราทุกคนล้วน
ไม่อยากตกอบาย ไม่อยากเป็นทุกข์ ท่ีไปตกอบายเป็นเพราะอะไร เป็นเพราะไม่มีศีล 
ท�าทุจริต อยากจะไปสุคติโลกสวรรค์ ไม่ได้ไปตามอยาก ไปตามเหตุ คือมีศีล 
อย่างนี้เป็นต้น 
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 เรื่องทาน ศีล จึงเป็นเงื่อนไข เป็นเหตุที่ดี ท�าให้ได้รับผลที่ดีคือสวรรค์  
ผลทีดี่ๆ นีเ้ป็นการเวยีนว่ายตายเกดิอยูใ่นวฏัฏะสงสาร เป็นทุกข์ พระพุทธองค์ทรง
แสดงต่อไป เร่ืองของโทษของกาม เพรำะว่ำกำมมันเป็นของไม่เที่ยง มันไม่ใช่
ของใครจริง ไม่มีใครเป็นเจ้ำของ อย่ำงเทวดำที่ว่ำมีกำมทิพย์ชั้นสูง ก็มีอำยุ
จ�ำกัด อะไรท่ีจ�ำกัดมนักไ็ม่น่ำเพลิดเพลิน เป็นส่ิงไม่น่ำยนิดทีัง้นัน้ ตอนทีพิ่จารณา
โทษของกามนี้ ต้องมีปัญญาจึงจะมองเห็น ต่อมาทรงแสดงอานิสงส์ในเนกขัมมะ 
คุณประโยชน์ของในการออกจากกาม ถ้าพิจารณาเป็น จิตก็พร้อมจะรับธรรมะ 
พร้อมจะรับอริยสัจได้

 อนุปุพพิกถา ๕ ประการ ถ้าพิจารณาเป็น จะเห็นกระบวนการเกิดขึ้น
ของกองทุกข์ แล้วก็วิธีจะออกจากทุกข์ได้ โดยการเห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วก็คิด 
จะออก กำรเห็นโทษนีค้อืมีสมัมำทฏิฐิ คดิจะออกคอืมสีัมมำสงักัปปะ เมือ่มฝ่ีำย
ปัญญำเป็นหวัหน้ำแล้ว กจ็ะเจรญิมรรคได้เลย อย่างนีอ้งค์มรรคก็เกอืบครบแล้ว
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 เวลาที่จะพิจารณาธรรมะข้อไหน ต้องยกข้อธรรมเหล่านั้นขึ้นมา 
ให้ครบถ้วนก่อน แล้วก็พิจารณาให้ทะลุไปถึงเหตุปัจจัยที่ต่อเนื่องกันเป็นกระแส 
อย่างเรื่องอนุปุพพิกถานี้มี ๕ บางท่านไปพิจารณาแต่ทาน ให้ทานแก่พระอริยเจ้า
ได้รับผลนับไม่ถ้วน พิจารณาได้เท่านี้ พอพิจารณาได้เท่านี้บางทีหลงอีก ต้อง
พจิารณาให้เป็นกระแสต่อเนือ่ง ทานนีเ้ป็นเหต ุให้ผลมาเป็นของด ีของดนีีมั้นเทีย่ง
ไหม อยู่กับเรานานไหม ไปติดข้องมันเป็นสุขหรือมันเป็นทุกข์ ทุกข์วนเวียนเกิด
ตายอยู่ มันมีโทษติดตามมา คือ มันเป็นที่พึ่งไม่ได้จริง เป็นของไม่เท่ียง ไม่แน ่
ไม่นอน เห็นถูกต้องแล้วคิดจะออกนั่นแหละ ถูกต้อง เข้าสู่มรรคได้ ถ้าพิจารณา 
ถูกต้องก็จะได้ทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับ ฝ่ายเกิดก็มีทั้งเหตุทั้งผล เหตุที่ดีคือทานกับ
ศีล ได้รับผลคือสวรรค์ ฝ่ำยดับเป็นกำรเจริญมรรคเพื่อดับอวิชชำ ก็เริ่มจาก 
สัมมาทิฏฐิ มีความรู้ เข้าใจถูกต้อง คือเห็นโทษ ความต�่าทราม เศร้าหมอง ของ 
สิ่งดีๆ ทั้งหลายเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นเป็นที่มาของกิเลสนานาประการ

