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บทคัดยอ 

 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ ๑) เพ่ือศึกษาอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูล

ในพระพุทธศาสนา ๒) เพ่ือศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา ๓) เพ่ือบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูล

ดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา และ ๔) เพ่ือนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ 

"รูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา"  

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากพระไตรปฏก  

ตําราและเอกสารท่ีเก่ียวของเปนหลัก และการสัมภาษณเชิงลึก พระภิกษุสงฆ ๑๐ รูป ผูทรงคุณวุฒิ 

๔ คนแลวนําขอมูลท่ีไดมาอธิบายในเชิงพรรณนาวิเคราะห   

ผลการวิจัยพบวา 

๑. อกุศลมูลมี ๓ ประการ ไดแก โลภมูล โทสะมูล และโมหะมูล โลภะมูล คือ ความอยาก 

ความใคร จนทําใหเกิด การคอรรัปชั่น การลักทรัพยผูอ่ืน การปลน การหลอกลวง การลวงประเวณี 

และการเสพยาเสพติด การพูดเท็จ การฉอโกง การพูดจาเพอเจอไรสาระ การจองท่ีจะเอาสิ่งของของ

ผูอ่ืน และเห็นผิดจากคลองธรรม เห็นไมตรงตามจริง โทสะมูล หมายถึง ความปองราย ความมุงราย 

ความขัดเคือง ความขุนเคือง ความพยาบาทแหงจิต จนใหเกิดการฆาสัตว การพูดสอเสียด การพูดคํา

หยาบ และโมหะมูล หมายถึง การท่ีไมรูตามความเปนจริงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ

อันมีความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดา 

๒. พละ ๕ คือ ศรัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ ศรัทธาพละ คือ 

ความเชื่อท่ีสามารถนําไปสูความหลุดพนจากอกุศล ไดแก เชื่อม่ันในพระรัตนตรัย ศรัทธาเหมือน

หัวหนาในการกระทําความดีตาง ๆ วิริยพละ ไดแก สัมมัปปธาน ๔ ประการ สติพละ ไดแก การ
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เจริญสติปฏฐาน ๔  สมาธิพละ คือ การตั้งม่ันในการเจริญกรรมฐาน และปญญาพละ คือ การรูตาม

ความเปนจริง ในปฏิจจสมุปบาท ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ และอริยสัจ ๔ 

๓. วิธีการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา สรุปไดดังตอไปนี้ การศรัทธาใน

พระรัตนตรัย ผลของกรรม จะทําใหเกิดการทําบุญ ทําทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา การตั้งความ

เพียรในการละความชั่ว และทําความดีอยางตอเนื่อง จิตใจจึงจะสงัดจากอกุศลธรรม การไมประมาท

ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเจริญสติปฏฐาน จิตใจจะหลุดพนจากอกุศล  การตั้งม่ันในอารมณ

กรรมฐาน เพ่ือจะไดเกิดปญญาท่ีลึกซ้ึง และการรูตามความเปนจริงในปฏิจจสมุปบาท การรูแจงใน

ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ไตรลักษณ อริยสัจ ๔ คือ การบรรเทาอกุศลมูล   

ในการเจริญพละ ๕ นั้น จะตองปรับใหเสมอกัน ไดแก ๑) ศรัทธา และปญญาใหเสมอกัน  

๒) สมาธิ และวิริยะใหเสมอกัน สวนสตินั้นไมมีเกิน จะตองมีทุกขณะ  

๔. องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย คือ “รูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ใน

พระพุทธศาสนา” เรียกวา “LGR Model” ไดแก เม่ือสามารถบรรเทาโลภะมูลแลว จะเปนผูท่ีมี

จาคะ เม่ือสามารถบรรเทาโทสะมูลแลว จะเปนผูท่ีมีเมตตา และเม่ือสามารถบรรเทาโมหะแลว จะ

เปนผูท่ีมีความเห็นชอบ มีสัมมาทิฏฐิในการดําเนินชีวิตประจําวันดวยทางสายกลาง และเห็นชอบใน

ทุกขอริยสัจ ๔  
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were as follows; 1) to study unwholesome roots 

and how to relieve unwholesome roots in Buddhism, 2) to study Bala (Power) in 

Buddhism, and 3) to propose a guideline and a new body of knowledge on relieving 

unwholesome roots with Bala in Buddhism. The data for this qualitative study were 

from the Tipitaka, books, documents, and in-depth interviews with 10 monks and  

4) experts. The results of the study were presented in a descriptive method. 

The results of the study found that: 

1. Three unwholesome roots consist of reed, hatred, and delusion. Greed 

means a strong wish or desire to get something more and more, hatred refers to a 

strong feeling of dislike, hate, irritation, and ill-will, and delusion designates not 

understanding the reality of form, feeling, perception, mental formations, and 

consciousness.  

2. Bala or powers are confidence, effort, mindfulness, concentration, and 

wisdom. Confidence or Saddha can lead to the salvation of unwholesome, effort 

refers to the Four Great Efforts, mindfulness means the Four Foundations of 

Mindfulness, concentration is cultivating in meditation, and wisdom means the true 

knowledge in Dependent Origination, the Five Aggregates, the Twelve Spheres, the 

Eighteen Elements, and the Four Noble Truths. 
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3. How to relieve unwholesome roots with Bala in Buddhism is that;           

1. Confidence in the Triple Gems, Kamma and its results, merit making, observing 

the precepts, and cultivating meditation, 2. Effort in avoiding evil, doing good, and 

purifying the mind in order to be seclusion from unwholesome, 3. Mindfulness in 

daily life living and foundations of mindfulness to release from unwholesome,       

4. Keeping one-pointed of mind in meditation to obtain wisdom, and 5. Having the 

realization in Dependent Origination, the Five Aggregates, the Twelve Spheres, 

Eighteen Elements, the Three Common Characteristics, and the Four Noble Truths 

to relieve the unwholesome roots.  

In cultivating Bala, equal adjustment is necessary. Confidence and wisdom 

are equally adjusted, concentration and efforts are also adjusted equally, and 

mindfulness is a must in every step. 

4. A new body of knowledge on relieving unwholesome roots with Bala in 

Buddhism is called “LGR Model”. When greed is relieved, generosity can occur, 

when hatred is relieved, loving-kindness is occurred, and delusion is relieved, the 

Right View is occurred. The one with the Right View can live the life by the Middle 

Way and realize the suffering in the Four Noble Truths.   
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 ขุ.ป. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  ปฏิสมฺภิทามคฺค  

 ขุ.อป. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  อปทาน 

 

พระอภิธรรมปฎก 

 อภิ.สงฺ. อภิธมฺมปฏก  ธมฺมสงฺคณี  

 อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก  วิภงฺค   

 อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก  ปฏน  

    

อรรถกถาพระวินัยปฎก  
 วิ.อ.   วินยปฎก   สมนฺตปาสาทิกา   มหาวิภงฺคฏกถา  

  

อรรถกถาพระสุตตันตปฎก 

 ที.สี.อ. สุตฺตนฺตปฏก  ทีฆนิกาย  สีลกฺขนฺธวคฺคฏกถา 

 ม.มู.อ. สุตฺตนฺตปฏก  มชฺฌิมนิกาย  มูลปณฺณาสกฏกถา  

 สํ.ม.อ. สุตฺตนฺตปฏก  สํยุตฺตนิกาย  มหาวารวคฺคฏกถา 

 ขุ.ธ.อ. สุตฺตนฺตปฏก  ขุทฺทกนิกาย  ธมฺมปทฏกถา 

 ขุ.เถรี.อ. สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  เถรีคาถาฏกถา 

 ขุ.ม.อ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย  สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสฏกถา 

 ขุ.ป.อ.  สุตฺตนฺตปฏก ขุทฺทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคฏกถา 

 

อรรถกถาพระอภิธรรมปฏก 

 อภิ.สงฺ.อ. อภิธมฺมปฏก  ธมฺมสงฺคณี อฏกถา 

 อภิ.วิ.อ. อภิธมฺมปฏก  วิภงฺค  อฏกถา  

 



ซ 

 

 สําหรับการอางอิงตัวหมายเลขหลังคํายอ  ๒ แบบ  

๑) แบบ ๒ ตอน ใชกับการอางอิงอรรถกถาโดยระบุหมายเลขเลม/หนา. หลังคํายอ เชน 

วิ.อ. ๑/๑๓๕-๑๓๖. หมายถึง วินยปฏก  สมนฺตปาสาทิกา  มหาวิภงฺคฏกถา เลม ๑ หนา ๑๓๕-

๑๓๖ เปนตน  

๒) การอางอิงแบบ ๓ ตอน ใชกับการอางอิงพระไตรปฎก โดยระบุหมายเลข เลม/ขอ/หนา. 

หลังคํายอ เชน วิ.มหา. ๖/๒๓๑/๕๘๒. หมายถึง วินยปฏก  มหาวิภงฺค  เลม ๖ ขอ ๒๓๑ หนา ๕๘๒  

เปนตน 

 

    

 

 

  



สารบัญ 

 

 หนา 

  

บทคัดยอภาษาไทย ก 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ค 

กิตติกรรมประกาศ จ 

สารบัญคํายอ ฉ 

สารบัญ ฌ 

  

บทที่ ๑ บทนํา ๑ 

 ๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ๑ 

  ๑.๒ วัตถุประสงคของการวิจัย ๔ 

 ๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย ๕ 

 ๑.๔ วิธีดําเนินการวิจัย  ๕ 

 ๑.๕ เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ๖ 

 ๑.๖ ประโยชนท่ีไดรับ ๑๔ 

 ๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ๑๔ 

 ๑.๘ คํานิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย ๑๗ 

  

บทที่ ๒  อกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา ๑๘ 

 ๒.๑ ความหมายของอกุศลมูล ๑๘ 

 ๒.๒ ความโลภ (โลภมูล) ๒๐ 

  ๒.๒.๑ ความโลภ (โลภมูล) ในพระไตรปฏก ๒๐ 

  ๒.๒.๒ ความโลภ (โลภมูล) ในคัมภีรอรรถกถา ๓๑ 

  ๒.๒.๓ ความโลภ (โลภมูล) ในคัมภีรปกรณวิเสส ๓๕ 

  ๒.๒.๔ วิธีการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ตามแนวพระพุทธศาสนา ๔๑ 

  ๒.๒.๕ วิธีการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ตามแนวตะวันตก ๔๖ 

  ๒.๒.๖ สาเหตุของความโลภ (โลภมูล) ๔๗ 

  ๒.๒.๗ โทษท่ีเกิดจากความโลภ (โลภมูล) ๕๐ 



ญ 

 

 ๒.๓ ความโกรธ (โทสมูล)   ๕๓ 

  ๒.๓.๑ ความโกรธ (โทสมูล) ในพระไตรปฎก ๕๓ 

  ๒.๓.๒ ความโกรธ (โทสมูล) ในคัมภีรอรรถกถา ๖๑ 

  ๒.๓.๓ ความโกรธ (โทสมูล) ในคัมภีรปกรณวิเสส ๖๕ 

  ๒.๓.๔ วิธีการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) 

        ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๖๘ 

  ๒.๓.๕ วิธีการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล)  

        ตามแนวตะวันตก 

 

๗๒ 

  ๒.๓.๖ สาเหตุของความโกรธ (โทสมูล) ๗๔ 

  ๒.๓.๗ โทษของความโกรธ (โทสมูล) ๗๕ 

 ๒.๔    ความหลง (โมหมูล) ๗๖ 

  ๒.๔.๑  ความหลง (โมหมูล) ในพระไตรปฎก ๗๗ 

  ๒.๔.๒ ความหลง (โมหมูล) ในคัมภีรอรรถกถา ๘๑ 

  ๒.๔.๓ ความหลง (โมหมูล) ในคัมภีรปกรณวิเสส ๘๓ 

  ๒.๔.๔ วิธีการบรรเทาความหลง (โมหมูล) 

         ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 

๘๖ 

  ๒.๔.๕ สาเหตุของความหลง (โมหมูล) ๘๘ 

  ๒.๔.๖ โทษของความหลง (โมหมูล) ๘๙ 

    

บทที่ ๓   พละ ๕ ในพระพุทธศาสนา ๙๒ 

 ๓.๑ ความหมายของพละ ๕  ๙๒ 

 ๓.๒. ศรัทธาพละ ๙๔ 

   ๓.๒.๑ ศรัทธาพละในพระไตรปฎก  ๙๔ 

     ๓.๒.๒ ศรัทธาพละในคัมภีรอรรถกถา  ๑๐๐ 

   ๓.๒.๔ ศรัทธาพละในคัมภีรปกรณวิเสส ๑๐๓ 

 ๓.๓ วิริยะพละ ๑๐๕ 

   ๓.๓.๑ วิริยะพละในพระไตรปฎก  ๑๐๕ 

   ๓.๓.๒ วิริยะพละในคัมภีรอรรถกถา ๑๐๘ 

   ๓.๓.๓ วิริยะพละในปกรณวิเสส ๑๑๓ 

    

    

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B0
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 ๓.๔ สติพละ ๑๑๕ 

  ๓.๔.๑ สติพละในพระไตรปฎก  ๑๑๕ 

  ๓.๔.๒ สติะพละในคัมภีรอรรถกถา ๑๒๐ 

  ๓.๔.๓ สติพละในคัมภีรปกรณวิเสส ๑๒๔ 

 ๓.๕ สมาธิพละ ๑๓๑ 

  ๓.๕.๑ สมาธิพละในพระไตรปฎก  ๑๓๑ 

  ๓.๕.๒ สมาธิพละในคัมภีรอรรถกถา ๑๓๕ 

  ๓.๕.๓ สมาธิพละในคัมภีรปกรณวิเสส ๑๓๗ 

 ๓.๖ ปญญาพละ ๑๔๔ 

  ๓.๖.๑ ปญญาพละในพระไตรปฎก  ๑๔๔ 

  ๓.๖.๒ ปญญาพละในคัมภีรอรรถกถา ๑๕๐ 

  ๓.๖.๓ ปญญาพละในคัมภีรปกรณวิเสส ๑๖๑ 

    

บทที่ ๔ บูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา ๑๗๒ 

          ๕.๑ การบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ๑๗๒ 

 ๔ ..๒ การใชพละ ๕ ในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ๑๗๔ 

   ๔.๒.๑. การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ๑๗๔ 

   ๔.๒.๒ การใชวิริยพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ๑๗๘ 

   ๔.๒.๓ การใชสติพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ๑๘๑ 

   ๔.๒.๔ การใชสมาธิพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ๑๘๗ 

   ๔.๒.๕ การใชปญญาพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ๑๘๙ 

 ๔ ..๓ การใชพละ ๕ ในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) ๑๙๔ 

   ๔.๓.๑ การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) ๑๙๕ 

    ๔.๓.๒ การใชวิริยพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) ๑๙๙ 

   ๔.๓.๓ การใชสติพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) ๒๐๓ 

   ๔.๓.๔ การใชสมาธิพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) ๒๑๑ 

   ๔.๓.๕ การใชปญญาพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) ๒๑๕ 

 ๔ .๔ การใชพละ ๕ ในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) ๒๒๐ 

   ๔.๔.๑ การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) ๒๒๑ 

   ๔.๔.๒ การใชวิริยพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) ๒๒๕ 

   ๔.๔.๓ การใชสติพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) ๒๒๗ 



ฏ 

 

   ๔.๔.๔ การใชสมาธิพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) ๒๓๒ 

   ๔.๔.๕ การใชปญญาพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) ๒๓๕ 

    

บทที่ ๕ สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ๒๔๒ 

 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๔๒ 

       ๕.๑.๑ อกุศลมูล ๓ และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา  ๒๔๒ 

       ๕.๑.๒ พละ ๕ ในพระพุทธศาสนา ๒๔๔ 

       ๕.๑.๓ การบรรเทาอกุศลมูลดวย พละ ๕ ในพระพุทธศาสนา ๒๔๕ 

 ๕.๒ องคความรูใหมท่ีไดจากการวิจัย ๒๔๗ 

 ๕.๓ ขอเสนอแนะ ๒๕๙ 

     ๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๕๙ 

     ๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ๒๖๐ 

    

บรรณานุกรม 

 

๒๖๑ 

บุคลานุกรม                                                                                   ๒๖๖ 

  

ภาคผนวก    ๒๗๐ 

          ภาคผนวก ก  รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ๒๗๑ 

          ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย ๒๗๔ 

          ภาคผนวก ค  แบบสัมภาษณ ๒๘๐ 

           ภาคผนวก  ง  หนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากทางบัณฑิตวิทยาลัย  ๒๙๐ 

          ภาคผนวก จ  ภาพถายบุคคลผูใหสัมภาษณ ๓๐๔ 

  

ประวัติผูวิจัย ๓๑๐ 

       



 

บทท่ี  ๑ 

บทนํา 

 

๑.๑  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

สังคมโลกยุคปจจุบัน  ไดรับผลกระทบจากปจจัยท่ีกอใหเกิดปญหาหลายดาน  ไมวาจะเปน 

ดานระบบนิเวศวิทยา ดานประชากร  ดานสิ่งแวดลอม  และดานสังคมซ่ึงมีบทบาทกําหนดวิถีชีวิตการ

ดํารงอยู  ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูคนในสังคมตองดิ้นรน  ขวนขวายในการหาเลี้ยงชีพ  ซ่ึงตางคนตางก็ตอง

เรงรีบในกิจการงานของตน เม่ือสภาวการณเปนเชนนี้ในดานการดําเนินชีวิตของแตละบุคคล จึงอาจ

กอใหเกิดปญหาตามมาหลาย ๆ ดาน  ท้ังทางรางกาย  จิตใจ  และสังคมเปนตน  เชน จิตของบุคคลท่ี

ถูกความโลภครอบงํา  จะมีอาการเต็มไปดวยความอยากอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  โทษท่ีเกิดจากความโลภมี

อิทธิพลทําใหบุคคลมีการกระทําทางกายทางวาจาอันไมนาปรารถนาของ แตละบุคคล  ไดแก ๑) การ

คอรรัปชั่น การลักทรัพยผูอ่ืน ปลน หลอกลวง  การลวงประเวณี และปญหายาเสพติด การกระทํา

ดังกลาว คือ การกระทําทางกายอันไมนาปรารถนา หรือเรียกวา กายทุจริต ๒) พูดเท็จ ฉอโกง  พูด

สอเสียด  และพูดจาเพอเจอไรสาระ การกระทําดังกลาว คือ การกระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา 

หรือ เรียกวา วจีทุจริต  ๓) การเพงเล็งอยากได จองท่ีจะเอาสิ่งของของผูอ่ืน และเห็นผิดจากคลอง

ธรรม เห็นไมตรงตามจริง การกระทําดังกลาว คือ การกระทําทางจิตอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา 

มโนทุจริต ดังนั้น ในพระอภิธมฺมตฺถสงฺคหจึงกลาววา “เตสุ ปาณาติปาโต ผรุสวาจา พฺยาปาโท จ โทส

มูเลน ชายนฺติ ฯ กาเมสุมิจฺฉาโร อภิชฺฌา มิจฺฉาทิฏ จ โลภมูเลนฯ เสสานิ จตฺตาริป ตีหิ มูเลหิ สมฺ

ภวนฺติ” 0

๑ สงผลกระทบเชิงลบตอผูกระทํา  และสรางปญหาแกสังคมโดยรวม  เพราะพฤติกรรม

ดังกลาวเกิดจากอํานาจของโลภกิเลส  ไมวาละเอียด กลาง หยาบ ยอมเปนเหตุแหงทุกข  เราเปน

เสมือนทาสของความโลภตลอดเวลาท่ีเราเพลิดเพลินมัวเมาอยูในอารมณปรากฏทาง  ตา  หู จมูก  ลิ้น  

กาย  และใจ  เราจะไมเปนอิสระ  ถาเรามีความสุขเกิดข้ึนสถานการณท่ีมีอารมณภายนอกท่ีมา

                                                           

 ๑พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒๙. 



๒ 

 

กระทบ  เรายึดถือในความพอใจและความอยากไดจนเกินไป  ทําใหจิตใจเศราหมองไดงาย  และตก

เปนทาสของอารมณและความรูสึกตาง ๆ  

ผูท่ีมีความโกรธทําใหมีสุขภาพไมดี  จิตใจขาดความเมตตา ทําใหบุคคลมีการกระทํา ๑) การ

ฆาสัตว การลักทรัพย ซ่ึงเปนการกระทําทางกายอันไมนาปรารถนา ๒) พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคํา

หยาบ พูดจาเพอเจอไรสาระ ซ่ึงเปนการกระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา ๓) การขัดเคืองคิดปอง

รายผูอ่ืน คือ การกระทําทางจิตอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา มโนทุจริต 1

๒ สงผลใหไดรับโทษ  คือ

จะหลับก็เปนทุกข  ตื่นเปนทุกข  ฝนราย  จิตใจไมตั้งม่ัน  หนาตาเศราหมอง  ผูมีความโกรธทําให

รางกายและสภาพจิตใจเศราหมองมีสถานภาพไมดีไมเปนท่ียอมรับของสังคมเปนศัตรูของมนุษย  

อมนุษยท้ังหลาย  เทวดาไมคุมครองรักษา  จะอยูท่ีไหน  ทําอะไรไมมีใครใหความรวมมือ  ไมไดรับ

ความสนับสนุนจากสังคม 

ผูมีความหลงไมรูจริง  โงเขลา  ไมรูอริยสัจ ๔  ในอวิชชาสูตร  ท่ีพระพุทธองคทรงเสดง

ความหมายของอวิชชาวา  “ภิกษุไมรูในทุกข  ในเหตุใหเกิดทุกข  ในความดับทุกข  ในทางท่ีจะใหถึง

ความดับทุกขนี้ เรียกวา  อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทานี้ 2 ๓”  

ดําเนินการไปอยางผิด ๆ โมหะความหลง  ทําใหเกิดมิจฉาทิฏฐิ  ทําใหขาดสัมมาทิฏฐิ  ทําใหยึดถือ

คลาดเคลื่อนไปจากความเปนจริง  ทําใหคนงมงาย  ทําใหปญญาเศราหมอง  ทําใหเปนผูมืด  ทําให

เปนคนบอด  ฉะนั้นความโลภ  ความโกรธ  ความหลงนี้จัดเปนตนตอแหงปญหาของการดําเนินชีวิต

ตอตนเองและผูอ่ืนทุกยุคทุกสมัย  และมนุษยจําเปนตองหาแนวทางทําใหเบาบางจนหมดสิ้นใหได 

การท่ีจะบรรเทาใหเบาบางลงใหไดนั้นก็ดวยการศึกษา  คิดพิจารณาดวยสติปญญาและลงมือปฏิบัติ

ธรรมตาง ๆ  เพ่ือบรรเทาความโลภ  ความโกรธ ความหลงใหหมดสิ้นไปจากจิตดวยพุทธธรรมเทานั้น       

 ในหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา ความโลภ ความโกรธ  ความหลง จัดเปนอกุศลมูล เปน

กิเลสท่ีจะตองกําจัดใหออกไปจากจิตใจของตน  เพราะทําใหจิตใจเศราหมองและจะตองหาวิธีบรรเทา

ใหลดนอยลงจนหมดไปจากจิตใจดวยหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาท่ีใหความสําคัญตอจิตใจ

                                                           

 ๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๙. 

 ๓สํ.ม. ๓๑/๑๖๙๔/๔๓๓. 



๓ 

 

สําคัญท่ีสุด  ดังพระพุทธพจนท่ีวา “มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏา มโนมยา มนสา เจ ปทุฏเน 

(แปลวา) ธรรมท้ังหลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ”3

๔   

 ความโลภ ความโกรธ ความหลงจัดเปนรากเหงาหรือตนตอของความชั่วท้ังมวลของมนุษยใน

อดีต ปจจุบันและอนาคต ทุกปญหาความเดือดรอนของมนุษยลวนมีตนตอมาจากอกุศลมูลท้ัง ๓ 

ขางตนนี้เอง ฉะนั้น สังคมมนุษยหากตองการความสงบสุข  มีสันติภาพในการอยูรวมกัน ชวยเหลือ 

เก้ือกูลกันไดนั้น จําตองกําจัดบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงใหไดเสียกอน เพราะถามนุษยมี

ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงแลว มนุษยในโลกนี้ก็จะพึงเบียดเบียนทํารายกัน  จะอิจฉาริษยาซ่ึง

กันและกัน ไมสามารถรับรูความเปนจริง ซ่ึงท้ังหมดนี้ลวนนําไปสูปญหานานัปการในสังคม ดังพระ

พุทธพจนท่ีวา “ธรรม ๓ อยางแล  เม่ือบังเกิดข้ึนในภายในของบุรุษ  ยอมบังเกิดข้ึนเพ่ือความไมเปน

ประโยชนเพ่ือความทุกข  เพ่ือความอยูไมสบาย  ธรรม ๓ อยาง คือ โลภะ  โทสะ  โมหะ  ธรรม ๓ 

อยางนี้แล  เม่ือบังเกิดข้ึนภายในของบุคคลยอมบังเกิดข้ึนเพ่ือความไมเปนประโยชน  เพ่ือความอยูไม

สบาย”4

๕ 

 วิธีการบรรเทาอกุศลมูลซ่ึงเปนเหตุทําใหเกิดความไมสบายใหแกตนและสังคมดังกลาว 

พระพุทธเจาทรงตรัสใหเจริญพละ ๕ ซ่ึงเปนโพธิปกขิยธรรม ไดแก สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิ

พละ ปญญาพละ ตามท่ีพลสังยุตกลาวไววา  

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสัทธาพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัด

โทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ยอมเจริญวิริยพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด 

มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ยอมเจริญสติพละ มีอันกําจัดราคะ

เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ยอมเจริญสมาธิพละ มี

อันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด ยอมเจริญ

ปญญาพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปน

ท่ีสุด5

๖
 

 

                                                           

 ๔ขุ.ธ. ๔๐/๑๑/๑. 
๕สํ.ส. ๑๕/๓๒๙/๘๘-๘๙. 
๖สํ.ม. ๓๑/๑๑๐๕/๑๑๔. 



๔ 

 

 ในการกําจัดราคะ โทสะ โมหะดังกลาว มีเปนลําดับดังตอไปนี้ ๑) สวนปุถุชนจะสามารถ

กําจัดราคะ โทสะ โมหะไดเปนชั่วครั้งชั่วคราวดวยอํานาจของกุศล เม่ือเวลาผานไปถามีโอกาสกิเลสก็

จะเกิดข้ึนอีก และสามารถกําจัดราคะ โทสะ โมหะดวยการสะกดไวดวยอํานาจของฌาน ๒) กิเลสท่ี

พระโสดาบันสามารถละไดอยางเด็ดขาด คือ ทิฏฐิ และวิจิกิจฉา  ๓) สวนพระสกทาคามี จะสามารถ

บรรเทากามราคะ และปฏิฆะใหเบาบางลง ๔) สวนพระอนาคามี จะสามารถละกามราคะ และปฏิฆะ

อยางเด็ดขาด ๕) สวนพระอรหันต จะสมารถละกิเลสไดท้ังหมด ดังนั้นในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ

จึงกลาววา “ทิฏคตสมฺปยุตฺตวิจิกิจฺฉาชวนานิ จะ เสกฺขานํ ฯ อนาคามิปุคฺคลานํ ปน ปฏิฆชวนานิ จ น 

ลพฺภนฺติ ฯ โลกุตฺตรชวนานิ ยถารหํ อริยานเมว สมุปฺปชฺชนฺติ”6

๗   

ความโลภ ความโกรธ และความหลง เปนตนเหตุใหกระทําความชั่ว ความโลภทําใหเกิด

ความคิดชั่วรายตามมา ความโกรธทําใหขาดสติจนกอคดีอาชญากรรมและผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร

ขามภพขามชาติ  ความหลงนั้นเปรียบเหมือนความมืดยอมไมสามารถชวยใหเห็นความถูกตองตาม

สมควร มีแตจะพาใหผิดพลาดเทานั้น ความโลภ ความโกรธ และความหลงนี้เปนอกุศลมูลอันเปน

สาเหตุของปญหาท่ีกอใหเกิดความเดือดรอนท้ังหลายท่ีทําลายความสงบสุขของตนเอง ของผูอ่ืน 

ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบรรเทาความโลภ ความโกรธ 

และความหลง โดยบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนแนวทางใน

การดําเนินชีวิตประจําวันตามแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา  ท้ังนี้ก็เพ่ือความสุขความเจริญแก

ตนเอง แกผูอ่ืน  ครอบครัว สังคม และความสงบสุขของมนุษยชาติสืบไป 

 

๑. ๒  วัตถุประสงคในการวิจัย 

 ๑.๒.๑  เพ่ือศึกษาอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๒.๒  เพ่ือศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา  

๑.๒.๓   เพ่ือบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 

๑.๒.๔ เพ่ือนําเสนอแนวทาง และการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบรรเทา

อกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา” 

                                                           
๗พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, อางแลว, หนา ๒๔. 



๕ 

 

๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมุงศึกษาวิธีบรรเทาเรื่องความโลภ (โลภมูล)  ความโกรธ (โทสมูล)  

ความหลง (โมหมูล) โดยศึกษาจากขอมูลตาง ๆ จากในพระไตรปฎก พรอมท้ังคัมภีรอรรถกถา ฎีกา 

อนุฎีกา ปกรณวิเสสอ่ืน ๆ หนังสือท่ัวไปทางพุทธศาสนา เอกสาร และงานเขียนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ  ให

เปนหลักในการพิจารณาในประเด็นท่ีเก่ียวกับความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ปญหาท่ีเกิดจาก

ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงในสังคม เพ่ือปรับประยุกตวิธีการบรรเทาความโลภ  ความโกรธ  

ความหลงดวยหลักพุทธธรรมเพ่ือการบรรเทาปญหาของสังคมปจจุบัน  

การสัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ๑๔ รูป/คน โดยพิจารณาจากผูท่ีเปน

พุทธศาสนิกขน มีการศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังดานปริยัติ  และปฏิบัติ   มีผลงานท่ีเก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา  เชน การสอน การบรรยายธรรม เขียนหนังสือ เปนตน  และเปนผูท่ีมีการดําเนิน

ชีวิตตามหลักพละ ๕ เพ่ือบรรเทาอกุศลมูล  

 

๑.๔  วิธีดําเนินการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีการ

สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีวิธีการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของเปนหลัก (Review Literature) ผูวิจัยมีการเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึง

กระบวนการและข้ันตอนในการรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

๑.๕.๑ ไดขอคําแนะนําปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลว มี

การศึกษาอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนาดวยการคนควาและรวบรวมขอมูล

จากเอกสารข้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปฎก และขอมูลจากข้ันทุติยภูมิ (Secon-

dary Sources) มีอรรถกถา ปกรณวิเสส พระอภิธัมมัตถสังคหะ อ่ืน ๆ ตลอดท้ังเอกสาร และงานวิจัย

ท่ีเก่ียวของ มาศึกษาวิเคราะหแลวมารายงานผลการศึกษาวิเคราะหดวยการพรรณนา 

๑.๕.๒ ไดขอคําแนะนําปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลว มี

การศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาดวยการคนควาและรวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก อรรถกถา 

ปกรณวิเสส พระอภิธัมมัตถสังคหะ อ่ืน ๆ และตลอดท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของมาศึกษาวิเคราะหแลวมา

รายงานผลการศึกษาวิเคราะหดวยการพรรณนา 



๖ 

 

๑.๕.๓ ไดขอคําแนะนําปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธแลว ใน

การศึกษาเพ่ือบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนานี้ ผูวิจัยไดใชการ

สัมภาษณเชิงลึก ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ๑๔ รูป/คน โดยพิจารณาจาก ผู ท่ี เปน

พุทธศาสนิกชน มีการศึกษาพระพุทธศาสนาท้ังดานปริยัติ  และปฏิบัติ  มีผลงานท่ีเ ก่ียวกับ

พระพุทธศาสนา เชน การสอน การบรรยายธรรม เขียนหนังสือ เปนตนแลวมาวิเคราะหตาม

พระไตรปฎก อรรถกถา ปกรณวิเสส คัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ  

๑.๕.๔ ในการนําเสนอแนวทางและการสรางองคความรูใหมเก่ียวกับ “รูปแบบการบรรเทา

อกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา” นี้ไดขอคําแนะนําปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธแลว มาศึกษาวิเคราะหดวยการพรรณนา 

ในการสัมภาษณ  ผูวิจัยไดมีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

มหามกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือติดตอขออนุญาตสัมภาษณและไปสัมภาษณตามวันและเวลาท่ีทาน

เหลานั้นสะดวก  ในการสัมภาษณผูวิจัยไดขออนุญาตบันทึกเทปการใหสัมภาษณ  หลังจากนั้นผูวิจัย

จะนําบทสัมภาษณมาถอดเทป  และวิเคราะหขอมูล  

 

๑.๕  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดและแนวทางใน

การศึกษาผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่อง  การบรรเทาความโลภ  

ความโกรธ  ความหลงดวยพละ ๕ ไวดังนี้ 

 ๑.๕.๑ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 ทานอาสภเถร วัดมหาธาตุ  ไดเขียนหนังสือเรื่อง “อุบายบรรเทาความโกรธ” มีขอสรุปไดวา 

อุบายบรรเทาความโกรธมี ๑๐ ประการ คือ  

๑. ดวยกลับเขาฌานใหม 

๒. ดวยพิจารณาถึงพระพุทธโอวาท 

๓. ดวยมองคนในแงดี 

๔. ดวยการพร่ําสอนตนเอง 

๕. ดวยพิจารณาถึงธรรม 

๖. ดวยพิจารณาถึงพระพุทธจริยาในปางกอน 



๗ 

 

๗. ดวยพิจารณาความสัมพันธกันมาในสังสารวัฏ  

๘. ดวยพิจารณาถึงอานิสงสเมตตา  

๙. ดวยพิจารณาแยกธาตุ 

๑๐. ดวยการใหปนสิ่งของ7

๘ 

 อัคร  ศุภเศรษฐ ไดเขียนหนังสือเรื่อง “การบริหารอารมณ” มีขอสรุปวา อารมณเปนสิ่งท่ีมี

อํานาจอยางยิ่งในชีวิตของมนุษยท้ังหลาย  ไมวาจะเปนความรัก  กาม ความเกลียดชัง  ความโกรธ 

ความหลงใหล  ความคลั่งไคล  ความอิจฉาริษยา  ความแคน ความกลัว  ลวนเปนอารมณท่ีเปน

องคประกอบสําคัญแหงใจ  และตกแตงจนกลายเปนบุคลิกภาพทางจิตใจของทุกคน อารมณนั้นเปน

ประพฤติแหงใจท่ีใชเนื้อท่ีสมองเปลืองท่ีสุด  ดังนั้นเวลาอารมณรุนแรงจึงมักจะคิดอะไรไมออก  บอก

อะไรไมถูก  

 ดังนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีมนุษยผูผลิตอารมณจะตองเขาใจอารมณอยางแจมแจงและบริหาร

อยางจริงจัง8

๙  

 อมรา มลิลา  ไดเขียนหนังสือเรื่อง “หลง”  มีขอสรุปวา  เม่ือใจเรามีความหลง คือ อวิชชา  

ความไมรูรอบไมรูจริง เขาไปครอบงําแลว และยังเผลอไปยึดเขาอีกวา นี้นะถูกนะ เลยทําใหเรา

บิดเบือนความสัมพันธกับโลก กับผูคนรอบขางสับสนวุนวายไปหมด เริ่มตนดวยความสัมพันธกับ

ตัวเองก็บิดเบือน เพราะความจริงนั้นไมมีตัวเราท่ีตรงไหนเลย แตเราก็ไปยึดผิด ๆ เกิดข้ึนตัวตน

รางกายอันนี้ข้ึนมา  ความจริงก็เปนแตเพียงดิน  น้ํา ลม  ไฟ มาประชุมกัน9

๑๐ 

พระติชนัทฮันห (Thich Nhat Hanh) ไดเขียนหนังสือเรื่อง พละ ๕ ในหนังสือชื่อวา The Art 

of Power มีขอสรุปวา 

พละในพระพุทธศาสนา ไดแก ศรัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ และปญญาพละ  

(๑) พละอันแรก คือ ศรัทธาพละ เม่ือคุณเกิดศรัทธาคุณมีพลังแข็งแกรง ใน The Gospel 

นั้น Jesus กลาวกับประชาชนวา เม่ือเกิดศรัทาพลังแมถูเขาก็จะสามารถยายได 

                                                           
๘ทานอาสภเถร วัดมหาธาตุ, อุบายบรรเทาความโกรธ, (กรุงเทพมหานคร : ร.พ. ประยูรวงศ 

๕๘ เชิงสะพานพุทธฯ, ๒๕๑๐), ๓๖ หนา.       

 ๙อัคร ศุภเศรษฐ, การบริหารอารมณ, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยธรรมสากล, ๒๕๔๓), 

๓๕๒ หนา. 

 ๑๐อมรา มลิลา, หลง, (กรุงเทพมหานคร : ขินอักษรการพิมพ, บางซ่ือ, ๒๕๔๖), ๙๕ หนา.     



๘ 

 

 สําหรับผูท่ีไมรูจักวิธิการปฏิบัติ ยังไมเกิดศรัทธานั้น จะเต็มไปดวยความทุกข ความลําบากใจ 

แตถาคุณพบเจอเสนทาง ถาคุณรูจักเสนทางสําหรับไปตอขางหนา คุณจะเกิดพลังศรัทธาแลวมี

ความสุข ใครไมสามารถทําลายศรัทธาของคุณ 

ผูท่ียังไมมีศรัทธานั้น จึงตองแสวงหาขางนอกอีก ดังนั้นถาเธอมีศรัทธา เธอมีพลังท่ีจะบรรลุ

อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฉะนั้นศรัทธาสามารถพัฒนาตนใหดีข้ึน และบรรเทาอกุศลได 

 (๒) พละ อันดับ ๒ คือ ความเพียร (วิริยพละ) ความเพียร คือ พละอันท่ีสอง สามารถทําใหมี

คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสูงข้ึน แตจําเปนตองดํารงคงเอาไวซ่ึงการปฏิบัติ หามปลอยวาง และลึมเพ่ือ

จะปฏิบัติ ตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติทุกวันดวยครอบครัว เพ่ือน และสังคม 

(๓) พละอันดับท่ี ๓ คือ สติพละ ใหมีสติทุกขณะ มีสติกับปจจุบัน เม่ือสติของเรามีพลัง เราจะ

อยูกับปจจุบัน จะมีสติในการใชชีวิตประจําวัน แมแตในขณะท่ีทํากับขาว ซักผา ทําความสะอาด และ

รับประทานอาหาร 

(๔) อันดับท่ี ๔ ของพละ คือ สมาธิพละ การอยูกับปจจุบัน เม่ือคุณตื่มชาก็ใหตื่มแคชา ใหมี

ความสุขกับการตื่มชา ยาไปตื่มความทุกข ความสิ้นหวัง และโครงการของตน นั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 

มิฉะนั้น คุณจะไมสามารถเลี่ยงตน  

สิ่งท่ีคุณกําลังพิจารณาอยูนั้น หากวาไมชัดเจน คุณสามารถน้ําเอาสมาธิไปชวยเพ่ือความกาว 

หนา มองเห็นตามความเปนจริงอยางลึกซ้ึงวามันคืออะไร เม่ือนําเอาสมาธิมาชวยในการพิจารณา จะ

มองเห็นตามความเปนจริงแลวชวยแกปญหาท่ียุงยาก ความกลัว ความสิ้นหวังและความทุกขตาง ๆ  

 (๕) พละอันดับ ท่ี  ๕ ไดแก  ปญญาพละ คือ ดาบท่ีดัดขาดความทุกข ทุกประการ 

ประกอบดวยความกลัว ความเศราโศก ความโกรธ และการแบงพรรคแบงพวก ถาคุณใชสมาธิ และ

ปญญามองปญหาดังกลาว มีความตั้งม่ันในการเจริญความไมเท่ียง และความไมมีตัวตน จะทําใหเกิด

อุทยัพพยาญาณ และหลุดพนจากความมีตัวตน เราสวนใหญ มีความพยายามอยางเต็มท่ียึดม่ันซ่ึงไมมี

อะไร และสิ่งท่ีไมเท่ียง10

๑๑ 

                                                           
๑๑Thich Nhat Hanh, The Art of Power, (New York : Publishers Inc. 10 East 53rd 

Street, 2007), 218 P. 



๙ 

 

๑.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

พระมหาสุระ กิตติโสภโณ (กล่ินสันเทียะ) ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห

ความโลภในพุทธปรัชญาเถรวาท”  ผลศึกษาสรุปไดวา  ความโลภมีอยู ๓ ประการ ไดแก 

๑. ความโลภชั้นหยาบ  เชน  ความอยากไดสิ่งของ ๆ คนอ่ืน  เปนตน 

๒. ความโลภชั้นกลาง  เชน  ความอยากครอบครองสิ่งของ ๆ ตน  ไวโดยไมคิดสละ หรือใช

สอยเลย  เปนตน 

๓. ความโลภชั้นละเอียด  เชน  ความอยากหรือความติดใจในความสุขตาง ๆ  มีฌานสมาธิ 

๘ เปนตน  

 ความโลภท้ัง ๓ ชั้นนั้นสามารถกําจัดไดดวยการประพฤติปฏิบัติหลักธรรมพระพุทธเจา  เชน  

บุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ  ไดแก 

๑. กําจัดความโลภชั้นหยาบดวยการใหทาน 

๒. กําจัดความโลภชั้นกลางดวยการรักษาศีล 

๓. กําจัดความโลภชั้นละเอียดดวยการเจริญภาวนากรรมฐาน11

๑๒ 

แมชีสุนันทา  เรียงแหลม ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง “การศึกษาวิธีการแกปญหาเรื่องความ

โลภในสังคมปจจุบันตามหลัก พระพุทธศาสนาเถรวาท” ผลศึกษาสรุปไดวา ในทัศนะของพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาทความโลภสามารถเกิดข้ึนไดกับปุถุชนทุกเพศทุก วัยซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคป

ญหาท่ีเกิดจากความโลภนี้  สามารถแกไขและปองกันไดโดย การนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเถร

วาทมาปรับประยุกตเปนแนวทางในการปฏิบัติตามความเหมาะสมกับสภาพปญหาแตละกรณีกลาวคือ 

ทานการใหวัตถุสิ่งของแกผูอ่ืน ใหธรรมะเปนทาน และใหอภัยทาน เพ่ือบรรเทาความโลภ

ออกจากใจ  ไมหวงแหนไวดวยความตระหนี่  ไมแสวงหาผลประโยชนเฉพาะตนดวย  

ความโลภจัดซ่ึงเปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยนําองคธรรมในระดับศีล ๕ ท่ีเปนขอ 

กําหนดเปนระบบควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาเพ่ือมิใหมีการละเมิดบทบัญญัติทางสังคมเพราะ

อํานาจ ของความโลภ  

                                                           

 ๑๒พระมหาสุระ กิตติโสภโณ (กลิ่นสันเทียะ), “การศึกษาเชิงวิเคราะหความโลภ ในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-

ราชวิทยาลัย), ๒๕๕๐, ๑๖๖ หนา.    



๑๐ 

 

สันโดษ ยินดีพอใจในสิ่งท่ีตนมีตนได ยินดีดวยปจจัย ๔ การมีความสุขดวยเครื่อง เลี้ยงชีพ

ตามท่ีตนจะพึงมีและพึงได ดวยการแสวงหามาดวยการประกอบอาชีพท่ีสุจริตชอบธรรม ไมโลภอยาก

ไดของบุคคลอ่ืน เคารพในสิทธิทางทรัพยสินและใหเกียรติในคูครองผูอ่ืน  

ขันติ  ความอดทน อดกลั้น ซ่ึงทําหนาท่ีขมความโลภภายในจิตไว  เพ่ือปองกันพฤติกรรมท่ี

เกิดจากการละเมิดศีล ๕ และปญหาทุจริตประพฤติมิชอบตาง ๆ  ซ่ึงขัดตอหลักธรรมทางพระพุทธ 

ศาสนา   

ปญญาท่ีพิจารณาปญหาทุกกรณีแบบบูรณาการเพ่ือมิใหจิตตกไปใน อํานาจความโลภ  องค

ธรรมคือปญญามีบทบาทและสัมพันธกับองคธรรมขออ่ืน ๆ โดยทํางานเปน กระบวนการเพ่ือแกปญหา

สังคมท่ีเกิดจากความโลภ  เพราะวาการแกปญหาแบบพุทธวิธีเปนการ แกปญหาแบบยั่งยืนเพราะเนน 

การแกไขท่ีตนเหตุ คือ ปญหาภายในจิตใจ  ดวยการปรับเปลี่ยนทัศนะ คติท่ีเปนมิจฉาทิฏฐิใหเปน 

สัมมาทิฏฐิ12๑๓   

ศิรวิรรณ  ไมตรีจิต  ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง “พุทธจิตวิทยาการสอนในพระไตรปฎก”  ผล

ศึกษาสรุปไดวา  พุทธจิตวิทยาการสอน  ในพระไตรปฎกสําหรับบรรเทาความโลภ  ความโกรธ ความ

หลงนั้นเปนการนําหลักการสอนของพระพุทธเจามาประยุกตใชกับศาสตรจิตวิทยาการสอนเปน ๓ 

กลุม คือ ๑) พุทธจิตวิทยาการสอนตามแนวพฤติกรรมนิยม ๒) พุทธจิตวิทยาการสอนตามแนวปญญา

นิยม ๓) พุทธจิตวิทยาการสอนตามแนวมนุษยนิยม13

๑๔   

 ฐิตินันดร กาญจนวิโรจน ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

อริยมรรค"  ผลการศึกษาสรุปไดวา เม่ือมีการอบรม พัฒนาตนเองตามหลักอริยมรรค ผลท่ีไดรับคือ มี

ปญญา รูจักเหตุและผล มีเมตตา กรุณา พรอมชวยเหลือ เม่ือใครมีปญหาเดือดรอน การกระทําทาง

กายหรือวาจาก็มีศีลเปนเกราะ ไมเบียดเบียนผูอ่ืนและตนเอง วาจาออนหวานไพเราะ ไมขมขู พูดให

สมานสามัคคี ใหกําลังใจ เปนกัลยาณมิตร ผูคนอยากเขาใกล ขอคําปรึกษา มีสติในการทํางาน ระวัง

                                                           
๑๓แมชีสุนันทา เรียงแหลม, “การศึกษาวิธีการแกปญหาเรื่องความโลภในสังคมปจจุบัน

ตามหลักพระ พุทธศาสนาเถรวาท” (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๕๐, ๑๐๙ หนา. 

 ๑๔ศิริวรรณ  ไมตรีจิต, “พุทธจิตวิทยาการสอนในพระไตรปฎก”, วิทยานิพนธศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๕, ๑๙๐ หนา.    



๑๑ 

 

และรูทันอารมณตาง ๆ รูอารมณของผูอ่ืน ทําใหรูจักใชอารมณไดถูกตอง มีความพยายามและความ

อดทนในการทํางาน มีความตั้งใจและใสใจในการทํางาน ผลงานจึงไมผิดพลาด 

ฉะนั้น คุณสมบัติเหลานี้ เปนคุณสมบัติท่ีจะกอใหเกิดความสําเร็จ เพราะมีปญญา มีความ

พยายาม มีสติรูตัว มีสมาธิจดจอในงานท่ีทํา มีมนุษยสัมพันธท่ีดีเพราะมี เมตตา กรุณา วาจาไพเราะ มี

ศีล มีธรรม เปนท่ีนาคบหาของทุกคน 

เม่ือใชหลักเหลานี้ไปใชในการทํางาน ใชในครอบครัวและในการดําเนินชีวิต ยอมทําใหชีวิตมี

ความราบรื่น มีความสําเร็จ มีความสุขไมเครงเครียด เม่ือใชในการดูแลสุขภาพรางกาย ก็รูจักเลือกท่ี

คุณภาพของสิ่งตาง ๆ ทําใหรูวาอะไร เหมาะสมมีประโยชนท่ีแทจริง ตอรางกาย ทําใหมีสุขภาพท่ีดี 

ไมใชเลือกท่ีราคาของสิ่งของเพราะอาจไมมีประโยชนตอสุขภาพ สุดทายสุขภาพจิตก็ดี เพราะมีการ

บริหารจิตโดยอธิจิตตสิกขาเปนประจํา คุณภาพชีวิตยอมดีมีความสุข14

๑๕   

พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมี

ความสุขของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท” ผลการศึกษาสรุปไดวา ความสุขในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคมปจจุบันลดนอยลง ดวยเหตุแหงกระแสความเปลี่ยนแปลงของ

โลก ทําใหมีคานิยมในการบริโภคสิ่งใหม ๆ จนเกิดการแขงขันเพ่ือความเปนหนึ่งของตนเอง 

ประกอบดวยความโลภ ความโกรธ และความหลง โลกจึงมีความวุนวายสับสน อันทําใหเกิดภาวะ

ความตึงเครียดทางจิตใจ อีกท้ังเกิดวิกฤตการณทางศีลธรรมเสื่อมทรามลงในทุกสาขาอาชีพ มนุษยจึง

ไขวควาหาทางแกดวยวิธีการหลากหลาย เพ่ือแสวงหาความสุขใหเกิดกับตนเอง และวิธีหนึ่งท่ีจะชวย

ทําใหมนุษยมีทางเลือกในการท่ีจะพบกับความสุขไดอยางยั่งยืนในชีวิตก็คือ การดําเนินชีวิตดวยทาง

สายกลาง ซ่ึงเปนการชวยพัฒนาจิตใจไดในระดับหนึ่ง15

๑๖    

 นางสาวธีรวรรณ ธีระพงษ ไดทําการวิจัยเรื่อง “ผลของกลุมพัฒนาตนและการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธเนนศีลและปญญาตอสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา  และผลเนื่องตอความ

                                                           

 ๑๕ฐิตินันดร กาญจนวิโรจน, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอริยมรรค", วิทยานิพนธศา-

สนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, ๓๖๔ หนา.      

 
๑๖พระมหาสุธน ยสสีโล (ผลชอบ), “การดําเนินชีวิตประจําวันอยางมีความสุขของผูปฏิบัติ

ธรรมตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๗, ๒๕๒ หนา. 



๑๒ 

 

พอใจของผูรับบริการ” ผลการศึกษาสรุปไดวา  หลังจากผานการเขารวมกลุมพัฒนาตนและการ

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ  นักศึกษาจิตวิทยาการปรึกษาไดเรียนรูในประเด็นตาง ๆ ตอไปนี้ 

๑) การพัฒนาปญญา 

๒) การสังเกตและใสใจซ่ึงกันและกัน (ศีล) 

๓) ความเขาใจเรื่องสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา 

๔) การไดเห็นตัวแบบการนํากลุม 

๕) ความเขาใจเรื่องกลุมจากการไดรับประสบการณตรง16

๑๗ 

 นางสาวสุภาพร  ประดับสมุทร ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง  “การเกิดปญญาในกระบวนการ

ศึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ” ผลการศึกษาสรุปไดวา การเกิดปญญาในกระบวนการปรึกษาเชิง

จิตวิทยาแนวพุทธนี้เปนการอธิบายการเดินทางแหงปญญาของผูรับการปรึกษาตามแนวอริยสัจ ๔ ท่ี

เดินทางจากฝายทุกข หรือมิจฉาทิฏฐิไปสู  ฝายพนทุกข  หรือ  สัมมาทิฏฐิ หรือ ปญญา17

๑๘   

 พระบุญเย่ียม  ปฺธโน (ผลเจริญ) ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง “การศึกษาความโกรธใน

พระพุทธศาสนาเถรวาท”  ผลศึกษาสรุปไดวา  ในพระไตรปฎกกลาวถึง ความโกรธวากิริยาท่ีโกรธ  

ยอมกอใหเกิดความพินาศภัยพิบัติตอตนเอง  และผูอ่ืน  ดังนั้น  พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญการฆา

ความโกรธ (การบรรเทาความโกรธ) เพราะบุคคลฆาความโกรธไดแลว  จึงไมเศราโศก  บุคคลเหลานั้น

จึงอยูเปนสุข  

                                                           

 ๑๗นางสาวธีรวรรณ ธีระพงษ, “ผลของกลุมพัฒนาตนและการปรึกษาเชียงจิตวิทยาแนวพุทธ

เนนศีล และปญญาตอสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องตอความพอใจของผูรับ    

บริการ”, วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), 

๒๕๔๙, ๒๒๒ หนา. 

 ๑๘นางสาวสุภาพร ประดับสมุทร, “การเกิดปญญาในกระบวนการศึกษาเชิงจิตวิทยาแนว

พุทธ”,วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ๒๕๕๒, 

๒๗๙ หนา. 



๑๓ 

 

 หลักธรรมท่ีใชแกความโกรธในพระพุทธศาสนาเถรวาท คือ ๑) เบญจศีล  ๒) อโทสะ  ๓) สติ- 

ปฏฐาน ๔) เมตตา ๕) ฆราวาสธรรม ๖) หิริโอตัปปะ18

๑๙ 

 นายสุภีร ทุมทอง ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง “ศึกษาการพัฒนาอินทรียสังวรในพระพุทธ 

ศาสนาเถรวาท” ผลศึกษาสรุปไดวา สังวร หมายถึงการปดก้ัน ปองกัน  ไมใหมีบาปอกุศลธรรม

ท้ังหลายเกิดข้ึนในจิต  อินทรียสังวร  จึงหมายถึง ปดก้ัน  ปองกัน ไมใหมีบาปอกุศลธรรมท้ังหลาย

เกิดข้ึนในจิต  เวลาท่ีมีการรับรูอารมณทางทวารท้ัง ๖ หรือ  หมายถึงการคุมครอง  การปองกันรักษา

จิตใจใหม่ันคงไว  เม่ือรูอารมณแลว  อารมณก็จะไมฉุดจิตใหออกไปสนใจภายนอก  ไมหลงยินดีใน

อารมณท่ีนารัก  ไมเกลียดชังในอารมณท่ีไมนารัก19

๒๐ 

 พระมหานุกูล  มหาวีโร (พรหมขันธ)  ไดทําการวิจัยศึกษาเรื่อง “วิธีคิดเพ่ือบรรเทาอกุศล

จิตในพระพุทธ ศาสนาเถรวาท” ผลศึกษาสรุปไดวา  วิธีคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลจิต  เปนกระบวนการ

คนหาแนวทางความคิด  เพ่ือบรรเทากิเลส  ทําใหอกุศลจิตเบาบางลง  ลดนอยลง  หรือสามารถระงับ

ไวไดอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุเปาหมายตามท่ีไดตั้งไว  จะกอใหเกิดผลดีตอสภาพจิตใจท้ังตนเองและ

ผูอ่ืน  เปนวิธีคิดแบบเรากุศล  หรือคิดแบบกุศลภาวนา  เพ่ือสกัดก้ัน  บรรเทา  และขัดเกลาตัณหา  

สงเสริมความเจริญงอกงามแหงกุศลธรรม  เปนเรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิ  ทําใหชีวิตไปสูทิศทางท่ี

ถูกตอง  และมีความสุขได  มีอารมณดี  สะทอนถึงสุขภาพจิตท่ีดี  ดวยการบรรเทาความโลภ  โกรธ  

หลง20

๒๑ 

                                                           

 ๑๙พระบุญเยี่ยม ปฺธโน (ผลเจริญ), “การศึกษาความโกรธในพระพุทธศาสนาเถรวาท”,  

วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๕๖, ๗๔ หนา. 

 ๒๐นายสุภีร ทุมทอง, “ศึกษาการพัฒนาอินทรียสังวรในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยา    

นิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 

๒๕๕๓, ๑๗๕ หนา. 

 ๒๑พระมหานุกูล  มหาวีโร (พรหมขันธ),  “วิธีคิดเพ่ือบรรเทาอกุศลจิตในพระพุทธ ศาสนาเถร

วาท”,  วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), ๒๕๕๔, ๑๑๙ หนา. 

 



๑๔ 

 

สรุปไดวา ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซ่ึงเรียกวาอารมณนั้น ทําใหเกิดพฤติกรรมท่ีไมดี 

ยอมกอใหเกิดความพินาศภัยพิบัติตอตนเอง และผูอ่ืน จําเปนตองปองกันปดก้ันไมใหเกิดข้ึนในจิตใจ 

ดังนั้น ในพระพุทธศาสนาจึงมีหลักธรรมการบรรเทาอกุศลมูลใหเบาบางลง หลักธรรมท่ีใชบรรเทาก็ 

คือ อุบายบรรเทาความโกรธ ๑๐ ประการ ทาน ศีล สันโดษ ขันติ เมตตา สติปฏฐาน ๔ เปนตนไป 

หลักธรรมคําสอนดังกลาวก็ คือ คําสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวเรื่องจิต   

 

๑.๖ ประโยชนที่ไดรับ 

 ๑.๖.๑ ทําใหทราบถึงเรื่องอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๖.๒ ทําใหทราบพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๖.๓  ทําใหทราบการบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 

 ๑.๖.๔ ทําใหสามารถนําเสนอแนวทางและองคความรูใหมเก่ียวกับรูปแบบการบรรเทาอกุศล

มูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา   

 

๑.๗ สรุปกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาเรื่องการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย

ดังตอไปนี้ 

 ๑.๗.๑  กรอบแนวคิดเ ก่ียวกับอกุศลมูล (ความโลภ) และการบรรเทาอกุศลมูลใน

พระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดศึกษาความโลภในความหมายตามแนวพระพุทธศาสนา ตามแนวตะวันตก 

สาเหตุและโทษของความโลภ 

 ๑.๗.๒ กรอบแนวคิดเ ก่ียวกับอกุศลมูล (ความโกรธ) และการบรรเทาอกุศลมูลใน

พระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดศึกษาความโกรธในความหมายตามแนวพระพุทธศาสนา ตามแนวตะวันตก 

สาเหตุและโทษของความโกรธ 

 ๑.๗.๓ กรอบแนวคิดเ ก่ียวกับอกุศลมูล (ความหลง) และการบรรเทาอกุศลมูลใน

พระพุทธศาสนา ผูวิจัยไดศึกษาความหลงในความหมายตามแนวพระพุทธศาสนา ตามแนวตะวันตก 

สาเหตุและโทษของความหลง 

๑.๗.๔ กรอบแนวคิดเก่ียวกับพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา ๑) ศรัทธาพละ คือ ความเชื่อท่ี

สามารถนําไปสูความหลุดพนจากอกุศล ไดแก เชื่อม่ันในพระรัตนตรัย ศรัทธาเหมือนหัวหนาในการ



๑๕ 

 

กระทําความดีตาง ๆ ๒) วิริยพละ ไดแก สัมมัปปธาน ๔ ประการ ๓) สติพละ ไดแก การเจริญสติปฏ

ฐาน ๔  ๔) สมาธิพละ คือ การตั้งม่ันในการเจริญกรรมฐาน ๕) ปญญาพละ คือ การรูตามความเปน

จริง ในปฏิจจสมุปบาท ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ และอริยสัจ ๔ 

๑.๗.๕ กรอบแนวคิดเก่ียวกับวิธีการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา คือ   

๑) การศรัทธาในพระรัตนตรัย ผลของกรรม จะทําใหเกิดการทําบุญ ทําทาน รักษาศีล และเจริญ

ภาวนา ๒) การตั้งความเพียรในการละความชั่ว และทําความดีอยางตอเนื่อง จิตใจจึงจะสงัดจาก

อกุศลธรรม ๓) การไมประมาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเจริญสติปฏฐาน จิตใจจะหลุดพนจาก

อกุศล  ๔) การตั้งม่ันในอารมณกรรมฐาน เพ่ือจะไดเกิดปญญาท่ีลึกซ้ึง ๕) การรูตามความเปนจริง

ในปฏิจจสมุปบาท การรูแจงในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ไตรลักษณ อริยสัจ ๔ คือ การบรรเทา

อกุศลมูล   

ในการเจริญพละ ๕ นั้น จะตองปรับใหเสมอกัน ไดแก ๑) ศรัทธา และปญญาใหเสมอกัน   

๒) สมาธิ และวิริยะใหเสมอกัน สวนสตินั้นไมมีเกิน จะตองมีทุกขณะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 จึงสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 

แผนภูมิที่ ๑.๑ แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใสในการวิจัย 

   

 

 

 

 

อกุศลมูล และการ

บรรเทาอกุศลมูลใน

พระพุทธศาสนา 

๑) ความโลภ (โลภมูล) 

๒) ความโกรธ (โทสะมูล) 

๓) ความหลง (โมหะมูล) 

 

พละ ๕ 

ในพระพุทธศาสนา 

 ๑) ศรัทธา  

 ๒) วิริยะ  

 ๓) สติ 

 ๔) สมาธิ   

 ๕) ปญญา 

 

 

 

 

บูรณาการการบรรเทา

อกุศลมูลดวยพละ ๕ 

ในพระพุทธศาสนา 

๑) ความศรัทธา 

๒) ทําดีละชั่ว 

๓) ไมประมาท 

๔) ตั้งม่ันในอารมณ

กรรมฐาน  

๕) รูตามความเปนจริง 

 

กระบวนการศึกษา 

(Educational Process) 

๑. รวบรวมขอมูลจาก

พระไตรปฎก งานวิจัย หนังสือ

และเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

๒. ออกแบบสัมภาษณ 

๓. สัมภาษณเชิงลึกผูทรงคุณวุฒิ 

(In-depth Interview) 

๔. อภิปรายเชิงวิเคราะหแบบ

บูรณาการ 

๕. นําเสนอเชิงพรรณนา 

รูปแบบการบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูล

ดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา (Model) 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

๑.๘  คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  

 การบรรเทา หมายถึง การทําใหความโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงจนไมปรากฏ 

 อกุศลมูล หมายถึง รากเหงาของอกุศล  หรือ ตนตอของความชั่วท้ังปวง ไดแก  โลภมูลจิต ๘ 

ดวง, โทสมูลจิต ๒ ดวง, โมหมูลจิต ๒ ดวง 

 โลภมูล หมายถึงจิตท่ีมีรากเงาเคามูลเกิดมาจาก ความอยากได ความตองการ ความกําหนัด 

ความเพลิดเพลิน ความติดใจ ความชอบใจในอารมณ  

โทสมูล หมายถึงจิตท่ีมีรากเงาเคามูลเกิดมาจาก ความไมชอบใจ เสียใจ กลุมใจ รําคาญใจ 

หงุดหงิด โกรธ เกลียด กลัว ประทุษราย ทําลาย 

โมหมูล หมายถึงจิตท่ีมีรากเงาเคามูลเกิดมาจาก ความหลง ความงมงาย ความไมรูเหตุผลตน

ปลาย มีโมหะเปนตัวนํา  

 พละ ๕ หมายถึง ธรรมอันเปนกําลังท่ีเก้ือหนุนแกอริยมรรคซ่ึงเปนธรรมอันเปนฝกฝายแหง

ความตรัสรู ไดแก สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ  

 สัทธาพละ หมายถึง ความเชื่อถือเลื่อมใส เปนกําลังทําใหอดทนไมหวั่นไหว ไดแก สัทธาใน

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และกฎแหงกรรม 

วิริยะพละ หมายถึง ความเพียรระวังไมใหบาปใหมเกิดข้ึนในจิตของตน เพียรละบาปเกาท่ีมี

อยูในจิตของตน เพียรเจริญใหกุศลเกิดข้ึนในจิตของตน เพียรรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวมิใหเสื่อม 

สติพละ  หมายถึง ความระลึกไดในอารมณสติปฏฐานเปนกําลัง ทําใหอดทนไม หวั่นไหว 

และย่ํายี มุฏฐสติ คือ ความพลั้งเผลอหลงลืม อันเปนขาศึกองคธรรม ไดแก สติเจตสิก 

สมาธิพละ หมายถึง ความตั้งใจม่ันอยูในอารมณกัมมัฏฐาน เปนกําลังใหอดทน ไมหวั่นไหว 

และย่ํายีวิกเขปะ คือความฟุงซานอันเปนขาศึกองคธรรมไดแก เอกัคคตาเจตสิกท่ีในติเหตุกชวนจิต 

๓๔ 

ปญญาพละ หมายถึง ความรอบรูเหตุผลตามความเปนจริง เปนกําลัง ทําใหอดทน ไม

หวั่นไหว และย่ํายีสัมโมหะ คือความมืดมน หลงงมงาย อันเปนขาศึก องคธรรม ไดแกปญญาเจตสิก 

 การบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา หมายถึงการทําให

ความโลภ ความโกรธ และความหลงเบาบางลงจนไมปรากฏ โดยใชธรรมอันเปนกําลังท่ีเก้ือหนุนแก

อริยมรรคซ่ึงเปนธรรมอันเปนฝกฝายแหงความตรัสรู ไดแก สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ 

ปญญาพละ 



 

บทท่ี  ๒ 

อกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา 

 

  การศึกษาอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนาในบทท่ี ๒ นี้ดวยการคนควาและ

รวบรวมขอมูลจากพระไตรปฎก และอรรถกถา ปกรณวิเสส พระอภิธัมมัตถสังคหะ อ่ืน ๆ ตลอดท้ังเอกสาร 

และงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาศึกษาวิเคราะหดวยการพรรณนา ไดแก  

(๑) ในการศึกษาความโลภนั้น มีดังตอไปนี้ ๑) อธิบายถึงเรื่องความโลภ ๒)  วิธีการบรรเทาความ

โลภ ตามแนวพระพุทธศาสนา และตามแนวตะวันตก ๓) สาเหตุของความโลภ ๔) โทษท่ีเกิดจากความโลภ 

(๒) ในการศึกษาความโกรธนั้น มีดังตอไปนี้ ๑) อธิบายถึงเรื่องความโกรธ ๒) วิธีการบรรเทาความ

โกรธตามแนวพระพุทธศาสนา และตามแนวตะวันตก ๓) สาเหตุของความโกรธ ๔) โทษท่ีเกิดจากความโกรธ 

(๓) ในการศึกษาความหลงนั้น มีดังตอไปนี้ ๑) อธิบายถึงเรื่องความหลง ๒) วิธีการบรรเทาความ

หลงตามแนวพระพุทธศาสนา ๓) สาเหตุของความหลง ๔) โทษท่ีเกิดจากความหลง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๒.๑ ความหมายของอกุศลมูล 

เม่ือจําแนกเปนประเด็น ๆ ของอกุศลและธรรมท่ีมีชื่อวาอกุศลมูลมีดังตอไปนี้ อกุศล มี

ความหมายวา “ความมีโรค ความมีโทษ ความไมฉลาด และมีทุกขเปนวิบาก” 0

๑ ดังนั้น การประพฤติท่ี

ไมดีของมนุษยเราท่ีสรางปญหาความเดือดรอนตอตนเอง และสังคมนั้นเรียกวาอกุศล  

ในคัมภีรอภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยากลาวไววา อกุศลเจตสิกท้ังหมดมี ๑๔ ไดแก ๑) โมหะ ความ

โงเขลา ความเขาใจผิด เชื่อตามขอมูลท่ีผิด ๆ ๒) อหิริกะ ความหนาดาน ไมละอายตอการทําชั่ว ๓) 

อโนตตัปปะ การกระทําความชั่วโดยไมหวั่นกลัวตอบาปกรรม ๔) อุทธัจจะ ความคิดมากฟุงซาน จิตใจ

ไมสงบ ๕) โลภะ ความตองการในสิ่งยั่วยุไมรูจักเต็ม ๖) ทิฏฐิ ความเห็นท่ีทําใหตนหลงยึดติดอยาง

เหนียวแนน ๗) มานะ ความหยิ่งทะนงตนจนไมยอมรับคําแนะนําจากใคร ๘) โทสะ ความหงุดหงิด

โมโหรายพยาบาทหรืออาฆาต ๙) อิสสา ความริษยาในใจอยากไดเหมือนของผูอ่ืน ๑๐) มัจฉริยะ 

ตระหนี่หวงแหนยึดไวแตผูเดียวจนไมเกิดคุณ ๑๑) กุกกุจจะ ความกลุมใจกังวลใจกระวนกระวายใจ

                                                           

 ๑อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๑๕๓.  



๑๙ 

 

รอนใจ  ๑๒) ถีนะ ความหดหู เศราซึม งวงซึม จิตตก หมดกําลังทํางาน ๑๓) มิทธะ ความทอแท ถอด

ใจ หมดกําลังใจ ๑๔) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไมแนใจในคําสอนท่ีจะปฏิบัติตาม1

๒  

และอกุศลจิตมี ๑๒ ดวง ไดแก โลภะมูล ๘ ดวง โทสะมูล ๒ ดวง และโมหะมูล ๒2

๓  

สวนท่ีเปนอกุศลมูล หรือ รากเหงาของบาปทุจริตนั้น มี ๓ อยาง คือ ๑) โลภะมูล ๒) โทสะ

มูล ๓) โมหะมูล3

๔ สอดคลองกับ พระพุทธเจาจึงทรงตรัสวา   

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อกุศลมูล (รากเงาของอกุศล) ๓ นี้ ๓ คืออะไร คือ

โลภะ โทสะ โมหะ 

ภิกษุท้ังหลาย แมตัวโลภะ โทสะ โมหะเอง ก็เปนอกุศล แมกรรมท่ี

บุคคลผูเกิดโลภะ โทสะ โมหะแลวสรางข้ึนดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ก็เปน

อกุศล บุคคลเกิดโลภะ โทสะ โมหะแลว อันโลภะ โทสะ โมหะครอบงําแลว มี

จิตอันโลภะ โทสะ โมหะ จับเสียรอบแลว หาเรื่องกอทุกขอันใดใหผูอ่ืน โดยฆา

เสียบาง จองจําเสียบาง ทําใหเสียทรัพยบาง ตําหนิโทษบาง ขับไลบาง ดวยถือ

วา ขา ฯ เปนคนมีกําลังอํานาจบาง ขา ฯ อยูในพรรคพวกบาง แมอันนั้น ก็เปน

อกุศลธรรมท้ังหลายอันเปนบาปอกุศลมิใชนอย ซ่ึงเกิดเพราะโลภะ โทสะ โมหะ 

มีโลภะ โทสะ โมหะเปนตนเหตุ เปนแดนเกิด เปนปจจัยเหลานี้ ยอมเกิดพรอม

ดวยประการอยางนี้4๕ 

 

 อกุศลจิต แมจะเปนจิตท่ีชั่วท่ีเปนบาปและใหผลเปนทุกข แตสวนมากมักเกิดไดงาย และเกิด

ไดบอยท้ังนี้เพราะเหตุวาเม่ือจิตไดรับอารมณใดแลว สวนมากก็ไมไดพิจารณาใหแยบคาย คือ ไม

พิจารณาใหถึงสภาพความเปนจริงของอารมณท่ีประสบนั้น การไมใสใจพิจารณาอารมณดวยดีนี้

เรียกวา อโยนิโสมนสิการ เม่ือมี อโยนิโสมนสิการ อกุศลจิตยอมเกิด  

                                                           

 ๒พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห-

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒. 

 ๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.  

 ๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๕. 
๕องฺ.ติก. ๓๔/๕๐๙/๓๗๕-๓๗๖.   



๒๐ 

 

 สรุปไดวา อกุศล มีความหมายวา ไมฉลาด เม่ือมาจําแนกเปนประเด็น ๆ จะมีอกุศลจิต ๑๒ 

และอกุศลเจตสิก ๑๔ อยาง แมวาธรรมท่ีมีชื่อวาอกุศลมีมากมาย แตธรรมท่ีมีชื่อวาอกุศลมูลท้ังหมดมี

แค ๓ ประการ ไดแก โลภะมูล โทสะมูล โมหะมูล 

 

๒.๒  ความโลภ (โลภมูล) 

 ๒.๒.๑ ความโลภ (โลภมูล) ในพระไตรปฏก  

 พระไตรปฏก ไดแก พระวินัยปฏก พระสุตตันตปฏก และพระอภิธรรมปฏก ซ่ึงปฏกท้ัง ๓ นั้น

มีเนื้อความกลาวถึงลักษณะของความโลภปรากฏอยูหลายแหง  

 เนื่องจากพระวินัยสวนมากจะกลาวเรื่องศีลของพระภิกษุสงฆ อยางท่ีอรรถกถาจารยกลาววา 

“อธิสีลสิกขา พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวโดยเฉพาะในวินัยปฎก ความละวีติกมกิเลสทานกลาวไวใน

วินัยปฏก เพราะศีลเปนขาศึกตอความละเมิดแหงกิเลสท้ังหลาย” 5

๖ ดังนั้น ความโลภในพระวินัยท่ี

เก่ียวเรื่องการบัญญัติของพระวินัยมีดังตอไปนี้ อยางเชน เม่ือพระรูปใดรูปหนึ่งเกิดความประพฤติ

กรรมท่ีทําใหเกิดความโลภนั้น พระพุทธองคทรงชี้แจงโทษของกระทําของพระรูปนั้น ๆ แลวบัญญัติ

สิกขาบทใหเหมาะสม เชน  

 ๑) ความโลภในการเสพเมถุนในพระวินัยปฎก 

เม่ือพระสุทินนประพฤติผิดในการเสพเมถุนภรรยาเกา ลําดับนั้น พระผูมีพระภาครับสั่งให

ประชุมภิกษุสงฆ ในเพราะเหตุเปนมูลเคานั้น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น แลวพระผูมีพระภาคพุทธเจา

ทรงติเตียนวา “ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพ่ือคลายความกําหนัด ไมใช

เพ่ือมีความกําหนัด เพ่ือความพราก ไมใชเพ่ือความประกอบ เพ่ือความไมถือม่ัน ไมใชเพ่ือมีความถือ

ม่ันมิใชหรือ เม่ือธรรมชื่อนั้นอันเราแสดงแลว เพ่ือคลายความกําหนัด เธอยังจักคิดเพ่ือมีความกําหนัด 

เราแสดงเพ่ือความพราก เธอยังจักคิดเพ่ือความประกอบ เราแสดงเพ่ือความไมถือม่ัน เธอยังจักคิด

เพ่ือมีความถือม่ัน” 

 “ดูกรโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพ่ือเปนท่ีสํารอกแหงราคะ เพ่ือเปนท่ี

สรางแหงความเมา เพ่ือเปนท่ีดับสูญแหงความระหาย เพ่ือเปนท่ีหลุดถอนแหงอาลัย เพ่ือเปนท่ีเขาไป

                                                           

 ๖วิ.อ. ๑/๔๘.  



๒๑ 

 

ตัดแหงวัฏฏะ เพ่ือเปนท่ีสิ้นแหงตัณหา เพ่ือเปนท่ีสํารอกแหงตัณหา เพ่ือเปนท่ีดับแหงตัณหา เพ่ือ

ออกไปจากตัณหาชื่อวานะ มิใชหรือ” 

 ดูกรโมฆบุรุษ การละกาม การกําหนดรูความหมายในกาม การกําจัดความระหายในกาม การ

เพิกถอนความตรึกอันเก่ียวดวยกาม การระงับความกลัดกลุมเพราะกาม เราบอกไวแลวโดยอเนก

ปริยาย มิใชหรือ6

๗ ความโลภดังกลาว เปนความโลภท่ีเกิดจากการเสพเมถุน   

 ๒) ความโลภในอาหารในพระวินัยปฎก 

 อีกประการหนึ่ง ในพระวินัยท่ีกลาวถึงความโลภนั้น คือ การท่ีรับสิ่งของท่ีโยมถวายเกิน

ประมาณ ถือวาเปนความโลภ เชน สมัยหนึ่ง ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระ

นครสาวัตถี ครั้งนั้น อุบาสกคนหนึ่งไดปวารณากระเทียมไวแกภิกษุณีสงฆวา “แมเจาเหลาใดตองการ

กระเทียม กระผมขอปวารณา และยังไดสั่งคนเฝาไรไวดวยวา ถาภิกษุณีท้ังหลายมาขอ จงถวายทานไป

รูปละ ๒-๓ กํา” ก็สมัยนั้นแล ในเมืองสาวัตถีกําลังมีงานมหรสพ กระเทียมเทาท่ีเขานํามาขายไดหมด 

ขาดคราว ภิกษุณีท้ังหลายพากันเขาไปหาอุบาสกคนนั้น แลวไดกลาวคํานี้วา อาวุโส พวกอาตมา

ตองการกระเทียมอุบาสกกลาววา “ไมมี เจาขา กระเทียมเทาท่ีนํามาแลวหมด ขาดคราว ขอทาน

ท้ังหลายไดโปรดไปท่ีไร” 

 ภิกษุณีถุลลนันทาไดไปท่ีไร ขนกระเทียมไปมาก ไมรูจักประมาณ คนเฝาไรจึงเพงโทษติเตียน 

โพนทะนาวา “ไฉน ภิกษุณีท้ังหลายไปถึงไรแลวจึงไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมไปมากมายเลา” 

ภิกษุณีท้ังหลายไดยินคนเฝาไรเพงโทษ ติเตียน โพนทะนาอยู บรรดาท่ีเปนผูมักนอย ตางก็เพงโทษ ติ

เตียน โพนทะนาวา “ไฉน แมเจาถุลลนันทาจึงไมรูจักประมาณ ขนกระเทียมเอาไปมากมาย เลา”        

 พระศาสดาทรงทราบเรื่องเขาไดติเดียนถูลนันทาภิกษุณีแลวตรัสวา ข้ึนชื่อวาบุคคลผูมักมาก

ยอมไมเปนท่ีรักท่ีพอใจ แมแตมารดาผูบังเกิดเกลาท้ังไมอาจท่ีจะทําใหมหาชนผูยังไมเลื่อมใสให

เลื่อมใส ทําผูท่ีเลื่อมใสแลวใหเลื่อมใสมากข้ึน ท้ังไมอาจท่ีทําลาภท่ียังไมเกิดใหเกิดข้ึนได สวนผูมักนอย

ยอมสามารถ บคุคลไดสิ่งใดพึงพอใจดวยสิ่งนั้น เพราะผูโลภจัดเปนผูลามก7

๘ 

 

 

                                                           

 ๗วิ.มหา. ๑/๒๐/๓๙๑-๓๙๒. 

 ๘วิ.ภิกฺขุณี. ๓/๑๔๗/๑๗๔. 



๒๒ 

 

 ๓) ความโลภในการสัมพันธทางกายในพระวินัยปฎก 

 เม่ือศึกษาพระวินัยแลวจะเห็นวา  แมพระภิกษุจะมีวิธีการดําเนินชีวิตอยางมากนัอยสันโดษ 

แตก็ยังมีบางรูปท่ีสะสมปจจัยตามความโลภอยู ดังนั้น ทุกครั้งท่ีมีเหตุการณท่ีพระภิกษุหันเหจากเพศ

บรรพชิต พระผูมีพระภาคก็ทรงบัญญัติพระวินัยข้ึนเพ่ืออนุเคราะหพระภิกษุใหสํารวมยิ่งข้ึน  แม

ในขณะท่ีทํากิจตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน เชน การฉัน การดื่ม  การครองจีวร  และการเดินเปนตน  ซ่ึง

มีวินัยท่ีหามภิกษุทําสิ่ง ตาง ๆ ซ่ึงดูเหมือนวาไมเปนการเสียหายเปนตนวา การเลนน้ําหรือการ

ลอเลียนพระภิกษุอ่ืน ๆ การกระทําเชนนี้เกิดจากอกุศลจิตสวนมากและพระองคทรงตําหนิและตรัสวา 

มักมาก ไมสันโดษ8

๙ 

 ๔) ความโลภในการพูดทางวาจาในพระวินัยปฎก   

 ดังมีขอความในพระวินัยปฎกวา ภิกษุไมควรเขาไปในหมูบานในเวลาวิกาล ดวยเหตุผลวา

ยอมเพลิดเพลินในดิรัจฉานกถาไดงายดังขอความวา  

 ครั้งนั้นภิกษุฉัพพัคคียเขาบานในเวลาวิกาล นั่งในท่ีชุมชมกลาว ดิรัจฉานกถามีเรื่องตาง ๆ คือ 

เรื่องพระราชา เรื่องโจร เรื่องมหาอํามาตย เรื่องขุนพล เรื่องภัย เรื่องงาน เรื่องญาติ เรื่องสตรี เรื่องโลก  

เรื่องเจริญ เรื่องเสื่อม เปนตนดวยประการตาง ๆ9

๑๐   

 ขอความดังกลาวนี้เปนประโยชนแกคฤหัสถบางก็จริง แตภิกษุก็ควรรูวาการพูดเชนนั้นดู

เหมือนวาไมเปนโทษภัยอะไร แตก็พูดดวยโลภมูลจิต เปนคําพูดทําใหเกิดความถือม่ันในเรื่องชื่อเสียง 

เกียรติยศของบุคคลดังกลาว   

 ๕) อาการผูท่ีเกิดความโลภในพระสุตตันตปฎก  

 คําสอนของพระพุทธเจาท่ีปรากฏในพระสุตตันตปฎกสวนใหญ จะทรงใหความสําคัญทาง 

การอบรมจิตใจใหสงบเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นอรรถกถาจารยจึงกลาววา “อธิจิตตสิกขา ตรัสไวโดยเฉพาะ

ในสุตตันตปฎก ความละปริยุฏฐานกิเลส ทานกลาวไวในพระสุตตันตปฏก เพราะสมาธิเปนขาศึกตอ    

ปริยุฏฐานกิเลส”10

๑๑  

                                                           

 ๙วิ.จู. ๗/๒๔๓/๑-๓.  

 ๑๐วิ.มหา. ๒/๑๔๔/๓๑๖-๓๑๗. 

 ๑๑วิ.มหา.อ. ๑/๔๘-๔๙.  



๒๓ 

 

ดังนั้น ความโลภในพระสุตตันตปฎกนั้น สวนใหญจะเก่ียวกับเรื่องจิตใจ เปนการทําใหจิตใจ

วุนวาย เพ่ือแสดงถึงลักษณะความโลภนั้น พระพุทธเจาตรัสวา “โลภจัดเปนอกุศลมูลกรรมท่ีบุคคล 

ทําทางกาย วาจา เปนอกุศลกรรม แมกรรมของผูมีโลภะถูกโลภะครอบงํา  มีจิตถูกโลภะกลุมรุมกอ

ทุกขใหเกิดแกผูอ่ืน  ดวยการพูดท่ีไมจริง ดวยการเบียดเบียน จองจํา ทําใหเสียทรัพยติเตียนหรือขับไล 

โดยอางวาเรามีกําลังทางทรัพย จัดเปนอกุศลกรรม บาปอกุศลกรรมจํานวนมากเหลานี้ลวนมีโลภะเปน

ปจจัยท้ังสิ้น ยอมเกิดมีแกบุคคลผูมีโลภะ” 1 1

๑๒  ดังนั้น พระพุทธเจาจึงทรงตรัสวา “คนเขลาทํากรรมท่ี

เกิดเพราะโลภะ  กรรมท่ีเขาทํานั้นมากหรือนอยก็ตามยอมใหผลในชาตินี้ เพราะเหตุนั้น ผูรูโลภะจึงไม

ทํากรรมท่ีเกิดจากโลภะ”12

๑๓ 

 หนึ่งในสาฬหสูตร พระนันทกะไดกลาวตอบแกนายสาฬหะและนายโรหนะถึงลักษณะของ

บุคคลผูมีความโลภอยูในสันดาน กลาวคือ มีความมักมากในเรื่องตาง ๆ วา “ดูกอนสาฬหะและโรหนะ 

ความขอนี้เรากลาววาอภิชฌา บุคคลผูโลภมากดวยความอยากไดนี้ ยอมฆาสัตวก็ได ลักทรัพยก็ได คบ

ชูก็ได พูดเท็จก็ไดสิ่งใดยอมเปนไปเพ่ือสิ่งไมเปนประโยชนเก้ือกูล เพ่ือความทุกข สิ้นกาลนาน บุคคลผู

โลภยอมชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนอยางนั้นก็ไดฯ”13

๑๔ 

 ในอันตรามลสูตรพระสัมมาพุทธเจาทรงตรัสถึงเรื่องมลทิน  คือ ความเศราหมองอันเปน

มลทินภายใน กลาวคือ  

โลภะเปนมลทินภายใน เปนอมิตรภายใน เปนศัตรูภายใน เปนเพชฌฆาตภายใน 

เปนขาศึกภายใน  โลภะกอใหเกิดสิ่งท่ีไมเปนประโยชน โลภะทําจิตใหกําเริบ โลภะเปนภัยท่ี

ข้ึนภายใน ความโลภะไมรูจักผล คนโลภไมรูจักเหตุ  ความโลภครอบงํานรชนเม่ือใด ความมืด

บอดยอมมีเม่ือนั้น สวนผูใดละโลภะไดไมทะยานอยากในอารมณเปนท่ีตั้งแหงความโลภ 

โลภะจะถูกอริยมรรคละไดเด็ดขาดผูนั้นเหมือนหยาดน้ํากลิ้งตกจากใบบัวฉะนั้น14

๑๕  

 

                                                           

 ๑๒องฺ.เอกก. ๒๐/๗๐/๒๗๕.  

 ๑๓องฺ.เอกก. ๒๐/๓๔/๑๘๘. 

 ๑๔องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๖/๑๘๔.  

 ๑๕ขุ.อิติ. ๒๕/๑/๓๔๕-๓๔๖. 



๒๔ 

 

 พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายท่ีละโลภะไดเราขอรับรองความเปน

อนาคามีของเธอท้ังหลาย โลภะใดเปนเหตุใหสัตวผูโลภไปสูทุคติ  ผูมีปญญาเห็นแจงยอมละโลภะนั้น 

เพราะรูไดโดยชอบ  เม่ือละไดแลวจึงไมตองหวนกลับมาเกิดในโลกนี้อีก” 1 5

๑๖ “ผูไมรูซ่ึงถึงโลภะ ยัง

กําหนดรูโลภะไมได ยังไมคลายความพอใจในโลภะ ก็ยังไมอาจสิ้นทุกขได สวนผูท่ีรูซ่ึงถึงโลภะ กําหนด

รูโลภะได คลายความพอใจในโลภะได ละโลภะไดแลวจึงอาจสิ้นทุกขได”16

๑๗ 

 จากขอความในพระสุตตันตปฎกท่ีกลาวในตอนตนนั้น พระพุทธองคทรงตรัสถึงทาท่ีของ

ความโลภวาเปนมลทินภายใน เปนศัตรูภายใน ท่ีคอยทํารายสภาพจิตใจของมนุษยเพราะถูกความโลภ

ครอบงํา ดังท่ีมีขอความปรากฏในเกสปุตตสูตรวา “ชาวกาลามะท้ังหลาย ก็บุรุษผูมีโลภะ มีจิตถูก

โลภะครอบงํา  ฆาสัตวบาง ลักทรัพยบาง ลวงเกินภรรยาผูอ่ืนบาง พูดเท็จบาง ซักชวนผูอ่ืนเพ่ือสิ่งท่ีมี

ใชประโยชนเก้ือกูลเพ่ือทุกขบาง” 1 7

๑๘ การกระทําเหลานี้ลวนเปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกในเชิงลบท่ี

สงผลกระทบตอบุคคลในสังคมท้ังสิ้น  

 ตามนัยท่ีกลาวมานี้ชี้ใหเห็นวาคนท่ีถูกโลภครอบงําจิตใจ ยอมไมรูจักอรรถ ไมรูจักธรรม 

เพราะมีแตความมืดบอดปราศจากปญญา ความโลภเปนสาเหตุทําใหจิตใจเศราหมองหรือสูญเสีย

ความเปนปกติไป เปนเครื่องก้ันมิใหบุคคลไปสูสุคติ ดังนั้นพระพุทธองคจึงทรงตรัสสอนใหละความ

โลภดวยอริยมรรค เพ่ือใหบุคคลนั้นเปนผูท่ีมีจิตใจท่ีใสสะอาด  สวางสงบ อันนําไปสูการพัฒนาทุก ๆ 

ดานตามความเปนจริง 

 ๖) ความโลภในการรับความกลาวชมในพระสุตตันตปฎก 

 อีกประการหนึ่ง การดีใจเพราะความชมของคนอ่ืนก็ คือ ความโลภอยางหนึ่ง เกิดผลกระทบ 

ทําใหไมสามารถบรรลุธรรมได สมัยพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจา และสงฆเปนจํานวนมาก กําลังเดินทาง

ระหวางราชคฤหกับนาฬันทา ในระหวางทางนั้น สุปปยปริพาชก กลาวติพระพุทธเจา ติพระธรรม ติ

พระสงฆ โดยอเนกปริยาย ดังนั้น เพ่ือไมใหพระภิกษุสงฆดีใจดวยความชมดังกลาว เพราะการดีใจใน

กลาวชมเชนนั้น เปนตัณหา ความโลภท่ีเปนอันตราย ฌาน มรรค ผล ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา  

                                                           

 ๑๖ขุ.อิติ. ๒๕/๘๘/๔๕๖-๔๕๗. 

 ๑๗ขุ.อิติ. ๒๕/๙/๓๕๓. 

 ๑๘องฺ.ติก. ๒๐/๖๖/๒๕๗.  



๒๕ 

 

  ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืนจะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ 

 ดูกรภิกษุท้ังหลายถาเธอท้ังหลายจักเบิกบานใจ จักดีใจ จักกระเหิมใจในคําชมนั้น 

 อันตรายจะพึงมีแกเธอท้ังหลายเพราะเหตุนั้นเปนแน ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนพวกอ่ืน

 จะพึงกลาวชมเรา ชมพระธรรม หรือ ชมพระสงฆ ในคําชมนั้น คําท่ีจริง เธอท้ังหลาย

 ควรปฏิญาณใหเห็นโดยความเปนจริงวา นั่นจริงแมเพราะเหตุนี้ นั่นแท แมเพราะเหตุ

 นี้ แมคํานั้นก็มีในเราท้ังหลาย และคํานั้นจะหาไดในเราท้ังหลาย18

๑๙ 

 

 ๗) ความโลภในกลิ่นในพระสุตตันตปฎก 

 การท่ีเกิดตัณหาในกลิ่นก็ใหเปนอันตรายสําหรับผูปฏิบัติธรรมเชนกัน ดังนั้นในสังยุตตนิกาย 

สคาถวรรคกลาววา  

 ภิกษุรูปหนึ่ง พํานักอยูในแนวปาแหงหนึ่งในแควนโกศล สมัยนั้นแล ภิกษุนั้นกลับจาก

บิณฑบาต ภายหลังเวลาฉัน ลงสูสระโบกขรณีแลวสูดดมดอกปทุม ฯ 

 ครั้งนั้นแล เทวดาผูสิงอยูในแนวปานั้น มีความเอ็นดู ใครประโยชนแกภิกษุนั้น หวังจะใหเธอ

สลด จึงเขาไปหาถึงท่ีอยู ครัน้แลวไดกลาวกะเธอดวยคาถาวา “ทานสูดดมดอกไมท่ีเกิดในน้ําซ่ึงใคร ๆ 

ไมไดใหแลว นี้เปนองคอันหนึ่งแหงความเปนขโมย ทานผูนิรทุกข ทานเปนผูขโมยกลิ่น” 

 ภิกษุตอบวา  “เราไมไดนําไป เราไมไดหัก เราดมดอกไมท่ีเกิดในน้ําหางๆ เม่ือเปนเชนนี้ทาน

จะเรียกวาเปนผูขโมยกลิ่น ดวยเหตุดังรือ สวนบุคคลท่ีขุดเหงาบัว หักดอกบัวบุณฑริก เปนผูมีการงาน

อันเกลื่อนกลนอยางนี้ ไฉนทานจึงไมเรียกเขาวาเปนขโมย” 

  เทวดาตอบกลับวา “บุรุษผูมีบาปหนา แปดเปอนดวยราคาทิกิเลสเกินเหตุ เราไมพูดถึงคนนั้น 

แตเราควรจะกลาวกะทาน บาปประมาณ เทาปลายขนทราย ยอมปรากฏประดุจเทากอนเมฆใน       

นภากาศแกบุรุษผูไมมีกิเลส ดังวาเนิน ผูมักแสวงหาไตรสิกขาอันสะอาดเปนนิจ” 1 9

๒๐ เรื่องดังกลาว คือ 

ความโลภท่ีเกิดจาการสูดดมดอกไม  

 

 

 

                                                           

 ๑๙ที.สี. ๑๑/๑/๔. 

 ๒๐สํ.ส. ๒๕/๗๙๕-๘/๓๘๐-๑. 



๒๖ 

 

 ๘) ความโลภในการสะสมในพระสุตตันตปฎก 

 อีกประการหนึ่ง ในอัคคัญญสูตร ไดกลาวถึงวิวัฒนาการของมวลมนุษยรวมท้ังความโลภของ

มนุษยวา เม่ือยังไมอะไร ๆ ในตอนแรก ๆ จนกระท่ังเกิดความเกียจครานและความโลภข้ึนจึงเกิดมี

วรรณะตาง ๆ ในสังคม ดังพระพุทธพจนท่ีวา 

  ครั้งนั้น สัตวผูหนึ่ง เกิดความเกียจครานข้ึน  จึงไดมีความเห็นอยางนี้วา

 ดูกรทานผูเจริญ เราชางลําบากเสียท่ีกระไรท่ีตองไปเก็บขาวสาลีมาท้ังในเวลาเย็น

 สําหรับอาหารเย็น  ท้ังในเวลาเชาสําหรับอาหารเชา อยากระนั้นเลย  เราควรไป

 เก็บเอาขาสาลีมาไวเพ่ือบริโภคท้ังเย็นท้ังเชาคราวเดียวเถิดฯ20

๒๑  

 

 มวลมนุษยในสมัยนั้นจึงประชุมปรึกษาหารือกันปรารภถึงความเสื่อมทรามท่ีเกิดข้ึนโดยลําดับ

และหาทางแกไขปญหานี้โดยการแบงขาวสาลีและปกปนเขตแดนกันข้ึน เปนการแสดงใหเห็นถึงความ

เกียจครานและความโลภ ความเห็นแกตัวของมนุษยท่ีเปนสาเหตุทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ข้ึนมา เม่ือ

มนุษยเกิดความโลภในทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงมีอยูแมทรัพยากรจะมีเพียงพอ แตความโลภไม

สามารถทําใหเกิดความพอตอความตองการของมนุษยได มวลมนุษยจึงเกิดการจัดสรรปนสวนกัน

ครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว  แตหลังจากแบงปนดินแดนและผลผลิตกัน

ครอบครองแลวเกิดมีคนท่ีโลภมากไดแคตักเตือน คนท่ีขโมยก็รับปากวา “ตอไปจะไมขโมย” แตก็ไม

ทําตามสัญญา ภายหลังก็ขโมยอีก  จึงมีมนุษยบางคนทนไมไดถึงกับลงไมลงมือ พวกหนึ่งตีดวยทอนไม

พวกหนึ่งตีดวยฝามือ บางก็ใชดินขวางปา เม่ือเกิดเหตุการณวุนวายอยางนี้พวกมนุษยผูใหญก็ประชุม

กันเพ่ือหาทางแกไขปญหาดังพระพุทธพจนท่ีวา 

  ครั้งนั้นแล พวกสัตวท่ีเปนผูใหญจึงประชุมกัน ครั้นแลวตางก็ปรับทุกขกัน

 วา พอเอย ก็การถือเอาสิ่งของท่ีเจาของไมไดใหจักปรากฏ การติเตียนจักปรากฏ 

 การพูดเท็จจักปรากฏ การถือทอนไมจักปรากฏในเพราะบาปธรรมเหลาใด บาป

 ธรรมเหลานั้นเกิดปรากฏแลวในสัตวท้ังหลาย  อยางกระนั้นเลย พวกเราสมมติสัตว

                                                           

 ๒๑ที.ปา. ๑๑/๖๐/๖๘-๖๙.  



๒๗ 

 

 ผูหนึ่งใหเปนผูท่ีควรวากลาวไดโดยชอบ ใหเปนผูติเตียนผูท่ีควรติเตียนโดยชอบ  

 ใหเปนผูท่ีขับไลโดยชอบ พวกเราจักแบงขาวสาลีใหแกผูนั้น21

๒๒ 

 

 จากพระพุทธพจนขางตน  บงถึงความโลภของมนุษยวามีมาตั้งแตสมัยโลกยุคนั้น  และจาก

ความโลภนั้นนั่นเองจึงเปนท่ีมาของการเมืองการปกครองในรูปแบบตาง ๆ เชน คณะทําการปกครอง

กษัตริยผูปกครอง ตํารวจ ทหาร และราษฎรผูทํามาหากิน เปนตน 

 ๙) ความโลภในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะในพระอภิธรรมปฎก  

 ในพระอภิธรรมปฎกมีขอความท่ีกลาวถึงความโลภไวในมิติตาง ๆ แตไมระบุถึงบุคคลใด

บุคคลหนึ่งเหมือนกับพระวินัยและพระสุตตันตปฎก  จะกลาวถึงท่ีเปนปรมัตถลวน ๆ ท่ีเรียกวาโลภะ

จิต และโลภะเจตสิก “อภิธรรมปฎก ทานเรียกวา ปรมัตถเทศนา การเทศนาโดยปรมัตถ เพราะเปน

ปฎกท่ีพระผูมีพระภาคเจาผูฉลาดในปรมัตถ ทรงแสดงแลวโดยความเปนเทศนาท่ีมากไปดวยปรมัตถ”

2 2

๒๓ เชน “ความโลภมีลักษณะ คือ ความกําหนัดแหงจิต  ความติดของอยูใน รูป เสียง กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะ เปนธรรมชาติท่ีหลองลวงซ่ึงทําใหติดอยูในวัตถุมีอยางตาง ๆ อันเปนมูลแหงทุกข”23

๒๔  ใ น

คัมภีรธัมมสังคณีกลาวถึงอกุศลท่ีเกิดข้ึนพรอม ๆ กับโลภะจิต ดังตอไปนี้ 

ความโลภเปนสภาวธรรมท่ีเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลสเพราะโมหะ  โมหะ

เปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลสเพราะโลภะ โลภะเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลส

เพราะอุทธัจจะ  อุทธัจจะเปน กิเลสและสัมปยุตดวยกิเลสเพราะโลภะ โลภะเปนกิเลส

และสัมปยุตดวยกิเลสเพราะอหิริกะ อหิริกะเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลสเพราะโล

ภะ  โลภะเปนกิเลสและสัมปยุตดวยกิเลสเพราะอโนตตัปปะ อโนตตัปปะ เปนกิเลส

และสัมปยุตกิเลสเพราะโลภะ24

๒๕ 

 

                                                           

 ๒๒ที.ปา. ๑๑/๖๑/๖๙-๗๐.  

 ๒๓วิ.มหา.อ. ๑/๔๘. 

 ๒๔อภิ.สงฺ. ๗๖/๑๐๖๕/๒๗๒. 

 ๒๕อภิ.สงฺ. ๗๖/๑๒๕๗/๓๑๗.  



๒๘ 

 

 ดังนั้น จึงกลาวไดวา เม่ือโลภะจิตเกิด ตวามไมรู (โมหะ) ความฟุงซาน (อุทธัจจะ) ความไม

ละอายตอบาป (อหิริกะ) ความไมสะดุงกลัวตอบาป (อโนตัปปะ) ก็เกิดข้ึนเชนกัน 

 ในพระธัมมสังคณีสรุปไวความหมายของความโลภวา “โลภะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน การโลภ 

กิริยาท่ีโลภ ความโลภ การกําหนัดนัก กิริยาท่ีกําหนัดนัก ความกําหนัด ความเพงเล็ง อกุศลมูลคือ

โลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โลภะ มีในสมัยนั้น”25

๒๖
 

 ๑๐) การเรียกชื่อของความโลภตาง ๆ ตามบทมาติกาในพระอภิธรรมปฎก  

 ในพระอภิธรรม บทมาติกานั้น แตละบทจะมีคูกัน ๓ บท ไดแก (๑) กุสลา ธัมมา (๒) อกุสลา 

ธัมมา (๓) อัพยากตา ธัมมา เปนตนไป ประมัตถธรรม ๔ ท้ังหมดนั้น จะจัดสรรเขาในแตละบท เม่ือ

นําเอาชื่อของความโลภตามมาติกามาแยกแยะมีชื่อดังตอไปนี้  

 ๑. ความโลภเปนอกุศล ดังนั้นจึงเปน อกุศลธรรม ในพระอภิธรรมกลาววา “อกุสลา ธมฺมา 

ธรรมเปนอกุศล” 

 ๒. ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น ประกอบดวย โสมนัสสะเวทนา ๔ ดวง และอุเบกขาเวทนาจิต ๔ 

ดวง ดังนั้น โสมนัสสะเวทนานั้นเปน สัมปยุตดวยสุขเวทนา ในพระอภิธรรมกลาววา ความโลภเปนสุข

เวทนา “สุขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุตดวยสุขเวทนา” และสวนอุเบกขเวทนาใน

ความโลภนั้นเปน อทุกฺขมสุขาย เวทนาย ในพระอภิธรรมกลาวเปน “อทุกฺขมสุขาย เวทนาย          

สมฺปยุตฺตา ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาธมฺมา” 

 ๓. ความโลภนั้นทําใหเกิดผลในทางโทษตาง ๆ ดังนั้น ในพระอภิธรรมจึงกลาววา ความโลภ

เปน “วิปากธมฺม ธมฺมา ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก” 

 ๔. เพราะความโลภนั้นเปนอารมณของอุปทานจึงเปน ในพระอภิธรรมจึงกลาววา           

“อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครองแตเปน

อารมณของอุปาทาน” 

 ๕.  ความโลภนั้นเปนธรรมท่ีเศราหมอง และเปนอารมณของสังกิเลส “สงฺกิลิฏสงฺกิเลสิกา 

ธมฺมา ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส” 

 ๖. ในความโลภก็มีวิตกเจตสิก วิตกเจตสิก คือการยกจิตข้ึนสูอารมณ กลาวอยางธรรมดา

สามัญ ก็คือการคิด การนึกถึงอารมณ และ วิจารเจตสิก วิจารเจตสิก คือ การประคองจิตใหอยูใน

                                                           

 ๒๖อภิ.สงฺ. ๗๖/๒๙๙/๑๖. 



๒๙ 

 

อารมณ กลาวอยางธรรมดาสามัญก็วา คิดบอย ๆ ดังนั้น ในพระอภิธรรมกลาววา ความโลภ คือ 

“สวิกตกฺกสวิจารา ธมฺมา ธรรมมีวิตกมีวิจาร” 

 ๗. โสมนัสสะเวทนาจิต ๔ ดวง ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น ประกอบดวยปติ ดังนั้นจึงเรียกวา  

“ปติสหคตา ธมฺมา ธรรมสหรคตดวยปติ” 

 โสมนัสสะเวทนาจิต ๔ ดวง ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น ประกอบดวยสุขเวทนา ดังนั้นจึงเรียกวา 

“สุขสหคตา ธมฺมา ธรรมสหรคตดวยสุขเวทนา” 

 อุเบกขาเวทนาจิต ๔ ดวง ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น เรียกวา “อุเปกฺขาสหคตา ธมฺมา ธรรม 

สหรคตดวยอุเบกขาเวทนา” 

 ๘. ทิฏฐิคตสัมปยุตจิต ๔ ดวง ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น เพราะเปนธรรมอันพระโสดาปตติ

มรรคตองประหาณ จึงเรียกวา “ทสฺสเนน ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันโสดาปตติมรรคประหาณ” 

 ทิฏฐิคตวิปยุตจิต ๔ ดวง ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น เพราะเปนธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ตอง

ประหาณ จึงเรียกวา “ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ” 

 ๙. ทิฏฐิคตสัมบยุตจิต ๔ ดวง ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น เพราะเปนธรรมมีเหตุอันพระโสดา

ปตติมรรคตองประหาณไดโดยเด็ดขาด และ ทิฏฐิคตวิปยุตจิต ๔ ดวง ท่ีเปนอปายคมนียะก็ประหาณ

ดวย จึงเรียกวา “ทสฺสเนน ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันโสดาปตติมรรคประหาณ” 

 ทิฏฐิคตวิปยุตจิต ๔ ดวง ในโลภมูลจิต ๘ ดวงนั้น เพราะเปนธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ตอง

ประหาณ จึงเรียกวา “ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ 

ประหาณ” (โลภะท่ีประกอบดวยทิฏฐินั้นจะตองประหาณดวยสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ

อรหัตตมรรคซ่ึงเปนครรคเบื้องสูง) 

 ๑๐. โลภมูลจิตนั้นเปนเหตุใหจุติปฎิสนธิ จึงเรียกวา “อาจยคามิโน ธมฺมา ธรรมเปนเหตุใหจุติ

ปฏิสนธิ” 

 ๑๑. โลภมูลจิตนั้นไมใชของพระอริยบุคคลจึงเรียกวา “เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ธมฺมา ธรรมไม

เปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกขบุคคล” 

 ๑๒. ความโลภเปนธรรมท่ีมีอนุภาพออน จึงเรียกวา “ปริตฺตา ธมฺมา ธรรมเปนปริตตะ” 

 ๑๓. ความโลภเปนธรรมขณะท่ีมีอารมณซ่ึงมีอนุภาพออนจึงเรียกวา “ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา 

ธรรมมีอารมณเปนปริตตะ” 

 ๑๔. ความโลภเปนธรรมทรามจึงเรียกวา “หีนา ธมฺมา ธรรมทราม” 



๓๐ 

 

 ๑๕. ในความโลภจะมีสองประเภท คือ ความโลภท่ีประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ และความโลภท่ี

ไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิ ความโลภท่ีประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิซ่ึงเปนชวนะท่ี ๗ นั้นคือ ธรรมท่ีจะ

ใหผลแนนอน จึงเรียกวา “มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผลแนนอน” 

 ความโลภท่ีไมประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิซ่ึงเปนชวนะท่ี ๗ นั้นคือ กรรมท่ีจะใหผลไมแนนอน จึง

เรียกวา “อนิยตา ธมฺมา ธรรมใหผลไมแนนอน” 

 ๑๖. ความโลภเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวและเปนธรรมท่ียังไมเกิด จึงเรียกวา “อุปฺปนฺนา ธมฺมา 

ธรรมเกิดข้ึนแลว” และ “อนุปฺปนฺนา ธมฺมา ธรรมยังไมเกิดข้ึน” 

 ๑๗. ความโลภเปนธรรมท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน จึงเรียกวา “อตีตา ธมฺมา ธรรมเปน

อดีต” “อนาคตา ธมฺมา ธรรมเปนอนาคต” และ “ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา ธรรมเปนปจจุบัน” 

 ๑๘. ความโลภเปนธรรมท่ีมีอารมณเปน อดีต อนาคต และปจจุบัน จึงเรียกวา              

“อตีตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนอดีต” “อนาคตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนอนาคต” 

และ “ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน” 

 ๑๙. ความโลภเปนธรรมภายใน ภายนอก และท้ังภายในภายนอก จึงมีชื่อวา “อชฺฌตฺตา    

ธมฺมา ธรรมเปนภายใน” “พหิทฺธา ธมฺมา ธรรมเปนภายนอก” และ “อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา ธรรม

เปนท้ังภายในและภายนอ” 

 ๒๐. ความโลภเปนธรรมมีอารมณเปนภายใน ธรรมมีอารมณเปนภายนอก ธรรมมีอารมณ

เปนภายในและเปนภายนอก จึงเรียกวา “อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนภายใน”     

“พหิทฺธารามฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนภายนอก” และ “อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมี

อารมณเปนภายในและเปนภายนอก” 

 ๒๑. ความโลภเปนธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได จึงเรียกวา “อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา 

ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได”26

๒๗ 

 สรุปแลว ความโลภในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา คือ ความยึดติดในอารมณตาง ๆ ไดแก ยึด

ติดสิ่งท่ีไดเห็น ยึดติดท่ีไดฟง ยึดติดในกลิ่น ยึดติดในรสชาติ ยึดติดในการไดสัมพันธ และยึดติดในการ

คิด  

                                                           

 ๒๗อภิ.สงฺ ๗๕/๑/๑-๖. 



