อริ ยบุคคล
The Noble Individual
โสภณ จาเลิศ∗
Sophon jalerd
บทคัดย่อ
อริยบุคคล หมายถึง บุคคลผูป้ ระเสริฐ มีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่ พะโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ
อรหันต์ ตามลําดับ โดยไม่ระบุถึงความเป็ นหญิง ความเป็ น ชาย หรือความเป็ นบรรพชิต หรือเป็ นฆราวาส แต่หมายถึง
สภาพจิตหรือคุณธรรมทีอ= ยู่ในระดับต่าง ๆ กัน คือการละสังโยชน์ หรือละกิเลสทีผ= ูกมัดใจให้เป็ นทุกข์ มี 10 อย่างตามลําดับ
คือ พระโสดาบัน ละสังโยชน์สามอย่างข้างต้นได้คอื สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา และ สีลพั พต ปรามาส พระสกิทาคามี ละสังโยชน์
สามอย่างข้างต้นได้เหมือนกับพระโสดาบัน แล้ว ยังทํากามราคะ และปฏิฆะน้อยกว่าพระโสดาบัน พระอนาคามี ละสังโยชน์
ห้าอย่างเบือE งต้นได้เด็ดขาด ตังE แต่สกั กายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พต ปรามาส กามราคะ และปฏิฆะ พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทงั E
10 อย่าง คือ 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจกิ จิ ฉา 3. สีลพั พตปรามาส 4. กามราคะ 5. ปฏิฆะ 6.รูปราคะ 7. อรูปราคะ 8. มานะ 9.
อุทธัจจะ 10. อวิชชา
คําสําคัญ: อริยบุคคล
Abstract
The Noble Individual means a holy people that are divided into four levels namely, Sotapanna,
Sakadagami, Anagami and Arahanta. These levels are not specific male or female, acetic or householder but
relates to the state of mind or the virtue in the different levels of the Sañyojana or the passion that binds to a
troubled mind. Sotapanna can be avoided to the personality-view (Sakkayaditthi), uncertainty (Vicikiccha) and,
adherence to rule (Silabbataparamasa). Sakadagami can be avoided the three things as Sotapanna then also
avoided the sensual lust (Kamaraga) and, repulsion (Patigha) less than Sotapanna. Skitacami can be avoided the
Sañyojana of five preliminary finally as the personality-view (Sakkayaditthi), uncertainty (Vicikiccha), adherence to
rule(Silabbataparamasa), sensual lust (Kamaraga) and, repulsion (Patigha). Arahanta can be absolutely avoided
to Sañyojana as the personality-view (Sakkayaditthi), uncertainty (Vicikiccha), adherence to rule
(Silabbataparamasa), sensual lust (Kamaraga), attachment to realms of form (Ruparaga), attachment to formless
realms (Aruparaga), conceit (Mana), distraction (Uddhacca) and ignorance (Avijja).
Key words: The Noble Individual.