 อย่างเราเป็นมนุษย์นี่ต้องการของดีๆ เอาของดีๆ เหล่านั้น มาพิจารณาดู 
มนัชดัเจนและตรงกบันสิยั เพราะพวกเราต่างกแ็สวงหาความสขุ แสวงหาเงนิทอง 
แสวงหาอะไรดีๆ  เอาอันดีๆ  น่ันแหละมาพิจารณาเลย อนัดีๆ  นีไ้ม่ได้มาลอยๆ ไม่ได้
มาตามความอยาก มาจากเหตุ อุตส่าห์ท�าบุญ ให้ทาน รักษาศีล ท�าเหตุมากมาย 
ได้มาแล้ว กเ็ป็นของไม่เท่ียง ไม่อยูก่บัเรานาน เป็นทีพ่ึง่ไม่ได้จริง ถ้าอยูก่บัมัน ไม่อาจ
จะไปสงูกว่านีไ้ด้ มแีต่ท�าให้ลุม่หลง เกดิกเิลส จะให้ได้สมำธ ิได้สขุมำกกว่ำนี ้จนถงึ
ไปนิพพำน พ้นทุกข์ โดยอำศัยกำมนี้ ไม่อำจจะเป็นไปได้ ต้องออกจำกกำม  
จึงจะได้สิ่งที่สูงส่ง เห็นอานิสงส์ในการออก คิดจะออกจากมัน นี่ก็ครบหลักการ
ของอนุปุพพิกถา 
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 ถ้าใครพจิารณาเป็นอย่างนี ้จิตใจก็จะโน้มเอยีงไปนพิพาน เห็นนพิพานโดย
ความเป็นสุข ไม่ได้เห็นสวรรค์โดยความเป็นสุขอีกต่อไปแล้ว อันนี้ผมพูดย่อๆ 
เป็นการตัง้หัวข้อไว้ก่อน คอืข้อที ่๓ รูจ้กัพจิารณาสิง่ต่างๆ เป็นไปในลกัษณะกระแส 
หรอืพจิารณาเป็นปฏจิจสมปุบาทนะ บางท่านจะหยบิองค์ธรรมของปฏจิจสมปุบาท 
มาพจิารณาเลยกไ็ด้ แต่ตอนนีย้กตวัอย่างเรือ่งทีพ่ระพทุธองค์ทรงแสดงเยอะ แล้ว
ก็ตรงกับความชอบของเราฆราวาสด้วย เราพากันหาของดีๆ ทั้งนั้น หาสุขภาพดีๆ 
หาอายุยืนๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาเพราะความอยาก ได้มาเพราะเหตุ ถ้าอยากจะอายุ
ยืนนี้ ต้องเป็นคนไม่ท�าร้ายสัตว์ ไม่เบียดเบียนสัตว์ บางคนอยากอายุยืน แต่อายุ 
ไม่ยนืเพราะอะไร เพราะท�าร้ายสตัว์ เบยีดเบยีนสตัว์ แต่ถงึจะอายยุนื จะยนืเท่าไร 
ก็ไม่อาจอยู่ได้ตลอดไป ขนาดชาวสวรรค์ยังมีอายุจ�ากัดเลย เป็นของไม่เที่ยง

 บรรยายวนันี ้พูดประเดน็วิธปีฏบิติัเพือ่เป็นพระโสดาบัน ด้านปัญญา พดูไป 
๒ ข้อด้วยกัน คือมีอนุโลมิกขันติ ยอมรับสัจธรรม การยอมรับกฎไตรลักษณ์ และ
ยอมรบันพิพานว่าเป็นสขุอย่างแท้จรงิ และตัง้ข้อที ่๓ ไว้ก่อน ยงัไม่ได้อธบิายละเอยีด 
คือ พิจารณากระแสปฏิจจสมุปบาท การพิจารณาธรรมะในลักษณะเป็นกระแส 
ยกข้อธรรมอันใดขึ้นมาก็ได้ แต่ให้พิจารณาเป็นแบบกระแส มีเหตุและผลต่อเนื่อง
กันไปเป็นทอดๆ อย่างนี้จะเข้าใจสัจธรรม ยกตัวอย่างที่พระองค์แสดงเยอะ คือ 
อนุปุพพิกถา ได้อธิบายเพียงย่อๆ คราวต่อไปจะอธิบายเพิ่มเติม และยกข้อธรรมะ
อ่ืนๆ มาอธบิายให้ฟัง จะได้เป็นตวัอย่างให้ท่านทัง้หลายน�าไปพจิารณาได้ 

 บรรยายวันนี้ ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับ อนุโมทนาทุกท่านครับ
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