๓๑ 

 

 ในคัมภีรพระอภิธรรม ไดกลาวถึงชื่อของความโลภตาง ๆ ในบทมาติกา คือ เปนธรรมท่ีไม

ฉลาด เปนธรรมท่ีทําใหเกิดโทษตาง และเปนอารมณของอุปทานเปนตนไป  

 ๒.๒.๒ ความโลภ (โลภมูล) ในคัมภีรอรรถกถา 

 อรรถกถาจารยอธิบายขยายความหมายของความโลภดังกลาววา     

     สภาวะท่ีชื่อวาโลภะ เพราะอรรถวาอยากได อาการท่ีโลภ ชื่อวา       

 ลุพภนา (กิริยาท่ีโลภ) จิตท่ีสัมปยุตดวยโลภะ หรือบุคคลผูประกอบดวยความ

 โลภ ชื่อวาลุพภิตะ ภาวะแหงจิต ท่ีสัมปยุตดวยโลภะหรือแหงบุคคลผู

 ประกอบดวยความโลภ ชื่อวาลุพภิตัตตะ (ความโลภ) ท่ีชื่อวาสาราคะ (ความ

 กําหนัด) เพราะยอมกําหนัดนัก อาการแหงความกําหนัดนัก ชื่อวาสารัชชนา 

 (กิริยาท่ีกําหนัดนัก) ภาวะแหงจิตท่ีกําหนัดนักชื่อวาสารัชชิตัตตะ (ความ

 กําหนัด) ชื่อวาอภิชฌา ดวยอรรถวาเพงเล็ง27

๒๘
 

 

 เพ่ือจะไดมีความชัดเจนเรื่องความโลภนั้น อรรถกถาอาจารยไดกลาวถึงลักษณะของโลภะใน

อรรถกถาของธรรมสังคณี ท่ีเรียกวาอัฏฐสาลินีดังตอไปนี้ เม่ืออาการของจิตมีองคประกอบครบท้ัง ๔ 

กอนจึงจะเปนความโลภ องคประกอบของความโลภนั้นเรียกวา ลักขณาทิจตุกะ มีดังตอนี้ ๑) มีการยึด

อารมณเปนลักษณะ (อารมฺมณคฺคหณลกฺขโณ) ๒) เหมือนลิงติดตัง มีความติดในอารมณเปนรส 

(อภิสํครโส) ๓) เหมือนชิ้นเนื้อท่ีใสในกระเบื้องรอน มีการไมสละไปเปนปจจุปฏฐาน (อปริจาค-      

ปจฺจุปฏาโน) ๔) เหมือนเปอนสีน้ํามันและยาหยอดตา มีความเห็นชอบ ใจในธรรมเปนอารมณของ

สังโยชน เปนปทัฏฐาน (สฺโญชนิยธมฺเมสุ อสฺสาททสฺสนปทฏาโน) เม่ือเจริญข้ึนโดยความเปนแมน้ํา 

คือตัณหา พึงทราบวา ยอมพาไปสูอบายเทานั้น เหมือนแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว ยอมไหลพัดพาไปสู

มหาสมุทรฉะนั้น 2 8

๒๙
 ๔ ประการดังกลาว อรรถกถาจารยดั้งชื่อวา ลักขณาทิจตุกะ  เพ่ือจะไดเขาใจ

                                                           

 ๒๘อภิ.สงฺ.อ. ๗๖/๒๒. 

 ๒๙อภิ.สงฺ.อ. ๗๖/๖. 



๓๒ 

 

ความหมายดังกลาว พระธรรมปฏก (ป. อ. ปยุตฺโต) ไดอธิบายถึงความหมายของ รส ปจจุปฏฐาน 

และปทัฏฐานวา “ลักษณะ, หนาท่ีหรือกิจ (รส), ผลปรากฏ (ปจจุปฏฐาน), เหตุใกล (ปทัฏฐาน)”29

๓๐
 

 ๑) ความโลภในการหวงใยจีวร  

 อยางเชนเรื่องราวของพระติสสะท่ีเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาล การท่ีมีความหวงใยในจีวรของทาน

นั้นเอง เรียกวา “โลภะ” ดังตอไปนี้ พระติสสเถระนั้นเขาจําพรรษา ณ วิหารในชนบท ไดผาสาฎกเนื้อ

หยาบประมาณ ๘ ศอก จําพรรษา ปวารณาแลว ถือผานั้นไปวางไวใกลมือพ่ีสาว พ่ีสาวนั้นดําริวา “ผา

สาฎกผืนนี้ ไมสมควรแกนองชายเรา” แลวตัดผานั้นดวยมีดอันคม ทําใหเปนชิ้นนอยชิ้นใหญ โขลกใน

ครก แลวสาง ดีด กรอ ปน ใหเปนดายละเอียด ใหทอเปนผาสาฎกแลว           

 ฝายพระเถระก็จัดแจงดายและเข็ม นิมนตภิกษุหนุมและสามเณรผูทําจีวรใหประชุมกันแลว 

ไปยังสํานักพ่ีสาว พูดวา “พ่ีจงใหผาสาฎกผืนนั้นแกฉัน ฉันจักใหทําจีวร”  

 พ่ีสาวนั้นนําผาสาฎกประมาณ ๙ ศอกออกมาวางไวใกลมือของพระผูนองชาย ทานรับผา

สาฎกนั้นมาพิจารณาแลว พูดวา “ผาสาฎกของฉันเนื้อหยาบ ประมาณ ๘ ศอก ผืนนี้เนื้อละเอียด 

ประมาณ ๙ ศอก ผานี้มิใชผาสาฎกของฉัน นี่เปนผาสาฎกของพ่ี ฉันไมตองการผาผืนนี้ พ่ีจงใหผา

สาฎกผืนนั้นแหละแกฉัน” พ่ีสาวตอบวา “ทานผูเจริญ นี่เปนผาของทานทีเดียว ขอทานจงรับผานั้น

เถิด” ทานไมปรารถนาเลย ลําดับนั้น พ่ีสาวจึงบอกกิจท่ีตนทําทุกอยางแกพระเถระนั้นแลว ไดถวายวา 

“ทานผูเจริญ นั่นเปนผาของทานทีเดียว ขอทานจงรับผานั้นเถิด” ทานถือผานั้นไปวิหาร เริ่มจีวรกรรม 

ลําดับนั้น พ่ีสาวของทานจัดแจงวัตถุมียาคูและภัตเปนตน เพ่ือประโยชนแกภิกษุสามเณรผูทําจีวรของ

พระติสสะนั้น ก็ในวันท่ีจีวรเสร็จ พ่ีสาวใหทําสักการะมากมาย 

  ทานแลดูจีวรแลว เกิดความเยื่อใยในจีวรนั้น คิดวา “ในวันพรุงนี้ เราจักหมจีวรนั้น” แลวพับ

พาดไวท่ีสายระเดียง ในราตรีนั้น ไมสามารถใหอาหารท่ีฉันแลวยอยไปได มรณภาพแลว เกิดเปนเล็นท่ี

จีวรนั้นนั่นเอง ฝายพ่ีสาวสดับการมรณภาพของทานแลว รองไหกลิ้งเกลือกใกลเทาของพวกภิกษุ พวก

ภิกษุทําสรีรกิจ (เผาศพ) ของทานแลวพูดกันวา “จีวรนั้นถึงแกสงฆทีเดียว เพราะไมมีคิลานุปฏฐาก 

พวกเราจักแบงจีวรนั้น” แลวใหนําจีวรนั้นออกมา เล็นวิ่งรองไปขางโนนและขางนี้วา “ภิกษุพวกนี้แยง

                                                           

 ๓๐พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับบประประมวลธรรม, พิมพ

ครั้งท่ี ๑๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๒๕. 



๓๓ 

 

จีวรอันเปนของเรา”30

๓๑ แมวาไปเกิดในภพหนาก็ยังไมอยากใหพระภิกษุรูปอ่ืน ๆ การท่ียึดติดในจีวรนั้น 

เรียกวาความโลภ  

 ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัส ในขณะท่ีหมจีวรนั้น ใหพิจารณาวตัถุประสงคในการหมจีวร เพ่ือ

ไมใหเกิดความโลภดังกลาว หรือบางท่ีก็อาจจะเกิดความไมพอใจ  

 ๒) ความโลภในการไดฟงเสียงท่ีไพเราะ  

 เสียงไพเราะท่ีไดยินจากหูก็หากไมมีสติอาจจะทําใหเกิดความโลภไดเชนกัน กิเลสดังกลาวก็ไม

แคเปนเพียงอุปสรรคสําหรับผูปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุฌานมรรคผลเทานั้น บางทีก็ยังทําใหเกิดอันตราย

ตอผูท่ีประมาทไดเชนกัน อยางเชนในอรรถกถาโมรชาตกมีดังตอไปนี้  

 พระโพธิสัตวถือปฏิสนธิในกําเนิดนกยูง ตอนสวาง ครั้นเจริญปริตรนี้ คือการปองกันนี้แลว จึง

เท่ียวไปแสวงหาอาหารนานาชนิด เพ่ือตองการดอกไม ผลไมเปนตน ในท่ีหาอาหารของตน นกยูง ครั้น

เท่ียวไปตลอดวันอยางนี้แลว ตอนเย็นก็จับอยูบนยอดเขามองดูดวงอาทิตยซ่ึงกําลังตก ระลึกถึงพระ

พุทธคุณ เม่ือจะผูกมนตอันประเสริฐอีก เพ่ือรักษาคุมกันในท่ีอยู นกยูงนั้น ครั้นเจริญพระปริตร คือ

การปองกันนี้แลว จึงพักอยู ณ ท่ีอยูนั้น ดวยอานุภาพแหงพระปริตรนี้ นกยูงมิไดมีความกลัว ความ

สยดสยอง ตลอดคืนตลอดวัน 

  ลําดับนั้น พรานชาวบานเนสาทคนหนึ่ง อยูไมไกลกรุงพาราณสีทองเท่ียวไปในหิมวันตประ

เทศ เห็นนกยูงโพธิสัตวจับอยูบนยอดเขาทัณฑกหิรัญ จึงกลับมาบอกลูก อยูมาวันหนึ่ง พระนางเขมา

พระเทวีของพระเจากรุงพาราณสี ทรงสุบินเห็นนกยูงสีทองแสดงธรรม ขณะตื่นพระบรรทมไดกราบ

ทูลสุบินแดพระราชาวา “ขอเดชะ ขาแตพระองค หมอมฉันประสงคจะฟงธรรมของนกยูงสีทองเพคะ”  

 พระราชารับสั่งใหประชุมพวกพราน แลวตรัสถาม ครั้นแลวบุตรพรานคนนั้นก็กราบทูลวา 

“ขอเดชะ ขาแตมหาราช นกยูงสีทองมีอยูจริง อาศัยอยู ณ ทัณฑกบรรพต พระเจาขา” พระราชา

รับสั่งวา “ถาเชนนั้น เจาจงไปจับนกยูงนั้นมา อยาใหตาย” พรานจึงเอาบวงไปดักไวท่ี ณ ท่ีนกยูงหา

อาหาร แมในสถานท่ีท่ีนกยูงเหยียบ บวงก็หาไดกล้ํากรายเขาไปไม พรานไมสามารถจับนกยูงได 

ทองเท่ียวอยูถึงเจ็ดป ไดถึงแกกรรมลง ณ ท่ีนั้นเอง 

 แมพระนางเขมาราชเทวี เม่ือไมไดสมพระประสงคก็สิ้นพระชนม พระราชาทรงกริ้ววา พระ

เทวีไดสิ้นพระชนมลงเพราะอาศัยนกยูง จึงใหจารึกอักษรไวในแผนทอง วา “ในหิมวันตประเทศ มี

ภูเขาลูกหนึ่ง ชื่อทัณฑกบรรพต นกยูงสีทองตัวหนึ่งอาศัยอยู ณ ท่ีนั้น ผูไดกินเนื้อของมัน ผูนั้นจะไม

แกไมตาย จะมีอายุยืน แลวเก็บแผนทองไวในหีบทอง” ครั้นพระราชาสวรรคตแลว พระราชาองคอ่ืน

ครองราชสมบัติ ทรงอานขอความในสุพรรณบัฎ มีพระประสงคจะไมแกไมตาย จึงทรงสงพรานคนอ่ืน

                                                           

 ๓๑ขุ.ธ.อ. ๔๓/๑๖-๑๗. 



๓๔ 

 

ไปใหเท่ียวแสวงหา แมพรานนั้นไปถึงท่ีนั้นแลว ก็ไมสามารถจะจับพระโพธิสัตวได ไดตายไปในท่ี

นั้นเอง โดยทํานองนี้ พระราชาสวรรคตไปหกชั่วพระองค 

 ครั้นถึงองคท่ีเจ็ดครองราชสมบัติ จึงทรงสงพรานคนหนึ่งไป พรานนั้นไปถึงแลว ก็รูถึงภาวะท่ี

บวงมิไดกล้ํากราย แมในท่ีท่ีนกยูงโพธิสัตวเหยียบ และการท่ีนกยูงโพธิสัตวเจริญพระปริตรปองกันตน

กอนแลว จึงบินไปหาอาหาร จึงข้ึนไปยังปจจันตชนบท จับนางนกยูงไดตัวหนึ่ง ฝกใหรูจักฟอนดวย

เสียงปรบมือ และใหรูจักขันดวยเสียงดีดนิ้ว ครั้นฝกนางนกยูงจนชํานาญดีแลว จึงพามันไป เม่ือนกยูง

ทองยังไมเจริญพระปริตร ปกโคนบวงดักไวในเวลาเชา ทําสัญญาณใหนางนกยูงขัน นกยูงทองไดยิน

เสียงมาตุคาม ซ่ึงเปนขาศึกแลว ก็เรารอนดวยกิเลส ไมอาจเจริญพระปริตรได จึงบินโผไปติดบวง 

พรานจึงจับนกยูงทองไปถวาย พระเจาพาราณสี 3 1๓๒ จึงกลาวไดวา การยึดติดในเสียงของนกยูงนั้น คือ 

โลภะ  

 ๓) ความโลภในรสชาต ิ

 รสชาติในอาหารเปนสิ่งท่ีทําใหมนุษยยึดติด จนทําใหมนุษยบางคนไดรับความพินาศ ดังนั้น 

การยึดติดในอาหารภาษาบาลีเรียกวา “รสตัณหา” ๆ ดังลาว ไมแคเฉพาะใหพินาศในทางโลกุตตระ

เทานั้น ทําใหผูท่ีเกิดความรสตัณหาพินาศในทางโลกิยะอีกดวย อยางเชน  

 พระเจาพาราณสีเวนมังสะเสียแลว เสวยอาหารไมได แมในวันอุโบสถพวกหองเครื่องตน ก็

ตองเก็บมังสะไวถวายทาวเธอ อยูมาวันหนึ่ง เนื้อท่ีเก็บไวอยางนั้น พวกโกไลยสุนัขในพระราชวังกินเสีย

หมด เพราะความเลินเลอของคนทําเครื่องตน คนทําเครื่องตนไมเห็นมังสะ จึงถือกหาปณะกํามือหนึ่ง

เท่ียวไป ก็ไมอาจจะหามังสะได จึงดําริวา “ถาหากเราจักตั้งเครื่องเสวยไมมีมังสะ เราก็จะไมมีชีวิต จัก

ทําอยางไรเลาหนอ” ครั้นนึกอุบายได ในเวลาคํ่าจึงไปสูปาชาผีดิบ ตัดเอาเนื้อตรงขาของบุรุษท่ีตาย 

เม่ือครูหนึ่งนั้น นํามาทําใหสุกดีแลว หุงขาวจัดแจงตั้งเครื่องเสวย พรอมดวยมังสะ พอพระราชาวางชิ้น

มังสะลง ณ ปลายพระชิวหา ชิ้นมังสะนั้นก็แผไปสู เสนประสาทท่ีรับรสท้ัง ๗ พัน ซาบซานไปท่ัวพระ

สรีระ มีคําถามสอดเขามาวา ท่ีเปนดังนี้ เพราะเหตุไร เฉลยวา เพราะเคยเสวยมากอนแลว 

 ในอัตภาพตอกันท่ีลวงไปแลว ทาวเธอเกิดเปนยักษกินเนื้อมนุษยเสียเปนอันมาก เพราะฉะนั้น 

เนื้อมนุษยจึงไดเปนสิ่งท่ีโปรดปรานของพระองค ทาวเธอทรงพระดําริวา ถาเราจักนิ่งเสียแลวบริโภค 

คนทําเครื่องนี้ก็จักไมบอกเนื้อชนิดนี้แกเรา จึงแกลงถมใหตกลงบนภาคพ้ืน พรอมดวยพระเขฬะ เม่ือ

คนทําเครื่องตนกราบทูลวา ขอเดชะ มังสะนี้หาโทษมิได เชิญพระองคเสวยเถิด จึงทรงรับสั่งใหราช

เสวกออกไปเสียแลว ตรัสถามคนทําเครื่องตนวา เราเองก็ทราบวา เนื้อนี้หาโทษมิได แตเนื้อนี้เรียกวา

                                                           

 ๓๒ขุ.ชา.อ. ๕๗/๖๑-๖๘. 



๓๕ 

 

เนื้ออะไร ขอเดชะ เนื้อท่ีพระองคเคยเสวยในวันกอนๆ ในวันอ่ืน เนื้อนี้ไมมีรสอยางนั้นมิใชหรือ ขอ

เดชะ พึงทําไดดีในวันนี้เอง แมเม่ือกอน เจาก็ทําอยางนี้มิใชหรือ ลําดับนั้น ทาวเธอทรงทราบวา คนทํา

เครื่องตนนั้นนิ่งอยู จึงรับสั่งตอไปวา “จงบอกมาตามความจริงเถิด ถาเจาไมบอก เจาจะไมมีชีวิต” คน

ทําเครื่องตนจึงทูลขอพระราชทานอภัยแลว ก็กราบทูลตามความเปนจริง พระราชารับสั่งวา เจาอยา

เอ็ดไป เจาจงกินมังสะท่ีทําตามธรรมดา แลวจงนําเนื้อมนุษยใหแกเราอยางเดียว  

 ครั้นตอมา ฆาพวกนักโทษในเรือนจําเปนอาหารจนหมด ตอมาท้ิงถุงทรัพยพันหนึ่งไวท่ี

ระหวางทาง คนใดหยิบเอาถุงทรัพยนั้น จับคนนั้นโดยตั้งขอหาวา เปนโจรแลวฆาเปนอาหาร  ตอมา 

ในเวลาตีกลองยามเท่ียงคืนพระนคร ยืนดักอยูท่ีตรอกบาน หรือถนน หรือหนทางสี่แพรงแหงหนึ่ง เม่ือ

พบมนุษยก็ฆาเอาเนื้อมาเปนอาหาร ตอมาจนประชาขนรับทราบเรื่องจริง วาพระราชาทรงเสวยเนื้อ

มนุษยเปนอาหาร  

 เสนาบดีกราบทูลวา “ขาแตมหาราชเจา ขอพระองคอยาไดทรงทําอยางนี้อีกตอไปเลย อยา

เสวยเนื้อมนุษยเลย” พระราชาตรัสวา “ดูกอนทานกาฬหัตถี ทานพูดอะไร เราไมอาจจะอดเนื้อมนุษย

ได” ตอมาจนถูเนรเทศออกจากพระราชวัง เพราะไมสามาอดเสวยเนื้อมนุษย 3 2๓๓ การยึดติดในอาหาร

ดังกลาว คือ โลภะอีกอยางหนึ่ง  

 สรุปไดวา อรรถกถาจารยกลาวถึงความโลภในอรรถกถาตาง ๆ นั้น มีความหมายเหมือนกับ

เนื้อหาในพระไตรปฎก เพียงแคขยายความแลวยกสาธกมาอธิบายใหมีความชัดเจนข้ึนไป อยางพระ

เปนหวงใยในจีวรของทานแลวมรณภาพไปแลวเกิดสัตวเดรัจฉาน ความหวงใยนั้นเองเรียกวา ความ

โลภ    

๒.๒.๓ ความโลภ (โลภมูล) ในคัมภีรปกรณวิเสส 

คําวา “โลภ” ศัพทเดิม มาจาก ลุภ ธาตุ (คิทฺธิยํ) ในความละโมบ, มักมาก, อยากได, ลง ย 

ปจจัย แปลท่ีสุดธาตุกับ ย ปจจัย เปนพภฺ มีรูปวิเคราะหวา ลุพฺภตีติ โลโภ หมายถึง สภาวะท่ีทําจิตให

ละโมบหรืออยากได33
๓๔

 ในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) นั้น คือ ความโลภ  

 

                                                           
๓๓ขุ.ชา. ๖๒/๓๑๕/๖๔๒-๗. 

 ๓๔พระมหาปราโมทย ปโมทิโต, พจนานุกรมธาตุ ภาษาบาลี, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอก

พิมพไทย จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๑๒๖. 



๓๖ 

 

 คําวา “โลภ” มาจาก ลุภฺ ธาตุ (อิจฺฉาย+ ณ) โลภ, ตัณหา, ความอยาก, ความตองการ, ความ

โลภ, มีรูปวิเคราะหวา ลุพฺภนํ โลโภ ความอยาก ชื่อวา โลภะ (ลบ ณ, วุทธิ อุ เปนโอ) 3 4

๓๕
 ดังความวา 

“โลภ จิตฺตสฺส อุปกิเลโส, โลภะ เปนอุปกิเลสของจิต” 3 5

๓๖
 หมายถึง เม่ือเกิดความอยากข้ึน จะทําใหจิต

เศราหมอง  

 ๑) โลภะมูลจิต ๘ ดวง 

 ความโลภในพระอภิธรรมปฎกท้ังหมด เม่ือสรุปแลวไดแก โลภะมูลจิต ๘ ดวง ดังนั้นในพระ

อภิธรรมัตถสังคหะจึงกลาววา “อฏธา โลภมูลานิ”36

๓๗ โลภะมูลจิตมี ๘ ดวง (จิตท่ีมีโลภเปนมูล) คือ  

 ๑) โสมนสฺสสหคตํ ทิฏคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ 

ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน ฏีกาจารยไดอธิบายตอความหมายดังกลาววา 

“เม่ือใด บุคคลทํามิจฉาทิฏฐิเปนเบือ้งหนา โดยนัยเปนตนวา โทษในกามท้ังหลายไมมี ดังนี้ ราเริงยินดี 

บริโภคกามก็ดี เชื่อถือมงคลมีทิฏฐิมงคลเปนตน โดยเปนสาระก็ดี ดวยจิตท่ีกลาเองยอมบังเกิดข้ึน”3 7

๓๘ 

คําวา ทิฏฐิ แปลตามพยัญชนะ คือ ตามศัพท ก็แปลวา ความเห็น ไมเจาะจงวาเปนความเห็นผิดหรือ

ความเห็นท่ีถูกตองตามสภาพความเปนจริง แตโดยอรรถ คือตามความหมายแหงธรรมแลวถาใช   

ลอย ๆ วา ทิฏฐิเฉย ๆ ก็หมายถึงวาเปน มิจฉาทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดเสมอไป เวนไวแตในท่ีใดบงบอก

วาเปน สัมมาทิฏฐิ หรือ ทิฏฐิวิสุทธิ จึงมีความหมายวาเปนความเห็นชอบ เห็นถูกตองตามสภาพแหง

ความเปนจริง ทิฏฐิคตสัมปยุตต ในโลภมูลจิตนี้ จึงหมายถึงวาประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิโดยตรงทีดียว 

เชนเห็นผิดวา บาปไมมี ผลแหงการทําบาปไมมี ลักทรัพยเขา ปลนทรัพยเขา ถาไมถูกจับติดคุก ก็ไม

ตองตกนรกหมกไหมท่ีไหนเลย ดังนี้เปนตน มีโมหะคือไมรูวาทําเชนนั้นจะตองตกนรกแลว ยังมีทิฏฐิ

คือ อวดรูวาไมมีนรกท่ีจะตองตกไปอีกดวยผูท่ีเห็นผิดเชนนี้ยอมไดรับทุกขรับโทษหนักมากเปนธรรมดา 

เพราะยอมกระทําลงดวยความมาดหมายและมุงม่ันอยางเต็มท่ี ไมมีความยับยั้งชั่งใจประการใด ๆ เลย 

                                                           

 ๓๕พระโมคคัลลานเถระ, อภิธานวรรณานา, แปลเรียบเรียงโดย พระมหาสมปอง มุทิโต, 

(กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภา, ๒๕๔๒), หนา  ๒๒๐.  

 ๓๖ม.มู. ๑๒/๑๗๕/๑๓๖. 

 ๓๗พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห-

ฏีกา, อางแลว, หนา ๒.  

 ๓๘พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห-

ฏีกา, อางแลว, หนา ๒๙. 



๓๗ 

 

บางทีก็ถึงกับทําเยยใหดูวานี่ไงละ ไมเห็นตกนรกดวยซํ้าไป สวนทิฏฐิคตวิปฺปยุตฺต หมายเพียงวา ไม

ประกอบดวยความเห็นผิดเทานั้น จะตองมีความเห็นถูกดวยหรือไมนั้น ไมไดกลาวถึง กลาวอีกนัยหนึ่ง

วาทําไปโดยไมรู แตไมถึงกับอวดรูอีกดวย โทษทัณฑก็ยอมเบาหนอย 

 อสงฺขาริกํ แปลวา เกิดข้ึนโดยไมมีสิ่งชักชวน สวน สสงฺขารกํ แปลวา เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน  

สิ่งชักชวน ชักนํา ชักจูง นั้น คือ สังขาร ท่ีแปลกันจนคุนหูวา ปรุงแตงนั่นเอง สังขารในท่ีนี้หมายถึง 

กายปโยค วจีปโยค และ มโนปโยค กายปโยค การชักชวน ชักนํา ชักจูง ดวยกาย เชน จงูมือไป กวัก

มือชี้มือ พยักหนา ขยิบตา ทําทาทางตบตี เปนตน วจีปโยค การชักชวน ชักนํา ชักจูง ดวยวาจา เชน

พูดเกลี้ยกลอม ยกยอง ยุยง กระทบกระเทียบ แดกดัน เปนตน มโนปโยค การชักชวน ชักนํา ชักจูง 

ดวยใจ เปนการนึกคิดทางใจกอน เชนคิดถึงเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลิน แลวเกิดจิตโลภข้ึน หรือคิดถึง

เรื่องไมดีไมงามไมชอบใจตาง ๆ ก็บันดาลโทสะข้ึน เปนตน อสงฺขาริกํ เปนการเกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่ง

ชักชวน จึงเปนจิตท่ีมีกําลังเขมแข็ง (ติกฺข) สวน สสงฺขาริกํ นั้น เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน จึงเปนจิตท่ีมี

กําลังออนไมเขมแข็ง (มนฺท) เกิดข้ึนโดยอาศัยสิ่งชักชวนของตนเอง ก็มีปโยคไดท้ัง ๓ คือ ท้ังกายปโยค 

วจีปโยค และมโนปโยค แตถาเกิดข้ึนโดยอาศัยสิ่งชักชวนของผูอ่ืน ก็มีปโยคเพียง ๒ คือ กายปโยค 

และวจีโยคเทานั้น  

 ๒) โสมนสฺสสหคตํ ทิฏคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ 

ประกอบดวยความเหน็ผิด เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน ฏีกาจารยไดอธิบายตอความหมายดังกลาววา “เม่ือ

ได บุคคลทํามิจฉาทิฏฐิเปนเบื้องหนา โดยนัยเปนตนวา โทษในกามท้ังหลายไมมี ดังนี้ ราเริงยินดี 

บริโภคกามก็ดี เชื่อถือมงคลมีทิฏฐิมงคลเปนตน โดยเปนสาระก็ดี ดวยจิตท่ีออนมีผูชวยกระตุน เม่ือนั้น 

อกุศลจิตดวงท่ี ๒ ยอมเกิดข้ึน” 

 ๓) โสมนสฺสสหคตํ ทิฏคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ  จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ ไม

ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน ฏีกาจารยไดอธิบายตอความหมายดังกลาววา 

“เม่ือใด บุคคลไมทํามิจฉาทิฏฐิเปนเบื้องหนา ราเริงยินดีอยางเดียว ยอมเสพเมถุนบาง คิดอยากได

สมบัติของคนอ่ืนบาง ยอมลักทรัพยของคนอ่ืนบาง ดวยจิตกลาเองตามสภาพอยางเดียว เม่ือนั้น อกุศล

จิตดวงท่ี ๓ ยอมเกิดข้ึน” 

 ๔) โสมนสฺสสหคตํ ทิฏคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ ไม

ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน ฏีกาจารยไดอธิบายตอความหมายดังกลาววา 

“เม่ือใด บุคคลไมทํามิจฉาทิฏฐิเปนเบื้องหนา ราเริงยินดีอยางเดียว ยอมเสพเมถุนบาง คิดอยากได



๓๘ 

 

สมบัติของคนอ่ืนบาง ยอมลักทรัพยของคนอ่ืนบาง ดวยจิตท่ีออนมีผูชวยกระตุน เม่ือนั้น อกุศลจิตดวง

ท่ี ๔ ยอมเกิดข้ึน” 

 ๕) อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏคตสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ 

ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน  

 ๖) อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏคตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ 

ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน  

 ๗) อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏคตวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ ไม

ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน  

 ๘) อุเปกฺขาสหคตํ ทิฏคตวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ ไม

ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน 38

๓๙   

 ๒) อกุศลเจตสิกท่ีเปนสัมปยุตตธรรมกับโลภจิต 

 เนื่องจากจิตกับเจตสิกเปนสิ่งคูกัน เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีอารมณ (ไดแก รูป เสียง 

กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ) และวัตถุ (ไดแก ตา หู สมูก ลิ้น กาย และใจ) เปนอันเดียวกัน ดังนั้นใน

คัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะจึงกลาววา  

 เอกุปฺปาทนิโรธา จ   เอกาลมฺพนวตฺถุกา   

 เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺาส   ธมฺมา เจตสิกา มตา ฯ39

๔๐ 

 ฉะนั้นอกุศลเจตสิท่ีเกิดและดับพรอมกับโลภจิตมีดังตอไปนี้ 

๑. โมหะ  ความหลง  

๒. อหิริกะ  ความไมละอายตอบาป  

๓. อโนตตัปปะ  ความไมสะดุงกลัวตอบาป  

๔. อุทธัจจะ  ความฟุงซาน  

๕. โลภะ   ความอยากไดอารมณ  

๖. ทิฏฐิ   ความเห็นผิด  

๗. มานะ   ความถือตัว  

                                                           

 ๓๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๒.  

 ๔๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๘. 



๓๙ 

 

๘. ถีนะ   ความหดหู 

๙. มิทธะ   ความงวงเหงา40

๔๑  

 ๓) สภาวะของความโลภตาง ๆ  

 ในพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวถึงสภาวะของโลภตาง ๆ ดังตอไปนี้  

 (๑) ความโลภมีสภาวะเปนอาสวะ41

๔๒ ๑) กามาสวะ จมอยูในความติดใจแสวงหากามคุณท้ัง ๕ 

คือ รูป เสียง กลิ่น รส และการสัมผัสถูกตอง องคธรรมไดแก โลภเจตสิกท่ีในโลภมูลจิต ๘ ๒) ภวาสวะ 

จมอยูในความชอบใจยินดีในอัตภาพของตน ตลอดจนชอบใจ อยากไดในรูปภพ อรูปภพ องคธรรม

ไดแก โลภเจตสิกท่ีในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔ ๓) ทิฏฐาสวะ จมอยูในความเห็นผิดจากความเปนจริง

แหงสภาวธรรมหรือผิดทํานองคลองธรรม จึงมีความติดใจในความเห็นผิดนั้น องคธรรมไดแก ทิฏฐิ 

เจตสิก โลภเจตสิกท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔      

 (๒) ความโลภสภาวะอีกประการหนึ่ง คือ คันถะ42

๔๓ ไดแก ๑) สีลัพพตปรามาสกายคันถะ 

ผูกมัดอยูในความชอบใจในการปฏิบัติท่ีผิด วาปฏิบัติอยางนี้แหละ เปนทางใหพนทุกข โดยเขาใจวา

เปนการถูกตองแลวชอบแลว แตถาหากวามีผูรูแนะนําสั่งสอนทางท่ีถูกตองให ก็สามารถกลับใจได จึง

เปรียบไววา เปนทิฏฐิชั้นลกูศิษย พอจะแกใหถูกได องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคต สัมปยุตต

จิต ๔ ๒) อิทังสัจจาภินิเวสกายคันถะ ผูกมัดอยูในความชอบใจในการปฏิบัติท่ีผิด แตวารุนแรงม่ันคง

แนว แนมากกวาในขอ ๓ นอกจากนั้นแลวยังดูหม่ินและเหยียบย่ํา ทับถมวาทะ หรือมติของผูอ่ืนดวย 

ถึงแมวาจะมีผูรูมาชี้ แจงแสดงเหตุผลในทางท่ีถูก ท่ีชอบประการใด ๆ ก็ไมยอมกลับใจไดเลย จึงมีขอ

เปรียบไววาเปนทิฏฐิชั้นอาจารย เพราะไมสามารถท่ีจะแกมาในทางท่ีชอบได องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจต

สิก ท่ีใน ทิฏฐิคตสัมปยุตต ๔  

 (๓) ความโลภนั้นเรียกชื่ออีกประการหนึ่ง คือ อุปาทาน 4 3

๔๔ อุปาทาน หมายความวา ยึดม่ัน    

อุปาทียนฺตีติ อุปาทานานิ ฯ ธรรมเหลาใดยอมยึดม่ันในอารมณ ฉะนั้นธรรม เหลานั้นชื่อวา อุปาทาน 

ภุสํ อาทิยนฺติ อมฺุจคาหํ คณฺหนฺตีติ อุปาทานานิ ฯ ธรรมเหลาใดยึดถือ อยางแรงกลา (คือ ถือไวไม

                                                           

 ๔๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒. 

 ๔๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙. 

 ๔๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐. 

 ๔๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐. 



๔๐ 

 

ปลอย) ฉะนั้นธรรมเหลานั้นชื่อวา อุปาทาน ตัณหา คือ ความอยากไดในอารมณท่ีตนยังไมได 

อุปาทาน คือ ความยึดม่ันในอารมณท่ีตนไดมาแลวนั้นโดยไมยอมปลอย อีกนัยหนึ่ง ตัณหา คือ 

ความชอบใจตองการอารมณท่ีตนไดพบครั้งแรก อุปาทาน คือ ความติดใจในอารมณท่ีตนไดพบนั้นไม

หาย ครุนคิดถึงอยูเสมอ ตัณหา เปรียบไววาเหมือนตนไมท่ียังเล็กอยู ยอมถอนไดงาย สวน อุปาทาน 

เหมือนตนไมท่ีใหญโตแลว ถอนยาก เพราะรากแกวยึดม่ันเสียแลว อุปาทาน มี ๔ ประการ คือ       

(๑) กามุปาทาน ความยึดม่ันในวัตถุกามท้ัง ๖ มี รูปารมณ เปนตน องคธรรม ไดแก โลภเจตสิก ท่ีใน

โลภมูลจิต ๘  (๒) ทิฏุปาทาน ความยึดม่ันในการเห็นผิด มี นิยตมิจฉาทิฏฐิ ๓ และ ทิฏฐิ ๖๒ (ท่ี

นอกจาก สีลัพพตทิฏฐิ และสักกายทิฏฐิ ซ่ึงจะกลาวตอไปเปนขอ ๓ และ ขอ ๔ องคธรรมไดแก ทิฏ

ฐิเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔ (๓) สีลัพพตุปาทาน ความยึดม่ันในการปฏิบัติท่ีผิด มีการปฏิบัติ

เยี่ยงโคและ สุนัข เปนตน อันเปนการปฏิบัติท่ีนอกไปจาก มัชฌิมาปฏิปทา การยึดม่ันในการ ปฏิบัติท่ี

ผิดเชนนี้ บางทีก็เรียกวา สีลัพพตทิฏฐิ องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิกท่ีใน ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔      

(๔) อัตตวาทุปาทาน ความยึดม่ันในขันธ ๕ วาเปนตัวเปนตน หรือวามีตัว มีตนอยูในเบ็ญจขันธ ซ่ึง

ไดแก สักกายทิฏฐิ นั่นเอง องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  

 (๔) ความโลภนั้นเรียกชื่ออีกประการหนึ่ง คือ นิวรณ 4 4

๔๕ นิวรณมีความหมายดังตอไปนี้      

ฌานาทิกํ นิวาเรนฺตีติ นิวรณานิ ฯ  ธรรมเหลาใดท่ีขัดขวางกุสลธรรม มีฌาน เปนตนไมใหเกิดข้ึนธรรม

เหลานั้นชื่อวา นิวรณมีความหมายวา นิวรณ เปนเครื่องขัดขวางในการกระทําความดีเปนเครื่องก้ัน 

เครื่องหามไมให ฌาน มัคค ผล อภิญญา สมาบัติ เกิดข้ึนได  

 คือ  ๑) กามฉันทนิวรณ ขัดขวางไวเพราะความชอบใจอยากไดในกามคุณอารมณ เม่ือชอบใจ

และตองการ แตในกามคุณอารมณแลว ก็ยอมขาดสมาธิในอันท่ีจะทํา ความดี มีฌานและมัคคผลเปน

ตน องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ ๓) ถีนมิทธนิวรณ ขัดขวางไวเพราะความหดหู

ทอถอยในอารมณ เม่ือจิตใจ หดหูทอถอยเสียแลว ก็ยอมขาดวิตก คือไมมีแกใจท่ีจะนึกคิดใหติดอยูใน

อารมณท่ีจะ กระทําความดี องคธรรมไดแก ถีนเจตสิก มิทธเจตสิก ท่ีในอกุสลสสังขาริกจิต ๕  

  (๕) ความโลภนั้นมีสภาวะอีกประการหนึ่ง คือ อนุสัย 4 5

๔๖ ไดแก ๑) กามราคานุสัย สันดานท่ี

ชอบใจในกามคุณอารมณ องคธรรมไดแก โลภ เจตสิก ท่ีในโลภมูลจิต ๘ ๒) ภวราคานุสัย สันดานท่ี

                                                           

 ๔๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐.  

 ๔๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐. 



๔๑ 

 

ชอบใจในอัตภาพของตนและชอบใจในรูปภพ อรูปภพ องคธรรมไดแก โลภเจตสิก ท่ีในทิฏฐิคตวิปป

ยุตตจิต ๔  ๓) มานานุสัย สันดานท่ีทะนงตน ถือตัว ไมยอมลงใหแกใคร องคธรรม ไดแก มานเจตสิก 

ท่ีในทิฏฐิคตวิปปยุตตจิต ๔  ๔) ทิฏฐานุสัย สันดานท่ีมีความเห็นผิด องคธรรมไดแก ทิฏฐิเจตสิก ท่ีใน 

ทิฏฐิคตสัมปยุตตจิต ๔  

 (๖) ความโลภนั้นมีสภาวะอีกประการหนึ่ง คือ สังโยชน46

๔๗ มีความหมายวา สํโยเชนฺติ พนฺธนฺตี

ติ สํโยชนานิ ฯ ธรรมเหลาใดยอมผูกสัตวท้ังหลายไว ธรรมเหลานั้นชื่อวา สังโยชน การผูกสัตวใหติดอยู

ในวัฏฏทุกข ดวยอํานาจไมใหออกไปจากทุกขในวัฏฏะ โดยเหตุ ท่ีคราหรือดึงสัตวท่ีอยูในท่ีไกลใหลง

มา นั้นชื่อวา สังโยชน สัตวท้ังหลายท่ีถูกเชือก คือ สังโยชน ผูกคอไวในกามคุณท้ัง ๕ ซ่ึงเปรียบ ดวย

เรือนจํา จึงไมสามารถท่ีจะไปไหนไดเลย สังโยชน หรือ สัญโญชน มี ๒ นัย คือ ตามนัยแหงพระ

อภิธรรมและ ตามนัยแหงพระสูตร  

 สรุปไดวา พระอนุรุทธาจารยสรุปความโลภมูลจิตในพระอภิธัมมัตถสังคหะรวมแลวมี ๘ ดวง 

อกุศลเจตสิกท่ีเกิดพรอมโลภมูลจิตนั้นมีอีก ๙ ดวง ความโลภดังกลาว มีชื่ออีกวา อาสวะ คันถะ 

อุปทาน นิวรณ อนุสัย  

 ๒.๒.๔ วิธีการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ตามคําสอนในพระพุทธศาสนา ความโลภ คือ เปนสิ่งท่ีตองกําจัด หรือ ไดรับการบรรเทา 

ฉะนั้น คําสอนของของพระพุทธเจาท้ังมวลนั้นเปนไปเพ่ือละความโลภ เพราะวาความโลภดังกลาวเปน

มูลแหงความทุกข ดร.จุฬารัตน วิชานาติ จึงกลาววา “วิธีการบรรเทาโลภะ (ความโลภ) คือตระหนักรู

ถึงโทษภัย ของความโลภ แลวบรรเทาดวยหลักธรรมท่ีเปนคูปรับกับความโลภ เชน การใหทาน การ

ละความตระหนีมักมาก การสํารวมทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ”4 7

๔๘ ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา 

“ดูกอนโมฆบุรุษ ธรรมอันเราแสดงแลวโดยอเนกปริยาย เพ่ือคลายความกําหนัด ไมใชเพ่ือมีความ

กําหนัด เพ่ือความพราก ไมใชเพ่ือความประกอบ เพ่ือความไมถือม่ัน ไมใชเพ่ือมีความถือม่ัน”4 8

๔๙ เม่ือ

ศึกษาแลว องคธรรมท่ีเปนปฏิปกษตอความโลภ คือ ทาน ศีล สันโดษ ภาวนา และปญญา 

 ดังนั้น วิธกีารกําจัดความโลภตามแนวทางพระพุทธศาสนามีดังตอไปนี้  

๑) ทาน คือ การใหสิ่งของแกผูอ่ืน ซ่ึงเปนการเสียสละ คือ ธรรมท่ีเปนปรปกษตอความโลภ 

จะไดเห็นไดวา เม่ือพระพุทธเจาทรงสั่งสอนเทศนาใหแกมนุษยท่ีเพ่ิมจะเริ่มศรัทธาพระพุทธศาสนานั้น 

                                                           

 ๔๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐.  
๔๘สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๔๙วิ.มหา. ๑/๒๐/๓๙๑.  



๔๒ 

 

จะเทศนอานิสงสการใหทานกอน ตอมาจึงจะเทศนเรื่องศีล สวรรค โทษของกาม อนิสงสในการออก

จากกาม และมรรค เปนลําตับไปซ่ึงเรียกวาอนุปุพพิกถา ๕ ดังนั้น สีลขันธวรรค กลาววา  

พระผูมีพระภาคไดตรัสอนุปุพพิกถาแกพราหมณกูฏทันตะ คือ ทรงประกาศ ทานกถา ศีล

กถา สัคคกถา โทษของกามท่ีต่ําชา เศราหมอง และอานิสงสในการออกจากกาม เม่ือทรงทราบวา

พราหมณกูฏทันตะ มีจิตควร มีจิตออน มีจิตปราศจากนิวรณ มีจิตราเริง มีจิตใส แลวจึงทรงประกาศ

พระธรรมเทศนาท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงยกข้ึนแสดงดวยพระองคเอง คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค

4 9

๕๐ การใหทานนั้นทําใหจิตใจออนโยน ปราศจากกิเลส ดังนั้น จึงกลาวไดวาการใหทาน คือ การ

บรรเทาความโลภ ดังนั้น อาจารย Dr.Thiri Nyunt จึงกลาววา “ในขณะท่ีใหทานนั้น อโลภเจตสิกเปน

ประธานของเจตสิกท้ังปวงซ่ึงเปนธรรมท่ีฝายตรงกันขามกับโลภเจตสิก ดังนั้นโลภก็จะถูกกําจัดไป โดย

อัตโนมัติ จึงกลาวไดวา ในการใหทาน คือ การบรรเทาความโลภ” 5 0

๕๑ ในการใหทานท่ีสามารถบรรเทา

ความโลภได คือ ตองเปนทานท่ีบริสุทธิ์กอนจึงจะสามารถบรรเทาความโลภได เชน ใหทานดวยไมหวัง

ชื่อเสียง ไมหวังยศตําแหนงเปนตนไป สมดังพระหนอแลง เตชะญาณะ กวาววา “ทานท่ีบรรเทาความ

โลภ คือ การใหทานท่ีประกอบดวยญาณ คือ ไมหวังประโยชทางกามคุณ ๕ สําหรับตน”51

๕๒ 

๒) การรักษาศีลเปนการหามเพ่ือไมใหกิเลสเกิดข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีรักษาศีลนั้นจะไมให

โอกาสวีติกกมกิเลสเกิดข้ึน ศีลท่ีทําลายความโลภ มีดังตอไปนี้ 

(๑) ละการลักทรัพย เวนขาดจากการลักทรัพย  

(๒) ละกรรมเปนขาศึกแกพรหมจรรย ประพฤติพรหมจรรย ประพฤติหางไกล      

เวนจากเมถุน  ซ่ึงเปนเรื่องของ ชาวบาน 

(๓) ละการพูดเท็จ เวนขาดจากการพูดเท็จ 

(๔) ละคําเพอเจอ  เวนขาดจากคําเพอเจอ 

(๕) เวนขาดจากการโกงดวยตาชั่ง  การโกงดวยโลหะ และการโกงดวยเครื่องตวงวัด 

                                                           
๕๐ที.สี. ๑๒/๒๓๗/๖๙. 
๕๑สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา International Theravada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๕๒สัมภาษณ พระหนอแลง เตชาโณ เจาอาวาส, วัดน้ําฮู นาบอย เมืองน้ําจาง รัฐฉาน 

สหภาพเมียนมาร, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๔๓ 

 

(๖) เวนขาดจากการรับสินบน52

๕๓  

(๗) เวนขาดจากการ ทาย ตาง ๆ เชน ทายอวัยวะ ทายนิมิต เปนตนไป 

(๘) ทําพิธีตาง เชน ทําพิธีบูชาไฟ เปนตน 

(๙) เวนขาดจากการเปนหมอดูตาง ๆ เชน เปนหมดตูอวัยวะ เปนหมอปลุกเสก  

(๑๐) เวนขาดจากการทายตาง ๆ เชน ทายลักษณะแกวมณี เปนตน 

(๑๑) เวนขาดจากการตูฤกษตาง ๆ  

(๑๒) เวนขาดจากการพยากรณตาง ๆ เชน พยากรณวา จักมีจันทรคราส จักมี สุริย 

เปนตน 

(๑๓) เวนขาดจากการใหฤกษตาง ๆ ใหฤกษอาวาหมงคล ฤกษวิวาหมงคล เปนตนไป  

(๑๔) เวนขาดจากการทําพิธีบนบาน ทําพิธีแกบน รายมนตขับผี สอนมนตปองกัน 

บานเรือน ทํากะเทยใหกลับเปนชาย ทําชายใหกลายเปนกะเทย ทําพิธีปลูก

เรือน ทําพิธีบวงสรวงพ้ืนท่ี พนน้ํามนต รดน้ํามนต ทําพิธีบูชาไฟ ปรุงยาสํารอก 

ปรุงยาถาย ปรุงยาถายโทษ เบื้องบน ปรุงยาถายโทษเบื้องลาง ปรุงยาแกปวด

ศีรษะ หุงน้ํามันหยอดหู ปรุงยาตา ปรุงยานัตถุ ปรุงยาทากัด ปรุงยาทาสมาน 

ปายยาตา ทําการผาตดัรักษาเด็ก ใสยาชะแผล53

๕๔ 

ศีลดังกลาว เรียกวาอธิศีลสิกขา ความหมายของอธิศีลสิกขามีดังตอไปนี้ “อธิศีลสิกขา คือ 

เปนผูมีศีล สํารวมดวยความสํารวมในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจร เห็นภัยในโทษ

ท้ังหลายมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย ศีลขันธนอย ศีลขันธใหญ ศีลเปนท่ีตั้ง 

เปนเบื้องตน เปนเครื่องประพฤติ เปนความสํารวม เปนความระวัง เปนประธาน แหงความถึงพรอม

แหงกุศลธรรมท้ังหลาย นี้เรียกวา อธิศีลสิกขา” 5 4

๕๕ ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณ

สําวโร) จึงกลาววา “การสํารวมดวยความสํารวมในอาจาระและโคจร (อินทรียสัวรศีล) เปนสําหรับ

บรรเทาความโลภอยางหนึ่ง อยางเชน พระพุทธเจาทรงตรัสกับพระอานนท เรื่องการปฏิบัติตอสตรี 

การไมเห็นเลยจะดีกลาว ถาเห็นก็ใหเจริญสติ การไมเห็น การไมไดยิน การไมไดกลิ้น ไมไดรส คือ 

อินทรียสัวรศีลเปนการบรรเทาความโลภ เพราะวาความโลภเกิดจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ55

๕๖  

                                                           
๕๓ที.สี. ๑๑/๓-๔/๕.  
๕๔ที.สี. ๑๑/๓-๒๕/๕-๑๔. 
๕๕ขุ.ม. ๖๕/๒๔๒/๖๗๕-๖. 
๕๖สัมภาษร พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสําวโร), รักษาการผูอํานวยการ

สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๔๔ 

 

๓) สันโดษ ๓ อยาง คือ ยถาลาภสันโดษ ยถาพลสันโดษ ยถาสารุปปสันโดษ มีอธิบาย     

ดังตอไปนี้            

(๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไดจีวรดีก็ตาม ไมดีก็ตาม เธอใชสอยจีวร นั้นเทานั้น ไม

ปรารถนาจีวรอ่ืน  ถึงไดก็ไมรับ  นี้เปนยถาลาภสันโดษ ในจีวรของเธอ 

(๒)  ตอมาภายหลัง  เธอมีกําลังนอยตามธรรมดาก็ดี  ถูกความปวยไข ครอบงําก็ดี  

ถูกชราครอบงําก็ดี เม่ือหมจีวรหนักยอมลําบาก เธอเปลี่ยน จีวรนั้นกับภิกษุผู 

ชอบพอกัน  แมใชสอยจีวรเบาอยู  ก็ยังเปนผูสันโดษอยู นั่นเอง นี้เปนยถาพล

สันโดษในจีวรของเธอ 

(๓) ภิกษุอีกรูปหนึ่งไดปจจัยอยางประณีต ครั้นเธอไดบาตรและจีวรเปนตนอยาง 

ใดอยางหนึ่ง เปนบาตรจีวรมีคามากหรือมีจํานวนมาก  เธอถวายดวยคิดวา นี้

สมควรแกพระเถระท้ังหลายผูบวชนาน นี้สมควรแก ภิกษุพหูสูต นี้สมควรแก

ภิกษุไข นี้จงมีแกภิกษุผูมีลาภนอย  ดังนี้หรือรับเอาจีวรเกาของภิกษุเหลานั้น 

หรือเลือกเก็บผาท่ีไมมีชายจากกอง หยากเยื่อเปนตน แมเอาผาเหลานั้นมาทํา 

เปนสังฆาฏิครอง ก็ยังเปนผู สันโดษอยูนั่นเอง นี้เปนยถาสารุปปสันโดษในจีวร

ของเธอ56

๕๗ 

๔) อีกประการหนึ่งสําหรับผูท่ีมีความโลภมากนั้น ถาจะปฏิบัติธรรมก็ควรทําความเพียรวิริย

พละ แลวทําสมาธิพละเปนประธาน เจริญสมถกัมมัฏฐานเปนวิธีการบรรเทาอกุศลดวยวิกขัมภนปหาน  

(ละดวยการขมเอาไว)  คือ สวนผูท่ีมีความโลภมากนั้น เม่ือเจริญอสุภะ (ซากศพ) ๑๐ อยางเปนการ

บรรเทาความโลภ  ไดแก  

  (๑) ซากศพท่ีพองข้ึนอืด 

  (๒) ซากศพท่ีเขียวคล้ํา 

  (๓) ซากศพท่ีมีน้ําเหลืองไหลเยิ้ม 

  (๔) ซากศพท่ีขาดกลางตัว 

  (๕) ซากศพท่ีถูกสัตวกัดกิน 

  (๖) ซากศพท่ีมีมือ เทา ศีรษะขาดหายไป 

  (๗) ซากศพท่ีถูกบั่นเปนทอนๆ 

  (๘) ซากศพท่ีถูกประหารมีเลือดไหลนอง 

  (๙) ซากศพท่ีเนาเฟะคลาคล่ําดวยตัวหนอน 

                                                           
๕๗ที.สี.อ. ๑๑/๔๔๔-๕. 



๔๕ 

 

  (๑๐) ซากศพท่ีเหลือแตโครงกระดูก57

๕๘ 

 และเจริญ กายคตาสติภาวนา คือ การใชสติไปรูอวัยวะในรางกายของตน เชน ผม ขน เล็บ 

ฟน หนัง ฯลฯ ใหเห็นตามความเปนจริงวาเปนของไมงาม ปฏิกูล นาเกลียด โสโครก ไมควรยึดม่ัน ถือ

ม่ัน พิจารณาไปจนเห็นความจริง จิตยอมรับความจริงได เกิดความเบื่อหนาย คลายความกําหนัดยินดี

ในกาย ไมยึดม่ันถือม่ันกายตอไป ดังนั้น คัมภีรของอภิธัมมัตถสังคหจึงกลาววา “อสุภะ ๑๐ โกฏฐาส-

ภาวนากลาวคือ กายคตาสติ เปนสัปปายะแกคนราคจริต” 5 8

๕๙ ดังนั้น Dr.Thiri Nyunt จึงกลาวถึง

คัมภีรท่ีสรุปไววิธีการกําจัดอกุศลวา “ตามวิธีการบรรเทาอกุศลในคัมภีรวิสุทธิมรรค คือ ศีล สมาธิ 

และปญญา”59

๖๐  

๕) อีกประการหนึ่ง วิธีการละความโลภทางพระพุทธศาสนาก็ คือ การภาวนา รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญา ในไตรลักษณ ดังนั้น เม่ือสรุปในอนัตตลักขณสูตร กวาวา 

ขันธ ๕ เปนอนัตตา ถาขันธ ๕ นี้จักไดเปนอัตตาแลว ขันธ ๕ นี้ไมพึงเปนเพ่ืออาพาธ และ

บุคคลพึงไดในขันธ ๕ วา ขันธ ๕ ของเราจงเปนอยางนี้เถิด ขันธ ๕ ของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลยก็

เพราะขันธ ๕ เปนอนัตตา ฉะนั้นขันธ ๕ จึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และบุคคลยอมไมไดในขันธ ๕ วาขันธ 

๕ ของเราจงเปนอยางนี้เถิด ขันธ ๕ ของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย 

ขันธ ๕ ไมเท่ียง ขันธ ๕ เปนทุกข ขันธ ๕ มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ไมควรจะตามเห็น

สิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา 

เพราะเหตุนั้นแล ขันธ ๕ อยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ภายในหรือ

ภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ท้ังหมดก็เปนแตสักวาขันธ ๕ เธอท้ังหลาย

พึงเห็นขันธ ๕ นั้นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่นไมใช

ตนของเรา 

                                                           
๕๘พระอนุรุทธาจารย, อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกาฉบับแปลเปนไทย, 

แปลและเรียบเรียงโดยคณะกรรมการแผนกตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพครั้งท่ี ๖, อางแลว, หนา 

๓๙๕. 
๕๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙๕- ๖. 
๖๐สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา  International Theravada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



๔๖ 

 

อริยสาวกผูไดฟงแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนายแมในรูป ยอมเบื่อหนายแมในเวทนา 

ยอมเบื่อหนายแมในสัญญา ยอมเบื่อหนายแมในสังขารท้ังหลาย ยอมเบื่อหนายแมในวิญญาณ เม่ือ

เบื่อหนาย ยอมสิ้นกําหนัด เพราะสิ้นกําหนัด จิตก็พนเม่ือจิตพนแลว ก็รูวาพนแลว อริยสาวกนั้นทราบ

ชัดวา ชาติสิน้แลว พรหมจรรยไดอยูจบแลวกิจท่ีควรทําไดทําเสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้

มิไดมี60

๖๑ แสดงใหเห็นวา เม่ือเขาในในไตรลักษณอยางแทจริง จะสามารถละอกุศลท้ังปวง 

 สรุปไดวา วิธีการบรรเทาความโลภทางพระพุทธศาสนา ไดแก การแบงปน การงดเวนจาก 

การทําทุจริต คือ การทําใหความโลภไมมีโอกาสเกิด การสันโดษ คือ การประฤติท่ีทําใหความโลภลด

นอยถอยลง  การเจริญอสุภะ คือ การบรรเทาความโลภท่ียึดติดในกาย และการเจริญวิปสสนา  

 ๒.๒.๕ วิธีการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) ตามแนวตะวันตก 

 ความโลภ คือ ปรมัตถธรรม เปนสภาพธรรมตามความเปนจริง ดังนั้น เม่ือเกิดข้ึนในจิตใจของ

ชาวตะวันออก หรือ ชาวตะวันตก มีลักษณะอันเดียวกัน เกิดปญหาเมือนกัน ทําใหเกิดกายทุจริต วจี

ทุจริดเชนเดียวกัน ไดแก การคอรรัปชั่น การลักทรัพยผูอ่ืน ปลน หลอกลวง  การลวงประเวณี และ

ปญหายาเสพติด เปนตน  

 จะเห็นไดวา วิธีการบรรเทาความโลภของชาวตะวันตก คือ กฎหมายบานเมือง การบริจาค 

การเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน คือ เมตตา   

 ๑) จะไดเห็นไดวา กฎหมายบานเมืองของชาวตะวันตกเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจัดการปองกันไมให

ประชาชนเกิดความโลภ ถาทําการทุจริตดวยการโกงกินจะถูกจําคุกเปนการลงโทษ ตามหนังสือพิมพ 

ผูจัดการออนไลน เม่ือวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๘ ดังตอไปนี้ “ผูพิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ สั่ง

จําคุก โรเบิรต แม็คดอนเนลล อดีตผูวาการรัฐเวอรจิเนีย เปนเวลา ๒ ปและหามดํารงตําแหนงทาง

การเมืองอีก ๒ ปเม่ือวันอังคาร (๖ ม.ค.) หลังถูกตัดสินวามีความผิดฐานคอรรัปชัน” 6 1

๖๒ กฎหมาย

ดังกลาวทําใหเจาหนาท่ีรัฐไมกลาคิดจะทําคอรรัปชั่น เปนวิธีการปองกันไมให เกิดวีติกกมกิเลสอยาง

หนึ่ง 

                                                           
๖๑วิ.ม. ๖/๒๐-๒๓/๕๒-๕๖. 
๖๒ผูจัดการออนไลน, “อเมริกาก็มีศาลสั่งจําคุกอดีตผูวาการรัฐเวอรจิเนียฐานรับสินบน”,     

๗ มกราคม ๒๕๕๘. 

<http://www.manager.co.th/around/viewnews.aspx?NewsID=9580000001915> 

(19.04.2017) 



๔๗ 

 

 ๒) อีกประการหนึ่ง การท่ีชาวตะวันตกทําการบริจาคตาง ๆ ใหแกผูท่ีประสบภัยตาง ๆ ท่ัว

โลก ก็เปนการกระทําใหความโลภของผูท่ีบริจาคเบาบางลงไดเชนกัน อยางเชน ในวันนี้ ๒๕ องคกร

การกุศลแหงชาติอังกฤษกลาววา “ประชาชนผูมีจิตศรัทธา รวมบริจาคอาหารเปนสวนใหญ เพ่ือให

การชวยเหลือพ้ืนท่ีท่ียังขาดแคลนและยากจนในหลายแหงของประเทศ ทางธนาคารไดรับการระบุให

การชวยเหลือทางดานอาหารกวา ๖๐,๐๐๐ ราย ซ่ึงสวนใหญเปนเด็กเล็กท่ีตกอยูในภาวะการขาด

แคลนอาหารมากนาน”62

๖๓ ในคณะท่ีบุญบริจาคดังกลาว เปนการทําใหความโลภลดนอยถอยลง 

  ๓) อีกประการหนึ่ง ชาวตะวันตกสวนใหญหนับถือศาสนาคริสต ไดรับคําสอนจากศาสนา

คริสตใหมีเมตตาตอผูอ่ืน ใหมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ดังนั้นเม่ือเกิดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เม่ือ

เมตตาตอผูอ่ืน จะงดเวนจากการลวงละเมิดทางเพศ การหลอกลวงเอาทรัพยสินของผูอ่ืนซ่ึงเปนมูล

จากความโลภนั้น อยางท่ีในหนังสือ พระเมตตาวิวรณ กลาววา “ธรรมชาติของพระเมตตาของพระ

เปนเจา : มีการอธิบายธรรมชาติและคุณลักษณะพระเมตตาของพระเปนเจาวาเปนสิ่งท่ีเหลือเชื่อ ไม

นาเปนไปได หาท่ีสิ้นสุดมิได เปนมหาสมุทรท่ีไรภาวะจํากัด เปนหวงมหรรณพ เปนความออนโยน ไมมี

ขอบเขต และมีเมตตาสงสาร” 6 3

๖๔  จึงกลาวไดวา ชาวตะวันตกท่ีมีศรัทธาในศาสนาคริสต มีการนําเอา

ศาสนาท่ีเขานับถือมาบรรเทาความโลภ แตเขาไมมีวิธีการละความโลภอยางสมุจเฉทปหานอยางใน

พระพุทธ ศาสนา 

 สรุปไดวา การําจัดความโลภของชาวตะวันตก คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบบานเมืองอยาง

เครงรัด การเห็นอกเห็นใจชวยเหลือผูท่ีประสบภัย และการมีความสงสารผูอ่ืน สิ่งเหลานี้เปนธรรมท่ี

กําจัดความโลภผูท่ีไมสามารถบรรลุดถึงอริยสัจ ๔  

 ๒.๒.๖ สาเหตุของความโลภ (โลภมูล)  

 เม่ือศึกษาในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาแลว พอสรุปไดวา สาเหตุท่ีใหเกิดความโลภมี

ดังตอไปนี้ 

 ๑) ตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ความโลภก็เกิดจากสาเหตุของมัน ดังนั้นในพระ

อภิธัมมัตถสังคหจึงกลาววา “เม่ือใด บุคคลทํามิจฉาทิฏฐิเปนหนา โดยนัยเปนตนวา โทษในกาม

                                                           
๖๓แอดมิน, “ปชช.ในยุโรปแหบริจาคอาหารใหคริสตมาส”, ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๓, 

<http://news.mthai.com/world-news/297042.html> (19.04.2017) 
๖๔คณะพระเมตตาประเทศไทย, พระเมตตาวิวรณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพระอัครสังฆ 

ราช, ค.ศ. ๒๐๐๙), หนา ๘. 



๔๘ 

 

ท้ังหลายไมมี ดังนี้ ราเริงยินดี บริโภคกามก็ดี เชื่อถือมงคลมีทิฏฐมงคลเปนตน โดยเปนสาระก็ดี ดวย

จิตท่ีกลาเอง ตามสภาพอยางเดียว ไมมีใครชวยกระตุน เม่ือนั้น อกุศลจิตดวงท่ี ๑ ยอมเกิดข้ึน” 6 4

๖๕ 

อกุศลจิตดวงท่ี ๑ คือ โลภมูลจิตดวงท่ี ๑ เอง หมายความวา ทิฏฐิความเชื่อผิด ๆ นั้นเปนเหตุใหเกิด

ความโลภ เม่ือสามารถละทิฏฐิแลว กิเลสท่ีเหลือก็จะคอย ๆ เบาบางลงจนไมมีความโลภ ความโกรธ 

และความหลง  

 ๒) สาเหตุของความโลภนั้นมีหลายอยาง เชน คัมภีรปฏฐานจึงกลาววา “อกุศลธรรม เปน

ปจจัยแกอกุศลธรรม โดยอารัมมณปจจัย บุคคลยินดี เพลิดเพลินซ่ึงราคะ เพราะปรารภราคะนั้น มี

ราคะ เกิดข้ึน”65

๖๖ หมายความวาความตองการท่ีขอพรอยากเปนอยางโนนอยางนี้ เม่ือเปนอยางท่ีขอก็

ทําใหเกิดความโลภไปอีก ความโลภท่ีเกิดข้ึนทีหลังนั้นเปนผล การท่ีปารารภขอสิ่งตาง ๆ นั้นเปน

สาเหตุของความโลภ   

 ๓) อีกประการหนึ่ง คัมภีรปฏฐานจึงกลาวไว ความโลภท่ีเกิดจากจิตใจกุสลก็มีเชนกัน “กุศล

ธรรม เปนปจจัยแกอกุศลธรรม โดยอารัมมณปจจัย คือ บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทํา

อุโบสถกรรม แลวยินดี เพลิดเพลินซ่ึงกุศลนั้น เพราะ ปรารภกุศลนั้น มีราคะ และทิฏฐิเกิดข้ึน”6 6

๖๗ เชน 

ผูท่ีทําบุญทําทาน แลวเกิดความคิดวา ผูท่ีใจบุญแบบตนไมมี เกิดความโออวด เม่ือคิดอยางนี้ มาน

เจตสิกท่ีประกอบดวยโลภะจิตเกิดข้ึน เปนการใหทานเปนปจจัย ทําบุญแบบหวังสิ่งท่ีเปนกามคุณ คือ 

กุศลธรรมเปนสาเหตุของความโลภ 

 ๔) “บุคคลยินดีเพลิดเพลิน ซ่ึงกุศลท้ังหลายท่ีตนสั่งสมไวแลวในกาลกอน เพราะปรารภกุศล

นั้น มีราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ และโทมนัสเกิดข้ึน” 
๖๘ สุภาษิตดังกลาว มีหมายความกวางขวาง

เปนอยางมาก ถายกออกมาตัวอยางอันหนึ่งก็ เชน เม่ือตนไดศึกษาพระธรรมวินัยแลวแลวโออวดตอผูท่ี

ยังไมไดเรียนอยางตน การศึกษาพระธรรมวินัย คือ การท่ีตนสั่งสมบุญกุศลแลว การท่ีโออวด คือ เปน

ราคะอกุศลธรรม  

 ๕) บุคคลออกจากฌานแลว ยินดีเพลิดเพลินซ่ึงฌาน เพราะปรารภฌานนั้น มีราคะ ทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา อุทธัจจะ เกิดข้ึน สําหรับทานผูมีวิปฏิสาร เม่ือฌาน เสื่อมแลวมีโทมนัสเกิดข้ึน 6 8

๖๙
 เชน มนุษย 

                                                           

 ๖๕พระอนุรุทธาจารย, อภิธัมมัตถสังคหปาลิยา และ อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปน

ไทย, พิมพครั้งท่ี ๘, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๒๙. 

 ๖๖อภิ.ป. ๘๕/๔๙๐/๔๑๐-๔๑๑. 

 ๖๗อภิ.ป. ๘๕/๔๘๘/๔๐๙. 

 ๖๘อภิ.ป. ๘๕/๔๘๘/๔๐๙.  

 ๖๙อภิ.ป. ๘๕/๔๙๐/๔๐๙.  



๔๙ 

 

เทวดา หรือ พระพรหมทานท่ีภาวนาจนสามารถเขาฌานได เม่ือออกจากฌานแลวเกิดความยินดีใน

ฌานนั้น เรียกวาฌานเปนสาเหตุแหงราคะ (ความโลภ)  

 ๖) อัพยากตธรรมเปนปจจัยแกอกุศลธรรมโดยอารัมมณปจจัย คือ บุคคลยอมยินดีเพลิดเพลิน

ซ่ึงจักษุ เพราะปรารภจักษุนั้น มีราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจ จะ โทมนัส เกิดข้ึน 6 9

๗๐
  อยางเชน จักษุท่ี

เปนปจจัยแหงความโลภนั้น ตามท่ีเรื่องราวของพระเถรีรูปหนึ่ง ในขุททกนิกายวา  

 วันหนึ่ง ชายนักเลงหญิงคนหนึ่งเปนชาวกรุงราชคฤห เปนหนุมแรกรุน เห็นพระเถรีกําลังเดิน

ไปเพ่ือพักกลางวันท่ีชีวกัมพวันวิหาร เกิดจิตปฏิพัทธข้ึนมา ก็ยืนก้ันขวางทางไว กลาวเชิญชวนดวย

กามารมณ พระเถรีเม่ือจะประกาศโทษของกามท้ังหลายและอัธยาศัยในเนกขัมมะการบวชของตนดวย

ประการตาง ๆ จึงกลาวธรรมแกชายผูนั้น ชายผูนั้นแมฟงธรรมกถาแลวก็ไมยอมถอย ยังติดตามอยูนั่น

แหละ พระเถรีเห็นเขาไมอยูในถอยคําของตน และยังชื่นชอบท่ีลูกตา ก็กลาววา เอาเถิด ทานคงชอบ

ลูกตา แลวก็ควักลูกตาขางหนึ่งของตนมอบใหเขา 7 0

๗๑
 คําดังกลาว สาเหตุของการเกิดราคะชายนักเลง

หญิงคนดังกลาว คือ ลูกตา หมายความวาบางครั้ง ความโลภท่ีเกิดจากจักษุก็มี  

             ๗) บางท่ีรูปเปนปจจัยแหงการเกิดความโลภเชนกัน ตามท่ีคัมภีรมหาปฏฐานกลาววา 

“บุคคลยินดีเพลิดเพลินซ่ึงโสตะ ฆานะ ชิวหา กาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ หทยวัตถุ และขันธ

ท้ังหลายท่ีเปนอัพยากตวิบากและอัพยากตกิริยา เพราะปรารภสิ่งเหลานั้นมีราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจ

จะ โทมนัส เกิดข้ึน”71

๗๒ 

 ๘) ความโลภเองบางทีก็สามารถทําใหเกิดความโลภซํ้าอีก หรือ ความโลภอยางหนึ่งเปนปจจัย 

ทําใหเกิดความโลภอีกประการหนึ่ง ดังนั้นพระพุทธเจาจึงทรงตรัสวา “เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมี

อุปาทาน” 7 2

๗๓ อยางท่ีกําลังดื่มเหลาอยูนั้นรสตัณหาเกิดข้ึน ตัณหานั้นเองทําใหเกิดอุปาทานท่ีติดในรส

ของเหลาจําเปนตองดื่มแลวดื่มอีกเปนตน 

 ๙) บางท่ีเวทนาก็เปนสาเหตุใหเกิดความโลภไดเชนกัน สอดคลองกับพระพุทธเจาทรงตรัสวา 

“เวทนาปจฺจยา ตณฺหา เวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหา” 7 3

๗๔ คําวาเวทนานั้น ประกอบดวย สุขเวทนา 

ทุกขเวทยา และอุเปกขาเวทนา สวนเพราะสุขและอุเปกขาเปนปจจัยใหเกิดตัณหานั้นสวนใหญไมมี

คําถาม แตทุกขเวทนาเปนปจจัยใหเกิดตัณหาอยางไรนั้น คําตอบ คือ เม่ือประสบทุกขทางกายและจิต

นั้นจะเกิดความตองการเสวยความสขุเวทนา ความตองการนั้นเอง เรียกวาความโลภ   

                                                           

 ๗๐อภิ.ป. ๘๕/๔๙๕/๔๑๔.  
๗๑ขุ.เถรี.อ. ๕๔/๔๓๙-๔๔๐.  

 ๗๒อภิ.ป. ๘๕/๔๙๕/๔๑๔. 

 ๗๓วิ.มหา. ๔/๑/๑. 

 ๗๔วิ.ม. ๔/๑/๑. 



๕๐ 

 

 ๑๐) ความไมรูโมหะนั้น เปนเหตุทําใหเกิดโลภะ ตามท่ีปฏิจจสมุปปาทกลาววา “อวิชฺชา  

ปจฺจยา สงฺขารา”7 4

๗๕ อวิชฺชา คือ ความไมรูตามความเปนจริง เปนปจจัยทําใหเกิด สงฺขารา คือ อกุศล 

และกุศล  

 สาเหตุแหงการเกิดโลภถท่ีสําคัญ คือ โมหะ หรือ อวิชชา ดังนั้น เม่ือเกิดการบรรลุ

อรหัตตมรรคแลวละโมหะไดก็โลภะจิตจะไมเกิดข้ึนอีกตอไป 

 ๒.๒.๗ โทษท่ีเกิดจากความโลภ (โลภมูล) 

 โทษท่ีเกิดจากความโลภมีอิทธิพลทําใหบุคคลมีการกระทําทางกายทางวาจาอันไมนา

ปรารถนาของ แตละบุคคล  ไดแก ๑) การคอรรัปชั่น การลักทรัพยผูอ่ืน การปลน การหลอกลวง  

การลวงประเวณี และปญหายาเสพติด การกระทําดังกลาว คือ การกระทําทางกายอันไมนาปรารถนา 

หรือเรียกวา กายทุจริต ๒) การพูดเท็จ การฉอโกง  การพูดสอเสียด  และการพูดจาเพอเจอไรสาระ 

การกระทําดังกลาว คือ การกระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา วจีทุจริต  ๓) การ

เพงเล็งอยากได จองท่ีจะเอาสิ่งของของผูอ่ืน และเห็นผิดจากคลองธรรม เห็นไมตรงตามจริง การ

กระทําดังกลาว คือ การกระทําทางจิตอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา มโนทุจริต ดังนั้น ในพระ

อภิธมฺมตฺถสงฺคหจึงกลาววา “เตสุ ปาณาติปาโต ผรุสวาจา พฺยาปาโท จ โทสมูเลน ชายนฺติ ฯ กาเมสุ

มิจฺฉาโร อภิชฺฌา มิจฺฉาทิฏ จ โลภมูเลนฯ เสสานิ จตฺตาริป ตีหิ มูเลหิ สมฺภวนฺติ”7 5

๗๖ สงผลกระทบเชิง

ลบตอผูกระทํา  และสรางปญหาแกสังคมโดยรวม   

 ผลของความโลภแมวาในเบื้องตนอาจจะใหในสิ่งท่ีตองการไดจริง  แตในท่ีสุด ความโลภ ก็คือ 

ความชั่ว กลาว คือ ความทุกข ความเดือดรอนกายใจ  ความยากลําบาก ความคับของหมองใจ เปน

ตน นี้คือ ผลท่ีแทจริงของความโลภ ดังนั้น ควรทําความเขาใจถึงโทษของความโลภดวยตัวอยาง ดังนี้ 

 พระเทวทัตนั้น เม่ือไมมีลาภก็ไมอาจทําบริษัทใหเกิดข้ึนได จึงคิดวา “เอาละ เราจักทําลาภให

เกิดข้ึน” จึงใชอิทธิปาฏิหาริยทําใหอชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใสตามนัยท่ีมาในขันธกะ พอรูวา พระ

กุมารอชาตศัตรูเลื่อมใสคุนเคยยิ่ง ถึงขนาดมาสูท่ีบํารุงของตนท้ังเชาเย็นพรอมดวยบริวารเต็มรถ ๕๐๐ 

คัน วันหนึ่งจึงเขาไปหากลาววา “ดูกอนกุมาร เม่ือกอนพวกมนุษยมีอายุยืน แตเดี๋ยวนี้มีอายุนอย 

ดูกอนกุมาร ถาอยางนั้น พระราชกุมารพระองคจงปลงพระชนมพระบิดาเสียแลวเปนพระราชา อาตม

                                                           
๗๕วิ.มหา. ๔/๑/๑. 

 ๗๖พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ-

สงฺคหฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๒๙. 

http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=7&A=3218&Z=3382


๕๑ 

 

ภาพจักปลงพระชนมพระผูมีพระภาคเจาแลวจักเปนพระพุทธเจา” แลวสงพระกุมารไปปลงพระชนม

พระบิดา76

๗๗ ตอมาพระเจาพิมพิสารก็ถูกปลงประชนม 

 หลังจากท่ีพระเทวทัต และพระเจาอชาตศัตรูราชกุมาร เกิดความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ 

อํานาจแลวปลงประชนมพระเจาพิมพิสารโทษท่ีตามมาก็ คือ 

 เม่ือพวกอํามาตยปรึกษา เอาหนังสือขาวประสูติของพระบุตรนั้นทูนถวายในพระหัตถของ

พระเจาอชาตศัตรู ความรักลูกเกิดข้ึนแกพระองคในขณะนั้นทันที ทวมไปท่ัวพระวรกายแผไปจดเยื่อ

ในกระดูก ในขณะนั้น พระองคไดรูซ้ึงถึงคุณของพระบิดาวา แมเม่ือเราเกิด พระบิดาของเราก็คงเกิด

ความรักอยางนี้เหมือนกัน จึงรีบมีรับสั่งวา “แนะพนาย จงไปปลอยพระบิดาของเรา” พวกอํามาตย

ทูลวา “พระองคสั่งใหปลอยอะไร พระเจาขา” แลวถวายหนังสือแจงขาวอีกฉบับหนึ่งท่ีพระหัตถ 

 พอทรงทราบความเปนไปดังนั้น พระเจาอชาตศัตรูทรงกันแสง เสด็จไปเฝาพระมารดา ทูลวา 

ขาแต เสด็จแม  เ ม่ือหมอมฉันเกิด พระบิดาของหมอมฉันเกิดความรักหมอมฉันหรือหนอ  

 พระนางเวเทหิมีรับสั่งวา “เจาลูกโง เจาพูดอะไร เวลาท่ีลูกยังเล็กอยู เกิดเปนฝท่ีนิ้วมือ ครั้ง

นั้น พวกแมนมท้ังหลายไมสามารถทําใหลูกซ่ึงกําลังรองไห หยุดรองได จึงพาลูกไปเฝาเสด็จพอของลูก

ซ่ึงประทับนั่งอยูในโรงศาล เสด็จพอของลูกไดอมนิ้วมือของลูกจนฝแตกในพระโอษฐนั้นเอง ครั้งนั้น 

เสด็จพอของลูกมิไดเสด็จลุกจากท่ีประทับ ทรงกลืนพระบุพโพปนพระโลหิตนั้นดวยความรักลูก เสด็จ

พอของลูกมีความรักลูกถึงปานนี”้ 

 พระเจาอชาตศัตรูทรงกันแสงคร่ําครวญ ไดถวายเพลิงพระศพพระบิดา 7 7

๗๘ ตั้งแตวันท่ีพยายาม

ปลงพระชนมพระบิดา พอหลับพระเนตรท้ัง ๒ ลงดวยตั้งพระทัยวาจักหลับ ก็สะดุงเฮือกเหมือนถูก

หอกตั้งรอยเลมท่ิมแทง ทรงตื่นอยู (ไมหลับ เพราะหวาดภัยเหลือเกิน) ครั้นพวกอํามาตยทูลถามวา 

เปนอะไร พระองคก็มิไดตรัสอะไร ๆ หากพระเจาอชาตศัตรูมิไดปลงพระชนมพระบิดา เม่ือพระองค

ทรงฟงสามัญญผลสูตรนั้น จักไดทรงบรรลุโสดาปตติมรรคในบัดนี้ แตเพราะทรงคบมิตรชั่ว จึงเกิด

อันตรายแกพระองค แมเม่ือเปนเชนนั้น พระเจาอชาตศัตรูนี้เขาเฝาพระตถาคต ถึงพระรัตนตรัยเปนท่ี

พ่ึง 

 ฝายพระเทวทัตเขาเฝาพระเจาอชาตศัตรูทูลวา “มหาบพิตร พระองคจงสั่งคนท่ีจักปลงชีวิต

พระสมณโคดม” แลวสงคนท้ังหลายท่ีพระเจาอชาตศัตรูพระราชทาน ตนเองข้ึนเขาคิชฌกูฏ กลิ้งศิลา

ก็แลว ใหปลอยชางนาฬาคิรีก็แลว ดวยอุบายไมวาอยางใดอยางหนึ่ง ก็ไมอาจปลงพระชนมพระผูมี

พระภาคเจาได ก็เสื่อมลาภสักการะ จึงขอวัตถุ ๕ ประการ เม่ือไมไดวัตถุ ๕ ประการนั้นจึงทําสังฆเภท 

เม่ือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะพาบริษัทกลับแลว จึงรากเลือดออกรอน ๆ นอนอยูบนเตียง

                                                           

 ๗๗ท่ี.สี.อ. ๙/๒๘๘.  

 ๗๘ท่ี.สี.อ. ๙/๒๘๙. 



๕๒ 

 

คนไข ๙ เดือน เดือดรอนใจ ถามวา “เดี๋ยวนี้พระศาสดาประทับอยูท่ีไหน” ครั้นไดรับตอบวา “ใน

พระเชตวัน” จึงกลาววา “พวกทานจงเอาเตียงหามเราไปเฝาพระศาสดา” เม่ือเขาหามมา เพราะมิได

กระทํากรรมท่ีควรจะไดเฝาพระผูมีพระภาคเจา จึงถูกแผนดินสูบท่ีใกลสระโบกขรณี ในพระเชตวัน

นั่นเอง ลงไปอยูในมหานรก78

๗๙ ความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนนั้น คือ โทษท่ีเกิดจากโลภะ 

 สอดคลองกับ พระพุทธเจาทรงตรัสถึงโทษของการประพฤติตามความโลภวา  

 โลภะ จัดเปนอกุศลมูล บุคคลผูโลภ กระทํากรรมใดดวยกาย วาจา ใจ 

แมกรรมนั้นก็ เปนอกุศล บุคคลผูโลภ ถูกความโลภครอบงํา มีจิตอันความโลภ

กลุมรุม ยอมกอใหเกิดทุกขแกผูอ่ืนโดยไมเปนจริง ดวยการเบียดเบียน การจอง

จํา ใหเสื่อมติเตียน หรือ โดยการขับลาดวยการอวดอางวา ฉันเปนคนมีกําลัง 

ตั้งอยูในกําลังแมขอนั้นก็เปนอกุศล อกุศลธรรมอันลามกเปนอันมากท่ีเกิดเพราะ

ความโลภ มีความโลภเปนเหตุ มีความโลภเปนแดนเกิด มีความโลภเปนปจจัยนี้ 

ยอมเกิดมีแกบุคคลนั้น ดวยประการฉะนี้79๘๐ 

 

 ในอรรถกถามงคลสูตรกลาววา บุคคลท่ีปรารถนาในกามคุณมีความทะยานอยากไมมีท่ีสิ้นสุด

ยอมเสื่อมจากประโยชนของตน เพราะความโลภจัดเหมือนในกรณีของพระราชกุมารดังนี้ ในอดีตกาล 

พระราชโอรสของพระเจากรุงพาราณสีถูกพระราชบิดาเนรเทศ จึงทรงพาพระเทวีเสด็จเขาไปประพาส

ปา ทอดพระเนตรเห็นกินนรีนางหนึ่ง ทรงท้ิงพระเทวีเสด็จตามนางกินนรีนั้นไป พระเทวีจึงเสด็จไปสู

อาศรมบท (บวชเปนตาปสินี) แลวกระทํากสิณบริกรรม บรรลุสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ นั่งอยู เห็น

พระราชากําลงัเสด็จมา จึงเหาะข้ึนไปในอากาศไดเสด็จไปแลว 

 เทวดาผูสิงสถิตอยูท่ีตนไมทราบเหตุการณนั้นแลว ไดกลาวคาถานี้วา “พระองคนั้น ทรง

ปรารถนานาง จันทกินนรีอยู ทรงละท้ิงพระราชธิดาอสิตาภูเสื่อมแลว ฉันใด พระองคยอมยังพระสรีระ

ใหเสื่อมโทรมไป เพราะความโลภมากและเพราะความมัวเมาในความโลภเกินไปฉันนั้น” ดังนี้ 8 0

๘๑ ใน

กรณีของพระราชกุมารท่ีกลาวมาเปนตัวอยางนี้ เม่ือพิจารณาแลวทําใหทราบวาเพราะอํานาจของ

ความมัวเมาความปรารถนาเกิน เพราะความโลภครอบงําจิตใจของพระองคจนขาดสติยั้งคิดเดินตาม

นางกินนรีไปแลวหลงทาง ในท่ีสุดตนเองตองเสียผลประโยชนท้ังสองฝาย คือ ไมพบนางกินนรีท่ีตามไป

และยังถูกพระนางอสิตาภูทอดท้ิง ฉะนั้นจะเห็นไดวาอาการของความโลภอยากไดดวยอํานาจแหง

กามตัณหาเปนความกําหนัดคลอยตามอารมณ คือ สิ่งท่ีตนปรารถนาอยากได 

                                                           

 ๗๙ท่ี.สี.อ. ๙/๓๑๙. 

 ๘๐องฺ.ติก. ๒๐/๕๐๖/๑๙๒. 

 ๘๑อภิ.วิ.อ. ๗๘/๘๗๑-๘๗๒. 



๕๓ 

 

 สรุปไดวา  ความโลภทําใหเกิดโทษผลเสียท้ังในภพนี้และภพหนา เพราะความอยากในลาภ 

ยศ และอํานาจ จึงใหทําบาปอีกมากหมาย และไดรับโทษตาง ๆ ใหชีวิตเดือดรอน  

 

๒.๓  ความโกรธ (โทสมลู) 

 ๒.๓.๑ ความโกรธ (โทสมูล) ในพระไตรปฎก 

 ความหมายความโกรธมีปรากฏในพระไตรปฎกมี ๓ ปฎก คือ ๑) ความโกรธท่ีปรากฏในพระ

วินัยปฎก ๒) ความโกรธท่ีปรากฏในพระสุตันตปฎก และ ๓) ความโกรธท่ีปรากฏในพระอภิธรรมปฎก 

มีดังนี้ 

 (๑) ความโกรธดวยการทําลายผูอ่ืนในพระวินัยปฎก   

 ในพระวินัยปฎก มหาวิภังค สังฆาทิเสสกัณฑ กลาวถึง กรณีท่ีพระะเมตติยะกับพระภุมมชกะ

เกิดความผิดหวังแลว ทําลายใหพระภิกษุอ่ืนใหเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้น เรียกวา ความโกรธ 

 สมัยพุทธกาลมีคหบดีผูชอบถวายอาหารท่ีดีแกพระสงฆเปนประจํา วันละ ๔ รูป ขณะนั้น

ทานคหบดีไปสูอารามดวยกรณียะบางอยางแลวเขาไปหาทานพระทัพพมัลลบุตรถึงท่ีสํานัก ไดเรียน

ถามทานวา “ภัตตาหารเพ่ือจะฉันในวันพรุงนี้ท่ีเรือนของเกลากระผม พระคุณเจาจัดถวายแกภิกษุรูป

ไหนขอรับ” ทานพระทัพพมัลลบุตรตอบวา “อาตมาจัดใหแกพระเมตติยะกับพระภุมมชกะแลวจะ” 

 ขณะนั้น ทานคหบดีไดมีความนอยใจวา ไฉนภิกษุผูลามกจักฉันภัตตาหารในเรือนเราเลาแลว

ไปเรือนสั่งหญิงคนใชไววา แมสาวใช เจาจงจัดอาสนะไวท่ีซุมประตูแลวอังคาสภิกษุผูจะมาฉันภัตตา 

หารในวันพรุงนี้ ดวยปลายขาว มีน้ําสมเปนกับ หญิงคนใชรับคําของทานคหบดีวา อยางนั้น เจาคะ 

  หญิงใชนั้นไดแลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กําลังเดินมาแตไกล ครั้นแลวจึงปูอาสนะ

ถวายท่ีซุมประตู จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะปรึกษากันวา อาวุโส เม่ือวานนี้เอง ทานคหบดีไปสู

อารามในสํานักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตร ยุยงในสํานักคหบดีเปนแนนอน

ทีเดียว เพราะความเสียใจนั้นแล เธอท้ังสองรูปนั้นฉันไมไดดังใจนึก ครั้นกลับจากบิณฑบาตถึงอาราม

ในเวลาหลังอาหาร เก็บบาตรและจีวรแลว นั่งรัดเขาดวยผาสังฆาฏิอยูภายนอกซุมประตูอาราม นิ่งอ้ัน 

เกอเขิน คอตก กมหนา ซบเซา ไมพูดจา 

 ครั้งนั้นแล ภิกษุณีเมตติยาเขาไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะถึงสํานัก พระภิกษุดังกลาว 

ไดกลาววา “มาเถิด นองหญิง เธอจงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ ครั้นแลวจึงกราบทูล 

อยางนี้วา พระพุทธเจาขา กรรมนี้ไมมิดเมน ไมสมควร ทิศท่ีไมมีภัย ไมมีจัญไร ไมมีอันตราย บัดนี้



๕๔ 

 

กลับมามีภัย มีจัญไร มีอันตราย ณ สถานท่ีไมมีลม บัดนี้กลับมามีลมแรงข้ึน หมอมฉันถูกพระคุณเจา

ทัพพมัลลบุตรประทุษรายคลายน้ําถูกไฟเผา พระพุทธเจาขา” ดังนี้81
๘๒

  

 ดังท่ีกลาวมาขางตนวาถาภิกษุรูปใดมีความขัดเคือง มีโทสะภิกษุรูปนั้นแลว ใสความภิกษุดวย

อาบัติปาราชิกท่ีไมมีมูล โดยมุงหมายวาจะทําใหภิกษุนั้นพนจากพรหมจรรยนี้ได นั้นความโกรธ 

 ๒) ความโกรธในการเสียใจ 

 อีกประการหนึ่ง ในพระวินัย เม่ือพระรูปใดรูปหนึ่งเกิดความรูสึกเสียใจตอการกระทําท่ีชั่วของ

ตนในอดีตนั้นก็เรียกวากุกกุจจะ เจตสิกดังกลาวเปนกลุมความโกรธเชนกัน ครั้งหนึ่งพระสุทินนมีการ

เสพเมถุนกับภรรยาเกาแลวเสียใจท่ีหลัง การท่ีเสียใจดังกลาวภาษาบาลีแปลวา กุกกุจจะ ซ่ึงเปนชื่อ

ของเจตสิกท่ีสัมปยุตกับความโกรธ คือ หลังไดมีการเมถุนกับภรรยาแลวนั้น ความรําคาญ ความ

เดือดรอน ไดเกิดแกทานพระสุทินนวา “มิใชลาภ ของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่วแลว

หนอ เราไมไดดีแลวหนอ เพราะเราบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ยังไม

สามารถประพฤติพรหมจรรย ใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิต” เพราะความรําคาญนั้นแหละ เพราะ

ความเดือดรอนนั้นแหละ ทานไดซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพรั่ง

ดวยเอ็น มีเรื่องในใจ มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาแลว 

 จึงบรรดาภิกษุท่ีเปนสหายของทานพระสุทินน ไดกลาวคํานี้กะทานพระสุทินนวา อาวุโส     

สุทินน เม่ือกอนคุณเปนผูมีผิวพรรณ มีอินทรียสมบูรณ มีสีหนาสดใส มีฉวีวรรณผุดผองมีน้ํามีนวล 

บัดนี้ ดูคุณซูบผอม เศราหมอง มีผิวพรรณคล้ํา มีผิวเหลืองข้ึนๆ มีเนื้อตัวสะพรั่งดวยเอ็น มีเรื่องในใจ 

มีใจหดหู มีทุกขโทมนัส มีวิปฏิสาร ซบเซาอยู คุณจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรยกระมังหนอ 

 อาวุโสท้ังหลาย ความจริง มิใชวาผมจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย พระสุทินนคานแลวแถลง

ความจริงวา เพราะบาปกรรมท่ีผมทําไวมีอยู ผมไดเสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา ผมจึงไดมีความ

รําคาญ ความเดือดรอนวา มิใชลาภของเราหนอ ลาภของเราไมมีหนอ เราไดชั่วแลวหนอ เราไมไดดี

แลวหนอเพราะเราบวชในพระธรรมวินัยท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวดีอยางนี้แลว ยังไมสามารถประพฤติ

พรหมจรรยใหบริบูรณบริสุทธิ์ไดตลอดชีวิต ดังนี้ 

 จิตใจท่ีหดหู การท่ีเกิดทุกขโทมนัสนั้นเปนจิตท่ีเกิดพรอมกับโทสะจิต จึงกลาวไดวาจิต

ดังกลาว คือ ความโกรธท่ีปรากฏในพระวินัย          

                                                           

 ๘๒วิ.มหา. ๓/๕๔๓- ๕๔๔/๔๕๐-๓. 



๕๕ 

 

 ๓) ความโกรธดวยความนอยใจ 

 ความแคนใจ ความขุนเคือง ความนอยใจดังกลาวก็ คือ ความโกรธเชนกัน ดังนั้น ในพระ     

สีลักขันธวรรค  พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสวา  

  ดูกอนภิกษุท้ังหลาย คนเหลาอ่ืน จะพึงกลาวติเรา ติพระธรรม หรือติ

 พระสงฆก็ตาม เธอท้ังหลายไมควรทําความอาฆาต โทมนัส แคนใจในคนเหลานั้น 

 ดูกอนภิกษุท้ังหลาย คนเหลาอ่ืนพึงกลาวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ ก็ตาม ถาเธอ

 ท้ังหลาย จักขุนเคือง หรือจักนอยใจในคนเหลานั้น ดวยเหตุนั้น อันตรายพึงมีแกเธอ

 ท้ังหลายนี่แหละ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย คนเหลาอ่ืนพึงกลาว ติเรา ติพระธรรม หรือติ

 พระสงฆก็ตาม ถาเธอท้ังหลายจักขุนเคือง หรือจักนอยใจในคนเหลานั้น เธอ

 ท้ังหลายพึงรูคําท่ีเปนสุภาษิต ของคนเหลาอ่ืนไดละหรือ82

๘๓
 

 

 พระสุตันตปฎก มัชฌิมปณณาสก กลาวถึง เรากลาวไวแลวเชนนี้วา “บุคคลพึงละการนินทา 

และการประทุษรายได เพราะอาศัยการไมนินทา และการไมประทุษราย” เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึง

กลาวไวเชนนั้น คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษชัดดังนี้วา “เราเปนผูมีการนินทา และการ

ประทุษรายเพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราพึงปฏิบัติเพ่ือละเพ่ือตัดสังโยชนเหลานั้นเสีย หนึ่งเรา

เปนผูมีการนินทาและการประทุษรายแมตนเองก็ยังติเตียนตนไดเพราะการนินทา และการประทุษราย

เปนปจจัย ผูรูใครครวญแลวพึงติเตียนไดเพราะการนินทาและการประทุษรายเปนปจจัย หลังจากตาย

แลวทุคติเปนอันหวังไดเพราะการนินทา และการประทุษรายเปนปจจัย” 8 3

๘๔
 การนินทาและ การ

ประทุษรายนั่นเองเปนสังโยชน เปนนิวรณ หนึ่ง อาสวะ และความเรารอนท่ีทําความคับแคนเหลาใด 

จะพึงเกิดข้ึนเพราะการนินทา และการประทุษรายเปนปจจัย เม่ือบุคคลไมมีการนินทา และการ

ประทุษราย อาสวะ และความเรารอนท่ีทําความคับแคนเหลานั้นจะไมมี คําท่ีเรากลาวไววา บุคคลพึง

ละการนินทา และการประทุษรายไดเพราะอาศัยการไมนินทา และการไมประทุษรายเปนตน 

 เม่ือบุคคลพึงละความโกรธแคนไดเพราะอาศัยความไมโกรธแคน เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึง

กลาวไวเชนนั้น คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษชัดดังนี้วา “เราเปนผูมีความโกรธแคน  

                                                           

 ๘๓ที.สี. ๑๑/๑/๓. 

 ๘๔ม.ม. ๒๐/๔๐/๗๖.  



๕๖ 

 

เพราะเหตุแหงสังโยชนเหลาใด เราพึงปฏิบัติเพ่ือตัดสังโยชนเหลานั้นเสีย หนึ่ง เราเปนผูมีความโกรธ

แคน แมตนเองก็ยังติเตียนไดเพราะความโกรธแคนเปนปจจัย ผูรูใครครวญแลวพึงติเตียนไดเพราะ

ความโกรธแคนเปนปจจัย หลังจากตายแลวทุคติเปนอันหวังได  เพราะความโกรธแคนเปนปจจัย” 

ความโกรธแคนนั่นเองเปนสังโยชน เปนนิวรณ หนึ่ง อาสวะ และความเรารอนท่ีทําความคับแคนเหลา

ใด จะพึงเกิดข้ึนเพราะความโกรธแคนเปนปจจัย เม่ือบุคคลไมมีความโกรธแคน  อาสวะและความเรา

รอนท่ีทําความโกรธแคนเหลานั้นจะไมมี คําท่ีเรากลาวไววา “บุคคลพึงละความโกรธแคนไดเพราะ

อาศัยความไมโกรธแคน” เพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกลาวไว84
๘๕

 

 ดังนั้น  เหลาอริยสาวกท้ังหลายเปนผูตัดการนินทา และการประทุษรายซ่ึงเปนอารมณแหง

ความโกรธ เหลาอริยสาวกท้ังหลายปฏิบัติเพ่ือละ เพ่ือตัดสังโยชนเหลานั้น เม่ือบุคคลไมมีความโกรธ

แคน อาสวะ และความเรารอนท่ีทําความโกรธแคนเหลานั้นจะไมมี ในพระสุตันตปฏก สังยุตฺตนิกาย 

สคาถวรรค มาฆสูตร กลาวถึง เรื่องเกิดข้ึนท่ีกรุงสาวัตถี ครั้งเม่ือราตรีผานไป มาฆเทพบุตรมีวรรณะ

งดงามยิ่งนัก เปลงรัศมีใหสวางวั่นพระเชตะวัน  เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงท่ีประทับ  ถวายอภิวาท

แลวยืนอยู ณ ท่ีสมควร ไดกราบทูลพระผูมีพระภาควา “ฆาอะไรไดจึงไมเศราโศก ขาแตพระโคดม

พระองคทรงพอพระทัยการฆาธรรมอยางหนึ่งคืออะไร” พระผูมีพระภาคตรัสวา “บุคคลฆาความโกรธ

ไดจึงอยูเปนสุข ฆาความโกรธไดจึงไมเศราโศก ทาววัตรภู พระอริยะท้ังหลายสรรเสริญการฆาความ

โกรธ ซึงมีรากเปนพิษ มียอดหวาน เพราะบุคคลฆาความโกรธนั้นไดแลว  จึงไมเศรา” 8 5

๘๖
  ดังนั้น  พระ

อริยะท้ังหลายสรรเสริญการฆาความโกรธซ่ึงเปนพิษเปนภัยตอตนเพราะบุคคลฆาความโกรธไดแลว จึง

ไมเศราโศกบุคคลเหลานั้นจึงอยูเปนสุข  

 ๔) ผลกระทบจากความโกรธ 

 ในพระสูตรกลาวถึง คนผูเปนขาศึกกันในโลกนี้ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน ธรรม ๗ 

ประการ และเม่ือเกิดความโกรธจะเกิดผลกระทบ ๗ ประการดังตอไปนี้  

 ๑. คนผูเปนขาศึกกันในโลกนี้ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้มี

ผิวพรรณทรามเถิดหนอ ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกัน

                                                           

 ๘๕ม.ม. ๑๓/๓๘-๓๙/๔๑. 

 ๘๖สํ.ส. ๑๕/๘๔/๘๘-๘๙. 



๕๗ 

 

มีผิวพรรณงาม ดูกอนภิกษุท้ังหลายคนผูโกรธ ถูกความโกรธ ครอบงําย่ํายีแลว แมจะอาบน้ํา ไลทา ตัด

ผม โกนหนวด นุงผาขาวสะอาดแลวก็ตาม แตถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม  

 ๒. คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนท่ีเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้พึงนอน

เปนทุกขเถิดหนอขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกัน ยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันอยู

สบาย ดูกอนภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะนอนบนบัลลังคอันลาด

ดวยผาขนสัตว ลาดดวยผาขาวเนื้อออน ลาดดวยเครื่องลาดแลวอยางดีทําดวยหนังชะมด มีผาดาด

เพดาน มีหมอนหนุนศีรษะหนุนเทาแดงท้ังสองขางก็ตาม แตถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมนอนเปน

ทุกข 

 ๓. คนเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามีความ

เจริญเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมีความเจริญ 

ดูกอนภิกษุท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะถือเอาสิ่งท่ีไมมีประโยชนก็สําคัญ

วาเราถือเอาสิ่งท่ีเปนประโยชน แมถือเอาสิ่งท่ีเปนประโยชน ก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งท่ีไมเปนประโยชน 

ธรรมเหลานี้อันคนผูโกรธถูกความโกรธครอบงําถือเอาแลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพ่ือ

ความฉิบหายมิใชประโยชนเก้ือกูล เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน  

 ๔. คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามี

โภคะเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมีโภคะ คนผู

โกรธถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะมีโภคะท่ีตนหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรสั่งสมไดดวย

กําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมาโดยธรรม พระราชาท้ังหลายยอมริบโภคะของคน

ข้ีโกรธเขาพระคลังหลวง  

 ๕. คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลผูนี้อยามียศ

เลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมียศ ดูกอนภิกษุ

ท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครองงําย่ํายีแลวแมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อมจาก

ยศนั้นได  

 ๖. คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลนี้อยามีมิตร

เลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปนขาศึกกันมีมิตร ดูกอนภิกษุ

ท้ังหลาย คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมเขาจะมีมิตรอํามาตย ญาติสายโลหิต มิตร

อํามาตยญาติสายโลหิตเหลานั้น ก็เวนเขาเสียหางไกล  



๕๘ 

 

 ๗. คนผูเปนขาศึกกัน ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกันอยางนี้วา ขอใหบุคคลนี้ เม่ือตายไป 

พึงเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนท่ีเปนขาศึกกันยอมไมยินดีใหคนท่ีเปน

ขาศึกกันไปสุคติ ดูกอนภิกษุท้ังหลายคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว ยอมประพฤติทุจริต 

ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก  

 ธรรม ๗ ประการนี้แล เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกันเปนความตองการของคนผู

เปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ86

๘๗ 

 ๕) อภิธรรมปฎก ธัมมสังคณี กลาวถึงบรรดาสภาวธรรมของโทสะดังนี้ 

โทสะเปนไฉน อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอม

เกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้จักทําความ

เสื่อมเสีย ฯลฯ กําลังทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ จักทําความเสื่อมเสียแกคนท่ีรักท่ีชอบพอของเรา อาฆาต

ยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผู

ไมเปนท่ีรักไมเปนท่ีชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุ จิตอาฆาต ความขัด

เคือง ความกระทบกระท่ัง ความแคน ความเคือง ความขุนเคืองความพลุงพลาน โทสะ ความคิด

ประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติท่ีประทุษรายใจ โกรธ กิริยาท่ีโกรธ ความ

โกรธ มีลักษณะเชนวานี้ อันใด (และ) การคิดประทุษรายกิริยาท่ีคิดประทุษราย ความคิดประทุษราย 

การคิดปองราย กิริยาท่ีคิดปองราย ความคิดปองรายความโกรธ ความแคน ความดุราย ความปากราย 

ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวาโทสะ87

๘๘
  

 สมดังในพระอภิธรรมปฎกกลาววา “โทสะ มีในสมัยนั้น เปนไฉน การคิดประทุษราย กิริยาท่ี

คิดประทุษราย ความคิดประทุษราย การคิดปองราย กิริยาท่ีคิดปองราย ความคิดปองราย ความโกรธ 

ความแคน ความดุราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา โทสะ”88

๘๙     

 ท่ีภาษาไทยเรียกวาความโกรธนั้นมาจากภาษาบาลีคําวา “โกธะ” หมายถึง “ความปองราย 

ความมุงราย ความขัดเคือง  ความขุนเคือง ความพยาบาทแหงจิต  ความประทุษรายในใจ  ความชัง 

                                                           

 ๘๗องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๑/๒๐๓-๖. 

 ๘๘อภิ.สงฺ. ๗๔/๗๙๓/๔๗๕-๖. 

 ๘๙อภิ.สงฺ. ๗๖/๓๒๖/๓๑. 



๕๙ 

 

กิริยาท่ีชัง ความเปนผูชัง ความพยาบาท กิริยาท่ีพยาบาท ความเปนผูพยาบาท ความพิโรธ ความ

พิโรธตอบ ความเปนผูดุราย ความเพาะวาจาชั่ว ความไมแชมชื่นแหงจิต นี้เรียกวา ความโกรธ”89

๙๐
 

 ๖) การเรียกชื่อของความโกรธตาง ๆ ตามบทมาติกา  

 ในพระอภิธรรม บทมาติกานั้น แตละบทจะมีคูกัน ๓ อยาง ไดแก ๑. กุสลา ธัมมา ๒. อกุสลา 

ธัมมา ๓. อัพยากตา ธัมมา เปนตนไป ประมัตถธรรม ๔ ท้ังหมดนั้น จะจัดสรรเขาในแตละบท เม่ือ

สรุปสภาวะของความโกรธตาง ๆ ตามท่ีมาติกาแลวมีดังตอไปนี้ 

 ๑. ความโกรธเปนธรรมท่ีใหโทษทําใหเกิดความทุกขตาง ๆ เปนอกุศล ดังนั้นในพระอภิธรรม

จึงกลาววา “อกุสลา ธมฺมา ธรรมเปนอกุศล” 

 ๒. โทสะมูลจิต ๒ ดวงนั้นประกอบดวย โทมัสสเวทนา ขณะท่ีเกิดความโกรธนั้นจะมี

ความรูสึกเปนทุกข พระอภิธรรมจึงกลาววาเปน “ทุกฺขาย เวทนาย สมฺปยุตฺตา ธมฺมา ธรรมสัมปยุต

ดวยทุกขเวทนา” 

 ๓. ความโกรธนั้นทําใหเกิดโทษตาง ๆ ซ่ึงเรียกวาวิบากแหงกรรม ดังนั้น ในพระอภิธรรมจึง

กลาววา ความโกรธเปน “วิปากธมฺม ธมฺมา ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก” 

 ๔. ความโกรธแมตัณหาไมเขายึดแตเปนอารมณของอุปาทาน ในพระอภิธรรมจึงกลาววา  

“อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครองแตเปน

อารมณของอุปาทาน” 

 ๕. ความโกรธคือ ธรรมท่ีเศราหมอง และเปนอารมณของสังกิเลส จึงเรียกวา “สงฺกิลิฏ     

สงฺกิเลสิกา ธมฺมา ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส” 

 ๖. จิตท่ีโกรธนั้นจะประกอบดวยวิตกเจตสิก วิตกเจตสิก คือ การยกจิตข้ึนสูอารมณ กลาว

อยางธรรมดาสามัญก็ คือ การคิด การนึกถึงอารมณ และวิจารเจตสิก วิจารเจตสิก คือ การประคอง

จิตใหอยูในอารมณ กลาวอยางธรรมดาสามัญก็วา คิดบอย ๆ ดังนั้น ในพระอภิธรรมกลาววา ความ

โกรธ นั้นเปน “สวิกตกฺกสวิจารา ธมฺมา ธรรมมีวิตกมีวิจาร” 

 ๗. โทสะจิตของสัตวตาง ๆ นั้น เม่ือบรรลุพระอนาคามีกอนจึงจะสามารถประหาณ ดั้งนั้น 

โทสะจิต เปน “ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ” 

                                                           

 ๙๐ขุ.ม. ๖๖/๓๘๔/๙. 