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บทนํา
มูลเหตุของการเขียนเรือ= งนีE ก็สบื เนื=องมาจากผูเ้ ขียนได้สนทนากับคู่สนทนาท่านหนึ=ง แล้วรูส้ กึ ว่าคู่สนทนามีอาการ
หงุดหงิด ไม่สบอารมณ์อะไรบางอย่าง ผู้เขียนก็พูดว่า “ใจเย็น ๆ ลดปฏิฆะ ลงบ้าง” คู่สนทนาก็ถามว่า “ปฏิฆะ” คืออะไร
ผูเ้ ขียนบอกว่า “ก็คอื ความกระทบกระทังในใจไง
=
เช่นเห็นผูอ้ น=ื กิรยิ าไม่ถกู ตา วาจาไม่ถูกหู ก็หงุดหงิด รําคาญ ไม่พอใจ อะไร
ทํานองนีEแหละ” คู่สนทนาบอกว่า “วันหลังพูดภาษาทีค= นทัวไปฟั
= งรูเ้ รือ= งหน่อย” ผูเ้ ขียนก็คดิ ว่า แสดงว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที=
ยังไม่ค่อยได้ยนิ สิง= เหล่านีE ทังE ๆ ทีค= ่สู นทนาของผูเ้ ขียน เป็ นผูม้ รี ะดับการศึกษาสูง เป็ นคนเรียนเก่ง ตําแหน่ งหน้าทีก= ารงานก็
สูง มีความรูใ้ นทางโลกมาก แต่อาจจะไม่ค่อยได้สมั ผัสกับสิง= ทีผ= เู้ ขียนได้พูดไป จึงคิดจะนํ าเสนอเรือ= งนีE ก็เลยตังE ชือ= เรือ= งว่า
“อริยบุคคล” ดูจะครอบคลุมคําทีเ= กีย= วข้องทังE หมด
ผูเ้ ขียนมิได้เป็ นผู้เชีย= วชาญ มิได้เก่งกาจชํ=าชองในเรือ= งนีE แต่สนใจศึกษาทางนีE ได้อ่านเอกสารต่าง ๆ ของท่านผูร้ ู้
จึงรวบรวมมาแบ่งปั นเล่าสูก่ นั ในหมูท่ า่ นทีไ= ม่คอ่ ยคุน้ เคยกับคําดังกล่าว แต่เ รือ= งนีEคงไม่เหมาะกับท่านทีไ= ด้ศกึ ษามาทางด้าน
พระพุทธศาสนา เพราะท่านน่าจะมีความรูเ้ รือ= งนีEดกี ว่าผูเ้ ขียนมากมายหลายเท่านัก
ก่อนทีจ= ะกล่าวถึงคําว่า “ปฏิฆะ” ก็จะต้องกล่าวถึงเรือ= ง สังโยชน์ก่อน เพราะ ปฏิฆะ เป็ น อย่างหนึ=งในสิบอย่าง
ของสังโยชน์ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2545 พิมพ์ครังE ที= 21 ได้ให้ความหมายของคําว่า สังโยชน์ ไว้ว่า
“เครือ= งพัวพัน, เครือ= งผูกรัด, หมายเอากิเลสทีผ= ูกคนไว้กบั วัฏสงสาร มี 10 อย่าง มีสกั กายทิฐเิ ป็ นต้น พระอริยบุคคลเมือ= ละ
สังโยชน์เป็ นลําดับจนหมดก็เป็ นพระอรหันต์”
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)2 ได้กล่าวถึงกิเลสทีผ= ูกมัดใจสัตว์ว่า สังโยชน์ กิเลสทีผ= กู มัดใจสัตว์, ธรรม
ทีม= ดั สัตว์ไว้กบั ทุกข์ มี 10 อย่าง คือ
โอรัมภาคิ ยสังโยชน์ สังโยชน์เบือE งตํ=า 5 ได้แก่
1. สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็ นตัวของตน
2. วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย
3. สีลพั พตปรามาส ความถือมันศี
= ลพรต
4. กามราคะ ความติดใจในกามคุณ
5. ปฏิฆะ ความกระทบกระทังในใจ
=
อุทธัมภาคิ ยสังโยชน์ สังโยชน์เบือE งสูง 5 ได้แก่
6. รูปราคะ ความติดใจในรูปธรรมอันประณีต
7. อรูปราคะ ความติดใจในอรูปธรรม
8. มานะ ความถือว่าตัวเป็ นนันเป็
= นนี=
9. อุจธัจจะ ความฟุ้งซ่าน
10. อวิชชา ความไม่รจู้ ริง