๖๐ 

 

 ๘. ความโกรธ คือ เหตุทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ ดังนั้น โทสะจิตท่ีเปนเหตุนั้น เม่ือบรรลุพระ

อนาคามีกอนจึงจะสามารถประหาณ ดั้งนั้น โทสะจิต เปน “ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา ธรรมมี

สัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ” 

 ๙. ความโกรธ คือ จิตท่ีเปนเหตุใหเกิดแกเจ็บตาย ดังนั้น ความโกรธ คือ “อาจยคามิโน ธมฺมา 

ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธ”ิ 

 ๑๐. ความโกรธไมใชธรรมของพระอริยบุคคล ไมใชของเสกข และอเสกขบุคคล ดังนั้น ความ

โกรธเรียกวา “เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ธมฺมา ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของอเสกขบุคคล” 

 ๑๑. ความโกรธเปนธรรมท่ีมีอนุภาพออน จึงเรียกวา “ปริตฺตา ธมฺมา ธรรมเปนปริตตะ”  

 ๑๒. ความโกรธเปนธรรมท่ีมีอารมณซ่ึงอนุภาพออนจึงเรียกวา “ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา ธรรม

มีอารมณเปนปริตตะ” 

 ๑๓. ความโกรธเปนธรรมทรามจึงเรียกวา “หีนา ธมฺมา ธรรมทราม” 

 ๑๔. ความโกรธท่ีประกอบดวยปญจานันตริยกรรม  ๕ อยาง  ไดแก ฆามารดา ฆาบิดา ฆา

พระอรหันต ทํารายพระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต ยุใหพระสงฆแตกหมูแตกคณะกันซ่ึงเปนชวนะท่ี 

๗ นั้น คือ ธรรมท่ีจะใหผลแนนอน จึงเรียกวา “มิจฺฉตฺตนิยตา ธมฺมา ธรรมเปนมิจฉาสภาวะและใหผล

แนนอน” 

 ความโกรธท่ีไมประกอบดวยปญจานันตริยกรรม ๕ อยาง คือ เปนธรรมท่ีใหผลไมแนนอน จึง

เรียกวา “อนิยตา ธมฺมา ธรรมใหผลไมแนนอน” 

 ๑๕. ความโกรธเปนท้ังธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวและเปนธรรมท่ียังไมเกิด จึงเรียกวา “อุปฺปนฺนา   

ธมฺมา ธรรมเกิดข้ึนแลว และอนุปฺปนฺนา ธมฺมา ธรรมยังไมเกิดข้ึน” 

 ๑๖. ความโกรธเปนท้ังธรรมท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน จึงเรียกวา “อตีตา ธมฺมา ธรรม

เปนอดีต” “อนาคตา ธมฺมา ธรรมเปนอนาคต” และ “ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา ธรรมเปนปจจุบัน” 

 ๑๗. ความโกรธเปนท้ังธรรมท่ีมีอารมณเปน อดีต อนาคต และปจจุบัน จึงเรียนวา          

“อตีตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนอดีต” “อนาคตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนอนาคต” 

และ “ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน” 

 ๑๘. ความโกรธเปนธรรมภายใน ภายนอก และท้ังภายในภายนอก จึงมีชื่อวา “อชฺฌตฺตา   

ธมฺมา ธรรมเปนภายใน” “พหิทฺธา ธมฺมา ธรรมเปนภายนอก” และ “อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา ธรรม

เปนท้ังภายในและภายนอ” 



๖๑ 

 

 ๑๙. ความโกรธเปนธรรมมีอารมณเปนภายใน ธรรมมีอารมณเปนภายนอก และธรรมมี

อารมณเปนท้ังภายในและเปนภายนอก จึงเรียกวา “อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปน

ภายใน” “พหิทฺธารามฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนภายนอก” และ “อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา 

ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก” 

 ๒๐. ความโกรธเปนธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได จึงเรียกวา “อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา 

ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได”90

๙๑ 

 ฉะนั้น จะเหนไดวา คําท่ีวาความโกรธนั้น มีความหมายอยางกวางขวาง ไดแก อารมณท่ีเกิด

ความเสียใจในการกระทําในอดีต ความนอยใจ และการทําลายผูอ่ืน การทําลายตนเองดังกลาว เปน

องคประกอบความโกรธท้ังนั้น    

 ๒.๓.๒ ความโกรธ (โทสมูล) ในคัมภีรอรรถกถา   

 เม่ือศึกษาความโกรธแลวจะไดเห็นวา ความโกรธมีความหมายมากมาย เพ่ือจะไดมีความ

ชัดเจนนั้น อรรถกถาจารยกลาวไวขอสรุปในอัฏฐสาลินีอรรถกถา ซ่ึงเปนอรรถกถาของธัมมสังคนีวา 

เม่ืออาการของจิตมีองคประกอบครบท้ัง ๔ กอนจึงจะเปนความโกรธ องคประกอบของความโกรธนั้น

เรียกวา ลักขณาทิจตุกะ มีดังตอนี้ ๑) จณฺฑิกลกฺขโณ มีความหยาบกระดางเปนลักษณะ ๒) นิสฺสยทา

หนรโส มีการทําใหจิตตนและผูอ่ืนหมนไหมเปนกิจ ๓) ทูสนปจฺจุปฏาโน มีการประทุษฐรายการ

ทําลายเปนผล ๔) อาฆาตวตฺถุ ปทฏาโน มีอาฆาตวัตถุ เปนเหตุใกล91
๙๒

 ความไมชอบใจ เสียใจ กลุมใจ 

รําคาญใจ หงุดหงิด โกรธ เกลียด กลัว ประทุษฐราย ทําลายเหลานั้นเปนลักษณะหรือเปนตัวโทสะ

ท้ังนั้น 

 ๑) อุปมาของความโกรธ 

 ความโกรธท่ีปรากฏในอรรถกถา คือ เปนคําท่ีชยายอธิบายพระไตรปฎกใหชัดเจนข้ึน และ 

เพ่ือความชัดเจนนั้นอรรถกถาจารยจะยกอุปมาอุไมยข้ึนอธิบาย อยางเชน อรรถกถาจารยกลาวถึง 

อุปมาของความโกรธ ในสีลขันธวรรควา  

ผูท่ีเกิดความโกรธจะไมรับฟงโอวาทคําสั่งสอนจากผูใด เปรียบเสมือนคนเปน

คนไขท่ีไมชอบทานอาหารคนกระสับกระสายเพราะโรคดี แมเม่ือเขาใหน้ําผึ้งและ

                                                           

 ๙๑อภิ.สงฺ ๗๕/๑/๑-๖. 

 ๙๒อภิ.สงฺ.อ. ๗๖/๔๐.    



๖๒ 

 

น้ําตาลกรวดเปนตน ก็ไมไดรสของของหวานเหลานั้น ยอมบนวา ขม ขม เทานั้น 

เพราะตนกระสับกระสายดวยโรคดีฉันใด ผูมีจิตพยาบาทก็ฉันนั้นเหมือนกัน แม

อาจารยและอุปชฌายผูหวังดีวากลาวเพียงเล็กนอย ก็ไมรับโอวาท กลาววาทาน

ท้ังหลายวุนวายเหลือเกินเปนตน ลาสิกขาบทไป เขาไมไดรสของพระศาสนาประเภท

สุขในฌานเปนตน เพราะเปนผูกระสับกระสายดวยความโกรธ เหมือนบุรุษนั้นไมไดรส

ของของหวานมีน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวดเปนตน เพราะเปนผูกระสับ กระสายเพราะโรค

ดี พึงเห็นความพยาบาทเหมือนโรค ดวยประการฉะนี้แล”92

๙๓ 

 

 ๒) ความโกรธดวยการอิจฉาริษยา  

 อีกความหมายหนึ่ง การท่ีอิจฉาริษยาคนอ่ืน หรือ ความไมพอใจของคนอ่ืนก็คือสภาวะของ

ของความโกรธชนิดหนึ่ง อยางเชน อรรถกถาของสีลักขันธวรรคกลาววา มีพวกเทวดาท่ีชื่อวา มโนปโท

สิกะ เพราะถูกใจลงโทษ คือ ทําใหฉิบหาย ทําใหพินาศดวยอิจฉาริษยา เทวดาพวกนี้เปนเทวดาชั้นจา

ตุมหาราช 

 เทพบุตรองคหนึ่งคิดวาจักเลนนักษัตร จึงเดินทางไปดวยรถพรอมท้ังบริขาร ครั้งนั้น เทพบุตร

องคอ่ืนเม่ือออกไปเห็นเทพบุตรองคนั้นไปขางหนา ก็โกรธกลาววา ชางกระไร ชาวเราเอย เทพบุตร

องคนี้ชางตระหนี่ ไดพบผูหนึ่งราวกะวาไมเคยพบ ไปเหมือนกับจะยึดและเหมือนกับจะแตก ดวยความ

อ่ิมใจ ฝายเทพบุตรองคท่ีไปขางหนา เหลียวกลับมาเห็นเทพบุตรองคนั้นโกรธ ข้ึนชื่อวา คนโกรธกัน 

ยอมรูไดงาย จึงรูวา เทพบุตรองคนั้นโกรธ ก็เลยโกรธตอบวา ทานโกรธเรา จักทําอะไรเราได สมบัตินี้

เราไดมาดวยอํานาจบุญมีทานศีลเปนตน มิใชไดมาดวยอํานาจของทาน 

 ถาเม่ือเทพบุตรองคหนึ่งโกรธอีกองคไมโกรธก็ยังคุมอยูได แตเม่ือโกรธท้ัง ๒ ฝาย ความโกรธ

ของฝายหนึ่งยอมเปนปจจัยแกอีกฝายหนึ่ง ความโกรธของฝายแมนั้นก็เปนปจจัยแกอีกฝายหนึ่ง 

ฉะนั้น ท้ัง ๒ ฝายจึงจุตินั้น ๆ ท่ีนางสนมกําลังพากันคร่ําครวญอยูนั่นเอง นี้เปนเรื่องธรรมดาในการ

โกรธของพวกเทวดา93

๙๔ จึงกลาวไดวา ความอิจฉาริษยาก็ คือ โทสะอีกประหนึ่ง 

 

                                                           

 ๙๓ที.สี.อ. ๑๑/๑๖๐. 

 ๙๔ที.สี.อ. ๑๑/๒๕๗-๘.  



๖๓ 

 

 ๓) ความโกรธดวยความเสียใจ 

 อีกความหมายหนึ่ง เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาลท่ีพระเจาอชาตศัตรูประหารพระ

เจาพิมพิสาร และการเสียงใจภายหลังดังกลาวนั้นคือ สภาวะของความโกรธ   

  ในวันนั้นนั่นเอง พระโอรสของพระเจาอชาตศัตรูก็ประสูติ หนังสือ ๒ ฉบับ คือขาวพระโอรส

ประสูติฉบับหนึ่ง ขาวพระบิดาสวรรคตฉบับหนึ่ง มาถึงในขณะเดียวกันพอดี พวกอํามาตยปรึกษากัน

วา พวกเราจักทูลขาวพระโอรสประสูติกอน จึงเอาหนังสือขาวประสูตินั้นทูนถวายในพระหัตถของพระ

เจาอชาตศัตรู ความรักลูกเกิดข้ึนแกพระองคในขณะนั้นทันที ทวมไปท่ัวพระวรกายแผไปจดเยื่อใน

กระดูก ในขณะนั้น พระองคไดรูซ้ึงถึงคุณของพระบิดาวา แมเม่ือเราเกิด พระบิดาของเราก็คงเกิด

ความรักอยางนี้เหมือนกัน จึงรีบมีรับสั่งวา แนะพนาย จงไปปลอยพระบิดาของเรา พวกอํามาตยทูลวา 

พระองคสั่งใหปลอยอะไร พระเจาขา แลวถวายหนังสือแจงขาวอีกฉบับหนึ่งท่ีพระหัตถ 

 พอทรงทราบความเปนไปดังนั้น พระเจาอชาตศัตรูทรงกันแสง เสด็จไปเฝาพระมารดา ทูลวา 

ขาแตเสด็จแม เม่ือหมอมฉันเกิด พระบิดาของหมอมฉันเกิดความรักหมอมฉันหรือหนอ พระนางเว

เทหิมีรับสั่งวา เจาลูกโง เจาพูดอะไร เวลาท่ีลูกยังเล็กอยู เกิดเปนฝท่ีนิ้วมือ ครั้นนั้น พวกแมนม

ท้ังหลายไมสามารถทําใหลูกซ่ึงกําลังรองไห หยุดรองได จึงพาลูกไปเฝาเสด็จพอของลูกซ่ึงประทับนั่ง

อยูในโรงศาล เสด็จพอของลูกไดอมนิ้วมือของลูกจนฝแตกในพระโอษฐนั้นเอง ครั้งนั้น เสด็จพอของลูก

มิไดเสด็จลุกจากท่ีประทับ ทรงกลืนพระบุพโพปนพระโลหิตนั้นดวยความรักลูก เสด็จพอของลูกมี

ความรักลูกถึงปานนี้ 

 พระเจาอชาตศัตรูทรงกันแสงคร่ําครวญ ไดถวายเพลิงพระศพพระบิดา พระราชาองคนี้แหละ 

ตั้งแตวันท่ีพยายามปลงพระชนมพระบิดา พอหลับพระเนตรท้ัง ๒ ลงดวยตั้งพระทัยวาจักหลับ ก็

สะดุงเฮือกเหมือนถูกหอกตั้งรอยเลมท่ิมแทง ทรงตื่นอยู (ไมหลับ เพราะหวาดภัยเหลือเกิน) ครั้นพวก

อํามาตยทูลถามวา เปนอะไร พระองคก็มิไดตรัสอะไร ๆ เพราะฉะนั้น ความหลับจึงมิไดเปนท่ีพอ

พระทัยของพระองค ดังนั้นจึงประทับนั่งเพ่ือบรรเทาความหลับ 9 4

๙๕ ความเสียใจของพระเจาอชาตศัตรู

คือ โทสะอีกประการหนึ่ง 

 

 

                                                           

 ๙๕ที.สี.อ ๑๑/๓๔๕.  



๖๔ 

 

 ๔) ความโกรธดวยการจองเวร 

 อีกประการหนึ่ง การไมพอใจซ่ึงกันและกัน การจองเวรกันก็ คือ โทสะ อยางเชน บุตรกุฎมพี

คนหนึ่ง แตงงานกับนางกมาริกาท่ีเปนหมัน ตอมาไดแตงงานใหมกับหญิงอีกคนหนึ่งเพ่ือจะไดมีบุตร 

เมียหลวงเกิดความไมพอใจกับเมียนอย ลําดับนั้น หญิงหมันจึงพูดกะนางนั้นวา “ครรภตั้งข้ึนในทอง

หลอนเม่ือใด ขอใหหลอนบอกแกฉันเม่ือนั้น” เม่ือครรภตั้งแลว ไดบอกแกหญิงหมันนั้น สวนหญิงหมัน

นั้นแลใหขาวตมและขาวสวยแกนางนั้นเปนนิตย ภายหลัง นางไดใหยาสําหรับทําครรภใหตกปนกับ

อาหารแกนางนั้น ครรภก็ตก (แทง) เม่ือครรภตั้งแลวเปนครั้งท่ี ๒ ก็ทําเชนนี้ ในครั้งท่ี ๓ นางจึงมิได

บอก ตอมา (ฝาย) หญิงหมันเห็นทองของนางตั้งครรภแกเต็มท่ีแลว จึงไดชอง ไดประกอบยาใหแลว 

ครรภไมอาจตก เพราะครรภแก จึงนอนขวาง (ทวาร) เวทนากลาแข็งข้ึน นางถึงความสิ้นชีวิต 

 นางตั้งความปรารถนาวา “เราถูกมันใหฉิบหายแลว, มันเองนําเรามา ทําทารกใหฉิบหายถึง 

๓ คนแลว บัดนี้ เราเองก็จะฉิบหาย บัดนี้ เราจุติจากอัตภาพนี้ พึงเกิดเปนนางยักษิณี อาจเค้ียวกิน

ทารกของมันเถิด” ดังนี้แลว ตายไปเกิดเปนแมแมวในเรือนนั้นเอง ฝายสามีจับหญิงหมันแลว กลาววา 

“เจาไดทําการตัดตระกูลของเราใหขาดสูญ” ดังนี้แลว ทุบดวยอวัยวะท้ังหลายมีศอกและเขาเปนตนให

บอบช้ําแลว หญิงหมันนั้นตายเพราะความเจ็บนั้นแล แลวไดเกิดเปนแมไกในเรือนนั้นเหมือนกัน 

 จําเนียรกาลไมนาน แมไกไดตกฟองหลายฟอง แมแมวมากินฟองไกเหลานั้นเสีย ถึงครั้งท่ี ๒ 

ครั้งท่ี ๓ มันก็ไดกินเสียเหมือนกัน แมไกทําความปรารถนาวา “มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแลว 

เดี๋ยวนี้ มันก็อยากกินตัวเราดวย เดี๋ยวนี้ เราจุติจากอัตภาพนี้แลว พึงไดกินมันกับลูกของมัน” ดังนี้แลว 

จุติจากอัตภาพนั้น ไดเกิดเปนแมเสือเหลือง 

 ฝายแมแมวไดเกิดเปนแมเนื้อ ในเวลาแมเนื้อนั้นคลอดลูกแลวๆ แมเสือเหลืองก็ไดมากินลูก

ท้ังหลายเสียถึง ๓ ครั้ง เม่ือเวลาจะตาย แมเนื้อทําความปรารถนาวา “พวกลูกของเรา แมเสือเหลือง

ตัวนี้กินเสียถึง ๓ ครั้งแลว เดีย๋วนี้มันจักกินตัวเราดวย เดี๋ยวนี้ เราจุติจากอัตภาพนี้แลว พึงไดกินมันกับ

ลูกของมันเถิด” ดังนี้แลว ไดตายไปเกิดเปนนางยักษิณี  

 ฝายแมเสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแลว ไดเกิดเปนกุลธิดา ในเมืองสาวัตถี นางถึงความเจริญ

แลว ไดไปสูตระกูลสามีในบานริมประตู (เมือง) 

 ในกาลตอมา นางไดคลอดบุตรคนหนึ่ง นางยักษิณีจําแลงตัวเปนหญิงสหายท่ีรักของเขา

มาแลว ถามวา “หญิงสหายของฉันอยูท่ีไหน” พวกชาวบานไดบอกวา “เขาคลอดบุตรอยูภายในหอง” 

นางยักษิณีฟงคํานั้น แสรงพูดวา “หญิงสหายของฉันคลอดลูกเปนชายหรือหญิงหนอ ฉันจักดูเด็กนั้น” 



๖๕ 

 

ดังนี้แลว เขาไปทําเปนแลดูอยู จับทารกกินแลวก็ไป ถึงในหนท่ี ๒ ก็ไดกินเสียเหมือนกัน 9 5

๙๖
 การทําราย

ซ่ึงกันและกันดังกลาว ทําใหเกิดความเสียหายท้ังตนเองและผูอ่ืน จึงกลาวไดวา คือ โทสะ อีกประการ

หนึ่ง 

 ๕) ความโกรธดวยการเบียดเบียนผูอ่ืน  

 การทําใหผูอ่ืนไดเกิดความทุกขก็คือ อาการของความโกรธ ขณะท่ีทํารายคนอ่ืนนั้นแมวาทํา

ดวยรอยยิ้มก็เรียกวาโทสะเชนกัน การกระทําดังกลาวยอมทําใหสงผลเกิดความทุกขท้ังผูกระทําและ 

ผูถูกกระทํา เชน เม่ือพระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี ผูกอาฆาตในหญิงนักฟอนของพระราชาองค

หนึ่ง ทรงดําริวา “เราจักใหทุกขเกิดแกหญิงนั้น” แลวใหเขานําลูกเตารางใหญมา รับสั่งใหเรียกหญิง

นักฟอนนั้นมายังสํานักของตนแลว ใหใสผงเตารางบนท่ีนอน ท่ีผาหม และท่ีระหวางเครื่องใช มีผาปูท่ี

นอนเปนตนของหญิงนักฟอนนั้น โดยประการท่ีนางไมทันรูตัว โปรยลงแมท่ีตัวของนาง ราวกะทํา

ความเยยหยันเลน ทันใดนั้นเอง สรีระของหญิงนั้นไดพุพองข้ึนเปนตุมนอยตุมใหญ นางเกาอยูไปนอน

บนท่ีนอน เม่ือนางถูกผงเตารางกัดแมบนท่ีนอนนั้น เวทนากลายิ่งนักเกิดข้ึน 9 6

๙๗
  ในเวลาตอมาไดรับ

ทุกขท้ังสองเพราะความโกรธ 

 แสดงใหเห็นวา ผูท่ีเกิดความโกรธนั้น จะไมรับฟงคําสั่นสอนโอวาทท่ีมีคุณคาจากบัณฑิตทาง

หลาย ความโกรธนั้นมีลักษณะท่ีเบียดเบียน ยอมทําลายตนเองและผูอ่ืนไมไดอยูอยางสุขสบาย มี

ลักษณะท่ีเบียดเบียนท้ังตนและผูอ่ืน   

 ๒.๓.๓ ความโกรธ (โทสมูล) ในคัมภีรปกรณวิเสส 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ไดกลาวไว

วาในหนังสือสนิมในใจ วา “ความคิดประทุษรายบุคคลท่ีมีจิตเต็มไปดวยโทสะ จะมีพฤติกรรมท่ีเปนไป

ในทางท่ีไมพึงประสงค เม่ือโทสะเกิดแกบุคคลใด ยอมทําใหบุคคลนั้นมีจิตใจเดือดรอนเศราหมอง เปน

สนิมอยูในจิตใจ ราคะโทสะ และโมหะจิตใจเหมือนกับสนิมของศาสตรา เม่ือเกิดข้ึนแลวยอมทําให

ศาสตรา ซ่ึงเปนของมีคมกรอนไปจะใชการไมได จิตใจท่ีถูกโทสะครอบงําก็ฉันนั้นโทสะ เปนกิเลส

                                                           

 ๙๖ขุ.ธ.อ. ๔๐/๖๘-๗๑. 

 ๙๗ขุ.ธ.อ.  ๔๒/๔๒๖. 



๖๖ 

 

ปดบังใหมืดมิด เห็นผิดเปนชอบ เห็นชั่วเปนดี เม่ือโทสะเกิดข้ึนในจิตใจก็ทําใหจิตมืดมิด ใหโทษ

เสียหายแกตัวเอง และ ผูอ่ืนหาความสุขไมได”97

๙๘
 ดังนั้น  

 ๑) โทสมูลจิต ๒  

 ในพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาววาความโกรธท้ังปวงนั้น หากมาสรุปแลวมีแค ๒ อยาง คือ   

โทสมูลจิต หรือ ปฏิฆจิต ซ่ึงมี ๒ ดวง คือ   

 ๑) โทมนสฺสสหคตํ ปฏฆิสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ98

๙๙
  จิตเกิดพรอมดวยความเสียใจ ประกอบดวย

ความโกรธ เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน  

 ๒) โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ 9 9

๑๐๐ จิตเกิดพรอมดวยความเสียใจ ประกอบดวย

ความโกรธ เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน โทสจิต ๒ ดวงนี้ มีสิ่งท่ีควรทําความเขาใจบางประการ คือ โท

มนสฺสสหคตํ แปลวา เกิดพรอมดวยความเสียใจ ความเสียใจ คือ โทมนัสนี้เปนเวทนา ชื่อวา โทมนัส

เวทนา เปนเวทนา ๑ ในเวทนา ๕ โทมนัสเวทนานี้ เกิดไดพรอมกับโทสจิต ๒ ดวงนี้เทานั้นเอง จะเกิด

พรอมกับจิตอ่ืนใดหาไดไม  

 ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ แปลวา ประกอบดวยความโกรธ ปฏิฆะ ความโกรธนั้นองคธรรม (สวนของ

ธรรม) ก็ไดแก โทสะเจตสิก ปฏิฆะหรือโทสะนี้จะตองเกิดพรอมกับโทมนัสเวทนาจะเกิดพรอมกับ

เวทนาอ่ืนใดหาไดไมตามท่ีกลาวมานี้จะเห็นไดวา โทมนัสเปนเวทนาเจตสิกมีลักษณะเสวยอารมณท่ีไม

ดีกลาวโดยขันธ ๕ ก็เปนเวทนาขันธ สวนปฏิฆะเปนโทสเจตสิกมีลักษณะดุราย หยาบคาย กลาวโดย

ขันธ ๕ ก็เปน สังขารขันธ ซ่ึงแตกตางกันอยู ถึงกระนั้นโทมนัสเวทนาก็จะตองเกิดกับปฏิฆะเสมอ 

เพราะเปนธรรมท่ีจะตองเกิดรวมกัน สวน อสังขาริก และสสังขาริก แหงปฏิฆจิตนี้ ก็มีความหมายเปน

ทํานองเดียวกันกับ อสังขาริก และสสังขาริก แหงโลภมูลจิตนั่นเอง อนึ่งท่ีโทสจิตไมมีทิฏฐิคตสัมปยุตต 

คือไมมีความเห็นผิดประกอบดวยนั้น เพราะโทสจิตมี อารมณอันไมพึงใจไมชอบใจ แตทิฏฐิความเห็น

ผิดนั้นเปนท่ีพอใจติดใจในอารมณนั้น ความไมพึงใจไมชอบใจจะเกิดพรอมกับความติดใจชอบใจ 

ในขณะเดียว กันไมได ดังนั้นโทสจิตจึงไมมีทิฏฐิประกอบดวย  

                                                           
๙๘สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาปรินายก, สนิมอยูในใจ, (กรุงเทพ 

มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐), หนา ๖๕๑.  
๙๙พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, อางแลว, หนา ๑. 
๑๐๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑. 



๖๗ 

 

 ๒) อกุศลเจตสิกท่ีเปนสัมปยุตตธรรมกับโทสมูลจิต  

 เนื่องจากจิตกับเจตสิกเปนสิ่งคูกัน เกิดพรอมกัน ดับพรอมกัน มีอารมณ (ไดแก รูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรม) และวัตถุ (ไดแก ตา หู สมูก ลิ้น กาย และใจ) เปนอันเดียวกัน ดังนั้น

ในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะจึงกลาววา  

 เอกุปฺปาทนิโรธา จ   เอกาลมฺพนวตฺถุกา   

 เจโตยุตฺตา ทฺวิปฺาส   ธมฺมา เจตสิกา มตา ฯ100

๑๐๑ 

 ฉะนั้นอกุศลเจตสิกท่ีเกิดข้ึนและดับไปพรอมกับโทสมูลจิตดวง ไดแก  

๑) โมหะ ความหลง  

๒) อหิริกะ ความไมละอายตอบาป  

๓) อโนตตัปปะ  ความไมสะดุงกลัวตอบาป  

๔) อุทธัจจะ  ความฟุงซาน  

๕) โทสะ ความหงุดหงิดโมโหรายพยาบาทหรืออาฆาต 

๖) อิสสา ความริษยาในใจอยากไดเหมือนของผูอ่ืน 

๗) มัจฉริยะ ตระหนี่หวงแหนยึดไวแตผูเดียวจนไมเกิดคุณ 

๘) กุกกุจจะ ความกลุมใจ กังวลใจ กระวนกระวายใจ รอนใจ 

๙) ถีนะ ความหดหู เศราซึม งวงซึม จิตตก หมดกําลังทํางาน 

๑๐) มิทธะ ความทอแท ถอดใจ หมดกําลังใจ101

๑๐๒ 

อีกประการหนึ่ง โมหะมีสภาวะดังตอไปนี้ 

๑) ความโกรธ มีสภาวะเปนพยาปาทกายคันถะ102

๑๐๓ ผูกมัดอยูกับความโกรธ จะถึงกับคิดปอง

รายดวย หรือไมก็ตาม องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิตท้ัง ๒ ดวง พยาปาท ท่ีเปนคันถะนี้ 

แตกตางกับพยาปาทท่ีเปนมโนทุจจริต คือ พยาปาทท่ีเปนมโนทุจจริตไดแก โทสะอยางหยาบ เก่ียวกับ

การปองรายผูอ่ืน ตลอดจนการนึกคิด ใหเขามีความลําบาก เสียหายตาง ๆ หรือนึกแชงผูอ่ืนท่ีเขา ไม

ชอบนั้นใหถึงแกความตาย สวนพยาปาท ท่ีเปนคันถะนี้ ไดแก โทสะอยางหยาบก็ตาม อยางละเอียด ก็

                                                           

 ๑๐๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.  

 ๑๐๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๗.  
๑๐๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐.  



๖๘ 

 

ตาม คือ ความไมชอบใจไมพอใจ โกรธ เกลียด กลัว กลุมใจ เสียใจ ตลอดไปจน ถึงการทําปาณาติบาต 

ผรุสวาท เหลานี้ จัดเปนพยาปาทกายคันถะท้ังสิ้น  

๒) ความโกรธมีสภาวะเปน นิวรณ103๑๐๔ พยาปาทนิวรณ ขัดขวางไวเพราะความไมชอบใจใน

อารมณ เม่ือจิตใจ มีแตความขุนเคืองไมชอบใจแลว ก็ยอมขาดปติความอ่ิมใจในการกระทําความดี มี 

ฌานเปนตน องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิต ๒ 

๓) ปฏิฆานุสัย104

๑๐๕ สันดานท่ีโกรธเคือง ไมชอบใจในอารมณ องคธรรมไดแก โทสเจตสิก ท่ีใน

โทสมูลจิต ๒ 
 สรุปไดวา พระอนุรุทธาจารยสรุปความโทสมูลจิตในพระอภิธัมมัตถสังคหะรวมแลวมี ๒ ดวง 

อกุศลเจตสิกท่ีเกิดพรอมโลภจิตนั้นมีอีก ๑๐ ดวง ความโลภดังกลาว มีชื่ออีกวา อาสวะ นิวรณ อนุสัย

เปนตน    

๒.๓.๔ วิธีการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) ตามแนวพระพุทธศาสนา 

 ในการบรรเทาโทสะนั้น อันดับแรกจะตองมีสติวา ตนกําลังโกรธอยู ตอมาคนหาวิธีการ

บรรเทาโทสะตามท่ีครูบาอาจารยสอนแลวปฏิบัติตาม ดังนั้น พระหนอแลง เตชะญาณะจึงกลาววา 

“ในขณะท่ีเกิดโทสะนั้น ตองกําหนดใหรูทันวา ตนกําลังเกิดโทสะอยู” 1 0 5

๑๐๖ ตอไปปฏิบัติตามคําสอน

ท่ีมาในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ในคัมภีรวิสุทธิมรรคไดกลาวไววิธีการบรรเทาความโกรธมี ๑๐ 

ประการ คือ 

๑) บรรเทาความโกรธดวยกลับเขาฌานใหม เชน ถาโยคีสงจิตไปในคนผูเปนคูเวรกันนั้นความ 

โกรธแคนยอมเกิดข้ึนมาเสีย เพราะหวนนึกถึงความผิดท่ีเขาไดกอกรรมทําเวรใหไวแตกอน เม่ือเปน

เชนนี้โยคีบุคคลจงหวนกลับไปเขาเมตตาฌาน ท่ีตนไดทําใหเกิดแลวในบุคคลจําพวกกอน ๆ มีคนเปน

ท่ีรักเปนตน จําพวกใดจําพวกหนึ่ง หลาย ๆ หน ออกฌานแลวจึงพยายามเจริญเมตตาไปในคนคูเวร

กันนั้นแลว ๆ เลน ๆ บรรเทาความโกรธแคนใหหายไป 

๒) โดยพิจารณาถึงพระพุทธโอวาทท่ีตรัสสอนเก่ียวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ อยางเชน 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย คนผูเปนขาศึกกันในโลกนี้ยอมปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน

อยางนี้วา  

(๑) ขอใหบุคคลผูนี้มีผิวพรรณทรามเถิดหนอ เพราะคนผูเปนขาศึกกันยอมไมยินดีให

คนท่ีเปนขาศึกกันมีผิวพรรณงาม  

                                                           
๑๐๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐. 
๑๐๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๐. 
๑๐๖สัมภาษณ พระหนอแลง เตชาโณ เจาอาวาส วัดน้ําฮู นาบอย เมืองน้ําจาง รัฐฉาน 

สหภาพเมียนมาร, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๖๙ 

 

(๒) ขอใหบุคคลผูนี้พึงนอนเปนทุกขเถิดหนอ เพราะผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํา

ยีแลว ยอมนอนเปนทุกข  

(๓) ขอใหบุคคลผูนี้อยามีความเจริญเลย เพราะผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําถือเอา

แลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใชประโยชนเก้ือกูล 

เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน  

(๔) ขอใหบุคคลผูนี้อยามีโภคะเลย คนผูโกรธถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะมี

โภคะท่ีตนหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรสั่งสมไดดวยกําลังแขน อาบเหง่ือ

ตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมาโดยธรรมพระราชาท้ังหลายยอมริบโภคะของ

คนข้ีโกรธเขาพระคลังหลวง  

(๕) ขอใหบุคคลผูนี้อยามียศเลย ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผูโกรธ ถูกความโกรธ

ครอบงําย่ํายีแลว แมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อมจากยศนั้นได  

(๖) ขอใหบุคคลนี้อยามีมิตรเลย เพราะคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แม

เขาจะมีมิตรอํามาตยญาติสาโลหิต มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตเหลานั้น ก็เวนเขา

เสียหางไกล 

(๗)  ขอใหบุคคลนี้ เม่ือตายไป พึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะคนผูโกรธ 

ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ 

ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๗ เปนความมุงหมายของคนผูเปนขาศึกกัน

เปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความโกรธ

106

๑๐๗ 

๓) โดยมองคนในแงดี คือ ถาคุณธรรมสวนใต ๆ ก็ตามท่ีคนคูเวรนั้นมีอยู เชนความเรียบรอย 

ความสะอาดของเขาบางประการเม่ือนํามาพิจารณาตูใหดีแลวสามารถท่ีจะทําใหเกิดความเลื่อมใส

พอใจข้ึนได ก็จงระลึกเอาคุณธรรมสวนนั้น ๆ มาบรรเทาความอาฆาตเคียดแคน 

๔) โดยการพร่ําสอนตนดวยอุบายวิธีดังตอไปนี้  “ก็เม่ือคนผูเปนคูเวรทําใหทุกขใหแกเจาได ก็

แตตรงท่ีรายกายของเจา เหตุไฉนเจาจึงปรารถนาท่ีหอบเอาความทุกขนั้นมาใสไวในจิตใจของตน อันมิ

ใชวิสัยท่ีคนคูเวรจะพึงทําใหไดเลา” เปนตนไป  

๕) โดยพิจารณาถึงกรรมนั้น จงพิจารณาถึงภาวะท่ีตนเองเปนผูมีกรรมเปนของแหงตนเปน

อันดับแรกดังตอไปนี้ “เจาโกรธคนอ่ืนเขาแลวจักไดประโยชนอะไร กรรมอันมีความโกรธเปนเหตุของ

เจานี้ มันจักบันดาลใหเปนไปเพ่ือนความฉิบหายแกเจาเองมิใชหรือ ดวยวา เจาเปนผูมีกรรมเปนของ

                                                           

 ๑๐๗องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๑/๒๐๓-๖. 



๗๐ 

 

แหงตน มีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีพ่ึง เจาไดทํากรรมสิ่ง

ใดไว เจาจักตองไดรับผลของกรรมนั้น”  

๖) โดยพิจารณาถึงพระพุทธจริยาในปางกอน ดังตอไปนี้ “พระบรมศาสดาของเจาในบปาง

กอนแตยังมิไดตรัสรู พระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงเปนพระโพธิสัตวบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ อยูถึง ๔ 

อสงไขย กับแสนมหากัปนั้นพระองคก็มิไดทรงทําพระหฤทัยใหโกรธเคืองแมในศัตรูท้ังหลาย ผู

พยายามประหัตประหารพระองคอยูในชาตินั้น มิใชหรือ” 

๗) โดยพิจารณาความสัมพันธกันมาในสังสารวัฏอันยาวนาน โดยอุบายวิธีดังตอไปนี้ “ดูกอน 

ภิกษุท้ังหลาย สัตวท่ีเกิดมาในโลกนี้นั้น ท่ีจะไมเคยเปนมารดากัน ไมเคยเปนบิดากัน ไมเคยเปนพ่ี

นองชายกัน ไมเคยเปนพ่ีนองหญิงกัน ไมเคยเปนบุตรกัน และไมเคยเปนธิดากัน เปนสิ่งท่ีหาไดไมงาย

เลย”107

๑๐๘   

๘) โดยพิจารณาถึงอานิสงสเมตตา ดวยอุบายวิธีดังตอไปนี้ “ผูเจริญเมตตาภาวนาพึงหวังได

แนนอน ซ่ึงอานิสส ๑๑ ประการ ไดแก นอนเปนสุข ตื่นเปนสุข ไมฝนราย เปนท่ีรักของมนุษย

ท้ังหลาย เปนท่ีรักของอมนุษยท้ังหลาย เทวดาท้ังหลายคอยเฝารักษา ไฟ ยาพิษหรือศัสตรา ไมกล้ํา

กรายในตัวของเขา จิตเปนสมาธิเร็ว ผิวหนาผองใส  ไมหลงทํากาลกริยา  เกิดในพรหมโลก” 

๙) จงนึกเอาคนคูเวรนั้นมาพิจารณาแยกออกใหเห็นเปนเพียงสักวาธาตุสวนหนึ่ง ๆ ดวย

อุบายวิธีดังนี้ พึงพร่ําสอนตนโดยวิธีแยกธาตุวา “ในอาการ ๓๒ เจาโกรธผมหรือ ขนหรือ เล็บหรือ ฟน

หรือ หนังหรือ หรือ โกรธ เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อกระดูก มาม หรือโกรธ หัวใจ ตับ พังผืด ไตปอด หรือ

โกรธ ไสใหญ ไสนอยอาหารใหมอาหารเกา มันสมอง เจาโกรธ ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขนหรือ 

หรือโกรธ น้ําตา น้ํามันเหลว น้ําลาย น้ํามูก น้ําไขขอ น้ํามูตร”  

“หรือ ในธาตุ ๔ เจาโกรธ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม หรือ” 

๑๐) โดยการใหปนสิ่งของ108

๑๐๙ 

สําหรับผูท่ีมีโทสจริตนั้น ถาจะปฏิบัติธรรมก็ควรทําความเพียรวิริยพละ แลวทําสมาธิพละเปน

ประธาน เจริญสมถกัมมัฏฐานเปนวิธีการบรรเทาอกุศลดวยวิกขัมภนปหาน (ละดวยการขมเอาไว)  คือ 

อัปปมัญญา ๔ ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา  

                                                           
๑๐๘สํ.นิ. ๒๖/๔๕๐-๑/๕๒๙-๓๐. 
๑๐๙พระพุทธาโฆสเถระ รจนา, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒา

จารย (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศพรินทดิ้งจํากัด, 

๒๕๔๗), หนา. ๔๘๔-๕๐๓.       



๗๑ 

 

 ๑) คําแผเมตฺตาแบบไมเจาะจง  สพฺเพ สตฺตา อเวรา โหนฺตุ, อพฺยาปชฺชา โหนฺตุ, อนีฆา โหนฺตุ 

สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ ขอสัตวท้ังปวง จงอยาผูกเวรกัน จงอยาเบียดเบียนกัน จงอยามีทุกข จงมีสุข

ประคองตนไปใหรอดเถิด109

๑๑๐  

 ๒) คําแผกรุณาแบบไมเจาะจง สพฺเพ สตฺตา ทุกฺขา มุจจนฺตุ  สัตวท้ังปวงพนจากทุกขเถิด

110

๑๑๑   

 ๓) คําแผมุทิตาแบบไมเจาะจง  สพฺเพ สตฺตา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ สัตวท้ังปวง

จงอยางไดพลัดพรากจากสมบัติท่ีไดแลวเลย111

๑๑๒ 

 ๔) คําแผอุเบกขาแบบไมเจาะจง สพฺเพ สตฺตา กมฺมสกา โหนฺติ สัตวท้ังปวงเปนผูมีกรรมเปน

ของแหงตน112

๑๑๓   

 สําหรับผูท่ีเกิดความโกรธบอยครั้งนั้น เวลาจะทําการบรรเทาอกุศล เหมาะสมกับการเจริญ

สมถกัมมัฏฐานดังกลาว ดังนั้น คัมภีรพระอภิธัมมัตถจึงกลาววา “อัปปมัญญา ๔ และ กสิณ ๔ มีนีล 

กสิณเปนตน เปนสัปปายะแกคนโทสจริต”113

๑๑๔ 

 อีกประการหนึ่ง การท่ีเจริญสติปฏฐาน ๔ ประการ คือ การกําจัดความเศราโศก ความโกรธ

แลวทําใหจิตบริสุทธิ์ จะไดเห็นไดวาสมัยปจจุบันมีการหันมาเจริญสติปฏฐานกันมากข้ึน แมแต

สถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีการเปดสอนสติปฏฐานมา พระอาจารย ดร. คําหมาย 

จึงกลาววา “คณะเภสัชศาสตรในประเทศสหรัฐอเมริกา อัตรารอยละ ๘๐ มีการสอนเรื่องสติปฏฐาน

ดวย”1 1 4

๑๑๕ สมดัง พระพุทธเจาทรงตรัส ในมหาสติปฏฐานสูตรวา “ตูกรภิกษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ี

ไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพ่ือลวงความโศกและปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแหงทุกข

และโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานหนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ 

ประการ”115

๑๑๖ 

                                                           

 ๑๑๐พระพุทธาโฆสเถระ รจนา, คัมภีรวิสุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒา

จารย (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพครั้งท่ี ๕, องแลว, หนา ๕๐๘. 

 ๑๑๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๓๖. 
๑๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๔๓.  
๑๑๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๕๑. 
๑๑๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙๖. 
๑๑๕สัมภัษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกซฟอรต, 

๐๘ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
๑๑๖ที.ม. ๑๔/๒๗๓/๒๐๙. 



๗๒ 

 

 สรุปไดวา วิธีการกําจัดความโกรธในพระพุทธศาสนา คือ การเกิดโยนิโสมนสิการ การเจริญ

สมถกรรมฐาน และการเจริญสติปฏฐาน ๔ ประการ  

๒.๓.๕ วิธีการบรรเทาความโกรธ  (โทสมูล) ตามแนวตะวันตก 

การประพฤติท่ีเกิดจากความโกรธ คือ การฆาผูอ่ืน การพูดคําหยาบ พูดสอเสียด ความเครียด 

และความเศรา เปนตนไป ไมวาชาวตะวันตกหรือชาวตะวันออก ตางก็ไดรับผลกระทบจากการ

ประพฤติดังกลาว ดังนั้นชาวตะวันตกก็แสวงหาวิธีการกําจัดความโกรธอยูตลอดกาล เพ่ือไมใหเกิด

ปญหาท้ังในครอบครัว และจนถึงระดับประเทศ   

๑) พอสรุปใจความวิธีการเพ่ือไมใหเกิดปญหาจากความโกรธจากการทํางานวิจัย ซ่ึงเปนวิธี

ของชาวตะวันตก เพราะวาชาวตะวันตกมีการทํางานวิจัยสิ่งเหลานี้กอนชาวตะวันออก ตอมาชาว

ตะวัน ออกบางสวนก็ปฏิบัตติามสิ่งท่ีจะกลาวตอไป มีดังนี้ 

ก) จะตองมีกฎหมายท่ีใชมาตรฐานเดียวกันกับสื่อบันเทิงเริงรมยในการแสดงออก ถึงความ

รุนแรง   

ข) ลดความแตกตางในฐานะทางสังคม เชน ความยากจน และความไมเสมอภาคซ่ึงเปนเหตุ 

ใหเกิดแรงบีบค้ันกดดันในครอบครัว  

ค) รวมกันสรางความเปนญาติพ่ีนองระหวางครอบครัวตาง ๆ ในชุมชน และ หลีกเลี่ยงการ

ปลีกตัวออกหางจากสังคม   

ง) ใหการศึกษาแกชุมชนใหเกิดนิสัยท่ีสงเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพ่ือ ปองกันการกดข่ี

ทางเพศ   

จ) ปองกันการใชอํานาจบังคับควบคุมเด็ก โดยใหใชวิธีโนมนาวใหเด็กยอมรับ และปฏิบัติตาม

เหตุผลท่ีถูกตองชอบธรรม เพ่ือปองกันมิใหเกิดวงจรของความรุนแรงในครอบครัว  

การควบคุมตรวจตราดูแลเปนพ้ืนฐานในการปองกันระดับสองใหมีการเพ่ิมความเอาใจใสดูแล

สมาชิกในครอบครัว โดยมีปฏิสัมพันธท่ีใกลชิดในเชิงบวก ระหวาง สามีภรรยา พอ แม ลูก และพ่ีกับ 

นองเพ่ือตัดทอนหรือลดความรุนแรงท่ีอาจเกิดข้ึน โดยใชวิธีแทรกแซงท่ีนุมนวลและเปนท่ียอมรับแก

ทุก ฝายในทันที เชน การรูจักเปลี่ยนอารมณท่ีกําลังเครงเครียดตอกันดวยอารมณขัน ใหเกิดการผอน 

คลายไดทันทวงที   

การปองกันในระดับสาม การปองกันในระดับนี้ไดแก การจัดการการรักษา และการควบคุม 

ปญหาท่ีเกิดจาก พฤติกรรมกาวราวท่ีแสดงออกโดยสมาชิกครอบครัว วิธีนี้ใชกับในรายท่ีมีการกระทํา



๗๓ 

 

หรือการปฏิบัติผิด ๆ บอยครั้งจนเกิดเปนความรุนแรงในระบบครอบครัว การปองกันในระดับนี้มุงท่ี

การลด ความรูสึกดอยคุณคา และการถูกทําลายจิตใจ รวมถึงการลดความเสี่ยงจากความพิการ การ

บาดเจ็บ บอยครั้งทางกายภาพ และความตายของเหยื่อความรุนแรง 1 1 6

๑๑๗ คือ การบรรเทาความโกรธ

ตาง ท่ีจะเกิด และท่ีกําลังเกิดอยู                 

อีกประการหนึ่ง เทนนิคบรรเทาความโกรธ มีดังตอไปนี้   

๑. ตั้งสติ นับ ๑- ๑๐ ทําใหมีสมาธิ และมีเวลาไตรตรองสิ่งท่ีกําลังคิดจะพูด คิด จะทํา วาจะ

สงผลเสียกับตัวเราหรือไม เปนอีกวิธีชวยดับอารมณรอนใหสงบลงได  

๒. เลี่ยงจากสถานการณตรงหนา หากไมสามารถระงับอารมณโกรธไดจริงๆ ควรเลี่ยงออกมา

จากสถานการณตรงหนา เพ่ือระงับอารมณ กอนกลับเขาไปแกปญหาดวยสติ  

๓. การไมคิด  หยุดคิดเรื่องท่ีทําใหโกรธ และหันมาทํากิจกรรมท่ีชอบแทน เชน เลนกีฬา ดู

ภาพยนตร เลนเกม เพ่ือชวยใหอารมณท่ีขุนมัวคอย ๆ บรรเทาลง  

๔. หาท่ีปรึกษา  อาจเปนพอ แม หรือเพ่ือนสนิท เพราะการหาคนท่ีเราไวใจได และพูด

ระบายออกมา จะชวยบรรเทาอารมณโกรธใหสงบลงไดในข้ันตน สวนผลท่ีตามมา คือคําแนะนําดี ๆ 

ในการแกปญหาท่ีอาจนึกไมถึงในยามท่ีเราโกรธ 1 1 7

๑๑๘ วิธีการบรรเทาความโกรธดังกลาว มาจากผูมี

ความรูปจจุบัน 

 ๒) อีกประการหนึ่ง วิธีการกําจัดความโกรธของชาวตะวันตก คือ ชาวตะวันตกสวนใหญหนับ

ถือศาสนาคริสต ไดรับคําสอนจากศาสนาคริสตใหมีเมตตาตอผูอ่ืน ใหมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ดังนั้น

เม่ือเกิดความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน เม่ือเมตตาตอผูอ่ืน ชาวตะวันตกสวนใหญ จึงงดเวนจากทรมานผูอ่ืน 

และงดเวนจากการประหารผูอ่ืนดวยไมจําเปนซ่ึงเปนมูลจากความโทนะนั้น อยางท่ีในหนังสือ พระ

เมตตาวิวรณ กลาววา “ธรรมชาติของพระเมตตาของพระเปนเจา  มีการอธิบายธรรมชาติและ

คุณลักษณะพระเมตตาของพระเปนเจาวาเปนสิ่งท่ีเหลือเชื่อ ไมนาเปนไปได หาท่ีสิ้นสุดมิได เปน

มหาสมุทรท่ีไรภาวะจํากัด เปนหวงมหรรณพ เปนความออนโยน ไมมีขอบเขต และมีเมตตาสงสาร”

                                                           
๑๑๗นางพูนสุข มาศรังสรรค, “การจัดการความรุนแรงในครอบครัวเชิงพุทธบูรณาการ”, 

วิทยานิพนธศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), ๒๕๕๔, หนา ๑๗๙-๘๐.    
๑๑๘รัตติกาล, “เทนนิคระงับความโกรธ”,    

<http://icare.kapook.com/suicide.php?ac=detail&s_id=13&id=969> (21 Aug. 2017)  



๗๔ 

 

118

๑๑๙  จึงกลาวไดวา ชาวตะวันตกท่ีมีศรัทธาในศาสนาคริสต มีการนําเอาศาสนาท่ีเขานับถือมาบรรเทา

โทสะ แตเขาไมมีวิธีการละความโทสะอยางสมุจเฉทปหานอยางในพระพุทธศาสนา 

 สรุปไดวา วิธิการกําจัดความโกรธของขาวตะวันตก คือ การเรียนรูและปฏิบัติจากกาทํางาน

งานวิจัยของสถาบันการศึกษา และคําสอนของศาสนาคริสต 

๒.๓.๕ สาเหตุของความโกรธ (โทสมูล)  

สาเหตุท่ีทําใหเกิดความโกรธนั้น มีหลายอยาง เชน  ใหทานแลวเพราะวาตนทําใจไมถูกตอง

เกิดเสียความรูสึก สมาทานศีลและถือศีลอุโบสถแลวเม่ือไมมีโยนิโสมนสิการอาจจะทําใหเกิดความไม

สบายใจ อาการจิตดังกลาว เรียกวา กุศลจิตเปนเหตุใหเกิดความโกรธ ดังนั้นในคัมภีรมหาปฏฐานจึง

กลาววา “บุคคลใหทาน สมาทานศีล กระทําอุโบสถกรรมแลวยินดี เพลิดเพลินซ่ึงกุศลนั้น เพราะ

ปรารภกุศลนั้น มีราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ และโทมนัส เกิดข้ึน”119

๑๒๐
 

 แมวาเปนผูท่ีเขาฌานอยูตลอด เม่ือฌานเสื่อมนั้น อาจจะเกิดความเสียใจข้ึนดังนั้น ในท่ีนี้ 

ฌานนั้นก็เปนสาเหตุทําใหเกิดความโกรธเชนกัน สมดังในคัมภีรปฏฐานวา “บุคคลออกจากฌานแลว 

ยินดีเพลิดเพลินซ่ึงฌาน เพราะปรารภฌานนั้น มีราคะ ทิฏฐิ วิจิกิจฉา อุทธัจจะ เกิดข้ึน สําหรับทานผู

มีวิปฏิสาร เม่ือฌานเสื่อมแลว มีโทมนัสเกิดข้ึน”120

๑๒๑ 

 สามเหตุท่ีทําใหโกรธมีมากหมาย เชน ถูกดูหม่ินเกลียดชัง ถูกหักหลังรังแก ถูกปดแขงปดขา 

ถูกขามหนาขามตา ถูกดาวาเสียหาย ถูกใสรายปายสี ถูกติฉินนินทา สาเหตุแมจะมีมากจนดูเหมือนวา 

ไมอาจจะบรรยายไดหมด แตในขุททกนิกาย มหานิทเทสกลาว สาเหตุแหงความอาฆาต หรือ ความ

โกรธมีอยู ๑๐ ประการ คือ (๑) เขาไดประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเราแลว (๒) เขากําลังประพฤติ

สิ่งไมเปนประโยชนแกเรา (๓) เขาจักประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกเรา (๔) เขาไดประพฤติสิ่งไมเปน 

ประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเราแลว (๕) เขากําลังประพฤติสิ่งไมเปนประโยชนแกบุคคล

ผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา (๖) เขาจักประพฤติสิ่งไมประโยชนแกบุคคลผูเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา  

(๗) เขาไดประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา (๘) เขากําลังประพฤติสิ่ง

เปนประโยชนแกบุคคลผูไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา (๙) เขาจักประพฤติสิ่งเปนประโยชนแกบุคคลผู

ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของเรา (๑๐) ความโกรธยอมเกิดในท่ีมิใชเหตุ 1 2 1

๑๒๒
 สรุปแลว โทสะเกิดข้ึนเพราะ 

ความถือตัว ความยึดติด อีกประการหนึ่ง เกิดข้ึนเพราะตัณหา 

                                                           
๑๑๙คณะพระเมตตาประเทศไทย, พระเมตตาวิวรณ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพระอัคร

สังฆราช, ค.ศ. ๒๐๐๙), หนา ๘. 
๑๒๐อภิ.ป. ๘๕/๔๘๘/๔๐๙. 
๑๒๑อภิ.ป. ๘๕/๔๘๘/๔๐๙. 
๑๒๒ขุ.ม. ๖๕/๓๘๔/๘-๙. 
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๒.๓.๖ โทษของความโกรธ (โทสมูล) 

โทษของความโกรธมีดังตอไปนี้ 

ผูท่ีมีความโกรธทําใหมีสุขภาพไมดี  จิตใจขาดความเมตตา ทําใหบุคคลมีการกระทํา ๑) การ

ฆาสัตว การลักทรัพย ซ่ึงเปนการกระทําทางกายอันไมนาปรารถนา ๒) พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคํา

หยาบ พูดจาเพอเจอไรสาระ ซ่ึงเปนการกระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา ๓) การขัดเคืองคิดปอง

รายผูอ่ืน คือ การกระทําทางจิตอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา มโนทุจริต 1 2 2

๑๒๓ สงผลใหไดรับโทษ  

คือจะหลับก็เปนทุกข ตื่นเปนทุกข  ฝนราย จิตใจไมตั่งม่ัน หนาตาเศราหมอง ผูมีความโกรธทําให

รางกาย และสภาพจิตใจเศราหมองมีสถานภาพไมดีไมเปนท่ียอมรับของสังคมเปนศัตรูของมนุษย 

อมนุษยท้ังหลาย เทวดาไมคุมครองรักษา จะอยูท่ีไหน ทําอะไรไมมีใครใหความรวมมือ ไมไดรับความ

สนับสนุนจากสังคม 

 ความโกรธสามารถนําพามนุษยไปเกิดในนรก เปนเปรต เปนสัตวดิรัจฉาน และเปนอสูรได 

ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา “ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโกธะอันเปนเหตุใหสัตวผูโกรธไปสู

ทุคติ แลวละได ครั้นละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหน ๆ” 123

๑๒๔
 

  คําวา ความโกรธ ภาษาบาลี วา โทสะ หมายความวา ความขัดเคือง ความไมพอใจ เปน

กิเลสอยางหนึ่งในบรรดากิเลสใหญท้ัง ๓ อยาง โทสะ เกิดจากมานะคือความถือตัวถือตน ความรูสึกวา

ตัวเดนกวาเขา ตัวดอยกวาเขา หรือตัวเสมอกับเขา เม่ือถูกกระทบเขาก็เกิดความไมพอใจ เกิดโทสะข้ึน 

เม่ือเกิดข้ึนแลวหากระงับไมไดก็จะนําใหทําความชั่วความ ไมดีตาง ๆ เชน ทะเลาะวิวาทกัน กลั่นแกลง

กัน ทํารายกัน ฆากัน เปนเหตุใหตัวเองเดือดรอน โลกก็เรารอน ขาดสันติภาพ อยูกันอยางเดือดรอน 

หวาดระแวงกันและกัน ดังนั้น ควรทําความเขาใจถึงโทษของความโกรธดวยตัวอยาง ดังนี้ 

 บุรพกรรมของพระนางโรหิณี ในอดีตกาล พระอัครมเหสีของพระเจาพาราณสี ผูกอาฆาตใน

หญิงนักฟอนของพระราชาองคหนึ่ง ทรงดําริวา “เราจักใหทุกขเกิดแกหญิงนั้น” แลวใหเขานําลูก

เตารางใหญมา รับสั่งใหเรียกหญิงนักฟอนนั้นมายังสํานักของตนแลว ใหใสผงเตารางบนท่ีนอน ท่ีผา

หม และท่ีระหวางเครื่องใช มีผาปูท่ีนอนเปนตนของหญิงนักฟอนนั้น โดยประการท่ีนางไมทันรูตัว 

โปรยลงแมท่ีตัวของนาง ราวกะทําความเยยหยันเลน ทันใดนั้นเอง สรีระของหญิงนั้นไดพุพองข้ึนเปน

ตุมนอยตุมใหญ นางเกาอยูไปนอนบนท่ีนอน เม่ือนางถูกผงเตารางกัดแมบนท่ีนอนนั้น เวทนากลายิ่ง

                                                           

 ๑๒๓พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๒๙. 

 ๑๒๔ขุ.อิติ. ๔๕/๑๙๐/๑๐๔. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1


๗๖ 

 

นักเกิดข้ึนแลว พระอัครมเหสีในกาลนั้นไดเปนพระนางโรหิณี สงผลใหโรคผิวหนัง ไดรับทุกขตาง 1 2 4

๑๒๕  

ดังนั้น ในอรรถกถาของพรหมชาลสูตร กลาววา “คนโกรธยอมไมรูอรรถ คนโกรธยอมไมเห็นธรรม 

เม่ือนรชนถูกความโกรธครอบงํายอมมือตื้อทันท่ี ความโกรธกอใหเกิดความพินาศ ความโกรธทําใหจิต

กําเริบชนไมรูจักความโกรธซ่ึงเปนภัยในจิต” 

 สรุปไดวา ความโกรธยอมกอใหเกิดความพินาศภัยพิบัติตอตนเองและคนอ่ืน เปนการทําราย

ตนเองและทํารายสังคม ความโกรธจะมีโทษท้ังปจจุบัน และอนาคต  

 

๒.๔  ความหลง (โมหมูล) 

 ความหลง ภาษาบาลีแปลวา โมหะ หรือ อวิชชา คําศัพทสองอยางนี้มีความหมายเหมือน 

ความหลงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะวาความหลงเปนผูนําในการทําบาปตาง ๆ หากวาไมมี

ความหลง ความโลภ และความโกรธก็จะไมเกิดข้ึน ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสไววา “อวิชชา เปน

หัวหนาแหงอกุศล” 

 สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก

เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุ ท้ังหลาย 

ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระดํารัสพระผูมีพระภาควา พระพุทธเจาขา พระผูมีพระภาคได ตรัสพระพุทธ

พจนนี้วา               

          “อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรมใหถึงพรอมเกิดรวมกับความไมละอายบาป ความไม

สะดุงกลัวบาป ความเห็นผิดยอมเกิดมีแกผูไมรูแจง (เพราะ) ประกอบดวยอวิชชาความดําริผิดยอมเกิด

มีแกผูมีความเห็นผิดเจรจาผิดยอมเกิดมีแกผูมีความดําริผิด การงานผิดยอมเกิดมีแกผูเจรจาผิด การ

เลี้ยงชีพ ผิดยอมเกิดมีแกผูทําการงานผิด พยายามผิดยอมเกิด มีแกผูเลี้ยงชีพผิด ระลึกผิด ยอมเกิดมี

แกผูพยายามผิด ตั้งใจผิดยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด” 125

๑๒๖ 

 ท่ีมีการกระทําผิดตาง ๆ ในปจจุบัน เปนผลตอเนื่องมาจากการไมรู หรือ ความหลงนั้นเอง 

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขารา” 1 2 6

๑๒๗ หมายความวา ท่ียังกระทํา

ความชั่วตาง ๆ  และท่ียังมีโลกิยะกุศลนั้น เพราะอวิชชา   

                                                           

 ๑๒๕ขุ.ธ.อ.  ๔๒/๔๒๖. 

 ๑๒๖สํ.ส. ๓๐/๑/๑. 

 ๑๒๗วิ.ม. ๖/๑/๑.  



๗๗ 

 

 ๒.๔.๑ ความหลง (โมหมูล) ในพระไตรปฎก 

 ในพระไตรปฎกนั้นจะมีการกลาวถึง ความหลง ท้ังสามปฎก มีดังตอไปนี้ 

 ๑) ความหลงท่ีเหมือนกับสิ่งปดบังตา  

 การกลาวถึงเรื่อง ความหลงในพระวินัยปฎกไมคอยปรากฏ เพราะวาหลง คือ จิต หรือ 

มโนกรรม สวนในพระวินัยสวนใหญการกระทําทางกายกรรมและวจีกรรม แคไดเห็นเรื่อง อวิชชา หรือ 

ความหลงในเวรัญชกัณฑ และ โพธิกถานั้นเอง  

 พระผู มีพระภาคเจาทรงใหอุปมาอุปไมยของอวิชชา หรือ โมหะแกพราหมณ อวิชชา 

เหมือนกับสิ่งปดบังตา เพ่ือไมใหมองเห็นความจริงของชีวิต สวนผูท่ีไมบรรลุอรหัตตมรรค เปนพระ

อรหันตนั้นยังถูกความหลงครอบงํา ยังจมอยูในอวิชชา คือ 

 “พราหมณ เม่ือประชาชนผูตกอยูในอวิชชา เกิดในฟอง อันกระเปาะฟองหุมหอไว ผูเดียว

เทานั้นในโลก ไดทําลายกระเปาะฟอง คือ อวิชชา แลวไดตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยม 

เรานั้นเปนผูเจริญท่ีสุด ประเสริฐท่ีสุดของโลก เพราะความเพียรของเราท่ีปรารภแลวแล ไมยอหยอน 

สติดํารงม่ันไมฟนเฟอน กายสงบ ไมกระสับกระสาย จิตตั้งม่ัน มีอารมณเปนหนึ่งปฐมฌาน เรานั้นแล 

สงัดแลวจากกาม สงัดแลวจากอกุศลธรรม ไดบรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขซ่ึงเกิดแต

วิเวกอยู” 1 2 7

๑๒๘ หมายความวา อวิชชาเปนสิ่งสําคัญ หากวาสามารถทําลายอวิชชาไดกอนจึงจะตรัสรู

พระสัมมาสัมโพธิญาณได เทากับวาถาละอวิชชา ความไมรูไดกอนจึงจะสามารถละกิเลสไดท้ังหมด  

 ๒) ความหลงในขันธ ๕   

 ในพระสุตตันตปฎกนั้น ความหมายของอวิชชา คือ การท่ีไมรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ 

ไดแก ๑) รูปขันธ (กองรูป สวนท่ีเปนรูป รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติตาง ๆ ของสวนท่ีเปน

รางกาย สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมด สิ่งท่ีเปนรางพรอมท้ังคุณและอาการ ๒) เวทนาขันธ (กอง

เวทนา, สวนท่ีเปนการเสวยอารมณ ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉย ๆ  ๓) สัญญาขันธ (กองสัญญา, สวน

ท่ีเปนความกําหนดหมาย, ความกําหนดไดหมายรูในอารมณ ๖ เชนวา ขาว เขียว ดํา แดง เปนตน        

๔) สังขารขันธ (กองสังขาร สวนท่ีเปนความปรุงแตง สภาพท่ีปรุงแตงจิตใหดีหรือชั่วหรือเปนกลาง ๆ 

คุณสมบัติตาง ๆ ของจิต มีเจตนาเปนตัวนํา ท่ีปรุงแตงคุณภาพของจิต ใหเปนกุศล อกุศล อัพยากฤต 

                                                           

 ๑๒๘วิ.มหา. ๑/๓/๖.  



๗๘ 

 

๕) วิญญาณขันธ (กองวิญญาณ สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ ความรูอารมณทางอายตนะท้ัง ๖ มีการ

เห็น การไดยิน เปนตน ไดแก วิญญาณ ๖128

๑๒๙ ดังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา 

ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป 

เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา ยอมไมรูชัดตามความ

เปนจริง ซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันมีความเสื่อมไปเปนธรรมดา 

ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงซ่ึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันมีความ

เกิดข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดาดูกรภิกษุ นี้เรียกวา อวิชชา และบุคคลเปน

ผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทานี้129๑๓๐ 

 

 ตามความดังกลาว อวชิชา คือ การไมทราบถึง ความไมเท่ียง ความเกิดดับของ รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณนั้นเรียกวา อวิชชา เพราะวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณของ 

มนุษย เกิดข้ึนแลวดับไปอยูเสมอ เม่ือเจริญสติปฏฐานนั้น จะไดรูชัดวา ขันธ ๕ เกิดข้ึนอยางไร ดับไป

อยางไร เม่ือเห็นเชนนั้น วิชชายอมเกิดข้ึน    

 ๓) ความหลงคือหัวหนาในการกระทําอกุศลท้ังปวง 

 ในการกระทําอกุศลตาง ๆ นั้น ขณะท่ีโลภะ และโทสะเกิดนั้น โมหะ หรือ อวิชชาก็เกิดข้ึน

พรอม ๆ ดวย ในขณะท่ีลักทรัพยของผูอ่ืนนั้น ความโลภเกิดข้ึนพรอมกับโมหะ หากเขาใจวาวาการลัก

ทรัพยนั้นเปนการทุจริต สงผลเสียใหกับเจาของทรัพยและผูขโมยดวยเชนนั้น การลักขโมยจะไม

เกิดข้ึน อีกประการหนึ่ง สําหรับผูท่ีมีสติพิจารณาเรื่องอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาอยู ในขณะนั้น

เรียกวามีวิชชา หรือ อโมหะเกิดข้ึนอยู ในเวลานั้นความโลภจะไมเกิดข้ึน ดังนั้น จึงกลาวไดวาการ

กระทําทุจริตตาง ๆ นั้น โมหะเปนหัวหนา สอดคลองกับ พระพุทธเจาทรงตรัสวา     

 “อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรมใหถึงพรอม เกิดรวมกับความไมละอายบาป ความ

ไมสะดุงกลัวบาป ความเห็นผิดยอมเกิดมีแกผูไมรูแจง ประกอบดวยอวิชชา ความดําริผิดยอมเกิดมีแก

ผูมีความเห็นผิด เจรจาผิดยอมเกิดมีแกผูมีความดําริผิดการงานผิดยอมเกิดมีแกผูเจรจาผิด การเลี้ยง

                                                           

 ๑๒๙พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับบประประมวลธรรม, อาง

แลว, หนา ๒๑๗. 

 ๑๓๐สํ.ส. ๒๗/๓๒๐/๓๙๑. 



๗๙ 

 

ชีพผิดยอมเกิดมีแกผูทําการงานผิด พยายามผิดยอมเกิดมีแกผูเลี้ยงชีพผิดระลึกผิดยอมเกิดมีแกผู

พยายามผิด ตั้งใจผิดยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด” 1 3 0

๑๓๑  ดังนั้น จึงกลาวไดวา การกระทําผิดพลาดตาง ๆ 

นั้นเกิดข้ึนเพราะโมหะ เพราะถูกโมหะครอบงําไว โมหะปดบังตาไว ไมใหเห็นตามความเปนจริง  

 การไมรูตามความจริง ในอริยสัจ ๔ การท่ีไมเห็นตามความความเปนจริง เชน สิ่งท่ีเปน      

อนิจจธรรมนั้น มองเห็นวาเปนนิจจธรรมเปนตนไป ดังนั้น ในพระอภิธรรมปฎก กลาวสรุปไว

ความหมายของ โมหะ วา 

            ความไมรู ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตาม

 ความเปนจริง ความไมแทงตลอด ความไมถือเอาใหถูกตอง ความไมหยั่งลงโดย

 รอบคอบ ความไมพินิจ ความไมพิจารณา ความไมกระทําใหประจักษ ความทราม

 ปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัด ความหลง ความลุมหลง ความหลงใหล อวิชชา 

 โอฆะคืออวิชชา โยคะคืออวิชชา อนุสัยคืออวิชชา ปริยุฏฐานคืออวิชชา ลิ่มคือ

 อวิชชา อกุศลมูลคือโมหะ ในสมัยนั้น อันใดนี้ชื่อวา โมหะ มีในสมัยนั้น 131

๑๓๒
 

 

 ๔) การเรียกชื่อของความหลงตามในบทมาติกามีดังตอไปนนี้ 

 ในพระอภิธรรม บทมาติกานั้น แตละบทจะมีคูกัน ๓ อยาง ไดแก ๑. กุสลา ธัมมา ๒. อกุสลา 

ธัมมา ๓. อัพยากตา ธัมมา เปนตนไป ประมัตถธรรม ๔ ท้ังหมดนั้น จะจัดสรรเขาในแตละบท เม่ือ

สรุปสภาวะของความหลงตาง ๆ ตามท่ีติกมาติกาแลวมีดังตอไปนี้ 

 ๑. ความหลงเปนธรรมท่ีใหโทษทําใหเกิดความทุกขตาง ๆ เปนอกุศล ดังนั้นในพระอภิธรรม

จึงกลาววา “อกุสลา ธมฺมา ธรรมเปนอกุศล” 

 ๒. ความหลงนั้นเปนอุเบกขาเวทนาในพระอภิธรรมกลาวเปน  “อทุกฺขมสุขาย เวทนาย   

สมฺปยุตฺตา ธรรมสัมปยุตดวยอทุกขมสุขเวทนาธมฺมา” 

 ๓. ความหลงนั้นทําใหเกิดโทษตาง ๆ ซ่ึงเรียกวาวิบากแหงกรรม ดังนั้น ในพระอภิธรรมจึง

กลาววา ความโลภเปน “วิปากธมฺม ธมฺมา ธรรมเปนเหตุแหงวิบาก” 

                                                           

 ๑๓๑สํ.ส. ๓๐/๑/๑. 

 ๑๓๒อภิ.สงฺ. ๗๖/๓๐๐/๑๖. 



๘๐ 

 

 ๔. ความหลงนั้นแมตัณหาไมเขายึดแตเปนอารมณของอุปาทาน ในพระอภิธรรมจึงกลาววา 

“อนุปาทินฺนุปาทานิยา ธมฺมา ธรรมอันเจตนากรรมท่ีสัมปยุตดวยตัณหาทิฏฐิไมเขายึดครองแตเปน

อารมณของอุปาทาน” 

 ๕. ความหลงคือ ธรรมท่ีเศราหมอง และเปนอารมณของสังกิเลส จึงเรียกวา “สงฺกิลิฏ-      

สงฺกิเลสิกา ธมฺมา ธรรมเศราหมองและเปนอารมณของสังกิเลส” 

 ๖. จิตท่ีหลงนั้นจะประกอบดวยวิตกเจตสิก วิตกเจตสิก คือ การยกจิตข้ึนสูอารมณ กลาว

อยางธรรมดาสามัญก็ คือ การคิด การนึกถึงอารมณ และ วิจารเจตสิก วิจารเจตสิก คือ การประคอง

จิตใหอยูในอารมณ กลาวอยางธรรมดาสามัญก็วา คิดบอย ๆ ดังนั้น ในพระอภิธรรมกลาววา ความ

หลงนั้นเปน “สวิกตกฺกสวิจารา ธมฺมา ธรรมมีวิตกมีวิจาร” 

 ๗. ความหลงนั้น ประกอบดวยอุเบกขาเวทนา ในพระอภิธรรมจึงกลาววา “อุเปกฺขาสหคตา 

ธมฺมา ธรรมสหรคตดวยอุเบกขาเวทนา” 

 ๘. ความหลงของสัตวตาง ๆ นั้น เม่ือบรรลุพระอรหันตมีกอนจึงจะสามารถประหาณ ดั้งนั้น 

ความหลงจิต เปน “ภาวนาย ปหาตพฺพา ธมฺมา ธรรมอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาน” 

 ๙. ความหลง คือ เหตุทําใหเกิดสิ่งตาง ๆ ดังนั้น ความหลงจิตท่ีเปนเหตุนั้น เม่ือบรรลุพระ

อนาคามีกอนจึงจะสามารถประหาณ ดังนั้น ความหลงจิตเปน “ภาวนาย ปหาตพฺพเหตุกา ธมฺมา 

ธรรมมีสัมปยุตตเหตุอันมรรคเบื้องสูง ๓ ประหาณ” 

 ๑๐. ความหลง คือ จิตท่ีเปนเหตุใหเกิดแกเจ็บตาย ดังนั้น ความหลง คือ “อาจยคามิโน     

ธมฺมา ธรรมเปนเหตุใหจุติปฏิสนธ”ิ 

 ๑๑. ความหลงจิตนั้นไมใชธรรมของพระอริยบุคคล ไมใชของเสกขบุคคล และอเสกขบุคคล 

ดังนั้น ความหลงนั้นเรียกวา “เนวเสกฺขา นาเสกฺขา ธมฺมา ธรรมไมเปนของเสกขบุคคลและไมเปนของ

อเสกขบุคคล” 

 ๑๒. ความหลงเปนธรรมท่ีมีอนุภาพออน จึงเรียกวา “ปริตฺตา ธมฺมา ธรรมเปนปริตตะ”  

 ๑๓. ความหลงเปนธรรมท่ีมีอารมณซ่ึงอนุภาพออนจึงเรียกวา “ปริตฺตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมี

อารมณเปนปริตตะ” 

 ๑๔. ความหลงเปนธรรมทรามจึงเรียกวา “หีนา ธมฺมา ธรรมทราม” 

 ๑๕. ความหลงเปนธรรมท่ีใหผลหลังจากจุติจิตนั้นเปนสิ่งท่ีไมแนนอน จึงเรียกวา “อนิยตา  

ธมฺมา ธรรมใหผลไมแนนอน” 



๘๑ 

 

 ๑๖. ความหลงเปนธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวและเปนธรรมท่ียังไมเกิด จึงเรียกวา “อุปฺปนฺนา ธมฺมา 

ธรรมเกิดข้ึนแลว และอนุปฺปนฺนา ธมฺมา ธรรมยังไมเกิดข้ึน” 

 ๑๗. ความหลงเปนธรรมท่ีเปนอดีต อนาคตและปจจุบัน จึงเรียกวา “อตีตา ธมฺมา ธรรมเปน

อดีต” “อนาคตา ธมฺมา ธรรมเปนอนาคต” และ “ปจฺจุปฺปนฺนา ธมฺมา ธรรมเปนปจจุบัน” 

 ๑๘. ความหลงเปนธรรมท่ีมีอารมณเปน อดีต อนาคต และปจจุบัน จึงเรียกวา             

“อตีตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนอดีต” “อนาคตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนอนาคต” 

และ “ปจฺจุปฺปนฺนารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนปจจุบัน” 

 ๑๙. ความหลงเปนธรรมภายใน ภายนอก และท้ังภายในภายนอก จึงมีชื่อวา “อชฺฌตฺตา    

ธมฺมา ธรรมเปนภายใน” “พหิทฺธา ธมฺมา ธรรมเปนภายนอก” และ “อชฺฌตฺตพหิทฺธา ธมฺมา ธรรม

เปนท้ังภายในและภายนอก” 

 ๒๐. ความหลงเปนธรรมมีอารมณเปนภายใน ธรรมมีอารมณเปนภายนอก และธรรมมี

อารมณเปนท้ังภายในและเปนภายนอก จึงเรียกวา “อชฺฌตฺตารมฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปน

ภายใน” “พหิทฺธารามฺมณา ธมฺมา ธรรมมีอารมณเปนภายนอก” และ “อชฺฌตฺตพหิทฺธารมฺมณา ธมฺมา 

ธรรมมีอารมณเปนภายในและเปนภายนอก” 

 ๒๑. ความหลงเปนธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได จึงเรียกวา “อนิทสฺสนาปฺปฏิฆา ธมฺมา 

ธรรมท่ีเห็นไมไดและกระทบไมได”132

๑๓๓
 

 สรุปไดวา ความหลงเปนท่ีปดบังปญญาจักษุไวไมใหรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ อายตนะ 

๑๒ ธาตุ ๑๘ ไดแกอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ไมสามารถบรรลุมรรคผล ความหลง คือ ประธานของ 

อกุศล และทําใหเกิดโทษตาง ๆ      

 ๒.๔.๒ ความหลง (โมหมูล) ในคัมภีรอรรถกถา 

 ๑) ลักษณะของความหลง 

 คําท่ีวาโมหะ บางทานใหความหมายวา ความไมรู อาจจะมีความถามตอวา “การท่ีไมรูจักชื่อ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งก็คือโมหะ หรือไม” ดังนั้น เพ่ือจะไดเขาใจโมหะอยางถูกตอง อรรถกถาจารยได

กลาวลักขณาทิจตุกะของโมหะดังตอไปนี้ (๑) โมหะมีความมืดมนแหงจิตเปนลักษณะ หรือมีความไมรู

เปนลักษณะ (จิตฺตสฺส อนฺธภาวลกฺขโณ อฺาณลกฺขโณ วา) (๒) มีความไมแทงตลอดเปนรส             

                                                           

 ๑๓๓อภิ.สงฺ ๗๕/๑/๑-๖. 



๘๒ 

 

(อสมฺปฏิเวธรโส) หรือมีความปกปดสภาวะแหงอารมณเปนรส (อารมมณสภาวจฺฉาทนรโส วา)       

(๓) มีการไมปฏิบัติโดยชอบเปนปจจุปฏฐาน (อสมฺมาปฏิปตฺติปจฺจุปฏาโน) หรือมีความมืดมนเปนปจ

จุปฏฐาน (๔) (อนฺธการปจจุปทฏาโน วา) มีการทําไวในใจโดยอุบายไมแยบคายเปนปทัฏฐาน     

(อโยนิโสมนสิการปทฏาโน) พึงทราบวา เปนมูลของอกุศลธรรมท้ังปวง133

๑๓๔ 

 ความไมรูนั้นมีประเภทหลายอยาง โดยวิภาคโดยนัยเปนตนวา ความไมรูในทุกข ความไมรูใน

เหตุใหเกิดทุกข ความไมรูในการดับทุกข ความไมรูในขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ทานกลาววา โมหะ 

เพราะอรรถวาเปนเหตุใหหลง หรือหลงไปเอง หรือเปนเพียงความหลงเทานั้น พึงเห็นวา โมหะนั้นมี

ความท่ีจิตมืดเปนลักษณะ หรือมีความไมรูเปนลักษณะ มีความไมแทงตลอดเปนรส หรือมีความปกปด

สภาพอารมณเปนรส มีการปฏิบัติหลงลืมเปนอาการปรากฏ หรือปรากฏมืดมัวเปนอาการปรากฏ มี

การไมใสใจเปนปทัฏฐาน เปนรากแหงอกุศลท้ังหมด 1 3 4

๑๓๕
 ถาประกอบดวยลักขณาทิจตุกะของโมหะ

ดังกลาวกอนจึงกลาวไดวเปนโมหะ  

 ๒) ความหลงในรูป 

 ความหลงใหลในรูป เชน รูปท่ีมีลักษณะเปนอสุภะนั้น หลงใหลวาเปนสุภะ หลงใหลสื่งท่ีเปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้นวาเปนนิจจัง เปนสุขัง เปนอัตต ทําใหผูท่ีหลงใหลนั้นเกิดความมืดมนตางก็

ถือวาเกิดความโมหะ ดังพระนางเขมาเถรี กลาววา  

  ชื่อขาพเจาปรากฏวาเขมา สมัยท่ีขาพเจาเจริญวัยเติบโตเปนสาวมีรูปโฉม

 และผิวพรรณงาม พระราชบิดาก็ถวายขาพเจาแกพระเจาพิมพิสาร ขาพเจาเปนท่ี

 โปรดปรานของพระองค ยินดีแตในการบํารุงรูป ไมพอใจคนท่ีกลาวโทษรูปเปนอัน

 มาก ครั้งนั้น พระมหิบดีจึงโปรดสงขาพเจาพรอมดวยบริวารเปนอันมากเพ่ือชมพระ

 เวฬุวันนั้นขาพเจาก็ไดเห็นภิกษุหนุมรูปหนึ่งบําเพ็ญเพียรอยูแลวคิดไปวาภิกษุรูปนี้ยัง

 อยูในวัยหนุมแนนมีรูปรางนารัก ปฏิบัติดีอยูในพระเวฬุวันท่ีนารื่นรมยเชนนี้ เหมือน

 ฤดูใบไมผลิ ภิกษุนี้ศีรษะโลน หมผาสองชั้น นั่งอยูท่ีโคนไม ละความยินดีท่ีเกิดแต

                                                           

 ๑๓๔อภิ.สงฺ.อ. ๗๖/๗. 

 ๑๓๕ขุ.อิติ. ๔๕/๘๔.     



๘๓ 

 

 อารมณ เจริญฌานอยู ธรรมดาคฤหัสถควรจะบริโภคกามตามความสุข ตอแกจึงควร

 ประพฤติธรรมอันเจริญงอกงามนี้ในภายหลัง135

๑๓๖ 

 

 ฉะนั้น อรรถกถาจารยจึงกลาวในโมหสูตรวา “คนหลง ยอมไมรูอรรถ คนหลงยอม ไมรูธรรม 

โมหะ ยอมครอบงําคนมืดบอด ตลอดกาล โมหะ ใหเกิดความพินาศ”136

๑๓๗ 

  โมหะยอมใหเกิดโทษในภพปจจุบันและภพหนา โมหะท่ีประกอบดวย โลภะ โทสะนั้น เม่ือ

บรรลุอนาคามิมรรคกอนจึงจะสามารถละได ดังนั้นในอิติวุตตกกลาวไวดังตอไปนี้   

 โมหะเปนเหตุเพ่ือใหเกิดกรรมท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงพิจารณาโทษในโมหะ โดยนัยมีอาทิวา 

คนหลงแลถูกโมหะครอบงํา มีจิตยึดแนน ยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน ยอมประสบภัยเวรแมใน

ภพหนา และโดยนัยเปนตนวา ความพินาศใด ๆ พึงเกิดข้ึนดวยธรรมเศราหมองมีกามฉันทะเปนตน 

ความพินาศท้ังหมดนั้นมีโมหะเปนเหตุ และอานิสงสในการละโมหะ โดยตรงกันขามกับโทษนั้นแลวละ

โมหะดวยตทังคะเปนตนในสวนเบื้องตน โดยลําดับการละกามฉันทะเปนตนนั่นเอง จงละโมหะอันเปน

เอกของโลภะและโทสะตามท่ีกลาวแลว โดยสมุจเฉทดวยตติยมรรค ก็ในพระสูตรนี้ ทานประสงคเอา

โมหะอันอนาคามิมรรคพึงฆานั่นเอง137

๑๓๘
  

 สรุปไดวา อรรถกถาจารยกลาวถึง ความหลง คือ การท่ีไมมีปญญาจักษุ สําหรับหลุดพนจาก

วัฏสงสาร การท่ีไมมีปญญาจักษุจะทําใหความยึดแนนในอารมณตาง ๆ ไดแกรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ แลวทําความไมพอใจ หรือ ความเครียดเกิดข้ึนตาม ๆ อีก     

 ๒.๔.๓ ความหลง (โมหมูล) ในคัมภีรปกรณวิเสส 

 โมหะมูลจิต เปนจิตท่ีไมมีความรู ความหลงเปนมูลเหตุ หรือเปนจิตท่ีมีโมหะเปนตัวนํา จิตนี้

เรียกวา โมหะมูลจิต คือจิตท่ีประกอบดวยความหลงก็ได โมหะ หรือ อวิชชา มีความหมายอยาง

เดียวกัน โมหะนี้เปนรากเหงาแหงบาปอกุศลท้ังมวล แพทยหญิง อมรา มลิลา จึงกลาววา “กิเลสตัว

รากเหงาตนตอ คือ อวิชชา พาใหเรารูไมจริง บิดเบือนไปจากท่ีพระพุทธเจาทานรู ตากระทบรูป จักขุ

วิญญาณเห็น ใจของพระพุทธเจารับรู เห็นสักแตวา แลวก็จบอยูกับความเปนจริงแคนั้น แตใจของพวก

                                                           

 ๑๓๖ขุ.เถรี.อ. ๕๔/๒๑๗. 

 ๑๓๗ขุ.อิติ. ๔๕/๘๔.     

 ๑๓๘ขุ.อิติ. ๔๕/๘๔-๕.        



๘๔ 

 

เรา กิเลสพาปรุงบิดเบือนตอ โอโฮ สวยจัง”1 3 8

๑๓๙ เหตุใหเกิดโมหะนั้นไดแก อโยนิโสมนสิการ คือการ

พิจารณาไมแยบคาย พิจารณาไมละเอียดลึกซ้ึงใหถึงสภาพแหงอารมณนั้น ๆ ในพระอภิธัมมัตถสังคหะ

ไดกลาวถึงความหลงหรือ โมหมูลจิต (ความหลง) มี ๒ ดวง คือ  

 ๑) จิตท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขา ประกอบดวยความสงสัย (วิจิกิจฉาสัมปยุต) 1 3 9

๑๔๐ มีลักขณาทิจ  

ตุกะ ดังนี้  (๑) สํสยลกฺขณา มีความสงสัยเปนลักษณะ (๒) กมฺปนรสา มีการหวั่นไหวในอารมณเปนกิจ 

(๓) อนิจฺฉยปจฺจุปฏานา มีการไมสามารถตัดสินใจได เปนผล (๔) อโยนิโสมนสิการปทฏานา มีการ

ไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนั้น เปนเหตุใกล140๑๔๑ 

 ความสงสัยท้ังหลาย หาใชเปนวิจิกิจฉาเจตสิกนี้ท้ังหมดไม ความสงสัยในวิจิกิจฉาเจตสิกนี้ 

หมายเฉพาะสงสัยในธรรม ๘ ประการเทานั้น คือ (๑) สงสัยในพระพุทธเจา ไดแกสงสัยในพระสรีระ 

(วาเห็นจะไมมีตัวจริง นาจะสมมุติข้ึน) หรือสงสัยในพระคุณ (พระพุทธคุณ ๙) (๒) สงสัยในพระธรรม 

วามัคค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มีจริงหรือและธรรมนี้นําออกจากทุกข ไดจริงหรือ (๓) สงสัยในพระสงฆ 

วาสงฆท่ีตั้งอยูในมัคค ๔ ผล ๔ มีจริงหรือ สงฆท่ีปฏิบัติดีจริงมีหรือ ผลแหงทานท่ีถวายแกสงฆ มีจริง

หรือ (๔) สงสัยในสิกขา ๓ (ศีล สมาธิ ปญญา) วามีจริงหรือ ผลานิสงสแหงการศึกษาปฏิบัติในสิกขา ๓ 

มีจริงหรือ (๕) สงสัยในขันธ ๕ อายตน ธาตุท่ีเปนสวนอดีตมีจริงหรือ คือสงสัยวาชาติกอนมีจริงหรือ 

(อเหตุกทิฏฐิ) (๖) สงสัยในขันธ อายตน ธาตุ ท่ีเปนอนาคต มีจริงหรือ คือสงสัยวา ชาติหนามีจริงหรือ 

(อุจเฉททิฏฐิ) (๗) สงสัยในขันธ อายตน ธาตุ ท้ังท่ีเปนสวนอดีตและอนาคตนั้น มีจริงหรือ คือสงสัยท้ัง

ชาติกอนและชาติหนา (อกิริยทิฏฐิ) (๘) สงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรม คือ ธรรมท่ีเปนเหตุเปนผล

อาศัยกันเกิดข้ึนตอเนื่องกันไปโดยไมขาดสายเลยนั้น มีจริงหรือ (อัตตทิฏฐิ) 1 4 1

๑๔๒ อนึ่งความสงสัยอยาง

อ่ืนท่ีไมใชธรรม ๘ ประการ เชนสงสัยในเรื่องสมมุติและบัญญัติ ไมเปนกิเลส 

                                                           
๑๓๙อมรา มลิลา, หลง, (กรุงเทพมหานคร : ขินอักษรการพิมพ, บางซ่ือ, ๒๕๔๖), หนา ๒.     

 ๑๔๐พระอนุรุทฺธ, อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปนไทย, แปล

และเรียบเรียงโดยคณะกรรมการแผนกตํารามหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพครั้งท่ี ๖, อางแลว, หนา ๒. 

 ๑๔๑อภิ.สงฺ. ๗๖/๔๔.  

 ๑๔๒อภิ.สงฺ. ๗๖/๖๗๒/๓๔๑. 



๘๕ 

 

 ๒) จิตท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขา ประกอบดวยความฟุงซาน (อุทธัจจสัมปยุต) 1 4 2

๑๔๓ อุทธัจจ

เจตสิก คือความฟุงซาน ไมสงบ คิดฟุงไปในอารมณตาง ๆ ไมสงบหรือไมตั้งม่ันอยูในอารมณเดียว คิด

มากมายไปหลายอยาง และท่ีคิดนั้นก็คิดเฉยๆ คิดไปเรื่อย ๆ ไมมุงม่ันอยางจริงจังในสิ่งท่ีคิดนั้นเทาใด

นัก โมมูหจิตท่ีประกอบดวยอุทธัจจะนี้ เรียกวา อุทธัจจสหคตจิต หรืออุทธัจจสัมปยุตตจิต หรือ 

อุทธัจจจิต ก็ได สังขารเภท คือ ประเภทแหงสังขาร อันไดแก อสังขาริก และสสังขาริกในโมหมูลจิตท้ัง 

๒ ดวงนี้ ตามบาลีหาไดระบุไวดวยไม มีลักขณาทิจตุกะดังนี้ (๑) อวูปสมลกฺขณํ มีความไมสงบ เปน

ลักษณะ (๒) อนวตฺถานรสํ มีการไมม่ันในอารมณเดียวเปนกิจ (๓) ภนฺตตฺถ ปจฺจุปฏานํ มีความ

หวั่นไหวเปนผล (๔) อโยนิโสมนสิการ ปทฏานํ มีการไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนั้น เปนเหตุใกล

143

๑๔๔ 

 ในการกระทําอกุศลทุกชนิด ยอมมีโมหมูลจิตเกิดรวมดวยท้ังสิ้น ตามในคัมภีรพระ

อภิธมฺมตฺถสงฺห กลาว “อกุสเลสุ ปน โมโห อหิริกํ อโนตฺตปฺป อุทฺธจฺจฺจาติ จตฺตาโรเม เจตสิกา     

สพฺพากุสลาสาธารณา นาม สพฺเพสุป ทฺวาทสากุสเลสุ ลพฺพติ” 1 4 4

๑๔๕
 เพราะวาโมหะเปนรากเหงาของ

บาปอกุศลท้ังปวง จึงเปนเหตุหนุนใหจิตเกิดโลภะบาง เกิดโทสะบาง ตามอารมณท่ีนายินดีและไม

นายินดีท่ีกําลังประสบอยู ฉะนั้น จึงกลาววา “(๑) เม่ือโลภมูลจิตเกิดข้ึน มีโลภะเปนเหตุนํา มีโมหะ

เปนเหตุหนุน (๒) เม่ือโทสมูลจิตเกิดข้ึน มีโทสะเปนเหตุนํา มีโมหะเปนเหตุหนุน (๓) เม่ือโมหมูลจิต

เกิดข้ึน มีโมหะเปนเหตุนําอยางเดียวไมมีเหตุอ่ืนหนุน” 

 อีกประการหนึ่ง ความหลงมีสภาวะดังตอไปนี้ 

๑) ความหลงมีสภาวะเปนอาสวะ อวิชโชฆะ หวงแหงความหลง พาใหสัตวลุมหลงจมอยูใน

ความไมรูเหตุ ผลตามความเปนจริงจึง โลภ โกรธ หลง องคธรรมไดแก โมหเจตสิกท่ีในอกุสลจิต ๑๒ 

รวมโอฆะมี ๔ แตองคธรรมมีเพียง ๓ คือ โลภเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก และ โมหเจตสิก (เทากันและ

เหมือนกันกับองคธรรมของอาสวะ) 

                                                           

 ๑๔๓พระอนุรุทฺธ, อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปนไทย, แปล

และเรียบเรียงโดยคณะกรรมการแผนกตํารามหามกุฎราชวิทยาลัย, พิมพครั้งท่ี ๖, อางแลว, หนา ๒.  

 ๑๔๔อภิ.สงฺ. ๗๖/๗๔.  

 ๑๔๕พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, อางแลว, หนา ๘.  



๘๖ 

 

๒) ความหลงมีสภาวะเปนโยคะ อวิชชาโยคะ ตรึงใหติดอยูกับความหลง เพราะไมรูเหตุผล

ตามความเปน จริง จึงโลภ โกรธ หลง องคธรรมไดแก โมหเจตสิกท่ีในอกุสลจิต ๑๒ รวมโยคะมี ๔ แต

องคธรรมมีเพียง ๓ คือ โลภเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก และ โมหเจตสิก (เทากันและเหมือนกันกับองคธรรม

ของ อาสวะ และของโอฆะ) 

 ๓) ความหลงมีสภาวะเปนนิวรณ อวิชชานิวรณ ขัดขวางไวเพราะความไมรู มีการทําให

หลงลืม ก็ยอมขาดสติ ไมระลึกถึงความดีท่ีตนจะกระทํา องคธรรมไดแก โมหเจตสิกท่ีในอกุสลจิต ๑๒  

๔) ความหลงมีสภาวะเปนอนุสัย อวิชชานุสัย สันดานท่ีมีความลุมหลงมัวเมา เพราะไมรู

เหตุผลตามความ เปนจริง องคธรรมไดแกโมหเจตสิก ท่ีในอกุสลจิต ๑๒145

๑๔๖ 

 สรุปไดวา พระอนุรุทธาจารยสรุปความโมหะมูลจิตในพระอภิธัมมัตถสังคหะรวมแลวมี ๒ ดวง 

ไดแกวิจิกิจฉาจิต และอุทธัจจะ โมหะมูลจิตดังกลาว มีชื่ออีกวา อาสวะ โยคะ นิวรณ อนุสัยเปนตน   

           ๒.๔.๔ วิธีการบรรเทาความหลง (โมหมูล) ตามแนวพระพุทธศาสนา 

ความหลง แปลมาจากคําศัพทท่ีวา โมหะ ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาบางท่ี จะใชคําศัพท 

อวิชชา มาแทนคําศัพทโมหะ คําศัพทท่ีเปนปฏิปกษตอโมหะ คือ ปญญา หรือ วิชชา ดังนั้น ดร.จุฬา-

รัตน วิชานาติ จึงกลาวถึงวิธีการทําใหเกิดปญญาท่ีสามารถกําจัดโมหะดังตอไปนี้ “แนวทางการ

บรรเทาโมหะ คือ เจริญวิปสสนา จนถึงชั้นปญญา มีสติสัมปชัญญะ พิจารณาไตรลักษณ การกําจัด

นิวรณ ๕ ท่ีเปนตัวความคิดดวย อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ”146

๑๔๗  สอดคลองกับ ในอรรถกถาของมหา

สติปฏฐานสูตรถือวาเปนวิธีการกําจัดความหลง  

วิธีการจัดการความหลงตามหลักทางพระพุทธศาสนามี ๗ ประการ ดังตอไปนี้  

๑. การสอบถาม ความเปนผูมากไปดวยการสอบถามอันอาศัยอรรถแหงขันธ ธาตุ อายตนะ 

อินทรีย พละ โพชฌงค องคมรรค องคฌาน สมถะและวิปสสนา ชื่อวาการสอบถาม 

๒. การทําวัตถุใหสละสลวย การทําวัตถุภายใน และภายนอกใหสละสลวย ชื่อวาการทําวัตถุ

ใหสละสลวย 

เม่ือวัตถุภายในและภายนอกสละสลวย เม่ือจิตและเจตสิกเกิดข้ึน แมปญญาก็ผองแผว 

เหมือนแสงสวางของดวงประทีปท่ีเกิดข้ึน เพราะอาศัยตัวตะเกียง ไสและน้ํามันท่ีสะอาดหมดจดฉะนั้น 

เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา การทําวัตถุใหสละสลวย ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงธัมม

วิจยสัมโพชฌงค ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงควรทําวัตถุภายในใหสละสลวย ดวยกิจมีการปลงผมเปนตน 

ดวยการทํารางกายใหเบาสบาย ดวยกิจมีการถายชําระมลทิน ใหท่ัวท้ังเบื้องบนเบื้องลางเปนตน และ

                                                           
๑๔๖รวบรวมโดย นายวรรณสิทธิ์ ไวทยะเสรี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉท

ท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑), หนา  ๑๒-๑๓. 
๑๔๗สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๘๗ 

 

ดวยการขัดสี อาบน้ําบรรเทากลิ่นเหม็น พึงทําวัตถุภายนอกใหสละสลวยดวยกิจมีการเย็บยอม ซักจีวร

เปนตน  

เวลาใด ภิกษุมีผม เล็บและขนยาวเกินไป หรือรางกายสกปรกเปรอะเปอนดวยเหง่ือและไคล 

เวลานั้น วัตถุภายใน (คือ รางกาย) ไมสละสลวย ไมสะอาด แตในเวลาใด จีวรเกาคร่ําครา สกปรก 

เหม็นสาบ หรือเสนาสนะรกรุงรัง ในเวลานั้น วัตถุภายนอกไมสละสลวย ไมสะอาด เพราะเม่ือวัตถุ

ภายในและภายนอกนั้นไมสละสลวย เม่ือจิตและเจตสิกเกิดข้ึน แมปญญาก็ไมผองแผว เหมือนแสง

สวางของดวงประทีปท่ีเกิดข้ึน เพราะอาศัยตัวตะเกียงไสและน้ํามันท่ีไมสะอาดหมดจดฉะนั้น 

๓. การทําปรับปรุงอินทรียมีศรัทธาเปนตนใหสมํ่าเสมอกัน ชื่อวาการทําปรับปรุงอินทรียให

สมํ่าเสมอ ดวยวา พระพุทธเจาทรงสรรเสริญศรัทธากับปญญา และสมาธิกับวิริยะ ตองเสมอกัน  

เพราะผูมีศรัทธากลา แตมีปญญาออน มีความเลื่อมใสแรง ยอมเลื่อมใสไปนอกเรื่อง มีปญญา

กลา แตมีศรัทธาออน ยอมฝกไฝไปขางเกเร เหมือนโรคเกิดเพราะผิดยา แกไขไมไดฉะนั้น ผูมีปญญา

กลา ก็โลดแลนเขวไปวา กุศลมีไดดวยเพียงจิตตุปบาทใจคิดขณะหนึ่งเทานั้น ดังนี้แลว ก็ไมทําบุญมี

ทานเปนตน ยอมเกิดในนรก เพราะอินทรียคือศรัทธากับปญญาท้ังสองเสมอกัน จึงเลื่อมใสในวัตถุ คือ

พระรัตนตรัยอยางเดียว  

แตสมาธิกลา วิริยะออน โกสัชชะ ความเกียจคราน ยอมครอบงําได เพราะสมาธิเปนฝาย

โกสัชชะ วิริยะกลา สมาธิออน อุทธัจจะยอมครอบงําได เพราะวิริยะเปนฝายอุทธัจจะ แตสมาธิอัน

วิริยะเขาประกบไว ยอมไมตกไปในโกสัชชะ วิริยะอันสมาธิเขาประกบไวก็ไมตกไปในอุทธัจจะ เพราะ 

ฉะนั้น จึงควรทําอินทรียสองคูนั้นใหเสมอเทา ๆ กัน ดวยวา อัปปนาจะมีได ก็เพราะอินทรียสองคู

เสมอกัน 

สวนสติมีกําลังแลว ยอมควรในท่ีท้ังปวง เพราะวา สติยอมรักษาจิตมิใหตกไปในอุทธัจจะ ดวย

อํานาจศรัทธา วิริยะ ปญญา ซ่ึงเปนฝายอุทธัจจะ มิใหตกไปในโกสัชชะ เพราะสมาธิเปนฝาย โกสัชชะ 

เพราะฉะนั้น สตินั้นจึงจําตองปรารถนาในท่ีท้ังปวง เหมือนการปรุงรสดวยเกลือ จําปรารถนาในการ

ปรุงอาหารทุกอยาง และเหมือนอํามาตยผูชํานาญในราชกิจทุกอยาง จําปรารถนาในราชกิจทุกอยาง

ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สติจําปรารถนาในท่ีท้ังปวง เพราะเหตุไร เพราะ

จิตมีสติเปนท่ีอาศัยและสติมีการอารักขา เปนท่ีปรากฏ เวนสติเสียแลวจะประคอง และขมจิตไมไดเลย 

๔. เวนบุคคลมีปญญาทราม  

๕. คบหาบุคคลผูมีปญญา  

๖. พิจารณาสอดสองดวยปญญาอันลึกซ้ึง ท่ีเปนไปในสภาวธรรมท้ังหลายมีขันธเปนตนอันลุม

ลึก ชื่อวาการพิจารณาสอดสองดวยปญญาอันลึกซ้ึง 



๘๘ 

 

  ๗. ความเปนผูมีจิตอันโนมนอมไปเพ่ือตั้งธัมมวิจยสัมโพชฌงค ในอิริยาบถท้ังหลายมียืนนั่ง

เปนตน ชื่อวาความนอมจิตไปในธัมมวิจยสัมโพชฌงคนั้น 147

๑๔๘ 

 สรุปไดวา วิธีการกําจัดโมหะทางพระพุทธศาสนา คือ คบบัณฑิตท่ีมีจิตใจบริสุทธิ์ ท่ีมีจิตใจ

สงัดกิเลสแลว ศึกษาใหรูตามความเปนจริงของชีวิต ไดแก สภาวะเรื่องขันธ ๕ ซ่ึงมีความไมเท่ียง เปน

ทุกข และอนัตตา   
       ๒.๔.๕ สาเหตุของความหลง (โมหมูล) 

 สาเหตุท่ีทําใหเกิดความหลง คือ อโยนิโสมนสิการ เชน เม่ือจักษุเกิดความสัมผัสกับรูปแลว

ตอมาถาเขาใจวารูปดังกลาวนั้น เปนผูหญิง หรือ ผูชายเปนตน ถือวาเปนการเขาใจผิด เปนการท่ี

เขาใจอยางไมถูกตอง ภาษาบาลีเรียกวา อโยนิโสมนสิการ ทําใหเกิดความหลงใหลแลวเขาใจผิด สงผล

ใหเกิดความโลภ และความโกรธตอไป ตามในพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวดังตอไปนี้ 

๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕  ๑๖ ๑๗  ขณะจิต ๑๗  

ตี  น  ท  ป  วิ  สํ  สัน  วุ  ช ช ช ช ช ช ช  ต ต     

         ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒  ๑๓ ๑๔  จิตตุปปาทะ ๑๔  

         ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  วิถีจิต ๗  

ความหมายของอักษรยอ ตี = อตีตภวังค น = ภวังคจลนะ ท = ภวังคุ ปจเฉทะ ป = ปญจ

ทวาราวัชชนะ วิ = ปญจวิญญาณ สํ = สัมปฏิจฉันนะ สัน = สันตีรณะ วุ = โวฏฐัพพนะ ช = ชวนะ  

ต = ตทาลัมพนะ ภ = ภวังค  มโน = มโนทวาราวัชชนะ148

๑๔๙
 

 หมายความวา เชน เม่ือจักษุเกิดความสัมผัสกับภาพ ตอจากนั้นอตีตภวังคจิตเกิดข้ึน ตอจาก 

นั้นภวังคจลนะ ภวังคุปจเฉทะ ปญจทวาราวัชชนะ ปญจวิญญาณ สัมปฏิจฉันนะ สันตีรณะ     

โวฏฐัพพนะ ชวนะ ตทาลัมพนะ ภวังค มโนทวาราวัชชนะเกิดข้ึนตามลําดับ  

 ในท่ีนี้ เม่ือโวฏฐัพพนะจิตนั้นเปน อโยนิโสมนสิการ  ชวนะจิตนั้นจะเปนอกุศล เชน โลภ โกรธ 

หรือหลง ดังนั้น จึงกลาวไดวา อโยนิโสมนสิการเปนสาเหตุของความหลง ฉะนั้นในพระติตถิยสูตรจึง 

                                                           
๑๔๘ม.มู.อ. ๑๗/๑๖๐-๔. 
๑๔๙รวบรวมโดย นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉท

ท่ี ๔, พิมพครั้งท่ี ๓, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๕), หนา ๗-๘. 



๘๙ 

 

กลาววา “เม่ือบุคคลนั้นทําไวในใจโดยไมแยบคาย (อโยนิโสมนสิการ การพิจารณาอยางรอบคอบถ่ี

ถวน) โมหะท่ียังไมเกิด ยอมเกิดข้ึน และท่ีเกิดข้ึนแลวยอมเปนไปเพ่ือความเจริญไพบูลยยิ่ง”149

๑๕๐ 

 จึงสรุปไดวา สาเหตุของการเกิดโมหะ คือ อโยนิโสมนสิการ การคิดแบบไมรอบคอบนั้นทําให

เกิดความเขาใจผิดจากความเปนจริงของโลก   

 ๒.๔.๖ โทษของความหลง (โมหมูล)  

 ความหลง หรือ อวิชชาถือวามีโทษหนักกวาความโลภ ความโกรธก็วาได  เพราะวาความหลง

เปนผูนําในการทําบาปตาง ๆ หากวาไมมีความหลง ความโลภ และความโกรธก็จะไมเกิดข้ึน ดังนั้น

พระพุทธเจาจึงตรัสไววา “อวิชชา เปนหัวหนาแหงอกุศล” 

 สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิก

เศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ท่ีนั้นแล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุท้ังหลายวา  

            ดูกรภิกษุท้ังหลาย อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรมใหถึงพรอมเกิด

 รวม กับความไมละอายบาป ความไมสะดุงกลัวบาป ความเห็นผิดยอมเกิดมีแกผูไม

 รูแจง (เพราะ) ประกอบดวยอวิชชาความดําริผิดยอมเกิดมีแกผูมีความเห็นผิดเจรจา

 ผิดยอมเกิดมีแกผูมีความดําริผิด การงานผิดยอมเกิดมีแกผูเจรจาผิด การเลี้ยงชีพ

 ผิดยอมเกิดมีแกผูทําการงานผิด พยายามผิดยอมเกิด มีแกผูเลี้ยงชีพผิด ระลึกผิด

 ยอมเกิดมีแกผูพยายามผิด ตั้งใจผิดยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด150

๑๕๑ 

 

 ท่ีมีการกระทําผิดตาง ๆ ในปจจุบัน เปนผลตอเนื่องมาจากการไมรู หรือ ความหลงนั้นเอง 

ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา “เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร” 1 5 1

๑๕๒ หมายความวา ท่ียังกระทํา

ความชั่วตาง ๆ  และท่ียังมีโลกิยะกุศลนั้น เพราะอวิชชา   

 สวนโทษของความความหลงอีกท่ีทําใหยอมไปเกิดในทุคตินั้น พระพุทธเจาตรัสวา  

 “ชนผูเห็นแจงท้ังหลาย รูชัดดวยดีซ่ึงโมหะอันเปนเหตุใหสัตวผูหลงไปสูทุคติ แลวละได ครั้น

ละไดแลว ยอมไมมาสูโลกนี้อีกในกาลไหน ๆ”152

๑๕๓ 

 หมายความวา การท่ีจะไปรับโทษตาง ๆ จากการกระทําความชั่วในภพหนานั้น โมหะเปน

สาเหตุสําคัญอยางมาก แมวาเคยทําบาปก็หากวาสามารถละความโมหะไดก็ไมตองไปรับโทษในทุคติ 

                                                           
๑๕๐องฺ.ติก. ๓๔/๕๐๘/๓๖๙. 

 ๑๕๑สํ.ส. ๓๐/๑/๑. 

 ๑๕๒วิ.มหา. ๖/๑/๑. 

 ๑๕๓ขุ.อิติ.๔๕/๑๘๙/๑๐๓. 



๙๐ 

 

เชน มีโจรชื่อวาองคุลีมาล เปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด ปกใจม่ันในการฆาตี ไมมีความกรุณาใน

สัตวท้ังหลาย ตอมาเขาไดบวชเปนพระแลวปฏิบัติธรรมจนบรรลุเปนพระอรหันต สามารถละความ

โมหะและตัณหาได 1 5 3

๑๕๔ จึงไมไดไปเกิดเปนสัตวนรก เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย ดังนั้นจึงกลาวไดวา 

โมหะความหลงมีโทษหนักเปนอยางมาก      

 สวนโทษของความหลงท่ีใหเกิดข้ึนในภพปจจุบัน คือ ทําใหผูท่ีเกิดความหลงนั้นไมรูจักสิ่งท่ี

เปนประโยชน และไมเปนประโยชน อาจจะทําใหชีวิตมืดมัวไป ดังนั้น  

 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา จึงตรัสคาถาประพันธวา  

 “โมหะยังสิ่งท่ีไมเปนประโยชนใหเกิด โมหะยังจิตใหกําเริบ โมหะเปนภัยเกิดข้ึนในภายใน 

พาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น คนหลงยอมไมรูอรรถ คนหลงยอมไมเห็นธรรม ความหลงยอมครอบงํา   

นรชนในขณะใด ความมืดตื้อยอมมีในขณะนั้น”154

๑๕๕ 

 เพราะอรรถวาเปนท่ีอยูแหงอกุศลท้ังหลาย จึงชื่อวาอันตรายอยางนี้ สมจริงดังท่ีพระผูมีพระ

ภาคตรัสไววา “โมหะแล เม่ือเกิดข้ึนในภายในแหงบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพ่ือมิใชประโยชนเก้ือกูล เพ่ือ 

ทุกข เพ่ือความอยู ไมผาสุก”155

๑๕๖ 

 พระผูมีพระภาคผูสุคตศาสดา ครั้นตรัสไวยากรณภาษิตนี้จบลงแลว จึงตรัสคาถาประพันธ

ตอไปอีกวา “โลภะ โทสะ และโมหะ เกิดข้ึนในตน ยอมกําจัดบุรุษผูมีจิตลามก เหมือนขุยไผกําจัดไมไผ 

ฉะนั้น”156

๑๕๗  

           จากการศึกษาสรุปไดวา แมวาอกุศลมีมากมาย ไดแก อกุศลจิต ๑๒ และ อกุศลเจตสิก ๑๔ 

แตเม่ือหามูลเหตุของอกุศลดังกลาวแลวไดแก อกุศลมูลมี ๓ ประการ คือ โลภมูลจิต โทสมูลจิต และ

โมหมูลจิต 

 ๑) โลภ แปลวา ความอยาก, ความตองการ, ความปรารถนา, ความใคร มีไวพจนหลาย

คําศัพท ตัณหา ราคะ กาม เปนตน และมีเปน ๓ ระดับ ไดแก ละเอียด กลาง และหยาบ ความโลภ

ดังกลาว สรางปญหาตอผูท่ีเกิดความโลภ และสังคมเปนอยางมาก โทษท่ีเกิดจากความโลภไดแก 

๑) คอรรัปชั่น การลักทรัพยผูอ่ืน ปลน หลอกลวง  การลวงประเวณี และปญหายาเสพติด การกระทํา

ดังกลาว คือ การกระทําทางกายอันไมนาปรารถนา หรือเรียกวา กายทุจริต ๒) พูดเท็จ ฉอโกง พูด

สอเสียด  และพูดจาเพอเจอไรสาระ การกระทําดังกลาว คือ การกระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา 

                                                           

 ๑๕๔ม.ม ๒๑/๕๒๑/๑๔๑. 

 ๑๕๕ขุ.ม. ๖๖/๙๑๒/๕๖๙. 

 ๑๕๖ขุ.ม. ๖๖/๙๑๒/๕๖๙-๕๗๐. 

 ๑๕๗ขุ.ม. ๖๖/๙๑๒/๕๗๐. 



๙๑ 

 

หรือ เรียกวา วจีทุจริต  ๓) การเพงเล็งอยากได จองท่ีจะเอาสิ่งของของผูอ่ืน และเห็นผิดจากคลอง

ธรรม เห็นไมตรงตามจริง การกระทําดังกลาว คือ การกระทําทางจิตอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา 

มโนทุจริต  

 ๒) ความโกรธ หมายถึง ความปองราย ความมุงราย ความขัดเคือง ความขุนเคือง ความ

พยาบาทแหงจิต ไวพจนของความโกรธ คือ พยาปาท ปฏิฆ และโสกะเปนตนไป การถูกหม่ินเกลียดชัง

การถูกดาวาเสียหาย การถูกใสรายปายสีดังกลาวเปนเหตุใหเกิดความโกรธ ความโกรธทําใหมีสุขภาพ

ไมดี จิตใจขาดความเมตตา ทําใหบุคคลมีการกระทํา ๑) การฆาสัตว การลักทรัพย ซ่ึงเปนการกระทํา

ทางกายอันไมนาปรารถนา ๒) พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดจาเพอเจอไรสาระ ซ่ึงเปนการ

กระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา ๓) การขัดเคืองคิดปองรายผูอ่ืน คือ การกระทําทางจิตอันไมนา

ปรารถนา หรือ เรียกวา มโนทุจริต 

 ๓) ความหลง (โมหะ) เปนจิตท่ีไมมีความรูตามความเปนจริง ความโงเขลา ไวพจนของ     

โมห คือ อวิชชา ความหลงมีบทบาทในการสรางบาปเปนอยางยิ่ง ความหลงเปนผูนําในการทําบาป

ตาง ๆ หากวาไมมีความหลง ความโลภ และความโกรธก็จะไมเกิดข้ึน และโทษของความหลงก็หนัก

เชนกัน โมหเปนภัยเกิดข้ึนในภายในพาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น คนหลงยอมไมรูอรรถ คนหลงยอมไมรู

ธรรม  

 ดังนั้น ความโลภสรางปญหาตอผูท่ีเกิดความโลภและสังคมเปนอยางมาก การลักทรัพยผูอ่ืน 

ปลน หลอกลวง จองท่ีจะเอาสิ่งของของผูอ่ืน ความโกรธทําใหมีสุขภาพไมดี จิตใจขาดความเมตตา ทํา

ใหบุคคลมีการกระทําอันไมนาปรารถนา เกิดการทําราย การพูดคําหยาบการอาฆาตผูกพยาบาท 

ความหลงเปนผูนําในการทําบาปตาง ๆ เปนตัวนําไปสูความโลภและความโกรธ   ทําใหเกิดการกระทํา

ทางกายอันไมนาปรารถนา หรือเรียกวา กายทุจริต การกระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา เรียกวา 

วจีทุจริต การกระทําทางจิตอันไมนาปรารถนา เรียกวา มโนทุจริต คือทุจริตท้ังทางกาย วาจาและทาง

ใจ  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลง เพ่ือปองกันการ

ทุจริตท้ังหลายท้ังปวง ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในบทท่ี ๓ 



  

บทท่ี  ๓ 

พละ ๕ ในพระพุทธศาสนา  

 

 การศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา บทท่ี ๓ ครั้งนี้ ดวยการคนควาและรวบรวมขอมูลจาก

พระไตรปฎก และอรรถกถา ปกรณวิเสส พระอภิธัมมัตถสังคหะ อ่ืน ๆ และตลอดท้ังเอกสารท่ี

เก่ียวของมาศึกษาวิเคราะหแลวมารายงานผลการศึกษาวิเคราะหดวยการพรรณนาไดแก  

๑) มีการศึกษาอธิบายขยายความของศรัทธาพละ และความสําคัญของศรัทธาพละ 

๒) มีการศึกษาอธิบายขยายความของวิริยพละ และวิธีการปฏิบัติตามวิริยพละ  

๓) มีการศึกษาอธิบายขยายความของสติพละ และวิธีการปฏิบัติตามสติพละ 

๔) มีการศึกษาอธิบายขยายความของสมาธิพละ และวิธีการปฏิบัติตามสมาธิพละ 

๕) มีการศึกษาอธิบายขยายความของปญญาพละ และวิธีการปฏิบัติตามปญญาพละ มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

๓.๑ ความหมายของพละ ๕ 

  อกมฺปนฏเน พลํ ฯ ธรรมท่ีชื่อวา พละ เพราะอรรถวา ไมหวั่นไหว พลียนฺติ อุปฺปนฺเน 

ปฏิปกฺขธมฺเมสหนฺติ มทฺทนฺตีติ พลานิ ฯ ธรรมท่ีเกิดข้ึนเปนกําลังใหตอสู ทําลายซ่ึงปฏิปกษ นั่นแหละ

ชื่อวา พละ รวมมีความหมายวา กําลังหรือพลังท่ีนําสัมปยุตตธรรม ท่ีเกิดรวมกับตนให เขมแข็งในอัน

ท่ีจะกระทําความดีหรือความชั่วนั้น ชื่อวา พละ ดังนั้น พละ จึงมีท้ัง กุสลพละ และอกุสลพละ 

อกุสลพละ มีกําลังอดทนไมหวั่นไหวตอกุสลธรรมแตอยางเดียว ไมมีกําลังถึง กับจะย่ํายีกุสลธรรมอัน

เปนปฏิปกษกับตนไดสวน กุสลพละ มีกําลังอดทนไมหวั่นไหวตออกุสลธรรมดวย และมีกําลังย่ํายี 

อกุสลธรรมอันเปนปฏิปกษกับตนไดอีกดวย กําลังย่ํายีในท่ีนี้หมายถึงการประหาร ถาประหารไดชั่วครู

ชั่วขณะ ก็เรียกวา ตทังคปหาน ประหารไดเปนเวลาอันยาวนาน ก็เรียกวา วิกขัมภนปหาน จนกระท่ัง 

ประหารไดโดยเด็ดขาด ก็เรียกวา สมุจเฉทปหาน กําลังแหงพละในข้ันกามกุสล ก็ประหารปฏิปกษได

เพียงตทังคปหานเทานั้น กําลังแหงพละในข้ันมหัคคตกุสล ก็ประหารปฏิปกษไดถึง วิกขัมภนปหาน 



๙๓ 

 

สวน กําลังแหงพละในข้ันโลกุตตรกุสลนั้น ประหารปฏิปกษไดเด็ดขาดแนนอนไปเลย ซ่ึง เปนการ

ประหารอยางสูงสุด อันเรียกวา สมุจเฉทปหาน  

 พละในโพธิปกขิย มี ๕ ประการ คือ  

 ๑. สัทธาพละ มีความเชื่อถือเลื่อมใสเปนกําลัง องคธรรมไดแก สัทธาเจตสิก 

 ๒. วิริยพละ มีความเพียรความกลาเปนกําลัง องคธรรมไดแก วิริยเจตสิก 

 ๓. สติพละ มีความระลึกไดในอารมณท่ีเปนฝายดี เปนกําลัง องคธรรมไดแก สติเจตสิก 

 ๔. สมาธิพละ มีความตั้งใจม่ันเปนกําลัง องคธรรมไดแก เอกัคคตาเจตสิก พละ ๕ ดังกลาว 

ไดชื่อวาเปนโพธิปกขิยธรรม0

๑ โพธิ แปลวา รู มีความหมายถึง รูการทําใหสิ้นอาสวะ คือ รูอริยสัจจ ๔ 

และในโพธิปกขิยสังคหะนี้รวมหมายถึง รูการทําจิตใหสงบ คือ ถึงฌานดวย ปกขิยะ แปลวา ท่ีเปนฝาย 

โพธิปกขิยธรรม จึงมีความหมายวา ธรรมท่ีเปนฝายใหรูถึงฌานและใหรูถึง มรรคผล เลยแปลกันสั้น ๆ 

วา ธรรมท่ีเปนเครื่องใหตรัสรู 

 พละ แปลวา กําลัง หมายถึง กําลังแรง ความเขมแข็งท่ีทําใหขมขจัดไดแมแตกําลังแหงมาร 

ทําใหสามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามปลอดโปรงเปนสุข 1

๒ เปนกําลังภายในตน ซ่ึงเปนเครื่องตอตานอกุศล

ธรรมท่ีเปนปรปกษ กลาวคือ เม่ือใดธรรมท่ีเปนกําลังภายในนี้เกิดข้ึนในใจ เม่ือนั้นอกุศลธรรมฝาย

ปรปกษจะไมมีโอกาสเกิดข้ึนได เพราะธรรมท่ีเปนกําลังนี้จะตานทานไวปองกันไวอยางม่ันคงและ

แข็งแรง2

๓ มิไดหวั่นไหว มิใหอกุศลธรรมครอบงําได3๔ 

                                                           

 ๑พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห-

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๔๒. 

 ๒พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับบประประมวลธรรม, (กรุง-

เทพ มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๑๖๙. 

 ๓พิทูร มลิวัลย, คูมือการศึกษาโพธิปกขิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระ

ทรวงศิกษาธิการ, ๒๕๒๘), หนา ๑๕๙. 

 ๔มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ ฉบับมหามกุฏราช

วิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒), หนา ๒๒๓.    



๙๔ 

 

 พละในโพธิปกขิยสังคหะนี้ หมายเฉพาะกุสลพละ ซ่ึงมีลักษณะ ๒ ประการ คือ อดทนไม

หวั่นไหวประการหนึ่ง และย่ํายีธรรมท่ีเปนขาศึกอีกประการหนึ่ง 4

๕ พระพุทธเจาตรัสวา “ดูกรภิกษุ

ท้ังหลาย พละ ๕ ประการนี้ ๕ ประการเปนไฉน คือ สัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญา

พละ ดูกรภิกษุท้ังหลาย พละ ๕ ประการนี้แล”5

๖ 

 ผูวิจัยขอกลาวรายละเอียดพละในโพธิปกขิย มี ๕ ประการดังนี้ 

 

๓.๒ ศรัทธาพละ 

 คําวาศรัทธา มาจากภาษาบาลีคําวา สัทธา ภาษาไทยแปลวา ความเชื่อ เม่ือศึกษาในคัมภีร

ทางพระพุทธศาสนาแลว คําวา ความเชื่อ ดังกลาวมีความลึกซ้ึงเปนอยางมาก คําวาสัทธานั้นเปนคํา 

ศัพทเฉพาะพระพุทธศาสนาเทานั้น   

 ๓.๒.๑ ศรัทธาพละในพระไตรปฎก 

 คําวาศรัทธานั้น ภาษาบาลีวา สัทธา มีความหมายวา “ศรัทธา กิริยาท่ีเชื่อ กิริยาท่ีปลงใจเชื่อ 

ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธาสัทธินทรีย กําลังคือศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธาพละ”6

๗ ความเชื่อ

ในพระพุทธศาสนา เชน เชื่อในพระคุณของพุทธเจา ไดแก “๑) พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรง

เปนพระอรหันต ๒) แมเพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรูเองโดยชอบ ๓) แมเพราะเหตุนี้ทรงบรรลุวิชชาและ

จรณะ ๔) แมเพราะเหตุนี้ เสด็จไปดี ๕) แมเพราะเหตุนี้ ทรงทราบโลก ๖) แมเพราะเหตุนี้ทรงเปน

สารถีฝกบุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา ๗) แมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนศาสดาของเทพและมนุษย ท้ังหลาย 

๘) แมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนพุทธะ ๙) แมเพราะเหตุนี้ทรงเปนพระผูมีพระภาคเจา” 7

๘ เชื่อในคุณของ

พระธรรม ไดแก “๑) พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ๒) บุคคลพึงเห็นไดเอง ๓) ไม

ประกอบดวยกาล ๔) ควรเรียกใหมาดูได ๕) ควรนอมเขาไปในตน ๖) อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะ

ตน” 8

๙ เชื่อในพระคุณของพระสงฆ ไดแก “๑) พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจาเปนผูปฏิบัติดี

                                                           

 ๕ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมะสุนทร), ผูรวมรวม, คูมือการศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉท่ี 

๗ สมุจจยสังคหวิภาค, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอําพลพิทยา, ๒๕๑๑), หนา ๖๓. 

 ๖ขุ.ป. ๓๑/๖๒๑/๓๘๖. 
๗อภิ.สงฺ. ๗๕/๒๒๔/๕๘๔. 

 ๘ส.ส. ๒๕/๘๖๕/๔๖๕.  

 ๙ส.ส. ๒๕/๘๖๕/๔๖๕.   



๙๕ 

 

แลว ๒) เปนผูปฏิบัติตรง ๓) เปนผูปฏิบัติเปนธรรม ๔) เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆนั้นคือใคร ไดแกคู

แหงบุรุษสี่รวมเปนบุรุษบุคคลแปด นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเจา ๕) เปนผูควรแก

สักการะท่ีเขานํามาบูชา ๖) เปนผูควรแกของตอนรับ ๗) เปนผูควรแกทักขิณา ๘) เปนผูควรแกการทํา

อัญชลี ๙) เปนบุญเขตของโลก ไมมีบุญเขตอ่ืนยิ่งไปกวา”9

๑๐ เม่ือเกิดความเชื่อม่ันแลวจิตใจก็จะสดใส

ไปดวย ศรัทธานั้นเองมีชื่ออีกหลายอยาง เชน สัทธินทรีย สัทธาพละ แมวามีชื่อตางกันก็ธรรมไมได

แตกตางกันไป ดังนั้นในพระอภิธรรมจึงกลาววา “ศรัทธา กิริยาท่ีเชื่อ กิริยาท่ีปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใส

ยิ่ง ศรัทธา สัทธินทรีย กําลัง คือ ศรัทธา ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สัทธาพละ มีในสมัยนั้น” 1 0

๑๑ ฉะนั้น 

คําวา สัทธินพรีย และสัทธาพละนั้นมีความหมาย เหมือนกัน  

 เม่ือศึกษาจากคัมภีรตาง ๆ แลว ประเภทของศรัทธามีดังตอไปนี้  

   ๑) กัมมสัทธา เชื่อกฎแหงกรรม ทฤษฎีวาดวยกฎแหงกรรม เปนเรื่องสําคัญมากในปฏิบัติ

ธรรมเปนอยางมาก ถามีความเชื่อวา ผูท่ีสั่งสอนวิธีการปฏิบัติดังกลาวเปนผูรูจริง เชื่อในการปฏิบัติ

อยางจริงกอนจริงจะดั้งใจปฏิบัติตาม ดังนั้นพระพุทธศาสนาเถรวาทจึงสอนเรื่องกรรมไวหลายแหง 

เชน “เราควรพิจารณาเสมอวาเรามีกรรมเปนของตน เปนทายาทของกรรม มีกรรมเปนกําเนิด” 11

๑๒ 

 “จังกีสูตร” ก็มีคําสอนท่ีใหใชปญญาพิจารณาใครครวญกอนท่ีจะตั้ง ศรัทธาลงไป ดังนี้ 

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เขาไปอาศัยบานหรือนิคมแหงหนึ่งอยู คฤหบดี บุตร

 คฤหบดีก็ดีเขาไปหาภิกษุนั้นแลว ยอมใครครวญในธรรม ๓ ประการ คือ ในธรรม

 เปนท่ีตั้งแหงความโลภ ๑ ในธรรมเปนท่ีตั้งแหงความประทุษราย ๑ ในธรรมเปน

 ท่ีตั้งแหงความหลง ๑ เม่ือเขาใครครวญเธออยูนั้น ยอมรูไดอยางนี้วา ทานผูนี้ไมมี

 ท่ีตั้งแหงความโลภ ความประทุษราย ความหลงครอบงํา ทานผูนี้เม่ือไมรูจะพึง

 กลาววารู เม่ือไมเห็นจะพึงกลาววาเห็น หรือสิ่งใดพึงเปนไปเพ่ือมิใชประโยชน

 เก้ือกูล เพ่ือทุกขสิ้นกาลนานแกผูอ่ืน ทานผูนี้พึงชักชวนผูอ่ืนเพ่ือความเปนเชนนั้น 

 ไมมีเลย หนึ่ง ทานผูนี้มีกายสมาจาร วจีสมาจาร เหมือนของบุคคลผูไมโลภ ไม

 ประทุษราย ไมหลง ฉะนั้นทานผูนี้แสดงธรรมใด ธรรมนั้นลึกซ้ึง เห็นไดยาก รูตาม

 ไดยาก สงบ ประณีต ไมหยั่งลงไดดวยความตรึก ละเอียด บัณฑิตพึงรูธรรมนั้นอัน

                                                           

 ๑๐ส.ส. ๒๕/๘๖๕/๔๖๕-๖.   

 ๑๑อภิ.สงฺ. ๗๕/๔๐/๓๖๑. 

 ๑๒องฺ.ปฺจก. ๒๒/๕๗/๖๖–๖๗. 



๙๖ 

 

 คนโลภ บุคคลผูประทุษราย บุคคลผูหลง แสดงไมไดโดยงาย เม่ือใด เขาใครครวญ

 เธออยู ยอมเห็นแจงชัดวา เธอบริสุทธิ์จากธรรมเปนท่ีตั้งแหงความโลภ ความ

 ประทุษราย ความหลง เม่ือนั้น เขายอมตั้งศรัทธาลงในเธอนั้นม่ันคง12

๑๓ 

 

 ๒) วิปากสัทธา เชื่อวิบาก คือการเชื่อผลท่ีสุกมาจากกรรม เชน ผลท่ีดีก็สุกมาจากกรรมดี ผล

ท่ีชั่วก็สุกมาจากกรรมชั่ว เปนตน ศัพทวาวิบาก เปนภาษาบาลีแปลวา สุก หรือสุกวิเศษ หมายถึงสิ่งท่ี

ตอเนื่องมาจากเหตุ เปนสวนผล วิบากหรือผลหมายความอยางเดียวกัน กฎแหงวิบากนี้เปนกฎท่ีสืบ

เนื่องมาจากกฎแหงกรรม เปนสวนหนึ่งของกฎแหงเหตุและผล ซ่ึงเปนกฎแหงสากลจักรวาล ท่ีวาดวย

เรื่องเหตุผล กลาวคือ ทุกสิ่งทุกอยางจะเกิดข้ึนไดตองมีเหตุมีปจจัยเก่ียวเนื่องกัน จะเกิดข้ึนเองโดย

ลําพังหรือโดยไมมีเหตุไมได โดยนัยกวางกรรมและผลกรรมมีอยูในลักษณะเปนเหตุเปนผลท่ีเก่ียวโยง

กันประดุจลูกโซ มีพระพุทธพจนแสดงถึงกฎดังกลาวนี้วา “เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึง

เกิด เม่ือสิ่งนี้ไมมี สิง่นี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ”13

๑๔ 

 ๓)  กัมมัสสกตาสัทธา คือเชื่อวาสัตวท้ังปวงมีกรรมเปนของๆตน หมายถึง ท้ังเหตุท้ังผล รวม

ลงท่ีคน เม่ือคนทําเหตุคือกรรมดีก็เผล็ดผลดี กรรมและผลท่ีดีก็รวมลงท่ีบุคคลเม่ือบุคคลทํากรรมท่ีชั่ว 

ก็เผล็ดผลท่ีชั่ว เหตุผลท่ีชั่วก็รวมลงท่ีบุคคล กัมมัสสกตาสัทธานี้ไมมีรูปศัพทใชเปนของตัวเอง แตมีคํา

ท่ีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎก วา “กัมมัสสกตาญาณ”1 4

๑๕ ซ่ึงเปนญาณของพระพุทธเจา เปนญาณ

ท่ีรูวาสัตวท้ังหมดจะตองเปนไปตามกรรมของตน กัมมัสสกตาสัทธา จึงเปนเพียงศัพทท่ีใชกันใน

ภายหลัง 

 กัมมัสสกตาสัทธาในทางปฏิบัติ หมายถึงความรูจักจับเหตุผลมาพิจารณา จนเห็นจริงเกิด

ความรูข้ึน เชน เม่ือเห็นผลวาสัตวประสบทุกขอยูในปจจุบัน ก็เพราะไดทําเหตุท่ีไมดีไวในอดีต หรือ

เม่ือเห็นเหตุวาสัตวกําลังทําความชั่วในปจจุบัน ก็รูวาเขาจะไดรับผลคือความทุกขในอนาคต ดังเชนท่ี

สุภมาณพเคยทูลถามถึงความสงสัยของตน กับพระพุทธเจาวา ขาแตพระโคดมผูเจริญ อะไรหนอเปน

เหตุเปนปจจัยใหมนุษยท้ังหลายท่ีเกิดมาแลว ปรากฏความเลวบาง ความประณีตบาง มนุษยท้ังหลาย

                                                           

 ๑๓ม.ม. ๑๓/๖๕๗/๔๙๑-๔๙๓. 

 ๑๔สํ.ส. ๑๖/๒๑/๒๘.  

 ๑๕ขุ.ม. ๒๙/๗๔/๑๕๖. 



๙๗ 

 

ยอมปรากฏวาอายุสั้นบาง อายุยืนบาง มีโรคนอยบาง มีโรคมากบาง มีผิวพรรณทรามบาง มีผิวพรรณ

งามบาง มีศักดิ์นอยบาง มีปญญานอยบาง มีปญญามากบาง 

 ในเรื่องนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบแกสุภมาณพนั้นวา “ดูกอนสุภมาณพ เพราะสัตว

ท้ังหลาย มีกรรมเปนของตน มีกรรมเปนทายาท มีกรรมเปนกําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ี

พ่ึงอาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวใหเลวบาง ใหประณีตบาง แตกตางกันออกไป”15

๑๖ 

 ๔) ตถาคตโพธิสัทธา คือการเชื่อในปญญาเปนเครื่องตรัสรูของพระตถาคต หรือเชื่อปญญารู

สัจธรรมของพระผูคนพบ ซ่ึงหมายถึงการเชื่อการม่ันใจในพระปรีชาญาณของพระพุทธเจา ในฐานะ

ทรงเปนบุคคลตนแบบท่ีทรงยืนยันถึงสมรรถวิสัยของมนุษยวา มนุษยสามารถหยั่งรูสัจธรรม เขาถึง

ความดีสูงสุดไดดวยสติปญญาและความเพียรพยายามฝกฝนพัฒนาตน 1 6

๑๗ ซ่ึงพระองคทรงบรรลุกอน

ใคร ๆ เหมือนลูกไกท่ีทําลายเปลือกไขออกมาไดกอนผูอ่ืน   ดังนั้นในมหาวิภังค จึงกลาววา “เปรียบ

เหมือนฟองไข ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง หรือ ๑๒ ฟอง ฟองไขเหลานั้น อันแมไกพึงกกดีแลว อบดีแลว ฟกดี

แลว บรรดาลูกไกเหลานั้น ลูกไกตัวใดทําลาย กระเปาะฟอง ดวยปลายเล็บเทา หรือดวยจะงอยปาก 

ออกมาไดโดยสวัสดีกอนกวาเขา ลูกไก ตัวนั้นควรเรียกวาพ่ี เพราะมันแกกวาเขา” 1 7

๑๘ เม่ือสรุปแลว

ศรัทธาในพระไตรปฎกมีดังนี้  

 ศรัทธาดังกลาวจะทําใหเกิดความเพียรเพ่ือละอกุศล จึงกลาวไดวา ศรัทธา เปนเหตุทําให

สรางบุญกุศล และบรรเทาอกุศล ผู ท่ีมีศรัทธานั้น เวลาบําเพ็ญเพียรกุศลจะไมทอถอย  ดังนั้น

พระพุทธเจาจึงทรงตรัสวา “อริยสาวกใดมีศรัทธาม่ัน เลื่อมใสในตถาคต อริยสาวกนั้นไมพึงเคลือบ

แคลงหรือสงสัย ในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระตถาคต ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา พึงหวังขอ

นี้ไดวา จักเปนผูปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือยังกุศลธรรมใหถึงพรอม มีกําลัง มีความ

บากบั่น ม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรมท้ังหลาย”18

๑๙ 

                                                           

 ๑๖ม.อุ. ๑๔/๒๘๙/๒๖๒. 

 ๑๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จํากัด), ๒๕๔๙, หนา ๔๒๕. 

 ๑๘วิ.มหา. ๑/๓/๕.   

 ๑๙สํ.ม. ๓๑/๑๐๑๗/๘๓. 



๙๘ 

 

 สมดังในมหาวรรค ครั้งเม่ือพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะยังอยูในสํานักสญชัยปริพาชก 

อยู สารีบุตรปาริพาชกไดเกิดความศรัทธาในพระอัสสชิ จึงขอฟงธรรมจากทาน จนบรรลุธรรม จึง

กลาวไดวาศรัทธาใหเกิดความเพียรเพ่ือละอกุศล ดังตอไปนี้ 

 ครั้งเม่ือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะประพฤติพรหมจรรยอยูในสํานักสญชัยปริพาชก ทาน

ท้ังสองไดทํากติกากันไววา ผูใดบรรลุอมตธรรมกอนผูนั้นจงบอกแกอีกคนหนึ่ง ขณะนั้นเปนเวลาเชา 

ทานพระอัสสชินุงอันตรวาสกแลว ถือบาตรจีวรเขาไปบิณฑบาตยังพระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป 

ถอยกลับ แลเหลียว คูแขน เหยียดแขนนาเลื่อมใส มีนัยนตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ สารีบุตร

ปาริพาชกไดเห็นทานพระอัสสชิกําลังเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห มีมรรยาทกาวไป ถอยกลับ 

แลเหลียว คูแขนเหยียดแขน นาเลื่อมใส มีนัยนตาทอดลง ถึงพรอมดวยอิริยาบถ ครั้นแลวไดมีความ

ดําริวาบรรดาพระอรหันต หรือทานผูไดบรรลุพระอรหัตมรรคในโลก ภิกษุรูปนี้คงเปนผูใดผูหนึ่งแน ถา

กระไร เราพึงเขาไปหาภิกษุรูปนี้ แลวถามวา ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทานหรือทาน

ชอบใจธรรมของใคร แลวไดดําริตอไปวา ยังเปนกาลไมสมควรจะถามภิกษุรูปนี้ เพราะทานกําลังเขา

ละแวกบานเท่ียวบิณฑบาต ผิฉะนั้น เราพึงติดตามภิกษุรูปนี้ไปขางหลังๆ เพราะเปนทางอันผูมุง

ประโยชนท้ังหลายจะตองสนใจ ครั้งนั้น ทานพระอัสสชิเท่ียวบิณฑบาตในพระนครราชคฤห ถือ

บิณฑบาตกลับไป จึงสารีบุตรปริพาชกเขาไปหาทานพระอัสสชิ ถึงแลวไดพูดปราศรัยกับทานพระอัสส

ชิ ครั้นผานการพูดปราศรัยพอใหเปนท่ีบันเทิง เปนท่ีระลึกถึงกันไปแลวไดยืนอยู ณ ท่ีควรสวนหนึ่ง  

สารีบุตรปริพาชกยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่งแลว ไดกลาวคํานี้กะทานพระอัสสชิวา อินทรียของทาน

ผองใส ผิวพรรณของทานบริสุทธิ์ผุดผอง ทานบวชเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจ

ธรรมของใคร ขอรับ  

 ลําดับนั้น ทานพระอัสสชิ ไดกลาวธรรมปริยายนี้แกสารีบุตรปริพาชก วาดังนี้ “ธรรมเหลาใด

เกิดแตเหตุ พระตถาคตทรงแสดงเหตุแหงธรรมเหลานั้น และความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหา

สมณะมีปกติ ทรงสั่งสอนอยางนี้ ครั้นไดฟงธรรมปริยายนี้ ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจาก

มลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งนั้นท้ังมวลมีความดับไปเปนธรรมดา ไดเกิดข้ึน”

19

๒๐ ในขณะท่ีสารีบุตรปริพาชกเห็นพระอัสสชิแลวเกิดความเชื่อวา “พระองคนี้เปนผูท่ีไมมีอกุศลดเปน

ผูท่ีรูวิธีการบรรเทาอกุศลอยางแนนอน” นั้น คือ เกิดศรัทธาในพระสงฆ และพระธรรม  

                                                           

 ๒๐วิ.มหา. ๖/๖๔-๖๖/๑๒๒-๑๒๓. 



๙๙ 

 

 อีกประการหนึ่ง ในพระสูตร ทีฆนิกาย เม่ือพระพุทธเจาทรงตรัสถึงวิธีการปฏิบัติเพ่ือจะได

บรรลุอริยสัจ ๔ นั้นพระองคทานทรงตรัสถึง ศรัทธาดังตอไปนี้ “คฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือผูเกิด

เฉพาะในตระกูลใดตระกูลหนึ่งยอมฟงธรรมนั้น ครั้นฟงแลวไดศรัทธาในพระตถาคต เม่ือไดศรัทธาแลว 

ยอมเห็นตระหนักวา ฆราวาสคับ แคบเปนทางมาแหงธุลี บรรพชาเปนทางปลอดโปรง การท่ีบุคคลผู

ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขขัด ไมใชทําไดงาย ถา

กระไร เราพึงปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตรออกบวชเปนบรรพชิต” 20

๒๑  

 จึงสรุปไดวา ศรัทธามีความหมายวา ความเชื่อม่ัน ๆ นั้นเองแบงเปนหลายประเภท และเปน

สิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะเปนบอเกิดแหงกุศลท่ีสามารถบรรเทาอกุศลมูลของมนุษย   

 ศรัทธาดังกลาว มีความสําคัญสําหรับการละอกุศลเปนอยางมาก ฉะนั้นผูท่ีมีศรัทธานั้นถือวา

เปนผูมีทรัพย บุคคลดังกลาวจะนําเอาทรัพยไปทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือความสุขสบาย ผูท่ีมีศรัทธาก็ 

เชนกัน เม่ือเกิดความศรัทธาแลวกอนศรัทธานั้นจะนําความสุขมาให ดังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา 

“ศรัทธาเปนทรัพย อันประเสริฐของคนในโลกนี้”21

๒๒ 

 โอฆะมี  ๔ ประการ คือ กาโมฆะ ภาโวฆะ ทิฏโฐฆะ และอวิชโชฆะ เม่ือสรุปแลวมีแค ความ

โลภ และความหลง เพ่ือจะไดขามพนจากโอฆะ ๔ อยางนั้น หากวาปราศจากศรัทธานั้น ไมสามารถทํา

ได ถือวา ศรัทธาธรรมนั้นนําไปสูความเปนผูซ่ึงไมมีความโลภและความหลง ดังนั้น พระผูมีพระภาค 

ตรัสวา “คนขามโอฆะไดดวยศรัทธา”22

๒๓ พุทธวจนดังกลาว คือ คําอธิบายอานิสงสของศรัทธา สําหรับ 

โลกุตตรธรรม 

 อีกประการหนึ่ง อานิสงสของศรัทธาสําหรับโลกิยะและโลกุตตระ คือ ผูท่ีประกอบดวย

ศรัทธานั้น ภพหนาจะไดไปสูสุคติ ดังนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา “บุคคลใดผูอยูครองเรือนประกอบ 

ดวยศรัทธา มีธรรม ๔ ประการนี้ คือ สัจจะ ธรรมะ ธิติ จาคะ (สัจจะ คือ วาจาสัจจ ธรรมะ หรือ ทมะ 

หมายถึง ความฝกตน ไดแก ปญญา ธิติ คือ ความขยัน ความเพียร จาคะ คือ การให การเสียสละ) 

บุคคลนั้นแล ละโลกนี้ไปแลวยอมไมเศราโศก เชิญทานถามสมณพราหมณเปนอันมากเหลาอ่ืนดูซิวาใน

โลกนี้มีอะไรยิ่งไปกวาสัจจะ ทมะ จาคะ และขันติ”23

๒๔ 

                                                           

 ๒๑ที.สี. ๑๑/๑๐๒/๓๐๘-๙. 

 ๒๒ส.ส. ๒๕/๘๔๑/๔๒๔. 

 ๒๓ส.ส. ๒๕/๘๔๒/๔๒๕. 

 ๒๔ส.ส. ๒๕/๘๔๕/๔๒๕-๖. 



๑๐๐ 

 

 สรุปไดวา ความเชื่อแบบศรัทธาทางพระพุทธศาสนานั้น จะประกอบไปดวย ความเลื่อมใส 

ความบริสุทธิ์ ความหลุดพนจากกิเลส และประกอบดวยปญญา ดังนั้นความเชื่อท่ีไมสามารถทําใหจิต 

บริสุทธิ์นั้นไมไดเรียกวาศรัทธา    

 ๓.๒.๒ ศรัทธาพละในคัมภีรอรรถกถา 

 ๑) อุปมาอุปไมยของศรัทธา 

 ศรัทธามีความสําคัญอยางยิ่ง เม่ือเกิดศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆกอนจึงจะ

สามารถบรรลุธรรมได อรรถกถาจารยไดกลาวถึงความสําคัญของศรัทธาดังตอไปนี้วา “เหมือนอยาง

บุรุษเดินทางไกลท่ีกันดาร ไดเห็นโอกาสท่ีมนุษยท้ังหลายถูกพวกโจรปลน และถูกฆา พอไดยินเสียง

ทอนไมก็ดี เสียงนกก็ดี ยอมระแวงสงสัยวา พวกโจรมาแลว เดินไปบาง ยืนอยูบาง กลับเสียบาง ท่ีท่ีมา

จากท่ีไปแลวมีมากกวา เขายอมถึงท่ีปลอดภัยโดยยากโดยฝดเคือง หรือไมถึงเลยฉันใดคนท่ีเกิด

วิจิกิจฉาในฐานะ ๘ ก็ฉันนั้น สงสัยโดยนัยเปนตนวา พระพุทธเจามีหรือไมมีหนอ ลังเลแลวไมอาจจะ

ยึดถือดวยศรัทธา เม่ือไมอาจ ยอมไมบรรลุมรรคหรือผลได” 2 4

๒๕ ศรัทธา คือ อาวุธของนักเดินทาง

เชนใด ศรัทธาก็เปนอาวุธของนักปฏิบัติธรรม หากวาไมมีศรัทธาก็จะไมเกิดความกลาหาญในการ

บําเพ็ญเพียรภาวนา 

 อรรถกถา คือ คัมภีรท่ีอธิบายขยายความหมายของพระไตรปฎก ดังนั้น อรรถกถาจารย

อธิบายความหมายของศรัทธาท่ีวาผองใส วา “ศรัทธานั้น มีการเลื่อมใสเปนลักษณะ ศรัทธาเม่ือ

เกิดข้ึนยอมขมนิวรณท้ังหลาย ยอมใหกิเลสสงบ ยอมใหจิตผองใส ยอมทําจิตไมใหขุนมัว เหมือนแกว

มณีพระเจาจักรพรรดิอันทําน้ําใหใสสะอาด ใสในน้ําแลวสามารถทําใหน้ําใส ยอมใหโคลนสาหราย 

จอกแหน เปอกตมสงบ ยอมใหน้ําใสสะอาดไมขุนมัว”25

๒๖  

 ดังนั้น เม่ือทําบุญ รักษาศีล และภาวนาดวยความศรัทธานั้น ความโลภ ความโกรธ และความ

หลงก็จะสงบลงแลวจิตใจจะผองใส เปรียบเหมือนนําเอาแกวมณีใสลงในน้ําขุนนั้นแลว น้ําจะใสสะอาด

ไมขุนมัว อรรถกถาจารยจึงกลาววา  

  กุลบุตรโยคาวจรใหทานก็ดี สมาทานศีลก็ดี กระทําอุโบสถกรรมก็ดี เริ่ม

 ภาวนาก็ด ีดวยจิตอันผองใส พึงทราบศรัทธานั้น อยางนี้วามีความเลื่อมใสเปน 

                                                           

 ๒๕ที.สี. ๑๑/๔๕๙.   

 ๒๖อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๖. 



๑๐๑ 

 

 ลักษณะ เพราะเหตุนั้น ทานพระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรพระยามิลินทรวา 

 มหาบพิตร พระเจาจักรพรรดิขามแมน้ํานอยพรอมดวยจตุรงคินีเสนา น้ํานั้นพึง

 กระทบกระเทือนดวยชาง มา รถและพลเดินเทาท้ังหลายก็ขุนมัว ขุนขนเปนเปอกตม 

 พระราชาทรงขามไปแลว จึงสั่งมนุษยท้ังหลายวา แนะพนาย พวกเธอจงนําน้ําดื่มมา 

 เราจักดื่มน้ํานั้น ก็พระราชามีแกวมณีสําหรับทําน้ําใหใสสะอาด พวกมนุษยจึงกราบ

 ทูลวา พระพุทธเจาขา แลวเอาแกวมณีอันทําน้ําใหใสนั้นใสลงในน้ํา พรอมกับการตก

 ไปในน้ํา โคลน สาหราย จอกแหน เปอกตมก็สงบ น้ําพึงเปนน้ําใสสะอาดไมขุนมัว 

 จากนั้นพวกมนุษยก็นอมน้ําดื่มถวายพระราชา กราบทูลวา ขอพระองคผูสมมติเทพ 

 จงทรงดื่ม พระเจาขา ขอถวายพระพรมหาบพิตร26

๒๗ 

 

 เม่ือสรุปแลวจิตใจของมนุษยนั้นเหมือนน้ํา กิเลสท่ีทําใหจิตใจขุนมัวนั้นเหมือนโคลน สาหราย 

สวนศรัทธานั้นเหมือนแกวมณี อรรถกถาอาจารยจึงกลาววา “พระองคพึงเห็นจิตเหมือนน้ํา พึงเห็น

กุลบุตรโยคาวจรเหมือนมนุษยเหลานั้น พึงเห็นกิเลสท้ังหลายเหมือนโคลน สาหราย จอกแหนเปอกตม 

พึงเห็นศรัทธาเหมือนแกวมณีทําน้ําใหใสสะอาด ขอถวายพระพรมหาบพิตร ศรัทธาเม่ือเกิดยอม

ขมนีวรณท้ังหลาย จิตปราศจากนิวรณก็ใสสะอาดไมขุนมัว เหมือนเม่ือใสแกวมณีอันยังน้ําใหใสสะอาด

แลว โคลน สาหราย จอกแหนเปอกตมยอมสงบ น้ํายอมใสสะอาดไมขุนมัว ฉะนั้น”27

๒๘ 

 อรรถกถาจารกลาวถึงศรัทธา เหมือนหัวหนาในการกระทําความดีตาง ๆ เชน การบรรเทา

โลภ โกรธ หลงใหสงบจากจิต เม่ือเกิดความเชื่อวา คําสอนของพระพุทธเจานั้นสามารถทําใหจิตอกุศล

ตาง ๆ สงบจากจิตไดกอน จึงจะเกิดความเพียรเพ่ือจะปฏิบัติสําหรับบรรเทาโลภ โกรธ หลง ดังนั้น 

อรรถกถาจารยจึงกลาววา   

  เหมือนอยางวา เหลาชนผูกลัวอาศัยมหานทีท่ีเกลื่อนกลนไปดวยจระเข 

 มังกรและรากษสรายเปนตน ก็ยืนอยูท่ีฝงแมน้ําท้ังสอง สวนทหารผูใหญผูกลาใน

 สงครามมาถึงจึงถามวา เพราะเหตุไร พวกทานจึงยืนอยู เม่ือเขากลาววา พวกเราไม

 อาจขามเพราะมีภัยเฉพาะหนา จึงจับดาบท่ีตนเคยชํานาญมาแลวนั้น แลวกลาววา  

                                                           

 ๒๗อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๖-๗. 

 ๒๘อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๗. 



๑๐๒ 

 

 พวกทานจงมาขางหลังเรา อยากลัวเลย แลวกาวลงสูแมน้ํา ปองกันจระเขเปนตนท่ี

 มาแลว ๆ กระทําความสวัสดีแกพวกมนุษยท้ังหลาย นําจากฝงนี้ไปฝงโนน จากฝง

 โนนมาสูฝงนี้ ฉันใด เม่ือบุคคลใหทาน รักษาศีล กระทําอุโบสถกรรม เริ่มภาวนา 

 ศรัทธายอมเปนหัวหนาเปนภาวะนําหนาไป เพราะฉะนั้น จึงกลาววา ศรัทธามีการ

 แลนไปเปนลักษณะ ดังนี้28๒๙ 

 

 ความหมายของคําวา ศรัทธานั้น มีความหมายวา เชื่อ แลวเม่ือเพ่ิมเดิมคําวา พละ นั้นมี

ความหมายวา ความเชื่อท่ีมีพลังไมหวั่นไหวเพราะอุปสรรคตาง ๆ “ธรรมท่ีชื่อวา ศรัทธาพละ เพราะ 

ไมหวั่นไหวไปในความเปนผูไมมีศรัทธา”29

๓๐ 

 ๒) ลักขณาทิจตุกะของศรัทธา 

 สัทธาเจตสิก คือ ความเชื่อถือเหตุผลตามความเปนจริง ความเลื่อมใสในกุสลธรรม ความเชื่อ

ในฝายดี เม่ือเกิดความเชื่อแลวจิตใจจะผองใส ไมขุนมัว เชน เชื่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เปนตน 

เพ่ือจะใหเขาใจความหมายศรัทธาอยางชัดเจนนั้น อรรถกถาจารยกลาววา มีลักขณาทิจตุกะดังนี้    

๑) สทฺทหนลกฺขณา มีความเชื่อถือในอารมณท่ีดี เปนลักษณะ ๒) ปสาทนรสา มีการเลื่อมใสเปนกิจ  

๓) อกาฬุสฺสิยปจฺจุปฏานา มีความไมขุนมัว เปนผล ๔) สทฺเทยฺยวตฺถุปทฏานา มีปูชนียวัตถุเปนเหตุ

ใกล30๓๑
 สัทธาแมอยางนอยเพียงเชื่อวาสัตวนั้นมีกรรมเปนของตน คือ ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เพียงเทานี้

เปนคุณยิ่ง มิฉะนั้นก็จะไมประหยัดตอบาปกรรม 

 ๓) ไวพจนของศรัทธา  

 อีกประการหนึ่ง อรรถกถาจารยกลาวถึงไวพจนของศรัทธา มีดังตอไปนี้   

 ความหมายศรัทธาท่ีวาเชื่อนั้น คือ เชื่อวา พระพุทธเจามีพระคุณ อรหํ สัมมาสัมพุทโธ เปน

ตนไป ดังนั้น ในนิทเทสแหงสัทธินทรียจึงกลาววา “ธรรมท่ีชื่อวา ศรัทธา เพราะการเชื่อพุทธคุณเปน

ตน” 

                                                           

 ๒๙อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๗-๘. 

 ๓๐อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๓๕-๖. 

 ๓๑อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๘. 



๑๐๓ 

 

 ศรัทธานั้นมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา สัททหนา ดังนั้น อรรถกถาจารยกลาวในพระอภิธรรมวา “ชื่อ

วา ศรัทธา เพราะเชื่อ คือ ดําเนินไปสูรัตนะมีพระพุทธรัตนะเปนตน อาการแหงการเชื่อ ชื่อวา   

สัททหนา” 

 ศรัทธานั้นมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา โอกัปปนา ดังนั้น อรรถกถาจารยกลาวในพระอภิธรรมวา “ท่ี

ชื่อวา โอกัปปนา (นอมใจเชื่อ) เพราะหยั่งลงเหมือนการทําลายแลวแทรกเขาไปในพุทธคุณเปนตน” 

 ศรัทธานั้นมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา อภิปสาทะ ดังนั้น อรรถกถาจารยกลาวในพระอภิธรรมวา “ท่ี

ชื่อวา อภิปสาทะ (เลื่อมใสยิ่ง) เพราะเปนเหตุใหสัตวท้ังหลายเลื่อมใสอยางยิ่งในพุทธคุณเปนตน หรือ

วาตัวเองยอมเลื่อมใสยิ่ง” 

 ศรัทธานั้นมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา สัทธินทรีย ดังนั้น อรรถกถาจารยกลาวในพระอภิธรรมวา “ท่ี

ชื่อวา สัทธินทรีย เพราะทําความเปนใหญในลักษณะแหงอธิโมกข (นอมใจเชื่อ)” 

 ศรัทธานั้นมีชื่ออีกอยางหนึ่งวา สัทธาพละ ดังนั้น อรรถกถาจารยกลาวในพระอภิธรรมวา “ท่ี

ชื่อวาสัทธาพละ เพราะความไมหวั่นไหวในเพราะความไมมีศรัทธา”31

๓๒ 

 สรุปแลว อรรถกถาจารยไดกลาววา เม่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เกิดความศรัทธา ในขณะนั้น 

นิวรณ ๕ ยอมปราศจากจิตแลวทําใหจิตของผูเกิดศรัทธานั้นบริสุทธิ์ และในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา

มีไวพจนของศรัทธาอีกหลายคํา สัททหนา โอกัปปนา เปนตนไป 

 ๓.๒.๔ ศรัทธาพละในคัมภีรปกรณวิเสส 

 ศรัทธาตามความเห็นของ Thich Nhat Hanh ซ่ึงเปนนักปรัชญาทางพระพุทธศาสนามี

ดังตอไปนี้  

 ศรัทธาพละ คือ เปนอันดับหนึ่งของพละ เม่ือคุณมีศรัทธา คุณจะเด็มไปดวยพลัง ใน Gospel, 

Jesus จึงกลาววา มนุษยผูท่ีมีศรัทธานั้น สามารถยายภูเขาได  Zen Patriarch Lin Chi เคยกลาวกับ

ลูกศิษยวา “ผูท่ียังไมมีศรัทธานั้น จึงตองแสวงหาขางนอกอีก ดังนั้นถาเธอมีศรัทธา เธอมีพลังท่ีจะ

บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ฉะนั้นศรัทธาสามารถพัฒนาตนใหดีข้ึน และบรรเทาอกุศลได” จึง

กลาวไดวา ศรัทธาเปนหนทางนําไปสูความหลุดพน เปนอิสระ และเปนสิ่งปองกันจากความลําบาก32

๓๓  

  ศรัทธาตามความเห็นของ พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต) มีดังตอไปนี้  

                                                           

 ๓๒อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๘๓. 
๓๓Thich Nhat Hanh, The Art of Power, (New York : Publishers Inc. 10 East 53rd 

Street, 2007), p 25. 



๑๐๔ 

 

 การเชื่อในตถาคตโพธิสัทธาไมใชเปนการนับถือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แตเปนการเชื่อในปญญา

ของมนุษยท่ีสามารถพัฒนาใหเปนพุทธะได แตยกเอาตัวมนุษยข้ึนตั้งโดยเนนบุคคลในอุดมคติ ผูบรรลุ

จุดหมายในการท่ีพัฒนาศักยภาพนั้นไดสําเร็จ ในฐานะเปนคนตนแบบสําหรับเตือนจิตสํานึกในความมี

ความสามารถเชนนั้นของมนุษยแตละคน 3 3

๓๔ การเชื่อในการตรัสรูของพระพุทธเจา ก็คือเชื่อ

พระพุทธเจา เชื่อพระธรรม เชื่อพระสงฆ เราเชื่อพระพุทธเจา เพราะพระพุทธเจาทานตรัสรู เราเชื่อ

พระพุทธเจาแลวเราเชื่อพระธรรม ในฐานะเปนสิ่งท่ีพระพุทธเจาตรัสรู แลวเราเชื่อพระสงฆในฐานะ

เปนผูปฏิบัติตามท่ีพระพุทธเจาตรัสรู ฉะนั้นท้ังสามอยางนี้ก็รวมเหลืออยางเดียววา เชื่อการตรัสรูของ

พระพุทธเจา34

๓๕ 

 ในฐานะท่ีเราเปนพุทธศาสนิกชน จึงควรตระหนักและใหความสําคัญในเรื่องนี้ใหมากรําลึกถึง

พระพุทธเจาอยูตลอดเวลาในฐานะท่ีพระองคทรงบําเพ็ญประโยชนแกชาวโลกโดยการนําธรรมะมาสั่ง

สอนและใหประพฤติปฏิบัติตามในปจจุบันแมพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวก็ตาม การ

บูชาพระพุทธเจาสามารถปฏิบัติไดโดยกราบไหวบูชาและรําลึกถึงพระคุณ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดกวาการ

กราบไหวบูชาและรําลึกถึงพระคุณ คือ การปฏิบัติตามหลักธรรมท่ีพระองคทรงชี้แนะไวให ดังพระ

พุทธพจนวา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นเรา ผูใดเห็นเรา ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม” 3 5

๓๖ หมายความวา ผู

ท่ีปฏิบัติตามธรรมะของพระองค ชื่อวาเปนผูบูชา กราบไหว เคารพพระพุทธเจาดวย และนอกจากนี้

แลว การบูชาสิ่ง ท่ีเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา คือพระพุทธรูปก็ถือวาไดแสดงการบูชา

พระพุทธเจาเชนกัน แตเปนท่ีนาสังเกตวา ในสังคมปจจุบัน การสรางพระพุทธรูปหรือเหรียญตางๆ 

มักจะเนนไปในดานพุทธพานิชมากเกินไป จะเห็นไดวา ผูคนจะใหความสําคัญเรื่องนี้มากกวาการ

ปฏิบัติธรรม บางครั้งดูเหมือนไมเปนการบูชา เคารพในพระพุทธเจา เชน การวางพระพุทธรูปขายตาม

พ้ืนดินบาง วางในท่ีไมเหมาะไมควรบาง ถือเปนการไมใหความเคารพอยางยิ่ง โดยมากจะมองเห็นเปน

เพียงวัตถุหนึ่งท่ีมีราคาขายได เม่ือใหความสําคัญเรื่องราคาท่ีแพงและของหายาก จึงทําใหเกิดปญหา

ตาง ๆ ตามมา เชน การลักขโมยพระพุทธรูปตามวัดและสถานท่ีตาง ๆ มาขาย จนในท่ีสุดเม่ือตํารวจ

                                                           

 ๓๔พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต), พุทธศาสนา ในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร, 

(เชียงใหม : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม จัดพิมพ, ๒๕๓๖), หนา ๑๒๖. 

 ๓๕พระธรรมโกศาสจารย (พุทธทาสภิกขุ), โพธิปกขิยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

๒๕๔๒), หนา ๙๒ –๙๓. 

 ๓๖สํ.ข. ๑๗/๘๗/๑๕๙. 



๑๐๕ 

 

จับไดก็ตองติดคุกติดตาราง แตการกระทําผิดในลักษณะนี้มีโทษไมหนักเทาท่ีควร จึงทําใหผูท่ีมี

พฤติกรรมเชนนี้ไมหลาบจํา นาจะมีการออกกฎหมายท่ีชัดเจนและหนักกวานี้อีก เพราะพระพุทธรูป

ถือเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา เม่ือเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยูท่ีไหน และมีคนบูชา เคารพ 

สักการะ นับถือ และ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจาดวยการบูชาดวยใจท่ีความเคารพจริง ๆ มิใชเส

แสรงทําหรือทําการบูชา กราบไหว แสดงความเคารพเพ่ือใหคนอ่ืนรูวาตนเองก็บูชา กราบไหว หรือมี

ความเคารพเชนกัน แตมิไดแสดงการบูชา กราบไหวดวยความจริงใจ สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีควรปฏิบัติ ก็

คือการปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจา เม่ือปฏิบัติไดเชนนี้ ก็เทากับเปนการบูชา กราบไหว 

พระพุทธเจาอยางแทจริง 

 ศรัทธากลาวมานั้น พระพุทธศาสนาเถรวาทเรียกวาสัทธาญาณสัมปยุต สัทธาญาณสัมปยุต 

หมายถึงศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญา ประกอบดวยญาณ เปนการเชื่อเพราะมีความเขาใจในเหตุผล

เปนมูลฐาน พระพุทธศาสนาเถรวาทเห็นวาศรัทธาในลักษณะเชนนี้ เปนการเชื่อท่ีถูกตอง เปนศรัทธา

สวาง เพราะไมมืดมนดวยอวิชชา เปนศรัทธาของมนุษยผูมีความคิดเปนของตน ตามหลักเหตุผล ละ

ความงมงายเสียได เพราะปรับสัทธนิทรียกับปญญินทรียใหสมดุลกัน 

  

๓.๓ วิริยะพละ 

 วิริยะ แปลวา ความเพียร มี ๒ ประการ คือ ๑) วิริยะท่ีเปนอกุศลธรรม ไดแก ความเพียรใน

การทํากายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ๒) วิริยะท่ีเปนกุศลธรรม ไดแก ความเพียรในการทําบุญ

รักษาศีล ทําสมาธิ สรางปญญา วิริยะพละท่ีเปนโพธิปกขิยธรรมก็ คือ วิริยะท่ีเปนกุศล  

    ๓.๓.๑ วิริยะพละในพระไตรปฎก 

 ๑) ความหมายของวิริยะ 

 ในธรรมสังคณีปกรณไดไดกลาวถึงความหมายของวิริยะ และชื่อตาง ๆ ของวิริยะ เชน        

วิริยินทรีย วิริยพละ และสัมมาวายามะก็เปนชื่อของวิริยะเชนกัน คือ “การปรารภความเพียรทางใจ 

ความขะมักเขมน ความบากบั่น ความตั้งหนา ความพยายามความอุตสาหะ ความทนทาน ความ

เขมแข็ง ความหม่ัน ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดท้ิงฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความ



๑๐๖ 

 

ประคับประคองธุระ วิริยะ วิริยินทรีย กําลังคือวิริยะ สัมมาวายามะ ในสมัยนั้น อันใด นี้มีชื่อวา วิริย

พละ”36

๓๗ 

 ๒) วิริยะ ๔ ประการ 

 คําวาวิริยพละนั้น มีท้ังอกุศล และกุศล แตสําหรับความเพียรท่ีเปนโพธิปกขิยธรรมนั้นจะเปน

ความเพียรท่ีบรรเทาอกุศล และเปนความเพียรท่ีรักษาไว ซ่ึงกุศลจิต ไดแกปธานมี ๔ อยาง คือ 

๑) เพียรระวังไมใหบาปใหมเกิดข้ึนในจิตของตน ๒) เพียรละบาปเกาท่ีมีอยูในจิตของตน ๓) เพียร

เจริญใหกุศลเกิดข้ึนในจิตของตน ๔) เพียรรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวมิใหเสื่อม ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัส

วา  

 ปธาน (ความเพียร) ๔ ประการนี้ ๔ คืออะไร คือ สังวรปธาน  ปหานปธาน  ภาวนาปธาน  อนุ

รักขนาปธาน   

  สังวรปธานเปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวไมถือ

 โดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไม

 สํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงํา

 ได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย ฟงเสียงดวยหู ดูดกลิ่น

 ดวยจมูก ลิ้มรสดวยลิ้น ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูธรรมารมณ ดวยใจ

 แลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินทรีย ท่ี

 เม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัส

 ครอบงําได ยอมรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย 

  ปหานปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมครอบงํา ยอมละ ยอม

 บรรเทา ยอมทําใหพินาศ ยอมใหถึงความไมมีซ่ึงกามวิตกท่ีเกิดข้ึนแลว ซ่ึง

 พยาบาทวิตกเกิดข้ึนแลว ซ่ึงวิหิงสาวิตกเกิดข้ึนแลว  ซ่ึงอกุศลธรรมอัน ล า ม ก ท่ี

 เกิดข้ึนแลว 

  ภาวนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค อัน

 อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความ สละ ยอมเจริญธรรมวิจย-

 สัมโพชฌงค ยอมเจริญวิริยสัมโพชฌงค ยอมเจริญปติสัมโพชฌงค ยอม 

                                                           

 ๓๗อภิ.สงฺ. ๗๕/๔๑/๓๖๑. 



๑๐๗ 

 

 เจริญปสสัทธิสัมโพชฌงค  ยอมเจริญสมาธิสัม โพชฌงค ยอมเจริญอุเบกขา-

 สัมโพชฌงค อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ 

อนุรักขนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิต

อันเจริญท่ีเกิดข้ึนแลว คือ อัฏฐิกสัญญา (ความสําคัญรูในศพมีแตกระดูก) ปุฬวก

สัญญา (ความสําคัญรูในศพมีแตหนอน) วินีลกสัญญา (ความสําคัญรูในศพข้ิน

เขียว) วิปุพพกสัญญา (ความสําคัญรูในซากศพท่ีมีแตหนองแตกพลักนาเกลียด) 

วิจฉิทกสัญญา (ความสําคัญรูในศพชิ้น ๆ ทอน ๆ)  อุทธุมาตกสัญญา (ความ 

สําคัญรูในซากศพท่ีข้ึนพองนาเกลียด)37

๓๘ 

 

 ความเพียร ๔ อยางนี้ เปนความเพียรชอบท่ีควรประกอบใหมีในตนปธาน  ๔
 
เรียกอีกอยาง

วา สัมมัปปธาน ๔ หมายถึงความเพียรชอบ ความเพียรใหญ 

 ดังนั้น ความเพียรถือวาเปนธรรมท่ีสําคัญอยางยิ่ง หากวาไมมีความเพียรจะไมสามารถ

บรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลง ฉะนั้นพระพุทธเจาตรัสในอาฬวกสูตรวา “ลวงทุกขได

ดวยความเพียร”38

๓๙  

 เม่ือฤษีบําเพ็ญเพียรภาวนาในปา เพ่ือจะไดบรรเทาอกุศลท่ีเกิดข้ึนนั้น มีการปฏิบัติดังตอไปนี้   

 ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวนัต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อยมกะ เหลาพระฤาษีไดทําอาศรมสรางบรรณศาลา

ไวท่ีภูเขานั้น ผูมีตบะใหญมีนามชื่อวา นารทะ มีศิษยสี่หม่ืนคนบํารุงเรา ไดไปยังแมน้ําชื่ออมริกา 

ตะลอมเอาทรายมากอเปนเจดียทรายพระสถูปของพระสัมพุทธเจาผูทําท่ีสุดภพ เปนมุนี ท่ีไดมีแลว 

เปนเชนนี้ เหลาพระฤาษีไดทําสถูปนั้นใหเปนนิมิต เหลาพระฤาษีกอพระสถูปท่ีหาดทรายแลวปดทอง 

แลวเอาดอกกระดึงทอง ๓๐๐ ดอกมา เหลาพระฤาษีมีความอ่ิมใจ ประนมกรอัญชลีนมัสการท้ังเวลา

เย็นเวลาเชา ไหวพระเจดียทราย เหมือนถวายบังคมพระสัมพุทธเจาในท่ีเฉพาะพระพักตร ฉะนั้น ใน

เวลาท่ีกิเลสและความตรึกเก่ียวดวยกามเกิดข้ึน เหลาพระฤาษียอมนึกถึง เพงดูพระสถูปท่ีไดทําไวแลว 

อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจาผูนําสัตวออกจากท่ีกันดาร ผูนําชั้นพิเศษ ตักเตือนตนวา “ทานควรระวัง

กิเลสไว แนะทานผูนิรทุกข การยังกิเลสใหเกิดข้ึนไมสมควรแกทาน” ครั้งนั้น เม่ือเราคํานึงถึงพระสถูป

                                                           

 ๓๘อฺงฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔/๔๑. 

 ๓๙ส.ส. ๒๕/๘๔๓/๔๒๕. 



๑๐๘ 

 

ยอมเกิดความเคารพข้ึนพรอมกัน เหลาพระฤาษีบรรเทาวิตกท่ีนาเกลียดเสียไดเปรียบเหมือนชางตัว

ประเสริฐ ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน39

๔๐ 

 ความเพียรทางพระพุทธศาสนานั้น เปนเหตุใหเกิดสติ ดังนั้นพระพุทธเจาตรัสวา “ดูกร         

สารีบุตร ก็วิริยะของอริยสาวกนั้น เปนวิริยินทรีย ดวยวาอริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียรแลว 

พึงหวังขอนี้ไดวา จักเปนผูมีสติ”40

๔๑ 

 สรุปไดวา การขยันตาง ๆ ท่ีไมใชเพ่ือสรางความเพียรละกิเลส และสรางความเพียรสําหรับ

หลุดพนจากอกุศลนั้นเปนเพียงแคมีชื่อวาวิริยะเฉย ๆ ยังไมใชวิริยะพละ สวนวิริยะพละนั้น เพียรไมให

อกุศลกิดข้ึนในจิตของตน และรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อมไป   

 ๓.๓.๒ วิริยะพละในคัมภีรอรรถกถา  

 เพ่ือจะไดเขาใจวิริยะอยางถูกตอง วิริยะท่ีเปนกุศลนั้น ตองมีองคประกอบหลาย ๔ อยางท่ี

อรรถกถาจารยเรียกวาลักขณาทิจตุกะ มีดังตอไปนี้  

 (๑) อุสฺสาหนลกฺขณํ มีความอุตสาหะ เปนลักษณะ 

 (๒) สหชาตานํ อุปตฺถมฺภนรสํ มีการอุดหนุนคํ้าชูสหชาตธรรม เปนกิจ 

 (๓) อสํสีทนปจฺจุปฏานํ มีการไมยอทอถดถอย เปนผล 

 (๔) สํเวคปทฏานํ มีความสลด เปนเหตุใกล41๔๒ 

  เม่ือกลาถึงผูท่ีมีความเพียรในพระพุทธศาสนา ถือวาพระจักษุปาละเปนพระท่ีไมทอดท้ิงความ

เพียรจนบรรลุธรรม สมัยพุทธกาล พระองคหนึ่ง มีชื่อวา พระมหาปาละ ทานตั้งความเพียรในการ

ปฏิบัติธรรม อธิฐานวา “ทานผูมีอายุท้ังหลาย ขาพเจาจักให ไตรมาสนี้ นอมลวงไปดวยอิริยาบถ ๓ จัก

ไมเหยียดหลัง” หลังจากนั้นไมนาน โรคในจักษุของทานก็เกิดข้ึน หมอไดปรุงยาหยอดตาถวายใหแก

พระเถระ แมวาหมอสั่งวา ขณะท่ีหยอดน้ําลงในจักษุนั้นตองนอนหยอด ทานจึงมาพิจารณาวา  

  แนะ ปาลิตะผูมีอายุ ทานจงวามากอน ทานจักเห็นแกจักษุหรือจักเห็นแก

 พระพุทธศาสนา ก็ในสังสารวัฏอันมีท่ีสุดอันใครตามคนไปก็รูไมได การคณนานับตัว

 ทานผูบอดดวยจักษุหามีไม และพระพุทธเจาท้ังหลายก็ลวงไปหลายรอยหลายพัน 

                                                           

 ๔๐ขุ.อป. ๗๒/๘๘/๑๕๘-๑๖๐. 

 ๔๑สํ.ม. ๓๑/๑๐๑๘/๘๓. 

 ๔๒อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๘-๙.  



๑๐๙ 

 

 พระองคแลว ในพระพุทธเจาเหลานั้น พระพุทธเจาแมแตพระองคเดียวก็กําหนดไมได 

 ทานไดผูกใจไวเดี๋ยวนี้เองวา จักไมนอน จนตลอด ๓ เดือนภายในฤดูฝนนี้ เหตุฉะนั้น 

 จักษุของทานฉิบหายเสียหรือแตกเสียก็ตามเถิด ทานจงทรงแตพระพุทธศาสนาไวเถิด 

 อยาเห็นแกจักษุเลย 

               เม่ือกลาวสอนภูตกาย ไดภาษิตคาถาเหลานี้วา  

  จักษุท่ีทานถือวาของตัว เสื่อมไปเสียเถิด หูก็เสื่อมไปเสียเถิด กายก็เปน

 เหมือนกันอยางนั้นเถิด แมสรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ ก็เสื่อมไปเสียเถิด ปาลิตะ เหตุ

 ไฉน ทานจึงประมาทอยู จักษุท่ีทานถือวาของตัวทรุดโทรมไปเสียเถิด หูก็ทรุดโทรมไป

 เสียเถิด กายก็เปนเหมือนกันอยางนั้นเถิด แมสรรพสิ่งอันอาศัย กายนี้ก็ทรุดโทรมไป

 เสียเถิด ปาลิตะ เหตุไฉน ทานจึงประมาทอยู จักษุท่ีทานถือวาของตัวแตกไปเสียเถิด 

 หูก็แตกไปเสียเถิด รูปก็เปนเหมือนกันอยางนั้นเถิด แมสรรพสิ่งอันอาศัยกายนี้ก็แตก

 ไปเสียเถิด ปาลิตะ เหตุไฉน ทานจึงประมาทอยู42๔๓ 

 

 ครั้นพระเถระใหโอวาทแกตนเองดวย ๓ คาถาอยางนี้แลว ตั้งความเพียรปฏิบัติโดยไมยอม

นอน ลําดับนั้น พอมัชฌิมยามลวงแลว ท้ังดวงตา ท้ังกิเลส ของทานแตก (พรอมกัน) ไมกอนไมหลัง

กวากัน ทานเปนพระอรหันตสุกขวิปสสก เขาไปสูหองนั่งแลว วิริยะของพระเถระนั้น คือ ภาวนาปธาน 

และอนุรักขนาปธาน 

 วิริยะนั้นเองบางท่ีก็เรียกวาวิริยินทรีย โดยเหตุวา “ความเปนแหงบุคคลผูกลา ชื่อวาวิริยะ 

หรือการงานของบุคคลผูกลา ชื่อวาวิริยะ หรือวา ชื่อวาวิริยะ เพราะอรรถวาพึงดําเนินไป คือใหเปนไป

โดยวิธี คือโดยนัย โดยอุบาย วิริยะนั้นนั่นแหละ ชื่อวาอินทรีย ดวยอรรถวาเปนอธิบดีเพราะครอบงํา

โกสัชชะความเกียจคราน”43

๔๔ 

 อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอ่ืนในลักษณะของความเพียร 

ความเพียรนั่นแหละเปนอินทรีย ชื่อวาวิริยินทรีย ก็วิริยะนี้นั้นมีการอุปถัมภ คือคํ้าจุนไวเปนลักษณะ 

และมีความประคองไวเปนลักษณะ เหมือนอยางวา เรือนเกายอมตั้งอยูไดดวยเสาอ่ืนนํามาคํ้าจุนไว  

                                                           
๔๓ขุ.ธ.อ. ๔๐/๑๙-๒๐. 

 ๔๔อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๘-๙. 



๑๑๐ 

 

ฉันใด พระโยคาวจรก็เหมือนกันนั่นแหละ เปนผูไดอุปถัมภแลวดวยความอุปถัมภของความเพียร กุศล

ธรรมท้ังปวงจึงไมเสื่อมสูญไป พึงทราบความท่ีวิริยินทรียนั้นมีความอุปถัมภคือคํ้าจุนไวเปนลักษณะ

อยางนี้กอน ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรกะพระยามิลินทรวา มหาบพิตร วิริยะมี

การอุปถัมภคือคํ้าจุนไวเปนลักษณะ กุศลธรรมท้ังหมดมีวิริยอุปถัมภคํ้าจุนแลว ยอมไมเสื่อมไป เหมือน

เม่ือบานเกาจะพังไป ไดไมอ่ืนมาคํ้าจุนไว บานเรือนท่ีมีเสาอุปถัมภคํ้าจุนแลวนั่นแหละก็ไมพึงลมไป 

ฉะนั้น เหมือนอยางวา กองทัพนอยและกองทัพใหญทําสงครามกัน กองทัพนอยถอยรนมา ทีนั้นเขา

พึงกราบทูลพระราชา พระราชาพึงสงพลและพาหนะไป กองทัพของพระองคอันพลและพาหนะ

สนับสนุนแลว พึงยังกองทัพของขาศึกใหพายแพ ฉันใด วิริยะก็เหมือนกันนั่นแหละ ยอมไมทําให

สัมปยุตธรรมท่ีเกิดพรอมกันใหลาใหถอย ยอมยกคือยอมประคองไว ดวยเหตุนั้น จึงกลาววา วิริยะมี

ความประคองไวเปนลักษณะ44

๔๕ 

 อีกประการณหนึ่ง ในนิทเทสแหงวิริยินทรียมีการตีความวา วิริยะ มีสองอยาง คือ วิริยะทาง

กาย และวิริยะทางจิต อรรถกถาจารยจึงกลาววา  

  คําวา เจตสิโก นี้ทานกลาวเพ่ือแสดงถึงความท่ีวิริยะเปนเจตสิกโดยนิยม จริง

 อยู วิริยะนี้แมจะกลาวอยูวาเปนกายิกะคือเปนไปทางกายเพราะเกิดข้ึนแกบุคคลผู

 เดินจงกรมเปนตน ในสูตรท้ังหลายมี อาทิวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย วิริยะเปนไปทาง

 กายก็เปนวิริยสัมโพชฌงควิริยะท่ีเปนไปทางใจก็เปนวิริยสัมโพชฌงค วิริยะนี้ยอมมาสู 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ๔๕อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๘-๙. 



๑๑๑ 

 

 อุทเทสดวยประการ ฉะนี้ แตไมเปนไปทางกายเหมือนกายวิญญาณ ก็เพ่ือแสดงวา

 วิริยะนั้นเปนไปทางใจอยางเดียว จึงตรัสวา เจตสิโก (เปนเจตสิก)๔๖ 

 

 ไวพจนของวิริยะมีดังตอไปนี้ 

 ในพระไตรปฎกมีไวพจนหลายคํา เชน วิริยารมฺโภ ปรักกมะ อุยยามะ วายามะ อุตสาหะ เปน

ตนไป อรรถกถาจารยจึงไดกลาวถึงความตาง ๆ กันแตละคําศัพทดังตอไปนี้   

 (๑) คําวา วิริยารมฺโภ ไดแก การเริ่ม กลาวคือความเพียร  

 (๒) ท่ีชื่อวา ปรักกมะ ดวยอํานาจการกาวไปสูประโยชนอยางยิ่งขางหนา 

 (๓) ท่ีชื่อวา อุยยามะ ดวยอํานาจความพยายามเขาถึง  

 (๔) ท่ีชื่อวา วายามะ ดวยอํานาจความพากเพียร  

 (๕) ท่ีชื่อวา อุตสาหะ ดวยอํานาจแหงความอดทน 

 (๖) ท่ีชื่อวา อุสโสฬหี ดวยอํานาจแหงความอุตสาหะยิ่ง  

 (๗) ท่ีชื่อวา ถามะ ดวยอรรถะวาม่ันคง  

 (๘) ท่ีชื่อวา ธีติ เพราะทรงไวซ่ึงการสืบตอกุศล ดวยสามารถแหงการทรงไวซ่ึงจิตและเจตสิก

ท้ังหลาย หรือการเปนไปโดยไมขาดสายอีกนัยหนึ่ง ก็สภาวะนั้นชื่อวา นิกกมะ เพราะบรรเทากาม

ท้ังหลาย 

 (๙) วิริยะนั้นก็คือ ความบากบั่นไมยอทอดวยสามารถแหงการไมยอหยอนในปวัตติกาลอยาง

นี้วา จะเหลืออยูแตหนังเอ็นกระดูกก็ตามดังนี้ อธิบายวาความบากบั่นม่ันคง ความบากบั่นเด็ดเดี่ยว ก็

เพราะวิริยะนี้ไมทอดท้ิงฉันทะไมทอดท้ิงธุระ ไมใหความเกียจครานไดโอกาส ไมสละ นําความพอใจไม

ทอถอยในฐานะเปนเครื่องสรางกุศลกรรม ฉะนั้น จึงตรัสวา วิริยะไมทอดท้ิงฉันทะ ไมทอดท้ิงธุระ

เหมือนอยางวา ในสถานท่ีมีโคลนตมตามธรรมชาต ิเจาของโคกลาววา พวกเธอจงเอาโคตัวท่ีนําธุระไป

ไดมา โคนั้นแมจะคุกเขายันท่ีพ้ืนดินก็สูนําไปไมยอมใหแอกตกท่ีพ้ืนดิน ฉันใด วิริยะก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

ยอมไมทอดท้ิง ยอมประคองธุระไปในฐานะเปนเครื่องสรางกุศลกรรม ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาตรัส

วา วิริยะเปนธรรมประคับประคองธุระอยางดี (ธุรสมฺปคฺคาโห)  

 (๑๐) ธรรมท่ีชื่อวา วิริยินทรีย เพราะครองความเปนใหญในลักษณะแหงการประคับประคอง  

                                                           

 ๔๖อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๘๓. 



๑๑๒ 

 

 (๑๑) ท่ีชื่อวา วิริยพละ เพราะไมหวั่นไหวในเพราะความเกียจคราน 

 (๑๒) ชื่อวา สัมมาวายามะ เพราะความพยายามในกุศลอันนําออกจากสังสารวัฏตามความ

เปนจริง46

๔๗  ดังนั้น จึงกลาวไดวา วิริยารมฺโภ ปรักกมะ อุยยามะ วายามะ อุตสาหะ อุสโสฬหี ถามะ ธี

ติ วิริยินทรีย วิริยพละ และ สัมมาวายามะ มีความหมายเหมือนกันหมด  

 สาเหตุใหเกิดวิริยะ ๑๑ ประการมีดังตอไปนี้  

 อีกประการหนึ่ง ความเพียรนั้นเกิดข้ึนดวยเหตุ ๑๑ อยาง ธรรม ๑๑ ประการยอมเปนไปเพ่ือ

ความเกิดข้ึนแหงวิริยสัมโพชฌงค คือ  

  (๑) ความพิจารณาเห็นภัยในอบาย   

    (๒) ความเปนผูปกติเห็นอานิสงส  

  (๓) ความพิจารณาเห็นทางดําเนิน  

   (๔) ความเคารพในการเท่ียวบิณฑบาต   

    (๕) ความพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงมฤดก   

 (๖) ความพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงพระศาสดา   

 (๗) ความพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงชาติ   

 (๘) ความพิจารณาเห็นความเปนใหญแหงสพรหมจารี   

 (๙) ความหลีกเวนบุคคลเกียจคราน  

 (๑๐) ความคบหาบุคคลปรารภความเพียร   

 (๑๑) ความนอมใจไปในวิริยะนั้น47

๔๘
 

 สรุปไดวา อรรถกถาจารยไดกลาวถึงองคประกอบของวิริยะนั้นมี ๔ อยาง องคประกอบ

ดังกลาวเรียกวา “ลักขณาทิจตุกก” ถาองคประกอบครบกอนจึงจะเรียกวาวิริยะ ดังนั้น พระในสมัย

พุทธกาลบางรูปมีความเพียรในการปฏิบัติเปนอยางมาก แมวาอุปสรรคเกิดข้ึนก็ไมทอถอย ท่ีวิริยะเกิด 

ข้ึนนั้นไมไดเกิดข้ึนเองตามลําพังมีสาเหตุ ๑๑ ประการ  

 

 

 

                                                           

 ๔๗อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๘๓-๖. 

 ๔๘ที.ม.อ. ๑๔/๓๓๖.  



๑๑๓ 

 

 ๓.๓.๔ วิริยะพละในคัมภีรปกรณวิเสส  

 ศัพทวา “เพียร หรือ ความเพียร มีความหมายตามพจนานุกรมวา ความบากบั่น ความกลา

แข็ง ความพยายาม จนกวาจะสําเร็จ บากบั่น ตรงกับภาษาสันสกฤตวา วีรฺย ตรงกับภาษาบาลีวา     

วิริย”๔๙  

 ในหนังสือ The Art of Power กลาวถึงวิริยพละวา “ความเพียร คือ พละอันท่ีสอง สามารถ

ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสูงข้ึน แตจําเปนตองดํารงคงเอาไวซ่ึงการปฏิบัติ หามปลอยวาง 

และลึมเพ่ือจะปฏิบัติ ตองปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติทุกวันดวยครอบครัว เพ่ือน และสังคม”49

๕๐  

พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ใหความหมายวิริยะไววา “หมายถึง ความเพียร ความบากบั่น 

ความเพียรเพ่ือจะละความชั่ว ประพฤติความดี ความพยายามทํากิจ ไมทอถอย เปนขอท่ี ๕ ในบารมี 

๑๐ ขอ ๓ ในโพชฌงค ๗ ขอ ๒ ในอิทธิบาท ๔”๕๑  ดังนั้น ฐิตินันดร กาญจนวิโรจนจึงกลาววา  

เม่ือรูวาอะไรเปนสิ่งท่ีไมดีเปนอกุศล ทําแลวสรางความเดือดรอนใหผูอ่ืนแมน

กระท่ังตนเอง ก็ตองระวังไมใหเกิดข้ึน ถากระทําอยูแลวก็พยายามละเสีย เชน การพูด

ไมสุภาพ หยาบคาย ถาใชคําเหลานี้จนเหมือนวาเปนนิสัย ก็พยายามละเสีย และระวัง

คําพูดในครั้งตอ ไปไมใหเกิดข้ึนอีก 

ถาเปนเรื่องของความดีงาม ทําแลวสบายใจมีความสุข กอประโยชนใหแก

ตนเองและผูอ่ืนแลว ตองรักษาเอาไวและพยายามใหเกิดมากข้ึน เชน ความเมตตาตอ

สัตวและผูท่ีดอยกวา เปนความดี ถามีอยูตองพยายามรักษาใหม่ันคง ถายังไมเกิดก็

เพียรพยายามใหเกิด โดยพยายามไมทํารายหรือกลั่นแกลงสัตวเหลานั้น แลวพยายาม

ใหเกิดความสงสาร และเอ็นดูตอสัตวเหลานั้น โดยคิดเอาเหตุผลตาง ๆ มาชวยทําให

จิตออนโยนลง51

๕๒ 

 

                                                           
๔๙ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหา 

นคร : ศิริวัฒนาอินเตอรพริ้นท, ๒๕๔๖), หนา ๘๐๒. 
๕๐Thich Nhat Hanh, The Art of Power, op. cit., p 27. 
๕๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พจนานุกรมพุทธศาสนฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้ง

ท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หนา ๒๓๖. 
๕๒ฐิตินันดร กาญจนวิโรจน, “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอริยมรรค", วิทยานิพนธ-

ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), ๒๕๕๓, หนา 

๒๒๓. 



๑๑๔ 

 

 เม่ือสรุปแลว วิริยะในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะไดกลาวดังตอไปนี้ 

 วิริยะพละ คือ วิริยะเจตสิก ยอมเขาประกอบกับโสภณจิตท้ัง ๕๙ ดวง ไดแก กามาวจรโสภณ

จิต ๒๔ ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง และโลกุตตรจิต ๘ หรือนับอยางพิศดารก็ท้ัง 

๙๑ ดวง  ไดแก โสภณจิต ๒๔  ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง และโลกุตตรจิต ๔๐ 

กลาวคือ โสภณจิตท้ัง ๕๙ หรือ ๙๑ ดวง ไมวาจะเปนจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดข้ึน วิริยะเจตสิกก็จะเขา

ประกอบพรอมกันทันที52

๕๓  มีความหมายดังตอไปนี้ 

 ความเพียรในกามาวจรโสภณจิต ไดแก สรางความเพียรในบุญกิริยาวัตถุมี ๑๐ คือ  ๑) ทาน

มัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน คือ การใหสิ่งท่ีเปนประโยชนสุขแกผูท่ีไดรับ ๒) สีลมัย บุญสําเร็จ

ดวยการรักษาศีล คือรักษากายวาจาใจใหเปนปกติ ไมเปนการเบียดเบียนผูอ่ืน ๓) ภาวนามัย บุญ

สําเร็จดวยการเจริญภาวนา คือ การอบรมจิตใจใหกุศลอันประเสริฐเกิดข้ึน และใหเจริญยิ่งข้ึนดวย   

๔) อปจายนมัย บุญสําเร็จดวยประพฤติออนนอมตอผูใหญ คือการแสดงคารวะและออนนอมแกผูท่ี

เจริญดวย ชาติวุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ  ๕) เวยยาวัจจมัย บุญสําเร็จดวยการขวนขวายในกิจท่ีชอบคือ

สงเคราะหชวยเหลือกิจการท่ีเก่ียวแกปริยัติ และปฏิบัติ ๖) ปตติทานมัย บุญสําเร็จดวยการแบงสวน

บุญใหแกผูอ่ืน คือ อุทิศสวนกุศลใหผูมีคุณตลอดจนสรรพสัตวท้ังหลาย ๗) ปตตานุโมทนามัย บุญ

สําเร็จดวยการอนุโมทนาสวนบุญของผูอ่ืน คือ การเห็นดีเห็น ชอบและคลอยตามดวยความอ่ิมใจใน

สวนบุญท่ีมีผูอุทิศใหนั้น ๘) ธัมมัสสวนมัย บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม คือ ตั้งใจสดับตรับฟงพระธรรม

เทศนา แมฟงการสั่งสอนวิชาทางโลกท่ีไมมีโทษ ก็สงเคราะหเขาขอนี้ ๙) ธัมมเทสนามัย บุญสําเร็จ

ดวยการแสดงธรรมใหผูอ่ืนฟง คือ การแสดงธรรมแกผูท่ีประสงคฟงธรรม แมการสั่งสอนวิชาทางโลกท่ี

ไมมีโทษก็สงเคราะหเขาในขอนี้ ๑๐) ทิฏุชุกัมม การทําความเห็นใหถูกตองตรงตามความเปนจริง

อยางนอยก็ตองถึง กัมมัสสกตาปญญา คือรูวาสัตวมีกรรมเปนของตน ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เปนตน53

๕๔   

 โลกุตตรจิตก็ประกอบดวยความเพียรเชนกัน ในการเจริญมรรคมีองค ๘ นั้นจําเปนตองมี

ความพยายามกอนจึงจะประสบความสําเสร็จ  

 สรุปไดวา โสภณจิตมีหลายระดับ ดังนั้น วิริยะก็มีหลายระดับเชนกัน เม่ือเขาประกอบกับ

กามาวจรโสภณจิตก็ วิริยะนั้นเปนแคกามาวจรวิริยะ เม่ือประกอบกับรูปาวจรจิตก็เปนรูปาวจรวิริยะ 

                                                           

 ๕๓พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, อางแลว, หนา ๘. 

 ๕๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๙. 



๑๑๕ 

 

เม่ือเขาประกอบกับอรูปาวจรจิตก็เปนระดับอรูปาวจรวิริยะ และเม่ือเขาประกอบกับโลกุตตระจิตก็

วิริยะนั้นจะเปนระดับโลกุตตระ   

 

๓.๔ สติพละ  

 ๓.๔.๑ สติพละในพระไตรปฎก  

 สติในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา คือ เปนการระลึกพิจารณาในทางท่ีเปนกุศล ฉะนั้น ความ 

หมายของสติในพระไตรปฎกจะมีความในการเจริญสมถ และวิปสสนา จะไดเห็นพระผูมีพระภาคได

ตรัสในสติปฏฐานสูตรนั้นวา  

 “ตูกรภิกษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพ่ือลวงความ

โศกและปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระ

นิพพานหนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ”54

๕๕ ไดแก 

 ๑. ดูกรภิกษุท้ังหลายภิกษุ ในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู ไดแก (๑) มีสติหายใจ

เขา มีสติหายใจออก เม่ือหายใจเขายาวก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว เม่ือหายใจออกยาวก็รูชัดวาเรา

หายใจออกยาว เม่ือหายใจเขาสั้นก็รูชัดวาเราหายใจเขาสั้น เม่ือหายใจออกสั้นก็รูชัดวาเราหายใจออก

สั้น (๒) พิจารณาเม่ือเดินก็รูชัดวา ‘เราเดิน’ เม่ือยืนก็รูชัดวา ‘เรายืน’ เม่ือนั่งก็รูชัดวา ‘เรานั่ง’ หรือ

เม่ือนอนก็รูชัดวา ‘เรานอน’ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับ

ในกายอยู หรือ พิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับในกายอยู (๓) พิจารณาทําความ

รูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ ทําความรูสึกตัวในการแลดู การเหลียวดู ทําความรูสึกตัวในการคู

เขา การเหยียดออก ทําความรูสึกตัวในการครองสังฆาฏิ บาตร และจีวร ทําความรูสึกตัวในการฉัน 

การดื่ม การเค้ียว การลิ้ม ทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระและปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน 

การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง (๔) พิจารณาเห็นกายนี้ ตั้งแตฝาเทาข้ึนไปเบื้องบน 

ตั้งแตปลายผมลงมาเบื้องลาง มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยสิ่งท่ีไมสะอาดชนิดตาง ๆ วา ‘ในกายนี้ 

มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไสใหญ 

ลําไสเล็ก อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขนน้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไข

ขอ มูตร’ (๕) พิจารณาเห็นกายนี้ตามท่ีตั้งอยูตามท่ีดํารงอยูโดยความเปนธาตุวา ‘ในกายนี้ มีธาตุดิน 

                                                           

 ๕๕ที.ม. ๑๔/๒๗๓/๒๐๙. 



๑๑๖ 

 

ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตลุมอยู’ (๖) เม่ือเห็นซากศพอันเขาท้ิงไวในปาชาซ่ึงตายแลว ๑ วัน ตายแลว ๒ วัน 

หรือตายแลว ๓ วัน เปนศพข้ึนอืด ศพเขียวคล้ํา ศพมีน้ําเหลืองเยิ้ม แมฉันใด นํากายนี้เขาไป

เปรียบเทียบใหเห็นวา ‘ถึงกายนี้ก็มีสภาพอยางนั้น มีลักษณะอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไป

ได 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู หรือ

พิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในท้ังภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกายอยู พิจารณา

เห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับในกายอยู 5 5๕๖ 

คือ การเจริญสติตามกาย เพ่ือจะไดพิจารณาใหทราบถึงความเปนจริงของกาย เพราะมนุษยเรามักจะ

มองเห็นแคสิ่งท่ีเปนภาพลวงตาแลวมีความสุขกับความคิดท่ีสรางข้ึน  

 ๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ไดแก จารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู อยางไร 

คือ ภกิษุในธรรมวินัยนี้ เม่ือเสวยสุขเวทนา ก็รูชัดวา ‘เราเสวยสุขเวทนา’ เม่ือเสวยทุกขเวทนา ก็รูชัด

วา ‘เราเสวยทุกขเวทนา’ เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนา ก็รูชัดวา ‘เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา’ เม่ือเสวย

สุขเวทนาท่ีมีอามิส ก็รูชัดวา ‘เราเสวยสุขเวทนาท่ีมีอามิส’ เม่ือเสวยสุขเวทนาท่ีไมมีอามิส ก็รูชัดวา 

‘เราเสวยสุขเวทนาท่ีไมมีอามิส’ เม่ือเสวยทุกขเวทนาท่ีมีอามิส ก็รูชัดวา ‘เราเสวยทุกขเวทนาท่ีมี

อามิส’ เม่ือเสวยทุกขเวทนาท่ีไมมีอามิส ก็รูชัดวา ‘เราเสวยทุกขเวทนาท่ีไมมีอามิส’ เม่ือเสวยอทุกขม

สุขเวทนาท่ีมีอามิส ก็รูชัดวา ‘เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีมีอามิส’ เม่ือเสวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมมี

อามิส ก็รูชัดวา ‘เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาท่ีไมมีอามิส’ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในเวทนาท้ัง 

หลายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในเวทนาท้ังหลายอยู 5 6๕๗ คือ การเจริญสติในเวทนา เพ่ือจะได

พิจารณาใหทราบถึงตามความเปนจริงของเวทนา เพราะเวทนาดังกลาว มีความเกิดแลวเสื่อมไปอยู

ตลอดเวลาเหมือนกระแสน้ําไหลอยูตอลดกาล  

 ๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ไดแก  พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู อยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัย

นี้ จิตมีราคะ  ก็รูชัดวา ‘จิตมีราคะ’ จิตปราศจากราคะ  ก็รูชัดวา ‘จิตปราศจากราคะ’ จิตมีโทสะ  ก็รู

ชัดวา ‘จิตมีโทสะ’ จิตปราศจากโทสะ  ก็รูชัดวา ‘จิตปราศจากโทสะ’ จิตมีโมหะ  ก็รูชัดวา ‘จิตมี

โมหะ’ จิตปราศจากโมหะ  ก็รูชัดวา ‘จิตปราศจากโมหะ’ 

                                                           

 ๕๖ที.ม. ๑๔/๒๗๔-๒๘๗/๒๑๐-๒๒๑. 

 ๕๗ที.ม. ๑๔/๒๘๘/๒๒๑-๒. 



๑๑๗ 

 

 จิตหดหู  ก็รูชัดวา ‘จิตหดหู’ จิตฟุงซาน  ก็รูชัดวา ‘จิตฟุงซาน’ จิตเปนมหัคคตะ  ก็รูชัดวา 

‘จิตเปนมหัคคตะ’ จิตไมเปนมหัคคตะก็รูชัดวา ‘จิตไมเปนมหัคคตะ’ จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูชัดวา ‘จิตมี

จิตอ่ืนยิ่งกวา’ จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูชัดวา ‘จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา’ จิตเปนสมาธิก็รูชัดวา ‘จิตเปน

สมาธิ’ จิตไมเปนสมาธิก็รูชัดวา ‘จิตไมเปนสมาธิ’ จิตหลุดพนแลว  ก็รูชัดวา ‘จิตหลุดพนแลว’ จิตไม

หลุดพน  ก็รูชัดวา ‘จิตไมหลุดพน’ 

 ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกอยู หรือ

พิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในท้ังภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในจิตอยู พิจารณาเห็น

ธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู 5 7

๕๘ คือ 

การเจริญสติในจิต เพ่ือจะไดพิจารณาใหทราบถึงความเปนจริงของจิต เพราะจิตดังกลาว มีความเกิด

แลวเสื่อมไปอยูตลอดเวลาเหมือนกระแสน้ําไหลอยูตอลดกาล  

 ๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ไดแก  

 ๑. พิจารณา นิวรณ ๕ อยู คือ (๑) เม่ือกามฉันทะ (ความพอใจในกาม) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา 

‘กามฉันทะภายในของเรามีอยู’ หรือเม่ือกามฉันทะภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา ‘กามฉันทะภายในของเรา

ไมมีอยู’ (๒) เม่ือพยาบาท (ความคิดราย) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา ‘พยาบาทภายในของเรามีอยู’ หรือ

เม่ือพยาบาทภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา ‘พยาบาทภายในของเราไมมีอยู’ การเกิดข้ึนแหงพยาบาทท่ียัง 

(๓) เม่ือถีนมิทธะ (ความหดหูและเซ่ืองซึม) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา ‘ถีนมิทธะภายในของเรามีอยู’ หรือ

เม่ือถีนมิทธะภายในไมมีอยูก็รูชัดวา ‘ถีนมิทธะภายในของเราไมมีอยู’ (๔) เม่ืออุทธัจจกุกกุจจะ (ความ

ฟุงซานและรอนใจ) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา‘อุทธัจจกุกกุจจะภายในของเรามีอยู’ หรือเม่ืออุทธัจจกุกกุจ

จะภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา ‘อุทธัจจกุกกุจจะภายในของเราไมมีอยู’ (๕) เม่ือวิจิกิจฉา (ความลังเล

สงสัย) ภายในมีอยู ก็รูชัดวา ‘วิจิกิจฉาภายในของเรามีอยู’ หรือเม่ือวิจิกิจฉาภายในไมมีอยู ก็รูชัดวา 

‘วิจิกิจฉาภายในของเราไมมีอยู’ การเกิดข้ึนแหงนิวรณท่ียังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

การละนิวรณท่ีเกิดข้ึนแลวมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และนิวรณท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปอีก

ดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

                                                           

 ๕๘ที.ม. ๑๔/๒๘๙/๒๒๒-๓. 



๑๑๘ 

 

 ๒. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลาย คือ อุปาทานขันธ ๕ อยูวา ‘รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณเปนอยางนี้ ความเกิดแหงรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเปนอยางนี้ 

ความดับแหงรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเปนอยางนี้  

 ๓. พิจารณาอายตนะภายใน ๖ และอายตนะภายนอก ๖ อยู คือ (๑) รูชัดตา รูชัดรูป 

สังโยชนใดอาศัยตาและรูปท้ังสองนั้นเกิดข้ึนก็รูชัดสังโยชนนั้น (๒) รูชัดหู รูชัดเสียง สังโยชนใดอาศัยหู

และเสียงท้ังสองนั้นเกิดข้ึนก็รูชัดสังโยชนนั้น (๓) รูชัดจมูก รูชัดกลิ่น สังโยชนใดอาศัยจมูกและกลิ่นท้ัง

สองนั้นเกิดข้ึน ก็รูชัดสังโยชนนั้น (๔) รูชัดลิ้น รูชัดรส สังโยชนใดอาศัยลิ้นและรสท้ังสองนั้นเกิดข้ึนก็รู

ชัดสังโยชนนั้น (๕) รูชัดกาย รูชัดโผฏฐัพพะ สังโยชนใดอาศัยกายและโผฏฐัพพะท้ังสองนั้นเกิดข้ึน ก็รู

ชัดสังโยชนนั้น (๖) รูชัดใจ รูชัดธรรมารมณ สังโยชนใดอาศัยใจและธรรมารมณท้ังสองนั้นเกิดข้ึน ก็รู

ชัดสังโยชนนั้น การเกิดข้ึนแหงสังโยชนท่ียังไมเกิดข้ึนมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น การละสังโยชนท่ี

เกิดข้ึนแลวมีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น และสังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปอีก มีไดดวยเหตุใด 

ก็รูชัดเหตุนั้น 

 ๔. การพิจารณาเห็นโพชฌงค ๗ คือ เม่ือสติสัมโพชฌงค ธัมมวิจยสัมโพชฌงค วิริย          

สัมโพชฌงคปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคภายในมีอยู ก็

รูชัดวา ‘สัมโพชฌงคภายในของเรามีอยู’ หรือเม่ือสัมโพชฌงคภายในไมมีอยูก็รูชัดวา ‘สัมโพชฌงค

ภายในของเราไมมีอยู’ การเกิดข้ึนแหงสัมโพชฌงคท่ียังไมเกิดข้ึน มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้นและ

ความเจริญบริบูรณแหงสัมโพชฌงคท่ีเกิดข้ึนแลว มีไดดวยเหตุใด ก็รูชัดเหตุนั้น 

 ๕. พิจารณาอริยสัจ ๔ คือ ๑) รูชัดตามความเปนจริงวา ‘นี้ทุกข’ คือ ชาติ (ความเกิด) เปน

ทุกข ชรา (ความแก) เปนทุกข มรณะ (ความตาย) เปนทุกข โสกะ (ความโศก) ปริเทวะ (ความคร่ํา

ครวญ) ทุกข (ความทุกขกาย) โทมนัส (ความทุกขใจ) อุปายาส (ความคับแคนใจ) เปนทุกข การ

ประสบกับอารมณอันไมเปนท่ีรักเปนทุกข ความพลัดพรากจากอารมณอันเปนท่ีรักเปนทุกขการไมได

สิ่งท่ีตองการเปนทุกข โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ๒) รูชัดตามความเปนจริงวา ‘นี้ทุกขสมุทัย’ 

คือ ตัณหานี้เปนเหตุเกิดข้ึนในภพใหม สหรคตดวยความกําหนัดยินดี เปนเหตุเพลิดเพลินในอารมณ

นั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา  ๓) รูชัดตามความเปนจริงวา ‘นี้ทุกขนิโรธ’ ความดับ

กิเลสไมเหลือดวยวิราคะ ความปลอยวาง ความสละคืน ความพน ความไมติด ๔) รูชัดตามความเปน

จริงวา ‘นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา’ คือ อริยมรรคมีองค ๘ ไดแก (๑) สัมมาทิฏฐิ (เห็นชอบ) คือ 

ความรูในทุกข (ความทุกข) ความรูในทุกขสมุทัย (เหตุเกิดแหงทุกข) ความรูในทุกขนิโรธ (ความดับ



๑๑๙ 

 

แหงทุกข) ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ขอปฏิบัติใหถึงความดับแหงทุกข) (๒) สัมมาสังกัปปะ 

(ดําริชอบ) คือ ความดําริในการออกจากกาม ความดําริในการไมพยาบาท ความดําริในการไม

เบียดเบียน (๓) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) คือ เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดเท็จ เจตนาเปนเหตุงด

เวนจากการพูดสอเสียด เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการพูด

เพอเจอ (๔) สัมมากัมมันตะ (กระ ทําชอบ) คือ เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการฆาสัตว เจตนาเปนเหตุ

งดเวนจากการถือเอาสิ่งของท่ีเจาของเขาไมไดให เจตนาเปนเหตุงดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 

(๕) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ) (๖) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) คือ ๑) สรางฉันทะพยายาม

ปรารภความเพียรประคองจิต มุงม่ันเพ่ือปองกันบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึน ๒. สรางฉันทะ 

พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุงม่ันเพ่ือละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๓) สรางฉันทะ 

พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุงม่ันเพ่ือทํากุศลธรรมท่ียังไมเกิดข้ึนใหเกิดข้ึน ๔) สราง

ฉันทะ พยายาม ปรารภความเพียร ประคองจิต มุงม่ันเพ่ือความดํารงอยู ไมเลือนหาย ภิญโญภาพ 

ไพบูลย เจริญเต็มท่ีแหงกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว (๗) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) คือ ๑) พิจารณาเห็นกายใน

กายอยู  ๒) พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู ฯลฯ ๓) พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ฯลฯ        

๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังหลายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัส

ในโลกได (๘) สัมมาสมาธิ (ตั้งจิตม่ันชอบ) คือ ๑. สงัดจากกามและอกุศลธรรมท้ังหลาย บรรลุ

ปฐมฌานท่ีมีวิตกมีวิจาร มีปติ และสุขอันเกิดจากวิเวกอยู ๒. เพราะวิตกวิจารสงบระงับไป บรรลุทุติย

ฌานท่ีมีความผองใสภายใน มีภาวะท่ีจิตเปนหนึ่งผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีแตปติและสุขอันเกิดจาก

สมาธิอยู ๓. เพราะปติจางคลายไป มีจิตเปนอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะอยู และเสวยสุขดวยกาย 

(นามกาย) บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะท้ังหลายกลาวสรรเสริญวา ‘ผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข’      

๔. เพราะละสุขและทุกขได เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปกอนแลวบรรลุจตุตถฌานท่ีไมมีทุกขไมมี

สุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู”58

๕๙ 

 ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาบางท่ีการในการเจริญสตินั้น ใชคําวา ไมประมาท ในอัปปมาท

สูตรนั้นพระพุทธเจากลาววา “รอยเทาของสัตวท้ังหลายท่ีเท่ียวไปบนแผนดิน เหลาใดเหลาหนึ่ง 

รอยเทาเหลานั้นท้ังหมด ยอมถึงความรวมลงในรอยเทาชาง รอยเทาชางโลกกลาววา เปนยอดของ

รอยเทาเหลานั้น เพราะความเปนของใหญ แมฉันใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย กุศลธรรมเหลาใดเหลาหนึ่ง ก็

                                                           

 ๕๙ที.ม. ๑๔/๒๙๐-๒๙๙/๒๒๓-๒๕๓. 



๑๒๐ 

 

ฉันนั้นเหมือนกันแลกุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไม

ประมาท ความไมประมาทบัณฑิตกลาววา เปนยอดของกุศลธรรมเหลานั้น”59

๖๐ 

 สตินั้นเองมีชื่อเรียกหลายอยาง เชน สตินทรีย สติพละ สัมมาสติ ดังนั้นในพระอภิธรรมกลาว

วา “สติ ความตามระลึก ความหวนระลึก  สติ  กิริยาท่ีระลึก  ความทรงจํา ความไมเลื่อนลอย ความ

ไมลืม สติ สตินทรีย กําลังคือสติ สัมมาสติ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา สตพิละ มีในสมัยนั้น”60

๖๑ 

 ในอาฬวกสูตร พระผูมีพระภาคตรัสวา “ขามอรรณพไดดวยความไมประมาท” 6 1

๖๒  คือ เปน

การแสดงถึงความสําคัญของสติ หากวาขาดสติก็จะไมสามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ และ

ความหลงได  

  สรุปไดวา การระลึกท่ีไมสามารถบรรเทาอกุศลนั้นไมใชสติพละ สวนสติพละนั้น คือ ความ

ระลึกท่ีใหเกิดปญญา เขาใจเรื่องไตรลักษณ แลวสามารถทําใหจิตบริสุทธิ์ ดังนั้น ในมหาสติปฎฐาน

สูตรดังกลาว จะสอนวิธีเจริญสติอยางถูกตอง และอยางละเอียด  

  ๓.๔.๒ สติะพละในคัมภีรอรรถกถา           

 ๑) ความหมายสต ิ

 อรรถกถาจารยใหความหมายสติเพ่ิมเดิมและ สตินั้นเองท่ีชื่อวาสตินทรียดังตอไปนี้  

 ธรรมท่ีชื่อวา สติ เพราะเปนเหตุระลึก หรือวา ยอมระลึกเอง หรือวา เปนเพียงการระลึก

เทานั้น ก็สตินั้น ชื่อวาอินทรีย ดวยอรรถเปนอธิบดี โดยครอบงําความเปนผูหลงลืมดวยสติ อีกอยาง

หนึ่ง ชื่อวาอินทรีย เพราะครองความเปนใหญในลักษณะแหงการอุปการะ สตินั่นแหละเปนอินทรีย 

ชื่อวาสตินทรีย ก็สตินี้นั้นมีการระลึก (การไมฟนเฟอน) เปนลักษณะและมีการเขาไปประคองไวเปน

ลักษณะ62

๖๓  

 ๒) อุปมาอุปไมยของสติ 

 อรรถกถาจารยไดใหอุปมาอุปไมยของสติในพระอภิธรรมดังตอไปวา สติยอมใหกําหนด ยอม

ใหระลึกกุศลกรรมโดยชอบ เหมือนขุนคลังของพระราชารักษารัตนะ ๑๐ อยาง ยอมยังพระราชาให

กําหนด ใหระลึกถึงอิสริยสมบัติในเวลาเย็นเวลาเชา ฉะนั้น ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระ

                                                           

 ๖๐องฺ.ทสก. ๓๘/๑๕/๓๕. 

 ๖๑อภิ.สงฺ. ๗๕/๔๒/๓๖๑.  

 ๖๒สํ.ส. ๒๕/๘๔๓/๔๒๕. 
 ๖๓อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๙. 



๑๒๑ 

 

พรพระราชาวา มหาบพิตร ขุนคลังของพระเจาจักรพรรดิ ยอมใหพระเจาจักรพรรดิใหระลึกถึงอิสริย

สมบัติท้ังเวลาเย็นและเวลาเชาวา ขาแตเทวะ ชางมีประมาณเทานี้ มามีประมาณเทานี้ รถมีประมาณ

เทานี้ พลเดินเทามีประมาณเทานี้ เงินมีประมาณเทานี้ ทองมีประมาณเทานี้ สมบัติท้ังปวงมีประมาณ

เทานี้ ขอเทวะจงระลึกถึงอิสริยสมบัตินั้น ฉันใด ขอถวายพระพรมหาบพิตร สติก็ฉันนั้นเหมือนกันแล 

ยอมใหระลึกถึงกุศลธรรมท้ังหลาย คือ สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ 

เหลานี้ อินทรีย ๕ เหลานี้ พละ ๕ เหลานี้ โพชฌงค ๗ เหลานี้ นี้อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้

สมถะ นี้วิปสสนา เหลานี้เปนอริยสัจ นี้เปนวิชชา นี้เปนวิมุตติ เหลานี้เปนโลกุตรธรรม มหาบพิตร สติ

มีการระลึกเปนลักษณะอยางนี้แล63

๖๔ จึงกลาวไดวา ในการเจริญกรรมฐานทุก ๆ ครั้งสติจะประกอบอยู

ดวย 

 ๓) การเจริญสติตามอิริยาบถ 

 วิธีการเจริญสติในขณะท่ีกําลังเดิน นั่ง ยืนอยางไมใหโอกาสใหกิเลสเกิดข้ึนตามแนวของพระ

มหาปุสสเทวเถระนั้น พระอรรถกถาจารยไดกลาวไวในสีลักขันธมีดังตอไปนี้   

 ภิกษุเหลานั้นทําขอตกลงกันอยางนี้แลว ไปภิกขาจาร มีแผนหินในระหวางทาง ครึ่งอุสภ ๑ 

อุสภ ครึ่งคาวุต และ ๑ คาวุต เดินมนสิการกรรมฐานดวยสัญญานั้นเทียว ถากิเลสเกิดข้ึนแกใคร ๆ 

ในขณะเดิน เธอยอมขมกิเลสนั้น ตรงนั้นแหละ เม่ือไมอาจจะขมไดอยางนั้น ตองยืนอยู ครั้งนั้น ภิกษุ

แมท่ีตามมาขางหลังภิกษุนั้นก็ตองยืนอยู ภิกษุนั้นเตือนตนเองวา ภิกษุนี้รูวาวิตกเกิดข้ึนแกทาน ทาน

ทํากรรมไมสมควรแลวดังนี้ เจริญวิปสสนาแลวกาวลงสูอริยภูมิไดในท่ีนั้นเอง เม่ือไมอาจจะขมไดอยาง

นั้นก็นั่ง ตอมาภิกษุแมท่ีตามมาขางหลังภิกษุนั้นก็ตองนั่ง มีนัยดังกลาวนั่นแหละ แมเม่ือไมอาจจะกาว

ลงสูอริยภูมิก็ขมกิเลสนั้นไว เดินมนสิการกรรมฐานเรื่อยไป ภิกษุนั้นจะไมยางเทาดวยจิตท่ีปราศจาก

กรรมฐาน หากยางเทาไป ตองถอยกลับมายังท่ีเดิมอีก ดุจพระมหาปุสสเทวเถระผูอยูอาลินทกวิหาร 6 4

๖๕ 

วิธีการดังกลาวเปนขอวัตรปฏิบัติของพระเถระสมัยกอนปฏิบัติกันมา   

 ๔) ความสําคัญของสติ 

 สติมีความสําคัญตอในการบรรเทาอกุศลเปนอยางมาก ดังนั้น อรรถกถาจารยไดกลาวถึง 

บทบาทของสติในพระอภิธรรมวา สติใครครวญคติท้ังหลายแหงธรรมท่ีเปนประโยชน และไมเปนประ-  

                                                           

 ๖๔อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๙. 