พระโสดาบัน ละสังโยชน์ 3 ข้อต้นได้, พระสกิทาคามี ทําสังโยชน์ขอ้ 4 และ 5 ให้เบาบางลง ด้วย, พระ
อนาคามี ละสังโยชน์ 5 ข้อต้นได้หมด, พระอรหันต์ ละสังโยชน์ทงั E 10 ข้อ ในพระอภิธรรมท่านแสดงสังโยชน์อกี หมวดหนึ=ง
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คือ 1. กามราคะ 2. ปฏิฆะ 3. มานะ 4. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) 5. วิจกิ จิ ฉา 6. สีลพั พต ปรามาส 7. ภวราคะ (ความติดใจใน
ภพ) 8. อิสสา (ความริษยา) 9. มัจฉริยะ (ความตระหนี=) 10. อวิชชา
พระอริยบุคคล
เรือ= งของกิเลสผูกมัดใจสัตว์ หรือ สังโยชน์นEี พระคัมภิราญาณ อธิปุญโญ3 ได้กล่าวไว้เช่นเดียวกัน โดยเริม= ต้น
กล่าวถึงพระอริยบุคคลก่อน ว่า คําว่า อริ ยบุคคล ซึ=งแปลว่า บุคคลผูป้ ระเสริฐ มีอยู่ 4 ระดับ ได้แก่ โสดาบัน สกิทาคามี
อนาคามี และอรหันต์ ทีจ= ริงตังE แต่โสดาบันจนถึงอรหันต์นนั E ไม่ได้ระบุไปทีเ= นืEอหนังร่างกายภายนอก ไม่ได้เล็งถึงความเป็ น
หญิง ความเป็ นชาย หรือความเป็ นบรรพชิต เป็ นฆราวาส ฯลฯ แต่หมายถึง สภาพจิตหรือคุณธรรมทีอ= ยู่ในระดับต่าง ๆ กัน
คําว่า โสดาบัน แปลว่า ผู้ถ ึงกระแสทีจ= ะนํ าไปสู่พระนิพ พาน4 หมายความว่าสภาพจิตทีเ= ข้าถึงกระแสพระ
นิพพานหรือ ความว่าง พระนิพพานกับความว่าง โดยความหมายเป็ นสิง= เดียวกัน มีสุภาษิตว่า นิพพานัง ปรมัง สุญญัง
แปลว่า พระนิพพานคือว่างอย่างยิง= ว่างอย่างยิง= หมายถึงว่างถึงทีส= ุด ว่างชนิดทีไ= ม่มขี อบเขต จิตทีเ= ข้าถึงกระแส มองเห็น
พระนิพพานหรือความว่างอย่างชัดเจน จิตทีอ= ยูใ่ นระดับโสดาบันนันE ต้องละสังโยชน์สามอย่างข้างต้นได้เด็ดขาด
เพื=อการกําหนดได้ง่ายขึนE สําหรับผูเ้ ริม= ต้นการศึกษา จะอธิบายถึงสิง= ทีเ= รียกว่า สังโยชน์ ให้ตลอดสายก่อน
คําว่า สังโยชน์ แปลว่า ผูกพันอย่างพรังพร้
= อม หรือกิเลสทีผ= กู ใจสัตว์ หมายถึงสิง= ทีเ= ข้ามาผูกมัดจิตไม่ให้อสิ ระ สิง= ทีผ= กู พันจิต
ให้เป็ นทุกข์ มีอยู่ 10 อย่าง ได้แก่
1. สักกายทิ ฏฐิ คือ ความเห็นว่าเป็ นตัวของตน, ความเห็นเป็ นเหตุถอื ตัวตน เช่น เห็นรูปเป็ นตนเป็ นต้น5
กองแห่งชาติเป็ นตัวตนมองเห็นว่าชีวติ หรือรูปนามหรือ ขันธ์หา้ เป็ นอัตตา ทีจ= ริงโดยธรรมชาติรปู นามหรือขันธ์หา้ เป็ น
อนัตตา เป็ นเพียงมายา แต่ปุถุชนสําคัญผิดว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็ นตัวเป็ นตนทีม= อี ยู่จริง ฉะนันE ปุถุชนจึง
มองไม่เห็นพระนิพพาน ก็เพราะตัวตนของรูปนามหรือขันธ์หา้ ปิ ดบังไว้ ส่วนภาวะจิตทีเ= ป็ นโสดาบันมองเห็นด้วยปั ญญาว่า
รูปนามหรือขันธ์หา้ ว่างเปล่าไม่ได้มอี ยู่จริง เมือ= ไม่มรี ปู นามหรือขันธ์หา้ เป็ นตัวตนเข้ามาปิ ดบัง จึงมองเห็นพระนิพพานหรือ
ความว่างอย่างชัดเจนเหมือนพระจันทร์ทป=ี ราศจากเมฆหมอกบดบัง