 ๖๕ที.สี.อ. ๑๑/๔๒๓.  



๑๒๒ 

 

โยชน รูวาธรรมท้ังหลายมีกายทุจริตเปนตนเหลานี้ วาไมมีประโยชน ยอมบรรเทาธรรมท่ีไมเปน

ประโยชน รูวาธรรมมีกายสุจริตเปนตนเหลานี้เปนประโยชน ยอมประคับประคองธรรมท่ีเปน

ประโยชน เหมือนปริณายกแกวของพระเจาจักรพรรดิ รูสิ่งท่ีไมเปนประโยชน และสิ่งท่ีเปนประโยชน

ของพระเจาจักรพรรดิ ยอมนําสิ่งท่ีไมเปนประโยชนออกไป ยอมนอมเขามาซ่ึงสิ่งเปนประโยชน ฉะนั้น 

ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรพระราชาวา มหาบพิตร ปริณายกแกวของพระเจา

จักรพรรดิ ยอมรูสิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชนแกพระเจาจักรพรรดิวา สิ่งเหลานี้เปน

ประโยชนแกพระราชา สิ่งเหลานี้ไมเปนประโยชน สิ่งเหลานี้เปนอุปการะ สิ่งเหลานี้ไมเปนอุปการะ 

ดังนี้ จากนั้นก็จะบรรเทา (กําจัด) สิ่งไมเปนประโยชน ยอมประคับประคองสิ่งท่ีเปนประโยชน ฉันใด 

ขอถวายพระพรมหาบพิตร สติฉันนั้นเหมือนกันแล เม่ือเกิดข้ึน ยอมใครครวญคติท้ังหลายแหงธรรมท่ี

เปนประโยชน และไมเปนประโยชนวา ธรรมเหลานี้เปนประโยชน ธรรมเหลานี้ไมเปนประโยชน ธรรม

เหลานี้มีอุปการะ ธรรมเหลานี้ไมมีอุปการะ ดังนี้ จากนั้นยอมบรรเทา (กําจัด) ธรรมท่ีไมเปนประโยชน 

ยอมประคับประคองธรรมท่ีเปนประโยชน มหาบพิตร สติมีการประคับประคองเปนลักษณะอยางนี้แล

65

๖๖ หมายความวา การเจริญสติทําใหรูวาสิ่งท่ีตนกําลังทํา สิ่งท่ีตนกําลังพูดจา และสิ่งท่ีตนกําลังคิดนั้น

วามีประโยชหรือไม เม่ือทราบวาการกระทําของตนไมถูกตองก็จะสามารถบรรเทาได ดังนั้น จึงกลาว

ไดวา สติมีบทบาทอยางมากในการบรรเทาอกุศล   

 ๕) ลักขณาทิจตุกะของสติ 

 สติเจตสิก คือความระลึกรูอารมณและยับยั้งมิใหจิตตกไปในอกุสล ความระลึกอารมณท่ีเปน

กุสล ความระลึกไดท่ีรูทันอารมณ สติ เปนธรรมท่ีมีอุปการะมากตองใชสติตอเนื่องกันตลอดเวลา 

ในทางเจริญวิปสสนาหรือเจริญสมาธิ มุงทางปฏิบัติซ่ึงเปนทางสายเดียวท่ีจะหลุดพนจากกิเลสไปได 

โดยเจริญสติปฏฐานทาง กาย เวทนา จิต ธรรม มีสติระลึกรูอยูเนื่อง ๆ วา กายมีปฏิกูล ฯลฯ สติมี

ลักขณาทิจตุกะ ดังนี้  ๑) อปลาปนลกฺขณา มีความระลึกไดในอารมณเนือง ๆ คือ มีความไมประมาท 

เปนลักษณะ ๒) อสมฺโมหรสา มีการไมหลงลืมเปนกิจ ๓) อารกฺขปจฺจุปฏานา มีการรักษาอารมณเปน 

 

                                                           

 ๖๖อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๙-๓๓๑. 



๑๒๓ 

 

ผล ๔) ถิรสฺาปทฏานา มีการจําไดแมนยําเปนเหตุใกล 6 6๖๗  ๔ ประการดังกลาว คือ องคประกอบ

ของสติ   

 อรรถกถาจารยไดกวาถึงไวพจนชองสติมีดังตอไปนี้ 

 (๑) ในนิทเทสแหงสตินทรีย ธรรมท่ีชื่อวา สติ ดวยสามารถแหงการลึก การระลึกนี้เปนบท

แสดงสภาวะของสติ ชื่อวา อนุสสติ ดวยสามารถการตามระลึกเพราะการระลึกบอย ๆ 

 (๒) ชื่อวา ปฏิสสต ิดวยอํานาจการระลึกเฉพาะโดยการระลึกดุจไปขางหนา อีกอยางหนึ่ง คํา

ท่ีกลาวแลวนี้เปนเพียงเพ่ิมเติมดวยอุปสรรค อาการท่ีระลึก  

 (๓) ชื่อวา สรณตา ก็เพราะคําวา สรณตาเปนชื่อแหงการระลึกท้ัง ๓ ฉะนั้น เพ่ือท่ีจะปฏิเสธ

คําท่ีเปนชื่อท้ัง ๓ นั้น จึงกระทําสตศัพท (คือ ตรัสถึงสติ) อีก ในท่ีนี้มีอธิบายวา ภาวะท่ีระลึกคือสติ 

 (๔) สติ ชื่อวา ธารณตา เพราะทรงจําสิ่งท่ีไดฟงและไดเรียนมา ภาวะท่ีไมเลอะเลือน  

 (๕) ชื่อวา อปลาปนตา ดวยอรรถวาหยั่งลงคือการไหลเขาไปในอารมณเปรียบเหมือนกระ 

โหลกน้ําเตาเปนตน ลอยอยูบนน้ําไมจมน้ํา ฉันใด สติก็ฉันนั้น ตั้งอยูในอารมณไมจมลง เพราะสติยอม

ไปตามอารมณ ฉะนั้นพระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา อภิลาปนตา (ความไมเลอะเลือน) 

 (๖) สติ ชื่อวา อสัมมุสนตา (ความไมหลงลืม) เพราะความไมหลงลืมในการงานท่ีทําและคําพูด

ท่ีลวงมานานได  

 (๗) สติ ชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญในลักษณะแหงการอุปการะ อินทรีย คือ 

สติ เรียกวา สตินทรีย สตินั่นเองเปนอินทรียเรียกวา สตินทรีย  

 (๘) สติ ชื่อวา สติพละ เพราะไมหวั่นไหวในเพราะความประมาท สติชื่อวา สัมมาสติ เพราะ

เปนสติตามความเปนจริง เปนสตินําออกเปนสติในกุศล 6 7

๖๘ ดังนั้น จึงกลาวไดวา สติ หรือ อนุสสติ   

สรณตา ปฏิสสติ ธารณตา อปลาปนตา อสัมมุสนตา สตินทรีย สติพละดังกลาว มีความหมาย

เหมือนกันหมด 

                                                           

 ๖๗อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๓๑.  

 ๖๘อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๘๖-๗. 



๑๒๔ 

 

 อรรถกถาจารยกลาวถึง สวนธรรมอ่ืนอีก ๔ ประการยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงสติ

สัมโพชฌงค คือ ๑) สติสัมปชัญญะ  ๒) การหลีกเวนคนลืมสติ  ๓) การคบบุคคลมีสติตั้งม่ัน  ๔) ความ

นอมจิตไปในธรรมนั้น68

๖๙
 

 อรรถกถาจารย ไดกลาวถึงสติดวา สติ ยอมใหระลึกกุศลกรรมโดยชอบ ไดแกระลึกถึงสติ-   

ปฎฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗ เปนตน สติใครครวยคติ

ท้ังหลายแหงธรรมท่ีเปนประโยชน และไมเปนประโยชน แลวยอมประคับประคองธรรมท่ีเปน

ประโยชน 

 ๓.๔.๔ สติพละในคัมภีรปกรณวิเสส  

 การเจริญสตินั้น มีสองสองอยางไดแก ๑) สติระดับโลกิยะ ๒) สตระดับโลกุตตระ สําหรับสติ

ระดับโลกิยะ คือ สมถ ๔๐ ตามท่ีพระอนุรุทธาจารย ไดกลาวถึงวิธีการเจริญสติในพระอภิธัมมัตถ

สังคหะ ดังตอไปนี้  

(๑) กสิณ ๑๐ ไดแก ๑) ปฐวีกสิณ คือเพง ดิน ๒) อาโปกสิณ คือเพง น้ํา ๓) เตโชกสิณ คือ

เพง ไฟ ๔) วาโยกสิณ คือเพง ลม ๕) นีลกสิณ คือเพง สีเขียว ๖) ปตกสิณ คือเพง สีเหลือง ๗) โลหิต

กสิณ คือเพง สีแดง ๘) โอทาตกสิณ คือเพง สีขาว ๙) อากาสกสิณ คือเพง ท่ีวางเปลา ๑๐) อาโลก

กสิณ คือเพง แสงสวาง69

๗๐ 

(๒) อสุภะ ๑๐ กัมมัฏฐานวาดวย ไมงาม ไดแก ๑) อุทธุมาตกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด โดยมี

อาการข้ึนพอง ๒) วินีลกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด เนา ข้ึนเขียว ๓) วิปุพพกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด มี

น้ําเหลือง น้ําหนองไหลออกมา ๔) วิฉิททกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด โดยถูกตัดขาดเปนทอน ๆ ๕) วิก

ขายิตกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด ถูกสัตวแทะกัดกิน เหวอะหวะ ๖) วิกขิตตกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด มือ 

เทา ศีรษะอยูคนละทางสองทาง ๗) หตวิกขิตตกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด โดยถูกสับฟนยับเยิน ๘) โลหิต

กอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด มีโลหิตไหลอาบ ๙) ปุฬุวกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด มีหนอนไชท่ัวรางกาย     

๑๐) อัฏฐิกอสุภะ ศพท่ีนาเกลียด เหลือแตกระดูกกระจัดกระจายไป70

๗๑ 

(๓) อนุสสติ ๑๐ กัมมัฏฐานวาดวย ตามระลึก ไดแก  

๑) พุทธานุสสติ คือ การระลึกถึงคุณของพระพุทธเจา พระคุณขององคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจานั้นมีเปนเอนกประการ สุดท่ีจะพรรณนา แตเม่ือรวบรัดกลาวโดยยอแลวก็มี ๙ ประการ คือ 

                                                           

 ๖๙สํ.ม.อ. ๓๐/๒๘๐.       
๗๐พระอนุรุทธาจารย, อภิธัมมัตถสังหบาลี และ อภิธัมมัตถวิภาวินีฏีกา, พิมพครั้ง ๘, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หนา ๓๙๔.   
๗๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙๕. 



๑๒๕ 

 

๑. อรหํ เปนผูไกลจากขาศึก คือ กิเลส อีกนัยหนึ่งวา เปนผูท่ีไมมีท่ีรโหฐาน หมายความวา 

แมแตในท่ีลับก็ไมกระทําบาป 

๒. สมฺมาสมฺพุทฺโธ เปนผูท่ีตรัสรูโดยชอบดวยพระองคเอง 

๓. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เปนผูท่ีถึงพรอมดวยวิชาและจรณะ วิชาและจรณะนี้ไดแสดงแลวใน 

ปริจเฉทท่ี ๗ ตอน สัพพสังคหะ ตรงมัคคอริยสัจจ ขอใหดูท่ีนั่นดวย 

๔. สุคโต แปลวา ทรงไปแลวดวยดี ซ่ึงในท่ีนี้มีความหมายถึง ๔ นัย คือ (๑) เสด็จไปงาม คือ

ไปสูท่ีบริสุทธิ์ อันเปนท่ีท่ีปราศจากโทษภัยท้ังปวง ซ่ึงหมายถึง อริยสัจจท้ัง ๔ (๒) เสด็จไปสูฐานะอัน

ประเสริฐ คือ อมตธรรม อันเปนธรรมท่ีสงบระงับจากกิเลสและกองทุกขท้ังปวง (๓) เสด็จไปในท่ีถูกท่ี

ควร คือพนจากวัฏฏะ ไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดอีกตอไป (๔) ทรงตรัสไปในทางท่ีถูกท่ีชอบ คือ

ทรงเทสนาในสิ่งท่ีเปนความจริงและเปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกผูฟง ประมวลลักษณะแหงพระพุทธ

ดํารัสไดเปน ๖ ลักษณะ ดังจะแสดงโดยยอท่ีสุด ดังนี้ (๑) ไมจริง ไมกอปรดวยประโยชน ไมเปนท่ีรักท่ี

ชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส (๒) ไมจริง ไมกอปรดวยประโยชน แมจะเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ก็ไมตรัส 

(๓) จริง แตไมกอปรดวยประโยชน ไมเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ไมตรัส (๔) จริง แตไมกอปรดวย

ประโยชน แมจะเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน ก็ไมตรัส (๕) จริงและกอปรดวยประโยชนถึงจะไมเปนท่ี

รักท่ีชอบใจของผูอ่ืนก็รูกาลท่ีจะตรัส (๖) จริงและกอปรดวยประโยชนและเปนท่ีรักท่ีชอบใจของผูอ่ืน

ดวยก็รูกาลท่ีจะตรัส 

๕. โลกวิทู พระพุทธองคทรงรูโลกอยางแจมแจงดวยประการท้ังปวง คือ ทรงรูจักโลก รูจัก

เหตุเกิดของโลก รูจักธรรมท่ีดับของโลก และรูจักทางปฏิบัติใหถึงธรรมท่ีดับของโลก 

อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการแจงโลกท้ัง ๓ คือ สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก ๑) สังขาร

โลก หมายถึง สังขารธรรม คือ รูปนาม ไดแก จิต เจตสิก รูปท้ังหมด ซ่ึงเกิดข้ึนดวยเหตุ ปจจัย ดวย

การปรุงแตง ทําใหหมุนเวียนไปในสังสารวัฏฏ ๒) สัตวโลก บาลีเปน สัตตโลก หมายถึง บุคคล คือสัตว

ท้ังหลายท้ังปวง ซ่ึงทรงแจง ประเภท (บุคคล ๑๒) เหตุใหเกิด นิสัย จริต บารมี แหงสัตวเหลานั้น

ท้ังสิ้น ๓) โอกาสโลก หมายถึง ภูมิ อันเปนท่ีตั้งแหงสังขารธรรม คือ เปนท่ีอาศัยเกิด อาศัยอยูของสัตว

ท้ังหลายซ่ึงมีจํานวนรวม ๓๑ ภูมิ 

๖. อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ทรงสามารถฝกอบรมสั่งสอนแนะนําผูท่ีสมควรฝกไดเปนอยาง

เลิศไมมีใครเสมอเหมือน ท้ังนี้เพราะทรงทราบอัธยาศัยของสัตวนั้น ๆ 

๗. สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ทรงเปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ซ่ึงไมมีศาสดาใดจะ

เทียมเทา เพราะทรงนําสัตวท้ังหลายใหพนจากกองทุกขได 

๘. พุทฺโธ ทรงเห็นทุกอยาง (สพฺพทสฺสาวี) ทรงรูทุกสิ่ง (สพฺพฺู) ทรงตื่น ทรงเบิกบานดวย

ธรรม 



๑๒๖ 

 

๙. ภควา ทรงเปนผูท่ีมีบุญท่ีประเสริฐสุด ทรงสามารถจําแนกธรรมสั่งสอนสัตวตามควร

แกอัตตภาพของสัตวนั้น ๆ71

๗๒ 

๒) ธัมมานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของพระธรรม พระธรรมในท่ีนี้หมายถึง มัคค ๔ ผล ๔ 

นิพพาน ๑ และพระปริยัติธรรม รวมนับเปน ๑๐ จึงเปนธรรม ๑๐  ประการดวยกัน คุณของธรรม ๑๐ 

ประการนี้ เม่ือกลาวรวบยอด โดยยอแลว ก็มี ๖ อยาง คือ 

๑. สวากฺขาโต เปนธรรมท่ีทรงตรัสไวดีแลว สมบูรณท้ังอรรถและพยัญชนะ ดีพรอมท้ัง

เบื้องตน ทามกลางและในท่ีสุด คุณธรรมขอนี้หมายถึง พระปริยัติธรรม 

๒. สนฺทิฏโก เปนธรรมท่ีผูศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นไดดวยตนเอง คุณธรรมขอนี้หมายถึงโล

กุตตรธรรมท้ัง ๙ 

๓. อกาลิโก เปนธรรมท่ีพึงปฏิบัติไดและใหผลทันทีในลําดับนั้นเลยทีเดียว โดยไมตองรอเวลา 

หรือมีระหวางค่ันแตอยางใด คุณธรรมขอนี้หมายถึง มัคคจิต ๔ 

๔. เอหิปสฺสิโก เปนธรรมท่ีใหผลไดอยางแทจริง จนสามารถท่ีจะทําใหพิสูจนได คุณธรรมขอนี้

หมายถึงโลกุตตรธรรมท้ัง ๙ 

๕. โอปนยิโก เปนธรรมท่ีควรนอมนํามาใหบังเกิดแกตน และทําใหแจงแกตน หมายความวา 

ควรบําเพ็ญเพียรใหเกิดมัคคจิต ผลจิต ก็จะแจงซ่ึงพระนิพพาน คุณธรรมขอนี้หมายถึง โลกุตตรธรรม

ท้ัง ๙ เหมือนกัน 

๖. ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ เปนธรรมท่ีผูรูก็รูไดเฉพาะตนเอง ผูอ่ืนหารูดวยไมวา มัคคเรา

เจริญ ผลเราบรรลุ นิโรธเราไดแจงแลว เปนการรูดวยการประจักษแจงอยางท่ีเรียกวา ประจักขสิทธิ 72๗๓ 

๓) สังฆานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ พระอริยสงฆ สงฆในท่ีนี้ หมายถึง พระสงฆสาวก

ของพระผูมีพระภาคเจาท่ีเรียกวาพระอริยสงฆ คือผูท่ีบรรลุมัคคผล คุณของพระอริยสงฆมี ๙ ประการ 

คือ ๑. สุปฏิปนฺโน เปนสาวกท่ีปฏิบัติดีแลวชอบแลว 

๒. อุชุปฏิปนฺโน เปนสาวกท่ีปฏิบัติตรงแลว 

๓. ญายปฏิปนฺโน เปนสาวกท่ีปฏิบัติธรรมอันเปนเครื่องออกจากทุกข 

๔. สามีจิปฏิปนฺโน เปนสาวกท่ีปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 

๕. อาหุเนยฺโย เปนสาวกท่ีควรแกสักการท่ีเขานํามาบูชา 

๖. ปาหุเนยฺโย เปนสาวกท่ีควรแกสักการท่ีเขาจัดไวตอนรับ 

๗. ทกฺขิเนยฺโย เปนสาวกท่ีควรรับทักษิณาทาน 

                                                           
๗๒รวบรวมโดย นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี,  คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉท่ี 

๗, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท), หนา ๒๕-๓๐. 
๗๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๐-๓๑. 



๑๒๗ 

 

๘. อฺชลีกรณีโย เปนสาวกท่ีควรแกการกราบไหว 

๙. อนุตฺตรํ ปฺุญกฺเขตฺตํ โลกสฺส เปนเนื้อนาบุญอยางยอดเยี่ยมของโลก ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา

73

๗๔ 

๔) สีลานุสสติ ระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ สีล การระลึกถึงความบริสุทธิ์ของสีลท่ีไดสมาทาน

หรือรักษาอยูนั้น  

๕) จาคานุสสต ิระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ การบริจาคท่ีเต็มไปดวยความบริสุทธิ์ เกิดความอ่ิม

เอิบใจในการเสียสละปราศจากการนึกหวงแหน ไมหวังชื่อเสียง ไมหมายไดหนา และไมมีการโออวด 

การบริจาคทานเปนบาทเบื้องตนท่ีทําใหผูทรงสีล และสีลเปนบาทใหเกิดสมาธิอีกตอหนึ่ง 

๖) เทวตานุสสติ การระลึกถึงกุสลธรรมของตนมีสัทธาเปนตนอยูเนือง ๆ โดยนึกถึงเทวดา 

นึกถึงพรหมท้ังหลาย เปนตัวอยางหรือเปนองคพยานวา ผูบริบูรณดวยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ มี 

สัทธา หิริ โอตตัปปะ พหุสัจจะ วิริยะ สติ ปญญานี้ เม่ือจุติจากโลกนี้ไปแลว ยอมไปบังเกิดในเทวโลก 

ในพรหมโลกนั้น กุสลธรรมเหลานี้ในจิตใจของเราก็มีอยู คงจะสงผลใหไปสูสุคติไดเชนเดียวกัน เม่ือ

ระลึกอยูเชนนี้ จิตใจก็จะไมดิ้นรน ไมกระสับกระสาย ไมฟุงซาน มีแตจะสงบระงับ ซ่ึงเปนทางใหเกิด

สมาธิไดงาย 

๗) อุปสมานุสสต ิระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ พระนิพพาน ท่ีมีสภาพเปนสันติสุข สงบจากกิเลส

ท้ังหลาย และหมดสิ้นจากความทุกขท้ังปวง เปนธรรมท่ีคลายความกําหนัด กําจัดความมัวเมา ดับ

ความกระหาย คลายความอาลัย สิ้นตัณหา ตัดวัฏฏะ พนจากเครื่องรอยรัด ดับสนิท พนจากการปรุง

แตง เม่ือระลึกถึงคุณของพระนิพพานอยูเนือง ๆ จิตใจก็สงบ ไมกระสับกระสาย อยางแนนอน 

๘) มรณานุสสต ิระลึกถึงบอย ๆ ถึงความท่ีจะตองตาย  

๙) กายคตาสต ิ การระลึกถึงอาการ ๓๒ ของตนอยูเนือง ๆ วาลวนแตเปนสิ่งปฏิกูลท้ังนั้น จึง

ไมเปนท่ีนาปรารถนาของบัณฑิต ระลึกไดเชนนี้ ยอมจะคลายความมีทิฏฐิมานะ ถือตัวถือตนลงไดมาก

ทีเดียว ทิฏฐิมานะนอยลง สมาธิก็ยอมดีมากข้ึน กายคตาสตินี้สามารถเจริญไดเพียงปฐมฌานเทา

นั้นเอง ไมสูงไปกวานั้น  

๑๐) อานาปาณสติ ระลึกถึงลมหายใจเขา ลมหายใจออก74

๗๕ 

(๔) อัปปมัญญา ๔ กัมมัฏฐานวาดวย แผไปไมมีประมาณ  

๑) เมตตา การแผความรักใคร ความปรารถนาดีตอสัตวท้ังหลายใหมีความสบายความสุขโดย

ท่ัวกัน ไมเลือกชาติ ชั้น วัณณะ  

                                                           
๗๔เรื่องเดียวกัน, หนา  ๓๑-๓๒. 
๗๕พระอนุรุทธาจารย, อภิธัมมัตถสังหบาลี และ อภิธัมมัตถวิภาวินีฏีกา, พิมพครั้ง ๘, อาง

แลว, หนา ๓๙๕. 



๑๒๘ 

 

๒) กรุณา การแผความสงสารตอสัตวท้ังหลายท่ีกําลังไดรับความทุกขอยูหรือท่ีจะไดรับความ

ทุกขตอไปในภายหนา โดยไมเลือก ชาติ ชั้น วัณณะ 

๓) มุทิตา การแผความชื่นชมยินดีตอสัตวท้ังหลายท่ีกําลังไดรับความสุขอยู หรือท่ีจะไดรับ

ความสุขตอไปในภายหนา โดยไมเลือก ชาติ ชั้น วัณณะ 

๔) อุเบกขา การวางเฉยตอสัตวท้ังหลาย ดวยอาการวางตนเปนกลาง ไมรักใคร ไมสงสาร ไม

ชื่นชมยินดี ไมมีอคติแตประการใดๆ โดยไมเลือกชาติ ชั้น วัณณะ75

๗๖ 

(๕) อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ กัมมัฏฐานวาดวย หมายรูความปฏิกูลในอาหาร 76

๗๗ 

(๖) จตุธาตุววัตถานะ ๑ กัมมัฏฐานวาดวย กําหนดธาตุท้ัง ๔77

๗๘ 

(๗) อรูป ๔ กัมมัฏฐานวาดวย อรูปกัมมัฏฐาน 

๑) อรูปกัมมัฏฐานเบื้องตน ชื่อ กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ คือ เพงอากาศความวางเปลาเวิ้ง

วางไมมีท่ีสิ้นสุดนั้นเปนอารมณ โดยบริกรรมวา “อากาโส อนนฺโต ความวางไมมีท่ีสุด” ซ่ึงสามารถให

เกิด อากาสานัญจายตนฌานจิตได 

๒) อรูปกัมมัฏฐานท่ี ๒ ชื่อ อากาสานัญจายตนฌาน คือเพงวิญญาณความรูท่ีรูวาอากาศไมมี

ท่ีสิ้นสุดนั้นเปนอารมณ โดยบริกรรมวา “วิฺญานํ อนนฺตํ วิญญาณไมมีท่ีสิ้นสุด” ซ่ึงสามารถใหเกิด 

วิญญาณัญจายตนฌานจิตได 

๓) อรูปกัมมัฏฐานท่ี ๓ ชื่อ นัตถิภาวบัญญัติ คือเพงความไมมีอะไรเปนอารมณ โดยบริกรรม

วา “นตฺถิ กิฺจิ นิดหนึ่งก็ไมมี” หนอยหนึ่งก็ไมมี ซ่ึงสามารถใหเกิด อากิญจัญญายตนฌานจิตได 

๔) อรูปกัมมัฏฐานท่ี ๔ ชื่อ อากิญจัญญายตนฌาน คือเพงความรูท่ีรูวานิดหนึ่งก็ไมมี หนอย

หนึ่งก็ไมมีนั้นเปนอารมณ ความรูถึงข้ันนี้เปนความรูท่ีละเอียดออนมากเหลือเกิน จึงบริกรรมวา “เอตํ 

สนฺตํ เอตํ ปณีตํ สงบหนอ ประณีตหนอ” ซ่ึงสามารถใหเกิด เนวสัญญานาสัญญายตนฌานจิตได78๗๙ 

 ดั้งแตเริ่มเจริญสติในสมถกรรมฐาน จนถึงอุปจารภาวนานั้น เปนชวงกอนจะบรรลุฌาน 

เรียกวามหากุสลจิต ซ่ึงเปนกามาวจรสมาธิจิตเทานั้นดังนั้นในพระอภิธมฺมตฺถสงฺคหจึงกลาววา “ตโต 

ปฏาเยว ปริปนฺถวิปฺปหีนา กามาวจรสมาธิสงฺขาตา อุปจารภาวนา นิปฺผนฺนา นาม โหติ”79

๘๐   

 

                                                           
๗๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙๕. 
๗๗เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙๕.  
๗๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙๕. 
๗๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๓๙๕. 

 ๘๐พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยาสห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห- 

ฏีกา, อางแลว, หนา ๕๓.  



๑๒๙ 

 

  สมถภาวนานั้น มี ๓ ดังตอไปนี้  

 ๑) บริกรรมภาวนา คําวา ภาวนา แปลวา อบรมใหมีข้ึน อบรมใหเกิดข้ึน และใหเจริญยิ่งข้ึน

ดวย ดังนั้นบริกรรมภาวนา จึงรวมแปลวา อบรมใหมีการกําหนดใจข้ึน อบรมใหเกิดการทองบนในใจ

ข้ึน การบําเพ็ญใหมีข้ึนกัมมัฏฐานท่ีกําลังเพงอยูนั้นเรียกวา บริกรรมนิมิต ภาวนาจิตท่ีมีบริกรรมนิมิต

เปนอารมณนั่นแหละไดชื่อวา บริกรรมภาวนา และเม่ือกลาวโดยอํานาจแหงสมาธิ ก็ไดชื่อวา บริกรรม

สมาธินิมิตท่ีถึงกับติดตาติดใจนั้น เรียกวา อุคคหนิมิต แตภาวนาจิตท่ีมีอุคคหนิมิตเปนอารมณ ก็ยังคง

เรียกวาบริกรรมภาวนา (บริกรรมสมาธิ) อยูอยางเดิม  

 ๒) อุปจารภาวนา คําวา อุปจาระ แปลวา ใกล บริเวณรอบ ๆ ดังนั้น อุปจารภาวนา จึงรวม

แปลวาอบรมใกลเขาไปแลว หมายความวาใกลจะไดฌานแลว ใกลจะถึงอัปปนาภาวนาแลวการเพง

กัมมัฏฐานจนถึงปฏิภาคนิมิตเม่ือใด เม่ือนั้นแหละไดชื่อวา อุปจารภาวนา และเม่ือกลาวโดยอํานาจ

แหงสมาธิ ก็มีชื่อวา อุปจารสมาธิ  

 ๓) อัปปนาภาวนา คําวา อัปปนา แปลวา แนบแนน หมายความวา แนบอยูกับอารมณนั้นจน

แนนแฟนไมโยกคลอน หรือแสไปในอารมณอ่ืน อีกนัยหนึ่งแปลวา ทําลายกิเลสมีนิวรณ เปนตน ดังนั้น 

อัปปนาภาวนา จึงรวมมีความหมายวา อบรมจนแนบแนนในอารมณท่ีเพง กิเลสไมสามารถมารบกวน

ได ตอจากนี้ อุปจารภาวนา เกิดข้ึนแลว ก็เพงปฏิภาคนิมิตนั้นโดย อุปจารสมาธิใหเปนไปอยางสมบูรณ 

พยายามรักษาจนปฏิภาคนิมิตนั้นแนบแนน ไมใหหายไปไดแลว ฌานจิตก็ยอมจะเกิดข้ึน ตรงนี้แหละท่ี

ไดชื่อวา อัปปนาภาวนา เม่ือกลาวโดยอํานาจแหงสมาธิ ก็มีชื่อวา อัปปนาสมาธิ80๘๑
 

 ชวงท่ีเจริญสติตามภาวนา ๓ ประการดังกลาว สติในปริกรรมภาวนา และอุปจารภาวนานั้น 

ยอมเขาประกอบกับกามาวจรโสภณจิต สวนอัปปนาภาวนานั้น ยอมเขาประกอบกับรูปาวจรโสภณจิต 

และอรูปาวจรโสภณจิต 

 สวนการเจริญสติในวิปสสนาก็เชนกัน ในชวงท่ีเริ่มเจริญอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา จนถึง

โคตรภูญาณนั้น คือ สติพละท่ีประกอบกามาวจรโสภณจิต หลังจากนี้ไปกอนจึงจะเรียกวาสติท่ี

ประกอบดวยโลกุตตรจิต ดังนั้น พระอภิธมฺมตฺถสงฺคห จึงกลาววา “ตโต ปรํ โคตฺรภูจิตฺตํ นิพฺพานมา-

ลมฺพิตฺวา ปุถุชฺชนโคตฺตมภิภวนฺตมริยโคตฺตมภิสมฺโภนฺตฺจ ปวตฺตติ”81

๘๒ 

                                                           

 ๘๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๒.  

 ๘๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๖. 



๑๓๐ 

 

 พระพรหมคุณาภรณไดกลาวถึงความหมายของสติไววา “สติ หมายถึง ความระลึกไดนึกได 

ความไมเผลอ การคุมใจไวกับกิจ หรือกุมจิตไวกับสิ่งท่ีเก่ียวของ (กายอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน) จําการท่ี

ทําและคําท่ีพูดแลวแมนานได”๘๓ นอกจากนี้ยังหมายถึง “ความระมัดระวัง ความตื่นตัวตอหนาท่ี 

ภาวะท่ีพรอมอยูเสมอในการคอยรับรูตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเขามาเก่ียวของ และตระหนักรูวาควรปฏิบัติตอสิ่ง 

นั้น ๆ อยางไร”๘๔ 

 ทานพุทธทาสภิกขุ กลาวไววา “สติ แปลวา แลน การแลน เปนการแลนมาของความรู แลน

มาแหงความทรงจํา สติเปนเครื่องขนสง หากเรามีปญญามากหรือความจํามาก แตแลนมาไมทันกับ

เวลาท่ีมีเหตุการณเกิดข้ึน นั่นคือไมมีสติ สติจึงเปนเครื่องขนสงความรู ความจํามาใชใหทันเวลาท่ี

เกิดข้ึน”๘๕ 

 พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธัมมสามิ กลาวไววา สติหมายถึงการสักแตรับรูโดยไมมีการคิดไว

ลวงหนา ไมมีอคติ หรือการตีคาใด ๆ สติยังหมายถึงการรับรูวามีสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนตรงหนาในปจจุบัน

ขณะ และทายท่ีสุด สติยังหมายถึงสภาวจิตซ่ึงมีธรรมชาติท่ียืดหยุนและพินิจสํารวจตรวจสอบ 

 ฉะนั้น คําอธิบายท่ีมักนิยมใชบงบอกลักษณะของ สติ ก็คือ การเปดกวางรับรูทุกอยาง 

ยืดหยุน ไมใชปฏิกิริยาโตตอบแตเปนผูกระทําอาการเอง ความสุขุม รอบคอบไมประมาท ความรูสึก

สงบสบายกับตัวเอง การสอดสองเฝาดูอยางวองไว การระลึกท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันขณะดวยประสบ- 

การณตรง และการอยูกับปจจุบันขณะ การสํารวจ การเรียนรูท่ีจะยอมรับสิ่งท่ีไมคาดหวัง การยอมรับ

ความจริงของชีวิต การปลอยวาง เกราะกําบัง เปนตน85

๘๖  

                                                           

 ๘๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ

ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักสจํากัด), ๒๕๕๑, หนา ๓๙๕. 

 ๘๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, 

๒๕๔๙, หนา ๘๐๔. 

 ๘๕พุทธทาสภิกขุ, สติ, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : จักรานุกุลการพิมพ), ๒๕๒๘, หนา

๒๐-๒๑. 

  ๘๖Venerable Dr.Khammai Dhammasami, Mindfulness Meditation Made Easy, 

แปลโดย มณฑาทิพย คุณวัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บุญศิริการพิมพ), พ.ศ 

๒๕๕๓, หนา ๒๓๑.   



๑๓๑ 

 

 สรุปไดวา วิธีการเจริญสติตามท่ีอาจารยตาง ๆ สอนนั้น หากวาเปนเพ่ือบรรเทาความยึดติด 

จนทําใหเกิดโทษตามมา ความเครียดท่ีทําลายตนและผูอ่ืน และความหลงก็ ถือวาเปนการเจริญสติ

อยางถูกตอง วิธีการเจริญสติแบบใหมท่ีสามารถทําใหจิตใจสงบก็ คือ สติเชนกัน  

 

๓.๕ สมาธิพละ 

 สมาธิ คือ ความตั้งม่ันแหงจิต ภาวะท่ีจิตสงบนิ่งจับอยูท่ีอารมณอันเดียว ไดแก ๑) ขณิกสมาธิ 

สมาธิชั่วขณะ ๒) อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแนวแน ๓) อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน 8 6๘๗ ดังนั้น การท่ีมี

ความตั้งม่ันในการทําบุญทําทาน รัษาศิล เปนตนนั้นเรียกวา ขณิกสมาธิ เพราะเปนแคชั่วขณะ ตอมา

เม่ือเจริญสมถกรรมฐาน หรือ วิปสสนากรรมฐาถึงข้ันใกลจุดท่ีจะบรรลุฌานเรียกวา อุปจารสมาธิ 

สมาธิท่ีจวนจะแนวแน ตอมาสมาธิในขณะท่ีกําลังเกิดรูปฌาน (คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 

จตุตถฌาน) อรูปฌาน และโลกุตตรสมาธิอยูนั้นเรียกวาอัปปนาสมธิ สมาธิท่ีแนวแน  

 ๓.๕.๑ สมาธิพละในพระไตรปฎก 

 สมาธิในพระพุทธศาสนา คือ การตั้งม่ันในอารมณกรรมฐานอันใดอันหนึ่งจนเกิดความสงบสุข 

ดวยการสามารถบรรเทาอกุศล การเจริญสมาธิมีความแตกตางกันไป บางทานเจริญสมาธิเพ่ือบรรลุ

ฌาน บางทานเจริญสมาธิเพ่ือเกิดญาณในไตรลักษณ บางทานเจริญสมาธิเพ่ือจะหลุดพนจากโลภะ 

โทสะ และโมหะ เม่ือสรุปแลว ตามสมาธิสุตรกลาวดังตอไปนี้ 

๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติ

และสุขอันเกิดแตวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมี

วิตกไมมีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะ เสวยสุข

ดวยนามกายเพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระอริยะสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ 

อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ไดมี

อุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมาก

แลว ยอมเปนไปเพ่ือความอยูเปนสุขในปจจุบัน 

                                                           
๘๗พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับบประประมวลธรรม, พิมพ

ครั้งท่ี ๑๒, อางแลว, หนา ๔๓. 

 



๑๓๒ 

 

๒) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มนสิการอาโลกสัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา วา กลางคืนเหมือน

กลางวัน กลางวันเหมือนกลางคืน มีใจอันสงัด ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตใหมีความสวางอยู ดูกร

ภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือไดญาณทัสสนะ  

๓) ภิกษุในธรรมวินัยนี้รูแจงเวทนาท่ีเกิดข้ึน รูแจงเวทนาท่ีตั้งอยู รูแจงเวทนาท่ีดับไป รูแจง

สัญญาท่ีเกิดข้ึน รูแจงสัญญาท่ีตั้งอยู รูแจงสัญญาท่ีดับไป รูแจงวิตกท่ีเกิดข้ึนรูแจงวิตกท่ีตั้งอยู รูแจง

วิตกท่ีดับไป ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือ

สติสัมปชัญญะ  

๔) ดูกรภิกษุท้ังหลายก็สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือ

ความสิ้นอาสวะเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ มีปรกติพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปใน

อุปาทานขันธ ๕ อยูวา รูปเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังนี้ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปน

ดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนดังนี้ ความดับแหงเวทนาเปนดังนี้ สัญญาเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหง

สัญญาเปนดังนี้ ความดับแหงสัญญาเปนดังนี้ สังขารเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงสังขารเปนดังนี้ ความ

ดับแหงสังขารเปนดังนี้ วิญญาณเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณ

เปนดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย สมาธิภาวนานี้ อันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือ

ความสิ้นอาสวะ  

ดูกรภิกษุท้ังหลายสมาธิภาวนา ๔ ประการนี้แล ดูกรภิกษุท้ังหลาย อนึ่ง คําตอไปนี้ เรากลาว

แลวในปุณณปญหาในปรายนวรรค หมายเอาขอความนี้วา “ความหวั่นไหวไมมีแกบุคคลใด ใน      

โลกไหน ๆ เพราะรูความสูงต่ําในโลก บุคคลนั้นเปนผูสงบปราศจากควัน คือความโกรธ เปนผูไมมีความ

คับแคน เปนผูหมดหวัง เรากลาววา ขามชาติและชราไดแลว”87

๘๘ 

 ในพระอภิธรรม คัมภีรธรรมสังคณีปรณสรุปถึงความหมายของสมาธิพละวา “ความตั้งอยู

แหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิตความไมฟุงซานแหงจิต 

ภาวะท่ีจิตไมสายไป  ความสงบ  สมาธินทรีย  กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิในสมัยนั้น  อันใด นี้ชื่อวา  

 

 

                                                           
๘๘องฺ.จตุกฺก. ๓๕/๔๑/๑๕๕-๖. 



๑๓๓ 

 

สมาธิพละ มีในสมัยนั้น”88

๘๙  

อีกประการหนึ่ง ในชั้นอรรถกถา ทานจัดแยกสมาธิออกเปน ๓ ระดัย คือ ๑) ขณิกสมาธิ 

สมาธิชั่วขณะ เปนสมาธิชั้นตน ซ่ึงคนท่ัวไปอาจใชประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีการงานใน

ชีวิตประจําวันใหไดผล และจะใชเปนจุดตั้งตนในการเจริญวิปสสนา ก็ได ๒) อุปจารสมาธิ สมาธิ  

เฉียด ๆ หรือ สมาธิจวนจะแนวแน เปนสมาธิชั้นระงับนิวรณได กอนท่ีจะเขาสูภาวะแหงฌาน หรือ

สมาธิในบุพภาคแหงอัปปนาสมาธิ ๓) อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน หรือสมาธิท่ีแนบสนิท เปนสมาธิ

ระดับสุงสุต ซ่ึงมีในฌานท้ังหลาย ถือวาเปนผลสําเร็จท่ีตองการของการเจริญสมาธิ มีดังตอไปนี้  

 ในพระสูตร ทีฆนิกาย สีลักขันธวรรค กลาววาสมาธิเกิดข้ึนหลังละนิวรณท้ัง ๕ ในพระสูตร

ดังกลาว คําวาสมาธินั้น แปลไววา “จิตตั้งม่ัน” เรียกชื่ออีกประการหนึ่ง คือ ฌาน ไดแก ๑) ปฐมฌาน 

๒) ทุติยฌาน ๓) ตติยฌาน และ ๔) จตุตถฌาน มีความหมาย และอุปมาอุปไมยดังตอไปนี้      

 (๑) เม่ือพิจารณาเห็นนิวรณ ๕ เหลานี้ ท่ีละไดแลวในตน ยอมเกิดปราโมทย เม่ือปราโมทย

แลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติในใจ กายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลวยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมตั้ง

ม่ัน เธอสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตวิเวกอยู 

เธอทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกาย

ของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนพนักงานสรงสนาน หรือลูกมือ

พนักงานสรงสนานผูฉลาด จะพึงใสจุรณสีตัวลงในภาชนะสําริด แลวพรมดวยน้ํา หมักไว ตกเวลาเย็น

กอนจุรณสีตัวซ่ึงยางซึมไปจับติดกันท่ัวท้ังหมด ยอมไมกระจายออก ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ทํากายนี้

แหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตวิเวก ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัว

ท้ังตัวท่ีปติและสุขเกิดแตวิเวกจะไมถูกตอง 

 (๒) อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน 

เพราะวิตก วิจารสงบไป ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู เธอทํากายนี้แหละ ใหชุมชื่น

เอิบอ่ิมซาบซาน ดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและ

สุขเกิดแตสมาธิจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนหวงน้ําลึกมีน้ําปนปวน ไมมีทางท่ีน้ําจะไหลมาได ท้ังใน

ดานตะวันออกดานใต ดานตะวันตก ดานเหนือ  ท้ังฝนก็ไมตกเพ่ิมตามฤดูกาล แตสายน้ําเย็นพุข้ึนจาก

หวงน้ํานั้นแลว จะพึงทําหวงน้ํานั้นแหละใหชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็น ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหง

                                                           

 ๘๙อภิ.สงฺ. ๗๕/๔๓/๓๖๑.  



๑๓๔ 

 

หวงน้ํานั้นท้ังหมด ท่ีน้ําเย็นจะไมพึงถูกตองฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิม

ซาบซานดวยปติและสุขเกิดแตสมาธิ ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีปติและสุขเกิดแต

สมาธิจะไมถูกตอง 

 (๓) อีกประการหนึ่ง ภิกษุมีอุเบกขา มีสติ มีสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกาย เพราะปติสิ้น

ไป บรรลุตติยฌาน ท่ีพระอริยะท้ังหลายสรรเสริญวาผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข เธอ

ทํากายนี้ใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขอันปราศจากปติไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว

ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง เปรียบเหมือนในกอบัวขาบ ในกอบัวหลวง หรือในกอบัวขาว ดอกบัว

ขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว บางเหลาซ่ึงเกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยังไมพนน้ํา จมอยูในน้ํา น้ํา

หลอเลี้ยงไวดอกบัวเหลานั้น ชุมชื่นเอิบอาบซาบซึมดวยน้ําเย็นตลอดยอด ตลอดเหงา ไมมีเอกเทศ 

ไหน ๆ แหงดอกบัวขาบ ดอกบัวหลวง หรือดอกบัวขาว ท่ัวทุกสวน ท่ีน้ําเย็นจะไมพึงถูกตอง ฉันใด 

ภิกษุก็ฉันนั้นแล ยอมทํากายนี้แหละใหชุมชื่นเอิบอ่ิมซาบซานดวยสุขปราศจากปติ ไมมีเอกเทศไหน ๆ 

แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีสุขปราศจากปติจะไมถูกตอง 

 (๔) อีกประการหนึ่ง ภิกษุบรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกข และดับ

โสมนัสโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละ ดวยใจอัน

บริสุทธิ์ผองแผว ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง  

เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะดวยผาขาว ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายทุก ๆ สวนของ

เขาท่ีผาขาวจะไมถูกตอง ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นแล เธอนั่งแผไปท่ัวกายนี้แหละดวยใจอันบริสุทธิ์ผองแผว

ไมมีเอกเทศไหน ๆ แหงกายของเธอท่ัวท้ังตัว ท่ีใจอันบริสุทธิ์ผองแผวจะไมถูกตอง 89

๙๐ 

 อีกประการหนึ่ง สมาธิระดับโลกุตตระท่ีสามารถละอกุศลไดอยางสมุจเฉทปหาน คือ การ

เจริญสมาธิในอริยสัจ ๔ นั้นเอง ดังนั้น ในสัจจสังยุต สมาธิวรรคกลาววา “ดูกรภิกษุท้ังหลาย เธอ

ท้ังหลายจงเจริญสมาธิ ภิกษุผูมีใจต้ังม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริง 

ยอมรูตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”9 0

๙๑ การเจริญ

สมาธิดังกลาว จะมีอานิสงสสามารถละอกุศลไดอยางไมใหเกิดข้ึนใหมอีก   

                                                           

 ๙๐ที.สี. ๑๑/๑๒๗-๑๓๐/๓๒๓-๕.   

 ๙๑สงฺ.ม. ๓๑/๑๖๕๔/๔๐๔. 



๑๓๕ 

 

  สรุปแลว สมาธิพละ คือ การตั้งม่ันในการเจริญสมถกรรมฐานแลวจนเกิดองคปฐมฌาน ทุติย

ฌาน ตติยฌาน จตุตถฌาน และการตั้งม่ันในการเจริญสมาธิในไตรลักษณจนจิตใจเกิดความสงบสุข

ปราศจากโลภะ โทสะ และโมหะแลว 

 ๓.๕.๒ สมาธิพละในคัมภีรอรรถกถา 

 เพ่ือจะไดมีความเขาใจเรื่องสมาธิอยางถูกตอง อรรถกถาจารยจึงไดกลาวถึง ลักษณะ (เครื่อง

แสดง) รสะ (กิจหนาท่ีของธรรม) ปจจุปฏฐาน (อาการปรากฏ) ปทัฏฐาน (เหตุใกลใหเกิด) ของสมาธิ

ในพระอภิธรรม คัมภีรอรรถกถาธรรมสังคณีปกรณดังตอไปนี้  

 สมาธิชื่อวาเปนประธานแหงธรรมเหลานั้นแมท้ังหมด เพราะกุศลธรรมท้ังปวงสําเร็จดวย

สมาธิเหมือนชอฟาเรือนยอดชื่อวาเปนประธานของทัพสัมภาระของเรือนท่ีเหลือ เพราะเปนเครื่องยึด

ไว เพราะเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรวา มหาบพิตร ไมจันทันท้ังหลาย ไมวาอันใดแหง

เรือนยอด ไมจันทันท้ังหมดเหลานั้นไปรวมท่ียอดเรือน นอมไปท่ียอด ไปประชุมกันท่ียอด เง้ือมไปท่ี

ยอด ยอดเรือน บัณฑิตกลาววาเปนเลิศกวาไมจันทันเหลานั้น ฉันใด ขอถวายพระพรมหาบพิตร กุศล

ธรรมไมวาชนิดใด กุศลธรรมเหลานั้นท้ังหมดนอมไปสูสมาธิ ประชุมลงท่ีสมาธิ เง้ือมไปสูสมาธิ สมาธิ 

บัณฑิตยอมเรียกวาเปนเลิศกวากุศลธรรมเหลานั้น ฉันนั้น สมาธิชื่อวามีความไมฟุงซานเปนลักษณะ 

เพราะไมใหสหชาตธรรมท้ังหลายฟุงซานกระจัดกระจาย เหมือนพระราชาจอมทัพเสด็จไปสูท่ีทหาร

ประชุมกันเนืองแนน ในท่ีท่ีพระองคเสด็จไป ๆ ทหารยอมพรั่งพรอมทําลายทหารขาศึกยอมคลอยตาม

พระราชานั่นแหละ อีกนัยหนึ่ง ชื่อวาสมาธิ กลาวคือเอกกัคคตาแหงจิตนี้ ๑) มีความไมซานไปเปน

ลักษณะ หรือมีความไมฟุงซานเปนลักษณะ ๒) มีการประมวลมาซ่ึงสหชาตธรรมท้ังหลายเขาดวยกัน

เปนรส ดุจน้ําประมวลจุรณสําหรับอาบน้ํา (ทําจุรณใหเปนกอน) ๓) มีความเขาไปสงบเปนปจจุปฏฐาน 

หรือมีญาณเปนปจจุปฏฐาน คือวาบุคคลมีจิตตั้งม่ันแลว ยอมทราบชัด ยอมเห็นตามความเปนจริง วา

โดยพิเศษ ๔) สมาธิมีสุขเปนปทัฏฐาน บัณฑิตพึงทราบความตั้งอยูแหงจิต เหมือนการตั้งอยูแหงเปลว

ประทีปท้ังหลายท่ีปราศจากลมฉะนั้น91

๙๒ 

 ฉันนั้น สมาธิชื่อวา มีความไมฟุงซานเปนลักษณะ เพราะไมใหสหชาตธรรมท้ังหลายฟุงซาน

กระจัดกระจาย เหมือนพระราชาจอมทัพเสด็จไปสูท่ีทหารประชุมกันเนืองแนน ในท่ีท่ีพระองคเสด็จ

ไป ๆ ทหารยอมพรั่งพรอมทําลายทหารขาศึก ยอมคลอยตามพระราชานั่นแหละ 

                                                           

 ๙๒อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๕-๖. 



๑๓๖ 

 

 ตามอยางท่ีกลาวไวในพระไตรปฎก สมาธิ สมาธิพละ และมสาธินทรียดังกลาว คือ ธรรมอัน

เดียวกัน ตอมาอรรถกถาจารยกลาวถึงความหมายของสมาธินทรียดังตอไปนี้ “ธรรมท่ีชื่อวาสมาธิ

เพราะตั้งม่ัน คือ วางจิตไวในอารมณโดยชอบ ก็สมาธินั้นชื่อวาอินทรียดวยอรรถวาเปนอธิบดี เพราะ

ครอบงําความฟุงซาน อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอินทรีย เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอ่ืนในลักษณะ

แหงความไมฟุงซาน สมาธินั่นแหละเปนอินทรีย ชื่อวาสมาธินทรีย ก็ธรรมมีลักษณะเปนตนของสมาธิ

นั้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยท่ีกลาวแลวในหนหลังนั่นแหละ”92

๙๓ 

 ในการตั้งสมาธิเจริญความไมเท่ียง ความเปนทุกข และอนัตตาของรูปและนามอยู สมาธิพละ

ถือวามีความสําคัญอยางมาก หากวาเกิดใจฟุงซานจะไมเกิดญาณท่ีรูตามความเปนจริงในรูปนาม จึง

กลาวไดวา “กุศลธรรมท้ังปวงสําเร็จดวยสมาธิเหมือนชอฟาเรือนยอด” ถามีสมาธิจะเกิดปญญาจน

บรรลุมรรคผล อยางท่ีพระจูฬบันถกเจริญภาวนาจนถึงข้ันบรรลุเปนพระอรหันตอยางท่ีเรื่องปรากฏใน

อรรถกถาธัมมบท พระจูฬปนถกนั่งแลดูพระอาทิตย พลางลูบผาทอนนั้น บริกรรมวา “รโชหรณํ รโช

หรณํ” เม่ือทานลูบทอนผานั้นอยู ทอนผาไดเศราหมองแลว ลําดับนั้นจึงคิดวา “ทอนผานี้สะอาดแท ๆ 

แตอาศัยอัตภาพนี้จึงละปกติเดิมเสีย กลายเปนของเศราหมองอยางนี้ไปได สังขารท้ังหลายไมเท่ียง

หนอ (ครั้นแลว) เริ่มตั้งความสิ้นและความเสื่อม เจริญวิปสสนา” 

พระศาสดาทรงทราบวา “จิตของพระจูฬปนถกข้ึนสูวิปสสนาแลว” จึงตรัสวา “จูฬปนถก 

เธออยาทําความหมายเฉพาะทอนผานั้นวา ‘เศราหมองแลว ติดธุลี’ ก็ธุลีท้ังหลาย มีธุลีคือราคะเปน

ตน มีอยูในภายในของเธอ เธอจงนํา (คือกําจัด) มันออกเสีย” ดังนี้แลว ทรงเปลงพระรัศมี เปนผูมีพระ

รูปปรากฏ ดุจประทับนั่งตรงหนา ไดทรงภาษิตคาถาเหลานี้วา “ราคะ ชื่อวาธุลี แตเรณู (ละออง) ทาน

หา เรียกวา (ธุลี) ไม คําวา ธุลี นั่นเปนชื่อของราคะ ภิกษุเหลานั้น ละธุลีนั่นไดขาดแลว อยูในศาสนา

ของพระพุทธเจาผูปราศจากธุล”ี  

“โทสะ ชื่อวาธุล ี แตเรณู (ละออง) ทานหา เรียกวา (ธุลี) ไม คําวา ธุลี นั่นเปนชื่อของโทสะ

ภิกษุเหลานั้น ละธุลีนั่นไดขาดแลว อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี” 

โมหะ ชื่อวาธุลี แตเรณู (ละออง) ทานหา เรียกวา (ธุลี) ไม คําวา ธุลี นั่นเปนชื่อของโมหะ 

ภิกษุเหลานั้น ละธุลีนั่นไดขาดแลว อยูในศาสนาของพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี” ในกาลจบคาถา 

พระจูฬปนถกบรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลายแลว ปฎก ๓ มาถึงแกทานพรอมกับ

                                                           

 ๙๓อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๑-๒. 



๑๓๗ 

 

ปฏิสัมภิทาทีเดียว 9 3

๙๔ การท่ีตั้งใจในการเจริญภาวนาวา “รโชหรณํ รโชหรณํ” ดังกลาวอยางตอเนื่อง 

จิตใจเกิดความสงบอยูกับภาวนานั้น คือ สมาธิพละ   

 อรรถกถาจารยกลาวถึง ธรรม ๑๑ ประการยอมเปนไปเพ่ือความเกิดแหงสมาธิสัมโพชฌงคมี

ดังตอไปนี้  ๑. ความทําวัตถุใหสละสลวย  ๒. ความปรับอินทรียใหเสมอกัน  ๓. ความฉลาดในนิมิต  

๔. ความยกจิตในสมัย ๕. ความขมจิตในสมัย ๖. ความทําจิตใหราเริงในสมัย ๗. ความเพงดูจิตอยู

เฉยๆ ในสมัย  ๘. หลีกเวนบุคคลผูมีจิตไมเปนสมาธิ ๙. คบหาบุคคลผูมีจิตเปนสมาธิ  ๑๐. พิจารณา

วิโมกข ๑๑. นอมจิตไปในสมาธินั้น94

๙๕
 

 สรุปแลวอรรถกถาจารยกลาววา สมาธิ คือ ประธานแหงกุศลธรรมท้ังหลาย เปรียบเหมือน 

พระราชาแหงกองทัพเปนประธานแหงเหลาทหาร สมาธิทางพระพุทธศาสนาจะตองประกอบดวยสุข 

เวทนา และทําใหเกิดปญญา   

 ๓.๕.๔ สมาธิพละในคัมภีรปกรณวิเสส  

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายวา “สมาธิ” แปลกันวา ความตั้งม่ันของจิต หรือภาวะท่ี

จิตแนวแนตอสิ่งท่ีกําหนด คําจํากัดความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือเรียกสั้นๆ 

วา “เอกัคคตา” ซ่ึงแปลวา ภาวะท่ีจิตมีอารมณเปนหนึ่ง คือการท่ีจิตกําหนดแนวแนอยูกับสิ่งใดสิ่ง

หนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป คัมภีรรุนอรรถกถาระบุความหมายจํากัดลงไปอีกวา“สมาธิ คือ ภาวะมี

อารมณหนึ่งเดียวของกุศลจิตและไขความออกไปวา หมายถึงการดํารงจิตและเจตสิกไวในอารมณหนึ่ง

เดียวอยางเรียบสมํ่าเสมอและดวยด”ี๙๖ 

 ดังนั้น ถาพูดถึงคําวา สมาธิ ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดแกการเจริญรูปฌาน ไดแก    

๑) ขณิกสมาธิ สมาธิชั่วขณะ ๒) อุปจารสมาธิ สมาธิจวนจะแนวแน ๓) อัปปนาสมาธิ สมาธิแนวแน 9 6๙๗ 

ดังนั้น ขณะท่ีเจริญภาวนาท่ียังไมสามารถไดฌานนั้น คือ สมาธิชั่วขณะ ตอมาเม่ือใกลจะไดฌานนั้น

เรียกวา อปุจารสมาธิ สมาธิท้ังสองดังกลาว คือ กามาวจรมหากุศลจิต ตอมาเม่ือเขาถึงฌานแลวนั้น   

                                                           
๙๔ขุ.ธ.อ. ๔๐/๓๓๑. 

 ๙๕สํ.ม.อ. ๓๐/๒๙๐. 
๙๖พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งท่ี 

๑๑, อางแลว, หนา ๓๔๗.  
๙๗พระพรหมคุณาภรณ, พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๓๑, อาง

แลว, หนา ๔๓. 



๑๓๘ 

 

รูปาวจรกุศล และ อรูปาวจรกุศลเกิดข้ึน ดังนั้น พระอนุรุทธาจารยจึงกลาววา “สมาธิพละ หรือ 

เอกัคคตาเจตสิกนั้น ยอมเขาประกอบกับโสภณจิตท้ัง ๕๙ ดวง”97

๙๘ ไดแก กามาวจรโสภณจิต ๒๔ ดวง 

รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง และโลกุตตรจิต ๘ หรือนับอยางพิศดารก็ท้ัง ๙๑ ดวง  

ไดแก โสภณจิต ๒๔  ดวง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง และโลกุตตรจิต ๔๐ กลาวคือ 

โสภณจิตท้ัง ๕๙ หรือ ๙๑ ดวง ไมวาจะเปนจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดข้ึน สมาธิเจตสิกก็จะเขาประกอบ

พรอมกันทันที98

๙๙ มีความหมายดังตอไปนี้ 

 กามาวจรโสภณจิต ๒๕ ดวงเปนจิตท่ีแมวายังตองทองเท่ียววนเวียนอยูในกามภูมิ แตก็เปนไป

ในฝายท่ีดีงาม ไมเบียดเบียนหรือกอความเดือดรอนใหแกตนเองและผูอ่ืน  ไดแก  

 ๑) มหากุศลจิต เปนกุศลจิตท่ีกวางขวางมากมายมีไดท่ัวไป กลาว คือ สัตวในอบาย มนุษย 

เทวดา ตลอดจนรูปพรหม อรูปพรหม สามารถท่ีจะมีมหากุศล หรือประกอบกรรมอันเปนมหากุศลนี้

ได  

 คือ ในขณะท่ีสรางบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ เม่ือสรุปแลวไดแก การทําทาน รักษาศีล และ

ภาวนาอยูนั้นกามาวจรโสภณมหากุศลจิตเกิดข้ึน จิตนี้เองจะแบงจิตออกเปน ๘ ดวง ไดแก  

 (๑) โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ  มหากุศลดวงท่ี ๑ ความเชื่อถือศรัทธาพละเกิด

พรอมดวยความยินดีประกอบดวยปญญา เปนอสังขาริก คือเกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักจูง   

 (๒) โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๒ ความเชื่อถือศรัทธาพละเกิด

พรอมดวยความยินดี ประกอบดวยปญญา เปนสสังขาริก คือเกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักจูง  

 (๓) โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๓ ความเชื่อถือศรัทธาพละเกิด

พรอมดวยความยินดี ไมประกอบดวยปญญา เปนอสังขาริก คือเกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักจูง  

 (๔) โสมนสฺสสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๔ ความเชื่อถือศรัทธาพละเกิด

พรอมดวยความยินดี ไมประกอบดวยปญญา เปนสสังขาริก คือเกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักจูง   

 (๕) อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๕ ความเชื่อถือศรัทธาพละเกิด

พรอมดวยความเฉย ๆ ประกอบดวยปญญา เปนอสังขาริก คือ เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักจูง  

                                                           

 ๙๘พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนามอภิธมฺมตถฺสงฺคห 

ฏีกา, อางแลว, หนา ๘. 

 ๙๙เรื่องเดียวกัน, หนา ๙. 



๑๓๙ 

 

 (๖) อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๖ ความเชื่อถือ ศรัทธาพละเกิด

พรอมดวยความเฉย ๆ ประกอบดวยปญญา เปนสสังขาริก คือ เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักจูง   

 (๗) อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๗ ความเชื่อถือศรัทธาพละเกิด

พรอมดวยความเฉย ๆ ไมประกอบดวยปญญา เปนอสังขาริก คือ เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักจูง  

(๘) อุเปกฺขาสหคตํ าณวิปฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ9 9

๑๐๐ มหากุศลดวงท่ี ๘ ความเชื่อถือศรัทธาพละ

เกิดพรอมดวยความเฉย ๆ ไมประกอบดวยปญญา เปนสสังขาริก คือ เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักจูง 

 ๒) มหาวิบากจิต 1 0 0

๑๐๑ ก็แบงออกเปน ๘ ดวงเชนกัน เปนจิตท่ีเปนผลของมหากุศล ทําบุญทํา

กุศลดวยมหากุศลจิตอยางใด ก็ไดมหาวิบากจิตอยางนั้น มหากุศลจิตเปนเหตุ ยอมใหผลเปนมหา

วิบากจิตท่ีตรงกันเสมอ จิตดังกลาวก็ตองประกอบดวยศรัทธาเจตสิกทุกดวง  

 ๓) มหากิริยาจิต 1 0 1

๑๐๒ ก็แบงออกเปน ๘ ดวงเชนกันเปนจิตท่ีใหสําเร็จในการคิด การทํา การ

พูดของพระอรหันตท้ังหลายผูสิ้นกิเลสท้ังปวงโดยสิ้นเชิงแลว การคิด การทํา การพูด เหลานั้นจึงหา

กอใหเกิดผลในอนาคตไมมีความหมายวา มหากุศลนั้น ถาเกิดแกบุคคลอ่ืนท่ีมิใชพระอรหันต ก็คง

เรียกวา มหากุศลจิต แตถาเกิดแกพระอรหันตโดยเฉพาะแลว เรียกวา มหากิริยาจิต จิตดังกลาวก็ตอง

ประกอบดวยศรัทธาเจตสิกทุกดวง  

 ในการเจริญสมถกรรมฐานนั้น ขณะท่ียังไมสามารถบรรลุฌานนั้น เปนมหากุศลจิตเกิด หลัง 

จากบรรลุฌานแลว รูปาวจรกุศลจิตจะเกิดข้ึน รูปาวจรจิต เปนจิตท่ีถึงซ่ึงรูปฌาน หรือเปนจิตท่ี

โดยมากทองเท่ียวอยูในรูปภูมิ พระอภิธรรมกลาวไววา “ขณะท่ีรูปาวจรจิตเกิดนั้นสมาธิเจตสิกก็

เกิดข้ึนพรอม ๆ กัน” รูปาวจรกุศลจิต ๕ นั้นไดแก  

 (๑) รูปาวจรปฐมฌานกุศลจิต ประกอบดวย วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา  

 (๒) รูปาวจรทุติยฌานกุศลจิต ประกอบดวย วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา  

 (๓) รูปาวจรตติยฌานกุศลจิต ประกอบดวย ปติ สุข เอกัคคตา  

 (๔) รูปาวจรจตุตถฌานกุศลจิต ประกอบดวย สุข เอกัคคตา 

                                                           

 ๑๐๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๒-๓. 

 ๑๐๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๓. 

 ๑๐๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๓.  



๑๔๐ 

 

 (๕) รูปาวจรปญจมฌานกุศลจิตประกอบดวย อุเปกขา เอกัคคตา 1 0 2

๑๐๓ สมาธิดังกลาว เกิดข้ึน

จากการเจริญสมถะกรรมฐาน จนเกิดรูปาวจรฌาน  

 ฉะนั้นการทําหนาท่ีของสมาธิก็ คือ การทําหนาท่ีของฌาน ไดแกการเผานิวรณนั้นเอง    

 การเผา การขม การทําลายหรือการประหารนิวรณนี้ กลาวสรุปอยางสั้นๆ ก็วาตองใช 

 ๑) วิตก เผา ถีนมิทธนิวรณ  ๒) วิจาร เผา วิจิกิจฉานิวรณ ๓) ปติ เผา พยาปาทนิวรณ ๔) สุข 

เผา อุทัธจจกุกกุจจนิวรณ ๕) เอกัคคตา เผา กามฉันทนิวรณ ตอเม่ือเผาหรือขมนิวรณซ่ึงเปนปฏิปกษ

ธรรมอันเปนเครื่องขัดขวางมิให เกิดฌานนี้ไดเม่ือใดฌานจิตจึงจะเกิดข้ึนไดเม่ือนั้น ถานิวรณท้ัง ๕ นี้

ยังคงอยูแมแตอยางเดียว ฌานจิตก็จะเกิดข้ึนไมไดเลย เหตุนี้ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา จึงเปน

สวนสําคัญยิ่งท่ีเปนปจจัยใหเกิดฌานจิต ดังนั้นจึงเรียกธรรม ๕ ประการ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข 

เอกัคคตา นี้วาเปน องคฌาน เพราะเปนองคสําคัญท่ีทําใหเกิดฌานจิต การขมนิวรณดวยอํานาจแหง

ฌานนี้ เรียกวา วิกขัมภนปหาน เปนการประหารไวไดนานตราบเทาท่ีฌานยังไมเสื่อม ซ่ึงเปรียบไววา

ประดุจหินทับหญา ถาไมยกหินออก หญาก็ข้ึนไมไดฉันใด ถาฌานยังไมเสื่อม นิวรณก็ไมมีโอกาสจะ

กําเริบข้ึนไดฉันนั้น หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา นิวรณกําเริบข้ึนไดเม่ือใด ฌานก็เสื่อมไปเม่ือนั้น  

 องคฌาน ๕ เผานิวรณ ๕ ประการใดนั้น มีอธิบายไวดังตอไปนี้  

 ๑. วิตก คือการยกจิตข้ึนสูอารมณ เริ่มแรกทําฌานตองมีสิ่งสําหรับเพง เปนตนวา ใชดินมาทํา

เปนดวงกสิณ ตองยกจิตข้ึนสูอารมณ คือ ดวงกสิณนี้หมายความวา ตองเพงดวงกสิณ ไมใหจิตใจไปคิด

อะไรอ่ืน ถาไปคิดอะไรอ่ืนก็หมายความวามี ถีนมิทธะ คือจิตหดหูทอถอยจากอารมณท่ีเพง คลาย

ความใสใจในอารมณท่ีเพง เปนจิตท่ีตกไปจากดวงกสิณแลว ตองยกจิตใหกลับมาสูดวงกสิณใหม คือให

เพงดวงกสิณอีก จนไมคลาดไปจากดวงกสิณเลยเชนนี้ เปนอันวามีวิตกโดยสมบูรณ เม่ือจิตมีวิตกอยู

เฉพาะดวงกสิณ ก็ไดวาชื่อวาเผาหรือขมถีนมิทธะ ไดแลว เพราะจิตใจไมทอถอยคลาดคลายไปจากดวง

กสิณเลย  

 ๒. วิจาร คือการประคองจิตใหม่ันอยูในอารมณท่ี เพง เม่ือวิตกยกจิตข้ึนสูอารมณท่ีเพงแลว 

วิจารก็ประคองไมใหตกไปจากอารมณท่ีเพง ไมไหมีการลังเลใจวา เพงเชนนี้จะไดฌานละหรือ ถาเกิด

ลังเลใจข้ึน ก็จะหนายในการประคองจิต จิตก็จะตกไปจากอารมณท่ีเพง ความลังเลใจเชนนี้ก็คือ 

                                                           

 ๑๐๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๓-๔. 



๑๔๑ 

 

วิจิกิจฉา เม่ือประคองจิตไมตกไปจากอารมณท่ีเพงโดยปราศจากความลังเลใจ ก็ไดชื่อวามี วิจาร โดย

สมบูรณ เผาหรือขมวิจิกิจฉาไดแลว  

 ๓. ปต ิคือความปลาบปลื้มใจ อ่ิมเอิบใจในการเพงอารมณ เม่ือไดยกจิตข้ึนสูอารมณประคอง

จิตใหม่ันอยูในอารมณ โดยปราศจากการทอถอยและลังเลใจแลว ยอมเกิดความปลาบปลื้มอ่ิมเอิบใจ

ในการกระทําเชนนั้น ขณะท่ีจิตมีปติปลาบปลื้มอ่ิมเอิบใจอยู ขณะนั้นจิตก็ไมไดคิดไปถึงความพยาบาท

มุงมาดจะทํารายขุนเคืองใคร จึงไดชื่อวาปตินี้ เผาหรือขมพยาบาทนิวรณไดแลว  

 ๔. สุข ในองคฌานนี้หมายถึงความสุขใจ คือ โสมนัสเวทนานั้นเอง เม่ือยกจิตข้ึนสูอารมณ 

ประคองจิตจนตั้งม่ันอยูในอารมณ ถึงกับเกิดปติเชนนี้แลว ยอมเปนสุขใจยิ่งนัก ความสุขก็คือความ

สงบ ปราศจากความฟุงซานรําคาญใจเปนธรรมดา จึงไดชื่อวาสุขนี้เผาหรือขม อุทธัจจกุกกุจจนิวรณได

แลว   

 ๕. เอกัคคตา คือ จิตท่ีมีสมาธิแนวแนในอารมณ เดียว เม่ือจิตตั้งม่ันอยูในอารมณท่ีเพงดังท่ี

กลาวมาเปนลําดับเชนนี้แลว ขณะนั้นจิตใจก็ไมไดมีอารมณอ่ืนใดอีกเลย หมายความวาขณะนั้นไมได

คํานึงถึงรูป เสียง กลิ่น รส หรือการสัมผัสถูกตองแตประการใด ๆ ท้ังสิ้น แนวแนแตอารมณท่ีเพงอยาง

เดียวเทานั้น จึงไดชื่อวา เอกัคคตา นี้เผาหรือขมกามฉันทนิวรณไดแลว 103

๑๐๔  

 อีกประการหนึ่ง อรูปาวจรจิต เปนจิตท่ีถึงซ่ึงอรูปฌาน เปนจิตท่ีโดยมากทองเท่ียว ไดแก อรู

ปาวจรกุศลจิต ๔ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ และอรูปาวจรกิริยาจิต ๔ จึงรวมเปน ๑๒ ดวง จิตดังกลาวก็

ประกอบดวยสมาธิเจตสิกทุกดวง จิตดังกลาวไมสามารถเกิดข้ึนดวยปราศจากศรัทธา อรูปาวจรกุศล

จิต มีจํานวน ๔ ดวง คือ 

 ๑. อากาสานัญจายตนกุศลจิต อากาศอันไมมีท่ีสุด  

 ๒. วิญญาณัญจายตนกุศลจิต ท่ีสุดแหงวิญญาณนั้นไมมี 

 ๓. อากิญจัญญายตนกุศลจิต ไมมีอะไรแมหนอยหนึ่ง 

 ๔. เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลจิต ความมีสัญญาก็ไมใช ไมมีสัญญาก็ไมใช104๑๐๕ มีการอธิบาย

ขยายความดังตอไปนี้ 

                                                           

 ๑๐๔รวบรวมโดย นายวรรณสิทธิ์ ไวทยะเสรี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉท

ท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑), หนา  ๔๖- ๔๗.  

 ๑๐๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๔. 

 



๑๔๒ 

 

 ๑. มี กสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติ เปนอารมณ หมายถึงอากาศท่ีเพิกกสิณแลว เปนอากาศท่ีวาง

เปลาไมมีท่ีสิ้นสุดเปน อารมณ โดยบริกรรมวา อากาโส อนนฺโต อากาศไมมีท่ีสิ้นสุดจนกวาฌานจิตจะ

เกิดข้ึน ฌานจิตท่ีเกิดข้ึน โดยมีกสิณุคฆาฏิมากาสบัญญัติเปนอารมณนี้ชื่อวา อากาสานัญจายตนฌาน 

บางทีเรียกวา ปฐมารูปจิต คือ ปฐมอรูปจิตเปนอรูปาวจรจิตชั้นตน 

 ๒. มีอากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณ หมายถึงวิญญาณคือตัวรู หนวงเอาตัวท่ีรูวาอากาศไม

มีท่ีสิ้นสุดนั้นแหละ เปนอารมณ กลาวอีกนัยหนึ่งก็วา เพงหรือหนวงเอาปฐมารูปจิตเปนอารมณ โดย

บริกรรมวา “วิฺญาณํ อนนฺตํ วิญญาณ” ไมมีท่ีสิ้นสุด จนกวาฌานจิตจะเกิดข้ึน ฌานจิตท่ีเกิดข้ึนโดย

มาอากาสานัญจายตนจิตเปนอารมณนี้ ชื่อวา วิญญาณัญจายตนฌาน บางทีก็เรียกวา ทุติยารูปจิต คือ 

ทุติยอรูปจิต เปนอรูปาวจรชั้นท่ี ๒ 

 ๓. มีนัถติภาวบัญญัติเปนอารมณ คือสภาพท่ีไมมีอะไรเลยเปนอารมณ มีความหมายวา เม่ือ

ไดเจริญวิญญาณัญจายตนฌานบอย ๆ จนชํานาญ ก็จะรูสึกข้ึนมาวา วิญญาณ คือตัวรูวาอากาศไมมีท่ี

สิ้นสุดก็ดี แมแตอากาศท่ีไมมีท่ี สิ้นสุดนั้นเองก็ดี จะมีอะไรแมแตสักหนอยหนึ่งก็หาไม จึงไดมาเพงถึง

ความไมมี โดยบริกรรมวา “นตฺถิ กิฺจิ” นิดหนึ่งก็ไมมีหนอย หนึ่งก็ไมมีจนกวาฌานจะเกิดข้ึน ฌาน

จิตท่ีเกิดข้ึนโดยมี นัตถิภาวบัญญัติ เปนอารมณนี้ ชื่อวา อากิญจัญญายตนฌาน บางทีก็เรียกวา ตติยา

รูปจิต คือ ตติยอรูปจิต เปนอรูปาวจรจิตชั้นท่ี ๓ 

 ๔. มี อากิญจัญญายตนจิต เปนอารมณ คือหนวงเอาตติยารูปจิต เปนอารมณกําหนดเอา

ความปราณีตละเอียดของตติยรูปจิตเปนอารมณโดยความรูสึกวา สัญญาคือจิตท่ีรูนิดหนึ่งก็ไมมี หนอย

หนึ่งก็ไมมีนั้นจะวาไมมีก็ไมใช เพราะยังมีตัวรูวาไมมีอยู จะวามีก็ไมเชิง เพราะสัญญานั้นปราณีต

ละเอียดออนและสงบมากเหลือเกิน จนแทบจะไมรูวามี ดังนั้นจึงกําหนด เพงธรรมชาติท่ีสงบท่ีปราณีต 

โดยบริกรรมวา “เอตํ สนฺตํ เอตํ ปณีตํ” สงบหนอ ประณีตหนอ จนกวาฌานจิตจะเกิดข้ึน ฌานจิตท่ี

เกิดข้ึนโดยอากิญจัญญายตนจิตเปนอารมณเชนนี้ ชื่อวา เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ซ่ึงแปลวาฌาน

ท่ีไมมีสัญญาหยาบ มีแตสัญญาละเอียด หรือ ฌานท่ีไมมีสัญญาก็ไมใช จะวามีสัญญาก็ไมเชิง บางที

เรียกฌานนี้วาจตุตถารูปจิต คือจตุตถอรูปจิตเปนอรูปาวจรจิตชั้นท่ี ๔ อันเปนชั้นสูงสุดเพียงนี้ 1 0 5

๑๐๖  

สมาธิดังกลาว คือ โลกิยะสมาธิ   

                                                           

 ๑๐๖พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยาสห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, อางแลว, หนา ๕๓-๕๔. 



๑๔๓ 

 

 อีกประการหนึ่ง โลกุตตรจิตเกิดก็เกิดพรอมกันกับศรัทธาเชนกัน โลกุตตรจิต มาจากคําวา 

โลก + อุตตร + จิต โลก หมายถึงโลกท้ัง ๓ คือ กามโลก (กามภูมิ) รูปโลก (รูปภูมิ) และ อรูปโลก 

(อรูปภูมิ) ก็ได อีกนัยหนึ่ง คําวา โลก หมายถึงการเกิดดับ ก็ได อุตตร มีความหมายวา เหนือ หรือ พน 

ซ่ึงเปนประเภท มัคคจิต และ ผลจิต  มัคคจิต เปนจิตท่ีกําลังพนจากโลก เปนจิตท่ีกําลังประหารกิเลส 

มีจํานวน ๔ ดวง และโลกุตตรวิบากจิต หรือ ผลจิต เปนจิตท่ีเปนผลแหงโลกุตตรกุศลจิต เปนจิตท่ีพน

แลวจากโลก เปนจิตท่ีไดประหารแลวซ่ึงกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน เม่ือมัคคจิตเกิดข้ึนและดับแลว ผล

จิตก็จะเกิดติดตอกันในทันทีทันใดนั้นเอง โดยไมมีระหวางค่ัน คือไมมีจิตใดมาค่ันเลย ดังนั้นจึงเรียก

มัคคจิตวา อกาลิโก เพราะเปนเหตุใหผลจิตเกิดข้ึนในปจจุบันทันทีไมตองรอกาลรอเวลาเลยผลจิตมี

จํานวน ๔ ดวง จิตดังกลาวก็ประกอบดวยศรัทธาเจตสิกทุกดวงเชนกัน 

 จะไดเห็นไดวา โสภณจิตมีหลายระดับ ดั้งนั้น สมาธิก็มีหลายระดับเชนกัน เม่ือเขาประกอบ

กับกามาวจรโสภณจิตก็ ศรัทธานั้นเปนแคกามาวจรสมาธิ เม่ือประกอบกับรูปาวจรจิตก็เปนรูปาวจร

สมาธิ เม่ือเขาประกอบกับอรูปาวจรจิตก็เปนระดับอรูปาวจรสมาธิ และเม่ือเขาประกอบกับโลกุตตระ

จิตก็สมาธินั้นจะเปนระดับโลกุตตระ   

 อีกประการหนึ่ง พระอาจารย คําหมาย ธัมมสามิ กลาวถึง การเจริญสมาธิเพ่ือจะไดบรรลุ 

โลกุตตระธรรมดังตอ ไปนี้  

 ลองนึกเปรียบเทียบจิตของเรากับยามท่ีตองเฝาระวังอะไรสักอยาง อาทิ เชน เฝาบานหลัง

หนึ่งท่ีมีประตู ๖ บาน คือ ทวารตา ทวารหู ทวารจมูก ทวารลิ้น ทวารกาย และทวารใจ ลึกเขาไปขาง

ใน เรารูสึกโดดเดี่ยวและไมม่ันใจ ใครอาจจะโผลเขามาทางประตูหนา หรือ อาจมีบางคนบุกรุกเขามา

ทางประตูดานหลัง ใครก็ตามท่ีโผลเขามา เราตองจับใหไดไลใหทัน วิธีจัดการกับปญหานี้ก็คือ ปด

ประตู ๕ บานเสีย แลวเฝาระวังประตูท่ีเหลือเพียงบานเดียว เพ่ือจะจับผูบุกรุกใหทันนี้คือสิ่งท่ีเรา

เรียกวา สมาธิ อันเปนการจดจอท่ีอารมณกรรมฐานเพียงหนึ่งเดียวเหมือนท่ีเราเอาจิตจดจอท่ีประตู

เพียงโดยไมสนใจประตูอ่ืน ๆ ท่ีเหลือบางครั้งก็เรียกอากานี้วา เอกัคคตา ซ่ึงแปลวาการจดจอท่ีอารมณ

เพียงหนึ่งเดียว106

๑๐๗ การเจริญสมาธิดังกลาว คือ การเจริญวิปสสนากรรมฐานจนใหเกิดพลัง คือ วิธีการ

พิจารณาความไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตาของขันธ ๕ ใหชัดเจน   

                                                           

 ๑๐๗Venerable Dr.Khammai Dhammasami, Mindfulness Meditation Made 

Easy, แปลโดย มณฑาทิพย คุณวัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๑, อางแลว, หนา ๔๗. 



๑๔๔ 

 

 สรุปแลว สมาธิ คือ การเจริญสมถภาวนา ๔๐ และเจริญวิปสสนาภาวนาอยู สมาธินั้นแบง

ออกเปนหลายระดับ ระดับกามาวจรมหากุศล รูปาวจรกุศล อรูปาวจรกุศล และระดับโกลุตตระกุศล   

 

๓.๖ ปญญาพละ  

 ปญญาพละในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาไดแก สัมมาทิฏฐิ ดังนั้น จึงกลาวไดวา ปญญาพละ 

และสัมมาทิฏฐินั้น มีความหมายเหมือนกัน  

 ๓.๖.๑ ปญญาพละในพระไตรปฎก 

 ในคัมภีรธรรมสังคณีกลาวถึงความหมายของปญญาพละ มีดังตอไปนี้ 

 ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ความวิจัย ความเลือกสรร ความวิจัยธรรม ความกําหนดหมาย ความเขา

ไปกําหนด ความเขาไปกําหนดเฉพาะ ภาวะท่ีรู ภาวะท่ีฉลาด ภาวะท่ีรูละเอียด ความรูแจมแจง ความ

คิดคน ความใครครวญ ปญญาเหมือนแผนดิน ปญญาเครื่องทําลายกิเลส ปญญาเครื่องนําทาง  

ความเห็นแจง ความรูชัด  ปญญาเหมือนปฏัก ปญญา ปญญินทรีย กําลังคือปญญา ปญญาเหมือนศาต

รา ปญญาเหมือนปราสาท ความสวางคือปญญา แสงสวาง คือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญา

เหมือนดวงแกว ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อวา ปญญาพละ107

๑๐๘ 

 ๑) ปญญาในขันธ ๕ 

 คําท่ีวาปญญาท่ีรูชัด คือ รูชัดเจนของขันธ ๕ ตามไตรลักษณ ในอนัตตลักขณสูตร พระผูมี

พระภาครับสั่งกะพระปญจวัคคียวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ไมเท่ียง เปนทุกข มีความ

แปรปรวนเปนธรรมดา ไมควรท่ีจะตามเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา นั่นเปนเรา นั่นเปนตนของเรา        

  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนอดีต อนาคต และปจจุบัน 

ภายในหรือภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ไกลหรือใกล ท้ังหมดก็เปนแตสักวารูป เธอ

ท้ังหลายพึงเห็นรูปนั้นดวยปญญาอันชอบตามเปนจริงอยางนี้วา นั่นไมใชของเรา นั่นไมเปนเรา นั่น

ไมใชตนของเรา1 0 8

๑๐๙ พระสูตรดังกลาว พระพุทธเจาทรงตรัสวาการรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ คือ 

ปญญา ปญญา ดังกลาว แบงเปน ๑๖ ประการไดแก 

(๑) นามรูปปริจเฉทญาณ ญาณกําหนดรูนามและรูป 

                                                           

 ๑๐๘อภิ.สงฺ. ๗๕/๔๔/๓๖๒. 

 ๑๐๙วิ.มหา. ๖/๒๐/๕๒-๓. 



๑๔๕ 

 

(๒) ปจจยปริคคหญาณ ญาณกําหนดรูปจจัยของนามและรูป 

(๓) สัมมสนญาณ ญาณกําหนดรูดวยพิจารณาเห็นนามและรูปโดยไตรลักษณ 

(๔) อุทยัพพยานุปสสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความเกิดและความดับ 

(๕) ภังคานุปสนาญาณ ญาณอันตามเห็นความสลายเห็นวาสังขารท้ังมวลลวนจะตองสลายไป

หมด 

(๖) ภยตูปฏฐานญาณ ญาณอันมองเห็นสังขารปรากฏเปนของนากลัวเพราะลวน 

แตจะตองสลายไปไมปลอดภัยท้ังสิ้น 

(๗) อาทีนวานุปสสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นสังขารท้ังปวงวาเปนโทษ 

(๘) นิพพิทานุปสนาญาณ ญาณอันคํานึงเห็นดวยความหนาย 

(๙) มุญจิตุกัมยตาญาณ ญาณอันคํานึงดวยความใครจะพนไปเสีย เม่ือหนายสังขารท้ังหลาย

แลว ยอมปรารถนาท่ีจะพนไปเสียจากสังขารเหลานั้น 

(๑๐) ปฏิสังขานุปสนาญาณ ญาณอันคํานึงพิจารณาหาทาง เพ่ือมองหาอุบายท่ีปลดเปลื้อง

ออก 

(๑๑) สังขารุเปกขาญาณ ญาณอันเปนไปโดยความเปนกลางตอสังขารไมยินดี ยินรายตอ

สังขารท้ังหลาย 

(๑๒) สัจจานุโลมิกญาณ หรืออนุโลมญาณ ญาณอันเปนไปโดยอนุโลมไดแกการหยั่งรูอริยสัจจ 

(๑๓) โคตรภูญาณ ญาณหยั่งรูท่ีเปนหัวตอแหงการขามพนจากภาวะปุถุชนเขาสูภาวะแหง

อริยบุคคล 

(๑๔) มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค ความหยั่งรูท่ีใหสําเร็จภาวะอริยบุคคลแตละชั้น 

(๑๕) ผลญาณ ญาณในอริยผล ความหยั่งรูท่ีเปนผลสําเร็จของพระอริยบุคคลชั้นนั้น ๆ 

(๑๖) ปจจเวกขณญาณ ญาณหยั่งรูดวยการพิจารณาทบทวน สํารวจรูมรรค ผล กิเลสท่ีละ

แลว กิเลสท่ีเหลืออยู และนิพพาน 1 0 9

๑๑๐ ญาณดังกลาว คือ ญาณท่ีเกิดข้ึนตั้งแตเริ่มเจริญวิปสสนา

กรรมฐาน จนถึงข้ันบรรลุมรรคผลท่ีเกิดข้ึนตามลําดับ  

  

 

                                                           
๑๑๐ขุ.ม. ๒๙/๑๐๓/๓๑๗. 



๑๔๖ 

 

๒) ปญญาในอายตนะ 

 อีกประการณหนึ่ง ท่ีพิจารณารูตามการเกิดการดับของอายตนะ ๑๒ ก็คือ การเจริญปญญา

พละเพ่ือจะไดบรรเทาอกุศล ดังนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสวา         

 ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูจักตา รูจักรูป และรูจักสังโยชนท่ีอาศัยตาและรูปท้ัง ๒ นั้นเกิดข้ึน 

อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิด จะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว จะ

ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชนท่ีละไดแลวจะไมเกิดข้ึนตอไปดวยประการ

ใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย 

 ภิกษุยอมรูจักหู รูจักเสียง ยอมรูจักจมูก รูจักกลิ่น ยอมรูจักลิ้น รูจักรส ยอมรูจักกาย รูจัก

โผฏฐัพพะ 

 ภิกษุยอมรูจักใจ รูจักธรรมารมณ และรูจักสังโยชนท่ีอาศัยใจและธรรมารมณท้ัง ๒ นั้นเกิดข้ึน 

อนึ่ง สังโยชนท่ียังไมเกิด จะเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวยสังโยชนท่ีเกิดข้ึนแลว จะ

ละเสียไดดวยประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย สังโยชนท่ีละไดแลว จะไมเกิดข้ึนตอไปดวย

ประการใด ยอมรูชัดประการนั้นดวย ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายใน

บาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมภายนอกบาง พิจารณาเห็นธรรมในธรรมท้ังภายในท้ังภายนอกบาง 

พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในธรรมบางพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในธรรมบาง พิจารณา

เห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเสื่อมในธรรมบาง ยอมอยู อนึ่ง สติของเธอตั้งม่ันอยูวา ธรรมมีอยู 

ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูแลว และไม

ถือม่ันอะไรๆ ในโลก ดูกรภิกษุท้ังหลาย แมอยางนี้ ภิกษุชื่อวาพิจารณาเห็นธรรม คืออายตนะภายใน 

๖ และอายตนะภายนอก ๖ อยู110๑๑๑ คําท่ีวา รูปนามนั้น เม่ือขยายความออกเปนขันธ ๕ แตสําหรับบาง

ทานถาใชคําศัพทวาอายตนะมาทรงตรัสใหกอนจึงจะเขาใจนั้นพระพุทธเจาทรงใชคําวาอายตนะมา

แสดงธรรม ธาตุ ๑๘ ก็ เชนกันเปนคําศัพทท่ีขยายมาจากรูปนาม หรือ ขันธ ๕ อายตนะนั้นเอง   

 ๓) ปญญาในอริยสัจ ๔  

 อีกประการหนึ่ง ปญญาอันสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ ไดแก รูอริยสัจ ๔ เอง ดังนั้น ใน

มัชฌิมนิกายจึงกลาววา “ภิกษุผูมีใจต้ังม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริง 

ยอมรูตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”111

๑๑๒ 

                                                           

 ๑๑๑ม.มู. ๑๗/๑๔๓/๖๑๘-๙. 

 ๑๑๒สํ.ม. ๓๑/๑๖๕๔/๔๐๔. 



๑๔๗ 

 

 ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความตายก็

เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนท่ีรักก็เปนทุกข 

ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกขโดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 

 ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําใหเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ

เพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

 ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแลดับ โดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน ปลอย

ไป ไมพัวพัน 

 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ ๑) ปญญาอันเห็นชอบ ๒) ความ

ดําริชอบ ๓) เจรจาชอบ ๔) การงานชอบ ๕) เลี้ยงชีวิตชอบ ๖) พยายามชอบ ๗) ระลึกชอบ ๘) ตั้งจิต

ชอบ 1 1 2

๑๑๓ เม่ือเกิดปญญาในอริยสัจ ๔ ดังกลาว จะเขาใจสภาวะในขันธ ๕ ในอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ 

และปฏิจจสมุปบาทไปดวย ถาเกิดปญญาในธรรมดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งแลว สภาวะธรรมอยางอ่ืน

ก็จะเขาใจไปโดยอัตโนมัติ   

 ๔) ปญญาในปฏิจจสมุปบาท 

 ปญญาอีกประการหนึ่ง คือ ปญญาท่ีบรรลุในปฏิจจสมุปบาท หมายความวารูหลักธรรมท่ีเกิด 

ข้ึนพรอมแหงธรรมท้ังหลายเพราะอาศัยกัน การท่ีสิ่งท้ังหลายอาศัยกันจึงเกิดมีข้ึน ปญญาดังกลาวถือ

วาเปนปญญาท่ีมีความลึกซ้ึงเปนอยางมากเพราะวาผูท่ีสามารถตรัสปฎิจจสมุปบาทเปนครั้งแรกนั้นคือ 

เฉพาะพระพุทธเจาเทานั้น ไดแก  

 เพราะอวิชชาเปนปจจัย จึงมีสังขาร 

 เพราะสังขารเปนปจจัย จึงมีวิญญาณ 

    เพราะวิญญาณเปนปจจัย จึงมีนามรูป 

 เพราะนามรูปเปนปจจัย จึงมีสฬายตนะ 

 เพราะสฬายตนะเปนปจจัย จึงมีผัสสะ 

 เพราะผัสสะเปนปจจัย จึงมีเวทนา 

     เพราะเวทนาเปนปจจัย จึงมีตัณหา 

 เพราะตัณหาเปนปจจัย จึงมีอุปาทาน 

                                                           

 ๑๑๓วิ.ม. ๖/๑๔/๔๕. 



๑๔๘ 

 

        เพราะอุปาทานเปนปจจัย จึงมีภพ 

           เพราะภพเปนปจจัย จึงมีชาติ 

 เพราะชาติเปนปจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส เปนอันวากอง

ทุกขท้ังมวลนั่นยอมเกิด ดวยประการฉะนี้ 

 สวนปฏิจจสมุปบาท ปฏิโลมมีดังตอไปนี้  

  เพราะอวิชชานั่นแหละดับโดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สังขาร จึงดับ 

    เพราะสังขารดับ วิญญาณจึงดับ 

    เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ 

 เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับฃ 

 เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ 

 เพราะผัสสะดับ เวทนาจึงดับ 

 เพราะเวทนาดับ ตัณหาจึงดับ 

 เพราะตัณหาดับ อุปาทานจึงดับ 

 เพราะอุปาทานดับ ภพจึงดับ 

 เพราะภพดับ ชาติจึงดับ 

 เพราะชาติดับ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส อุปายาส จึงดับ 

 เปนอันวากองทุกขท้ังมวลนั่นยอมดับ ดวยประการฉะนี้ 

 ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแลว จึงทรงเปลงอุทานนี้ในเวลานั้น วาดังนี้ 

“เม่ือใดแล ธรรมท้ังหลาย ปรากฏแกพราหมณ ผูมีเพียรเพงอยู เม่ือนั้นความสงสัยท้ังปวงของ

พราหมณนั้นยอมสิ้นไป เพราะมารูธรรมพรอมท้ังเหตุ”113

๑๑๔  เม่ือเกิดปญญาในปฏิจจสมุปบาทดังกลาว 

จะเขาใจสภาวะในขันธ ๕ ในอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ และอริยสัจ ๔ ไปดวย ถาเกิดปญญาในธรรม

ดังกลาวอยางใดอยางหนึ่งแลวธรรมอยางอ่ืนก็จะเขาใจไปโดยอัตโนมัติ   

๕) กัมมัสสกตาญาณ 

มีความรูเห็นถูกตองตรงความเปนจริง มีความรูวา การสรางบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการไดบุญ

จริง มีกัมมัสสกตาญาณ อยางท่ีในวิภังคปกรณกลาววา  

                                                           

 ๑๑๔วิ.ม. ๔/๑/๑-๒. 



๑๔๙ 

 

  ปญญา กิริยาท่ีรูชัด ฯลฯ ความไมหลง ความวิจัยธรรม สัมมาทิฏฐิอัน

 ใด มีลักษณะรูอยางนี้วา ทานท่ีใหแลวมีผล การบูชาพระรัตนตรัยมีผล โลกนี้มี

 อยู โลกหนามีอยู มารดามีคุณ บิดามีคุณ สัตวผูจุติและปฏิสนธิมีอยู สมณ

 พราหมณผูปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ รูยิ่งเห็นจริงประจักษซ่ึงโลกนี้และโลกหนาดวย

 ตนเอง แลวประกาศใหผูอ่ืนรูท่ัวกัน มีอยูในโลกนี้ ดังนี้ นี้เรียกวา กัมมัสสกตา

 ญาณ ยกเวนสัจจานุโลมิกญาณ กุศลปญญาท่ีเปนสาสวะแมท้ังหมด ชื่อวา 

 กัมมัสสกตาญาณ114

๑๑๕  

 

 ความมีญาณดังกลาวนั้น คือ ปญญาเจตสิก ยอมเขาประกอบกับกามาวจรกุศลจิตท่ีประกอบ 

ดวยปญญา     

 ๖) สาเหตุของการเกิดปญญา ๘ ประการ 

 พระพุทธเจาทรงตรัสเหตุ ๘ ประการ ปจจัย ๘ ประการนี้ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญาอันเปน

เบื้องตนแหงพรหมจรรย ท่ียังไมได เพ่ือความงอกงามไพบูลย เจริญ บริบูรณ แหงปญญาท่ีไดแลว ๘ 

คือ 

 ๑) ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อาศัยพระศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่งผูตั้งอยูในฐานะ

ครู ซ่ึงเปนท่ีเขาไปตั้งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลา  

 ๒) เธอ อาศัยพระศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจรรยรูปใดรูปหนึ่ง ผูตั้งอยูในฐานะครู ซ่ึงเปนท่ีเขา

ไปตั้งความละอาย ความเกรงกลัว ความรัก และความเคารพไวอยางแรงกลานั้นแลว เธอเขาไปหาแลว

ไตถาม สอบถามเปนครั้งคราววาขาแตทานผูเจริญ ภาษิตนี้เปนอยางไร เนื้อความแหงภาษิตนี้เปน

อยางไร ทานเหลานั้นยอมเปดเผยขอท่ียังไมไดเปดเผย ทําใหแจงขอท่ียังไมไดทําใหแจง และบรรเทา

ความสงสัยในธรรมอันเปนท่ีตั้งแหงความสงสัยหลายประการแกเธอ 

 ๓) เธอฟงธรรมนั้นแลว ยอมยังความสงบ ๒ อยาง คือ ความสงบกายและความสงบจิต ใหถึง

พรอม 

 ๔) เธอเปนผูมีศีล สํารวมระวังในปาติโมกข ถึงพรอมดวยอาจาระและโคจรมีปรกติเห็นภัยใน

โทษแมมีประมาณนอย สมาทานศึกษาอยูในสิกขาบทท้ังหลาย 

                                                           

 ๑๑๕อภิ.วิ. ๗๘/๘๒๒/๕๘๘. 



๑๕๐ 

 

 ๕) เธอเปนพหูสูต ทรงจําสุตะ สั่งสมสุตะ เปนผูไดยินไดฟงมากทรงจําไว คลองปาก ข้ึนใจ 

แทงตลอดดวยดีดวยทิฐิ ซ่ึงธรรมท้ังหลายอันงามในเบื้องตน งามในทามกลาง งามในท่ีสุด ประกาศ

พรหมจรรย พรอมท้ังอรรถท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง 

 ๖) เธอยอมปรารภความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือความพรอมมูลแหงกุศลธรรม เปนผูมี

กําลัง มีความบากบั่นม่ันคง ไมทอดธุระในกุศลธรรม 

 ๗) อนึ่ง เธอเขาประชุมสงฆ ไมพูดเรื่องตาง ๆ ไมพูดเรื่องไมเปนประโยชนยอมแสดงธรรมเอง

บาง ยอมเชื้อเชิญผูอ่ืนใหแสดงบาง ยอมไมดูหม่ินการนิ่งอยางพระอริยเจา 

 ๘) อนึ่ง เธอพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมในอุปาทานขันธ ๕ วารูปเปนดังนี้ 

ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังนี้ 

ความดับแหงรูปเปนดังนี้ สัญญาเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี ้

สังขารท้ังหลายเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ วิญญาณเปนดังนี้ 

ความเกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้  

 ดูกรภิกษุท้ังหลายนี้เปนเหตุเปนปจจัยขอท่ี ๘ ยอมเปนไปเพ่ือไดปญญาอันเปนเบื้องตนแหง

พรหมจรรยท่ียังไมได เพ่ือความงอกงาม ไพบูลย เจริญ บริบูรณแหงปญญาท่ีไดแลว115

๑๑๖ 

 สรุปไดวา ปญญาพละในพระพุทธศาสนา คือ ปญญาท่ีสามารถบรรเทาอกุศลได คือ การท่ีรู

แจงตามความเปนจริงอยางถูกตอง พิจารณาเห็นในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ เปนอนิจจัง ทุกขัง 

และอานัตตา บรรลุอริยสัจ ๔ อยางแจมแจง หากวายังเขาใจวาผูหญิง หรือ ผูชายอยูยังถือวามีความ

หลงอยู 

 ๓.๖.๒ ปญญาพละในคัมภีรอรรถกถา 

 ๑) ความหมายของปญญา 

 ในพระอภิธรรม อรรถกถาธรรมสังคณีปกรณกลาวถึง ความหมายของคําวาปญญินทรีย

ดังตอไปนี้                

 ปชานาตีติ ปฺา ธรรมท่ีชื่อวาปญญา เพราะอรรถวายอมรูท่ัว ถามวา ยอมรูท่ัวซ่ึงอะไร 

ตอบวา ยอมรูท่ัวซ่ึงอริยสัจท้ังหลายโดยนัยมีคําวา นี้ทุกข เปนตน แตในอรรถกถาทานกลาววา ชื่อวา 

                                                           

 ๑๑๖องฺ.อฏก. ๓๗/๙๒/๒๙๘-๓๐๐. 

 



๑๕๑ 

 

ปญญา เพราะอรรถวา ยอมใหรู ถามวา ยอมใหรูอะไร ตอบวา ยอมใหรูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา           

ก็ปญญานั้น ชื่อวาอินทรีย ดวยอรรถวาเปนอธิบดีเพราะครอบงําอวิชชา อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาอินทรีย 

เพราะครองความเปนใหญกวาธรรมอ่ืนในลักษณะแหงการเห็น ปญญานั่นแหละเปนอินทรีย ชื่อ

วาปญญินทรีย ก็ปญญานี้นั้นมีการสองแสงเปนลักษณะ และมีการรูท่ัวเปนลักษณะ เหมือนอยางวา 

เม่ือบุคคลจุดประทีปใหสวางในเวลากลางคืนในบานท่ีมีฝา ๔ ดาน ความมืดยอมหมดไป แสงสวาง

ยอมปรากฏฉันใด ปญญามีการสองสวางฉันนั้น เหมือนกัน ธรรมดาแสงสวางเสมอดวยแสงสวางของ

ปญญายอมไมมี จริงอยู เม่ือมหาบุรุษผูมีปญญานั่งโดยบัลลังกหนึ่ง หม่ืนโลกธาตุก็มีแสงสวางเปนอัน

เดียวกัน ดวยเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรพระราชาวา มหาบพิตร ในเวลาท่ีมืดคํ่าแลว 

บุรุษพึงเอาประทีปเขาไปวางไวในบาน ประทีปท่ีนําเขาไปแลวยอมกําจัดความมืด ยอมยังโอภาสให

เกิดข้ึน ยอมยังแสงสวางใหรุงโรจน ยอมทํารูปท้ังหลายใหปรากฏ ฉันใด มหาบพิตร ปญญาก็ฉันนั้น

เหมือนกัน เม่ือเกิดข้ึนยอมกําจัดความมืดคือ อวิชชา ยอมยังโอภาสคือวิชชาใหเกิด ยอมยังแสงสวาง

คือญาณใหรุงโรจน และยอมทําอริยสัจจะท้ังหลายใหปรากฏ มหาบพิตร ปญญามีการสองสวางเปน

ลักษณะดวยประการฉะนี้แล อีกอยางหนึ่ง ปญญาเม่ือเกิดข้ึนยอมรูท่ัวซ่ึงธรรมท้ังหลายท่ีเปนกุศลและ

อกุศล ท่ีควรเสพและไมควรเสพ ท่ีเลวและประณีต ท่ีดําและขาว และท่ีเขากันไดและเขากันไมได 

เหมือนแพทยผูฉลาดยอมรูเภสัชเปนตนท่ีเปนท่ีสบายและไมสบายแกบุคคลผูปวย ฉะนั้น สมดังคําพระ

ธรรมเสนาบดีกลาวไววา ดูกอนอาวุโส ธรรมชาติใดยอมรูท่ัว เพราะเหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อวา

ปญญา ถามวา ยอมรูท่ัวซ่ึงอะไร ตอบวา ยอมรูท่ัววา นี้ทุกขเปนตน ขอความนี้บัณฑิตพึงใหพิสดาร 

พึงทราบความท่ีปญญานั้นมีความรูท่ัวเปนลักษณะดวยประการฉะนี้ อีกนัยหนึ่ง ปญญามีการแทง

ตลอดสภาวะเปนลักษณะ หรือการแทงตลอดไมผิดพลาดเปนลักษณะดุจการแทงของลูกศรท่ีนายขมัง

ธนูผูฉลาดยิงไป ฉะนั้น มีการสองใหเห็นอารมณเปนรสดุจประทีป มีการไมหลงใหลเปนปจจุปฏฐานดุจ

ผูชี้ทางแกบุคคลไปมาฉะนั้น116

๑๑๗ 

 ๒) ปญญาในการพิจารณาในขันธ อายตนะ ธาตุ  

 ในขณะท่ีเห็นรูปนั้นหากวายังรูสึกวาเปนผูหญิง หรือผูชายอยู ถือวาเปนการมองแบบไม

ประกอบดวยปญญา การมองเห็นท่ีประกอบดวยปญญานั้น อรรถกถาจารยกลาวในสีลักขันธมี

ดังตอไปนี้  

                                                           

 ๑๑๗อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๓๒-๓. 



๑๕๒ 

 

 จักษุและรูปจัดเปนรูปขันธ ทัสสนะเปนวิญญาณขันธ เวทนาท่ีสัมปยุตดวยวิญญาณขันธนั้น

เปนเวทนาขันธ สัญญาจัดเปนสัญญาขันธ สัมปยุตตธรรมมีผัสสะเปนตน เปนสังขารขันธ การแลและ

การเหลียว ยอมปรากฏในเพราะขันธ ๕ เหลานี้ประชุมกันดวยประการฉะนี้ ในการแลและการเหลียว

นั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใครคนหนึ่งเหลียวไปขางหลัง จักษุก็เหมือนกัน จัดเปนจักขายตนะ รูป

เปนรูปายตนะ ทัสสนะเปนมนายตนะ สัมปยุตตธรรมท้ังหลายมีเวทนาเปนตนเปนธรรมายตน การแล

ไปขางหนาและการแลไปตามทิศ ยอมปรากฏเพราะอายตนะ ๔ เหลานี้ประชุมกัน ดวยประการฉะนี้ 

ในการแลไปขางหนาและการแลไปตามทิศนั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใครคนหนึ่งเหลียวไปขางหลัง 

จักษุก็เหมือนกัน จัดเปนจักษุธาตุ รูปเปนรูปธาตุ ทัสสนะเปนจักขุวิญญาณธาตุ ธรรมท้ังหลายมีเวทนา

เปนตนท่ีสัมปยุตดวยจักขุวิญญาณธาตุนั้นเปนธรรมธาตุ การแลไปขางหนา และการแลไปตามทิศ 

ยอมปรากฏเพราะธาตุ ๔ เหลานี้ประชุมกันดวยประการฉะนี้ ในการแลไปขางหนาและการแลไปตาม

ทิศนั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใครคนหนึ่งเหลียวไปขางหลัง จักษุก็เหมือนกัน เปนนิสสยปจจัย รูป

เปนอารัมมณปจจัย อาวัชชนจิตเปนอนันตรปจจัย สมนันตรปจจัย อุปนิสสยปจจัย นัตถิปจจัยและ

วิคตปจจัย อาโลกะเปนอุปนิสสยปจจัย เวทนาเปนตนเปนสหชาตปจจัยเปนตน การแลไปขางหนา

และการแลไปตามทิศ ยอมปรากฏเพราะปจจัยเหลานี้ประชุมกันดวยประการฉะนี้ ในการแลไปขาง 

หนาและการแลไปตามทิศนั้น ใครคนหนึ่งแลไปขางหนา ใครคนหนึ่งเหลียวไปขางหลัง อสัมโมห-

สัมปชัญญะในการแลไปขางหนา และการแลไปตามทิศนี้ พึงทราบดวยอํานาจพิจารณาเปนขันธ 

อายตนะ ธาตุ และปจจัยอยางนี้ ดวยประการฉะนี้117๑๑๘ 

 ๓) ความไมหลงในการเดิน การยืน การนั่ง และการนอน  

 ในพระสูตรนี้วา ภิกษุเดินอยูก็ดี ยอมรูตัววาเราเดิน ยืนอยูก็ดี ยอมรูตัววาเรายืน นั่งอยูก็ดี 

ยอมรูตัววาเรานั่ง นอนอยูก็ดี ยอมรูตัววา เรานอน คือ การรูตามสิ่งท่ีตนเองกระทําอยูในปจจุบัน ดังนี้  

 ในคํานี้วา ในการกาวไป ในการถอยกลับ ในการแลไปขางหนา ในการแลไปตามทิศ ในการคู

เขา ในการเหยียดออก ดังนี้ ตรัสถึงอิริยาบถปานกลาง ในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น

ดังนี้ ตรัสถึงอิริยาบทยอยเล็กนอย เพราะฉะนั้น พึงทราบความเปนผูทําความรูสึกตัวในอิริยาบถแม

เหลานั้น โดยนัยท่ีกลาวแลวนั่นแล ก็พระมหาสิวเถระผูทรงพระไตรปฎกกลาววา ภิกษุใดเดินหรือ

จงกรมนาน ภายหลังหยุดยืน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลาจงกรม 

                                                           

 ๑๑๘ที.สี.อ. ๑๑/๔๓๒-๓. 



๑๕๓ 

 

ดับไปในขณะหยุดยืนนั้นแหละ ภิกษุนี้ ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในการเดิน ภิกษุใดทองบนอยูก็ดี 

วิสัชนาปญหาอยูก็ดี มนสิการกรรมฐานอยูก็ดี ยืนอยูนาน ภายหลังนั่งลง ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา 

รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลายืน ดับไปในขณะนั่งลงนั้นแหละ ภิกษุนี้ ชื่อวาเปนผูทําความ

รูสึกตัวในการยืน 

  ภิกษุใดนั่งนาน โดยกระทําการสาธยายเปนตน ภายหลังลุกข้ึน ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา 

รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลานั่ง ดับไปในขณะลุกข้ึนนั้นแหละ ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทําความ

รูสึกตัวในการนั่ง 

 แตภิกษุใดนอนทองบนอยูก็ดี มนสิการกรรมฐานอยูก็ดี หลับไป ภายหลังลุกข้ึน ยอมพิจารณา

เห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลานอน ดับไปในขณะลุกข้ึนนั้นแหละ ภิกษุนี้ชื่อวา

เปนผูทําความรูสึกตัวในการหลับและการตื่น ก็จิตท่ีไมทํางานชื่อวาหลับ ท่ีทํางานชื่อวาตื่น 118

๑๑๙ 

 ก็ภิกษุใดกําลังพูดอยู มีสติสัมปชัญญะวา ชื่อวาเสียงนี้ยอมเกิดเพราะอาศัยริมฝปาก ฟน ลิ้น 

เพดาน และความพยายามท่ีเหมาะแกเรื่องนั้น ๆ ของจิต ดังนี้ พูด ก็หรือวา ทองบนก็ตาม กลาวธรรม

ก็ตาม เจริญกรรมฐานก็ตาม วิสัชนาปญหาก็ตามตลอดกาลนาน แลวนิ่งไปในภายหลัง ยอมพิจารณา

เห็นดังนี้วา รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเกิดข้ึนในเวลาพูด ดับไปในขณะนิ่งนั้นแหละ ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทํา

ความรูสึกตัวในการพูด 

 ภิกษุใดนิ่งแลวยังมนสิการพระธรรมหรือกรรมฐานเปนเวลานาน ภายหลังพิจารณาเห็นดังนี้

วา รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในเวลานิ่ง ดับไปในขณะนิ่งนี้เอง ดวยวาเม่ืออุปาทายรูปเกิด ชื่อวา

พูด เม่ือไมเกิด ชื่อวานิ่ง ภิกษุนี้ชื่อวาเปนผูทําความรูสึกตัวในความเปนผูนิ่งดวยประการฉะนี้เรื่องนี้นั้น 

พระมหาสีวเถระกลาวไวแลว เปนผูมีสติสัมปชัญญะกาวไป เปนผูมีสติสัมปชัญญะถอยกลับ ดังนี้

ทีเดียว119

๑๒๐ 

 ความไมหลงในการกาวไปเปนตน ชื่อวา อสัมโมหสัมปชัญญะ อสัมโมหสัมปชัญญะนั้นพึง

ทราบอยางนี้ ปุถุชนผูอันธพาล เม่ือกาวไปเปนตน ยอมหลงผิดวาตนกาวไป การกาวไปตนทําใหเกิดข้ึน

ดังนี้บาง วาเรากาวไป การกาวไป เราทําใหเกิดข้ึนดังนี้บาง ฉันใด ภิกษุในพระศาสนานี้ไมหลงผิดฉัน

นั้น เม่ือจิตคิดวาเราจะกาวไปเกิดข้ึน วาโยธาตุซ่ึงเกิดแตจิต ยังวิญญัติใหเกิด ยอมเกิดข้ึนดวยจิต 

                                                           

 ๑๑๙ที.สี.อ. ๑๑/๔๔๑-๒. 

 ๑๒๐ที.สี.อ. ๑๑/๔๔๓. 



๑๕๔ 

 

นั่นเอง ดังนั้นรางกระดูกท่ีสมมติวากายนี้ ยอมกาวไปดวยอํานาจความแผไปของวาโยธาตุอันเกิดแต

พลังงานของจิตดวยประการฉะนี้ เม่ือรางกระดูกนั้นกาวไปอยางนี้ ในขณะท่ียกเทาข้ึนแตละขาง ธาตุ

ท้ัง ๒ คือปฐวีธาตุ อาโปธาตุ ยอมออนกําลังลง อีก ๒ ธาตุนอกนี้ยอมมีกําลังข้ึน ในขณะท่ีหยอนเทาลง 

ธาตุท้ัง ๒ คือเตโชธาตุ วาโยธาตุ ยอมออนกําลังลง อีก ๒ ธาตุนอกนี้ยอมมีกําลังยิ่งข้ึน ในขณะท่ีปลาย

เทาจดพ้ืนและเหยียบเต็มฝาเทา ก็เชนเดียวกัน120

๑๒๑ รูปธรรมและอรูปธรรมท่ีเปนไปในขณะท่ียกเทาข้ึน 

ยอมไมถึงขณะท่ีเคลื่อนเทา รูปธรรมและนามธรรมท่ีเปนไปในขณะท่ีเคลื่อนเทา ยอมไมถึงขณะท่ีกาว

ไปขางหนาเหมือนกัน ท่ีเปนไปในขณะท่ีกาวไปขางหนา ยอมไมถึงขณะท่ีหยอนเทาลง ท่ีเปนไปใน

ขณะท่ีหยอนเทาลง ยอมไมถึงขณะท่ีปลายเทาจดพ้ืน ท่ีเปนไปในขณะท่ีปลายเทาจดพ้ืน ยอมไมถึง

ขณะท่ีเหยียบเต็มฝาเทา รูปธรรมและอรูปธรรมยอมเปนตอน ๆ เปนทอน ๆ เปนเขต ๆ ดับไปใน

อิริยาบทนั้น ๆ นั่นเอง เหมือนเมล็ดงาท่ีใสลงในกระเบื้องรอนยอมแตกเปาะแปะ ๆ 

 ในการกาวไปเปนตนนั้น ใครคนหนึ่งกาวไป หรือการกาวไปของใครคนหนึ่ง แตโดยปรมัตถ 

ธาตุท้ังหลายเทานั้นเดิน ธาตุท้ังหลายเทานั้นยืน ธาตุท้ังหลายเทานั้นนั่ง ธาตุท้ังหลายเทานั้นนอ ก็ใน

สวน (แหงอิริยาบถ) นั้น ๆ จิตดวงอ่ืนเกิดข้ึน จิตดวงอ่ืนดับไป พรอมกับรูป เปนไปอยูเหมือนกระแส 

น้ําไหลติดตอกันไปไมขาดสายฉะนั้น ดังนี้121๑๒๒   

 พระมหาเถระนั่งอยูในท่ีพักกลางวัน สนทนาอยูกับอันเตวาสิกท้ังหลาย คูมือเขามาโดยเร็ว 

แลวเหยียดออกไปไวในท่ีเดิมอีก แลวคอย ๆ คูเขา อันเตวาสิกท้ังหลายถามทานวา ขาแตทานผูเจริญ 

เหตุไรทานจึงคูมือเขามาโดยเร็ว แลวเหยียดออกไปไวในท่ีเดิมอีก แลวคอย ๆ คูเขา พระมหาเถระตอบ

วา ดูกอนอาวุโสท้ังหลาย ตั้งแตเราเริ่มมนสิการกรรมฐานมา เราไมเคยละท้ิงกรรมฐานคูมือเลย แต

บัดนี้เราสนทนากับทานท้ังหลายไดละท้ิงกรรมฐานคูมือเขา เพราะฉะนั้น เราจึงไดเหยียดมือออกไปไว

ในท่ีเดิมอีกแลวคูเขา อันเตวาสิกท้ังหลายไดถวายสาธุการวา ดีแลว ทานอาจารย ข้ึนชื่อวาภิกษุ ควร

เปนอยางนี้ การไมละกรรมฐานแมในท่ีเชนนี้ พึงทราบวา ชื่อวาโคจรสัมปชัญญะ ดวยประการฉะนี้ 

ใคร ๆ ท่ีชื่อวาตนในภายใน ซ่ึงคูเขาหรือเหยียดออก ยอมไมมี มีแตการคูเขาหรือเหยียดออกดวยความ

แผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิต มีประการดังกลาวแลว ดุจหุนยนตเคลื่อนไหวมือเทาไดดวย

                                                           

 ๑๒๑ที.สี.อ. ๑๑/๔๒๗. 

 ๑๒๒ที.สี.อ. ๑๑/๔๒๘.  



๑๕๕ 

 

อํานาจการชักสายใยฉะนั้น 1 2 2

๑๒๓ ก็การกําหนดรูอยางนี้ดวยประการฉะนี้ พึงทราบวาอสัมโมหสัมป-

ชัญญะในการคูเขาหรือเหยียดออกนี้ 

 ๔) ความไมหลงในการหมจีวร 

 แมแตในขณะท่ีหมจีวรก็หากไมประกอบดวยปญญา จะทําใหเกิดโลภะ โทสะ และโมหะ 

ดังนั้น ถาหมจีวรดวยปญญาจะเกิดประโยชนตอในการดําเนินชีวิตประจําวันจนถึงบรรลุฌาน มรรคผล 

ฉะนั้น อรรถกถาจารยจึงกลาววา ขณะเม่ือหมจีวรนั้น ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายใน ท่ีชื่อวาหมจีวร ยอม

ไมมี มีแตการหมจีวรดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิต มีประการดังกลาวแลวเทานั้น ใน

จีวรและกายนั้น แมจีวรก็ไมมีเจตนา แมกายก็ไมมีเจตนา จีวรยอมไมรูวาเราหมกายไว แมกายก็ไมรูวา

เราถูกจีวรหมไว ธาตุท้ังหลายเทานั้นปดหมูธาตุอยู เหมือนเอาผาเกาหอคัมภีรไวฉะนั้น เพราะฉะนั้น 

ภิกษุไดจีวรดีก็ไมควรดีใจ ไดจีวรไมดีก็ไมควรเสียใจ เหมือนอยางวา ท่ีจอมปลวก พระเจดียและตนไม

ท่ีศักดิ์สิทธิ์เปนตน คนบางพวกบูชาดวยดอกไมของหอมธูปและผาเปนตน คนบางพวกไมบูชาดวยคูถ

มูตรเปอกตม และประหารดวยทอนไมและสาตราเปนตน จอมปลวกและตนไมเปนตน ยอมไมดีใจ

หรือเสียใจดวยการบูชาและไมบูชาเหลานั้น ภิกษุไดจีวรไมพึงดีใจ ไดจีวรไมดีไมควรเสียใจเลยเหมือน

ฉันนั้นทีเดียว พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการใชสอยสังฆาฏิและจีวรนี้ ดวยอํานาจพิจารณาท่ี

เปนไปอยางนี้ ดวยประการฉะนี้123๑๒๔ 

 อีกอยางหนึ่ง คนท้ังหลายเห็นคนอนาถามือเทาดวน มีหนองเลือดและหมูหนอนออกจากปาก

แผล มีแมลงวันหัวเขียวตอมหึ่ง นอนอยูบนศาลาท่ีอาศัยของคนอนาถา ผูท่ีมีความเอ็นดูเอาผาพันแผล

มาใหบาง เอายาใสถวยกระเบื้องเปนตนมาใหบางแกคนอนาถาเหลานั้น บรรดาของเหลานั้น 

ผาพันแผลของบางคนเปนผาเนื้อละเอียดก็มี ของบางคนเปนผาเนื้อหยาบก็มี ถวยกระเบื้องใสยาของ

บางคนรูปรางสวยก็มี ของบางคนรูปรางไมสวยก็มี คนอนาถาเหลานั้นยอมไมยินดีหรือรังเกียจใน

สิ่งของเหลานั้น ดวยวา คนอนาถาเหลานั้นตองการผาเพียงปดแผลเทานั้น และถวยกระเบื้องก็เพียงใส

ยาไวเทานั้น ขอนี้ฉันใด ก็ภิกษุใดพิจารณาจีวรเหมือนผาพันแผล บาตรเหมือนถวยกระเบื้องใสยา และ

ภิกษาท่ีไดในบาตรเหมือนยา ภิกษุนี้ฉันนั้น พึงทราบวา เปนผูทําความรูสึกตัวสูงสุดดวยอสัมโมห

สัมปชัญญะในการใชสอยสังฆาฏิบาตรและจีวร 124

๑๒๕  

                                                           

 ๑๒๓ที.สี.อ. ๑๑/๔๓๔. 

 ๑๒๔ที.สี.อ. ๑๑/๔๓๖. 

 ๑๒๕ที.สี.อ. ๑๑/๔๓๗-๘.  



๑๕๖ 

 

 ๕) ความไมหลงในการใชสอยบาตร 

แมแตในขณะท่ีใชสอยบาตรก็หากไมประกอบดวยปญญา จะทําใหเกิดโลภะ โทสะ และโมหะ 

ดังนั้น ถาใชสอยบาตรดวยปญญา จะเกิดประโยชนตอในการดําเนินชีวิตประจําวันจนถึงบรรลุฌาน 

มรรคผล ฉะนั้น อรรถกถาจารยจึงกลาววา แมในการใชสอยบาตร พึงทราบสาตถกสัมปชัญญะดวย

อํานาจประโยชนท่ีจะพึงไดเฉพาะ เพราะภิกษุไมหยิบบาตรโดยรีบรอน แตหยิบบาตรโดยพิจารณา

อยางนี้วา เม่ือเราหยิบบาตรนี้เท่ียวไปบิณฑบาตจักไดภิกษา ดังนี้เปนปจจัย ก็บาตรหนักไมเปนสัปปา

ยะแกภิกษุท่ีมีรางกายผอม มีกําลังนอย บาตรท่ีมีปุมขรุขระ ๔- ๕ ปุม ลางยาก ไมเปนสัปปายะแก

ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเลย แมบาตรท่ีลางยากก็ไมควร ดวยวา เม่ือลางบาตรนั้นอยูนั่นแหละ เธอจะมีกังวล 

ก็บาตรท่ีมีสีเหมือนแกวมณี เปนท่ีตั้งแหงความโลภ ไมเปนสัปปายะตามนัยท่ีกลาวแลวในจีวรนั่นแล 

อนึ่ง บาตรท่ีไดมาดวยอํานาจนิมิตตกรรมเปนตนไมเปนสัปปายะ และบาตรใดเม่ือภิกษุใชสอย อกุศล

ธรรมท้ังหลายยอมเจริญข้ึน กุศลธรรมท้ังหลายยอมเสื่อมไป บาตรนี้เปนอสัปปายะโดยสวนเดียว

เทานั้น บาตรท่ีตรงกันขามเปนสัปปายะ ในการใชสอยบาตรนี้ พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะดวยอํานาจ

บาตรนั้น พึงทราบโคจรสัมปชัญญะดวยอํานาจไมละกรรมฐานนั่นแล  

 ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายในถือบาตรอยูยอมไมมี มีแตการถือบาตรดวยความแผไปแหงวาโยธาตุ

อันเกิดแตพลังจิตมีประการดังกลาวแลวเทานั้น ในการถือบาตรนั้น แมบาตรก็ไมมีเจตนา แมมือก็ไมมี

เจตนา บาตรยอมไมรูวา เราถูกมือถือไว แมมือท้ังหลายก็ไมรูวา เราถือบาตรไว ธาตุท้ังหลายเทานั้น

ถือหมูธาตุอยู เหมือนเอาคีมคีบอาหารท่ีรอนเปนไฟฉะนั้น พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการใชสอย

บาตรนี้ดวยอํานาจพิจารณาท่ีเปนไปอยางนี้ ดวยประการฉะนี้125๑๒๖ 

 ๖) ความไมหลงในการบริโภคอาหาร 

แมแตในขณะท่ีบริโภคอาหารก็หากไมประกอบดวยปญญา จะทําใหเกิดโลภะ โทสะ และ

โมหะ ดังนั้น ถาบริโภคอาหารดวยปญญา จะเกิดประโยชนตอในการดําเนินชีวิตประจําวันจนถึงบรรลุ

ฌาน มรรคผล ฉะนั้น อรรถกถาจารยจึงกลาววา ใคร ๆ ชื่อวาตนในภายในเปนผูบริโภค ยอมไมมี ชื่อ

วาการถือบาตรยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตมีประการดังกลาวแลวเทานั้น ชื่อ

วาการหยั่งมือลงในบาตรยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น การทําคําขาว 

การยกคําขาวข้ึน และการอาปาก ยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น ใคร ๆ 

                                                           

 ๑๒๖ที.สี.อ. ๑๑/๔๓๖-๗. 



๑๕๗ 

 

ก็ใชกุญแจยนตไขกระดูกคางไมได การเอาคําขาวใสปาก ฟนบนทําหนาท่ีสาก ฟนลางทําหนาท่ีครก

และลิ้นทําหนาท่ีมือ ยอมมีดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น ในการบริโภคนั้น มี

น้ําลายบาง ๆ ท่ีปลายลิ้น น้ําลายหนา ๆ ท่ีโคนลิ้นคลุกเคลา ของเค้ียวนั้นถูกตะลอมดวยมือคือลิ้นลง

ในครกคือฟนลาง น้ําคือน้ําลายทําใหเปยกชุม แหลกละเอียดดวยสากคือฟนบน หามีใครมาตักใสเขา

ไปภายในดวยชอนหรือทัพพีไม เขาไปดวยวาโยธาตุนั่นแหละ อาหารท่ีเขาลําคอลงไป ๆ หามีใครเอา

สิ่งซ่ึงลาดดวยฟางมารองรับไม ตั้งอยูไดดวยอํานาจวาโยธาตุนั่นแหละ อาหารท่ีตั้งอยูนั้น ๆ ก็หามีใคร

ทําเตากอไฟหุงตมไม ยอมสุกดวยเตโชธาตุเทียว อาหารท่ีสุกแลว ๆ หามีใครใชทอนไมหรือไมเทาเข่ีย

ออกภายนอกไม วาโยธาตุนั่นแหละนําออก (ขับถาย) ดวยประการฉะนี้ วาโยธาตุยอมนําอาหารเขา 

เปลี่ยนแปลง ทรงไว กลับไปกลับมา บดใหละเอียด ทําใหแหงและนําออก ปฐวีธาตุทรงไว กลับไป

กลับมา บดใหละเอียด และทําใหแหง อาโปธาตุทําใหเหนียว ตามรักษาความชุมชื้นไว เตโชธาตุ

ทําอาหารท่ีเขาไปภายในใหสุก อากาศธาตุแยกใหเปนสวน ๆ วิญญาณธาตุสั่งการใหธาตุตาง ๆ ทํา

หนาท่ีใหถูกในเรื่องนั้น ๆ พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะในการบริโภคนี้ดวยอํานาจพิจารณาท่ีเปนไป

อยางนี้ ดวยประการฉะนี้126๑๒๗  

 ๗) ความไมหลงในการถายอุจจาระปสสาวะ 

 แมแตในขณะท่ีถายอุจจาระปสสาวะก็หากไมประกอบดวยปญญา จะทําใหเกิดโลภะ โทสะ 

และโมหะ ดังนั้น ถาถายอุจจาระปสสาวะดวยปญญา จะเกิดประโยชนตอในการดําเนินชีวิตประจําวัน

จนถึงบรรลุฌาน มรรคผล ฉะนั้น อรรถกถาจารยจึงกลาววา เม่ือถึงเวลาถายแลวมิไดถายอุจจาระ

ปสสาวะ เหง่ือไหลออกจากรางกายท้ังสิ้น ตาวิงเวียน จิตไมมีอารมณเปนหนึ่ง และโรคอ่ืน ๆ ยอม

เกิดข้ึน แตเม่ือถายอุจจาระปสสาวะ ทุกอยางนั้นยอมไมมี นี้เปนเนื้อความในขอนี้ดวยประการฉะนี้ พึง

ทราบสาตถกสัมปชัญญะโดยเนื้อความนั้น ก็ภิกษุถายอุจจาระปสสาวะในท่ีไมสมควร ยอมเปนอาบัติ 

ยอมเสียชื่อเสียง เปนอันตรายแกชีวิต เม่ือถายอุจจาระปสสาวะในท่ีสมควร ทุกอยางนั้นยอมไมมี 

ดังนั้นการรูตัวในการถายอุจจาระปสสาวะนี้ จึงเปนสัปปายะ พึงทราบสัปปายสัมปชัญญะโดยสัปปายะ

นั้น พึงทราบโคจรสัมปชัญญะโดยไมละกรรมฐานนั่นแล ชื่อวาตนในภายในถายอุจจาระปสสาวะอยู 

ยอมไมมี แตมีการถายอุจจาระปสสาวะดวยความแผไปแหงวาโยธาตุอันเกิดแตพลังจิตเทานั้น ก็หรือ

วา เพราะฝแตกเม่ือฝสุก น้ําหนองและเลือดยอมไหลออก โดยไมมีใครตองการ ฉันใด และภาชนะน้ําท่ี

                                                           

 ๑๒๗ที.สี.อ. ๑๑/๔๓๙-๔๔๐. 



๑๕๘ 

 

เต็มเปยม น้ํายอมไหลออกโดยไมมีใครตองการ ฉันใด อุจจาระปสสาวะท่ีสั่งสมอยูในลําไสใหญและ

กระเพาะปสสาวะ ถูกกําลังลมบีบค้ันหนักเขา ยอมไหลออกแมโดยไมมีใครตองการ ฉันนั้น ก็อุจจาระ

ปสสาวะนี้นั้น เม่ือไหลออกอยางนี้ ยอมไมเปนของตน ของภิกษุนั้น ไมเปนของผูอ่ืน เปนกากอาหารท่ี

ไหลออกมาจากรางกายเทานั้นเอง เหมือนอยางอะไร เหมือนอยางวา คนท่ีถายน้ําเกาจากตุมน้ํา น้ํา

เกานั้นยอมไมเปนของตน ไมเปนของผูอ่ืน เปนเพียงลางตุมเทานั้นเอง พึงทราบอสัมโมหสัมปชัญญะ

ในการถายอุจจาระปสสาวะนี้ โดยพิจารณาท่ีเปนไป ดวยประการฉะนี้127๑๒๘  

 ๘) สาเหตุของความเกิดปญญา ๗ ประการ 

 อรรถกถาจารยกลาวถึง ธรรม ๗ ประการ ยอมเปนไปเพ่ือความเกิดข้ึนแหงปญญามี

ดังตอไปนี้ ๑) ความเปนผูไตถาม ๒) ความทําวัตถุใหสละสลวย ๓) การปรับอินทรียใหเสมอกัน       

๔) การหลีกเวนบุคคลทรามปญญา ๕ การคบหาบุคคลมีปญญา ๖) การพิจารณาปาฐะท่ีตองใชปญญา

อันลึก ๗) ความนอมจิตไปในธัมมวิจยะนั้น128

๑๒๙ 

 ๙) ไวพจนของปญญา 

 ไวพจนของปญญาในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาตาง ๆ อรรถกถาจารยรวบรวมไวในอรรถกถา

ธรรมสังคณีปกรณ มีดังตอไปนี้  

 ๑. ธรรมท่ีชื่อวา ปญญา เพราะอรรถวา การประกาศใหรู คือ กระทําเนื้อความนั้น ๆ ใหแจม

แจงอีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ปญญา เพราะยอมรูธรรมท้ังหลายโดยประการตาง ๆ มีความไมเท่ียงเปนตน

นั้น ๆ คํานี้เปนบทแสดงสภาวะของปญญานั้น 

 ๒. อาการท่ีรูท่ัว ชื่อวา ปชานนาปญญา  

 ๓. ชื่อวา วิจัย เพราะคนหาธรรมมีความไมเท่ียงเปนตน คําวา ปวิจัย นี้ทานเพ่ิมอุปสรรคเขา

มา ปญญา ชื่อวา ธรรมวิจัยเพราะคนหาธรรม คือ สัจจะ ๔  

 

 

 

 

                                                           

 ๑๒๘ที.สี.อ. ๑๑/๔๔๐-๑. 

 ๑๒๙สํ.ม.อ. ๓๐/๒๘๐-๑. 



๑๕๙ 

 

 ๔. ธรรมท่ีชื่อวา สัลลักขณาดวยอํานาจการกําหนดอนิจจลักษณะเปนตนได สัลลักขณานั่น

แหละ ตรัสเรียกวา อุปลักขณา ปจจุปลักขณา โดยความตางกันแหงอุปสรรค ความเปนแหงบัณฑิต  

 ๕. ชื่อวาปณฑิจจะ ความเปนแหงบุคคลผูฉลาด  

 ๖. ชื่อวา โกสัลละ ความเปนแหงธรรมท่ีละเอียด  

 ๗. ชื่อวา เนปุญญะ ความเปนแหงการทําใหแจงซ่ึงความไมเท่ียงเปนตน 

 ๘. ชื่อวา เวภัพยา ปญญาท่ีชื่อวา จินตา ดวยสามารถแหงการคิดความไมเท่ียงเปนตน  

 ๙. ท่ีชื่อวา จินตา เพราะเกิดข้ึนแกผูใดยอมยังบุคคลนั้นใหคิดอนิจจลักษณะเปน ตน 

 ๑๐. ท่ีชื่อวา อุปปริกขา เพราะใครครวญอนิจจลักษณะเปนตน 

 ๑๑. คําวา ภูริ เปนชื่อของแผนดิน จริงอยูปญญานี้เรียกวา ภูรี ดุจแผนดิน เพราะอรรถวาตั้ง

ม่ันและกวางขวาง เพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกแผนดินวา ภูริ บุคคลชื่อวา มีปญญาดังแผนดิน เพราะ

ประกอบดวยปญญาอันกวางขวางไพบูลเสมอดวยแผนดินนั้น อีกอยางหนึ่งคําวา ภูริ นี้เปนชื่อของ

ปญญา ปญญาชื่อวา ภูริ เพราะยอมยินดีในอรรถะท่ีเปนจริง  

 ๑๒. ปญญาท่ีชื่อวา เมธา เพราะทําลายเบียดเบียนกิเลสเหมือนสายฟาผาภูเขาหิน อีกอยาง

หนึ่ง ชื่อวา เมธา เพราะเรียนและทรงจําไดเร็วพลัน  

 ๑๓. ท่ีชื่อวา ปริณายิกา เพราะเกิดแกผูใด ยอมนําผูนั้นไปในการปฏิบัติประโยชนเก้ือกูล และ

ในการแทงตลอดลักษณะตามความเปนจริงในสัมปยุตธรรม 

 ๑๔. ปญญาท่ีชื่อวา วิปสสนา เพราะยอมเห็นแจงธรรมท้ังหลายดวยสามารถแหง อนิจจ

ลักษณะเปนตน  

 ๑๕. ท่ีชื่อวา สัมปชัญญะ เพราะยอมรูอนิจจลักษณะเปนตนโดยประการตาง ๆ โดยชอบ 

  ๑๖. ท่ีชื่อวา ปโตทะ (ปฏัก) เพราะแทงจิตท่ีคดโกงวิ่งไปผิดทางใหข้ึนสูทาง เหมือนปฏักแทง

มาสินธพท่ีวิ่งไปผิดทางใหไปถูกทาง ปฏักคือปญญานั่นแหละชื่อวา ปญญา คือ ปฏัก  

 ๑๗. ท่ีชื่อวา อินทรีย เพราะครองความเปนใหญในลักษณะแหงการเห็น อินทรีย คือ ปญญา 

เรียกวา ปญญินทรีย ปญญานั่นเองเปนอินทรียก็ชื่อวา ปญญินทรีย 

 ๑๘. ท่ีชื่อวา ปญญาพละ เพราะไมหวั่นไหวในเพราะอวิชชา ศาสตราคือปญญานั่นแหละชื่อ

วา ปญญาสัตถะ เพราะอรรถวาตัดกิเลส 

 ๑๙. ปราสาท คือ ปญญานั่นแหละชื่อวา ปญญาปาสาทะ เพราะอรรถวาสูงยิ่ง แสงสวางคือ

ปญญาเทียว 



๑๖๐ 

 

 ๒๐. ชื่อวา ปญญาอาโลกะ เพราะอรรถวาการสองแสง โอภาสคือปญญาเทียว ชื่อวา ปญญา

โอภาสะ เพราะอรรถวาสวาง  

 ๒๑. ประทีปคือปญญาชื่อวา ปญญาปชโชตะ เพราะอรรถวาโชติชวง จริงอยู บุคคลผูมีปญญา

นั่งแลวโดยบัลลังกเดียว หม่ืนโลกธาตุก็แสงสวางเปนอันเดียวกัน มีโอภาสเปนอันเดียวกันมีการโชติ

ชวงเปนอันเดียวกัน ดวยเหตุนั้นพระองคจึงตรัสพระดํารัสนั้นไวแลว ก็บทปญญาท้ัง ๓ เหลานี้ แมบท

เดียวก็สําเร็จเนื้อความได พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระสูตรท้ังหลาย ตามอัธยาศัยของสัตว

ท้ังหลายวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย แสงสวางเหลานั้นมี ๔ อยาง แสงสวาง ๔ อยางเปนไฉน  คือ แสง

สวางแหงดวงจันทร แสงสวางแหง ดวงอาทิตย แสงสวางแหงไฟ แสงสวางแหงปญญา ดูกอนภิกษุ

ท้ังหลาย แสงสวาง ๔ เหลานี้แล ภิกษุท้ังหลาย บรรดาแสงสวาง ๔ เหลานี้ แสงสวาง แหงปญญาเปน

เลิศ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย โอภาส ๔ เหลานี้ ฯลฯ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ความโชติชวง เหลานั้นก็ฉันนั้น 

แมในนิทเทสนี้พระองคก็ทรงทําเทศนาโดยสมควรแกพระสูตรนั้นเหมือนกัน เพราะวา เนื้อความเม่ือ

ทรงจําแนกโดยอาการมิใชนอย ยอมชื่อวาเปนการจําแนกดีแลว สัตวท้ังหลายพวกหนึ่งยอมตรัสรูได

โดยประการอยางหนึ่ง และพวกอ่ืนก็ตรัสรูไดโดยประการอ่ืน ก็รัตนะ คือ ปญญา เรียกวาปญญารัตนะ 

ดวยอรรถวากระทําความยินดี ดวยอรรถวาใหความยินดี ดวยอรรถวาใหเกิดความยินดี ดวยอรรถวา

ปลื้มใจ ดวยอรรถวาปรากฏไดโดยยาก ดวยอรรถวาชั่ง (เปรียบ) ไมได ดวยอรรถวาเปนเครื่องใชของ

สัตวผูไมต่ําทราม  

 ๒๑. ท่ีชื่อวา อโมหะ เพราะเปนเหตุใหสัตวท้ังหลายไมลุมหลง หรือวา ตัวปญญาเองยอมไม

หลงในอารมณ หรือวา สิ่งนี้นั้นเปนเพียงไมหลงใหลไปเทานั้น บทแหงธรรมวิจยะมีเนื้อความตามท่ี

กลาวแลวนั่นแหละ ถามวา เพราะเหตุไร จึงตรัสธรรมวิจยะนี้อีก ตอบวา เพ่ือแสดงความท่ีอโมหะเปน

ปฏิปกษตอโมหะ เพราะฉะนั้นจึงแสดงธรรมวิจยะนี้ อโมหะนั้นมิใชเปนธรรม นอกจากโมหะอยาง

เดียวท่ีแทเปนปฏิปกษตอโมหะดวย  

 ๒๒. ชื่อวา อโมหะ กลาวคือธรรมวิจยะนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงประสงคเอาในท่ีนี้.  

 ๒๓. ทิฏฐิท่ีเปนจริง เปนเครื่องนําออกจากภพ และเปนกุศล ชื่อวา สัมมาทิฏฐิ1 2 9๑๓๐ ฉะนั้น จึง

กลาวไดวา ปชานนาปญญา วิจัย ปณฑิจจะ โกสัลละ เนปุญญะ เวภัพยา จินตา อุปปริกขา ภูริ เมธา 

                                                           

 ๑๓๐อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๘๗-๓๙๐. 



๑๖๑ 

 

ปริณายิกา วิปสสนา สัมปชัญญะ ปโตทะ ปญญินทรีย ปญญาพละ ปราสาท ปญญา ปญญาปาสาทะ 

ปญญาปชโชตะ อโมหะ และสัมมาทิฏฐิ มีความหมายอันเดียวกัน  

 สรุปไดวา ปญญาพละ คือ การรูตามความเปนจริงของอิริยาบถทุกประการ ไมหลงใน

อิริยาบถตาง ๆ พิจารณาตามสติปฎฐานทุก ๆ การเดิน การนอน การนั่ง เพ่ือไมใหเกิดกิเลสในขณะนั้น  

แมแตในการฉันภัตตาหาร หมจีวร ก็หากไมพิจารณาทันก็มีโอกาสเกิดความโลภ ความโกรธ ความหลง 

 ๓.๖.๔ ปญญาพละในคัมภีรปกรณวิเสส  

ปญญาในคัมภีรประกรณวิเสส สรุปแลวมี ๒ ประการ คือ ปญญาท่ีมีความเห็นในการใชชีวิต

ประจําอยางถูกตอง และ ปญญาท่ีเกิดจากการเจริญวิปสสนา  

๑) ปญญาท่ีมีความเห็นในการใชชีวิตประจําอยางถูกตอง ไดแก ปญญาในคัมภีรพระ

อภิธัมมัตถสังคหะ คือ มหากุศลประกอบดวยปญญา ๆ ท่ีมีความรูวา การทําทานมัย สีลมัย ภาวนามัย 

อปจายนมัย เวยยาวัจจมัย ปตติทานมัย ปตตานุโมทนามัย ธัมมัสสวนมัย ธัมมเทสนามัยจะเกิดผล 

จริง130

๑๓๑  เม่ือสรุปแลวปญญาดังกลาวมี ๔  ดวง  ไดแก  

๑. โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๑ เกิดพรอมดวยความยินดี 

ประกอบดวยปญญา เปนอสังขาริก คือเกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักจูง  

๒. โสมนสฺสสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๒ เกิดพรอมดวยความยินดี 

ประกอบดวยปญญา เปนสสังขาริก คือเกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักจูง  

๓. อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๓ เกิดพรอมดวยความเฉยๆ 

ประกอบดวยปญญา เปนอสังขาริก คือ เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักจูง  

๔. อุเปกฺขาสหคตํ าณสมฺปยุตฺตํ สสงฺขาริกํ มหากุศลดวงท่ี ๔ เกิดพรอมดวยความเฉยๆ 

ประกอบดวยปญญา เปนสสังขาริก คือ เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักจูง131

๑๓๒ 

๒) อีกประการหนึ่ง ปญญาท่ีเกิดจากการเจริญวิปสสนา มีเรียกกันวา ญาณ ๑๖ ประการ 

อาจารยกัมมัฏฐานขยายความดังตอไปนี้  

 

 

 

                                                           
๑๓๑พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๒๙. 
๑๓๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒-๓. 



๑๖๒ 

 

(๑) นามรูปปริเฉทญาณ 1 3 2

๑๓๓ เปนญาณท่ีรูจักวา ชีวิตหรือสังขารของเรานั้น คือ อะไรตาม

ธรรมดาไมมีใครจะสามารถแยกธาตุของชีวิตออกมาใหเห็นวาประกอบดวยอะไรบาง แตดวยการ

ปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานสามารถแยกธาตุของชีวิตออกมาได ซ่ึงจะเห็นวาประกอบดวยรูปนาม รูป

ประกอบดวยธาตุตาง ๆ เชน ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ฯลฯ ประชุมเขากัน ซ่ึงยอมเปลี่ยนแปลง

ไป เม่ือกระทบกับความรอนหรือความเย็น รูปนี้โดยสภาวธรรมยอมไมมีความรูสึกอะไรเลยคือไม

สามารถรูอารมณตาง ๆ ได เทาท่ีสามารถรูไดก็เพราะนาม ซ่ึงโดยท่ัวไปเรียกกันวา จิต นามมีสภาพ

รับรูอารมณตาง ๆ ได และอาศัยรูปเปนท่ีเกิด ทําหนาท่ีรับรูความเปนไปตาง ๆ เปนตนวา การเห็นนั้น 

เกิดจากจักขุปสาทซ่ึงเปนรูปอยางหนึ่ง กระทบกับภาพท่ีเห็นเขา ก็เกิดนามท่ีรูเห็นข้ึน ทุกขณะท่ีเห็น

ยอมมีเพียงรูปกับนามสองอยางนี้เทานั้น 

(๒) ปจจยปริคคหญาณ133

๑๓๔  เม่ือไดรูวา ชีวิตหรือสังขารประกอบดวยรูปและนามเทานั้น ไมมี

อ่ืนแลว ในข้ันตอไปผูปฏิบัติจะมีความรูสืบตอไปวา ชีวิตนั้นไมไดมีใครสรางหรือมิไดเกิดข้ึนมาเอง แต

หากมีปจจัยปรุงแตงข้ึนมา กลาวคือรูปหรือกายนั้นเกิดข้ึนดวย อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม 

เปนเหตุใหเกิด โดยมีอาหารเปนปจจัยชวยอุปถัมภใหดํารงอยูได อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน เปน

เสมือนมารดาซ่ึงเปนท่ีอาศัยของทารก กรรมเปนเสมือนบิดาผูใหกําเนิดทารก และอาหารเปนเสมือน

แมนมเลี้ยงดูทารก ถาไมมีเหตุและปจจัยท้ัง ๔ นี้แลว รูปหรือกายนี้จะเกิดข้ึนมีไมได สวนนามนั้นก็มี

เหตุและปจจัยปรุงแตงข้ึนมาเชนเดียวกัน คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม เปนเหตุใหเกิดนาม 

โดยมีผัสสะ หรือ การสัมผัสเปนปจจัยปจจุบันท่ีทําใหเกิดเวทนา สัญญา และสังขาร และมีนามรูปเปน

ปจจัยปจจุบันท่ีทําใหเกิดวิญญาณรูปและนามนี้ มิใชแตจะเกิดมาดวยลําพังตนเองไมไดเทานั้นแมจะ

ดํารงอยูดวยกําลังของตนเองไมไดเชนเดียวกันตางฝายตางตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน นามตองอาศัย

รูปและรูปตองอาศัยนาม จึงตางจะดํารงอยูได ถามิไดพ่ึงพาอาศัยกันและกันแลว ตางก็จะดํารงอยู

ไมได เหมือนมัดออ ๒ มัด ซ่ึงตองยันกันไว หากมัดหนึ่งลมลง อีกมัดหนึ่งก็จะตองลมลงดวย ถารูปหรือ

นามอยางใดอยางหนึ่งแตกสลายลง ท้ังสองอยางซ่ึงเปนปจจัยของกันและกันก็ยอมแตกสลายไปสิ้น

นอกจากนั้น แตลําพังรูปหรือลําพังนามโดยเฉพาะ ไมอาจจะทําอะไรได รูปตองอาศัยนามและนาม

                                                           
๑๓๓พระพุทธโฆสเถระ รจนา, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย (อาจ อาสภมหา

เถร), คัมภีรวิสุทธิมรรค, พิมพร ครั้งท่ี ๕, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงคพริ้นท จํากัด, 

๒๕๔๗), หนา ๙๔๘.  
๑๓๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๙๖๕. 



๑๖๓ 

 

ตองอาศัยรูป จึงเกิดการกระทําตาง ๆ ข้ึน อุปมาเสมือนมนุษยอาศัยเรือนั่งไปและเรืออาศัยมนุษยพาย

ไป ท้ังคนท้ังเรือจึงลองไปตามลําน้ําได ผูปฏิบัติจะเห็นความเปนไปแหงนามรูปวา ตางเปนเหตุผลหรือ

เปนปจจัยแกกันและกัน มิใชวาตางมีข้ึนโดยปราศจากเหตุหรือปราศจากผล และยอมเห็นวา แมใน

อดีตกาลท่ีลวงมาหรือในอนาคตกาลก็ตาม ความเปนเหตุเปนผลแกกันและกันของรูปนาม ก็จะตอง

เปนอยางในปจจุบันความสงสัยท่ีมีอยูแตเดิมวา ตัวเรามีอยูหรือไม เคยเกิดมาแลวหรือไม และจะเกิด

ตอไปหรือไมก็ดี หรือวาเราเปนอะไรอยู เคยเปนอะไรมาแลวและจะเปนอะไรตอไปก็ดี หรือวาเราเปน 

อยางไรอยู เคยเปนอยางไรมาแลว และเปนอยางไรตอไปก็ดี หรือวาเรามาจากไหน และจะไปเกิดท่ี

ไหนตอไปก็ดี เหลานี้เปนอันหมดสิ้นไป เพราะตัวเราไมมี ท่ีเขาใจวาเปนเรา ความจริงก็เปนเพียงปจจัย

ปรุงแตงข้ึนมาเทานั้น การสิ้นความสงสัยเขนนี้ เรียกวา กังขาวิตรณวิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์แหงความ

สิ้นสงสัย ผูท่ีมีความเห็นเชนนี้ เรียกวา ไดถึงปจจยปริคคหญาณแลว และไดชื่อวาเปน จูฬโสดาบัน

บุคคล ตามคติพระพุทธศาสนา เม่ือละจากโลกนี้แลวจะไปสูสุคติภพ 

(๓) สัมมสนญาณ1 3 4

๑๓๕ ญาณนี้ เปนญาณท่ีเห็นไตรลักษณของสังขาร หรือชีวิตอันเปนสามัญ

ลักษณะ คือ เปนลักษณะท่ีตองมีอยูในสรรพสัตวท้ังหลายโดยท่ัวไป ปราศจากขอยกเวน ไดแก อนิจจัง 

ความไมเท่ียง ๑ ทุกขัง ความเปนทุกขทนไดยาก ๑ และอนัตตา ความไมมีตัวตน ๑ 

(๔) อุทยัพพญาณ 1 3 5

๑๓๖ ญาณนี้ เปนญาณท่ีเห็นความแปรปรวนแหงสังขารหรือรูปนามอัน

เกิดข้ึนเฉพาะหนาท่ี เม่ือเกิดแลวก็เสื่อมไปไมมีการทรงอยูไดเลย เสมือนเมล็ดฝนเม่ือตกลงมาตองพ้ืน

น้ําแลวก็จะละลายหายไป ผูปฏิบัติจะเห็นชัดวารูปนามนี้มิไดเกิดมาจากท่ีใดท่ีหนึ่ง และมิไดดับไปสูท่ี

ใดท่ีหนึ่ง แตไมเคยมีก็เกิดมีข้ึน และเม่ือมีแลวก็สลายไปเชนเดียวกับเสียงพิณซ่ึงเกิดข้ึนไดดวยตัวพิณ

และสายพิณกับผูดีดพิณ เสียงนั้นมิไดมีมาแตกอน แตเม่ือมีแลวก็หายไป มิไดไปรวมอยูท่ีใด และ

ในขณะท่ีรูปนามเกิดข้ึนนั้น ก็ยอมเห็นลักษณะท่ีบังเกิดและในขณะท่ีสลาย ก็ยอมเห็นลักษณะท่ี

ปรวนแปรไป โดยท่ีไดเห็นความเกิดของรูปนามวา เนื่องมาจากปจจัยเก่ียวเนื่องกัน มิใชมีตัวตน

บันดาลใหเกิด ผูปฏิบัติยอมรูวา รูปนามนั้นมิใชตัวตน โดยท่ีเห็นรูปนามเกิดข้ึนแลวดับไป ในขณะท่ี

เกิดข้ึนและดับไปนั้นเอง ผูปฏิบัติยอมรูวา รูปนามนั้นไมเท่ียงและโดยท่ีเห็นรูปนามถูกบีบค้ันจากความ

เกิดและความเสื่อม ผูปฏิบัติยอมรูวา รูปนามนั้นเปนทุกข 

                                                           
๑๓๕ขุ.ป. ๖๘/๕/๑. 
๑๓๖ขุ.ป. ๖๘/๖/๒. 



๑๖๔ 

 

(๕) ภังคานุปสสนาญาณ เม่ือไดผานอุทยัพพญาณแลว ดวยผลของการปฏิบัติสติปฏฐานตอไป 

ผูปฏิบัติก็จะเขาสูภังคานุปสสญาณอันเปนญาณท่ีเห็นความแตกสลายของสังขาร หรือรูปนามแต

ถายเดียว ผูปฏิบัติจะเห็นชัดวาสังขารหรือรูปนามนี้เปนอนิจจัง ไมใชเปนของเท่ียง เปนทุกข ไมใชเปน

สุข และเปนอนัตตา มิใชเปนตัวตน มีแตความแตกสลายเปนท่ีสุด ไมเฉพาะแตปจจุบันเทานั้น แมใน

อดีตก็แตกสลายแลวและในอนาคตก็จะแตกสลายเชนเดียวกัน ดุจหยาดน้ําคางซ่ึงยอมสลายไปเม่ือ

ดวงอาทิตยข้ึนฉะนั้น 

(๖) ภยตุปฏฐานญาณ 1 3 6

๑๓๗ ญาณนี้ เปนญาณท่ีรูแจงในสังขารหรือรูปนามวา เต็มไปดวย

อันตรายท่ีนากลัว เม่ือผูปฏิบัติไดเห็นสังขารท้ังหลายมีความแตกสลายอยูทุกขณะ ก็ยอมรูสึกวา 

สังขารนี้เปนบอเกิดแหงภยันตราย เชนเดียวกับสัตวรายซ่ึงนากลัวสําหรับคนขลาด ท่ีประสงคจะมีชีวิต

อยางสะดวกสบาย แตมิใชเพียงแตสังขารในปจจุบันเทานั้นท่ีกําลังแตกสลาย แมสังขารในอดีตก็ได

แตกสลายไปแลว และสังขารในอนาคตก็จะแตกสลายไปเชนเดียวกัน ความรูสึกท่ีวา สังขารเปนบอ

เกิดแหงภยันตรายก็หนักแนนยิ่งข้ึน นอกจากนี้เม่ือพิจารณาถึงความเปนอนิจจังของสังขาร ก็ยอมเห็น

แตความแตกสลายของสังขาร เม่ือพิจารณาถึงความเปนทุกขของสังขารก็ยอมเห็นวา มีความบีบค้ันอยู

เนืองนิตย และเม่ือพิจารณาถึงความเปนอนัตตา ก็ยอมเห็นสังขารเปนของวางเปลา ไมมีเจาของ ไมมี

หัวหนาประดุจบานรางหรือพยับแดด ความรูสึกท่ีวา สังขารเต็มไปดวยภยันตรายอันนากลัว ก็หนัก

แนนยิ่งข้ึนไปอีก 

(๗) อาทีนวานุปสนาญาณ 1 3 7

๑๓๘ ญาณนี้ เปนญาณท่ีเห็นโทษของสังขารท้ังปวง คือ เห็นวา

สังขารนั้นไมมีอะไรดีเลย มีแตโทษถายเดียว ไมมีท่ีคุมครอง ไมมีท่ีหลีกเรน ไมมีทางไป ไมมีท่ีพํานัก 

และไมมีอะไรเปนท่ีนาปรารถนาหรือนาจับตองเลย ชีวิตหรือภพเปรียบประดุจหลุมเพลิง อันเต็มไป

ดวยถานซ่ึงมีเปลวอันโชติชวง สังขารท้ังหลายเปรียบเสมือนฝโรค หรือลูกศร ไรความแชมชื่น หมดรส 

และเปนกองโทษมหึมา ผูปฏิบัติจะรูสึกเหมือนอยูในปาชัฏซ่ึงเต็มไปดวยสัตวราย หรือในถํ้าซ่ึงเสือโครง

อาศัยอยู หรือในน้ําซ่ึงมีจระเขและผีเสื้อยักษ คือรูสึกหวาดหวั่นพรั่น พรึง เพราะมองเห็นแตโทษของ

สังขารท้ังปวง 

                                                           
๑๓๗ขุ.ป.อ. ๖๘/๕๖. 
๑๓๘ขุ.ป. ๖๘/๘/๒. 



๑๖๕ 

 

(๘) นิพพิทานุปสสนาญาณ 1 3 8

๑๓๙ ญาณนี้ เปนญาณท่ีเห็นสังขารหรือรูปนามเปนสิ่งท่ีนาเบื่อ

หนาย เม่ือผูปฏิบัติมองเห็นสังขารเปนโทษแลว ก็ยอมเกิดความเบื่อหนายไมยินดีในสังขาร อันมีแต

ความแตกสลายหากยินดีในการพิจารณาความเปนอนิจจังทุกขัง และอนัตตาของสังขารท้ังหลาย ดุจ

พญาหงสทองยอมยินดีในสระสนานเชิงภูเขาจิตตกูฏ ไมยินดีในบออันสกปรกใกลบานคนจัณฑาล

ฉะนั้น ในญาณนี้ ผูปฏิบัติยอมรูสึกวา ทุกสิ่งในโลกนี้ไมวาจะเปนชีวิตหรือสรรพสิ่งใด ๆ ลวนแตไร

สาระ นาขยะแขยง แหงแลงและนาเบื่อหนายเหมือนตกอยูในทุงกวางในฤดูรอน ขณะท่ีแดดกําลังแผด

เผาระอุอยู ไมวาจะมองไปทางไหน ก็พบแตความแหงแลงทุรกันดารถายเดียว 

(๙) มุญจิตุกัมยตาญาณ 1 3 9

๑๔๐ ญาณนี้ เปนญาณท่ีรูสึกอยากจะพนไปจากสังขารเม่ือผูปฏิบัติมี

ความรูสึกเบื่อหนายในสังขาร เนื่องจากเห็นแตโทษ ความแหงแลง และความไมเปนแกนสารของจิต

ยอมไมผูกพันยินดี หรือติดอยูในสังขารเหลานั้นและอยากจะออกไปเสียใหพนจากสังขาร เสมือนปลา

ซ่ึงถูกขังอยูในอวนหรือไกปาซ่ึงถูกขังอยูในกรง ยอมอยากจะออกจากท่ีขังไปสูความเปนอิสระฉะนั้น 

(๑๐) ปฏิสังขาญาณ ญาณนี้ เปนญาณท่ีขมักเขมนพิจารณาหาทางรอดพนจากสังขาร เม่ือผู

ปฏิบัติมีความรูสึกอยากใครพนไปจากสังขารก็หาทางรอดพน ทําใหยอนไปเห็นไตรลักษณของสังขาร 

คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา อยางแจมแจงชัดเจน ผูปฏิบัติจะเห็นวา สรรพสังขารเปนของไมเท่ียง

เลย เกิดข้ึนเพียงชั่วคราว บัดเดี๋ยวก็จําตองเสื่อมประลัยไป ไมยั่งยืน ไมมีสาระ และไรความเจริญ 

นอกจากไมเท่ียงแลว สังขารยังเปนทุกขบีบค้ันอยูเนือง ๆ ไมมีทางแกไขหรือหลีกเลี่ยงไดเลย ผูปฏิบัติ

อาจจะไดประสบทุกข และความบีบค้ันอยางสาหัสเพราะความเห็นทุกขอยางชัดแจง นอกจากไมเท่ียง

และเปนทุกขแลวก็จะเห็นวา สังขารนั้นเปนอนัตตา ไมใชตัวตนของใคร ไมมีเจาของไมอยูในอํานาจ

ผูใด 

(๑๑) สังขารุเปกขาญาณ 1 4 0

๑๔๑ ญาณนี้ เปนญาณท่ีพิจารณาสังขารหรือรูปนามโดยอาการวาง

เฉย ผูปฏิบัติจะรูสึกไมยินดียินรายในสังขารปราศจากความหวาดกลัว ปราศจากความเบื่อหนาย ไมดี

ใจไมเสียใจ ท้ังนี้ก็ดวยเห็นความวางเปลาของสังขาร คือเห็นวาสังขารไมมีตัวตนหรือไมมีอะไรท่ีเปน

ตัวตน ไมเห็นวาตนของตนอยูท่ีไหน หรือเก่ียวของสัมพันธกับใคร ไมวาจะโดยฐานะเปนญาติพ่ีนอง

หรือมิตรสหายหรืออะไรอ่ืน และตนของผูอ่ืนก็ไมเห็นเหมือนกันวาอยูท่ีไหน หรือเก่ียวของสัมพันธกับ

                                                           
๑๓๙ขุ.ป.อ. ๖๘/๕๗. 
๑๔๐ขุ.ป.อ. ๖๘/๖๑. 
๑๔๑ขุ.ป. ๖๘/๙/๒. 



๑๖๖ 

 

ตนหรือใคร ๆ รูปก็ดี นามก็ดี เปนของวางเปลามิใชสัตว บุคคล ตัวตน เราเขา หรือของเราของเขา 

เม่ือเกิดข้ึนแลวก็ตั้งอยูแลวก็แตกดับไป ไมมีอะไรเปนแกนสาร เชนเดียวกับฟองน้ําหรือพยับแดด ไม

ยั่งยืนถาวรอยูไดเพราะความเปนอนิจจัง เปนทุกขทรมานบีบค้ันใหเกิดความลําบากเพราะความเปน

ทุกขังและไมอยูในบังคับบัญชา เพราะความเปนอนัตตา อนิจจังก็ดี ทุกขังก็ดี อนัตตาก็ดี ยอมปรากฏ

แกผูปฏิบัติโดยละเอียดพิศดาร อยางท่ีไมเคยประสพมาแตกอน กลาวคือ ในความเปนอนิจจังนั้น ก็จะ

พบความท่ีไมเท่ียง ความพินาศ ความเปลี่ยนแปลง การกระจัดกระจายอยางไมเปนส่ํา ความไมถาวร 

ความกลับกลอกผันแปร ความไรแกนสาร ความวิบัติ การทรงอยูไดเพราะการปรุงแตงไว และความ

ดับสลาย ในความเปนทุกขังก็จะพบความรันทดหมนหมองเพราะความไมสมหวัง ความปวยเจ็บ 

ทุกขเวทนาเพราะธาตุกําเริบความเสียดแทงของพิษราย เนื่องจากธาตุวิปริต ความถูกเบียดเบียน การ

เผชิญภยันตราย การเผชิญเหตุการณท่ีมิไดคาดฝน การเผชิญภัยท่ีนากลัว การเผชิญเหตุการณท่ีกลับ

ตัวไมทันการเผชิญกับสภาพท่ีเปนโทษ การเผชิญกับสภาพท่ีโหดเหี้ยม การเผชิญกับสภาพท่ีไมอาจ

แกไขหรือตานทานได และการเผชิญกับความเกิด ความแก โรคภัยไขเจ็บ ตลอดจนความโศกเศรา 

ความร่ําให ความอาลัย และการรุกรานของกิเลส ในความเปนอนัตตา ก็จะพบความไมเปนตัวตน 

ความท่ีไมอาจยึดถือเอาได ความไมมีเนื้อหา ความไรแกนสารและความสูญสลายหายไป ท้ังนี้เปนการ

กลาวตามทฤษฎี แตในทางปฏิบัตินั้น ผูปฏิบัติอาจจะพบลักษณะของความเปนอนิจจัง ความเปนทุก

ขัง และความเปนอนัตตา ไมครบถวนทุกลักษณะ แตอาจกลาวไดวาจะไดพบหลายลักษณะ ซ่ึง

ละเอียดพิศดารกวาท่ีเคยพบในญาณท่ีผานมาแลวท้ังหมด ๑๒ อนุโลมญาณ ญาณนี้ เปนญาณสุดทาย

ในปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความรูหมดจดในวิธีปฏิบัติอันชอบท่ีจะนําไปสูมรรค ผลนิพพาน เปน

ญาณท่ีพิจารณาสังขารหรือรูปนามในลักษณะท่ีเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา เปนครั้งสุดทายโดย

อนุโลมตามญาณท่ีผานมาแลวท้ัง ๘ ญาณ นับแตอุทยัพพยญาณเปนลําดับมา จนถึงสังขารุเปกขา

ญาณ อุปมาเหมือนพระมหากษัตริยทรงสดับการวินิจฉัยคดีของตุลาการ ๘ นาย และทรงมีความเห็น

อนุโลมตามคําวินิจฉัยนั้น ผูปฏิบัติท่ีจะบรรลุถึงญาณนี้ได สังขารุเปกขาญาณจะตองแกกลามาก โดย

ปฏิบัติสติปฏฐานดวยความอุตสาหะอยางแรงกลา มีความเลื่อมใสศรัทธาสูง มีสติตั้งม่ัน มีสมาธิแนว

แน และมีจิตม่ันคง เม่ือไดบรรลุถึงอนุโลมญาณแลว ญาณอันสําคัญยิ่ง คือ โคตรภูญาณ มัคคญาณ ผล

ญาณ และปจจเวกขณญาณก็จะเกิดติดตอกันมาโดยฉับพลัน ในอนุโลมญาณนี้ ความรูสึกครั้งสุดทาย

ของผูปฏิบัติอยูในภาวะท่ีจะดับลงไปแลว 



๑๖๗ 

 

(๑๓) โคตรภูญาณ 1 4 1

๑๔๒ ญาณนี้ เปนญาณท่ีตัดโคตรปุถุชนใหขาดออก เพ่ือเขาสูความเปน

อริยบุคคล เปนเสมือนหลักเขตท่ีก้ันแดนระหวางปุถุชนกับอริยบุคคล อารมณและความรูสึกท้ังหลาย

ของผูปฏิบัติดับวูบลงตรงญาณนี้ ผูปฏิบัติไดสูญสิ้นภาวะแหงความเปนปุถุชนนับแตวาระนั้นเปนตนไป 

ญาณนี้คลายกับจะเปนผูใหสัญญาวา ถึงคราวท่ี มัคคญาณจะเกิดแลวและเปนญาณแรกท่ีจะละท้ิง

สังขาร รูปนาม มาไดนิพพานเปนอารมณ 

(๑๔) มัคคญาณ 1 4 2

๑๔๓ เม่ือโคตรภูญาณผานไปโดยฉับพลันแลว มัคคญาณก็เกิดสืบตอกันทันที 

กลาวคือเม่ือความรูสึกและอารมณท้ังหลายดับ ผูปฏิบัติก็เขาถึงมัคคญาณ ภาวะแหงความเปน

อริยบุคคลไดเริ่มข้ึนตรงนี้มัคคญาณนี้เองจะเปนผูประหานกิเลสลงโดยฉับพลันอยางนาอัศจรรย 

เสมือนมีดกายสิทธิ์ตัดตนไมมหึมา ขาดออกเปนสองทอนในพริบตาเดียวฉะนั้นดวยเหตุนี้ มัคคญาณจึง

ไดชื่อวา เปนผูประหานกิเลสชนิดสมุจเฉทปหาน คือประหานกิเลสใหสิ้นไปอยางตัดรากไมมีวันท่ีจะ

กลับข้ึนมาไดอีก นี้เปนผลอันนาอัศจรรยท่ีสุดของการปฏิบัติวิปสสนา 

(๑๕) ผลญาณ 1 4 3

๑๔๔ ญาณนี้ เปนญาณท่ีสืบตอมาจากมัคคญาณ เม่ือมัคคญาณเกิดข้ึนแลว ผล

ญาณก็เกิดข้ึนตามมาดวยการเกิดของผลจิต ซ่ึงรับผลของการประหานกิเลสนั้นโดยฉับพลันทันที 

เชนเดียวกัน ในการนี้ ผลจิตยอมไดรับนิพพานเปนอารมณ สืบตอจากมัคคจิต อรรถกถาจารยกลาววา 

เม่ือไดมัคคญาณก็มีนิพพานเปนผล เปนอันรูแจงในนิโรธสัจจะเม่ือรูแจงในนิโรธสัจจะ ทุกขสัจจะ 

สมุทัยสัจจะ และมัคคสัจจะ ก็รูแจงพรอมกัน อุปมาเหมือนการจุดประทีป น้ํามันก็จะเหือดแหงไป ไส

ก็จะไหมไฟ แสงสวางจะเกิดข้ึนและความมืดจะหมดไปพรอมกันในคราวเดียว ประทีปซ่ึงทําใหน้ํามัน

เหือดแหง ประทีปไหมไสเปรียบไดกับมัคคญาณกําหนดรูทุกข ประทีปขจัดความมืดใหหายไป เปรียบ

ไดกับมัคคญาณแลสมุทัย และประทีปอํานวยแสงสวางเปรียบไดกับมัคคญาณอํานวยมรรค ความรูแจง 

เห็นจริงอันเกิดจากการบรรลุถึงมัคคญาณและผลญาณนี้ เรียกวา ญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความบริสุทธิ์

หมดจดในความเห็นแจงในอริยสัจจ หรือความจริงของสังขาร และการบรรลุถึงมัคคญาณและผลญาณ 

เรียกวา การบรรลุมรรคผล เปนการรูถึงสิ่งท่ีเปนโลกุตตระ และมักเรียกกันอีกอยางหนึ่ง ไดดวงตาเห็น

ธรรม 

                                                           
๑๔๒ขุ.ป. ๖๘/๑๐/๒. 
๑๔๓ขุ.ป. ๖๘/๑๑/๒. 
๑๔๔ขุ.ป. ๖๘/๑๒/๒. 



๑๖๘ 

 

(๑๖) ปจจเวกขณญาณ 1 4 4

๑๔๕ ญาณนี้ เปนญาณท่ีพิจารณาถึงสิ่งท่ีเพ่ิงผานมาในขณะจิตท่ีลวง

มาแลว อันไดแก การบรรลุมรรค ผล นิพพาน เม่ือผลญาณผานไปแลวความรูสึกก็จะกลับมาดังเดิม

ติดตอกันทันที ผูปฏิบัติจะพิจารณาถึงความเปนไปเม่ือชั่วขณะนั้นวา ไดเกิดข้ึนและเปนอยางไรถาผู

ปฏิบัติไดศึกษาปริยัติธรรมแตกฉานก็ยอมจะรูวามรรคนี้ตนไดบรรลุแลว ผลตนก็ไดบรรลุแลว ทําให

เปนอริยบุคคล รูวากิเลสอันใดตนละไดแลว และกิเลสอันใดท่ียังเหลืออยูและในประการสุดทายยอมรู

วา นิพพานนั้น จิตของตนก็ไดบรรลุแลวชั่วขณะหนึ่งทุกคนเม่ือไดผานมาถึงข้ันนี้ จิตยอมจะบริสุทธิ์

กวาปุถุชนคนสามัญ เพราะไดถูกชําระลางดวยอํานาจของมัคคญาณอันแสนมหัศจรรย ไดชื่อวาเปนผู

บรรลุมรรคผลข้ันแรก คือ โสดาปตติมรรค และ โสดาปตติผล เปนพระอริยบุคคลชั้นตน เรียกวา พระ 

โสดาบัน หมายความวา ผูแรกถึงกระแสแหงนิพพาน 1 4 5

๑๔๖ คือ มีชื่อวาพระอริยบุคคล ในการบรรลุแต

ละทาน เชน พระสกิทาคามี อนาคามี และพระอรหันตก็จะมีเกิดญาณ ๑๖ ประการเชนนี้  

 ปญญา ๑๖ ประการดังกลาว สามารถแบงเปน ๒ ประเภทหรือ ๒ ระดับ คือ 

 ๑. โลกียสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลกีย คือ ยังเนื่องในโลก ข้ึนตอโลก ไดแก 

ความเห็นความเชื่อ ความเขาใจเก่ียวกับโลกและชีวิต ท่ีถูกตองตามหลักแหงความดี เปนไปตามคลอง

ธรรม หรือสอดคลองกับศีลธรรม ทิฏฐิระดับนี้เปนเรื่องเก่ียวกับคุณคา เชนวา ดี ชั่ว ถูก ผิด อะไร

ดีกวา อะไรเลวกวา ควรจะเปน ไมควรจะเปน หรือวานาเปน ไมนาเปน อยางไร ทิฏฐิประเภทนี้จึงมี

ลักษณะเปนหลักการ กฎเกณฑ มาตรฐาน ความเชื่อถือชนิดท่ีมนุษยปรุงแตง สรางสรรค หรือบัญญัติ

ข้ึน เปนของซอนเขามา หรือตางหากจากกฎธรรมดาของธรรมชาติอีกทีหนึ่ง ดังนั้น จึงมีลักษณะของ

ความเปนโลกียะ คือ มีรายละเอียดขอปลีกยอยผิดแปลกแตกตางกันออกไปตามกาลเทศะ 

เปลี่ยนแปลงไดตามอิทธิพลของสภาพแวดลอมและความเปนไปของสังคม โลกียสัมมาทิฏฐิ มี 

กัมมัสสกตาญาณ คือ ความรูวาคนมีกรรมเปนของตน หรือรูวาชีวิตเปนไปตามกฎแหงกรรม นั่นคือ 

พฤติกรรมและผลสืบเนื่องจากพฤติกรรมท้ังหลายของมนุษยเปนไปตามกฎธรรมดาของความสัมพันธ

สืบทอดแหงเหตุปจจัย โลกียสัมมาทิฏฐินี้ จึงสองถึงคานิยมพ้ืนฐาน เชนความรับผิดชอบตอการกระทํา

ของตน ความใฝผลสําเร็จท่ีเกิดจากการกระทําหรือความเพียรพยายามความสามารถและสติปญญา

ของตนเอง ความรูจักพ่ึงตนเอง และการชวยเหลือกันดวยเรี่ยวแรงกําลังของมนุษยเอง โลกีย

                                                           
๑๔๕ขุ.ป. ๖๘/๑๔/๒. 
๑๔๖เสวตร เปยมพงศสานต, พุทธวิปสสนา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑), หนา ๙๖–๑๒๗. 



๑๖๙ 

 

สัมมาทิฏฐิ ไดแก ทิฏฐิชนิดท่ีเก้ือกูล เปนไปเพ่ือประโยชนสุขแกชีวิตและสังคม หรือวาไดแกทิฏฐิชนิด

ท่ีทําใหกาวหนาไปในมรรคไดคือ สงผลแกองคมรรคขออ่ืน ๆ ไดตั้งแตชวยใหเกิดสัมมาสังกัปปะ เปน

ตน  

๒. โลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบระดับโลกุตระ คือ เหนือโลก ไมข้ึนตอโลก ไดแกความรู

ความเขาใจเก่ียวกับโลกและชีวิตถูกตองตามความเปนจริง หรือรูเขาใจตามสภาวะของธรรมชาติ คือ รู

เขาใจธรรมชาตินั่นเอง สัมมาทิฏฐิประเภทนี้ เกิดจาก โยนิโสมนสิการ ซ่ึงเปนองคประกอบภายใน 

หรือปจจัยภายในตัวบุคคล ปรโตโฆสะท่ีดีงาม การหลอหลอมกลอมเกลาในทางท่ีถูกตองจากสภาพ-

แวดลอมทางสังคมท่ีดีเฉพาะอยางยิ่งกัลยาณมิตร หรือการเสวนากับสัตตบุรุษ อาจชวยไดเพียงการ

กระตุนใหบุคคลนั้นใชโยนิโสมนสิการ หมายความวา สัมมาทิฏฐิประเภทนี้ตองเปน การรูจักท่ีตัว

สภาวะเอง ตองเอาธรรมชาตินั่นเองเปนขอพิจารณาโดยตรง และดวยเหตุนี้จึงไมมีลักษณะเปน

หลักการ กฎเกณฑ ขอยึดถือท่ีปรุงแตงหรือบัญญัติวางซอนเพ่ิมข้ึนมาตางหากจากธรรมดาของ

ธรรมชาติ และจึงเปนอิสระจากการหลอหลอมของสังคม ไมข้ึนตออิทธิพลของสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงไป เปนการเก่ียวของกับธรรมชาติเองแท ๆ ซ่ึงมีสภาวะและธรรมดาเสมอเหมือนกันทุก

ถ่ินฐานทุกกาลสมัย โดยนัยนี้สัมมาทิฏฐิประเภทนี้จึงมีลักษณะเปนโลกุตระ คือไมข้ึนตอกาล ไมจํากัด

สมัย เปนความรูความเขาใจอยางเดียวกัน จําเปนสําหรับปรีชาญาณและความหลุดพนในทุกถ่ินทุก

กาลเสมอเหมือนกัน146

๑๔๗ 

จะเห็นไดวา สัมมาทิฏฐิเปนเรื่องของปญญา ท่ีสามารถแยกการกระทําถูกผิดได และยังเห็น

คุณและโทษของการกระทําเหลานั้น คือ เขาใจเรื่องของกรรม วาเปนวิบากท่ีเกิดข้ึน และติดตัวเราไป

ตลอด จึงพยายามสรางแตกรรมดี หรือกุศลกรรม เพ่ือใหเกิดกุศลวิบาก จนในท่ีสุดเกิดปญญาท่ีเปน

ระดับโลกุตตระ เขาใจธรรมชาติอยางแทจริง 

เม่ือพิจารณาเรื่องของทิฏฐิแลว กลาวไดวา การท่ีทิฏฐิมีความแตกตางกัน เพราะองคธรรมท่ี

ประกอบเปนองคธรรมท่ีตรงกันขามกัน คือ มิจฉาทิฏฐิเกิดเพราะ อวิชชาหรือโมหะ เปนเหตุ เปน

ความไมเขาใจ ไมรูสิ่งตาง ๆ ตามความเปนจริง จึงมีความเห็นท่ีผิด ท่ีวิปลาสไป สวนสัมมาทิฏฐิ มี

ปญญาหรือวิชชา เปนองคธรรม ทําใหเขาใจธรรมตาง ๆ อยางถองแท จึงกระทําแตเรื่องท่ีดีท่ีถูกตอง 

                                                           
๑๔๗พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยายความ, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

อางแลว, หนา ๗๓๗-๗๓๘.  



๑๗๐ 

 

 ปญญาพละ หรือปญญาเจตสิก ยอมเขาประกอบกับกามาวจรโสภณจิตท่ีประกอบดวยปญญา 

๑๒ ดวง และมหัคคตโลกุตตรจิต ๓๕ ดวง รวมกัน ๔๗ ดวง 1 4 7

๑๔๘ สวนมหัคคตจิตนั้น มีความหมายวา 

มหา (ใหญ) + คต (ไป ถึง) + จิตฺต (จิต) จิตท่ีถึงความเปนใหญ  ไดแก รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง และอรู

ปาวจรจิต ๑๒ ดวง รวมเปนมหัคคตจิต ๒๗  ดวง ท่ีมีชื่อวา เปนจิตท่ีถึงความเปนใหญ เพราะสามารถ

ขมกิเลสไดตลอดเวลาท่ีมหัคคตจิตเกิดข้ึนเปนกระแสฌาน สามารถเขาสมาบัติเพ่ือระงับความทุกขกาย

และถาฌานไมเสื่อม จิตดังกลาวก็ปญญาเจตสิกยอมเขาประกอบทุกดวง  

 สวนโลกุตตรปญญานั้น คือ วิปสสนาปญญาท่ีถึงข้ันมรรคญาณ และผลญาณกอน จึงจะไดชื่อ

วา ปญญาเจตสิกยอมเขาประกอบกับโลกุตตรจิต การท่ีเริ่มเจริญวิปสสนาจนถึงโคตรภูญาณนั้นไดชื่อ

วา ปญญาเจตสิกเขาประกอบกับกามาวจรมหากุศลจิต 

สรุปไดวา ปญญาท่ีเห็นชอบตามความเปนจริง แตยังไมดัดกิเลสดวยวิกขัมภนปหานนั้น คือ 

โลกิยปญญา ปญญาท่ีกระกอบดวยมรรคผลเริ่มตั้งแตโสตาปตติมรรคจิตนั้น คือ โลกุตตรปญญา  

จากการศึกษาพละ ๕ สรุปไดวา พละ ๕ เปนธรรมท่ีไดชื่อวาโพธิปกขิยธรรมมีความหมายวา 

ธรรมท่ีเปนฝายใหรูถึงฌาน และใหรูถึงมัคคผล ธรรมท่ีเปนเครื่องใหตรัสรู 

๑) ศรัทธาพละ คือ ความเชื่อท่ีสามารถนําไปสูความหลุดพนจากอกุศล ไดแก เชื่อม่ันในพระ

พุทธ เชื่อม่ันในพระธรรม เชื่อม่ันในพระสงฆ เชื่อม่ันผลของกรรม เชื่อม่ันวา สัตวท้ังปวงมีกรรมเปน

ของตน เชื่อในปญญาการตรัสรูของพระพุทธเจา ศรัทธา เหมือนหัวหนาในการกระทําความดีตาง ๆ 

หากวาขาดความศรัทธา จะไมสามารถทําความเพียร และสติเปนตนไป  

 ๒) วิริยพละ คือ วิริยะท่ีนําไปสูความเจริญทางธรรม ไดแก ๑) ความเพียรระวังไมใหบาปใหม

เกิดข้ึนในจิตของตน ๒) เพียรละบาปท่ีกําลังกระทําอยู ๓) ตั้งใจใหกุศลท่ียังไมเคยเกิดข้ึนกับตนนั้น 

สรางความเพียรใหเกิดข้ึนในจิตใจของตน ๔) เพียรรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวไมใหเสื่อมไป  

 ๓) สติพละ คือ ความไมประมาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน ในการนั่ง การนอน การเดิน 

การพูดการจา การยืน เปนตนไป แมแตในเวลาหมผา เวลาถายอุจจาระและปสสาวะก็ตองเจริญสติ

เพ่ือจะปองกันไมใหเกิดกิเลสข้ึนในจิตใจของตน เพ่ือจะทําใหจิตใจสงบสุขโดยปราศจากกิเลส  

                                                           

 ๑๔๘พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, อางแลว, หนา ๙. 



๑๗๑ 

 

 ๔) สมาธิพละ คือ สมาธิท่ีทําใหเกิดปญญา ๑) การสงัดจากความโลภ ความโกรธ และความ

หลงแลวบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน ๒) มีการตั้งม่ันในการเจริญอริมรรคมี

องค ๘  

 ๕) ปญญาพละ คือ การรูตามความเปนจริงท่ีเรียกวายถาภูตญาณ ไดแก การเขาใจ

ในปฏิจจสมุปบาท การรูแจงในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ซ่ึงเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา สรุป

ก็ คือ การบรรลุในอริยสัจ ๔ 

 ดังนั้นพละ ๕ จึงเปนธรรมท่ีเหมาะสมในการบรรเทาอกุศลมูลอันไดแก ความโลภ ความโกรธ

และความหลง ผูวิจัยจะไดกลาวถึงรายละเอียดการบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในบท

ท่ี ๔ ตอไป 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี  ๔ 

บูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 

 
 ในการศึกษาเพ่ือบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาในบทท่ี ๔ 

ครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการสัมภาษณเชิงลึก ผูทรงคุณวุฒิดานพระพุทธศาสนา ๑๔ รูป/คน แลวมาวิเคราะห

ตามพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะไดแก  

(๑) ศึกษาการใชศรัทธาพละในการบรรเทาอกุศลมูลซ่ึงประกอบดวยบทสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ และการขยายความตามพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ   

(๒) ศึกษาการใชวิริยพละในการบรรเทาอกุศลมูลซ่ึงประกอบดวยบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

และการขยายความตามพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ  

(๓) ศึกษาการใชสติพละในการบรรเทาอกุศลมูลซ่ึงประกอบดวยบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

และการขยายความตามพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ         

(๔) ศึกษาการใชสมาธิพละในการบรรเทาอกุศลมูลซ่ึงประกอบดวยบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

และการขยายความตามพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ  

(๕) ศึกษาการใชปญญาพละในการบรรเทาอกุศลมูลซ่ึงประกอบดวยบทสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิและการขยายความตามพระไตรปฎก อรรถกถา และคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะ มี

รายละเอียดดังตอไปนี้   

 

๔.๑ การบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ 

ในการเจริญพละ ๕ เพ่ือจะบรรเทาอกุศลมูลท้ัง ๓ นั้น ตองมีการปรับใหเสมอกัน ถาไมเสมอ

กันอาจจะทําใหไมเกิดผลดี ถาปรับใหเสมอกันจะสามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลง

ได ดังนั้นอรรถกถาจารยจึงกลาววา  

ผูมีศรัทธากลาแตมีปญญาออนมีความเลื่อมใสแรง ยอมเลื่อมใสไปนอกเรื่อง 

มีปญญากลาแตมีศรัทธาออนยอมฝกไฝไปขางเกเร เหมือนโรคเกิดเพราะผิดยาแกไข

ไมได ฉะนั้นผูมีปญญากลาก็โลดแลนเขวไปวา กุศลมีไดดวยเพียงจิตตุปบาทใจคิด

ขณะหนึ่งเทานั้น ดังนี้แลวก็ไมทําบุญมีทานเปนตนยอมเกิดในนรก เพราะอินทรียคือ

ศรัทธากับปญญาท้ังสองเสมอกัน จึงเลื่อมใสในวัตถุ คือพระรัตนตรัยอยางเดียว 

แตสมาธิกลา วิริยะออน โกสัชชะ ความเกียจคราน ยอมครอบงําได เพราะ

สมาธิเปนฝายโกสัชชะ วิริยะกลา สมาธิออน อุทธัจจะยอมครอบงําได เพราะวิริยะ



๑๗๓ 

 

เปนฝายอุทธัจจะ แตสมาธิอันวิริยะเขาประกบไว ยอมไมตกไปในโกสัชชะ วิริยะอัน

สมาธิเขาประกบไวก็ไมตกไปในอุทธัจจะเพราะ ฉะนั้น จึงควรทําอินทรียสองคูนั้นให

เสมอเทา ๆ กัน ดวยวา อัปปนาจะมีไดก็เพราะอินทรียสองคูเสมอกัน 

สวนสติมีกําลังแลว ยอมควรในท่ีท้ังปวง เพราะวา สติยอมรักษาจิตมิใหตก

ไปในอุทธัจจะ ดวยอํานาจศรัทธา วิริยะ ปญญา ซ่ึงเปนฝายอุทธัจจะ มิใหตกไปใน

โกสัชชะ เพราะสมาธิเปนฝายโกสัชชะ เพราะฉะนั้น สตินั้นจึงจําตองปรารถนาในท่ี

ท้ังปวง เหมือนการปรุงรสดวยเกลือ จําปรารถนาในการปรุงอาหารทุกอยาง และ

เหมือนอํามาตยผูชํานาญในราชกิจทุกอยาง จําปรารถนาในราชกิจทุกอยาง0

๑  

 

สอดคลองกับ  พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) จึงกลาววา “ศรัทธา และ

ปญญาใหเสมอกัน วิริยะ และสมาธิใหเสมอกัน สวนสตินั้นจะตองประกอบทุกขณะจิต ถาเปนเชนนี้จะ

สามารถละอกุศลมูลไดท้ังหมด”1

๒ 

เก่ียวกับการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ พระวิจิตฺตาภิปาล ไดใหความเห็นดังตอไปนี้ 

ความโลภ คือ โลภเจตสิก มีการควบคุมจิตใจท่ีบริสุทธิ์ของมนุษยตั้งแตแรกเกิด ดังนั้น ถือวา

เปนธาตุชนิดหนึ่ง จิตท่ีถูกความโลภถูกคอบงําแลว เปนสิ่งท่ีทําไดยากในการท่ีจะใหหลุดพนจากการ

ควบคุมของโลภ แตก็มีวิธีท่ีจะบรรเทาอยู คือ สติ และปญญาท้ังสองมีพลังกอนจึงจะสามารถทําการ

บรรเทา  

อยางเชน มนุษยสมัยปจจุบัน มีการเคยชินกับการใชไฟฟา ในบางครั้งเม่ือไฟฟาดับ เปนการ

อยูอยางยากลําบาก เพราะวาไมสามารถละโลภะความยึดติดในไฟฟาทันที ความไมพอใจ โทสะใน

เรื่องไฟฟาดับก็เกิดข้ึนซํ้าเดิมอีก เพราะวาไมไดอยางท่ีตองการจึงเดือดรอน การเกิดข้ึนของจิตดังกลาว 

เพราะความไมรูสาเหตุท่ีไฟฟาดับ จึงโทษเรื่องไฟฟาดับซํ้าแลวซํ้าอีก เพราะวาจิตของตนไดรับความ

หงุดหงิด มองสิ่งรอบ ๆ ขางก็จะมองในเชิงลบไปหมด ปญหาดังกลาวเพราะไมรูตามความเปนจริง 

การไมรูตามความเปนจริง คือ โมหะ อกุศลธรรม ๓ ดังกลาวมีเรื่องเชื่อมโยงซ่ึงกันและกัน จึงกลาวได

วา เพราะวาไมรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ โลภะจึงจะเกิด เพราะมีโลภะ โทสะจึงเกิด 

                                                           
๑ที.ม. ๑๔/๒๘๙/๓๓๔-๕. 
๒สัมภาษณ พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๔ 

 

ดังนั้นควรสรางศรัทธาในแนวทางปฏิบัติเพ่ือจะหลุดพนวัฏฏสงสาร ควรจะสรางความเพียรใน

การปฏิบัติอยางสมําเสมอ ควรไมประมาท ควรใหเกิดความตั้งม่ันในการปฏิบัติ และสรางปญญาจึงจะ

สามารถบรรเทาอกุศลมูลดังกลาว 2

๓ 

 

๔.๒ การใชพละ ๕ ในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) 

เม่ือสามารถบรรเทาความโลภได การกระทําทุจริตตาง ๆ ท่ีสรางปญหาใหกับสังคมปจจุบัน

ซ่ึงเกิดข้ึนจากความโลภก็จะสามารถละไปดวย  คือ  ๑) คอรรัปชัน การลักทรัพยผูอ่ืน ปลน หลอกลวง  

การลวงประเวณี และปญหายาเสพติด การกระทําดังกลาว คือ การกระทําทางกายอันไมนาปรารถนา 

หรือเรียกวา กายทุจริต ๒) พูดเท็จ ฉอโกง พูดสอเสียด และพูดจาเพอเจอไรสาระ การกระทําดังกลาว 

คือ การกระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา วจีทุจริต  ๓) การเพงเล็งอยากได จองท่ีจะ

เอาสิ่งของของผูอ่ืน และเห็นผิดจากคลองธรรม เห็นไมตรงตามจริง การกระทําดังกลาว คือ การ

กระทําทางจิตอันไมนาปรารถนา หรือ เรียกวา มโนทุจริต ดังนั้น ในพระอภิธมฺมตฺถสงฺคหจึงกลาววา 

“เตสุ ปาณาติปาโต ผรุสวาจา พฺยาปาโท จ โทสมูเลน ชายนฺติ ฯ กาเมสุมิจฺฉาโร อภิชฺฌา มิจฺฉาทิฏ จ 

โลภมูเลนฯ เสสานิ จตฺตาริป ตีหิ มูเลหิ สมฺภวนฺติ”3

๔ 

สรุปไดวา การท่ีสามารถบรรเทาความโลภนั้น เปนการสรางสังคมใหอยูยางมีความสงบสุข 

เพราะวา ถาความโลภไมเกิด ก็จะไมเกิดการคอรรัปชัน การลักทรัพย พูดเท็จ ฉอโกง เปนตน ดังนี้   

๔.๒.๑ การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) 

การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโลภ ไดแก การเจริญพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ 

สังฆานุสสติ เชื่อในกฎแหงกรรม ดังนั้น เพ่ือจะใหเกิดความเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และ

กฎแหงกรรมนั้น จะตองมีการปลูกฝงใหเกิดความศรัทธา สอดคลองกับ พระมหายาจินต ธมฺมธโร 

กลาววา “ความเชื่อเกิดจากการสั่งสมอันเกิดจากทิฐิความเห็นภายในตนเอง และเกิดจากสิ่งท่ีมา

กระทบกับอายตนะแลวตกผลึกเปนความเชื่อข้ึนมา ถาไดขอมูลท่ีถูกตอง ความเชื่อก็ถูกตอง ความเชื่อ

ท่ีถูกตอง เปนเหตุบรรเทาความอยากได เชน ตองการสิ่งใดอยู แตเม่ือไดฟงไดรูคุณสมบัติท่ีถูกตองของ

                                                           
๓สัมภาษณ พระวิจิตฺตาภิปาล, ประธานสาขาวิชาวิปสสนา Shan State Buddhist Univer-

sity, Taunggyi, Shan State, Myanmar และรองเลขาธิการ สมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา

แหงเมียนมาร, ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๔พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา ๒๙. 



๑๗๕ 

 

สิ่งนั้นแลวก็สามารถบรรเทาความอยากไดในสิ่งนั้นเสียได” 4

๕ ดังนั้น การท่ีไดยินไดฟงเรื่องการสราง

ทานบารมีของพระพุทธเจาในอดีตชาติก็เปนการบรรเทาโลภ (ความโลภ) เชนกัน ฉะนั้น พระญาณะ

สามีลังการะ จึงกลาววา  “การท่ีพิจารณาถึงเรื่องปญจมหาบริจาคของพระโพธิสัตว ไดแกทานบารมี 

และพิจารณาถึงเรื่องพระโพธิสัตวท่ีสรางบารมีตาง ๆ เพ่ือละความโลภแลวเกิดความศรัทธาก็จะ

สามารถบรรเทาความโลภ”5

๖  

๑) กุลบุตรในสมัยพุทธกาลเกิดศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆแลว ศรัทธา

ดังกลาว กําจัดความยึดติดในการครองเรือนแลวละท้ิงวัตถุกามตาง ๆ แลวออกบวชใน

พระพุทธศาสนา ดังนั้น จงึกลาวไดวา ศรัทธาสามารถบรรเทาความโลภใหลดนอยถอยลงได เม่ือศึกษา

ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาแลว จะเห็นไดวา พุทธศาสนิกชนในสมัยพุทธกาล เม่ือเกิดความเลื่อมใส

ศรัทธาในพระคุณของพระพุทธ ๙ ประการ ไดแก ๑) พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนพระ

อรหันต ๒) แมเพราะเหตุนี้ ทรงตรัสรูเองโดยชอบ ๓) แมเพราะเหตุนี้ทรงบรรลุวิชชาและจรณะ      

๔) แมเพราะเหตุนี้ เสด็จไปดี ๕) แมเพราะเหตุนี้ ทรงทราบโลก ๖) แมเพราะเหตุนี้ทรงเปนสารถีฝก

บุรุษท่ีควรฝกไมมีผูอ่ืนยิ่งกวา ๗) แมเพราะเหตุนี้ ทรงเปนศาสดาของเทพและมนุษย ท้ังหลาย ๘) แม

เพราะเหตุนี้ ทรงเปนพุทธะ ๙) แมเพราะเหตุนี้ทรงเปนพระผูมีพระภาคเจา" 6

๗ เม่ือเกิดความศรัทธาใน

พระคุณของพระพุทธเจาเชนนี้ จะทําใหเกิดความม่ันใจในคําสอนของพระองคทาน ไดแก พระคุณของ

พระธรรม ๖ ประการ คือ ๑) พระธรรมอันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว ๒) บุคคลพึงเห็นไดเอง ๓) ไม

ประกอบดวยกาล ๔) ควรเรียกใหมาดูได ๕) ควรนอมเขาไปในตน ๖) อันวิญูชนพึงรูแจงไดเฉพาะ

ตน7

๘ เม่ือเกิดความเลื่อมใสในคุณของพระธรรมดังกลาว จะเกิดความ เชื่อม่ันในวิธีการปฏิบัติเพ่ือนจะ

ไดหลุดพนสังสารวัฏ ดังนั้น จึงมีความกลาหาญท่ีจะละท้ิงสิ่งของทางโลกไดแกเงิน ทอง บานเรือน ไร

นาซ่ึงเปนกามคุณ ถือวาการศรัทธาในพระคุณของพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆอยางลึกซ้ึงเปน

ตนไป เปนการทําใหความโลภลดนอยถอยลงอยางหนึ่ง อยางเชน ในสมัย พุทธกาล มีบุตรชาวบานก

ลันทะผูหนึ่ง ชื่อ สุทินน เปนเศรษฐีบุตร ครั้งนั้น สุทินน กลันทบุตรไดเดินธุระบางอยางในพระนครเว

สาลีกับสหายหลายคน ขณะนั้นแล พระผูมีพระภาคอันบริษัทหมูใหญแวดลอมแลวประทับนั่งแสดง

ธรรมอยู สุทินน กลันทบุตรไดฟงธรรมแลว ไดกราบทูลคํานี้แดพระผูมีพระภาควา “พระพุทธเจาขา 

                                                           
๕สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๖สัมภาษณ  พระญาณะสามีลังการะ,  ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 

 ๗สํ.ส. ๒๕/๘๖๕/๔๖๕.  

 ๘สํ.ส. ๒๕/๘๖๕/๔๖๕.   



๑๗๖ 

 

ดวยวิธีอยางไร ๆ ขาพระพุทธเจาจึงจะรูท่ัวถึงธรรมท่ีพระองคทรงแสดงแลว อันบุคคลท่ียังครองเรือน

อยู จะประพฤติพรหมจรรยนี้ใหบริบูรณโดยสวนเดียว ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียว ดุจสังขท่ีขัดแลว ทํา

ไมไดงาย ขาพระพุทธเจาปรารถนาจะปลงผมและหนวด ครองผากาสายะ ออกจากเรือนบวชเปน

บรรพชิต ขอพระองคทรงพระกรุณาโปรดใหขาพระพุทธเจาบวชเถิด พระพุทธเจาขา”8

๙ ความเลื่อมใส

พระคุณของพระพุทธ และพระคุณของพระธรรมของสุทินน ทําใหความยึดม่ันในกามคุณลดนอยถอย

ลงจนถึงมีการละท้ิงเงินทอง บานเรือน และญาติพ่ีนอง สมดัง พระเทวินฺทาภิปาลกลาววา “การท่ีเกิด

ความศรัทธาในพระคุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ สัทธาปพพชิตคุณ และธรรมคุณ ๖ ประการนั้น 

จะสามารถบรรเทาความโลภได” 9

๑๐ ศรัทธาดังกลาว คือ ศรัทธาท่ีประกอบไปดวยปญญาจึงสามารถ

บรรเทาความโลภได สมดัง พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) กลาววา “ความเชื่อท่ีมี

ปญญากํากับจะสามารถบรรเทาโลภ โกรธ หลงได ไมใชเชื่อแบบงมงาย”10

๑๑ 

 ในปจจุบัน สําหรับผูท่ีเกิดความเลื้อมใสในพระคุณของพระพุทธ พระคุณของพระธรรม พระ 

คุณของพระสงฆ และกฎแหงกรรมอยางแทจริงแลวจะไมมีการกระทําทุจริตท่ีมีความโลภเปนตนเหตุ 

ดังนั้น พระอาจารย บัณฑิตะ เชียงตุง จึงกลาววา “ในขณะท่ีเกิดศรัทธาพระรัตนตรัยนั้น เรียกวา 

คณิกสมาธิ จะทําใหอกุศลธรรมสงบลง”11

๑๒
 

๒) อีกประการหนึ่ง อยางเชน นางขุชชุตตราเปนผูท่ีเกิดศรัทธาอยางม่ังคงในพระพุทธศาสนา

แลว เพราะวามองเห็นโทษของความโลภแลวสามารถบรรเทาความโลภใหนอยลง ดังนั้นจึงมีความ

ซ่ือสัตยตอพระนางสามาวดี ไมโกงกินเงินของพระนางสามาวดีอีกตอไป พระราชาพระราชทาน

กหาปณะ ๘ กหาปณะใหเปนคาดอกไมแกนางสามาวดีทุก ๆ วัน ทาสีของนางสามาวดีนั้นชื่อนางขุช

ชุตตรา ไปสูสํานักของนายสุมนมาลาการ รับดอกไมท้ังหลายเนืองนิตย ตอมา นายมาลาการกลาวกะ

นางขุชชุตตรานั้นผูมาในวันนั้นวา “ขาพเจานิมนตพระศาสดาไวแลว วันนี้ ขาพเจาจักบูชาพระศาสดา

ดวยดอกไมอันเลิศ นางจงรออยู เปนผูชวยเหลือในการเลี้ยงพระฟงธรรม (เสียกอน) แลวจึงรับดอกไม

ไป” นางรับคําวา “ได” นายสุมนะเลี้ยงภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุขแลว ไดรับบาตรเพ่ือ

ประโยชนแกการกระทําอนุโมทนา พระศาสดาทรงเริ่มธรรมเทศนาเปนเครื่องอนุโมทนาแลว ฝายนาง

                                                           
๙วิ.มหา. ๑/๑๐/๓๗๔-๕. 
๑๐สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๑สัมภาษณ พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒สัมภาษณ พระอาจารย บัณฑิตะ เชียงตุง เจาสํานักวิปสสนามินกุน เขตตองจี จังหวัดรัฐ

ฉาน สหภาพเมียนมาร, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๗ 

 

ขุชชุตตราสดับธรรมกถาของพระศาสดาอยูเทียว ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลว ในวันท้ังหลายอ่ืน นาง

ถือเอากหาปณะ ๔ ไวสําหรับตน รับดอกไมไปดวยกหาปณะ ๔ ในวันนั้น นางรับดอกไมไปดวย

กหาปณะท้ัง ๘ กหาปณะ12

๑๓ แสดงวา หลังจากนางขุชชุตตราไดฟงธรรมเทศนาแลวเกิดศรัทธาเชื่อม่ัน

ในคําสอน และรูแจงถึงกฎแหงกรรมแลวทําใหความโลภเบาบางลง ฉะนั้น พระญาณะสามีลังการะ จึง

กลาววา “การท่ีเกิดความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจาว ความโลภ คือ มูลแหงความทุกข ดังนั้น ถา

สามารถละความโลภไดกอนจึงจะอยูอยางสงบสุข ความเชื่อดังกลาวจะสามารถบรรเทาความโลภได”

13

๑๔ สอดคลองกับ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. กลาววา “ผูท่ีมีความเชื่อเรื่องกฎแหงกรรมนั้น จะสามารถ

บรรเทาความโลภได เพราะเชื่อวาความโลภนั้น จะนํามาสูซ่ึงความทุกข ดังนั้น จะพยายามไมใหเกิด

ความโลภอีกตอไป” 1 4

๑๕ และหมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรีก็กลาววา “การเชื่อคําสอนของพระ 

พุทธเจาวา ผลของกรรมมีจริง และผลแกผูทํากรรมนั้น ไมชาก็เรีว ผลกรรมท่ีมีความโลภจะสงผลไมดี

ในการกระทํานั้น จะทําใหโลภะ (ความโลภ) ลดนอยลง” 1 5

๑๖ และ ดร.จุฬารัตน วิชานาติ ก็กลาววา 

“ความเชื่อในเรื่องของกรรม วากรรมมีการใหผล เชน ผูมีความโลภอยูอยางบอย ๆ เปนผูมีอาจิณณ

กรรมในฝายโลภสงผลใหไดรับกรรมไมดีได ความเชื่อดังกลาวจะทําใหความโลภลดลง”16

๑๗ 

การท่ีพระภิกษุสงฆออกบวชในพระพุทธศาสนานั้น ถือวาศรัทธากําจัดความโลภในวัตถุกาม 

ชั่วคราว เพราะไมไดกําจัดโดยมรรค ผล ความโลภดังกลาว หากวามีโอกาสจะเกิดข้ึนอีกครั้งหนึ่ง และ 

สําหรับนางขุชชุตตราท่ีเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยางม่ังคงแลว จะสามารถละความโลภท่ีนําไปสู

ทุคติไดตลอดกาลไดแก ความโลภท่ีประกอบดวยมิจฉาทิฏฐิแลว สามารถบรรเทาความโลภ อ่ืน ๆ ให

เบาบางลงดวย ดังนั้น พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ จึงกลาว “ในการกําจัดความโลภ ความ

โกรธ และความหลงดวยพละ ๕ นั้น ถาพละเกิดข้ึนแคอันใดอันหนึ่ง จะสามารถบรรเทาอกุศลไดเปน

                                                           
๑๓ขุ.ธ.อ. ๔๐/๒๘๐-๑.  
๑๔สัมภาษณ  พระญาณะสามีลังการะ,  ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๕สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖, สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๖สัมภาษณ  หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี,  อาจารยสอนวิชาสมาธิสถาบันพลังจิตตานุ

ภาพ,  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๗สัมภาษณ ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๘ 

 

แคชั่วคราว (ตทังคปหาน) ถาพละท้ัง ๕ เกิดข้ึนพรอม ๆ กันกอนจึงจะมีพลังกําจัดอกุศลไดอยาง

เด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน)”17

๑๘ 

สรุปไดวา การท่ีเกิดศรัทธาในพระคุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ พระคุณของพระธรรม ๖ 

ประการ และพระคุณของพระสงฆ ๙ ประการ กฎแหงกรรมอยางลึกซ่ึง และคําสอนของพระพุทธเจา

คือ การใชศรัทธาในบรรเทาความโลภ 

๔.๒.๒ การใชวิริยพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) 

การใชวิริยะในการบรรเทาอกุศลนั้น พระหนอแลง เตชะญาโณ กลาววา “จะตองเปนวิริยะท่ีเปน          

กุศลจึงจะสามารถบรรเทาอกุศลมูล”1 8

๑๙ ดังนั้น ตามในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาววา วิริยพละ                       

ไดแกสัมมัปปธานมี ๔ ประการ คือ ๑) เพียรระวังไมใหบาปใหมเกิดข้ึนในจิตของตน ๒) เพียรละบาป

เกาท่ีมีอยูในจิตของตน ๓) เพียรเจริญใหกุศลเกิดข้ึนในจิตของตน ๔) เพียรรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวมิให

เสื่อม1 9

๒๐ สอดคลองกับพระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “การใชวิริยพละในการบรรเทาความโลภ (โลภะ

มูล) คือ การท่ีตั้งความเพียรปฏิบัติธรรมเพ่ือใหความโลภ (โลภะ) ท่ียังไมเกิดข้ึนนั้น ไมใหมีโอกาสเกิด 

และตั้งความเพียรบรรเทาความโลภ (โลภะ) ท่ีกําลังเกิดอยู”20

๒๑ และ พระมหายาจินต ธมฺมธโรกลาววา 

“ความเพียรเปนธรรมะขอสําคัญเพ่ือการกําจัดอกุศลจิต เชน ความโลภ เปนตน โดยการเพียรละความ

โลภท่ีเกิดข้ึน และเพียรระวังความโลภท่ีกําลังเกิดมิใหมีกําลัง และมิใหทรงสภาพอยู การประพฤติ

เชนนี้เปนเครื่องบรรเทาความอยากไดอยางตรงจุด เพราะการเพียรละเพียรระวัง เปนการบรรเทา

ความอยากท่ีเกิดข้ึน ณ ปจจุบันขณะ”21

๒๒ 

๑) ดังนั้น ในการพยายามเจริญกายคตาสติ หรือ อสุภภาวนา และการเจริญความไมเท่ียง 

ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาของ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาโดยไมใหการภาวนาเสื่อม

ไป คือ การทําใหความโลภลดนอยถอยลง ฉะนั้น วิริยถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ในการบรรเทาความ

                                                           
๑๘สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๙สัมภาษณ พระหนอแลง เตชาโณ, เจาอาวาส วัดน้ําฮู นาบอย เมืองน้ําจาง รัฐฉาน สห-

ภาพเมียนมาร, ๒๓, สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๒๐พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๔๒. 
๒๑สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๒๒สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๗๙ 

 

โลภ ไมวาในสมัยใด สําหรับผูท่ีใชความพยายามนั้น ยอมสามารถบรรเทาความโลภไดเสมอ อยางเชน 

เรือ่งราวท่ีเกิดข้ึนในสมัยพุทธกาลดังตอไปนี้  

โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคพุทธเจาประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา ปามหาวัน เขตพระนคร 

เวสาลี ครั้งนั้นพระองคทรงแสดงอสุภกถา ทรงพรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐานทรงสรรเสริญคุณแหง

การเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณอสุภสมาบัติเนือง ๆ โดยอเนกปริยายแกภิกษุท้ังหลาย แลว

รับสั่งกะภิกษุท้ังหลายวา ดูกรภิกษุท้ังหลาย เราปรารถนาจะหลีกออกเรนอยูตลอดก่ึงเดือน ใคร ๆ 

อยาเขาไปหาเรา นอกจากภิกษุผูนําบิณฑบาตเขาไปใหรูปเดียว 

ภิกษุเหลานั้นรับสั่งแลว ไมมีใครกลาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเลย นอกจากภิกษุผูนํา

บิณฑบาตเขาไปถวายรูปเดียว ภิกษุเหลานั้นสนทนากันวา พระผูมีพระภาคทรงแสดงอสุภกถา ทรง

พรรณนาคุณแหงอสุภกัมมัฏฐาน ทรงสรรเสริญคุณแหงการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน ทรงพรรณนาคุณ

แหงอสุภสมาบัติเนือง ๆ โดยอเนกปริยายดังนี้ แลวพากันประกอบความเพียรในการเจริญอสุภ

กัมมัฏฐานหลายอยางหลายกระบวนอยู ภิกษุเหลานั้น อึดอัด ระอา เกลียดชังรางกายของตน ดุจสตรี 

รุนสาวหรือบุรุษรุนหนุม พอใจในการตกแตงกาย อาบน้ําสระเกลา มีซากศพงู ซากศพสุนัข หรือ ซาก 

ศพมนุษยมาคลองอยูท่ีคอ พึงอึดอัด สะอิดสะเอียน เกลียดชัง22

๒๓ จะไดเห็นพระสงฆเจริญอสุภะกัมมัฏ-

ฐานในท่ีนี้ ใชความพยายามแลวภาวนาอสุภะกัมมัฏฐานเปนเวลานาน ๆ บางทานนานเปนหลายวัน 

บางทานเจริญนานเปนหลายเดือน บางทานเจริญนานเปนหลายป จึงจะเกิดผล การท่ีตั้งใจเจริญแลว

เจริญอีกนั้น คือ การใชวิริยในการบรรเทาความโลภ   

 ๒) อีกประการหนึ่ง ตามท่ีสัมมัปปธาน ขอท่ี ๓) เพียรเจริญใหกุศลเกิดข้ึนในจิตของตน ไดแก 

การตั้งใจแนวแนในการเจริญสติปฏฐานเปนตนไป และ ๔) เพียรรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวมิใหเสื่อม2 3

๒๔ 

ไดแก การพยายามเจริญสติปฏฐานตอไปโดยความประมาท อยางเชน  

 (๑) ตั้งใจแนวแนในการพิจารณาเม่ือเดิน ก็รูชัดวา ‘เราเดิน’ เม่ือยืน ก็รูชัดวา ‘เรายืน’ เม่ือ

นั่งก็รูชัดวา ‘เรานั่ง’ หรือเม่ือนอนก็รูชัดวา ‘เรานอน’ อนึ่งเม่ือเธอนั้น เปนผูตั้งกายไวแลวอยางใด ๆ 

ก็ยอมรูชัดอาการกายนั้น อยางนั้น ๆ ดังนี้ ภิกษุยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในบาง ยอม

พิจารณาเห็นกายในกายเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายในภายนอกบาง ยอม

พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนในกายบาง  ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปใน กายบาง ยอมพิจารณาเห็น

ธรรมดา คือ ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเสื่อมไปใน กายบาง ก็หรือสติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวากายมีอยู แต

                                                           
๒๓วิ.มหา. ๒/๑๗๖/๒๕๔.  
๒๔พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๔๒. 



๑๘๐ 

 

เพียงสักวาเปนท่ีรู แตเพียงสักวาเปนท่ีอาศัยระลึก เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอม

ไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย24

๒๕  

(๒) ตั้งใจแนวแนในการพิจารณาเห็นกายนี้ ตั้งแตฝาเทาข้ึนไปเบื้องบน ตั้งแตปลายผมลงมา

เบื้องลาง มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวยสิ่งท่ีไมสะอาดชนิดตาง ๆ วา ‘ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน 

หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไสใหญ ลําไสเล็ก อาหารใหม 

อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขนน้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร’ ยอม

พิจารณาเห็นความเกิดข้ึนในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นความเสื่อมไปใน กายบาง ยอมพิจารณาเห็น

ธรรมดา คือ ท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเสื่อมไปใน กายบาง ก็หรือสติของเธอท่ีตั้งม่ันอยูวากายมีอยู แต

เพียงสักวาเปนท่ีรู แตเพียงสักวาเปนท่ีอาศัยระลึก เธอเปนผูอันตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอม

ไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย25

๒๖ 

(๓) เม่ือเห็นซากศพอันเขาท้ิงไวในปาชาซ่ึงตายแลว ๑ วัน ตายแลว ๒ วัน หรือตายแลว ๓ 

วัน เปนศพข้ึนอืด ศพเขียวคล้ํา ศพมีน้ําเหลืองเยิ้ม แมฉันใด นํากายนี้เขาไปเปรียบเทียบใหเห็นวา ‘ถึง

กายนี้ก็มีสภาพอยางนั้น มีลักษณะอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณา

เห็นกายในกายภายในอยู พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นกายในกายท้ังภายใน

ท้ังภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในกายอยู 

หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับในกายอยู26๒๗  

 ความเพียรในการเจริญสติปฏฐาดังกลาว การท่ีกําหนดแลวกําหนดอีก บางทานนับเวลานาน

เปนหลายวัน บางทานใชเวลาเปนหลายเดือน บางทานเปนหลายปนั้นเรียกวา วิริยพละ เปนวิธีการ

บรรเทาความโลภจากจิตของมนุษย สมดัง หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี จึงกลาววา “ความเพียร 

ฝกอบรมกาย วาจา ใจนั้น ถาฝกบอย ๆ ดูจิตพิจารณาบอย ๆ ก็จะละความโลภได” 27

๒๘  

 แตความเพียรนั้น จะตองใหเสมอกับสมาธิกอนจึงจะเกิดผล ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระ

มหาบุญชิต าณสํวโร) จึงกลาววา “ศรัทธา และปญญาใหเสมอกัน วิริยะ และสมาธิใหเสมอกัน สวน

                                                           
๒๕ที.ม. ๑๔/๒๗๕/๒๑๑-๒. 
๒๖ที.ม. ๑๔/๒๗๗/๒๑๓-๔. 