2. วิจิกิจฉา คือ ความลังเลไม่ตกลงได้, ความไม่แน่ใจ ความสงสัย, ความเคลือบแคลงในกุศลธรรมทังE หลาย,
ความลังเลเป็ นเหตุให้ไม่แน่ ใจในปฏิป ทาเครื=องดําเนินของตน6 หมายถึง ลังเลสงสัยต่อพระรัตนตรัย คือไม่แน่ ใจในพระ
รัตนตรัย โดยเฉพาะในพระธรรม อันเป็ นคําสอนในพระพุทธองค์
3. สีลพั พตปรามาส คือ ความยึดถือว่าบุคคลจะบริสุทธิหลุ
t ดพ้นได้ดว้ ยศีลและวัตร (คือถือว่าเพียงประพฤติ
ศีลและวัตรให้เคร่งครัดก็พอทีจ= ะบริสทุ ธิหลุ
t ดพ้นได้ ไม่ตอ้ งอาศัยสมาธิและปั ญญาก็ตาม ถือศีลและวัตรทีง= มงายหรืออย่างงม
งายก็ตาม), ความถือศีลพรต โดยสักว่าทําตาม ๆ กันไปอย่างงมงาย หรือโดยนิยมว่าขลังว่าศักดิสิt ทธิ t ไม่เข้าใจความหมาย
และความมุง่ หมายทีแ= ท้จริง, ความเชือ= ถือสิง= ศักดิสิt ทธิด้t วยเข้าใจว่าจะมีได้ดว้ ยศีลหรือพรตอย่างนีEล่วงธรรมดาวิสยั 7
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4. กามราคะ คือ ความกําหนัดด้วยอํานาจกิเลสกาม, ความใคร่กาม8 หมายถึง ความยินดี พอใจในรูป เสียง
กลิน= รส โผฏฐัพพะ ทีน= ่าปรารถนา โดยเฉพาะรูป เสียง กลิน= รส โผฏฐัพพะของเพศตรงกันข้าม
สิง= ทีเ= รียกว่า กาม มีอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ 1) วัตถุกาม หมายถึง วัตถุอนั น่าใคร่ 5 ประการ หรือกามคุณห้า ก็คอื
รูป เสียง กลิน= รส โผฏฐัพพะของเพศตรงกันข้ามดังทีไ= ด้กล่าวมาแล้ว 2) กิเลสกาม หมายถึง ความรูส้ กึ ยินดี พอใจทีม= ตี ่อรูป
เสียง กลิน= รส โผฏฐัพพะ เป็ นความรูส้ กึ ทีเ= กิดขึนE มาในจิตใจ
จิตทีอ= ยู่ในระดับ โสดาบันยังละกามราคะไม่ได้ ดังนันE ฆราวาสทีเ= ป็ นโสดาบันจึงมีคู่ครอง มีลูกได้ แต่ไม่ได้
เกีย= วข้องชนิดทีห= ลงใหลมัวเมาอย่างปุถุชน
5. ปฏิ ฆะ คือ ความขัดใจ, แค้นเคือง, ความขึงE เคียด, ความกระทบกระทังแห่
= งจิต ได้แก่ความทีจ= ติ หงุดหงิด
9
ด้วยอํานาจโทสะ เช่น เห็นใครทีม= กี ิรยิ าไม่ถูกตา วาจาไม่ถูกหู ก็หงุดหงิด ขุ่นเคือง, ผู้นําเสนอผลงานบนเวที เมื=อมีผู้
วิพากษ์ กล่าวถึงความบกพร่อง หรือความไม่ดี ไม่สมบูรณ์ของงานทีน= ําเสนอ ก็หงุดหงิด ไม่พอใจ เป็ นต้น
6. รูปราคะ คือ ความติดใจในรูปธรรม คือ ติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน หรือรูปธรรมอันประณีต10 หมายถึง
เช่น มีความพอใจอยู่ในรูปฌานทังE สี= ได้แก่ ปฐมฌาน คือ ฌานที= 1, ทุตยิ ฌาน คือ ฌานที= 2, ตติยฌาน คือ ฌานที= 3, และ
จตุตถฌาน คือ ฌานที= 4 จิตใจทีย= งั ติดอยู่ในรสของรูปฌานก็ยงั ไม่อสิ ระ
7. อรูปราคะ คือ ความติดใจในอรูปธรรม, ความติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน, ความปรารถนาในอรูปภพ11
หมายถึง ความยินดี พอใจอยู่กบั สิง= ทีไ= ม่ใช่รูป เช่น เกียรติยศชือ= เสียง ความดี บุญกุศล ทําความดีแล้วก็ยดึ ถือในความดี