 ๒๗ที.ม. ๑๔/๒๗๙/๒๑๕-๖. 
๒๘สัมภาษณ  หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี,  อาจารยสอนวิชาสมาธิสถาบันพลังจิตตานุ

ภาพ,  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๘๑ 

 

สตินั้นจะตองประกอบทุกขณะจิต ถาเปนเชนนี้จะสามารถละอกุศลมูลไดท้ังหมด” 2 8

๒๙ และ Dr.Thiri 

Nyunt จึงกลาววา “พละ ๕ ไมสามารถแยกออกจากกัน” 2 9

๓๐ แตการท่ีตั้งความเพียรกําหนดแลว

กําหนดอีกนั้น ชื่อวา วิริยพละ  

สรุปไดวา การตั้งความเพียรพิจารณารางกายวา มีแค ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก 

เปนตน ๓๒ ประการ และ พิจารณาซากศพท่ีตายไปแลว ๑ วัน ๒ วันเปนตนไป หรือ ถายังไมแคย

เจริญภาวนาก็ตั้งความเพียรใหเจริญภาวนา ถาเคยเจริญก็จะตองตั้งความเพียรใหมากข้ึน คือ การท่ีใช  

วิริยในการบรรเทาใหความโลภท่ียึดติดรางกายเปนตนไป  

๔.๒.๓ การใชสติพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) 

สติ คือ ระลึกถึงสิ่งเปนกุศลธรรมซ่ึงเปนการเริ่มตนของการเจริญสมถ และวิปสสนา เพ่ือจะ

บรรเทาโลภ โกรธ หลงท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู สมดัง พระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “การใชสติพละในการ

บรรเทาความโลภ (โลภะ) คือ การเจริญสติพละตามมหาสติปฏฐาน คือ กําหนดอารมณท่ีสิ่งท่ีกําลัง

เกิดอยู เชน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมมารมณ หรือความคิด” 3 0

๓๑ ดังนั้นอรรถกถาจารยจึง

กลาววา  

สติยอมใหกําหนด ยอมใหระลึกกุศลกรรมโดยชอบ เหมือนขุนคลังของ

พระราชารักษารัตนะ ๑๐ อยาง ยอมยังพระราชาใหกําหนด ใหระลึกถึงอิสริยสมบัติ

ในเวลาเย็นเวลาเชา สติก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ยอมใหระลึกถึงกุศลธรรมท้ังหลาย คือ 

สติปฏฐาน ๔ เหลานี้ สัมมัปปธาน ๔ เหลานี้ อิทธิบาท ๔ เหลานี้ อินทรีย ๕ เหลานี้ 

พละ ๕ เหลานี้ โพชฌงค ๗ เหลานี้ นี้อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ นี้สมถะ นี้

วิปสสนา เหลานี้เปนอริยสัจ นี้เปนวิชชา นี้เปนวิมุตติ เหลานี้เปนโลกุตรธรรม 

มหาบพิตร สติมีการระลึกเปนลักษณะอยางนี้แล 31

๓๒  

 

อยางเชน ทานใดทานหนึ่ง ตั้งความเพียรในการเจริญสติปฏฐานสักพักแลว ตอมาอยูอยาง

ประมาทโดยไมระลึกถึงภาวนา เม่ือเปนเชนนั้น โลภ โกรธ หลงอาจจะเกิดข้ึนได  

                                                           
๒๙สัมภาษณ พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๓๐สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา  International Theravada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๑สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๓๒อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๙. 



๑๘๒ 

 

 ๑) มีภิกษุรูปหนึ่ง ขาดสติแลวหลงใหลในกลิ่นดอกบัวจนเกิดความความโลภตัณหา เทวดาทาน

หนึ่งเห็นภิกษุนั้นจับกานดอกบัวนอมมาดม จึงคิดวา ภิกษุนี้เรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา

แลวเขาปา เพ่ือบําเพ็ญสมณธรรม จะพิจารณาเอากลิ่นเปนอารมณ ภิกษุนี้นั้น วันนี้ดมกลิ่นแลว แมใน

วันพรุงนี้ แมในวันมะรืนนี้ก็จักดมกลิ่น ตัณหาในกลิ่นนั้นของภิกษุนั้น เพ่ิมพูนข้ึนแลว จักยังประโยชน

ในชาตินี้และในชาติหนาใหพินาศ เม่ือเราเห็นอยู ภิกษุนี้อยาพินาศเลย เราจักเตือนทาน ดังนี้แลว จึง

เขาไปพูดวา 3 2

๓๓ “ทานสูดดมดอกไมท่ีเกิดในน้ําซ่ึงใคร ๆ ไมไดใหแลว นี้เปนองคอันหนึ่งแหงความเปน

ขโมย ทานผูนิรทุกข ทานเปนผูขโมยกลิ่น” ภิกษุตอบวา “เราไมไดนําไป เราไมไดหัก เราดมดอกไมท่ี

เกิดในน้ําหาง ๆ เม่ือเปนเชนนี้ทานจะเรียกวาเปนผูขโมยกลิ่น ดวยเหตุดังรือ สวนบุคคลท่ีขุดเหงาบัว 

หักดอกบัวบุณฑริก เปนผูมีการงานอันเกลื่อนกลนอยางนี้ ไฉนทานจึงไมเรียกเขาวาเปนขโมย” เทวดา

ตอบกลับวา “บุรุษผูมีบาปหนา แปดเปอนดวยราคาทิกิเลสเกินเหตุ เราไมพูดถึงคนนั้น แตเราควรจะ

กลาวกะทาน บาปประมาณ เทาปลายขนทราย ยอมปรากฏประดุจเทากอนเมฆในนภากาศแกบุรุษผู

ไมมีกิเลส ดังวาเนิน ผูมักแสวงหาไตรสิกขาอันสะอาดเปนนิจ” 3 3

๓๔ ตอมา พระรูปนั้นเกิดสติแลวจึง

กลาววา “ดูกอนเทวดา ทานรูจักเราแนละ และทานเอ็นดูเราดูกอนเทวดา ทานเห็นกรรมเชนนี้ในกาล

ใด ทานพึงกลาวอีกในกาลนั้นเถิด” พระรูปดังกลาวก็สามารถยับยั้งใจตัณหาในกลิ่นดอกบัวแลว

กลับมาเปนพระท่ีจิตใจหลุดพนจากความใคร ดังนั้น Dr.Thiri Nyunt จึงกลาววา“เม่ือตากระทบรูป 

เม่ือหูกระทบเสียง  เม่ือจมูกกระทบกลิ่น  เม่ือลิ้นกระทบรส  ถาเกิดสัมมาสติจะเปนกุศล (อโลภะ   

อโทสะ อโมหะ)  มิฉะนั้น ถาไมเจริญสติ การท่ีเกิดความชอบแลวนึกวารูปมีความสวยงามนั้น คือ โลภ 

ถาเกิดไมชอบใจก็จะเกิดโทสะ”34

๓๕  

 ตามความเปนจริงของชีวิตแลวมีแคอายตนะ ๑๒ ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น 

รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ แตความคิดเรามาปรุงแตงข้ึนใหเปนผูหญิง ผูชายจนเกิดโลภะตัณหา 

ดังนั้น ในการบรรเทาความโลภนั้น อันดับแรก จะตองกํานึงถึงภัยท่ีเกิดจากการปรุงแตงกอน ฉะนั้น 

ดร.ยงสยาม สนามพล จึงกลาววา “ตองคํานึงถึงภัยท่ีจะมาถึงดวยการพิจารณาถึงโทษของการปรุง

แตงเรื่องราวชีวิตท่ีมากจนเกินเหตุ”35

๓๖ 

                                                           
๓๓สํ.ส. ๒๕/๗๙๖-๘๐๐/๓๘๐-๑. 

 ๓๔สํ.ส. ๒๕/๗๙๕-๘/๓๘๐-๑. 
๓๕สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา  International Theravada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๓๖สัมภาษณ ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล, นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

พิเศษ, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๘๓ 

 

สําหรับผูท่ีมีโลกุตตรปญญาแลวนั้น ในขณะท่ีเห็นภาพก็กําหนดแควา เห็น ความคิดท่ีวา

ผูหญิง ผูชาย และสวยงามนั้นจะไมใหเกิดข้ึน ในขณะท่ีไดยินก็ใหกําหนดแควา ยิน ในขณะท่ีการเจริญ

สตินั้น ความคิดท่ีวาเสียงผูหญิง เสียงผูชาย และเสียงหวานนาฟงนั้นจะไมใหเกิดข้ึน เม่ือรูแจงก็ให

กําหนดแควารูแจง จะไมใหคิดตามอยางท่ีรับรูเพ่ือไมใหความโลภะ ถือวาเปนการบรรเทาความโลภ 

ดังนั้น พระเทวินฺทาภิปาล จึงกลาววา “ตามท่ีในยาหิยสุตร ทิฏเ ทิฏมตฺตํ ภวิสฺสติ สุเต สุตมตฺตํ  

ภวิสฺสติ มุเต มุตมตฺตํ ภวิสฺสติ วิฺญาเต วิฺญาตมตฺตํ ภวิสฺสติ ดังนั้น เพ่ือไมใหความโลภเกิดจะตอง

ปฏิบัติ เม่ือเห็น จักเปนสักวาเห็น เม่ือฟงจักเปนสักวาฟง เม่ือทราบจักเปน สักวาทราบ เม่ือรูแจงจัก

เปนสักวารูแจง”36

๓๗  

 ๒) อีกประการหนึ่ง เม่ือเกิดความโลภ ถาเจริญจิตตานุปสสนา ในขณะท่ีเกิดความโลภใหมอง

ไปท่ีจิตแลวพิจารณาวา จิตของตนกําลังเกิดความโลภอยู แลวก็จะเห็นโทษของความโลภและการเกิด 

การดับของมันดวย ทําใหเบื่อหนายแลวสามารถบรรเทาความโลภไดเชนกัน ฉะนั้น ดร.จุฬารัตน วิชา

นาติ จึงกลาววา “สติ คือ ความระลึกได มีอุปการะในการบรรเทาความโลภไดอยางมาก ดวยการมีสติ 

ระลึกรูตัววา จิตกําลังคิดโลภ ระลึกรูอยูบอย ๆ เปนอาจิณ และยับยังบรรเทาไดในท่ีสุด” 37

๓๘  

ขณะท่ีจิตปราศจากความโลภก็ถาพิจารณาจิตท่ีปราศจากความโลภ จะไดพบความสงบสุข

ของจิต ทําใหจิตเบื่อหนายความโลภ ดังนั้น มหาสติปฏฐานสูตรจึงกลาววา “พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู 

ไดแก พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไร คือ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จิตมีราคะก็รูชัดวา ‘จิตมีราคะ’ จิต

ปราศจากราคะ ก็รูชัดวา ‘จิตปราศจากราคะ” 3 8

๓๙ ฉะนั้น พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. จึงกลาววา 

“ในขณะท่ีโลภะ (ความโลภ) เกิด หากเจริญสติวา ตนกําลังเกิดโลภะ (ความโลภ) อยูนั้นจะทําใหโลภะ

(ความโลภ) ลดนอยถอยลงได” 3 9

๔๐  และ สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา “สติเปนธรรมะท่ี

ดําเนินในจิตในขณะปจจุบัน เม่ือโลภะเกิดข้ึน ใชสติระลึกรู และระลึกรูอยูอยางตอเนื่องทุกครั้งท่ีโลภะ

เกิดในจิต เม่ือทําอยางนี้ก็จะเปนเครื่องบรรเทาความอยากได” 4 0

๔๑ ในการเจริญจิตตานุปสสนาสต ิ   

ปฏฐานสําหรับบรรเทาความโลภนั้น เพ่ือมีสติจะไดมีพลัง เพ่ือจะไดพิจารณาจิตท่ีเกิดความโลภได

                                                           
๓๗สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๓๘สัมภาษณ ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๓๙ที.ม. ๑๔/๒๘๙/๒๒๒. 
๔๐สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖, สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๔๑สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๘๔ 

 

อยางชัดเจนนั้น ตองเจริญเปนข้ันตอน ดังตอไปนี้ (๑) อันดับแรกจะตองเริ่มเจริญอานาปานสติกําหนด

ลมหายใจเขาออก (๒) ตอมาคอยพิจารณาความรูสึก (เวทนา) (๓) หลังจากนั้น เจริญจิตตานุปสสนา

สติปฏฐาน ตามพระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ กลาววา 

การท่ีใชสตินําจิต คือ เริ่มจากการกําหนดลมหายใจเขาออก ในขณะท่ี

หายใจเขาก็ใหรู ในขณะท่ีหายใจออกก็ใหรู เม่ือกําหนดไปนาน ๆ สติจะมีพลังมาก

ข้ึน ในขณะนั้น จะไมหงุดหงิดกับเวทนา จะสามารถกําหนดเวทนานาน ๆ ไดเปน ๑ 

ชั่วโมง ๒ ชั่วโมงเปนตนไป อยางสํานักวิปสสนาแตอินกู มีกําหนดนั่งสมาธิครั้งละ ๕ 

ชั่วโมง ในขณะท่ีพิจารณาเวทนานั้น หากวาชอบก็ใหกําหนดวา “ชอบ” ถาเกิดไม

ชอบก็ใหกําหนดวา “ไมชอบ” ตามในมหาสติปฏฐานกลาววา “อภิชฌา หมายความ

วา จิตท่ีชอบ โทมนัสสัง หมายความวา จิตท่ีไมชอบ” ดังนั้น ในการเจริญสตินั้น 

ตองกําหนดท้ังจิตท่ีชอบ และจิตท่ีไมชอบ ถาถึงข้ันจิตท่ีชอบและไมชอบลดนอยลง

นั้น ถือวาเราสามารถชนะความรูสึกได และสามารถเจริญสติปฏฐานอยางครบถวน

แลว เชน ในขณะท่ีขับรถ ในขณะท่ีทํางานในสํานักงานก็สามารถพิจารณาความรูสึก

ของจิตท่ีมีสภาวะการเปลี่ยนไปอยูตลอด คือ วิปสสนา จิตดังกลาว สามารถบรรเทา

จิตท่ี ชอบ (โลภะ) และจิตไมชอบ (โทสะ) นั้น41

๔๒ 

 

๓) อีกประการหนึ่ง ขณะท่ีเกิดความโลภ ไดแก การยึดติดในรูป เสียง กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะ เหมาะกับการเจริญกายานุปสสนา อยางเชน ถาพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของรางกาย 

ความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาของรางกาย และการเกิดการดับของจิตในขณะท่ีเดิน 

ยืน นั่ง นอนก็สามารถบรรเทาความโลภไดเชนกัน ตามท่ีมหาสติปฏฐานสูตรกลาวตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาเม่ือเดิน ก็รูชัดวา ‘เราเดิน’ เม่ือยืนก็รูชัดวา ‘เรายืน’ เม่ือนั่งก็รูชัดวา ‘เรานั่ง’ 

หรือเม่ือนอนก็รูชัดวา ‘เรานอน’ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุ

ดับในกายอยู  

(๒) พิจารณาทําความรูสึกตัวในการกาวไป การถอยกลับ ทําความรูสึกตัวในการแลดู การ

เหลียวด ูทําความรูสึกตัวในการคูเขา การเหยียดออก ทําความรูสึกตัวในการครองสังฆาฏิ บาตร และ

                                                           
๔๒สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๑๘๕ 

 

จีวร ทําความรูสึกตัวในการฉัน การดื่ม การเค้ียว การลิ้ม ทําความรูสึกตัวในการถายอุจจาระและ

ปสสาวะ ทําความรูสึกตัวในการเดิน การยืน การนั่ง การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง  

(๓) พิจารณาเห็นกายนี้ ตั้งแตฝาเทาข้ึนไปเบื้องบน ตั้งแตปลายผมลงมาเบื้องลาง มีหนังหุม

อยูโดยรอบ เต็มไปดวยสิ่งท่ีไมสะอาดชนิดตาง ๆ วา ‘ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น 

กระดูก เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไสใหญ ลําไสเล็ก อาหารใหม อาหารเกา ดี 

เสลด หนอง เลือด เหง่ือ มันขนน้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร’๔๓ เม่ือพิจารณาเชนนี้ 

ความโลภท่ียึดติดในตนก็จะหายไป และความหลงใหลเกิดราคะในรูปรางผูอ่ืนก็จะสามารถบรรเทาได 

เพราะวามองเห็นรางของมนุษยเปนแค ผม ขน ฟน หนัง เปนตนไป  

(๔) พิจารณาเห็นกายนี้ตามท่ีตั้งอยูตามท่ีดํารงอยูโดยความเปนธาตุวา ‘ในกายนี้ มีธาตุดิน 

ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมอยู’  

(๕) เม่ือเห็นซากศพอันเขาท้ิงไวในปาชาซ่ึงตายแลว ๑ วัน ตายแลว ๒ วัน หรือตายแลว ๓ 

วัน เปนศพข้ึนอืด ศพเขียวคล้ํา ศพมีน้ําเหลืองเยิ้ม แมฉันใด นํากายนี้เขาไปเปรียบเทียบใหเห็นวา ‘ถึง

กายนี้ก็มีสภาพอยางนั้น มีลักษณะอยางนั้น ไมลวงพนความเปนอยางนั้นไปได 4 3

๔๔ เม่ือเจริญกายา-

นุปสสนาดังกลาว ความยึดติด ความยึดม่ันตาง ๆ ก็จะคอย ๆ ลดลงไป สอดคลองกับ Dr.Thiri Nyunt 

กลาววา “การเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานเปนเวลานาน ๆ จะทําใหความยึดติด ความยึดม่ันในกาย

ตน และผูอ่ืนจะลดลง ไมเพียงเทานั้น ความยึดติดในสิ่งของตาง ๆ ก็จะลดลงไปดวย”44

๔๕ 

๔) อีกประการหนึ่ง การท่ีเจริญจาคานุสสติ และมรณานุสสติก็สามารถบรรเทาโลภ (ความ

โลภ) ไดดังตอไปนี้  

(๑) จาคานุสสต ิระลึกเนือง ๆ ถึงคุณของ การบริจาคท่ีเต็มไปดวยความบริสุทธิ์ เกิดความอ่ิม

เอิบใจในการเสียสละปราศจากการนึกหวงแหน ไมหวังชื่อเสียง ไมหมายไดหนา และไมมีการโออวด 

ฉะนั้น พระญาณะสามีลังการะ จึงกลาววา “การท่ีพิจารณาคําสอนของพระพุทธเจา ไดแกอานิสงส

                                                           
๔๓ที.ม. ๑๔/๒๗๗/๒๑๓-๔. 
๔๔ที.ม. ๑๔/๒๗๙/๒๑๕. 
๔๕สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา International Theravada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๘๖ 

 

ของการใหทานซ่ึงเปนธรรมท่ีปรปกษกันกับโลภ และการท่ีพิจารณาถึงโทษของความโลภแลว ตั้งสติ

จิตไมใหไหลไปตามความโลภก็จะเปนการบรรเทาความโลภ”45

๔๖ 

(๒) การท่ีเจริญมรณานุสสติ ระลึกถึงบอย ๆ ถึงความท่ีจะตองตาย46

๔๗ ก็สามารถบรรเทาโลภ

(ความโลภ) ไดเชนกัน ตามในอังคุตตรนิกาย กลาวถึงวิธีการเจริญมรณานุสติมีดัง ตอไปนี้ 

หยาดน้ําคางบนยอดหญา เม่ืออาทิตยข้ึนมา ยอมแหงหายไปไดเร็วไมตั้งอยู

นาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนหยาดน้ําคาง 

เม่ือฝนตกหนัก หนาเม็ด ฟองน้ํายอมแตกเร็ว ตั้งอยูไมนาน แมฉันใดชีวิตของ

มนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนฟองน้ํา  

รอยไมท่ีขีดลงไปในน้ํา ยอมกลับเขาหากันเร็ว ไมตั้งอยูนาน แมฉันใดชีวิตของ

มนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนรอยไมท่ีขีดลงไปในน้ํา 

แมน้ําไหลลงจากภูเขา ไหลไปไกล กระแสเชี่ยวพัดไปซ่ึงสิ่งท่ีพอจะพัดไปไดไม

มีระยะเวลาหรือชั่วครูท่ีมันจะหยุด แตท่ีแทแมน้ํานั้นมีแตไหลเรื่อยไปถายเดียว แมฉัน

ใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนแมน้ําท่ีไหลลงจากภูเขา 

บุรุษมีกําลัง อมกอนเขฬะไวท่ีปลายลิ้น แลวพึงถมไปโดยงายดาย แมฉันใด 

ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนกอนเขฬะ 

ชิ้นเนื้อท่ีใสไวในกระทะเหล็ก ไฟเผาตลอดท้ังวัน ยอมจะยอยยับไปรวดเร็ว ไม

ตั้งอยูนาน แมฉันใด ชีวิตของมนุษยท้ังหลาย เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อ ฉันนั้นเหมือนกัน 

นิดหนอย รวดเร็ว มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก จะพึงถูกตองไดดวยปญญา ควร

กระทํากุศล ควรประพฤติพรหมจรรย เพราะสัตวท่ีเกิดแลวจะไมตายไมมี47

๔๘ 

  

อานิสงสของการเจริญมรณสติกรรมฐานนั้น  พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย กลาว

ดังตอไปนี้  

การเจริญมรณสติจะชวยใหผูปฏิบัติเกิดปญญาและจริงจังกับชีวิตมากข้ึนได 

เม่ือครั้งหนึ่งท่ีพระพุทธองคยังเปนเจาชาย พระพุทธบิดาไดทรงจัดการทุกอยางเพ่ือ

ปกปดไมใหพระโอรสทรงเห็นคนแก คนเจ็บ และคนตาย เนื่องเพราะโหราจารยได

                                                           
๔๖สัมภาษณ  พระญาณะสามีลังการะ,  ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๔๗พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๕๑. 
๔๘องฺ.นวก. ๓๗/๗๑/๒๗๓-๔. 



๑๘๗ 

 

เตือนวา วันหนึ่งขางหนาพระโอรสองคนี้จะทรงท้ิงพระราชฐานออกผนวช พระพุทธ

บิดาไมทรงตองการเชนนั้น ทรงหวังใหเจาชายสืบทอดราชบัลลังกเม่ือพระองค

สิ้นพระชนมลง ดวยเหตุนี้เอง นับแตประสูตรจนทรงพระชนมได ๒๙ พรรษาเจาชาย

สิทธัตถะจึงไมเคยทรงเห็นคนแกคนเจ็บและคนตายแลย แตเม่ือไดทรงเห็นเพียงครั้ง

เดียวเทานั้น ก็เกินพอท่ีจะกระตุนใหพระองคเห็นปญหาแทจริงท่ีพระองคและคนท้ัง

โลกตองเผชิญอยู48๔๙ 

 

 สรุปไดวา การเจริญสติในการบรรเทาความโลภ คือ การใชสติในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

การเจริญสติในกาย พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงของรางกาย ระลึกพิจารณาถึงจิตท่ีเกิดความโลภ

แลวใชปญญาใหมองเห็นการเกิดการดับ ความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาของความโลภ 

และเจริญอนุสติกรรมฐาน 

๔.๒.๔ การใชสมาธิพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) 

 สมาธิพละ คือ การยึดม่ันตั้งม่ันอยูในอารมณของสมถกรรมฐาน หรือ วิปสสนากรรมฐาน

อยางใดอยางหนึ่ง ในขณะนั้น จะไดรับความสุขจากการเจริยภาวนาแลวเห็นโทษของกิเลส ไดแกโลภ 

โกรธ หลง ฉะนั้น ในขณะนั้น ไมใหโอกาสอกุศลจิตเกิดข้ึน จึงกลาวไดวาสมาธิพละ สามารถบรรเทา

ความโลภ สมดัง พระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “การใชสมาธิพละในการบรรเทาความโลภ (โลภะ) คือ 

การทําสมาธิจนจิตตั้งม่ันอยูกับปจจุบัน ในขณะท่ีเจริญความไมเท่ียง การเกิดและการดับของอารมณ

กรรมฐานอยู”49

๕๐  

 เม่ือเจริญสมาธิแลวจะสามารถละอกุศลมูล ๓ อยางมี ๓ ระดับ ไดแก ๑) ตทังคปหานะ การละ

ดวยองคนั้น เพียงแคนั้น ๒) วิกขัมภนะปหานะ การละดวยการขมไว ๓) สมุจเฉทปหานะ การละดวย

การตัดขาด 5 0

๕๑ เม่ือเจริญสมาธิแบบโลกิยะนั้น จะสามารถละโลภ โกรธ หลงไดแค ตทังคปหานะ และ

วิกขัมภนะปหานะ อยางเชน ในการเจริญสมาธิในการเจริญอสุภะภาวนา เปนตนไป อันดับแรกสมาธิ

กอนยังไมบรรลุฌานนั้นคือ การบรรเทาความโลภแบบตทังคปหานะ ตอมาเม่ือบรรลุฌานแลวนั้นคือ 

                                                           
๔๙Venerable Dr.Khammai Dhammasami, Mindfulness Meditation Made Easy, 

แปลโดย มณฑาทิพย คุณวัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ บุญศิริการพิมพ), พ.ศ. 

๒๕๕๓, หนา ๒๘๑. 
๕๐สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๕๑ขุ.ป. ๖๘/๖๕/๓๓๗.  



๑๘๘ 

 

การบรรเทาความโลภแบบวิกขัมภนะปหานะ สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา “การฝกสมาธิ

จนตั้งม่ันเปนฌาน ความโลภก็เกิดข้ึนไมได เพราะถูกทําใหสงบอยูภายใน สมาธิในระดับปกติ (ขณิก 

สมาธิ) จําตองอาศัยสติ และปญญาดวยจึงจะสามารถบรรเทาความอยากได เพราะถาขาดสติกับ

ปญญา สมาธิอาจกลายเปนเครื่องมือหนุนความโลภไปก็เปนได”51

๕๒ 

สวนอานิสงสการเจริญโลกุตตระสมาธินั้น จะสามารถละกิเลสดวยการตัดขาด อยางเชน การ

ท่ีเจริญสมาธิในการภาวนาขันธ ๕ มีลักษณะไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา อันดับแรก กอนยังไม

บรรลุมรรคผลนั้น คือ การบรรเทาความโลภแบบตทังคปหานะ ตอมาเม่ือบรรลุมรรคผลแลว คือ การ

บรรเทาความโลภแบบสมุจเฉทปหานะ ฉะนั้น ในสมาธิสูตร กลาวถึงอานิสงสของการเจริญสมาธิ ๔ 

ประการ มีดังตอไปนี้  

 ๑) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ืออยูเปนสุขในปจจุบัน 

คือ สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกอยู 

บรรลุทุติยฌาน มีความผองใสแหงจิตในภายใน เปนธรรมเอกผุดข้ึน ไมมีวิตก ไมมีวิจาร เพราะวิตก

วิจารสงบไป มีปติและสุขเกิดแตสมาธิอยู มีอุเบกขา มีสติสัมปชัญญะ เสวยสุขดวยนามกายเพราะปติ

สิ้นไป บรรลุตติยฌานท่ีพระ อริยะสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุ

จตุตถฌานไมมีทุกข ไมมีสุข เพราะละสุขละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอน ๆ ไดมีอุเบกขาเปนเหตุให

สติบริสุทธิ์อยู  

 ๒) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือไดเฉพาะซ่ึงญาณทัส

สนะคือ มนสิการอาโลกสัญญา อธิษฐานทิวาสัญญา วา กลางคืนเหมือนกลางวัน กลางวันเหมือน

กลางคืน มีใจอันสงัด ปราศจากเครื่องรัดรึง อบรมจิตใหมีความสวางอยู 

 ๓) สมาธิภาวนาอันบุคคลเจริญแลวกระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือสติสัมปชัญญะ คือ รู

แจงเวทนาท่ีเกิดข้ึน รูแจงเวทนาท่ีตั้งอยู รูแจงเวทนาท่ีดับไป รูแจงสัญญาท่ีเกิดข้ึน รูแจงสัญญาท่ี

ตั้งอยู รูแจงสัญญาท่ีดับไป รูแจงวิตกท่ีเกิดข้ึนรูแจงวิตกท่ีตั้งอยู รูแจงวิตกท่ีดับไป  

๔) สมาธิภาวนาอันบคุคลเจริญแลว กระทําใหมากแลว ยอมเปนไปเพ่ือความสิ้นอาสวะ คือ มี

ปกติพิจารณาเห็นความเกิดข้ึนและความเสื่อมไปในอุปาทานขันธ ๕ อยูวา รูปเปนดังนี้ ความเกิดข้ึน

                                                           
๕๒สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 



๑๘๙ 

 

แหงรูปเปนดังนี้ ความดับแหงรูปเปนดังนี้ เวทนาเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงเวทนาเปนดังนี้ ความดับ

แหงเวทนาเปนดังนี้ สัญญาเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงสัญญาเปนดังนี้ความดับแหงสัญญาเปนดังนี้ 

สังขารเปนดังนี้ ความเกิดข้ึนแหงสังขารเปนดังนี้ ความดับแหงสังขารเปนดังนี้ วิญญาณเปนดังนี้ ความ

เกิดข้ึนแหงวิญญาณเปนดังนี้ ความดับแหงวิญญาณเปนดังนี้ 5 2๕๓ สรุปแลว การท่ีพิจารณาเห็นการเกิด

และการดับของอุปทานขันธ ๕ เปนอานิสงสแหงการเจริญสมาธิภาวนา ฉะนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. 

(พระมหาบุญชิต าณสํวโร)  จึงกลาววา “ความโลภมีความฟุงซาน ถาเจริญสมาธิจะทําใหจิตใจสงบ

ลง ความสงบนั้นสามารถทําลายความฟุงซาน (โมหะจิต) ได ดังนั้นจึงกลาวไดวา สมาธิสามารถ

บรรเทาความโลภได”5 3

๕๔  และ ดร.จุฬารัตน วิชานาติก็กลาววา “ความไมชัดสาย ความตั้งม่ันแหงจิต 

อันเกิดจากมีกําลังสมาธินั้น สามารถบรรเทาความโลภได เพราะกําลังของสมาธิ หรือ ฌาน โดยเฉพาะ

ในฌาน ๔ อุเปกขานั้นมีกําลังมาก”54

๕๕ 

ดังนั้น ในปจจุบันจึงหันมานั่งสมาธิกันเพ่ือจะไดบรรเทาความเศราโศก ความเสียใจ การไมพอ

ใจตาง ๆ ซ่ึงเปนผลของความโลภ ถาสามารถนําเอาสมาธิบรรเทาความโลภก็ถือวาจะสามารถความ 

เศราโศก ความเสียใจ และความไมพอใจเปนตนไป ดังในหนังสือ Why worry กลาววา “ท่ีมนุษยเรา

ไดรับความเดือดรอนอยูนั้น เพราะมีความเห็นวา ตัวตน (อัตตา) และของตนอยู”55

๕๖   

สรุปไดวา การเจริญสมาธิดวยอารมณของสมถภาวนานั้น เปนไปเพ่ือนบรรเทาความโลภ

ชั่วคราว สวนการเจริญสมาธิดวยอารมณของวิปสสนาภาวนานั้น เปนไปเพ่ือบรรเทาความโลภชั่วคราว 

และละความโลภไดเด็ดขาด  

๔.๒.๕ การใชปญญาพละในการบรรเทาความโลภ (โลภมูล) 

การใชปญญาพละในการบรรเทาความโลภ (โลภะ) คือ การเจริญอสุภกรรมฐาน การเจริญสติ 

และการเจริญวิปสสนา  

(๑) เม่ือโลภะเกิดข้ึนในสัตวท้ังหลายโดยนัย มีคําวา มือหรือเทาของผูนี้งาม ดังนี้เปนตน เธอก็

นํามาพิจารณาดวยอสุภะ คือสิ่งท่ีไมงามวา ทานยินดีกําหนัดในอะไรในผมท้ังหลายหรือ หรือวาในขน

ท้ังหลาย ฯลฯ หรือวาในน้ํามูตร ธรรมดาวาอัตตภาพนี้ประกอบข้ึนดวยกระดูก ๓๐๐ ทอน ยกข้ึนผูก

ไวดวยเอ็น ๙๐๐ เสน ฉาบทาดวยชิ้นเนื้อ ๙๐๐ ชิ้น หุมหอดวยหนังสด อันความยินดีพอใจในผิว

                                                           

 ๕๓องฺ.จตุกฺก ๓๕/๔๑/๑๕๕-๖. 
๕๔สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๕๕สัมภาษณ ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๕๖K. SRI Dhammananda, Why Worry, 6th ed., (Malaysia : Majujaya Indah Selan-

gor, 2006), P. 5. 



๑๙๐ 

 

ปกปดไวแลว อนึ่งเลา ของไมสะอาดท้ังหลายยอมไหลออกจากปากแผลท้ัง ๙ (ทวาร ๙) และจากขุม

ขนประมาณ ๙๙,๐๐๐ ขุม มีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยซากศพ เปนสิ่งนารังเกียจ เปนของปฏิกูลอันสะสม

ไวซ่ึงสิ่งปฏิกูล ๓๒ ประการ จะหาสิ่งท่ีเปนแกนสาร หรือสิ่งท่ีประเสริฐในกายนี้มิไดมี เม่ือพระโยคีนํา

ความงามออกดวยอสุภะอยางนี้ ดวยประการฉะนี้แลว ยอมละความโลภท่ีเกิดในสัตวท้ังหลายได 

เพราะเหตุนั้น การนําความงามออกไดดวยอสุภะนี้ จึงชื่อวานิมิตอ่ืน 5 6

๕๗ ตอจากนั้น เม่ือพิจารณาถึง

ความไมเท่ียง ความเปนทุกข และความเปนอนัตตาของซากศพดังกลาว จะเกิดปญญาท่ีรูตามความ

เปนจริงของรูปบรรเทาความโลภ ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) จึงกลาววา

“ความโลภเกิดจากอวิชชา คือ ความไมรู ความมืด เม่ือเกิดปญญา คือ การรูท่ัว แสงสวางนั้นความ

โลภ ความมืดจะหายไปโดยอัตโนมัติ”57

๕๘ 

(๒) อีกประการหนึ่ง ขณะท่ีนุงหมจีวร ถาไมพิจารณาปจจเวกขณะจะเกิดความโลภในสีของ

จีวร กลิ่นของจีวร หรือ การสัมผัสจีวร ในขณะนั้นเม่ือเจริญสติตามมหาสติปฏฐานสูตรจะเกิดปญญา

วา จีวรและพระผูหมเปนอนัตตา การเกิดปญญาดังกลาว คือ การใชปญญาในการบรรเทาความโลภ 

ดังนั้นอรรถกถาจารยกลาว ในอรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก สีหนาทวรรค วิตักกสัณฐานสูตร 

วา “เม่ือความโลภเกิดข้ึนในบริขารท้ังหลายมีบาตรและจีวรเปนตน ก็มนสิการดวยสามารถแหงการ

พิจารณาถึงความเปนสิ่งท่ีไมมีเจาของและเปนของชั่วคราว โดยนัยท่ีกลาวไวในสติปฏฐานวรรณนาวา 

ภิกษุยอมวางเฉยในสังขารท้ังหลายมีบาตรและจีวรเปนตน ดวยอาการ ๒ อยาง คือโดยความเปนสิ่งท่ี

ไมมีเจาของโดยแทจริง และเปนของชั่วคราว เธอก็ยอมละความโลภนั้นได”58

๕๙ 

(๓) อีกประการหนึ่ง ถายังไมเขาใจในพระไตรลักษณ สิ่งท่ีเปนคุณคาเท่ียมนั้น จะเขาใจวาเปน

คุณคาแทแลวเกิดความโลภ (โลภะ) เม่ือเจริญพระไตรลักษณแลว จะเกิดปญญาเขาใจชัด ดังนั้น พระมหายา

จินตธมฺมธโรกลาววา “ความเขาใจชัด คือ ปญญา เปนเหตุบรรเทาความโลภได เพราะสามารถแยกแยะ

คุณคาเทียมกับคุณคาแทออกจากกัน และเขาใจถึงสิ่งท่ีเปนประโยชนกับสิ่งเกินความจําเปน”5 9

๖๐ อยางเชน 

พระนันทะอยากสึก เพราะเกิดความโลภในรูปของนางชนบทกัลยาณี ทานพระนันทะกระสันข้ึนแลว 

จึงบอกเนื้อความนั้นแกภิกษุท้ังหลายวา “ผูมีอายุ ขาพเจาไมยินดีประพฤติพรหมจรรย ไมสามารถท่ี

จะสืบตอพรหมจรรยไปได ขาพเจาจักกลาวคืนสิกขาแลวสึก” 

                                                           
๕๗ม.มู.อ. ๑๘/๒๔๒. 
๕๘สัมภาษร พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐.  
๕๙ม.มู.อ. ๑๘/๒๔๒. 
๖๐สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๑ 

 

พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับความเปนไปนั้นแลว ครั้งนั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงจับทาน

พระนันทะท่ีพระพาหาแลว นําไปสูดาวดึงสเทวโลกดวยกําลังพระฤทธิ์ ทรงแสดงนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมี

เทาดังเทานกพิราบ ผูมาสูท่ีบํารงุของทาวสักกเทวราชในภพดาวดึงส 

พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสวา “นันทะ เธอจงยินดี, นันทะ เธอจงยินดี, เราจะเปนผูประกัน

ของเธอ เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ ซ่ึงมีเทาดุจเทานกพิราบ” พระนันทะกลาววา “ขาแต

พระองคผูเจริญ ถาพระผูมีพระภาคเจาเปนประกันของขาพระองค เพ่ืออันไดเฉพาะนางอัปสร ๕๐๐ 

ผูมีเทาดุจเทานกพิราบไซร, ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักยินดีในพรหมจรรย” 

ครั้งนั้นแล ทานพระนันทะ หลีกออกไปอยูผูเดียวแลวไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปอยู 

ตอกาลไมนานเลย ไดทําใหแจงซ่ึงท่ีสุดพรหมจรรยอันยอดเยี่ยม ซ่ึงกุลบุตรท้ังหลาย (ออก) จากเรือน

บวชไมมีเรือน โดยชอบตองการ ดวยความรูยิ่งเอง สําเร็จแลว อยูในทิฏฐธรรม รูชัดวา “ชาติสิ้นแลว 

พรหมจรรยอยูจบแลว กิจจําตองทํา ๆ เสร็จแลว กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้ไมมี” เปนอันวา ทาน

พระนันทะไดเปนพระอรหันตองคใดองคหนึ่ง ในบรรดาพระอรหันตท้ังหลาย 6 0

๖๑ การเกิดปญญาของ 

พระนันทะนั้นทําใหความโลภหมดสิ้นไป สมดัง พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), 

กลาววา “เม่ือรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ จะสามารถบรรเทาความโลภได”61

๖๒  

สิ่งท่ีเกิดความโลภนั้น เพราะขาดปญญาท่ีรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ ซ่ึงมีลักษณะไมเท่ียง 

เปนทุกข และอนัตตา ดังนั้น ปญญาท่ีสามารถบรรเทาความโลภ คือ เม่ือเกิดความโลภในรูป เวทนา 

สัญญา สังขาร และ วิญญาณนั้น เม่ือเจริญอนิจจสัญญา ทุกขสัญญา และอนัตตาสัญญา จนใหรูตาม

ความเปนจริงของขันธ เม่ือเกิดปญญาเชนนี้ จะสามารถบรรเทาความโลภในรูปนั้นได ดังนั้น อรรถกถา

จารยจึงกลาว ในอรรถกถา มัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก สีหนาทวรรค วิตักกสัณฐานสูตรวา “เม่ือวิตก

ประกอบดวยฉันทะเกิดข้ึนในสัตวท้ังหลาย ใหเจริญอสุภะ (อสุภสัญญา) ซ่ึงเปนนิมิตอ่ืน เม่ือวิตก

เกิดข้ึนพอใจในสังขารท้ังหลาย (มีจีวรเปนตน) ใหมนสิการถึงความเปนของไมเท่ียง (อนิจจสัญญา) ชื่อ

วานิมิตอ่ืน” 6 2

๖๓ ดังนั้น พระเทวินฺทาภิปาล จึงกลาววา “การใชวิปสสนาญาณ เจริญการไมเท่ียง การ

เกิด การดับของรูปนามสังขาร คือ การใชปญญาพละในการบรรเทาความโลภ (โลภะ)”63

๖๔  

                                                           
๖๑ขุ.อุ. ๔๔/๖๘-๗๐/๒๘๒-๒๘๖. 
๖๒สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐.  
๖๓ม.มู.อ. ๑๘/๒๔๑.  
๖๔สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๒ 

 

และจะตองมีสติรูตามสภาวะแหงจิต คือ อนัตตา ดังนั้น พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา 

“ความโลภ หรือความอยาก เปนสภาวะแหงใจชนิดหนึ่งท่ีมักเกิดข้ึนมาในขณะท่ีพบกับสิ่งลอ หรือสิ่ง

ดึงดูดท่ีนาพอใจ ในการปฏิบัติเพ่ือการบรรเทาความอยาก คือ เฝาดูความเกิดดับของความอยากท่ีเกิด

ข้ึนมาในจิต และใหรูวาเปนสภาวะบังคับมิได จนกระท่ังความอยากนั้นจางหายไปเอง”64

๖๕ 

(๔) อีกประกรหนึ่ง การใชปญญาในการบรรเทาความโลภ (โลภะ) นั้น ตามท่ี พระแสงเฮิง 

นรินฺโท, ดร. กลาววา “การท่ีรูตามความเปนจริงของอริยสัจ ๔ นั้นจะทําใหบรรเทาความโลภ (โลภะ) 

ความโกรธ (โทสะ) และความหลง (โมหะ) แตตองรูอยางลึกซ้ึงกอนจึงจะสามารถบรรเทาอกุศล”6 5

๖๖ 

การพิจารณาตามอริยสัจ ๔ คือ การเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมท่ีลึกซ้ึง คือ ทุกขอริยสัจ

นั้นควรกําหนดรู ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นควรละ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรทําใหรูแจง ทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ เม่ือเกิดญาณเชนนี้จะสามารถบรรเทาอกุศลจากจิตใจของมนุษย ฉะนั้น 

พระพุทธเจาจึงกลาววา “ภิกษุผูมีใจต้ังม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริง 

ยอมรูตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”6 6

๖๗ ในพระวินัย

ปฎก มหาวรรคมีการขยายความของอริยสัจ ๔ มีดังตอไปนี้  

 ๑) ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความ

ตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนท่ีรักก็เปน

ทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกขโดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 

 ๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําใหเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ

เพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

 ๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแลดับ โดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน 

ปลอยไป ไมพัวพัน 

 ๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ ๑) ปญญาอันเห็นชอบ        

๒) ความดําริชอบ ๓) เจรจาชอบ ๔) การงานชอบ ๕) เลี้ยงชีวิตชอบ ๖) พยายามชอบ ๗) ระลึกชอบ 

๘) ตั้งจิตชอบ67

๖๘ และพระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิกลาววา  

                                                           
๖๕สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๖๖สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๖๗สํ.ม. ๓๑/๑๖๕๔/๔๐๔. 

 ๖๘วิ.ม. ๖/๑๔/๔๕. 



๑๙๓ 

 

การเจริญกรรมฐานในพุทธศาสนานั้นจะตองประกอบดวยอริยมรรคมีองค 

๘ ซ่ึงเปนหนทางสายกลางท่ีละวางหนทางสุดโตงท้ังสองสาย การเจริญกรรมฐาน 

หรือ การปฏิบัติธรรมแนวใดก็ตามท่ีไมประกอบพรอมดวยอริยมรรคมีองค ๘ 

ยอมจะไมอาจนําพาผูปฏิบัติไปสูความพนทุกขไดเลย หากจะกลาวโดยยอ อริยมรรค

มีองค ๘ ประกอบดวยการสังวรระวังวาจาและการกระทําของเรา (ศีล) การเจริญ

กรรมฐาน (สมาธิ) และความคิดความเห็นท่ีถูกตอง (ปญญา) ท้ังสามหมวดดังกลาวนี้

เปนรากฐานของความสุขในชีวิตประจําวันของเรา องคประกอบท้ังหมดตองครบ

ประชุมรวมกันเปนทางสายเดียว จะเลือกปฏิบัติแตเฉพาะหัวขอท่ีตนชอบใจไมได 

เพราะหากขาดองคประกอบขอใดขอหนึ่งไป ก็ไมอาจนับวาเปนหนทางแหงความ

พนทุกขไดเลย68

๖๙ 

 

ในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวถึงวา อริยสัจ ๔ ดังกลาวจะเกิดข้ึนหลังจากเจริญพระ

ไตรลักษณท้ัง ๓ แลวเกิดญาณมุงไปทางท่ีจะบรรลุมรรคผล ในขณะท่ีกอนจะบรรลุผล ตามหนังสือ 

คูมือพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวดังตอไปนี้ หลังจิตออกจากอารมณท่ีเปนโลกีย และออกจากกิเลส

ดวย เปนผูถึงพรอมดวยปริวัฏฏ ๓ หมุนรอบท้ัง ๑๒ ประการในอริยสัจจธรรมท้ัง ๔ คือ 

๑) ทุกขสัจจ ไดแก รูปนามอันเปนตัวทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงวา ทุกขนี้มีอยูจริง (สัจจ

ญาณ) ทุกขนี้ควรกําหนดรู (กิจจญาณ) และไดทําการกําหนดจนรูแจงในทุกขแลัว (กตญาณ) 

๒) สมุทยสัจจ ไดแก ตัณหา อันเปนเหตุใหเกิดทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงวา ตัณหานี้มีอยูจริง  

ตัณหานี้ควรละ และไดทําการละตัณหาแลว 

๓) นิโรธสัจจ ไดแก นิพพาน ซ่ึงเปนความดับสิ้นแหงทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงแลววา ความดับ

สิ้นแหงทุกขนี้มีจริง ธรรมท่ีดับสิ้นแหงทุกขนี้ควรทําใหแจง และไดทําการจนแจงในความดับสิ้นแหง

ทุกขแลว 

 ๔) มัคคสัจจ ไดแก อัฏฐังคิกอริยมัคค คือ อริยมัคคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับ

สิ้นแหงทุกขนั้น ก็ไดกําหนดจนแจงแลววา ขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับสิ้นแหงทุกขนั้นมีจริง เปนธรรมท่ี

ควรเจริญและก็ไดดําเนินการจนเจริญเปนสมังคี คือ พรอมเพรียงกันเปนอันดีแลวปริวัฏฏ ๓ หมุน 

                                                           
๖๙Venerable Dr.Khammai Dhammasami, Mindfulness Meditation Made Easy, 

แปลโดย มณฑาทิพย คุณวัฒนา, อางแลว, หนา ๒๘๑. 



๑๙๔ 

 

รอบท้ัง ๑๒ ประการ69

๗๐ หลังจากนั้น จะเปนพระอริยบุคคลท่ีบริสุทธิ์ จึงกลาวไดวาการรูตามความเปน

จริงของอริยสัจ ๔ คือ การบรรเทาความโลภ (โลภะ) ดวยปญญาพละ ฉะนั้น พระญาณะสามีลังการะ 

จึงกลาววา “การท่ีเกิดปญญาพละรูตามความเปนจริงของโทษของโลภะ (ความโลภ) สภาวะของโลภะ

(ความโลภ) ซ่ึงเห็นเหตุแหงความทุกข อานิสงสของการดับโลภะ (ความโลภ) คือ นิพพาน และวิธีแหง

การดับโลภะ (ความโลภ) ซ่ึงไดแกอริมรรคมีองค ๘ จะสามารถบรรเทาความโลภ”70

๗๑ 

 ปญญาในการเจริญความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความเปนอนัตตาของ รูป เวทนา สัญญา 

สังขาร วิญญาณแลวเกิดความเบื่อหนายในสังขาร และการรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ ตามอริยสัจ 

๔ จนถึงเกิดการรรลุมรรค ผล คือ การใชปญญา ในการบรรเทาความโลภ 

 

๔.๓ การใชพละ ๕ ในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) 

พละ ๕ ไดแก ๑) ศรัทธา ความเชื่อม่ันในวิธิการปฎิบัติเพ่ือจะไดหลุดพนจากโลภ โกรธ หลง 

๒) วิริย การตั้งความเพียรในการปฎิบัติ ๓) สติ ระลึกถึงการปฎิบัติอยู ๔) สมาธิ ตั้งม่ันในการปฎิบัติ 

๕) ปญญา เกิดความรูตามความเปนจริงซ่ึงเปนผลจากการปฎิบัติ เม่ือปฎิบัติเชนนี้ จะบรรเทาความ

โกรธ และสามารถกําจัดความโกรธอยางเด็ดขาด ดังนั้นพระพุทธเจาทรงตรัสวา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 

ยอมเจริญสัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัด

โทสะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด”71

๗๒
  

ข้ันตอนของการเกิดข้ึนของพละ ๕ ดังกลาว Dr.Thiri Nyunt กลาววา “เม่ือมีสัทธาพละกอน

จึงจะทําบุญ รักษาศีล และเจริญภาวนา ดังนั้น สัทธาพละจึงถูกเรียกวา มือสําหรับรับสิ่งของตางๆ 

และ พืชพันธุ เม่ือสัทธามีพลัง วิริยก็มีพลังมากตามไปดวย อยางเชน เม่ือพระโพธิสัตว เชื่อม่ันดวย

พระองคเองวา ถานั่งปฏิบัติครั้งนี้ จะทรงตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณอยางแนนอน จึงอธิษฐาน

วา หากวายังไมตรัสรูจะไมยอมลุกจากบัลลังก ตอมาเม่ือวิริยมีพลังมากข้ึน สติก็มีพลังตามมา แลว

สมาธิจึงจะเกิด เม่ือมีสมาธิกอนปญญาจึงจะสามารถเกิดข้ึนได” 72

๗๓
   

                                                           
๗๐นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙. พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑. (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑), หนา ๑๒๑.  
๗๑สัมภาษณ  พระญาณะสามีลังการะ, ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๗๒สํ.ม. ๓๑/๑๑๐๕/๑๑๔. 
๗๓สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา  International Theravada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 



๑๙๕ 

 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “บุคคลฆาความความโกรธได ยอมนอนเปนสุข  ฆาความโกรธได

ยอมไมเศราโศก พราหมณ พระอริยะเจาท้ังหลายยอมสรรเสริญการฆาความโกรธ อันมีมูลเปนพิษ มี

ท่ีสุดอันคืนคลาย เพราะวาบุคคลฆาความโกรธนั้นไดแลวยอมไมเศราโศก” 7 3

๗๔ ธรรมสําหรับใชในการ

ฆาความโกรธนั้น พระเทวินฺทาภิปาละกลาววา “การท่ีเจริญเมตตาภาวนานั้นจะสามารถบรรเทาความ

โกรธไดเปนชั่วคราว จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนานุปสสนาสติปฏฐานนั้น จะสามารถบรรเทา

ความโกรธได”74

๗๕ และวิธีการลดโทสะ (ความโกรธ) อีกประการหนึ่ง ดร.ยงสยาม สนามพล จึงกลาววา 

“ถาอยากไดแลวไมไดตามอยาก จะเกิดความโกรธ ฉะนั้นตองลดความอยากใหหลือนอยท่ีสุด” 75

๗๖ 

เม่ือสามารถบรรเทาความโกรธได การการะทําทุจริตตาง ๆ ท่ีสรางปญหาใหกับสังคมปจจุบัน

ซ่ึงเกิดข้ึนจากความโกรธก็จะสามารถละไปดวย ไดแก ๑) การฆาสัตว การลักทรัพย ซ่ึงเปนการกระทํา

ทางกายอันไมนาปรารถนา ๒) พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดจาเพอเจอไรสาระ ซ่ึงเปนการ

กระทําทางวาจาอันไมนาปรารถนา ๓) การขัดเคืองคิดปองรายผูอ่ืน คือ การกระทําทางจิตอันไมนา

ปรารถนา หรือ เรียกวา มโนทุจริต 7 6

๗๗ ดังนั้น จริงสรุปไดวา พละ ๕ มีผลตอเพ่ือความบรรเทาความ

โกรธ และแกปญหาสังคมแลวนําความสงบสุขใหแกสังคม ซ่ึงผูวิจัยจะไดอธิบายในรายละเอียดดังนี้ 

๔.๓.๑ การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) 

ศรัทธา คือ ความเชื่อท่ีใหเกิดประโยชตอตน ไดแก เชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ กฎ

แหงกรรม ดังนั้น สําหรับผูท่ีเกิดความเชื่อวา หากโกรธจะไดผลท่ีไมนาปราถนา จะเกิดความเสียหาย 

ตาง ๆ นั้น จะสามารถบรรเทาความโกรธได สมดัง พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) 

กลาววา “ความเชื่อท่ีมีปญญากํากับจะสามารถบรรเทาโลภ โกรธ หลงได ไมใชเชื่อแบบงมงาย”77

๗๘  

(๑) ความเชื่อท่ีมีปญญากํากับ คือ เชื่อวา ผูท่ีถูกความโกรธครอบงํานั้น จะทําใหเปนไปตาม

อยางท่ีคนผูเปนขาศึกกันในโลกนี้ปรารถนาตอคนผูเปนขาศึกกัน ๗ ประการ ตามในอังคุตตรนิกาย  

สัตตกนิบาตกลาว ดังตอไปนี้ 

                                                           

 ๗๔สํ.ส. ๑๕/๖๒๙/๒๒๒ 
๗๕สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๗๖สัมภาษณ ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล, นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ, 

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๗๗พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๒๙. 
๗๘สัมภาษณ พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๖ 

 

  ๑) คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะอาบน้ํา ไลทา ตัดผม โกนหนวด นุงผา

ขาวสะอาดแลวก็ตาม แตถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมเปนผูมีผิวพรรณทราม  

๒) คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะนอนบนบัลลังกอันลาดดวยผาขนสัตว 

ลาดดวยผาขาวเนื้อออน ลาดดวยเครื่องลาดอยางดีทําดวยหนังชะมด มีผาดาดเพดาน มีหมอนหนุน

ศีรษะและหนุนเทาแดงท้ังสองขางก็ตาม แตถูกความโกรธครอบงําแลว ยอมนอนเปนทุกข  

๓) คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะถือเอาสิ่งท่ีไมเปนประโยชนก็สําคัญวาเรา

ถือเอาสิ่งท่ีเปนประโยชน แมถือเอาสิ่งท่ีเปนประโยชน ก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งท่ีไมเปนประโยชน 

ธรรมเหลานี้อันคนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําถือเอาแลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพ่ือ

ความฉิบหายมิใชประโยชนเก้ือกูล เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน  

             ๔) คนผู โกรธถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะมีโภคะท่ีตนหามาไดดวยความ

ขยันหม่ันเพียรสั่งสมไดดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมาโดยธรรม พระราชา

ท้ังหลายยอมริบโภคะของคนข้ีโกรธเขาพระคลังหลวง  

 ๕) คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อม

จากยศนั้นได  

๖) คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว แมเขาจะมีมิตรอํามาตยญาติสาโลหิต มิตร

อํามาตยญาติสาโลหิตเหลานั้น ก็เวนเขาเสียหางไกล  

 ๗) คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําย่ํายีแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ 

ครั้นตายไป ยอมเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก ดูกรภิกษุท้ังหลาย นี้เปนธรรมขอท่ี ๗ เปนความมุง

หมายของคนผูเปนขาศึกกันเปนความตองการของคนผูเปนขาศึกกัน ยอมมาถึงหญิงหรือชายผูมีความ

โกรธ 7 8

๗๙ คําสอนของพระพุทธเจาดังกลาว เม่ือไตรตรองดวยปญญาแลว จะเห็นโทษของโทสะ (ความ

โกรธ) อยางชัดเจน จะยิ่งทําใหเกิดศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจาแลวทําใหโทสะลดนอยลง ดร. 

ยงสยาม สนามพล จึงกลาววา “ความเชื่อดวยการพิจารณาไตรตรองดวยปญญาใหรอบคอบนั้น จะ

สามารถบรรเทาโทสะ (ความโกรธ) ได” 7 9

๘๐ เม่ือเกิดความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจาดังกลาว 

เพราะกลัววาจะไดรับโทษของความโกรธ จึงทําความพยายามบรรเทาความโกรธ ฉะนั้น พระญาณะ

สามีลังการะ จึงไดกลาววา “การท่ีเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจาวา โทสะ คือ เปนเหตุแหงความ

                                                           

 ๗๙องฺ.สตฺตก. ๓๗/๖๑/๒๐๓-๔. 
๘๐สัมภาษณ  ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล, นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

พิเศษ, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๗ 

 

พินาศ หากวาสามารถบรรเทาโทสะ (ความโกรธ) กอนจึงจะสุขได การท่ีเกิดความศรัทธาในธรรมคุณ

ดังกลาว จะสามารถบรรเทาโทสะ (ความโกรธ)”80

๘๑ 

 (๒) อีกประการหนึ่ง ความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจาท่ีบรรเทาความโกรธ (โทสะ) คือ ใน

สมัยพุทธกาล ภรรยาใหญ และภรรยานอยเกิดความแคนอาฆาตกัน จองเวรกัน ทําลายซ่ึงกันและกัน

หลายชาติ เพราะวาไมมีความรูวาการจองเวรกัน ทําลายซ่ึงกันและกัน ไมมีวันจบ ตอมาเม่ือ

พระพุทธเจาสั่งสอนเรื่องกฎแหงกรรมแลว เกิดความเชื่อวา ถาจองเวรกันอยูเชนนี้ จะไมจบสิ้น จึง

สามารถบรรเทาความโกรธใหลดลงแลวไมจองเวรกัน หลังจากนั้นไดอยูอยางสงบสุข ตามในธรรมบท

ดังตอไปนี้ 

น หิ เวเรน เวรานิ  สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ 

อเวเรน จ สมฺมนฺติ เอส ธมฺโม สนนฺตโน 

  “ในกาลไหน ๆ เวรท้ังหลายในโลกนี้ ยอมไมระงับดวยเวรเลย ก็แตยอมระงับไดดวยความไมมี

เวร” 8 1

๘๒ เม่ือเชื่อเชนนี้แลว ควรจะเปลี่ยนไปเจริญเมตตาแทนการโกรธกลับ เพ่ือจะไดบรรเทาความ

โกรธ ของตน สมดัง พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) กลาววา “ขณะท่ีถูกคนอ่ืนดา 

การเชื่อวาเจริญเมตตามีความสุขจริงนั้น สามารถบรรเทาความโกรธไดดวยการเผยแผเมตตาใหคนท่ี

ดาเรา”82

๘๓ 

(๓) อีกประการหนึ่ง วิปากศรัทธาเปนสิ่งสําคัญอยางมาก สําหรับการบรรเทาความโกรธ      

วิปากสัทธา เชื่อวิบาก คือการเชื่อผลท่ีสุกมาจากกรรม เชน ผลท่ีดีก็สุกมาจากกรรมดี ผลท่ีชั่วก็สุกมา

จากกรรมชั่วเปนตน ศัพทวาวิบากเปนภาษาบาลีแปลวาสุก หรือสุกวิเศษ หมายถึงสิ่งท่ีตอเนื่องมาจาก

เหตุ เปนสวนผล วิบากหรือผลหมายความอยางเดียวกัน กฎแหงวิบากนี้เปนกฎท่ีสืบเนื่องมาจากกฎ

แหงกรรม เปนสวนหนึ่งของกฎแหงเหตุและผล ซ่ึงเปนกฎแหงสากลจักรวาล ท่ีวาดวยเรื่องเหตุผล 

กลาวคือ ทุกสิ่งทุกอยางจะเกิดข้ึนไดตองมีเหตุมีปจจัยเก่ียวเนื่องกัน จะเกิดข้ึนเองโดยลําพังหรือโดยไม

มีเหตุไมได โดยนัยกวางกรรมและผลกรรมมีอยูในลักษณะเปนเหตุเปนผลท่ีเก่ียวโยงกันประดุจลูกโซ มี

พระพุทธพจนแสดงถึงกฎดังกลาวนี้วา “เม่ือสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้เกิด สิ่งนี้จึงเกิด เม่ือสิ่งนี้ไมมี 

สิ่งนี้ก็ไมมี เพราะสิ่งนี้ดับ สิ่งนี้จึงดับ”83

๘๔ 

                                                           
๘๑สัมภาษณ  พระญาณะสามีลังการะ,  ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๘๒ขุ.ธ.อ. ๔๐/๗๓. 
๘๓สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๘๔สํ.ส. ๑๖/๒๑/๒๘.  



๑๙๘ 

 

ฉะนั้นความศรัทธสามาถบรรเทาความโกรธนั้นใหลดนอยถอยลง สอดคลองกับ พระแสงเฮิง 

นรินฺโท, ดร. กลาววา “ผูท่ีมีความเชื่อเรื่องผลของกรรมนั้น จะสามารถบรรเทาโทสะได การท่ีเชื่อวา

โทสะนั้น จะนํามาสูซ่ึงความทุกขนั้น จะพยายามไมใหเกิดโทสะ (ความโกรธ) อีกตอไป”8 4

๘๕ อยางเชน 

ทีฆวุกุมารเกิดความอาฆาตตอพระเจาพรหมทัตกาสิการาช แตตอมาเม่ือเกิดความรูวา “หากวาทําราย

ซ่ึงกันและกันอยูเชนนี้ จะไมมีวันจบสิ้น” ความรูดังกลาวสามารถบรรเทาความอาฆาตได ดังตอไปนี้   

พระเจาพรหมทัตกาสิกราช เสด็จกรีธาจาตุรงคเสนาไปโจมตีเมืองของพระเจาทีฆีติโกศลราช 

แลวฆาพระเจาทีฆีติโกศลราชพรอมกับพระมเหสี ตอมาพระเจาพรหมทัตกาสิกราชทรงแตงตั้งทีฆาวุ

ราชกุมารซ่ึงเปนพระโอรสของพระเจาท่ีฆีติโกศลราช ไวในตําแหนงผูไววางพระราชหฤทัย ใกลชิดสนิท

ภายใน อยูมาวันหนึ่ง ทาวเธอพรอมทีฆาวุราชกุมารไปลาเนื้อ 

ครั้งนั้น พระเจาพรหมทัตกาสิกราชเสด็จไปไกลแลวเหนื่อยออนจึงนอนพัก เม่ือทาวเธอทรง

เหน็ดเหนื่อยมา เพียงครูเดียวก็บรรทมหลับ ขณะนั้น ทีฆาวุราชกุมารคิดถึงความหลังวา พระเจา

พรหมทัตกาสิกราชนี้แล ทรงกอความฉิบหายแกพวกเรามากมาย ทาวเธอทรงชวงชิงรี้พล ราชพาหนะ

ชนบท คลังศัสตราวุธยุทธภณัฑและคลังธัญญาหารของพวกเราไป และยังไดปลงพระชนมชีพพระชนก

ชนนีของเราเสียดวย เวลานี้เปนเวลาท่ีเราพบคูเวร ดังนี้จึงชักพระแสงขรรคออกจากฝก แตเจาชายได

ทรงยั้งพระทัยไวไดในทันทีวา พระชนกไดทรงสั่งเราไวเม่ือใกลสวรรคตวา พอทีฆาวุ เจาอยาเห็นแก

ยาว เจาอยาเห็นแกสั้น เวรท้ังหลายยอมไมระงับเพราะเวรเลย แตยอมระงับไดเพราะไมจองเวร การท่ี

เราจะละเมิดพระดํารัสสั่งของพระชนกนั้น ไมสมควรแกเราเลย ดังนี้แลวสอดพระขรรคเขาไวในฝก 8 5

๘๖ 

สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา “การมีกําลังแหงความเชื่อม่ันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนสิ่งสําคัญ 

เม่ือมีเปาหมาย แมถูกความไมชอบใจหรือโทสะครอบงําในระหวาง ก็สามารถบรรเทาเสียไดดวยกําลัง

ของศัทธา” 8 6

๘๗ จึงกลาวไดวา ผูท่ีมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแลวเขาใจคําสอนของพระพุทธเจา

อยางแทจริงนั้น เพราะเกรงกลัวโทษตางท่ีจะเกิดตามมา หรือ สําหรับผูท่ีเกิดความเชื่อวา “ผูท่ีถูก

ความโกรธครอบงํานั้น จะเกิดแตผลเสีย” นั้นจะสามารถบรรเทาความโกรธ  สมดัง พระราชสิทธิมุนี 

                                                           
๘๕สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖, สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๘๖วิ.ม. ๗/๒๔๓/๔๕๙-๔๖๗. 
๘๗สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๑๙๙ 

 

วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) กลาววา “ผูถูกทําลายนั้น หากวาโกรธกลับ ถือวายังไมเชื่อม่ันในคํา

สอนของพระพุทธเจา”87

๘๘ 

(๔) อีกประการหนึ่ง สําหรับผูแสวงหาความหลุดพนนั้น เม่ือพบวิธิการปฏิบัติตามหลัก

พระพุทธศาสนาแลวเกิดความกระจางในผลของการปฏิบัติ ทําใหจิตใจสงบ คือ การบรรเทาความทุกข

ทรมาน ซ่ึงเปนเครือขายของโทสะ ดังนั้น Thich Nhat Hanh จึงกลาววา “สําหรับผูท่ีไมรูจักวิธิการ

ปฏิบัติ ยังไมเกิดศรัทธานั้น จะเต็มไปดวยความทุกข ความลําบากใจ แตถาคุณพบเจอเสนทาง ถาคุณ

รูจักเสนทางสําหรับไปตอขางหนา คุณจะเกิดพลังศรัทธาแลวมีความสุข ใครไมสามารถทําลายศรัทธา

ของคุณ” 8 8

๘๙ การท่ีรูจักวิธีการปฏิบัติอยางถูกตอง คือ การเขาใจในพระธรรม ไดแกการเจริญพระ

ธรรมคุณ สอดคลองกับ พระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “ในขณะท่ีเกิดศรัทธาในพระพุทธคุณ (พระคุณ

ของผูสอนวิธีการหลุดพน) พระธรรมคุณ (พระคุณของวิธีปฏิบัติเพ่ือหลุดพน)ก็จะสามารถบรรเทา

โทสะไดเปนชั่วคราว”89

๙๐  

  การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโกรธ คือ การเชื่อกฎแหงกรรม คือ เชื่อม่ันวาโทษ

ของความโกรธจะเกิดข้ึนกับผูท่ีถูกความโกรธครอบงําอยางแนนอน และเกิดศรัทธาในคําสอนของพระ 

พุทธเจาท่ีจะนําไปสูการหลุดพนความโกรธ   

๔.๓.๒ การใชวิริยพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) 

 วิริยพละในพระพุทธศาสนา คือ การพยายามบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงท่ีกําลัง

เกิดอยู และพยายามสํารวมจิตไมใหโลภ โกรธ หลงเกิดข้ึน เปนตน ดังนั้น การท่ีรักษา ตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจไมใหอกุศลเกิดข้ึน หรือการท่ีพยายามบรรเทาอกุศลท่ีกําลังเกิดข้ึนจากตา หู จมูก ลิ้น กาย 

และใจนั้น วิริยพละถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง อยางเชน เม่ือตาไดเห็นรูปแลว หากวาไมสํารวม จะ

เกิดความท่ีวาชอบ ความยึดติดในรูปซ่ึงเรียกวาความโลภ หรืออภิชฌา หรือจะเกิดความไมชอบ ความ

รังเกียจซ่ึงเรียกวาความโกรธ ฉะนั้นการท่ีพยายามสํารวมในอินทรียดังกลาว ตองใชความพยายามเปน

เวลานาน ๆ บางทานนานเปนหลายวัน บางทานเจริญนานเปนหลายเดือน บางทานเจริญนานเปน

หลายป จึงจะเกิดผล คือ การใชวิริยพละในการบรรเทาความโกรธ ดังนั้น พระอาจารย Shravasti  

Dhammika จึงกลาววา “ควรจะทําสมาธิวันละ ๑๕ นาทีนานอาทิตยหนึ่ง ตอจากนั้นคอย ๆ เพ่ิมข้ึน

                                                           
๘๘สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๘๙Thich Nhat Hanh, The Art of Power, (New York : HarperCollins Publishers 

Inc. 10 East 53rd Street, 2007), 8 p. 
๙๐สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๐๐ 

 

อีกอาทิตยละ ๕ นาที จนถึงถึงอาทิตยท่ีทําสมาธินาน ๔๕ นาที หลังจากนั้นโยคีจะสังเกตเห็นวาสมาธิ

จะดีข้ึน ความฟุงซานจะคอย ๆ ลดลง และในขณะนั้นความสุขสงบจะก็เกิดข้ึน” 9 0

๙๑ สําหรับผูท่ีตั้ง

ความเพียรเจริญภาวนาทุก ๆ วันเชนนี้ คือ การปองกันไมใหเกิดความโกรธ (โทสะ) และเม่ือเกิดก็จะ

สามารถบรรเทาไดอยางรวดเร็ว สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโรกลาววา “ความโกรธเม่ือเกิดข้ึนใน

บุคคลผูมีความเพียรจึงไมสามารถดํารงอยูไดนาน ดวยอํานาจแหงความเพียร ความเพียรมีลักษณะ

ของการเพียรละและเพียรระวังอกุศลจิตอยูแลว จึงสามารถบรรเทาโทสะไดหากประกอบดวยความ

เพียร” 9 1

๙๒ การตั้งความเพียรอยางตอเหนื่อง ใหสมบูรณยิ่ง ๆ ข้ึน คือ วิริยะ หรือ สัมมัปปธาน 

สอดคลองกับพระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. กลาววา “วิริยะพละ คือ สัมมัปปธาน ๔ การปฏิบัติตาม 

สัมมัปปธาน ๔ จะสามารถบรรเทาโทสะ”92

๙๓ พระญาณะสามีลังการะ กลาวถึงสัมมัปปธาน ๔ ประการ 

สําหรับบรรเทาโทสะ (ความโกรธ) วา “การตั้งความเพียรในการบรรเทาความโกรธ คือ ความโกรธ ท่ี

กําลังเกิดข้ึนนั้น ตั้งความเพียรใหเบาบางลง ความโกรธท่ียังไมเกิดนั้น ทําความเพียรหามไมใหเกิดข้ึน 

ถายังไมเคยเจริญเมตตาธรรม ควรตั้งความเพียรเจริญเมตตาธรรมท่ีเปนปรปกษตอความโกรธ ถา

เจริญเมตตาอยูแลวก็ควรควรเจริญใหมากยิ่งข้ึน”9 3

๙๔
  ดังในอังคุตตรนิกายกลาวถึง สัมมัปปธาน (ความ

เพียร) ๔ ประการ คือ  

๑) “สังวรปธานเปนอยางไร ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เห็นรูปดวยจักษุแลวไมถือโดยนิมิต ไมถือ

โดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอัน

ลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาจักขุนทรีย ถึงความสํารวมในจักขุนทรีย” 9 4

๙๕ 

อยางเชน เม่ือไมตั้งความเพียรสํารวมในจักษุ ในขณะท่ีไดเห็นคนใดคนหนึ่งแลว เม่ือเจอคนท่ีรูปงาม 

เรียบรอยก็จะเกิดความชอบยึดติดซ่ึงเรียกวาอภิชฌา คือ ความโลภ ถาเจอผูท่ีทําตัวไมเรียบรอย 

ทาทางไมถูกใจก็จะเกิดความโทมนัสซ่ึงเรียกวาความโกรธ แตหากสํารวมแลวเจริญสติวาบุคคลนั้นเปน

                                                           
๙๑สัมภาษณ Ven. Shravasti Dhammika, Spiritual Advisor of Buddha Dhamma 

Mandala Society in Singapore, 10 February 2017. 
๙๒สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๙๓สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖, สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๙๔สัมภาษณ พระญาณะสามีลังการะ, ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๙๕อฺงฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔/๔๑. 



๒๐๑ 

 

แครูปและนาม มีความไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ก็จะไมถูกความโลภหรือความโกรธครอบงํา 

ดังนั้นการท่ีตั้งใจพยายามเจริญสติสํารวมจักษุ คือ การใชวิริยพละในการบรรเทาความโกรธ    

“ฟงเสียงดวยหแูลวไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมโสตินทรีย ท่ี

เม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาโส

ตินทรีย ถึงความสํารวมในโสตินทรีย” 9 5

๙๖ เม่ือไดฟงเสียง ถาตั้งความเพียรเจริญสติ ไมถือเปนเสียง

ผูหญิง หรือผูชาย ตั้งวิริยในการเจริญภาวนาวา เสียงนั้นคือรูป มีสภาพไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา 

จะไมเกิดความโลภ และความโกรธ ไมเชนนั้น ถาประมาท เม่ือไดยินเสียงชื่นชมแลวถูกใจก็จะเกิด

ความโลภ หรือ เม่ือไดรับฟงเสียงดา นินทาแลวไมถูกใจก็จะเกิดความโกรธ ดังนั้นจึงกลาวไดวา ความ

พยายามเจริญภาวนาในการไดยินเสียงถือวาเปนการบรรเทาความโกรธ    

สวนท่ีเหลือ เม่ือจมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับการถูกตองโผฏฐัพพะ ใจกับการรับรู

ธรรมารมณก็เชนกัน จะตองมีความตั้งวิริยเจริญภาวนาอยูจึงจะสามารถบรรเทาความโกรธ ดังนั้น 

พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ดูดกลิ่นดวยจมูก แลวไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือ

สํารวมฆานินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัส

ครอบงําได ยอมรักษาฆานินทรีย ถึงความสํารวมในฆานินทรีย”  

“ลิ้มรสดวยลิ้นแลวไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมชิวหินทรีย ท่ี

เม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได ยอมรักษาชิ

วินทรีย ถึงความสํารวมในชิวหนิทรีย”  

ถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลวไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม

กายินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌาและโทมนัสครอบงําได 

ยอมรักษากายนิทรีย ถึงความสํารวมในกายินทรีย  

รูธรรมารมณ ดวยใจแลว ไมถือโดยนิมิต ไมถือโดยอนุพยัญชนะ ยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมมนินท

รีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว พึงเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คือ อภิชฌา และโทมนัสครอบงําได ยอม

รักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย 96๙๗ ขอสรุป คือ มีความพยายามสํารวมเพ่ือไมใหความโลภ 

 

                                                           
๙๖อฺงฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔/๔๑. 
๙๗อฺงฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔/๔๑. 



๒๐๒ 

 

ความโกรธ และความหลงเกิดข้ึนในจิตใจของเรา หากวาขาดความพยายามดังกลาโลภ โกรธ หลงจะ

เกิดข้ึน  

๒) ปหานปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําให

พินาศ ยอมใหถึงความไมมีซ่ึงพยาบาทวิตกเกิดข้ึนแลว ยอมครอบงํา ยอมละ ยอมบรรเทา ยอมทําให

พินาศ ยอมใหถึงความไมมีซ่ึงวิหิงสาวิตกเกิดข้ึนแลว 9 7

๙๘ ปหานปธาน คือ การท่ีตั้งความพยายาม

บรรเทาความโกรธ ความโศกเศราเสียใจท่ีกําลังเกิดอยูในขณะนั้น อยางเชน เม่ือเกิดความเกลียตชัง

ผูใดผูหนึ่ง การท่ีตั้งความพยายามเจริญเมตตาบรรเทาความเกลียตชัง หรือ ในขณะท่ีเกิดความ

โศกเศราเสียใจ การท่ีตั้งความพยายามในการเจริญมหาสติปฏฐานบรรเทาความโศกเศราเสียใจ

ดังกลาว   

๓) “ภาวนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมเจริญสติสัมโพชฌงค ธรรมวิจยสัมโพช-

ฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคอัน

อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ นอมไปในความสละ” 9 8

๙๙ สรุปแลวภาวนาปธาน คือ เพียรฝกฝน

บํารุงกุศลใหเจริญยื่งข้ึน ไดแก การเจริญโพชฌงค สติปฏฐาน มรรคมีองค ๘ เปนตนไป เม่ือเจริญ

ธรรมดังกลาว จะทําใหโลภ โกรธ หลงลดนอยถอยลง ดังนั้นจึงถือวาเปนการบรรเทาความโกรธอีก

ประการหนึ่ง   

อีกประการหนึ่ง ความเพียรในการเจริญเมตตา ความเพียรในการกําหนดจิตตามจิตตานุปสส

นาสติปฏฐานก็คือ การใชวิริยพละในการบรรเทาโทสะ (ความโกรธ) สมดัง ดร.จุฬารัตน วิชานาติ 

กลาววา “ความเพียร เชน เพียรเจริญเมตตา เพียรในการอนุเคราะหผูท่ีตกทุกขไดยาก เพียรระวังจิต

ดวยการเจริญอนุปสสนาตามดูจิต วาจิตกําลังมีโทสะ ดังนั้น ความเพียรจึงสามารถบรรเทาระงับ

บรรเทา (ความโกรธ) โทสมูลได”99

๑๐๐ 

๔) “อนุรักขนาปธานเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมตามรักษาสมาธินิมิตอันเจริญท่ีเกิดข้ึน

แลว”100

๑๐๑ อนุรักขณาปธาน คือ การตั้งความพยายามในรักษาการเจริญสมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนา

กัมมัฏฐานอยางตอเนื่องสืบไป ถือวาเปนการสรางความเพียรในการบรรเทาความโกรธอีกประการ

                                                           
๙๘อฺงฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔/๔๑. 
๙๙อฺงฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔/๔๑. 
๑๐๐สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๑๐๑อฺงฺ.จตุกฺก. ๓๕/๑๔/๔๑. 



๒๐๓ 

 

หนึ่ง สมดัง พระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “การใชวิริยพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสะ) คือ การ

ตั้งความเพียรในการปฏิบัติเพ่ือไมใหโทสะท่ียังไมเกิดนั้นไมใหเกิดข้ึน และโทสะท่ีกําลังเกิดอยูนั้น  

พยายายามใหสงบลง”101

๑๐๒  

ความเพียร ๔ ประการดังกลาว คือ การตั้งความเพียรอยางถูกตอง เรียกวา สัมมาวายาม

มิฉะนั้น ถาเพียรไมถูกตองซ่ึงเรียกวามิจฉาวายามจะไมเกิดประโยชน ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระ

มหาบุญชิต าณสํวโร) จึงกลาววา “ความเพียยรท่ีถูกตองนั้น จะสามารถบรรเทาโทสะ บางท่ีเพียร

อยูแตเพียรแบบโง ๆ อยางสมัยพุทธกาลฤษีตาง ๆ เพียรแบบผิด ๆ คือ การทรมานตน พระพุทธเจา

ทรงตรัสวา ทุกโข อนาลโย อนัตถสัญหิโต”102

๑๐๓   

 สรุปไดวา การใชวิริยพละ ในการบรรเทาความโกรธ คือ (๑) การตั้งความเพียรทําความสํารวม 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และจิตดวยภาวนา ไมใหโอกาสความโกรธเกิด (๒) ถาความโกรธเกิดก็ ตั้งความ

เพียรกําจัดความโกรธ (๓) ทําความเพียรในการเจริญโพชฌงคเพ่ือจะละความโกรธไดอยางเด็ดขาด 

(๔) ตั้งความเพียรรักษาสมาธิภาวนาท่ีเจริญอยูไมใหขาดสาย  

๔.๓.๓ การใชสติพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) 

 สติ เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับอยูอยางสงบสุข และเพ่ือจะไดบรรเทาความโกรธ ความ

เดือดรอนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน พระพรหมคุณาภรณไดกลาวถึงความหมายของสติไววา 

“สติ หมายถึง ความระลึกไดนึกได ความไมเผลอ การคุมใจไวกับกิจ หรือกุมจิตไวกับสิ่งท่ีเก่ียวของ 

(กายอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน) จําการท่ีทําและคําท่ีพูดแลวแมนานได”๑๐๔  ผูท่ีเชี่ยวชาญทางจิตเขา

รวบรวมอารมณตาง ๆ ท่ีสามารถบรรเทาความโกรธ  

ความหมายของความโกรธ (โทสะ) ในอภิธัมมัตถสังคหะมีดังตอไปนี้ ความโกรธ องคธรรม

ไดแกโทสเจตสิก ท่ีในโทสมูลจิตท้ัง ๒ ดวง ไดแก โทสะอยางหยาบ เก่ียวกับการปองรายผูอ่ืน 

ตลอดจนการนึกคิด ใหเขามีความลําบาก เสียหายตาง ๆ หรือนึกแชงผูอ่ืนท่ีเขาไมชอบนั้นใหถึงแก

ความตาย สวนพยาปาท ท่ีเปนคันถะนี้ ไดแก โทสะอยางหยาบก็ตาม อยางละเอียดก็ตาม คือ ความ

                                                           
๑๐๒สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๐๓สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๑๐๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพ

ครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอส อาร พริ้นติ้ง แมสโปรดักสจํากัด, ๒๕๕๑), หนา ๓๙๕. 



๒๐๔ 

 

ไมชอบใจ ไมพอใจ โกรธ เกลียด กลัว กลุมใจ เสียใจ ตลอดไปจน ถึงการทําปาณาติบาต ผรุสวาท 

เหลานี้ จัดเปนพยาปาทกายคันถะท้ังสิ้น104

๑๐๕ 

๑) ดังนั้น การใชสติการบรรเทาความโกรธ คือ การมีสติในการเจริญกสิณ อนุสติ อัปปมัญญา 

๔ และสติปฏฐาน เปนตนไป ดังนั้น ในคัมภีร อภิธมฺมตฺถสงฺคห กลาววา “จตสฺโส อปฺปมฺญาโย    

นีลาทีนิ จ จตฺตาริ กสิณานิ โทสจริตสฺส”105

๑๐๖ กสิณ ไดแก  

(๑) นีลกสิณ แพงสีเขียว คือ ใหหาดอกไมท่ีมีกลีบสีเขียว เชนดอกอัญชัน (สีครามแก) เปนตน 

มาประดับในขัน โอ ชาม หรือภาชนะอะไรก็ได ปากกวางสัก ๑ คืบ ๔ นิ้ว ใหเรียบเสมอปากภาชนะ

นั้น อยาใหเห็นกานและเกษร เพราะกานคงเปนสีเขียวใบไม เกษรโดยมากสีเหลือง ซ่ึงไมใชสีเดียวกับ

กลีบท่ีเปนสีเขียวครามแก นํามาตั้งไวเฉพาะหนาหางสักศอกคืบ ใหเพงสีเขียวนั้นเปนอารมณ พรอม

กับบริกรรมวา นีลํ นีลํ หรือ เขียว เขียว ก็ไดนอกจากใชดอกไมสีเขียวแลว จะใชผาหรือกระดาษสี

เขียว ตัดเปนแผนกลมโตคืบเศษสําหรับเพงก็ไดเหมือนกัน 

(๒) ปตกสิณ แพงสีเหลือง คือ ใชดอกไม ผา กระดาษสีเหลืองเปนอารมณสําหรับเพง พรอม

กับบริกรรมวา ปตํ ปตํ หรือเหลือง เหลือง 

(๓) โลหิตกสิณ  แพงสีแดง คือ ใชดอกไม ผา หรือกระดาษสีแดง เปนอารมณสําหรับเพง

พรอมกับบริกรรมวา โลหิตํ โลหิตํหรือ แดง แดง 

(๔) โอทาตกสิณ แพงสีขาว คือ ใชดอกไม ผา หรือ กระดาษสีขาว เปนอารมณสําหรับเพง

พรอมกับบริกรรมวา โอทาตํ โอทาตํ หรือ ขาว ขาวโดยเฉพาะ โอทาตกสิณนี้เปนกสิณท่ีประเสริฐ 

เพราะสามารถทําใหจิตใจของโยคีท่ีเจริญภาวนาอยูนั้นผองใสปราศจาก ถีนะ มิทธะ เปนพิเศษ ท้ัง ๓ 

กสิณนี้ มีวิธีทําเชนเดียวกับนีลกสิณนั่นเอง ตางกันแตวานีลกสิณท่ีกลาวแลวนั้นใช ดอกไม ผากระดาษ 

ท่ีเปนสีเขียว106

๑๐๗ 

๒) อีกประการหนึ่ง ตามท่ีกลาวไวขางตนวา ความกลัวก็ คือ โทสะ เชนเดียวกัน ดังนั้น การท่ี

ระลึกถึงพระคุณของพระรตันตรัยก็ คือ การใชสติในการบรรเทาความโทสะ เชนกัน ดังนั้น ธชัคคสูตร 

พระพุทธเจาทรงตรัสวา  

                                                           
๑๐๕นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑), หนา ๒.  
๑๐๖พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔),หนา 

๕๒. 
๑๐๗นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑), หนา ๖. 



๒๐๕ 

 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย หากความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพอง

สยองเกลาก็ดี พึงบังเกิดแกพวกเธอผูไปในปาก็ดี อยูท่ีโคนไมก็ดี อยูในเรือนท่ีวาง

เปลาก็ดีทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเรานี้แหละวา ๑) แมเพราะเหตุนี้ ๆ พระผูมี

พระภาคพระองคนั้นเปนพระอรหันต ๒) เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ ๓) เปนผูถึงพรอม

ดวยวิชชาและจรณะ ๔) เสด็จไปดีแลว ๕) เปนผูรูแจงโลก ๖) เปนสารถีฝกบุรุษท่ี

ควรฝกไมมีผูอ่ืนจะยิ่งไปกวา ๗) เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย ๘) เปนผู

ตื่นแลว ๙) เปนผูจําแนกธรรม ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะวา เม่ือพวกเธอตาม

ระลึกถึงเราอยูความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมี

ข้ึนก็จักหายไป  

หากพวกเธอไมตามระลึกถึงเรา ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมวา

๑) พระธรรมอันพระผู มีพระภาคตรัสดีแลว ๒) บุคคลพึงเห็นได เอง ๓) ไม

ประกอบดวยกาล ๔) ควรเรียกใหมาดูได ๕) ควรนอมเขาไปในตน ๖) อันวิญูชน

พึงรูแจงไดเฉพาะตน ดังนี้ ดูกรภิกษุท้ังหลาย เพราะวา เม่ือพวกเธอตามระลึกถึง

พระธรรมอยู ความกลัวก็ดี ความหวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมี

ข้ึนก็จักหายไป  

หากพวกเธอไมตามระลึกถึงพระธรรม ทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึง

พระสงฆวา ๑) พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาคเปนผูปฏิบัติดีแลว ๑) เปนผู

ปฏิบัติตรง ๓) เปนผูปฏิบัติเปนธรรม ๔) เปนผูปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆนั้นคือใคร 

ไดแกคูแหงบุรุษสี่ รวมเปนบุรุษบุคคลแปด ๕) นี้คือพระสงฆสาวกของพระผูมีพระ

ภาค เปนผูควรแกสักการะท่ีเขานํามาบูชา ๖) เปนผูควรแกของตอนรับ ๗) เปนผู

ควรแกทักขิณา ๘) เปนผูควรแกการทําอัญชลี ๙) เปนบุญเขตของโลก ไมมีบุญเขต

อ่ืนยิ่งไปกวา เพราะวา เม่ือพวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆอยู ความกลัวก็ดี ความ

หวาดสะดุงก็ดี ความขนพองสยองเกลาก็ดี ท่ีจักมีข้ึนก็จักหายไป ขอนั้นเปนเพราะ

เหตุแหงอะไร เพราะวาพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูปราศจากราคะ 

ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไมเปนผูกลัว ไมหวาด ไมสะดุง ไมหนีไป107

๑๐๘ 

 

 

 

                                                           
๑๐๘สํ.ส. ๒๕/๘๖๕/๔๖๕-๖. 



๒๐๖ 

 

๓) อีกประการหนึ่ง การท่ีเจริญอัปปมัญญา ๔ คือ การใชสติในการบรรเทาความโกรธเชนกัน 

ไดแก 

(๑) เมตตา การแผความรักใคร กอนฝกแผเมตตา พึงทราบวา เมตตานี้บรรเทาโทสะ และ

เมตตานี้เปนท่ีตั้งม่ันแหงขันติโทษของโทสะ ทําใหใจขุนมัว กลัดกลุม เรารอน กินไมได นอนไมหลับ 

ถาไมมีความยับยั้งใจแลว ก็ถึงข้ันทําลาย ทําลายผูอ่ืน ตลอดจนทําลายตนเอง ทําลายท้ังทรัพยสมบัติ 

ชีวิตและคุณงามความด ีคุณของขันติ ทําใหมีความอดทน อดทนตอความยากลําบากตรากตรํา อดทน

ตอความเจ็บใจ อดทนตอความทุกขเวทนา อดทนตอความยั่วเยาของกิเลสเม่ือเห็นโทษของโทสะ และ

เห็นคุณของขันติแลว ก็ฝกแผเมตตาโดยมี ขอท่ีพึงกําหนดดังตอไปนี้ จะเปนขอหนึ่งขอใดแตเพียงขอ

เดียวก็ได คือ (ก) อเวรา จงเปนผูไมมีเวรแกกันและกัน (ข) อพฺยาปชฺชา จงเปนผูไมพยาบาทตอกัน  

(ค) อนีฆา จงเปนผูท่ีปราศจากทุกข (ง) สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ จงมีแตความสุข รักษาตนใหพนจาก

ทุกขภัยท้ังปวง 1 0 8

๑๐๙ ดังนั้น แมขณะท่ีนั่งสมาธิถาเกิดโทสะข้ึน วิธีการบรรเทาความโทสะดังกลาว พระ

อาจารย ศ.ดร.คําหมาย จึงกลาวถึงวิธีใชสติในการเผยแผเมตตาบรรเทาโทสะวา “ในขณะท่ีทํางาน

เหนื่อย ถาขาดสติแลวไปทะเลาะกับความเหนื่อยอีกก็ยึ่งจะทําใหเกิดความหงุดหงิดซํ้าไปอีก คือ การ

ทําลายตน ถาทะเลาะกับตนเปนก็จะสามารถทะเลาะกับในครอบรครัว และผูอ่ืนได ดังนั้น เราควรเผย

แผเมตตาปราถนาใหตนมีความสุข เผยแผกรุณาสงสารตน แลวเจริญสติในความเหนื่อยดังกลาววา 

เหนื่อยหนอ เหนื่อยหนอ” 1 0 9

๑๑๐ คือ เม่ือเกิดความหงุดหงิด อันดับแรกใหเผยแผเมตตา ตอตนกอน 

ตอมาใหเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน จะสามารถบรรความหงุดหงิด (โทสะ)  

ผูท่ีมีเมตตาและแผเมตตาไดอยางสะดวกใจนั้น จะตองหม่ันฝกอยูเสมอ ในข้ันตนตองฝกแผ

เมตตาใหแกตนเองกอน เพ่ือจะไดเปนสักขีพยานวาตนเองปรารถนาสุข เกลียดทุกข ตองการมีอายุยืน 

กลัวตายฉันใด ผูอ่ืนก็ฉันนั้น ฝกดังนี้บอย ๆ หนักเขา เมตตาจิตก็จะเกิดข้ึนไดโดยงาย 

(๒) กรุณา การแผความสงสารตอสัตวท้ังหลายท่ีกําลังไดรับความทุกขอยู ในการแผกรุณานั้น 

ชั้นตนใหกําหนดถึงผูท่ีไดรับความลําบากอยูวา ถาพนจากความลําบากนี้เสียไดก็จะดีมาก แลวก็

บริกรรมวา อยํ สตฺโต ทุกฺขา มุจฺจตุ ขอใหผูนี้จงพนจากความทุกขเถิด ถาไมมีผูท่ีกําลังไดรับความทุกข

อยู ก็ตองแผใหแกผูท่ีจะไดรับความทุกขในวันขางหนา โดยบริกรรมเชนเดียวกันกับท่ีกลาวไวขางบนนี้ 

ลําดับตอไปใหแผใหแก ปยบุคคล โดยบริกรรมวา มม ปยปุคฺคลา ทุกฺขา มุจฺจตุ ขอบุคคล

ท้ังหลาย อันเปนท่ีรักของขาพเจาจงพนจากความทุกขท้ังปวงเถิด 

                                                           
๑๐๙นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, ๒๕๕๑, หนา ๔๓. 
๑๑๐สัมภัษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๒๐๗ 

 

ตอไปใหแผใหแก มัชฌัตตบุคคล โดยบริกรรมวา มม มชฺฌตฺต ปุคฺคลา ทุกฺขา มุจฺจตุ ขอ

บุคคลท้ังหลายท่ีขาพเจามิไดรักมิไดชัง จงพนจากความทุกขท้ังปวงเถิด 

ครั้นแลวใหแผใหแก เวรีบุคคล โดยบริกรรมวา มม เวรีปุคฺคลา ทุกฺขา มุจฺจตุ ขอบุคคล

ท้ังหลายท่ีเปนศัตรูแกขาพเจา จงพนจากความทุกขท้ังปวงเถิด 1 1 0

๑๑๑ วิธีการเจริญกรุณาตอศัตรูเราใน

การบรรเทาความโกรธในท่ีนี้ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย กลาววา “ผูท่ีไมเขาใจเราแลวเกิดโกรธ ผูก

อาฆาตแกเรานั้น ควรเจริญความสงสารวา ตอนนี้ศัตรูเกิดความโกรธแกเราแลวเปนความทุกขอยู 

ฉะนั้นเขาเปนผูท่ีนาสงสารมาก ๆ เม่ือเจริญกรุณาเชนนี้ จะสามารถบรรเทาความโกรธของตนได” 111

๑๑๒  

(๓) มุทิตา การแผความชื่นชมยินดีตอสัตวท้ังหลายท่ีกําลังไดรับความสุขอยู ในการแผมุทิตา

จิตนั้น ชั้นตนใหแผแกสุขิตสัตว ท่ีเปนสหายรักใครชอบพอเปนอันมาก อติปยบุคคลกอน โดยบริกรรม

วา อยํ มม สหายโก ยถาลทฺธ สมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ ขอผูท่ีเปนสหายท่ีรัก จงอยาสูญเสียความสุขท้ัง

ปวงท่ีกําลังไดรับอยูนั้นเลย 

ตอไปก็แผใหแก ปยบุคคล โดยบริกรรมวา มม ปยปุคฺคลา ยถาลทฺธ สมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ 

ขอใหบุคคลท้ังหลายอันเปนท่ีรักของขาพเจา จงอยาสูญเสียความสุขท้ังปวงท่ีกําลังไดรับอยูนั้นเลย 

จากนั้นแผใหแก มัชฌัตตบุคคล โดยบริกรรมวา มม มชฺฌตฺต ปุคฺคลา ยถาลทฺธ สมฺปตฺติโต มา

วิคจฺฉนฺตุ ขอบุคคลท้ังหลายท่ีไมใชท่ีรักท่ีชังของขาพเจาจงอยาสูญเสียความสุขท้ังปวงท่ีกําลังไดรับ อยู

นั้นเลย 

ลําดับนั้นแผใหแก เวรีบุคคล โดยบริกรรมวา มม เวรีปุคฺคลา ยถาลทฺธ สมฺปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺ

ตุขอใหผูท่ีเปนศัตรูตอขาพเจาท้ังหลายจงอยาสูญเสียความสุขท้ังปวงท่ีกําลังไดรับอยูนั้นเลย 112

๑๑๓ 

วิธีการเจริญมุทิตาในการบรรเทาโทสะอีกประการหนึ่ง พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ 

กลาววา “ใหเจริญมุทิตากับตน คือ นึกถึงสิ่งท่ีตนประสบความสําเร็จตาง ๆ ในอดีต มิฉะนั้นมนุษยเรา 

แมวาสิ่งท่ีตนประสบความสําเร็จมีอยู ๘๐ เปอรเซ็น สิ่งท่ีตนไมประสบความสําเร็จมีแค ๒๐ เปอรเซ็น 

แตก็มากจะนึกสิ่งท่ีตนไมประสบความสําเร็จแลวเกิดความนอยใจ ดังนั้นใหนึกถึงชื่นชนกับ 

 

 

                                                           
๑๑๑นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, ๒๕๕๑, หนา ๔๗. 
๑๑๒สัมภัษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๑๓นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, ๒๕๕๑, หนา ๔๙-๕๐. 



๒๐๘ 

 

คุณงามความดีของตนท่ีมีอยู”113

๑๑๔  

๔) อุเบกขา การวางเฉยตอสัตวท้ังหลาย ดวยอาการวางตนเปนกลาง อุเบกขากัมมัฏฐาน 

จะตองเปนผูท่ีไดถึงรูปาวจรจตุตถฌาน โดยอาศัย เมตตา กรุณามุทิตา กัมมัฏฐาน อยางหนึ่งอยางใด

มาเสียกอน จึงจะเจริญอุเบกขากัมมัฏฐานตอไปได 

๒. เริ่มตนแผใหแก มัชฌัตตบุคคลกอน โดยบริกรรมวา อิเม ปุคฺคลา กมฺมสฺสกา บุคคล

ท้ังหลายมีกรรมเปนของตน ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ความไมสูญเสียจากความสุขก็ดี ยอมแลวแต

กรรมของตน อาศัยผูอ่ืนทําใหเปนไปนั้นไมได 

๓. ตอมาใหแผใหแก ปยบุคคล โดยบริกรรมวา มม ปยปุคฺคลา กมฺมสฺสกา บุคคลท้ังหลายอัน

เปนท่ีรัก ยอมมีกรรมเปนของของตน ความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี ความไมสูญเสียจากความสุขก็ดี ยอม

แลวแตกรรมของตน อาศัยผูอ่ืนทําใหเปนไปนั้นไมได 

๔. จากนั้นแผใหแก อติปยบุคคล โดยบริกรรมวา มม อติ ปยปุคฺคลา กมฺมสฺสกา บุคคลท่ีเปน

ท่ีรักใครเปนอยางมาก ยอมมีกรรมเปนของของตน อาศัยผูอ่ืนทําใหเปนไปนั้นไมได 

๕. ลําดับนั้นแผใหแก เวรีบุคคล โดยบริกรรมวา มม เวรีปุคฺคลา กมฺมสฺสกา บุคคลท้ังหลายท่ี

เปนศัตรูตอขาพเจา ยอมมีกรรมเปนของของตน อาศัยผูอ่ืนทําใหเปนไปนั้นไมได114๑๑๕ 

 (๔) อีกประการหนึ่ง สติ คือ การอยูกับปจจุบัน เม่ืออยูกับปจจุบันจะเกิดปญญารูตามความ

เปนจริงแลว จะสามารถบรรเทาความเศราโศก ความไมพอใจ ความโกรธตาง ๆ  อยางในหนังสือ 

Mindfulness Made Easy กลาววา เม่ืออากาสเย็นลง หากเรามีสติระลึกรูวามันเขาฤตูหนาวแลว เรา

ก็จะรื่นรมยกับภูมิอากศไดดีกวาการเอาแตบน ในฤดูหนาวอากาศก็ตองหนาว มันเปนเรื่องธรรมชาติ 

แทนท่ีจะเฝาบนถึงแตความหนาวเย็น เรานาจะเรียนรูการอยูกับความหนาวไดอยางเปนสุข ฤดูหนาว

ในอังกฤษไมเห็นเปนเรื่องท่ีนาบนอะไรในเม่ือเราก็เปลี่ยนแปลงอะไรไมได มันก็เปนของมันแบบนี้ ฤดู

รอนก็ตองรอนแน ๆ แตพอ ฤดูรอนถึง คนสวนใหญก็เอาแตบนวา “รอนเหลือเกิน ทนไมไหวแลว” 

หากเขาไมอาจจะยอมรับอะไร ๆ อยางท่ีมันเปน จึงเฝาแตบนและขุนมัวไมเลิกรา 1 1 5

๑๑๖ ถาหากไมอยูกับ

ปจจุบัน อาจจะเกิด ความไมพอใจซ่ึงเรียกวาโทสะตามท่ีกลาวไวขางตน  

                                                           
๑๑๔สัมภัษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธัมมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๑๕นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, ๒๕๕๑, หนา ๕๑. 
๑๑๖Venerable Dr.Khammai Dhammasami, Mindfulness Meditation Made 

Easy, แปลโดย มณฑาทิพย คุณวัฒนา, พิมพครั้งท่ี ๑, อางแลว, หนา ๓๒๕. 



๒๐๙ 

 

 ดังในธรรมบทกลาวถึงเรื่อง เม่ือเจอเหตุท่ีจะทําใหเกิดความโกรธ การท่ีตั้งสติแลวคิดเปนเชิง

บวกก็จะสมารถระงับความโกรธไดเชนกัน อยางเชน นางสิริมา เกิดความโกรธแคนในนางอุตตราแลว

คิดผูกอาฆาตตอนางอุตตราวา “จักตองยังทุกขใหเกิดแกมัน” จึงลงจากปราสาท เขาไปสูโรงครัวใหญ 

เอาทัพพีตักเนยใสอันเดือดพลานในท่ีทอดขนมแลว ก็เดินมุงหนาตรงไปหานางอุตตรา นางอุตตราเห็น

นางสิริมาเดินมา จึงแผเมตตาไปถึงนางวา “หญิงสหายของเราทําอุปการะแกเรามาก จักรวาลก็แคบ

เกินไป พรหมโลกก็ต่ํานัก สวนคุณของหญิงสหายเราใหญมาก ก็เราอาศัยนางนั่น จึงไดเพ่ือถวายทาน

และฟงธรรม ถาเรามีความโกรธเหนือนางสิริมานั้น เนยใสนี้จงลวกเราเถิด ถาไมมี อยาลวกเลย” เนย

ใสซ่ึงเดือดพลานท่ีนางสิริมานั้น รดลงเบื้องบนนางอุตตรานั้น ไดเปนเหมือนน้ําเย็น116

๑๑๗ 

 จะไดเห็นไดวา ไมวาอารมณใดก็ตามถาสามารถทําใหจิตใจสงบก็ควรนํามาปฏิบัติสําหรับผอน

คลายชั่วคราว แตสําหรับละความโกรธไดตลอดไปท่ีเรียกวา สมุจเฉทปหานนั้น ตองปฏิบัติตามสติ  

ปฏฐาน ฉะนั้น พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. จึงกลาววา “ในขณะท่ีโทสะเกิด หากเจริญสติวา ตนกําลัง

เกิดโทสะอยูนั้น จะทําใหโทสะ (ความโกรธ) ลดนอยถอยลงได” 1 1 7

๑๑๘ สมดัง พระพุทธเจาทรงตรัสวา "ตู

กรภิกษุท้ังหลาย หนทางนี้เปนท่ีไปอันเอก เพ่ือความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพ่ือลวงความโศกและ

ปริเทวะ เพ่ือความดับสูญแหงทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรมท่ีถูกตอง เพ่ือทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน

หนทางนี้ คือ สติปฏฐาน ๔ ประการ 1 1 8

๑๑๙ ประกอบดวย “จิตมีโทสะ ก็รูชัดวา ‘จิตมีโทสะ’ จิต

ปราศจากโทสะ ก็รูชัดวา ‘จิตปราศจากโทสะ’ จิตมีโมหะ จิตหดหู  ก็รูชัดวา ‘จิตหดหู’”1 1 9

๑๒๐ ดังนั้น 

พระเทวินฺทาภิปาล จึงกลาววา “การตั้งสติกําหนดโทสะท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู จะทําใหโทสะสงบลง”1 2 0

๑๒๑ 

การท่ีเจริญตามสติดังกลาว สําหรับโยคีผูท่ีมีบารมีในการปฏิบัติธรรมมากอนแลว เม่ือเกิดสติใขณะท่ี

เกิดโทสะ จะรูตามการเกิดของโทสะ และการดับของโทสะซ่ึงเรียกวา อนิจจัญญา พิจารณาวา โทสะ

ไมเท่ียง อาทีนวสัญญา พิจารณาโทษของโทสะ หรือ อนัตตสัญญา พิจารณาวาโทสะไมใชอัตตา แลว

จะสามาบรรเทาความโกรธ  ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), จึงกลาววา 

“ตามท่ีคําวา สติมาปญญาเกิด ดังนั้นถาสติมาปญญาก็จะเกิด รูตามความเปนจริงของขันธ ๕ ก็จะ

สามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลงไดหมด ฉะนั้นสติเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในการ

                                                           
๑๑๗ขุ.ธ.อ. ๔๒/๔๔๓-๔.  
๑๑๘สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖, สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๑๑๙ที.ม. ๑๔/๒๗๓/๒๐๙. 
๑๒๐ที.ม. ๑๔/๒๘๙/๒๒๒. 
๑๒๑สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๑๐ 

 

บรรเทาอกุศลมูล”121

๑๒๒ สติดังกลาว เรียกวาสัมมาสติ ความระลึกชอบ หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษม

ศรี จึงกลาววา “ความระลึกชอบ จะสามารถลดละความโกรธไดดวยความรูวาสิ่งนี้ควร และไมควร

ทํา”122

๑๒๓ 

การนําเอาสติมาใชชีวิตประจําวันเพ่ือนไมใหเกิดทะเลาะเบาะแวง และความขุนมัวนั้น พระ

อาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ กลาวดังตอไปนี้ 

การเจริญสติยังจําแนกออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ สติท่ีระลึกรูเขาไปภายใน

ตนเอง (อชฺฌต) และแบบท่ีระลึกรูออกไปภายนอก (พหิทฺธ) การเจริญสติแบบระลึกรู

เขาไปภายใน จํากําหนดรูการเคลื่อนไหว อารมณ และความรูสึกของเราเปนการจดจอ

เขาไปขางในตัวเราเอง สวนสติแบบระลึกรูวาเพ่ือนกําลังหดหูทอแท เราก็จะไมขุน

เคืองกับสิ่งท่ีเขาพูดหรือทํา มิฉะนั้นแลว คุณก็อาจจะตกเขาไปในสถานการณท่ี

เปราะบางเพราะไปรับสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาเปนเรื่องกระทบกระท่ังสวนตัว 

สติยังทําหนาท่ีเปนเกราะคุมภัย หากคุณมีสติก็จะปลอดภัยจากผลรายท่ีอาจ

เกิดจากปญหาการทะเลาะเบาะแวงและความขุนมัว หากมีคนท่ีเจาอารมณอยูในท่ี

ทํางาน คุณควรไปทํางานพรอมสติกําหนดรูวา เรามีคนประเภทนั้นอยูในท่ีทํางานดวย 

ซ่ึงจะชวยใหรับมือกับสถานการณตาง ๆ ได มิฉะนั้น คุณอาจจะขุนมัวไดงาย ๆ และ

เกิดปฏิกิริยาไมรูจบกับสิ่งท่ีคนผูนี้พูดหรือทํา นี้คือสติท่ีระลึกรูสิ่งภายนอก123

๑๒๔ 

 

สอดคลองกับ พระมหายาจินต ธมฺมธโรกลาววา “สติ คือ การเฝาระวัง สติพละ คือ กําลัง

แหงการเฝาระวัง เม่ือมีกําลังแหงการเฝาระวัง โทสะเม่ือเกิดข้ึนก็มีกําลังแหงสติจึงกําหนดรูทัน และ

บรรเทาโทสะเสียได” 1 2 4

๑๒๕ และ ดร.จุฬารัตน วิชานาติ ก็กลาวถึงอานิสงสของการใชสติในการบรรเทา

โทสะ (ความโกรธ) วา “ความระลึกได เชน เม่ือเกิดโทสะก็สามารถมีสติระลึกดวยการไมปลอยใจให

                                                           
๑๒๒สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๓สัมภาษณ หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี,  อาจารยสอนวิชาสมาธิสถาบันหลังจิตตานุ

ภาพ,  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๔สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๒๕สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๑๑ 

 

ไหลไปคิดโกรธ  ไหลไปหงุดหงิดมีโทสะ ดวยการนําความรู ความรูสึกตัวท่ีกายท่ีใจโดยใชอารมณ

ภาวนา เชน การบริกรรมเขามาแทนท่ีความคิดท่ีกําลังเกิดโทสะนั้นอยางเทาทัน”125

๑๒๖  

จะไดเห็นไดวา วิธีการเจริญสติ (กรรมฐาน) เพ่ือจะบรรเทาความโกรธมีหลายอรูปแบบ ผูท่ี

เจริญกรรมฐานนั้นจะตองเหลือกกรรมฐานท่ีเหมาะกับตนจึงจะเกิดประโยชนอยางแทจริง ดังนั้น พระ

อาจารย Shravasti Dhammika จึงกลาววา “พระพุทธเจาทรงตรัสวิธีการเจริญสติ (กรรมฐาน) เปน

จํานวนมาก วัตถุประสงคในการเจริญสติ (กรรมฐาน) แตละอยางก็ คือ เพ่ือจะแกปญหาโดยเฉพาะ 

และเพ่ือจะไดพัฒนาจิตใจ แตสติ (กรรมฐาน) สองอยางเปนท่ีนิยมกัน คือ การกําหนดลมหายใจ    

(อานาปานสติ) และเจริญเมตตา”126

๑๒๗   

การเจริญสติในการภาวนา นีลกสิณ ปตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ การเจริญภาวนาใน

พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ และการเจริญสติตามสติปฏฐาน คือ การท่ีใชสติพละในการ

บรรเทาโทสะ 

๔.๓.๔ การใชสมาธิพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) 

พระอภิธรรม คัมภีรธรรมสังคณีปรณสรุปถึงความหมายของสมาธิพละวา “ความตั้งอยูแหง

จิต ความดํารงอยูแหงจิต ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสายไปแหงจิตความไมฟุงซานแหงจิต ภาวะท่ี

จิตไมสายไป ความสงบ สมาธินทรีย กําลังคือสมาธิ สัมมาสมาธิในสมัยนั้นอันใด นี้ชื่อวา สมาธิพละ มี

ในสมัยนั้น” 1 2 7

๑๒๘ สมาธิ คือ การท่ีจิตใจเราตั้งอยูอารมณใดอารมณหนึ่งซ่ึงเปนอารมณท่ีสามารถ

ความโกรธ ไดแก อารมณของสมถกรรมฐาน หรือ อารมณของวิปสสนา อารมณของกรรมฐา ไดแก  

๑) นีลาทิกสิณ กัมมัฏฐานวาดวยการแพงสีเขียวเปนตน ๓) อนุสสติ ๑๐ กัมมัฏฐานวาดวย ตามระลึก 

๔) อัปปมัญญา ๔ กัมมัฏฐานวาดวย แผไปไมมีประมาณ 1 2 8

๑๒๙  เม่ือเจริญสมาธิดังกลาว จะเปนการ

ปองกันไมใหโทสะเกิด มิฉะนั้น โทสะจะเกิดข้ึนงาย สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา “โทสะ

เกิดข้ึนไดงายในจิตท่ีไมคงม่ันไมมีสมาธิ ขณะท่ีจิตมีสมาธิก็สามารถบรรเทาความโกรธได เม่ือสามารถ

ทําจิตมิใหหวั่นไหวกับอารมณท่ีมากระทบก็ปองกันความโกรธได เม่ือเกิดความโกรธข้ึนมาก็ทําจิตให

                                                           
๑๒๖สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๒๗สัมภาษณ Ven. Shravasti Dhammika, Spiritual Advisor of Buddha Dhamma 

Mandala Society in Singapore, 10 february 2017. 