ทําบุญแล้วก็ยดึ ในบุญ ความดีหรือบุญถ้าเข้าไปยึดถือก็กลายเป็ นของหนักเหมือนกัน การทําความดี ถ้าประกอบด้วยอวิชชา
ก็เป็ นความดีทไ=ี ม่บริสทุ ธิ t และกลายเป็ นของหนัก ถ้าการทําความดีนนั E ประกอบด้วยสติปัญญา ก็จะเป็ นความดีทบ=ี ริสุทธิและ
t
ไม่หนักหรือความพอใจในอรูปฌานทังE 4 ได้แก่ อากาสานัญ จายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ และเนว
สัญญานาสัญญายตนะ จิตทีเ= พลินอยู่ในรสของอรูปฌานนันE ก็ยงั ไม่อสิ ระเหมือนกัน
8. มานะ คือ ความถือตัว, ความสําคัญตนว่าเป็ นนัน= เป็ นนี= ในพระไตรปิ ฎกได้กล่าวถึงมานะไว้มากหลายชุด
ตังE แต่หมวด 1 ถึงหมวด 10, อย่างน้อยพึงทราบมานะ 3 ทีต= รัสไว้ดว้ ยกันกับ ตัณหา 3 คือ 1. มานะ ความถือตัวอยู่ภายใน
โดยมีตวั ตนทีต= อ้ งให้ความสําคัญ ทีจ= ะพะนอบําเรอจะยกจะชูให้ปรากฏหรือให้เด่นขึนE ไว้ อันให้คาํ นึงทีจ= ะแบ่งแยกเราเขา จะ
เทียบ จะแข่ง จะรูส้ กึ กระทบกระทัง= 2. อติมานะ ความถือตัวเกินล่วง โดยสําคัญตนหยาบรุนแรงขึนE เป็ นความยกตัวเหนือ
เขา ดูถูกดูหมิน= เหยียดหยามผูอ้ น=ื 3. โอมานะ ความถือตัวตํ=าต้อย โดยเหยียดตัวลงเป็ นความดูถูกดูหมิน= ตนเอง12
9. อุทธัจจะ คือ ความฟุ้งซ่าน, จิตส่าย, ใจวอกแวก13 หมายถึง ความคิดฟุ้ งซ่านแต่เ ป็ นความคิดฟุ้งซ่านที=
ละเอียด ต่างจากความคิดฟุ้งซ่านทีเ= ป็ นนิวรณ์ ซึ=งมีลกั ษณะทีห= ยาบถึงขนาดทําให้เกิดความรูส้ กึ รําคาญซ้อนขึนE มาด้วย ที=
เรียกว่า อุทธัจจะกุกกุจจะ แปลว่า ความฟุ้งซ่านและรําคาญ
แม้เป็ นความคิดในเรือ= งของธรรมะ (ธรรมะคิด) ถ้าขาดสติ สัมปชัญญะ ความคิดก็จะปรากฏเป็ นอัตตาตัวตน
และกลายเป็ นความคิดฟุ้ ง ซ่ านไปเหมือนกัน แต่ถ้าเป็ นความคิดทีป= ระกอบด้วยสติ สัมปชัญญะเป็ นความคิดที=บริสุทธิ t
ความคิดนันE จะไม่ปรากฏเป็ นอัตตา (อนัตตา) ความคิดอย่างนีEเรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์
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10. อวิชชา คือ ความไม่รจู้ ริง, ความหลงอันเป็ นเหตุไม่รจู้ ริง มี 4 คือความไม่รอู้ ริยสัจจ์ 4 แต่ละอย่าง (ไม่รู้
ทุกข์ ไม่รเู้ หตุเกิดทุกข์ ไม่รคู้ วามดับทุกข์ ไม่รทู้ างให้ถงึ ความดับทุกข์) อวิชชา 8 คือ อวิชชา 4 และเพิม= 5. ไม่รอู้ ดีต 6. ไม่รู้
อนาคต 7. ไม่รทู้ งั E อดีตทังE อนาคต 8. ไม่รปู้ กิจจสมุปบาท14 หมายถึง ความไม่รแู้ จ้งในการเอา
ชนะความทุกข์ในทางจิตใจ โดยหลักก็คอื ไม่รอู้ ริยสัจทังE 4: ไม่รวู้ ่าความทุกข์ คือ อะไร ไม่รวู้ ่าเหตุให้เกิดทุกข์ คือ อะไร ไม่รู้
ว่าความ ไม่เป็ นทุกข์ คืออะไรและไม่รูว้ ่าวิธปี ฏิบตั ิเพื=อความไม่เ ป็ นทุกข์ คือ อะไร แม้มคี วามรูใ้ นทางโลกสูง เช่น สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก หรือแม้จะมีความรูใ้ นทางธรรมกว้างขวาง แต่อยู่ในรูปของปริยตั ิ ทีเ= รียกว่าพหูสตู ถ้ายังดีใจ
เสียใจเป็ นคนเห็นแก่ตวั ก็แสดงว่ายังมีอวิชชาอยู่นัน= เอง ตรงกันข้ามแม้ไม่มคี วามรูใ้ นทางโลกสูง หรืออาจจะไม่มคี วามรู้
ในทางธรรมทีเ= ป็ นทฤษฎี แต่ถ้าผูน้ ันE จิตใจสะอาด สว่าง สงบ แสดงว่าไม่มอี วิชชา ฉะนันE ความหมายของอวิชชาทีเ= ป็ น
สังโยชน์ คือ ไม่รใู้ นการดับทุกข์
หันมาศึกษาถึงโสดาบัน ซึ=งเป็ นอริยบุคคลจําพวกแรกกันอีกครังE หนึ=ง คําว่า โสดาบัน หมายถึง สภาพจิตที=
เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็ นบางส่วน มองเห็นความว่าง (สุญญตา) เป็ นเป้ าหมายทีช= ดั เจน เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมก็ได้
ธรรม หมายถึง พระนิพพานหรือความว่างตามในทีน= Eี หมายถึง ตาปั ญญา ดวงตาเห็นธรรมก็คอื มีปัญญาเห็นแจ้งต่อพระ
นิพพานหรือภาวะของความว่าง ทีไ= ด้อธิบายไปแล้วในตอนแรกว่า สภาพจิตทีเ= ป็ นโสดาบันละสังโยชน์สามอย่างข้างต้นได้
เด็ดขาด คือ สักกายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา และ สีลพั พตปรามาส
อริยบุคคลจําพวกทีส= อง สกิ ทาคามี ซึ=งแปลว่า ผูก้ ลับมาอีกครังE เดียว หมายความว่า สภาพจิตทีย= อ้ นกลับมา
ยินดีในกามราคะเพีย งครังE เดีย ว หรือย้อนกลับ มายินร้ายในปฏิฆ ะเพีย งครังE เดีย ว ภาวะจิตที=อยู่ในระดับสกิทาคามี ละ
สังโยชน์สามอย่างข้างต้นได้เหมือนกับโสดาบัน แต่ทาํ ราคะ โทสะ โมหะ ให้เบาบางกว่าโสดาบัน หมายความว่า เกิดกาม
ราคะและปฏิฆะน้อยกว่าโสดาบัน ทีจ= ริงคําว่ากลับมาอีกครังE เดียว ไม่ใช่ว่ากลับมาครังE เดียวจริง ๆ ตามศัพท์ แต่หมายถึง
กลับมายินดียนิ ร้ายน้อยทีส= ดุ
อริยบุคคลจําพวกทีส= าม อนาคามี ตามศัพท์แปลว่า ผูไ้ ม่กลับมาอีก หมายความว่า ภาวะจิตทีไ= ม่ยอ้ นกลับมา
ยินดีในกาม ราคะ และไม่ยอ้ นกลับมายินร้ายในปฏิฆะอีก สภาพจิตทีอ= ยู่ในระดับอนาคามี ละสังโยชน์ หา้ อย่างเบืEองต้นได้
เด็ดขาด ตังE แต่สกั กายทิฏฐิ วิจกิ จิ ฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะและปฏิฆะสังโยชน์หา้ อย่างนีE เรียกว่า โอรัมภาคิยสังโยชน์
แปลว่า สังโยชน์เบืEองตํ=า เป็ นสังโยชน์ในชันE หยาบ ๆ สติปัญญาระดับอนาคามีละได้หมด แต่กย็ งั มีสงั โยชน์อกี ห้าอย่างทีม= ี
โอกาสเข้ามารบกวนจิตใจได้ ต้องใช้สติปัญญาในระดับอรหันต์จงึ จะละได้หมด
อริยบุคคลจําพวกทีส= ก=ี ค็ อื อรหันต์ คําว่า อรหันต์ท่านให้ความหมายไว้ 5 อย่าง 1) ผูไ้ กลจากกิเลส หมายถึง
ภาวะจิตทีไ= กลจากสังโยชน์ ทงั E 10 อย่าง ปราศจากความทุก ข์ด้ว ยประการทังE ปวง 2) ผู้กําจัดข้าศึกคือกิเ ลสได้แ ล้ว มี
สติปัญญาทีส= ามารถเอาชนะข้าศึก คือ กิเลสได้เ ด็ดขาด 3) ผู้หกั กรรมสังสารจักรเสร็จแล้ว อยู่เ หนือวงจรของกิเลส กรรม
วิบาก 4) ผูค้ วรแก่การบูชา ผูท้ เ=ี ป็ นพระอรหันต์นนั E บริสทุ ธิถึt งทีส= ุด จึงเป็ นผูค้ วรได้รบั การบูชา และ 5) ผูไ้ ม่มคี วามลับถ้าใน
ภาษาศีลธรรม หมายถึง เป็ นผูซ้ =อื ตรง เป็ นผูเ้ ปิ ดเผย ถ้าในภาษาปรมัตถ์ หมายถึง เป็ นผูร้ แู้ จ้งแทงตลอดในทุกแง่ทุกมุม ใน
เรือ= งของจิตใจไม่มอี ะไรเป็ นความลับอีกต่อไป
ตกลงว่าอริย บุค คลตามหลัก ของพุทธศาสนามีอยู่ 4 จําพวก คื อ โสดาบัน, สกิ ทาคามี, อนาคามี และ
อรหันต์ ผูท้ เ=ี ป็ นปุถุชน จิตใจยังอยูใ่ นฝ่ ายโลกิยธรรม มองไม่เห็นโลกตามทีเ= ป็ นจริง เพราะถูกอัตตาของนามรูปปิ ดบัง ส่วน
อริยบุคคลนันE จิตใจอยู่ฝ่ายโลกุตรธรรม มองเห็นโลกตามทีเ= ป็ นจริง เพราะไม่มอี ตั ตาของรูปนามปิ ดบัง มีสติสมั ปชัญญะเห็น
ว่ารูปนามว่างเปล่า เป็ นเพียงมายา คือ ของหลอก มีโดยสมมติ แต่ไม่มโี ดยปรมัตถ์
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บทสรุป
จากเอกสารต่าง ๆ ทีน= ําเสนอ พอสรุปได้ว่า พระอริยบุคคล มี 4 ประเภท คือ 1) พระโสดาบัน ละสังโยชน์ 3 ข้อ
ต้นได้ คือ สักกายทิฏฐิ ความเห็นว่าเป็ นตัวของตน, วิจกิ จิ ฉา ความลังเลสงสัย, และสีลพั พตปรามาส ความถือมันศี
= ลพรต 2)
พระสกิทาคามี นอกจากละสังโยชน์ 3 ข้อต้นได้แล้ว ยังทําสังโยชน์ขอ้ 4 และ 5 ให้เบาบางลงด้วย คือ กามราคะ ความติด
ใจในกามคุณ, และปฏิฆะ ความกระทบกระทังในใจ
=
3) พระอนาคามี ละสังโยชน์ 5 ข้อต้นได้หมด 4) พระอรหัน ต์ ละ
สัง โยชน์ ท ังE 10 ข้อ บุ ค คลผู้ ใ ดเป็ น พระโสดาบัน , พระสกิ ท าคามี, พระอนาคามี, พระอรหัน ต์ ไม่ มีวุ ฒ ิบ ัต ร หรือ
ประกาศนียบัตร ไว้ตดิ ข้างฝาบ้านเพือ= โชว์ให้ใคร ๆ ได้รู้ และก็ไม่มใี ครประกาศตนว่า ฉันนี=แหละเป็ นพระโสดาบัน เป็ นพระ
สกิทาคามี เป็ นพระอนาคามี หรือเป็ นพระอรหันต์ เพราะการปฏิบตั ใิ นทางพระพุทธศาสนานันE รูไ้ ด้เฉพาะตน ดังบทสวด
มนต์ทาํ วัตรเช้า ธัมมาภิถุตงิ ว่า “ปั จจัตตัง เวทิตพั โพ วิญzูห ิ : เป็ นสิง= ทีผ= รู้ กู้ ร็ ไู้ ด้เฉพาะตน”15
ตัวท่านเอง อยู่ในระดับไหนกันบ้าง ท่านเองนันแหละเป็
=
นผูร้ ไู้ ด้ดว้ ยตัวของท่านเอง ผูอ้ น=ื ไม่รู้ ทุกวันนีEทา่ นยังชอบ
ทานอาหารอร่อย ๆ หรือไม่ ร้านอาหารใกล้ ๆ บ้าน ใกล้ ๆ ทีท= าํ งานของท่านก็ม ี แต่ทา่ นไม่รบั ประทาน ต้องขับรถไปไกล ๆ
เพื=อไปร้านอาหารประเภทเดียวกันกับ ทีอ= ยู่ใกล้บา้ นของท่าน เพราะว่าทีน= ัน= อร่อยกว่า ยิง= ท่านชายบางท่านชอบดูภาพโป๊
ภาพเปลือย ส่งให้กนั ทาง Line ทาง Facebook แสดงว่าท่านยังละกาม ไม่ได้ ท่านก็ยงั คงไปไม่ถงึ พระอนาคามี ทีก= ล่าวนีE
อาจจะไกลตัวเกินไป เพราะพระอนาคามีนนั E ละกามได้หมด คือละสังโยชน์ได้ทงั E 5 ข้อต้น ยกตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ=ง
ถ้าท่านเป็ นคนต่างถิน= ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพแห่งใดแห่งหนึ=ง ท่านไปล่าช้า ทีน= ัง= ทีเ= ป็ นเก้าอีนE วม มีผา้ ขาวหุม้ พนัก
พิงทีอ= ยู่แถวหน้า ๆ มีผหู้ ลักผูใ้ หญ่ในพืนE ที= นักการเมืองท้องถิน= และคณะนัง= กันเต็มหมดแล้ว ท่านต้องนังเก้
= าอีEพลาสติกรวม
กับชาวบ้านในแถวกลาง ๆ หรือ ท้าย ๆ ท่านนึกหงุดหงิดในใจไหมว่า “ฉันเป็ นถึงผูอ้ ํานวยการ... ทําไมไม่มใี ครมาเชิญฉัน
ไปนังที
= .= ..ถ้าเก้าอีไE ม่พอก็ควรวางแผนสํารองเผือ= VIP ทีม= ไิ ด้คาดหมายด้วยไว้ส”ิ แสดงว่าท่านก็ยงั ไม่ละ สักกายทิฏฐิ บางคน
เกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังนึกว่าตัวเองเป็ น ผอ. อยู่ ท่านยังบนสิง= ศักดิสิt ทธิเพื
t =อขอให้ทา่ นได้รบั สิง= นันE สิง= นีEอยู่หรือไม่ ยัง
ไปไหว้ต้น ไม้ ขัดถูต้นไม้เ พื=อขอเลขหวยอยู่หรือไม่ ถ้ายังเป็ นอยู่แ สดงว่าท่า นก็ย งั ละสังโยชน์ ขอ้ 1-3 ไม่ได้ ก็ย งั ไม่ใ ช่
โสดาบัน หากท่านพิจารณาจากสังโยชน์ทงั E 10 ข้อแล้ว ประเมินตนเองว่าท่านอยู่ในระดับใด หากไม่เ ข้าเกณฑ์เลย แม้
โสดาบันก็ยงั เป็ นไม่ถงึ ก็ไม่ตอ้ งน้อยใจ ขอให้รกั ษาศีล 5 ให้บริสทุ ธิไว้
t ค่อยปฏิบตั ไิ ปตามกําลัง ไม่วนั ใดวันหนึ=งท่านคงจะ
พบเองว่าชีวติ ของท่านเปลีย= นแปลงไปในทางทีด= ขี นEึ เพราะศีล 5 ได้ชอ=ื ว่าเป็ นจริยธรรมพืEนฐานสําหรับการเป็ นมนุษย์ ดังที=
บ้านสุขแท้จริง16 กล่าวถึงศีล 5 ว่า ศีล 5 นีE ในภาษาบาลีเดิมเรียกว่า "มนุษยธรรม" (ธรรมทีท= าํ ให้คนให้เป็ นมนุษย์) เพราะผู้
ปฏิบตั ติ ามศีล 5 ได้ ย่อมเป็ นคนคุณภาพทีส= ามารถยกชีวติ ให้พฒ
ั นาขึนE มาอีกระดับหนึ=ง จากปุถุชนทัวไป
= ทีย= งั คงใช้ชวี ติ โดย
การชักจูงของสัญชาตญาณเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนผู้ปฏิบตั ติ ามศีล 5 แล้วนันE จะก้าวเข้าสู่การเป็ นมนุ ษย์ผูพ้ ร้อมทีจ= ะร่วมเป็ น
หุน้ ส่วนแห่งสังคมอารยะ ทีส= ามารถจะนําพาทังE ชีวติ ของตน ของคนอืน= และของสังคมโดยรวม ไปสูค่ วามร่มเย็นเป็ นสุขอย่าง
เกือE กูลกันในวงกว้างทัวทั
= งE โลก
หากท่านมีปัญหาเกีย= วกับคําศัพท์ใด ๆ ทางพระพุทธศาสนา ก็ลองไปกราบนมัสการถามพระคุณเจ้า ตามวัดใกล้
ๆ บ้านของท่าน โดยเฉพาะอย่างยิง= พระคุณเจ้าทีม= คี ําว่า “พระมหา...” นําหน้านาม หรือถามคฤหัสถ์ทส=ี งั คมเรียกท่านว่า
“มหา” ก็จะได้คาํ ตอบและหายสงสัยในสิง= นันE
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อ้างอิงมาจาก บททําวัตรสวดมนต์ ประจําศูนย์พฒ
ั นาจิตเฉลิมพะเกียรติ วัดรํ=าเปิ ง (ปโปทาราม), พิมพ์ครังE ที= 8, (เชียงใหม่: หจก.
โรงพิมพ์ชา้ งเผือก, 2556), หน้า 4.
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