 ๑๒๘อภิ.สงฺ. ๗๕/๔๓/๓๖๑.  
๑๒๙พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หนา 

๕๑. 



๒๑๒ 

 

สงบก็สามารถบรรเทาความโกรธได” 1 2 9

๑๓๐ อาจารย Shravasti Dhammika จึงกลาววา “กรรมฐานมี

ความสําคัญตอการบรรเทาความโกรธอยางมาก แมวาเกิดความประสงคท่ีจะบรรเทาความโกรธก็หาก

ปราศจากสติจะประสบความสําเร็จยาก อยางเชน เม่ือคนใดคนหนึ่ง ตระหนักวา เขาเกิดความ

หงุดหงิดกับภรรยาอยูตลอดแลวใหสัญญาตนเองวา ตอจากนี้ไป จะไมหงุดหงิดตอภรรยา แตหลังจาก

นั้นผานไปแคชั่วโมงเดียว ดาวาภรรยาอยางเชนเคย เพราะวาเขาไมมีสติสัมปชัญญะ กรรมฐานจะทํา

ใหเกิดสติและพลังสําหรับพัฒนาจิตใจใหเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน”130

๑๓๑ 

 ฉะนั้น เม่ือจิตใจตั้งม่ันอยูกับอารมณอารมณของกรรมฐาดังกลาว ความโกรธก็จะไมสามารถ

เกิดข้ึน ดร.จุฬารัตน วิชานาติ จึงกลาววา “ความตั้งม่ัน บรรเทาโทสมูลได เพราะหากจิตมีสมาธิ จิต

จะมีภาวะความเย็น  ความราบเรียบ  ความปลอดโปรงม่ันคงการท่ีจิตสภาวะเชนนี้ได สามารถชะลอ 

และบรรเทาโทสมูลได”131

๑๓๒ ดังนั้น พระธรรมปฎก จึงกลาวถึง ประโยชนของสมาธิ มีดังนี้  

(๑) ประโยชนท่ีเปนจุดหมายหรืออุดมคติทางศาสนา ประโยชนท่ีเปนความมุงหมายแทจริง

ของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนา คือ เปนสวนสําคัญอยางหนึ่งแหงการปฏิบัติเพ่ือบรรลุจุดหมาย

สูงสุด อันไดแก ความหลุดพนจากกิเลสและทุกขท้ังปวง ๑) ประโยชนท่ีตรงแท คือ การเตรียมจิตให

พรอมท่ีจะใชปญญาพิจารณาใหรูแจงสภาวธรรมตามความเปนจริง เรียกตามศัพทวา เปนบาทแหง

วิปสสนา หรือทําใหเกิดยถาภูตญาณทัศนะ ซ่ึงจะนําไปสูวิชชาและวิมุตติในท่ีสุด  ๒) ประโยชนท่ี

รองลงมา คือ การบรรลุภาวะท่ีจิตหลุดพนจากกิเลสชั่วคราว ท่ีเรียกวาเจโตวิมุตติประเภทยังไม

เด็ดขาด กลาวคือ หลุดพนจากกิเลสดวยอํานาจพลังจิต โดยเฉพาะดวยกําลังของฌาน กิเลสถูกกําลัง

สมาธิ กด ขม หรือทับไว ตลอดเวลาท่ีอยูในสมาธินั้น เรียกเปนศัพทวา วิกขัมภนวิมุตติ 

(๒) ประโยชนในดานการสรางความสามารถพิเศษเหนือสามัญวิสัย ท่ีเปนผลสําเร็จอยางสูง

ในทางจิต ประโยชนในดานอภิญญา ไดแก การใชสมาธิระดับฌานสมาบัติเปนฐาน ทําใหเกิดฤทธิ์และ

อภิญญาข้ันโลกียอยางอ่ืน ๆ คือ หูทิพย ตาทิพย ทายใจคนอ่ืนได ระลึกชาติได  

(๓) ประโยชนในดานสุขภาพจิตและการพัฒนาบุคลิกภาพ เชน ทําใหเปนผูมีจิตใจและมี

บุคลิกลักษณะเขมแข็ง หนักแนน ม่ันคง สงบ เยือกเย็น สุภาพ นิ่มนวล สดชื่น ผองใสกระฉับกระเฉง

กระปรี้กระเปรา เบิกบาน งามสงา มีเมตตากรุณา มองดูรูจักตนเองและผูอ่ืนตามความเปนจริง ตรง

ขามกับลักษณะของคนมีนิวรณ เชน ออนไหว ติดใจหลงใหลงาย หรือหยาบกระดาง ฉุนเฉียว เกรี้ยว

                                                           
๑๓๐สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๑สัมภาษณ Ven. Shravasti  Dhammika, Spiritual Advisor of Buddha Dhamma 

Mandala Society in Singapore, 10 february 2017.  
๑๓๒สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๑๓ 

 

กราดหงุดหงิด วูวาม วุนวาย จุนจาน สอดแส ลุกลี้ลุกลน หรือหงอยเหงา เศราซึม หรือ ข้ีหวาดข้ี

ระแวง ลังเล เตรียมจิตใหอยูในสภาพพรอมและงายแกการปลูกฝงคุณธรรมตาง ๆ และเสริมสรางนิสัย

ท่ีดี รูจักทําใจใหสงบและสะกดยั้งผอนเบาความทุกขท่ีเกิดข้ึนในใจได เรียกอยางสมัยใหมวา มีความ

ม่ันคงทางอารมณ และมีภูมิคุมกันโรคทางจิต ประโยชนขอนี้จะเพ่ิมพูนยิ่งข้ึนในเม่ือใชจิตท่ีมีสมาธินั้น

เปนฐานปฏิบัติตามหลักสติปฏฐาน คือดําเนินชีวิตอยางมีสติตามดูรูทันพฤติกรรมทางกายวาจา 

ความรูสึกนึกคิดและภาวะจิตของตนท่ีเปนไปตาง ๆ มองอยางเอามาเปนความรูสําหรับใชประโยชน

อยางเดียว ไมยอมเปดชองใหประสบการณและความเปนไปเหลานั้น กอพิษเปนอันตรายแกชีวิตจิตใจ

ของตนไดเลย ประโยชนขอนี้ยอมเปนไปในชีวิตประจําวันดวย 

(๔) ประโยชนในชีวิตประจําวัน เชน ๑) ใชชวยทําใหจิตใจผอนคลาย หายเครียด เกิดความ

สงบ หายกระวนกระวาย ยั้งหยุดจากความกลัดกลุมวิตกกังวล เปนเครื่องพักผอนกาย ใหใจสบายและ

มีความสุข หรืออยางสมบูรณแบบไดแก ฌานสมาบัติท่ีพระพุทธเจาและพระอรหันตท้ังหลาย ใชเปนท่ี

พักผอนกายใจเปนอยูอยางสุขสบายในโอกาสวางจากการบําเพ็ญกิจ ซ่ึงมีคําเรียกเฉพาะวา เพ่ือเปน

ทิฏฐธรรมสุขวิหาร ๒) เปนเครื่องเสริมประสิทธิภาพในการทํางาน การเลาเรียน และการทํากิจทุก

อยาง เพราะจิตท่ีเปนสมาธิ แนวแนอยูกับสิ่งท่ีกําลังกระทํา ไมฟุงซาน ไมวอกแวก ไมเลื่อนลอยเสีย 

ยอมชวยใหเรียน ใหคิด ใหทํางานไดผลดี การงานก็เปนไปโดยรอบคอบ ไมผิดพลาด และปองกัน

อุบัติเหตุไดดี เพราะเม่ือมีสมาธิก็ยอมมีสติกํากับอยูดวย ดังท่ีทานเรียกวา จิตเปนกัมมนียะ หรือ

กรรมนีย แปลวา ควรแกงาน หรือเหมาะแกการใชงาน  ๓) ชวยเสริมสุขภาพกายและใชแกไขโรคได 

รางกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลตอกัน ปุถุชนท่ัวไป เม่ือกายไมสบาย จิตใจก็พลอยออนแอ

เศราหมองขุนมัว ครั้นเสียใจไมมีกําลังใจ ก็ยิ่งซํ้าใหโรคทางกายนั้นทรุดหนักลงไปอีก แมในเวลาท่ี

รางกายเปนปกติ พอประสบเรื่องราวใหเศราเสียใจรุนแรง ก็ลมปวยเจ็บไขไปได สวนผูท่ีมีจิตใจ

เขมแข็งสมบูรณ (โดยเฉพาะทานท่ีมีจิตหลุดพนเปนอิสระแลว) เม่ือเจ็บปวยกายก็ไมสบายอยูแคกาย

เทานั้น จิตใจไมพลอยปวยไปดวย ยิ่งกวานั้นกลับใชใจท่ีสบายมีกําลังจิตเขมแข็งนั้น หันกลับมาสง

อิทธิพลบรรเทาหรือผอนเบาโรคทางกายไดอีกดวย อาจทําใหโรคหายงายและไวข้ึน หรือแมแตใช

กําลังสมาธิระงับทุกขเวทนาทางกายไวก็ได ในดานดีผูมีจิตใจผองใสเบิกบาน ยอมชวยใหกายเอิบอ่ิม

ผิวพรรณผองใสสุขภาพกายดี เปนภูมิตานทานโรคไปในตัว ความสัมพันธนี้มีผลตออัตราสวนของ 

ความตองการและการเผาผลาญใชพลังงานของรางกายดวย เชน จิตใจท่ีสบายผองใสสดชื่นเบิกบาน

นั้น ตองการอาหารนอยลงในการท่ีจะทําใหรางกายสมบูรณผองใส ผิวพรรณผองใส ไมเฉพาะจิตใจดี 

ชวยเสริมใหสุขภาพกายดีเทานั้น โรคกายหลายอยางเปนเรื่องของกายจิตสัมพันธ เกิดจากความ

แปรปรวนทางจิตใจ เชน ความมักโกรธบาง ความกลุมกังวลบาง ทําใหเกิดโรคปวดศีรษะบางอยาง

หรือโรคแผลในกระเพาะอาหารอาจเกิดได เปนตน เม่ือทําจิตใจใหดีดวยวิธีอยางใดอยางหนึ่งก็ชวย



๒๑๔ 

 

แกไขโรคเหลานั้นได ประโยชนขอนี้จะสมบูรณตอเม่ือมีปญญาท่ีรูเทาทันสภาวธรรมประกอบอยูดวย

132

๑๓๓ 

ดังนั้น สมาธิ โดยท่ัวไปแลว สามารถทําใหจิตใจผองใส คลายเครียด ทําใหรางกายแข็งแรง 

ชวยระบบการทํางานของรางกายใหทํางานตามปรกติ โรคภัยไมคอยมี นอกจากนั้นความเปนสมาธิยัง

นําไปใชในการทํางานเลาเรียน เพราะสมาธิทําใหความจําดี และสามารถแกไขปญหาไดอยางมี    

ประสิทธิภาพ สมดัง พระ Shravasti Dhammika  กลาววา “ควรจะทําสมาธิวันละ ๑๕ นาทีนานถึง

อาทิตยหนึ่ง ตอจากนั้นคอย ๆ เพ่ิมข้ึนอีกอาทิตยละ ๕ นาที จนถึงอาทิตยท่ีทําสมาธินาน ๔๕ นาทีตอ

วัน หลังจากนั้นโยคีจะสังเกตเห็นวาสมาธิจะดีข้ึน ความฟุงซานจะคอย ๆ ลดลง และในขณะนั้น

ความสุขสงบจะก็เกิดข้ึน” 1 3 3

๑๓๔  เม่ือเจริญสมาธิทุก ๆ วันแลว จะไดเห็นไดวา จิตใจจะอยูกับปจจุบัน

ไมใหโอกาสเกิดโทสะ และจะเกิดญาณท่ีสามารถแกปญหาของชีวิตได ดังในหนังสือ The Art of 

Power มีการกลาวถึงสมาธิดังตอไปนี้  

“สมาธิพละ คือ ใหอยูกับปจจุบัน เม่ือคุณดื่มชาก็ใหดื่มแคชา ใหมีความสุขกับการดื่มชา อยา

ไปดื่มความทุกข ความสิ้นหวัง และโครงการของตนนั้นเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง มิฉะนั้น คุณจะไม

สามารถเลี่ยงตน”  

“สิ่งท่ีคุณกําลังพิจารณาอยูนั้น หากวาไมชัดเจน คุณสามารถนําเอาสมาธิไปชวยเพ่ือ

ความกาวหนา มองเห็นตามความเปนจริงอยางลึกซ้ึงวามันคืออะไร เม่ือนําเอาสมาธิมาชวยในการ

พิจารณา จะมองเห็นตามความเปนจริงแลวชวยแกปญหาท่ียุงยาก ความกลัว ความสิ้นหวังและความ

ทุกขตาง ๆ”134

๑๓๕ 

แตในบางครั้ง เวลาเจริญสมาธิแลวไมสามารถทําใหจิตใจสงบแลวเกิดจิตใจหงุดหงิดข้ึน คือ 

โทสะ เชนกัน วิธีการบรรเทาโทสะ (ความโกรธในขณะนั้น หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี แนะนํา

วา “ใหมีกําลังกายและกําลังใจ จะนําสมาธิใหตื่นรูวาถาไมไดตามใจจะไมโกรธ จะวางเฉยในอารมณ”

135

๑๓๖ 

                                                           
๑๓๓พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จํากัด), ๒๕๔๙, หนา ๘๓๓-๘๓๕. 
๑๓๔สัมภาษณ Ven. Shravasti Dhammika, Spiritual Advisor of Buddha Dhamma 

Mandala Society in Singapore, 10 February 2017. 
๑๓๕Thich Nhat Hanh, The Art of Power, op. cit, p. 35. 
๑๓๖สัมภาษณ  หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี,  อาจารยสอนวิชาสมาธิสถาบันหลังจิตตา

นุภาพ,  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๑๕ 

 

สรุปไดวา การใชสมาธิในการบรรเทาความโกรธ คือ ควรทําสามาธิทุก ๆ วัน อยางนอยวันละ 

๔๕ นาที หลังจากทําสมาธิเปนประจําจะเกิดสติเพ่ิมมากข้ึน จิตใจสะเกิดความสงบ ไมวุนวาย ไม

หงุดหงิดงาย   

๔.๓.๕ การใชปญญาพละในการบรรเทาความโกรธ (โทสมูล) 

เม่ือศึกษาความหมายของปญญาแลว จะเห็นวา “ปญญา คือ ความรูท่ัว กิริยาท่ีรูชัด ภาวะท่ี

รูละเอียดความรูอยางแจมแจง” 1 3 6

๑๓๗ เม่ือเกิดปญญารูตามความเปนจริงของความโกรธ (โทสะ) ก็จะ

สามารถบรรเทาความโกรธ (โทสะ) สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร กวาววา “ความโกรธมีความเปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ เกิดข้ึนตั้งอยูดับไป จะไปบังคับใหเกิด มิใหเกิด หรือเกิดข้ึนมาแลวมิใหหาย 

คือ ใหทรงอยูอยางนั้นไมได เม่ือความโกรธเกิดข้ึนมาเพียงวางใจเปนกลางแลวดูเห็นความบังคับไมได

ของความโกรธ เขาเกิดแลวก็ดับไปเอง”137

๑๓๘ ฉะนั้น เม่ือเกิดความรูตามความเปนจริงแลว จะพยายาม

ทําใหความโกรธของตนลดนอยถอยลง เพราะวาเขาใจชีวิตตามความเปนจริง สมดัง ในหนังสือ The 

Art of Power กลาววา  
ปญญาพละ คือ ดาบท่ีดัดขาดความทุกขทุกประการ ประกอบดวยความ

กลัว ความเศราโศก ความโกรธ และการแบงพรรคแบงพวก ถาคุณใชสมาธิ และ

ปญญามองปญหาดังกลาว มีความตั้งม่ันในการเจริญความไมเท่ียง และความไมมี

ตัวตน จะทําใหเกิดอุทยัพพยาญาณ และหลุดพนจากความมีตัวตน เราสวนใหญ มี

ความพยายามอยางเต็มท่ียึดม่ันซ่ึงไมมีอะไร และสิ่งท่ีไมเท่ียง  

เราเกิดความกังวลเปนอยางมาก เม่ือไดยินจากการสอนเรื่องความไมเท่ียง 

ความไมเท่ียงนั้นไมใชแคเชิงลบแตอยางเดียว ความไมเท่ียงเปนไปทางเชิงบวกได

ดวย ทุกอยางมีความไมเท่ียง เชน ความอยุติธรรม ความขาดแคลน การทําใหเปน

มลพิษ ความรอนข้ึนของบรรยากาศโลก สําหรับในชีวิตประจําวันของเรา เชน ความ

เขาใจผิด การใชความรุงแรง การตอสู การเศราโศก สิ่งดังกลาวก็มีลักษณความไม

เท่ียง เพราะความไมเท่ียงจึงเปลี่ยนไป138

๑๓๙ 

 

                                                           

 ๑๓๗ขุ.ม.อ. ๒๙/๑๐/๕๔. 
๑๓๘สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๓๙Thich Nhat Hanh, The Art of Power, (New York : Harper Collins Publishers 

Inc. 10 East 53rd Street, 2007), 13 - 14 P. 



๒๑๖ 

 

ดังนั้น พระหนอแลง เตชาโณ จึงกลาววา “การท่ีรูตามการไมเท่ียงของชีวิต มีสติในความ

เปนจริงนั้น จะสามารถบรรเทาโมหะ ปญญาในการเจริญวิปสสนา มหาสติปฏฐานจะทําใหรูความ

ความเปนจริงของชีวิต139

๑๔๐ 

๑) อยางเชน โจรองคุลีมาลไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลวเกิดปญญา สามารถระงับความ

โกรธของตน ดังในอังคุลิมาลสูตร กลาววา มีโจรชื่อวาองคุลีมาลเปนคนหยาบชา มีฝามือเปอนเลือด 

ปกใจ ม่ันในการฆาตี ไมมีความกรุณาในสัตวท้ังหลาย องคุลิมาลโจรนั้น กระทําบานไมใหเปนบานบาง 

กระทํานิคมไมใหเปนนิคมบาง กระทําชนบทไมใหเปนชนบทบาง เขาเขนฆาพวกมนุษยแลวเอานิ้วมือ

รอยเปนพวงทรงไว 

องคุลิมาลโจรไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จมาแตไกลครั้งนั้น องคุลิมาลโจรถือดาบและโลหผูก

สอดแลงธนู ติดตามพระผูมีพระภาคไปทางพระปฤษฎางค ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคทรงบันดาลอิทธา

ภิสังขาร โดยประการท่ีองคุลิมาลโจรจะวิ่งจนสุดกําลัง ก็ไมอาจทันพระผูมีพระภาคผูเสด็จไปตามปกติ 

ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรไดมีความกลาวกะพระผูมีพระภาควา “จงหยุดกอนสมณะ จงหยุดกอนสมณะ” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “เราหยุดแลว” ครั้งนั้น องคุลิมาลโจรไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดวยคาถา 

ความวา “ดูกรสมณะ ทานกําลังเดินไป ยังกลาววา เราหยุดแลว และทานยังไมหยุด ยังกลาวกะ

ขาพเจาผูหยุดแลววาไมหยุด ดูกรสมณะ ขาพเจาขอถามเนื้อความนี้กะทาน ทานหยุดแลวเปนอยางไร 

ขาพเจายังไมหยุดแลวเปนอยางไร” พระผูมีพระภาคตรัสวา “ดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาในสรรพ

สัตวไดแลว จึงชื่อวาหยุดแลวในกาลทุกเม่ือ สวนทานไมสํารวมในสัตวท้ังหลาย เพราะฉะนั้นเราจึง

หยุดแลว ทานยังไมหยุด” 

เพราะฟงคาถาอันประกอบดวยธรรมของพระผูมีพระภาคแลว องคุลิมาลโจร ไดท้ิงดาบและ

อาวุธลงในเหวลึกมีหนาผาชัน องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระสุคต แลวไดทูลขอ

บรรพชากะพระสุคต ณ ท่ีนั้นเอง140

๑๔๑ คือ การใชปญญารูตามความเปนจริงในคําสอนของพระพุทธเจา 

ทําใหโทสะสงบลง สมดังพระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “ในขณะท่ีเกิดโทสะนั้น ตองเจริญปญญาพละ

                                                           
๑๔๐สัมภาษณ พระหนอแลง เตชาโณ, เจาอาวาส วัดน้ําฮู นาบอย เมืองน้ําจาง รัฐฉาน 

สหภาพเมียนมาร, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๑ม.ม. ๒๑/๕๒๑-๕/๑๔๑-๔.  



๒๑๗ 

 

โดยกําหนดการเกิดการดับของโทสะ กําหนดความไมเท่ียงของโทสะ กําหนดจิตตานุปสสนาสติ      

ปฏฐานเพ่ือจะใหโทสะดังกลาวสงบลง141

๑๔๒
 

๒) อีกประการหนึ่ง สําหรับผูท่ีมีความรูวา “การกระทําทุจริตท่ีเปนความโกรธ จะมีโทษใน

อนาคตอยางแนนอน” นั้น จะสามารถระงับความโกรธท่ีเกิดข้ึน อยางเชน ในสมัยพุทธกาล บุตรของ

นายโคฆาตกเห็นโทษท่ีพอไดรับจากการกระทําฆาโคซ่ึงเปนสาเหตุจากความโกรธ ดังนั้น จึงไมทําตอ

งานฆาโค ดังอรรถกถาธรรมบทดังตอไปนี้  

นายโคฆาตกคนหนึ่งในพระนครสาวัตถี ฆาโคแลว ถือเอาเนื้อล่ําใหปงแลว นั่งพรอมดวยบุตร

และภริยาเค้ียวกินเนื้อ และขายดวยราคา เขาทําการงานของคนฆาโคอยูอยางนี้ตลอด ๕๕ ป เขาเวน

จากเนื้อเสีย ยอมไมบริโภคภัต วันหนึ่งนายโคฆาตกตัดลิ้นโคมาปงบริโภค ในขณะนั้นเอง ลิ้นของเขา

ขาดตกลงในถาดสําหรับใสภัต ในขณะนั้นแล เขาไดวิบากท่ีเห็นสมดวยกรรม แมเขาแลเปนเหมือนโค 

มีสายเลือดไหลออกจากปากเขาไปในเรือน เท่ียวคลานรองไป 

สมัยนั้น บุตรของนายโคฆาตกยืนแลดูบิดาอยูในท่ีใกล ลําดับนั้น มารดาพูดกะเขาวา “ลูก 

เจาจงดูบิดานี้เท่ียวคลานรองไปในทามกลางเรือนเหมือนโค ความทุกขนี้จักตกบนกระหมอมของเจา 

เจาไมตองหวงแมซ่ึงแม จงทําความสวัสดีแกตนหนีไปเถิด” บุตรนายโคฆาตกนั้นไหวมารดาแลวหนีไป 

ก็แลครั้นหนีไปแลว ไดไปยังนครตักกสิลา142

๑๔๓ 

 ๓) การท่ีใชปญญาในการบรรเทาโทสะอีกประการหนึ่ง คือ เม่ือเจอปญหาสุญเสียสมบัติแลว

เกิดความเศราโศก ตอมาเม่ือเกิดปญญารูแจงวา “สมบัติทางโลกมีลักษณะท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และ

อนัตตา ไมมีสาระแกนสาร” ความเศราโศกนั้นก็จะสงบลง อยางเชน ในกาลครั้งหนึ่ง สันตติมหา

อํามาตยนั้นปราบปรามปจจันตชนบท ของพระเจาปเสนทิโกศล อันกําเริบใหสงบแลวกลับมา ตอมา 

พระราชาทรงพอพระหฤทัย ประทานราชสมบัติให ๗ วัน ไดประทานหญิงผูฉลาดในการฟอนและการ

ขับนางหนึ่งแกเขา เขาเปนผูมึนเมาสุราสิ้น ๗ วัน ในวันท่ี ๗ ประดับดวยเครื่องอลังการทุกอยางแลว 

ข้ึนสูคอชางตัวประเสริฐไปสูทาอาบน้ํา เห็นพระศาสดากําลังเสด็จเขาไปบิณฑบาตท่ีระหวางประตู อยู

บนคอชางตัวประเสริฐนั่นเอง ผงกศีรษะ ถวายบังคมแลว 

 ตอมาหญิงผูฉลาดในการฟอนไดถึงแกกรรมไปกะทันหัน สันตติมหาอํามาตย ถูกความโศก

อยางแรงกลาครอบงําแลว ในขณะนั้นเอง สุราท่ีเธอดื่มตลอด ๗ วัน ไดถึงความเสื่อมหายแลว 

ประหนึ่งหยาดน้ําในกระเบื้องท่ีรอนฉะนั้น เธอคิดวา “คนอ่ืน เวนพระตถาคตเสีย จักไมอาจเพ่ือจะยัง

                                                           
๑๔๒สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๓ขุ.ธ.อ. ๔๓/๕-๗. 



๒๑๘ 

 

ความโศกของเรานี้ใหดับได” มีพลกายแวดลอมแลว ไปสูสํานักของพระศาสดาในเวลาเย็น ถวายบังคม

แลว กราบทูลอยางนี้วา “ขาแตพระองคผูเจริญ ความโศกเห็นปานนี้เกิดข้ึนแกขาพระองค ขาพระองค

มาแลว ก็ดวยหมายวา ‘พระองคจักอาจเพ่ือจะดับความโศกของขาพระองคนั้นได’ ขอพระองคจงทรง

เปนท่ีพ่ึงของขาพระองคเถิด” 

ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสกะเธอวา “ทานมาสูสํานักของผูสามารถเพ่ือดับความโศกได

แนนอน อันท่ีจริง น้ําตาท่ีไหลออกของทานผูรองไหในเวลาท่ีหญิงนี้ตาย ดวยเหตุนี้นั่นแล มากกวาน้ํา

ของมหาสมุทรท้ัง ๔” ดังนี้แลว จึงตรัสพระคาถานี้วา “กิเลสเครื่องกังวลใด มีอยูในกาลกอน เธอจงยัง

กิเลส เครื่องกังวลนั้นใหเหือดแหงไป กิเลสเครื่องกังวล จงอยามีแก เธอในภายหลัง ถาเธอจักไมยึดถือ

ขันธ ในทามกลาง จักเปน ผูสงบระงับ เท่ียวไป” ในกาลจบพระคาถา สันตติมหาอํามาตยบรรลุพระ

อรหัตแลว 1 4 3

๑๔๔ ถือวา ปญญาท่ีเกิดจากอํามาตยนั้นสามารถละความเศราโศกไปตลอดกาล ปญญา

ดังกลาว คือ โลกุตตรปญญา  

ในการปฏิบัติธรรมประจําวันก็เชนกัน ในขณะท่ีเกิดความปวดอยูหากวารูตามความเปนจริง 

แลวยอมรับความจริงดังกลาว จะทําใหความหงุดหงิดซ่ึงเปนเครือขายของความโทสะนั้นเบาบางลง 

หากไมรูตามความเปนจริงจะทําใหเกิดโทสะ ดังนั้น พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ จึงกลาววา  

ขณะท่ีกําหนดรูความปวดอยู หากเราคาดหวังวามันจะออกมาในแนวทางท่ี

เราหวัง เชน ดับไปคลายไป ก็เทากับวาใจของเราไมไดเปดกวางเพ่ือยอมรับความเปน

จริงอีกครึ่งหนึ่ง ดังนั้น หากความปวดรุนแรงข้ึน เราก็เริ่มมีปฏิกิริยากระสับกระสาย

หรือหงุดหงิดขุนมัว ซ่ึงเปนผลจากการท่ีเราไมไดเปดรับความจริงท้ังหมดนั้นเอง 

ทัศนคติผิด ๆ อาจทําใหเราเปนทุกขเพ่ิมข้ึน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีทัศนคติท่ี

ถูกตอง เรียกวา สัมมาทิฏฐิ (ความเขาใจท่ีถูกตอง) อันหมายถึงความเขาใจชีวิตใน

บริบทของการเปลี่ยนแปลง ความไมนาพึงพอใจ ความไมมีและไมใชตัวตน ความ

เขาใจท่ีถูกตองนี้คือหัวใจสําคัญท่ีจะพัฒนาใหเราสามารถมองเห็นชีวิตไดตามเปนจริง 

มิฉะนั้นแลว เราก็จะมองโลกในแงราย หรือในแงดีจนเกินไป หาใชตามความเปนจริง

ไม144๑๔๕ 

๓) อีกประกรหนึ่ง การใชปญญาในการบรรเทาความโกรธ (โทสะ) นั้น ตามท่ี พระแสงเฮิง 

นรินฺโท, ดร. กลาววา “การท่ีรูตามความเปนจริงของอริยสัจ ๔ นั้นจะทําใหบรรเทาความโลภ (โลภะ) 

                                                           
๑๔๔ขุ.ธ.อ. ๔๒/๑๑๓-๕. 
๑๔๕สัมภัษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 



๒๑๙ 

 

ความโกรธ (โทสะ) และความหลง (โมหะ) แตตองรูอยางลึกซ่ึงกอนจึงจะสามารถบรรเทาอกุศล”1 4 5

๑๔๖ 

การพิจารณาตามอริยสัจ ๔ คือ การเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมท่ีลึกซ่ึง ความโกรธ 

(โทสะ) คือ ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู เหตุท่ีทําใหเกิดความโกรธ (โทสะ)ไดแก ตัณหา คือ ทุกข

สมุทัยอริยสัจนั้นควรละ เม่ือละสาเหตุแลวความโกรธ (โทสะ) ก็ไมเกิดข้ึนอีก คือ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้น

ควรทําใหรูแจง วิธีแหงการดับความโกรธ (โทสะ) คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ 

เม่ือเกิดญาณเชนนี้จะสามารถบรรเทาอกุศลจากจิตใจของมนุษย สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร 

กลาววา “สิ่งท่ีจะตัดโทสะมูลได คือ ปญญา โดยการเขาไปเขาใจกระจางแจงในปญหาท่ีเกิด หรือ

อารมณท่ีเปน เม่ือไปเขาใจเหตุผลของปญหาท่ีเกิดอารมณท่ีเปนแลว โทสมูลก็คงอยูไมได” 1 4 6

๑๔๗ ฉะนั้น 

พระพุทธเจาจึงกลาววา “ภิกษุผูมีใจต้ังม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริง 

ยอมรูตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา” 1 4 7

๑๔๘ ในพระ

วินัยปฎก มหาวรรคมีการขยายความของอริยสัจ ๔ มีดังตอไปนี้  

 ๑) ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความ

ตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนท่ีรักก็เปน

ทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกขโดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 

 ๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําใหเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ

เพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

 ๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแลดับ โดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน 

ปลอยไป ไมพัวพัน 

 ๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ ๑) ปญญาอันเห็นชอบ        

๒) ความดําริชอบ ๓) เจรจาชอบ ๔) การงานชอบ ๕) เลี้ยงชีวิตชอบ ๖) พยายามชอบ ๗) ระลึกชอบ 

๘) ตั้งจิตชอบ148

๑๔๙  

                                                           
๑๔๖สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖, สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๔๗สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๑๔๘สํ.ม. ๓๑/๑๖๕๔/๔๐๔. 

 ๑๔๙วิ.ม. ๖/๑๔/๔๕. 



๒๒๐ 

 

ในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวถึงวา อริยสัจ ๔ ดังกลาวจะเกิดข้ึนหลังจากเจริญพระ

ไตรลักษณท้ัง ๓ แลวเกิดญาณมุงไปทางท่ีจะบรรลุมรรคผล ในขณะท่ีกอนจะบรรลุผล ตามหนังสือ 

คูมือพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวดังตอไปนี้ 

หลังจิตออกจากอารมณท่ีเปนโลกีย และออกจากกิเลสดวย เปนผูถึงพรอมดวยปริวัฏฏ ๓ 

หมุนรอบท้ัง ๑๒ ประการในอริยสัจจธรรมท้ัง ๔ คือ 

๑) ทุกขสัจจ ไดแก รูปนามอันเปนตัวทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงวา ทุกขนี้มีอยูจริง (สัจจ

ญาณ) ทุกขนี้ควรกําหนดรู (กิจจญาณ) และไดทําการกําหนดจนรูแจงในทุกขแลัว (กตญาณ) 

๒) สมุทยสัจจ ไดแก ตัณหา อันเปนเหตุใหเกิดทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงวา ตัณหานี้มีอยูจริง  

ตัณหานี้ควรละ และไดทําการละตัณหาแลว 

๓) นิโรธสัจจ ไดแก นิพพาน ซ่ึงเปนความดับสิ้นแหงทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงแลววา ความดับ

สิ้นแหงทุกขนี้มีจริง ธรรมท่ีดับสิ้นแหงทุกขนี้ควรทําใหแจง และไดทําการจนแจงในความดับสิ้นแหง

ทุกขแลว 

๔) มัคคสัจจ ไดแก อัฏฐังคิกอริยมัคค คือ อริยมัคคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับ

สิ้นแหงทุกขนั้น ก็ไดกําหนดจนแจงแลววา ขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับสิ้นแหงทุกขนั้นมีจริง เปนธรรมท่ี

ควรเจริญและก็ไดดําเนินการจนเจริญเปนสมังคี คือ พรอมเพรียงกันเปนอันดีแลวปริวัฏฏ ๓ หมุน 
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๑๕๐ หลังจากนั้น จะเปนพระอริยบุคคลท่ีบริสุทธิ์ จึงกลาวไดวาการรูตามความ

เปนจริงของอริยสัจ ๔ คือ การบรรเทาความโกรธ (โทสะ) ดวยปญญาพละ  

สรุปแลว การท่ีเขาใจสภาวะกฏแหงกรรม แลวมองเห็นโทษของความโกรธ การเจริญใหเกิด

ปญญามองเห็นขันธ ๕ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และการท่ีรูตามความเปนจริงไดแกอริยสุจ ๔ นั้น 

คือ การใชปญญาพละบรรเทาความโกรธ 

 

๔.๔ การใชพละ ๕ ในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) 

 อวิชชา คือ ไวพจนของโมหะ และเปนหัวหนาบาปท้ังปวง ดังนั้นผูท่ีเกิดโมหะนั้นไมเกรงกลัว 

ตอบาป และไมมีความละอายในการกระทําบาปตาง ๆ ยอมทํากายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต ใน

อวิชชาสูตร พระพุทธเจาทรงตรัสวา “อวิชชาเปนหัวหนาในการยังอกุศลธรรมใหถึงพรอมเกิดรวมกับ

ความไมละอายบาป ความไมสะดุงกลัวบาป ความเห็นผิดยอมเกิดมีแกผูไมรูแจง (เพราะ) ประกอบ 

ดวยอวิชชาความดําริผิดยอมเกิดมีแกผูมีความเห็นผิดเจรจาผิดยอมเกิดมีแกผูมีความดําริผิด การงาน

                                                           
๑๕๐นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙. พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑. อางแลว, หนา ๑๒๑.  



๒๒๑ 

 

ผิดยอมเกิดมีแกผูเจรจาผิด การเลี้ยงชีพผิดยอมเกิดมีแกผูทําการงานผิด พยายามผิดยอมเกิด มีแกผู

เลี้ยงชีพผิด ระลึกผิด ยอมเกิดมีแกผูพยายามผิด ตั้งใจผิดยอมเกิดมีแกผูระลึกผิด” 150

๑๕๑  

 วิธีการบรรเทาโมหะดังกลาว คือ ตองนําเอาศรัทธา วิริย สติ สมาธิ และปญญามาปฏิบัติ เม่ือ

ปฎิบติตามพละ ๕ ตังกลาว จะสามารถละโมหะ และโลภะ เม่ือละไดอกุศลสองอยางดังกลาวแลว

อกุศลท้ังปวงก็จะหมดไปเอง ดังนั้น พระพุทธเจาทรงตรัสในสัทธาสูตรวา  

อริยสาวกผูมีศรัทธา ปรารภความเพียร เขาไปตั้งสติไว มีจิตตั้งม่ันโดยชอบ 

พึงหวังขอนี้ไดวา จักรูชัดอยางนี้วา สงสารมีท่ีสุดและเบื้องตน อันบุคคลรูไมไดแลว 

เบื้องตนท่ีสุดไมปรากฏแกเหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องก้ัน มีตัณหาเปนเครื่องผูก

ไว ผูแลนไปแลว ทองเท่ียวไปแลว ก็ความดับดวยการสํารอกโดยไมเหลือแหงกอง

มืด คืออวิชชา นั่นเปนบทอันสงบ นั่นเปนบทอันประณีต คือ ความระงับสังขารท้ัง

ปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความสิ้นตัณหา151

๑๕๒ 

 

ข้ันตอนในการใชพละ ๕ บรรเทา โลภะ โทสะ และโมหะดังกลาว พระอาจารย Shravasti  

Dhammika กลาววา “อันดับแรก จะตองใหเกิดศรัทธากอน ตอมาจึงจะเกิดวิริย สติ สมาธิปญญา”

152

๑๕๓  ซ่ึงผูวิจัยจะไดอธิบายในรายละเอียดดังนี้ 

๔.๔.๑ การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) 

 ดร.จุฬารัตน วิชานาติ จึงกลาวถึงการใชศรัทธาพละในการบรรเทาโมหะวา “ความเชื่อในเรื่อง

ของหลักธรรม เชน หลักอริยสัจ ๔ วามีความพนทุกขไดจริง ไมลังเลสงสัยในเรื่องของการพนทุกข 

สามารถนําหลักอริยมรรค มีองค ๘ สามารถบรรเทาความมีโมหะใหเกิดความรูจนนําไปสูปญญา หรือ 

ญาณ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน พนอวิชชาได”153

๑๕๔ 

 ศรัทธา คือ ความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย ไดแกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ และเชื่อในกฎ

แหงกรรม ผลของกรรม เชื่อวาสัตวท้ังหลายมีกรรมเปนของ ๆ ตน ศรัทธาดังกลาวมีความสําคัญใน

การบรรเทาโมหะเปนอยางมาก หากวาปราศจากศรัทธาก็ไมสามารถบรรเทาโมหะ สอดคลางกับ

                                                           

 ๑๕๑สํ.ส. ๓๐/๑/๑. 
๑๕๒สํ.ม. ๓๑/๑๐๒๐/๘๓-๔. 
๑๕๓สัมภาษณ Ven. Shravasti Dhammika, Spiritual Advisor of Buddha Dhamma 

Mandala Society in Singapore, ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๕๔สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๒๒ 

 

พระพุทธเจาทรงตรัสวา “คนขามโอฆะไดดวยศรัทธา”1 5 4

๑๕๕ โอฆะ คือ โลภ ทิฏฐิ โมหะ  ฉะนั้น การท่ี

จะละโลภ ทิฏฐิ โมหะนั้นจะตองเกิดศรัทธากอนเปนอันดับแรก Yogavacara Rahula จึงกลาววา 

“เม่ือบุคคลนั้นเกิดศรัทธา บาปและอกุศลไมสามารถเกิดได แตเม่ือเสื่มศรัทธาแลวบาปและอกุศลก็จะ

กลับเขามาอีกครั้ง”155

๑๕๖  สอดคลองกับ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. กลาววา “ผูท่ีมีความเชื่อเรื่องกฎแหง

กรรมนั้น จะสามารถบรรเทาโมหะได เพราะเชื่อวาโมหะนั้น จะนํามาสูซ่ึงความทุกข ดังนั้น จะ

พยายามไมใหเกิดโมหะอีกตอไป”156

๑๕๗  

โมหะท่ีควรบรรเทาก็ คือ การไมรูในขันธ ๕ ตามในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรคใหความหมาย

ของโมหะความหลงดังตอไปนี้  

ดูกรภิกษุ ปุถุชนผูไมไดสดับแลวในโลกนี้ ไมรูชัดซ่ึงรูป ไมรูชัด ซ่ึงเหตุเกิด

แหงรูป ไมรูชัดซ่ึงความดับแหงรูป ไมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงรูป ไมรู

ชัดซ่ึงเวทนา ไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหงเวทนา ไมรูชัดซ่ึงความดับแหงเวทนา ไมรูชัดซ่ึง

ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงเวทนา ไมรูชัดซ่ึงสัญญา ไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหงสัญญา 

ไมรูชัดซ่ึงความดับแหงสัญญา ไมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสัญญา ไมรูชัด

ซ่ึงสังขาร ไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดแหงสังขาร ไมรูชัดซ่ึงความดับแหงสังขาร ไมรูชัดซ่ึง

ปฏิปทาอันใหถึงความดับแหงสังขาร ไมรูชัดซ่ึงวิญญาณ ไมรูชัดซ่ึงเหตุเกิดวิญญาณ 

ไมรูชัดซ่ึงความดับวิญญาณ ไมรูชัดซ่ึงปฏิปทาอันใหถึงความดับวิญญาณ ดูกรภิกษุ 

นี้เรียกวาอวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชา ดวยเหตุเพียงเทานี้แล 157

๑๕๘  

 

 การบรรเทาโมหะ (ความหลง) ดังกลาว เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง ถาสามารถบรรเทาไดสําเร็จก็

จะไดอยูอยางสงบสุข ฉะนั้น พระญาณะสามีลังการะ จึงกลาววา “การท่ีเกิดความเชื่อในคําสอนของ

                                                           
๑๕๕สํ.ส. ๒๕/๘๔๓/๔๒๕. 
๑๕๖Yogavacara Rahula, The Way to Peace and Pappiness, 3rd Edition, (Sri Lanka 

: DCL Printers (Pvt) Ltd, 2012), P. 172.  
๑๕๗สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖, สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๑๕๘สํ.ข. ๒๗/๓๐๐/๓๗๔. 



๒๒๓ 

 

พระพุทธเจาวา โมหะ (ความหลง) คือ มูลแหงความทุกข ดังนั้น ถาสามารถละโมหะ (ความหลง) ได

กอนจึงจะอยูอยางสงบสุข ความเชื่อดังกลาวจะสามารถบรรเทาโมหะ (ความหลง) ได”158

๑๕๙ 

 หากวาไมเกิดศรัทธา ก็จะไมปฏิบัติธรรม เม่ือไมมีปฏิบัติธรรมก็จะไมรูตามความเปนจริงของ

ขันธ ๕ จะไมสามารถหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง จะไมสามารถละความหลงดังกลาว แตตองเปน

ศรัทธาท่ีประกอบดวยปญญา สมดัง หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี จึงกลาววา “การมีความเชื่อ

ตองมีปญญากํากับดวย เพราะจะทําใหรูแจงจนเกิดความหายหลงสงสัยในโลกียะ”159

๑๖๐  

 เพราะวา วิธีปฏิบัติท่ีจะใหหลุดพนจากโมหะดังกลาว มีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเทานั้น สม

ดังในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ดูกรสุภัททะ ในธรรมวินัยใด ไมมีอริยมรรค

ประกอบดวยองค ๘ ในธรรมวินัยนั้น ไมมีสมณะท่ี ๑ สมณะท่ี ๒ สมณะท่ี ๓ หรือ สมณะท่ี ๔ ใน

ธรรมวินัยใด มีอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ในธรรมวินัยนั้น มีสมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ หรือท่ี ๔”1 6 0

๑๖๑ 

๑) สมณะท่ี ๑ คือ พระโสดาบัน ๒) สมณะท่ี ๒ คือ พระสกทาคามี ๓) สมณะท่ี ๓ คือ พระอนาคามี 

และ ๔) สมณะท่ี ๔ คือ พระอรหันต ซ่ึงเปนผูท่ีท่ีสามารถละโมหะอยางเด็ดขาท่ีเรียกวา สมุจเฉท

ปหาน  

อยางเชน การท่ีอุปติสสปริพาชกบรรลุพระโสดาบันแลวสามารถบรรเทาโมหะใหลดหนอย

ถอยลงนั้น เพราะเกิดความศรัทธในพระอัสสชิแลวฟงคําสอนของทานแลวศรัทธาในคําสอนของทาน 

ตามอรรถกถาของธรรมบทกมีดังตอไปนี ้

สมัยนั้น อุปติสสปริพาชกทําภัตกิจแตเชาตรูแลว ไปยังอารามของปริพาชก พบพระอัสสชิ

เถระ จึงคิดวา อันนักบวชเห็นปานนี้เรายังไมเคยพบเลย ภิกษุรูปนี้ คงจะเปนผูหนึ่งบรรดาผูท่ีเปนพระ

อรหันต หรือผูบรรลุพระอรหัตมรรคในโลก ไฉนหนอ เราพึงเขาไปหาภิกษุนี้ แลวถามวา “ทานผูมีอายุ 

ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร” ท้ีนั้น ความ

ปริวิตกนี้ไดมีแกเขาวา “กาลนี้มิใชกาลควรถามปญหากะภิกษุนี้แล ภิกษุนี้กําลังเขาไปสูละแวกบาน

เท่ียวบิณฑบาต ถากระไร เราเม่ือแสวงหาโมกขธรรมท่ีคนผูตองการรูแลว ควรติดตามภิกษุรูปนี้ไปขาง

หลัง ๆ” เขาเห็นพระเถระไดบิณฑบาตแลว ไปสูโอกาสแหงใดแหงหนึ่ง และทราบความท่ีพระเถระนั้น

ประสงคจะนั่ง จึงไดจัดตั่งของปริพาชกสําหรับตนถวาย แมในเวลาท่ีทานฉันเสร็จแลว ก็ไดถวายน้ําใน

กุณโฑของตนแดพระเถระ ครั้นทําอาจาริยวัตรอยางนั้นแลว จึงทําปฏิสันถารอยางจับใจกับพระเถระ

                                                           
๑๕๙สัมภาษณ  พระญาณะสามีลังการะ,  ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๖๐สัมภาษณ  หมอมหลวง พงษพิพัฒน เกษมศรี,  อาจารยสอนวิชาสมาธิสถาบันพลังจิตตา

นุภาพ,  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๑ที.ม. ๑๓/๑๓๘/๓๑๘.  



๒๒๔ 

 

ซ่ึงฉันเสร็จแลว เรียนถามอยางนี้วา “ทานผูมีอายุ อินทรียของทานผองใสนัก ผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผอง 

ทานผูมีอายุ ทานบวชอุทิศเฉพาะใคร ใครเปนศาสดาของทาน หรือทานชอบใจธรรมของใคร” พระ 

เถระคิดวา “ธรรมดาปริพาชกเหลานี้ ยอมเปนปฏิปกษตอพระศาสนา เราจักแสดงความลึกซ้ึงในพระ

ศาสนาแกปริพาชกนี้” เม่ือจะแสดงความท่ีตนบวชใหม จึงกลาววา “ผูมีอายุ เราแลเปนผูใหม บวช

แลวไมนาน เพ่ิงมาสูธรรมวินัยนี ้เราจกัไมสามารถแสดงธรรมโดยพิสดารกอน” ปริพาชกเรียนวา “จะ

มากหรือนอยก็ตาม ขอพระผูเปนเจาจงกลาวเถิด จงบอกแกขาพเจาแตใจความเทานั้น ขาพเจา

ตองการใจความ จะตองทําพยัญชนะใหมากไปทําไม” เม่ือเขาเรียนอยางนั้นแลว พระเถระจึงกลาว

คาถาวา “ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลานั้น และเหตุแหงความ

ดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะมีปกติตรัสอยางนี้” ปริพาชกฟงเพียง ๒ บทตนเทานั้น ก็ดํารง

อยูในโสดาปตติผล อันถึงพรอมดวยนัยพันหนึ่ง, พระเถระยัง ๒ บทนอกนี้ใหจบลง ในเวลาเขาเปน

พระโสดาบัน 1 6 1

๑๖๒ มรรคญาณของพระโสดาบันจะละมิจฉาทิฏฐิ และวิจิกจฉาไดอยางเด็ดขาด ดังนั้น 

Dr.Thiri Nyunt จิงกลาววา “ถามีศัทธา วิจิกิจฉาความสงสัยก็จะไมสามารถเกิดข้ึนได”1 6 2

๑๖๓ วิจิกิจฉา 

คือ โมหมูลจิต  ตามคัมภีร อภิมัตถสังคหะ กลาววา “อุเปกฺขาสหคตํ วิจิกิจฉาสมฺปยุตฺตเมกํ อุเปกฺ

ขาสหคตํ อุทฺธจฺจสคตสมฺปยุตฺตเมกนฺติ อิมานิ เทวป โมมูหจิตฺตานิ นาม” 1 6 3

๑๖๔ จึงกลาวไดวา ศรัทธา

พละเปนธรรมท่ีบรรเทาโมหะ สมดัง พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) กลาววา 

“ความเชื่อท่ีมีปญญากํากับจะสามารถบรรเทาโลภ โกรธ หลงได ไมใชเชื่อแบบงมงาย”164

๑๖๕ 

ศรัทธาของพระโสตาบันนั้นจะไมมีวันเสื่อมไป มีแตเจริญข้ึนเรื่อย ๆ สําหรับศรัทธาของปุถุชน

ยังไมมีความม่ันคง อาจจะมีความเสื่อมลงไดตลอด ดังนั้น ศรัทธาพระอริยบุคคลถือวาเปนศรัทธาอัน

บรรเทาโมหะอยางแทจิง 

 

 

 

 

                                                           
๑๖๒วิ.ม. ๖/๖๔-๖๕/๑๒๒-๑๒๓.  
๑๖๓สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา International Theravada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๖๔พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนามอภิธมฺมตฺถสงฺคห 

ฏีกา,  อางแลว, หนา ๑-๒. 
๑๖๕สัมภาษณ พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการ

สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๒๕ 

 

๔.๔.๒ การใชวิริยพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) 

 การใชวิริยะในการบรรเทาโมหะนั้น พระหนอแลง เตชะญาณะกลาววา “จะตองเปนวิริยะท่ีเปนกุศล จึงจะ

สามารถบรรเทาโมหะ”1 6 5

๑๖๖ ตามในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาว วิริยพละไดแกสัมมัปปธาน 

มี ๔ ประการ คือ ๑) เพียรระวังไมใหบาปใหมเกิดข้ึนในจิตของตน  ๒) เพียรละบาปเกาท่ีมีอยูในจิต

ของตน ๓) เพียรเจริญใหกุศลเกิดข้ึนในจิตของตน ๔) เพียรรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลวมิใหเสื่อม 1 6 6

๑๖๗ 

สอดคลองกับ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. กลาววา “วิริยะพละ คือ สัมมัปปธาน ๔ การปฏิบัติตาม 

สัมมัปปธาน ๔ จะสามารถบรรเทาโมหะ” 1 6 7

๑๖๘ คือ การตั้งความเพียรในการละอวิชชาโมหะ การตั้ง

ความพยายามใหเกิดปญญาจักษุ เม่ือเกิดปญญาก็จะเปนการบรรเทาโมหะโดยอัตโนมัติ  

ดังนั้น วิริยพละ จึงมีความหมายวา พยายามละความชั่ว และพยายามทําความดี ทําใหจิตใจ

หลุดพนจากโมหะ ความหลง เม่ือจิตใจหลุดพานจากความหลงแลว ถือวา หลุดพนจากความทุกขท้ัง

ปวง เพราะความหลงนั้นเองท่ีนําพามนุษยหรือสัตวไดประสบภัยตาง ๆ ไดแก ชาติภัย ชราภัย พยาธิ-

ภัย มรณภัย ดังนั้น พระพุทธเจาทรงตรัสวา “ลวงทุกขไดดวยความเพียร” 1 6 8

๑๖๙ คือ ตองใชความ

พยายามเจริญกรรมฐานเปนเวลานาน ๆ ปฏิบัติอยางตอเหนื่อง จึงจะสามารถบรรเทาโมหะ ดังนั้น 

พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ จึงกลาววา “หลังเขารับอบรมกรรมฐานแลว ควรนําเอา

กรรมฐานนั้นไปใชในชีวิตประจําวัน มีคนไมนอยเลย ท่ีชอบมาเจริญกรรมฐานตามสํานักหรือวัดวา แต

เม่ือกลับบานก็เลิกทําตอ ซ่ึงเปนวิธีท่ีผิด เราควรจะถือเอาวัดเปนท่ีศึกษาธรรมและบานเปนท่ีปฏิบัติ

ธรรม คนสวนมากกลับทําตรงกันขาม คือ มาปฏิบัติธรรมกันในวัดซ่ึงใชเวลาอยูกันเพียงสั้น ๆ แนวทาง

ท่ีถูกตองนั้น ควรจะปฏิบัติธรรมกันท่ีบาน กับครอบครัว ญาติมิตร และในท่ีทํางาน” 1 6 9

๑๗๐ การท่ีตั้งใจ

ปฏิบัติอยางตอเนื่อง คือ วิริยพละ สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา “โมหมูลบางอยางท่ี

                                                           
๑๖๖สัมภาษณ พระหนอแลง เตชาโณ, เจาอาวาส วัดน้ําฮู นาบอย เมืองน้ําจาง รัฐฉาน 

สหภาพเมียนมาร, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๗พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ 

สงฺคหฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๔๒. 
๑๖๘สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๖๙สํ.ส. ๒๕/๘๔๓/๔๒๕. 
๑๗๐สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 



๒๒๖ 

 

เกิดข้ึนไมงายนักท่ีจะสามารถบรรเทาลงได ตองอาศัยความเพียรท่ีตอเนื่อง เม่ือเพียรละเพียรวางอยู

เรื่อย ๆ โดยตอเนื่อง โมหมูลก็ไมสามารถดํารงอยูในจิตได”170

๑๗๑ 

 อยางเชน ในสมัยพุทธกาล พระอานนท คือ แมเปนผูท่ีสะสมบารมีมามาก แตก็ขาดความ

เพียรในการปฏิบัติธรรมจึงไมไดหลุพนจากโมหะ ความหลง เพราะวาทานไดรับภาระในการอุปฏฐาก

พระพุทธเจาแลวไมมีเวลาในการบําเพ็ญเพียรภาวนา กอนถึงวันประชุมเพ่ือทําสังคายนาวันหนึ่ง ทาน

ตั้งความเพียรในการปฏิบัติธรรม ดังนั้นทานจึงสามารถบรรลุอรหัตตมรรคแลวสามารถโมหะ (ความ

หลง) ดังนั้น ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล จึงกลาววา “ความเพียรทําใหไมยอทอ 

ทอถอยจนละความชั่วไดทุกชนิด”171

๑๗๒ อรรถกถาจารยจึงกลาววา  

พระอานนทดําริวา การประชุมจะมีในวันพรุงนี้ ก็ขอท่ีเรายังเปนเสขะอยู จะพึงไปสูท่ีประชุม

นั้นไมสมควรแกเราแล แลวไดยับยั้งอยูดวยกายคตาสติตลอดราตรีเปนอันมากทีเดียว ในเวลาราตรี

ใกลรุง ลงจากท่ีจงกรมแลว เขาไปยังวิหาร คิดวาจักพักนอน ไดเอนกายลง เทาท้ังสองพนจากพ้ืน แต

ศีรษะไมทันถึงหมอน ในระหวางนี้ จิตก็พนจากอาสวะท้ังหลายไมถือม่ันดวยอุปาทาน 

ความจริง ทานพระอานนทนี้ยับยั้งอยูแลวในภายนอกดวยการจงกรม เม่ือไมสามารถจะยัง

คุณวิเศษใหเกิดข้ึนได จึงคิดวา พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้แกเรามิใชหรือวา “อานนท เธอเปนผู

ไดทําบุญไวแลว จงหม่ันประกอบความเพียรเถิด จักเปนผูหาอาสวะมิไดโดยฉับพลัน” อันธรรมดาวา

โทษแหงพระดํารัสของพระพุทธเจาท้ังหลายยอมไมมี เราปรารภความเพียรมากเกินไป เพราะเหตุนั้น 

จิตของเราจึงเปนไปเพ่ือความฟุงซาน เอาเถิด เราจะประกอบความเพียรใหสมํ่าเสมอ ดังนี้จึงลงจากท่ี

จงกรม ยืนลางเทาในท่ีลางเทาแลวเขาไปสูวิหารนั่งบนเตียง ดําริวา จักพักผอนสักหนอยหนึ่ง ไดเอน

กายลงบนเตียง เทาท้ังสองพนจากพ้ืน ศีรษะยังไมถึงหมอน ในระหวางนี้ จิตก็พนจากอาสวะ (ตัณหา 

ทิฏฐิ และโมหะ) ท้ังหลายไมถือม่ันดวยอุปาทาน 1 7 2

๑๗๓ ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต      

าณสํวโร) จึงกลาววา “ในการเจริญภาวนา ศรัทธา และปญญาใหเสมอกัน วิริยะ และสมาธิใหเสมอ

กัน สวนสตินั้นจะตองประกอบทุกขณะจิต ถาเปนเชนนี้จะสามารถละอกุศลไดท้ังหมด”173

๑๗๔  

                                                           
๑๗๑สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๒สัมภาษณ  ศาสตราจารยกิติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล, นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

พิเศษ, ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๓วิ.อ. ๑/๓๓.  
๑๗๔สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๒๗ 

 

อีกประการหนึ่ง ในขณะท่ีตั้งความเพียรในการเจริญสติปฏฐาน หรือ เจริญกัมมัฏฐานอยางไม

ทอถอย คือ ผูท่ีปฏิบัติวิริยะพละ จะทําใหเกิดปญญารูตามความเปนจริงของขันธ ๕ อายตน ๑๒ หรือ 

ธาตุ ๑๘ เม่ือปญญาเกิดเปนการละงับไมใหโมหะเกิดโดยอัตโนมัติ โมหะท่ีกําลังเกิดก็จะสามารถละได

เปนวิธีการใชวิริยะพละในการบรรเทาโมหะ สมดัง พระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “การท่ีตั้งตวามเพียร

ในการละงับโมหะท่ีกําลังเกิดอยู และทําใหโมหะท่ียังไมเกิดนั้นไมใหมีโอกาสเกิดข้ึน คือ การใชวิริยะ

พละในการบรรเทาโมหะ” 1 7 4

๑๗๕ และ ดร.จุฬารัตน วิชานาติก็กลาวถึงการใชความเพียรในการบรรเทา

โมหะ (ความหลง) วา “ความเพียรในการหาความรูก็ตาม ความเพียรในการหม่ันเจริญปญญาโดยหลัก

โยนิโสมนสิการก็ตาม หรือ ความเพียรในการเจริญภาวนามยปญญาก็ตาม สามารถบรรเทาโมหะมูล

ได”175

๑๗๖ 

ดังนั้น การใชวิริยพละ ในการบรรเทาโมหะ ไดแก การตั้งความเพียรในการเจริญสติปฏฐาน 

อยางตอเหนื่องโดยไมใหขาดสาย จนถึงข้ันบรรลุมรรคผลซ่ึงเปนธรรมท่ีสามารถทําลายโมหะ 

๔.๔.๓ การใชสติพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) 

  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ จึงกลาววา “ความระลึกได หรือ การมีสติ สามารถทําใหใจไมเผลอ ไม

หลงไปคิด หลงไปทําอันประกอบดวยโมหะ เม่ือมีสติจึงพิจารณาดวยปญญากอนท่ีจะทํา หรือ มีสติ

กอนจะเผลอใหจิตไหลไปดวยอํานาจของโมหะดวยการยับยั้ง”176

๑๗๗  

โมหะ คือ ความไมรูตามความถูกตอง หรือ ความหลง ดังนั้นท่ีทําการบรรเทาโมหะ ความหลง

นั้น สติ ถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางมาก หากวาไมมีสติ จะไมเกิดสมาธิ และปญญาก็จะไมเกิดข้ึน เม่ือ

ปญญาไมเกิดจะไมสามารถละโมหะ ความหลงได  

“สติ” แปลวา ความระลึกได ทําใหนึกเพงความหมายไปในแงของความจํา ซ่ึงก็เปนการ

ถูกตองในดานหนึ่ง แตอาจไมเต็มตามความหมายหลักท่ีเปนจุดมุงสําคัญก็ได ยังหมายถึง ความไม

เผลอ ไมเลินเลอ ไมฟนเฟอนเลื่อนลอยดวย ความหมายถึง ความระมัดระวัง ความตื่นตัวตอหนาท่ี 

ภาวะท่ีพรอมอยูเสมอในอาการคอยรับรูตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเขามาเก่ียวของ และตระหนักวาควรปฏิบัติตอ

สิ่งนั้น ๆ อยางไร สติจึงเปนธรรมสําคัญในทางจริยธรรมเปนอยางมาก เพราะเปนตัวควบคุมการปฏิบัติ

หนาท่ี และเปนตัวคอยปองกันยับยั้งตนเอง ท้ังท่ีจะไมใหหลงเพลินไปตามความชั่ว และท่ีจะไมให

                                                           
๑๗๕สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๖สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๗๗สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๒๘ 

 

ความชั่วเล็ดลอดเขาไปในจิตใจได พูดงาย ๆ วาท่ีจะเตือนตนในการทําความดีและไมเปดโอกาสแก

ความชั่ว177

๑๗๘ สมดัง Dr.Thiri Nyunt กลาววา “เม่ือตากระทบรูป ถาเกิดสัมมาสติจะเปนกุศล (อโลภะ 

อโทสะ อโมหะ) มิฉะนั้น ถาไมเจริญสติ การท่ีเกิดความชอบแลวนึกวารูปมีความสวยงามนั้น คือ โลภ 

ถาเกิดไมชอบใจก็จะเกิดโทสะ ถาไมรูอะไรเลยก็จะเรียกวาโมหะ เม่ือตากระทบรูปนั้น ถากําหนดวา 

เห็นหนอ เห็นหนอ คือ การมีสติในการไดเห็น ตอมาจะเกิดปญญา คือ นามรูปปริจเฉทญาณ ปจจัย

ปริคคหญาณ สัมมสนญาณ เปนตนไป เม่ือเกิดญาณดังกลาว จะเปนการบรรเทาควมโลภ ความโกรธ 

ความหลงโดยอัตโนมัติ”178

๑๗๙  

ดังนั้น ในขณะท่ีเดิน ยืน นั่ง นอนหากวาไมมีสติ พิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรมดังกลาว 

อาจจะเกิดความวิตกดังตอไปนี ้ 

๑) ประกอบดวยความสงสัยลังเลไมแนใจ ตัดสินลงไปไมได และ หมายเฉพาะความสงสัยใน

ธรรม ๘ ประการท่ีกลาวตอไปนี้เทานั้น คือ (๑) สงสัยในพระพุทธเจา ไดแกสงสัยในพระสรีระ (วาเห็น

จะไมมีตัวจริง นาจะสมมติข้ึน) หรือสงสัยในพระคุณ (พระพุทธคุณ ๙) (๒) สงสัยในพระธรรมวา มัคค 

๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มีจริงหรือ และพระธรรมนี้ นําใหออกจากทุกขไดจริงหรือ (๓) สงสัยในพระสงฆ 

วาสงฆท่ีตั้งอยูในมัคค ๔ ผล ๔ มีจริงหรือ สงฆท่ีปฏิบัติดีมีจริงหรือ ผลแหงทานท่ีถวายแกสงฆมีจริง

หรือ (๔) สงสัยในสิกขา ๓ (ศีล สมาธิ ปญญา) วามีจริงหรือ ผลานิสงส แหงการศึกษาปฏิบัติในสิกขา 

๓ มีจริงหรือ (๕) สงสัยในขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีเปนสวนอดีตมีจริงหรือ คือสงสัยวาชาติกอนมีจริงหรือ 

(อเหตุกทิฏฐิ) (๖) สงสัยในขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีเปนสวนอนาคตมีจริงหรือ คือสงสัยวาชาติหนามีจริง

หรือ (อุจเฉททิฏฐิ) (๗) สงสัยในขันธ อายตนะ ธาตุ ท่ีเปนสวนอดีตและอนาคตนั้นมีจริงหรือ คือสงสัย

ท้ังชาตินี้และชาติหนามีจริงหรือ (อกริยทิฏฐิ) (๘) สงสัยในปฏิจจสมุปบาทธรรม คือ ธรรมท่ีเปนเหตุ

เปนผลอาศัยกันเกิดข้ึน ตอเนื่องกันไปโดยไมขาดสายเลยนั้นมีจริง หรือ (อัตตาทิฏฐิ)179

๑๘๐  

๒) ประกอบดวยความฟุงซาน มีความหมายวา จิตนั้นคิดฟุงซานไป เลื่อนลอยไปในอารมณ

ตาง ๆ ไมสงบหรือไมตั้งม่ันอยูในอารมณเดียว คิดมากมายไปหลายอยาง และท่ีคิดนั้นก็คิดเฉย ๆ คิด

                                                           
๑๗๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย, อางแลว, หนา ๘๐๔-

๘๐๕. 
๑๗๙สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา  International Thera-vada 

Buddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 
๑๘๐นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท), ๒๕๕๑, หนา ๑๒.  



๒๒๙ 

 

ไปเรื่อย ๆ ไมมุงม่ันอยางจริงจังในสิ่งท่ีคิดนั้นเทาใดนัก 1 8 0

๑๘๑ ความฟุงซานเปนโมหะมูลจิต คือ โทษของ

ผูท่ีไมเจริญสติ ตรงกันขาม สําหรับผูท่ีมีสตินั้น พระมหายาจินต ธมฺมธโรกลาววา “สติเม่ือเกิดข้ึนเปน

การตัดกระแสของอารมณ ยิ่งมีสติมากก็จะยิ่งเกิดความระลึกรูไดมาก ความระลึกท่ีเกิดข้ึนมาจะชวย

บรรเทาโมหมูลได”1 8 1

๑๘๒ และพระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิก็ไดกลาววา “สติ หรือ อีกนัยหนึ่ง

คือการกําหนดรู คือสิ่งท่ีชวยใหเราดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขและเปยมดวยพลัง สติจะชวยใหเรา

รูทันความคิดฟุงซานท่ีรบกวนจิตใจเม่ือมันเกิดข้ึน แลวกําจัดมันท้ิงไป ขณะเดียวกัน สติก็จะชวยใหเรา

ระลึกรูเม่ือมีกุศลจิตเกิดข้ึนในใจ อันจะชวยใหเราสามารถเจริญกุศลจิตนั้นใหพัฒนาตอไปไดอีก นี่คือ

บาทฐานของการฝกพ่ึงพาตนเองเพ่ือการพัฒนาจิตใจ”182

๑๘๓  

ดังนั้น เพ่ือจะบรรเทาโมหะดังกลาว จึงตองพิจารณาในกายานุปสสนาสติปฏฐาน เวทนา

นุปสสนาสติปฏฐาน จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน  

(๑) การตั้งสติในกายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ พิจารณาเม่ือ เดิน ยืน นั่ง นอนใหเห็นชัตการ

เกิดการดับของในปรมัตถธรรมเปนตนไป หากวาขาดสติสําหรับปุถุชนอาจจะเกิดความหลงในกายวา 

“อัตตา กําลังเดินหนา อัตตา ทําใหเกิดความเดินไปขางหนา  ตัวตนกําลังเดินไปขางหนา ตัวตนทําให

การเดินขางหนาเกิดข้ึน” ดังนั้น อรรถกถาจารยจึงกลาววา อิธ ภิกฺขุ อภิกฺกมนฺโต วา ปฏิกฺกมนฺโต วา 

ยถา อนฺธพาลปุถุชฺชโน อภิกฺกมาทีสุ “อตตา อภิกฺกมติ อตฺตนา อภิกฺกโม นิพฺพตฺติโต” ติ วา “อหํ 

อภิกฺกมามิ มยา อภิกฺกโม นิพฺพตฺติโต” ติ วา 1 8 3

๑๘๔ พระพุทธเจาทรงตรัส ในมหาสติปฏฐานสูตร 

ดังตอไปนี้ 

พิจารณาเม่ือเดิน ก็รูชัดวา ‘เราเดิน’ เม่ือยืน ก็รูชัดวา ‘เรายืน’ เม่ือนั่ง ก็รูชัดวา ‘เรานั่ง’ 

หรือเม่ือนอน ก็รูชัดวา ‘เรานอน’ พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในกายอยู พิจารณาเห็นธรรมเปน

เหตุดับในกายอยู หรือ พิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับในกายอยู (๒) พิจารณา

เห็นกายนี้ ตั้งแตฝาเทาข้ึนไปเบื้องบน ตั้งแตปลายผมลงมาเบื้องลาง มีหนังหุมอยูโดยรอบ เต็มไปดวย

                                                           
๑๘๑นายวรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗, พิมพ 

ครั้งท่ี ๑๑, (นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท), ๒๕๕๑, หนา ๑๓. 
๑๘๒สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๘๓สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 
๑๘๔ที.สี.อ. ๑๑/๑๗๒. 



๒๓๐ 

 

สิ่งท่ีไมสะอาดชนิดตาง ๆ วา ‘ในกายนี้ มีผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต

หัวใจ ตับ พังผืด มาม ปอด ลําไสใหญ ลําไสเล็ก อาหารใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหง่ือ 

มันขนน้ําตา เปลวมัน น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร’ (๓) พิจารณาเห็นกายนี้ตามท่ีตั้งอยูตามท่ีดํารงอยู

โดยความเปนธาตุวา ‘ในกายนี้ มีธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลมอยู’ ดวยวิธีนี้ พิจารณาเห็นธรรมเปน

เหตุดับในกายอยู หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับในกายอยู 1 8 4

๑๘๕ เม่ือ

พิจารณาในกายเชนนี้ คือการใชสติในการบรรเทาโมหะ 

๒) ในการเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานก็เชนกัน พิจารณาเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวดับ มี

ลักษณะท่ีไมเท่ียง เปนทุกข และอนัตตา หากวาไมเจริญสติจะไมรูถึงสภาวธรรมดังกลาวแลวจะเกิด

มิจฉาทิฏฐิ และโมหะวา “เวทนาท่ีเกิดข้ึนหนึ่งชั่วโมงท่ีแลวและเวทนาท่ีกําลังเกิดข้ึนอยู คืออัน

เดียวกัน” ดังนั้น พระพุทธเจาทรงตรัส ในมหาสติปฏฐานสูตร ดังตอไปนี้ 

พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ไดแก จารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู เม่ือเสวยสุข

เวทนาก็รูชัดวา ‘เราเสวยสุขเวทนา’ เม่ือเสวยทุกขเวทนาก็รูชัดวา ‘เราเสวยทุกขเวทนา’ เม่ือเสวย 

อทุกขมสุขเวทนาก็รูชัดวา ‘เราเสวยอทุกขมสุขเวทนา’ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายใน

บาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังภายในท้ังภายนอก

บาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดข้ึนในเวทนาบาง พิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในเวทนาบาง 

พิจารณาเห็นธรรมคือท้ังความเกิดข้ึนท้ังความเสื่อมในเวทนาบาง อีกอยางหนึ่ง สติของเธอท่ีตั้งม่ันอยู

วา เวทนามีอยู ก็เพียงสักวาความรู เพียงสักวาอาศัยระลึกเทานั้น เธอเปนผูอันตัณหาและทิฐิไมอาศัย

อยูแลว และไมถือม่ันอะไร ๆ ในโลก185

๑๘๖  

 ๓) การเจริญสติในจิตก็เชนกัน เม่ือมีสติจะเกิดปญญารูตามความเปนจริงของจิต มีสภาว 

ธรรมท่ีเกิดแลวดับไป จิตดวงท่ีหนึ่งเกิดข้ึนแลวดับไป ตอจากนั้นจิตดวงท่ีสองเกิดข้ึนมาแทนเปนเชนนี้

อยูเรื่อย ๆ จิตนี้ เกิดดับ เกิดดับ สืบตอเนื่องกันอยางรวดเร็วเหลือประมาณ จนปุถุชนคน ธรรมดา

เขาใจไปวา จิตนี้ไมมีการเกิดดับ แตวายั่งยืนอยูจนตลอดชีวิตจึงดับไปก็เหมือนกับเขาใจวา กระแส 

ไฟฟาชนิดกระแสสลับ ซ่ึงกลับไปกลับมาอยางรวดเร็ว จนกระท่ังเราเห็นหลอดไฟสวางอยูตลอดเวลา 

ก็เขาใจวากระแสไฟฟาไมไดไหลไปแลวกลับฉะนั้น  

                                                           

 ๑๘๕ที.ม. ๑๔/๒๗๔-๒๘๗/๒๑๐-๒๒๑. 

 ๑๘๖ที.ม. ๑๔/๒๘๘/๒๒๑-๒. 



๒๓๑ 

 

 เม่ือเกิดปญญาดังกลาว โมหะความหลงก็จะหายไป ดังนั้นจึงถือไดวาการเจริญจิตตานุปสสนา 

สติปฏฐาน คือ การใชสติในการบรรเทาโมหะ ดังนั้น พระพุทธเจาทรงตรัส ในมหาสติปฏฐานสูตร 

ดังตอไปนี้ 

พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ไดแก พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูอยางไร คือ จิตมีราคะก็รูชัดวา ‘จิต

มีราคะ’ จิตปราศจากราคะก็รูชัดวา ‘จิตปราศจากราคะ’ จิตมีโทสะก็รูชัดวา ‘จิตมีโทสะ’ จิต

ปราศจากโทสะก็รูชัดวา ‘จิตปราศจากโทสะ’ จิตมีโมหะก็รูชัดวา ‘จิตมีโมหะ’ จิตปราศจากโมหะก็รู

ชัดวา ‘จิตปราศจากโมหะ’ 

 จิตหดหูก็รูชัดวา ‘จิตหดหู’ จิตฟุงซานก็รูชัดวา ‘จิตฟุงซาน’ จิตเปนมหัคคตะก็รูชัดวา ‘จิต

เปนมหัคคตะ’ จิตไมเปนมหัคคตะก็รูชัดวา ‘จิตไมเปนมหัคคตะ’ จิตมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูชัดวา ‘จิตมีจิต

อ่ืนยิ่งกวา’ จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวาก็รูชัดวา ‘จิตไมมีจิตอ่ืนยิ่งกวา’ จิตเปนสมาธิก็รูชัดวา ‘จิตเปนสมาธิ’ 

จิตไมเปนสมาธิก็รูชัดวา ‘จิตไมเปนสมาธิ’ จิตหลุดพนแลวก็รูชัดวา ‘จิตหลุดพนแลว’ จิตไมหลุดพน  

ก็รูชัดวา ‘จิตไมหลุดพน’ ดวยวิธีนี้ ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู พิจารณาเห็นจิตในจิต

ภายนอกอยู หรือพิจารณาเห็นจิตในจิตท้ังภายในท้ังภายนอกอยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุเกิดในจิต

อยู พิจารณาเห็นธรรมเปนเหตุดับในจิตอยู หรือพิจารณาเห็นท้ังธรรมเปนเหตุเกิดท้ังธรรมเปนเหตุดับ

ในจิตอยู 1 8 6

๑๘๗ สอดคลองกับ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. กลาววา “ในขณะท่ีโมหะเกิด หากตั้งสติวาตน

โมหะกําลังเกิดข้ึนอยูนั้น จะทําใหโมหะ (ความหลง) ลดนอยถอยลงได”187

๑๘๘ 

 ๔) พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู ไดแก พิจารณาอริยสัจ ๔ คือ ๑) รูชัดตามความเปนจริงวา 

‘นี้ทุกข’ ๒) รูชัดตามความเปนจริงวา ‘นี้ทุกขสมุทัย’ คือ ตัณหานี้เปนเหตุเกิดทุกขข้ึน ๓) รูชัดตาม

ความเปนจริงวา ‘นี้ทุกขนิโรธ’ ความดับกิเลส ๔) รูชัดตามความเปนจริงวา ‘นี้ทุกขนิโรธคามินี

ปฏิปทา’ คือ อริยมรรคมีองค ๘" 1 8 8

๑๘๙ การรูตามความเปนจริงถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางมากสําหรับ

บรรเทาความหลง เพราะหากปราศจากความหลงแลวความโลภ และความโกรธก็จะไมเกิดข้ึนอีก เม่ือ

ตั้งสติแลวเจริญภาวนาในกาย เวทนา จิต ธรรมดังกลาวแลวจะเกิดตาสวางแลวรูตาม ความเปนจริง

ของขันธ ๕ ท่ีมีลักษณะอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตาแลวทําใหโมหะลดนอยถอยลงจนถึงข้ันสามารถละ

                                                           

 ๑๘๗ที.ม. ๑๔/๒๘๙/๒๒๒-๓. 
๑๘๘สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร., ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 ๑๘๙ที.ม. ๑๔/๒๙๐-๒๙๙/๒๒๓-๒๕๓. 



๒๓๒ 

 

โมหะอยางเด็ดขาด ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), จึงกลาววา “ตามท่ีคําวา 

สติมาปญญาเกิด ดังนั้นเม่ือเกิดปญญา รูตามความเปนจริงของขันธ ๕ ก็จะสามารถบรรเทาความโลภ 

ความโกรธ และความหลงไดหมด”189

๑๙๐  

สรุปไดวา การใชสติในการบรรเทาโมหะ คือ จะตองเจริญสติในทุก ๆ ขณะ ไดแก เวลาเดิน 

นั่ง นอน ยืน เพ่ือจะใหเกิดปญญาในพระไตรลักษณ บางครั้งก็ตองพิจารณาสภาวะจิตใจ และ

ความรูสึกของตนท่ีมีสภาวะการเกิดการดับ หรือ พิจารณาพระอริยสัจ ๔ เพ่ือจะไดรูชัดถึงเหตุผลของ

การดําเนินชีวิตอยางแทจริง  

๔.๔.๔ การใชสมาธิพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) 

สมาธิ คือ การยึดไวอารมณกัมมัฏฐานไว ไดแกสมถกัมมัฏฐาน และวิปสสนากัมมัฏฐาน เพ่ือ

ไมใหโอกาสโมหะ ความหลงไดครอบงําจิตใจของมนุษย เม่ือขาดสมาธิก็ความโลภ ความโกรธ ความ

หลงจะกลับเขามาหามนุษยอีก สมดัง พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา “กําลังของใจ คือ สมาธิ จิต

ท่ีมีกําลังมากมีสมาธิมาก ในบุคคลผูมีโมหมูลครอบงํา การทําสมาธิใหมีกําลังข้ึนมา สามารถบรรเทาโม

หมูลจิตได เพราะจิตท่ีตั้งม่ันจะไมหวั่นไหวงาย”190

๑๙๑ ดังนั้น อรรถกถาจารยจึงกลาววา 

สมาธิชื่อวาเปนประธานแหงธรรมเหลานั้นแมท้ังหมด เพราะกุศลธรรมท้ังปวงสําเร็จดวย

สมาธิเหมือนชอฟาเรือนยอดชื่อวาเปนประธานของทัพสัมภาระของเรือนท่ีเหลือ เพราะเปนเครื่องยึด

ไว เพราะเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระพรวา มหาบพิตร ไมจันทันท้ังหลาย ไมวาอันใดแหง

เรือนยอด ไมจันทันท้ังหมดเหลานั้นไปรวมท่ียอดเรือน นอมไปท่ียอด ไปประชุมกันท่ียอด เง้ือมไปท่ี

ยอด ยอดเรือน191

๑๙๒ 

อยางเชน สมาธิในขณะท่ีเจริญลมหายใจเขาออกเปนอารมณกัมมัฏฐานแลวเกิดความสงบสุข

อยูนั้น จะทําใหโลภ โกรธ หลงท่ีกําลังเกิดอยูนั้นสงบไปอยางฉับพลัน ดุจละอองและฝุนท่ีฟุง ข้ึนใน

เดือนทายฤดูรอน ฝนใหญท่ีตกในสมัยมิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุนนั้น ๆ ใหอันตรธานสงบไปได 

โดยฉับพลัน ถือวาเปนการบรรเทาโมหะ อีกประการหนึ่งหลังเจริญลมหายใจเขา ลมหายใจออกแลว

เกิดสมาธิทําใหรูตามความเปนจริงของสังขารแลวสามารถละโมหะไดเชนกัน ดังนั้น ในมหาวิภังคกลาว

วา 

                                                           
๑๙๐สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๑สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๒อภิ.สงฺ. ๗๕/๓๒๕. 



๒๓๓ 

 

สมาธิในอานาปานสตินี้แลอันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น 

อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ ใหอันตรธานสงบไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุน

ท่ีฟุง ข้ึนในเดือนทายฤดูรอน ฝนใหญท่ีตกในสมัยมิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุนนั้น ๆ ให

อันตรธานสงบไปได โดยฉับพลัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ตาม อยู ณ โคนไม

ก็ตาม อยูในสถานท่ีสงัดก็ตาม นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติบายหนาสูกรรมฐาน  

๑) ภิกษุนั้นยอมมีสติหายใจเขา มีสติหายใจออก 

๒) เม่ือหายใจเขายาวก็รูสึกวาหายใจเขายาว หรือเม่ือหายใจออกยาวก็รูสึกวาหายใจออกยาว  

๓) เม่ือหายใจเขาสั้นก็รูสึกวาหายใจเขาสั้น หรือเม่ือหายใจออกสั้นก็รูสึกวาหายใจออกสั้น 

๔) ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงกองลมท้ังปวงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวาเราจักรูแจงซ่ึง

กองลมท้ังปวงหายใจออก  

๕) ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับกาย

สังขารหายใจออก  

๖) ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงปติหายใจเขายอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงปติหายใจ

ออก  

๗) ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุขหายใจเขายอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงสุขหายใจ

ออก  

๘) ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิต

สังขารหายใจออก  

๙) ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักระงับจิตสังขาร

หายใจออก  

๑๐) ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักรูแจงซ่ึงจิต

หายใจออก  

๑๐) ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตใหบันเทิงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักยังจิตให

บรรเทิงหายใจออก  

๑๑) ยอมสําเหนียกวาเราจักตั้งจิตไวม่ันหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักตั้งจิตไวม่ันหายใจ

ออก  

๑๒) ยอมสําเหนียกวาเราจักปลอยจิตหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักปลอยจิตหายใจ

ออก  

๑๓) ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียงหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เรา

จักพิจารณาเห็นธรรมอันไมเท่ียงหายใจออก  



๒๓๔ 

 

๑๔) ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นวิราคะหายใจเขายอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา

เห็นวิราคะหายใจออก  

๑๕) ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นนิโรธหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณา

เห็นนิโรธหายใจออก  

๑๖) ยอมสําเหนียกวา เราจักพิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา เราจัก

พิจารณาเห็นปฏินิสสัคคะหายใจออก 

 ดูกรภิกษุท้ังหลาย อานาปานสติสมาธิ อันภิกษุอบรมแลวอยางนี้แล ทําใหมากแลวอยางนี้แล 

จึงเปนคุณสงบ ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลว ๆ ใหอันตรธานสงบ

ไปไดโดยฉับพลัน 1 9 2

๑๙๓ ฉะนั้น พระญาณะสามีลังการะ จึงกลาววา “ผูท่ีเกิดสมาธิตั้งม่ันในการทําทาน 

รักษาศิล และเจริญกรรมฐานนั้น เพราะจิตมีความบริสุทธิ์เปนอยางมาก  ถาโลภะ (โลภ) โทสะ (โกรธ) 

โมหะ (ความหลง) เกิดข้ึน จะมองเห็นอยางชัดเจนแลวจะสามารถใชวิธิตาง ๆ บรรเทาอกุศลไดอยาง

รวดเร็ว”193

๑๙๔   

ตอมาอรรถกถาจารย อธิบายถึงข้ันตอนการนําอานาปาสนติสูการละโมหะอยางเด็ดขาด มี

ดังตอไปนี้ เธอกําหนดลมหายใจเขาหายใจออกและกายวา เปนรูป กําหนดจิตนั้นและธรรมท่ีสัมปยุต

ดวยจิตวา เปนอรูป ครั้นเธอกําหนดนามรูปดวยอาการอยางนั้นแลว ยอมแสวงหาปจจัยแหงนามรูป

นั้น และเธอเม่ือแสวงหาอยู ก็ไดเห็นปจจัยมีอวิชชาและตัณหาเปนตนนั้นแลว ยอมขามความสงสัย

ปรารภความเปนไปแหงนามรูปในกาลท้ัง ๓ เสียได 

เธอนั้นขามความสงสัยไดแลว ยกไตรลักษณข้ึนดวยอํานาจพิจารณากลาป ละวิปสสนูปกิเลส 

๑๐ อยาง มีโอภาสเปนตนซ่ึงเกิดข้ึนแลวในสวนเบื้องตน ดวยอุทยัพพยานุปสสนา (การพิจารณาเห็น

ความเกิดและความดับ) กําหนดปฏิปทาญาณท่ีพนจากอุปกิเลสวาเปนมรรค ละความเกิดเสีย ถึงภังคา

นุปสสนา (การพิจารณาเห็นความดับ) เบื่อหนายคลายกําหนัดพนไปในสรรพสังขาร ซ่ึงปรากฏโดย

ความเปนของนากลัว ดวยพิจารณาเห็นความดับติดตอกันไป ไดบรรลุอริยมรรคท้ัง ๔ ตามลําดับ แลว

ตั้งอยูในพระอรหัตผลถึงท่ีสุดแหงปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยาง เปนอัครทักขิไณยแหงโลกพรอมท้ัง

เทวดา ก็การเจริญอานาปานัสสติสมาธิของภิกษุผูประกอบในอานาปานกรรมฐานนั้น ตั้งตนแตการนับ

จนถึงมรรคผลเปนท่ีสุด 1 9 4

๑๙๕ ในขณะท่ีเจริญอานาปานสติดังกลาว เม่ือเกิดสมาธินั้น นอกจากทําให

จิตใจสงบแลว แมความงวงนอนก็จะไมเกิดข้ึน ดังนั้น พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร) 

                                                           
๑๙๓วิ.มหา. ๒/๑๗๘/๒๕๗-๘. 
๑๙๔สัมภาษณ  พระญาณะสามีลังการะ, ประธานสาขาวิชาบาลีและสันสกฤต Shan State 

Buddhist University Taunggyi, Shan State, Myanmar, ๗ กันยายน ๒๕๖๐. 
๑๙๕วิ.มหา.อ. ๒/๓๗๑. 



๒๓๕ 

 

จึงกลาววา “อยางเชน ในขณะท่ีนั่งสมาธินั้น การงวงนอน คือ โมหะ เม่ือเกิดสมาธิ ความงวงนั้นก็

หายไป คือ สมาธิบรรเทาโมหะ”195

๑๙๖ 

การเจริญอานาปานสติ คือ การใชสมาธิเปนรากเหงาแลวทําใหเกิดปญญาแลวนําไปสูการ

บรรเทาโมหะ ดังนั้นจึงกลาวไดวา การเจริญสมาธิในการกําหนดลมหายใจ คือ การบรรเทาโมหะอีก

ประการหนึ่ง 

๔.๔.๕ การใชปญญาพละในการบรรเทาความหลง (โมหมูล) 

 ดร.จุฬารัตน วิชานาติ จึงกลาววา “ปญญาพละ เปนคูปรับของโมหมูลท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

บรรเทา จนถึงชั้นกําจัดความหลง หรือโมหะมาปรับใชเม่ือใหเกิดความรูข้ึน จนไปถึงความรูท่ัวท่ีเปน

ท่ีสุด หรือ เปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน” 1 9 6

๑๙๗ การใชปญญาพละในการบรรเทาโมหะ คือ การรูตามความ

เปนจริงของขันธ ๕ และการบรรลุอริยสัจ ๔ จะเปนการละงับโมหะ สอดคลองกับ พระหนอแลง     

เตชะญาโณ กลาววา “ปญญาท่ีสามารถบรรเทาโมหะ คือ ปญญาท่ีรูท่ัวในปฏิจจสมุปบาท ปญญาท่ีรู

แจงในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘”197

๑๙๘ 

ปญญา คือ การบรรเทาโมหะความหลง ปญญา มีสองระดับ ไดแก ๑) โลกิยปญญา เริ่มตั้งแต 

เกิดกัมมัสสกตาญาณ จนถึงปญญาเห็นข้ันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ เปนอนิจจัง เปนทุกข เปน

อนัตตา ถึงข้ันโคตรภูญาณ 1 9 8

๑๙๙ ญาณดังกลาวสามารถบรรเทาโมหะชั่วคราว ๒) ญาณท่ีเกิดหลังจาก

โคตรภูญาณ คือ ญาณปญญาท่ีบรรลุความเปนจริงของขันธ ๕ ตามอริยสัจ ๔ เปนโลกุตระปญญา 

สามารถละโมหะจนถึงข้ันสมุจเฉทปหาน ไมใหเกิดข้ึนมาอีก   

(๑) ดังนั้น ในสังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค เผณปณฑสูตร จึงวาดวยอุปมาขันธ ๕ ดังตอไปนี้ 

พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย ทรงแสดงแลววา 

รูปอุปมาดวยกลุมฟองน้ํา เวทนาอุปมาดวยฟองน้ํา สัญญาอุปมาดวย พยับ

แดด สังขารอุปมาดวยตนกลวย และวิญญาณอุปมาดวยกล ภิกษุยอมเพงพิจารณาเห็น

เบญจขันธนั้นโดยแยบคายดวยประการใด ๆ  เบญจขันธนั้น ยอมปรากฏเปนของวาง 

                                                           
๑๙๖สัมภาษร พระราชสทิธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการสถาบัน

วิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๗สัมภาษณ  ดร.จุฬารัตน วิชานาติ, อาจารยพิเศษ, ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๘สัมภาษณ พระหนอแลง เตชาโณ, เจาอาวาส วัดน้ําฮู นาบอย เมืองน้ําจาง รัฐฉาน 

สหภาพเมียนมาร, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๑๙๙พระอนุรุทธาจารย, อภิธมฺมตถฺสงฺหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถ- 

สงฺคหฏีกา, พิมพครั้งท่ี ๑๑, อางแลว, หนา ๕๖. 



๒๓๖ 

 

เปนของเปลาดวยประการนั้น ๆ ก็การละธรรม ๓ อยาง อันพระพุทธเจา ผูมีปญญาดัง

แผนดิน ปรารภกายนี้ทรงแสดงแลว ทานท้ังหลายจงดูรูปอันบุคคลท้ิงแลว อายุ ไออุน 

และวิญญาณยอมละกายนี้เม่ือใด เม่ือนั้น กายนี้อันเขาทอดท้ิงแลวยอมเปนเหยื่อแหง

สัตวอ่ืน หาเจตนามิได นอนทับถมแผนดิน นี้เปนความสืบตอเชนนี้ นี้เปนกลสําหรับ

หลอกลวงคนโง  เบญจขันธเพียงดังวาเพชฌฆาตผูหนึ่ง  เราบอกแลว สาระยอมไมมีใน

เบญจขันธนี้ ภิกษุผูมีความเพียรอันปรารภแลวมีสัมปชัญญะ มีสติพึงพิจารณาขันธ

ท้ังหลายอยางนี้ ท้ังกลางวัน ท้ังกลางคืน ภิกษุเม่ือปรารถนาบทอันไมจุติ (นิพพาน) พึง

ละสังโยชนท้ังปวง พึงกระทําท่ีพ่ึงแกตน พึงประพฤติ  ดุจบุคคลผูมีศีรษะอันไฟไหม 

ดังนี้199๒๐๐ 

 

วิธีการประพฤติทําใหเกิดปญญา คือ พิจารณาใหรูแจงการเกิดการดับของขันธ ๕ แลวบรรลุ

ถึงอริยสัจ ๔ ดังนั้น พระพุทธเจาทรงตรัสวา “อธิปญญาสิกขา คือ เปนผูมีปญญา ประกอบดวยปญญา

อันใหถึงความเกิดและความดับ เปนอริยะ ชําแรกกิเลส อันใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ ภิกษุนั่นยอมรู

ชัดตามความเปนจริงวา นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหลานี้อาสวะ นี้

เหตุใหเกิดอาสวะ นี้ความดับอาสวะ นี้ขอปฏิบัติใหถึงความดับอาสวะ” 2 0 0

๒๐๑ หมายความวา การท่ีจะ

บรรลุอริยสัจ ๔ จะตองเจริญพระไตรลักษณกอน สมดัง พระเทวินฺทาภิปาล กลาววา “การใชปญญา

พละในการบรรเทาโมหะ คือ การกําหนดอารมณท่ีกําลังเกิดอยูปจจุบันนั้นเปนอนิจจลักษณะ ทุก

ขลักษณะ และอนัตตลักษณะ”201

๒๐๒ 

 พระพุทธวจนดังกลาว คําท่ีวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณนั้น เพราะวาในขณะท่ี

เจริญวิปสสนากรรมฐาน จะตองใหเขาใจวา คําท่ีวา “มนุษย ผูชาย หรือ ผูหญิง” นั้นเปนเพียงแค

สมมติสัจจะ ในความเปนจริงปรมัตถสัจจะ มีเพียงแครูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณเทานั้น 

ดังนั้น พระอาจารย บัณฑิตะ เชียงตุง จึงกลาววา “ในขณะท่ีเจริญวิปสสนา จําเปนตองใหเขาใจชีวิต

ของเราแบบปรมัตถสัจจะกอนจึงจะสามารถละความโลภ ความโกรธ และความหลงแบบสมุจเฉท

ปหาน” 2 0 2

๒๐๓ หมายความวา เม่ือเจริญวิปสสนาไปถึงข้ันเกิดญาณนั้น ในความเห็นจะหลุดออกจาก

                                                           
๒๐๐สํ.ข. ๒๗/๒๔๗/๓๑๘-๙. 
๒๐๑ขุ.ม. ๖๕/๒๔๒/๖๗๕-๖. 
๒๐๒สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล, เจาสํานักวิปสสนาวัดกรุงสา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน, สหภาพ

เมียนมาร, ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐. 
๒๐๓สัมภาษณ พระอาจารย บัณฑิตะ เชียงตุง, เจาสํานักวิปสสนามินกุน เขตตองจี จังหวัดรัฐ

ฉาน สหภาพเมียนมาร, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๒๓๗ 

 

ความเปนผูหญิง ผูชาย เทา มือ พอ แม มนุษย เปนตนไป นั้นคือ อนิมิตตวิโมกข จะเห็นมีแคนามรูป

แลวเห็นวาไมมีตัวตน นั้นคือ สุญญตวิโมกข แลวจะไมตองการสิ่งท่ีเปนโลกิย คือ อัปปณิหิตวิโมกข 

ดังนั้น ในขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค จึงกลาววา 

“อนิมิตตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปนี้วางจาก

ความเปนตัวตนและจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน เธอยอมไมทําเครื่องกําหนดหมายในนามรูปนั้น เพราะเหตุ

นั้น วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขไมมีเครื่องกําหนดหมายนี้เปนอนิมิตตวิโมกข” 

“สุญญตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปนี้วางจากความเปน

ตัวตน และจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน เธอยอมไมทําความยึดม่ันในนามรูปนั้นเพราะเหตุนั้น วิโมกขของ

ภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขวางเปลา นี้เปนสุญญตวิโมกข” 

“อัปปณิหิตวิโมกขเปนไฉน ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้วา นามรูปนี้วางจาก

ความเปนตัวตน และจากสิ่งท่ีเนื่องดวยตน เธอยอมไมทําความปรารถนาในนามรูปนั้นเพราะเหตุนั้น 

วิโมกขของภิกษุนั้นจึงเปนวิโมกขไมมีความปรารถนา นี้เปนอัปปณิหิตวิโมกข”203

๒๐๔ 

กาเจริญวิปสสนาแบบ “รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญา เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

และการพิจารณาอริยสัจ ๔ คือ มีความหมายเหมือนกัน ดังนั้น พระอาจารย ดร.คําหมาย จึงกลาววา 

“คําสอนของพระพุทธเจาท้ังปวงนั้น ถาสรุปแลวเปนแคอริยสัจ ๔ เอง”204

๒๐๕ 

(๒) อีกประการหนึ่ง ปญญาในการท่ีเจริญ อริยสัจ ๔ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ คือ โลกุตระ

ปญญา กอนพระพุทธองคยังไมบรรลุ อริยสัจ ๔ ยังไมยืนยันไดวา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ 

หลังจากพระพุทธองคบรรลุอริยสัจ ๔ แลว เกิดความรูวา ชาตินี้เปนท่ีสุด ภพใหมไมมีตอไป เพราะวา

โมหะ และโลภ คือ รากเหงาของการเกิดชาติ อริยสัจ ๔ ไดแก  

๑) ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความ

ตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนท่ีรักก็เปน

ทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกขโดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลว แกเรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา 

นี้ทุกขอริยสัจ ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกําหนดรู ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล เราก็ไดกําหนดรูแลว 

๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําใหเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ

เพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณนั้น ๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดูกรภิกษุท้ังหลาย 

                                                           
๒๐๔ขุ.ป. ๖๙/๔๗๐/๓๒๑. 
๒๐๕สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๐. 



๒๓๘ 

 

ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา 

นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแลควรละเสีย ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล เราไดละแลว 

๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแลดับ โดยไมเหลือดวยมรรค คือวิราคะ สละ สละคืน 

ปลอยไป ไมพัวพัน ดูกรภิกษุท้ังหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา ใน

ธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟงมากอนวา นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล ควรทําใหแจง 

ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล เราทําใหแจงแลว 

๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ นี้แหละ คือ ปญญาอันเห็นชอบ 

ความดําริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตชอบ ดูกรภิกษุ

ท้ังหลาย ดวงตา ญาณ ปญญา วิทยา แสงสวาง ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมเคยฟง

มากอนวา นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล ควรใหเจริญ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล เราใหเจริญแลว 

ดูกรภิกษุท้ังหลาย ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเราในอริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ 

อยางนี้ ยังไมหมดจดดีแลว เพียงใด ดูกรภิกษุท้ังหลาย เรายังยืนยันไมไดวา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิ

ญาณ อันยอดเยี่ยมในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมูสัตว พรอมท้ังสมณะ พราหมณ 

เทวดาและมนุษย เพียงนั้น ดูกรภิกษุท้ังหลาย ก็เม่ือใดแล ปญญาอันรูเห็นตามเปนจริงของเรา ใน

อริยสัจ ๔ นี้ มีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อยางนี้ หมดจดดีแลว ดูกรภิกษุท้ังหลาย เม่ือนั้น เราจึงยืนยันได

วา เปนผูตรัสรูสัมมาสัมโพธิญาณ อันยอดเยี่ยมในโลก พรอมท้ังเทวโลก มารโลก พรหมโลกในหมูสัตว 

พรอมท้ังสมณะ พราหมณ เทวดาและมนุษย อนึ่งปญญาอันรูเห็นไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา ความพน

วิเศษของเราไมกลับกําเริบ ชาตินี้เปนท่ีสุด ภพใหมไมมีตอไปก็แลเม่ือพระผูมีพระภาคตรัสไวยากรณ

ภาษิตนี้อยู ดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ปราศจากมลทิน ไดเกิดข้ึนแกทานพระโกณฑัญญะวา สิ่งใด

สิ่งหนึ่งมีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา สิ่งนั้นท้ังมวล มีความดับเปนธรรมดา 2 0 5

๒๐๖ สมดังพระพุทธเจาตรัสวา

“บริสุทธิ์ไดดวยปญญา” 2 0 6

๒๐๗ คือ การท่ีจะทําใหจิตบริสุทธ็ปราศจากโมหะนั้น ตองใชปญญา ฉะนั้น 

พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. กลาววา “การท่ีรูตามความเปนจริงของอริยสัจ ๔ นั้นจะทําใหบรรเทาความ

โลภ (โลภะ) ความโกรธ (โทสะ) และความหลง (โมหะ) แตตองรูอยางลึกซ่ึงกอนจึงจะสามารถบรรเทา

อกุศล”207

๒๐๘ การพิจารณาตามอริยสัจ ๔ คือ การเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมท่ีลึกซ่ึง คือ 

ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นควรละ ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรทําใหรูแจง ทุกขนิ

                                                           
๒๐๖วิ.ม. ๖/๑๓-๑๖/๔๔-๔๘.  
๒๐๗สํ.ส. ๒๕/๘๔๓/๔๒๕. 
๒๐๘สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๓๙ 

 

โรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ เม่ือเกิดญาณเชนนี้จะสามารถบรรเทาอกุศลจากจิตใจของ

มนุษย ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงกลาววา “ภิกษุผูมีใจตั้งม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตาม

ความเปนจริง ยอมรูตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”

2 0 8

๒๐๙ จึงกลาวไดวา การรูตามความเปนจริง ของอริยสัจ ๔ คือ การบรรเทาความหลง (โมหะ) ฉะนั้น 

พระมหายาจินต ธมฺมธโร กลาววา “ความหลงเกิดข้ึนเพราะไมเห็นสัจจะ คือ เห็นแตสมมติ มิไดเห็น

ปรมัตถ คือ ไมเห็นสภาวะภายในท่ีเปนอยูจริง ๆ เม่ือเห็นเพียงผิวเผินจึงเกิดความหลงข้ึนมาได ความ

หลง คือ ความมืด ปญญา คือ ความสวาง ความหลงจึงตองแกดวยปญญา คือ มองใหทะลุเห็นเบ้ือง

หนาเบื้องหลังของสิ่งท่ีหลง เม่ือพิจารณาเห็นสัจจะชัดเจน ก็เกิดความสวาง จิตใจก็จะหายหลงไปเอง”

209

๒๑๐ 

สรุปแลว สิ่งท่ีสามารถละโมหะอยางเด็ดขาด คือ การรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ จนเกิด

ปญญาท่ีบรรลุอริยสัจ ๔ ท่ีมีรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ สวนปญญาท่ียังไมครบองคประกอบดังกลาว จะ

สามารถบรรเทาโมหะแบบตทังคปหาน และวิกคัมภนปหาน 

สรุปไดวาวิธีการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนานั้นตองใหพละท้ัง ๕ เกิดข้ึน

พรอมกันดังนี้ 

๑) ศรัทธาพละ เชื่อม่ันในพระพุทธ เชื่อม่ันในพระธรรม พระสงฆ ผลของกรรม สัตวท้ังปวงมี

กรรมเปนของตน ปญญาการตรัสรูของพระพุทธเจา ศรัทธาเหมือนหัวหนาในการกระทําความดีตาง ๆ 

เม่ือเกิดศรัทธากอนจึงจะสามารถทําบุญ ทําทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เม่ือเกิดศรัทธกอนจึงจะ

สามารถหลุดพนจากอกุศล ฉะนั้น จึงกลาวไดวา ศรัทธา คือ เปนท่ีบรรเทาความโลภ ความโกรธ และ

ความหลง   

๒) วิริยะพละ คือ การตั้งความเพียรในการละความชั่ว และทําความดีอยางตอเนื่อง ไดแก 

ความพยายามในการเจริญภาวนาสติปฏฐานในชีวิตประจําวันกอน จิตใจจึงจะสงัดจากอกุศลธรรม ยิ่ง

มีความพยายามสูงเจริญภาวนาเปนเวลานาน ๆ ยิ่งเกิดผลมาก เพราะวาถาขาดความพยายามแลวเม่ือ

ไมเจริญตอเนื่องไมสามารถขัดเกลากิเลสออกจากจิตใจ    

 ๓) สติพละ คือ ความไมประมาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน ในการนั่ง การนอน การเดิน 

การพูดการจา การยืน เปนตนไป แมแตในเวลาหมผา เวลาถายอุจจาระและปสสาวะก็ตองเจริญสติ

                                                           

 ๒๐๙สํ.ม. ๓๑/๑๖๕๔/๔๐๔. 
๒๑๐สัมภาษณ พระมหายาจินต ธมฺมธโร, วัดพุทธปญญานันทาราม แวนคูเวอร แคนาดา, ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๒๔๐ 

 

เพ่ือจะปองกันไมใหเกิดกิเลสข้ึนในจิตใจของตน เม่ือเกิดสติตามหลักธรรมพระพุทธเจา จิตใจจะ

บริสุทธิ ์โลภ โกรธ หลงไมสามารถเกิดข้ึน 

๔) สมาธิพละ คือ การตั้งม่ันกรรมฐาน ไดแก ๑) การสงัดจากความโลภ ความโกรธ และ

ความหลงแลวบรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน คือ สมาธิในโลกิยฌาน ๒) มีการ

ตั้งม่ันในการเจริญอริมรรคมีองค ๘ ในขณะนั้น อกุศลมูลจิตไมสามารถเกิดข้ึน 

 ๕) ปญญาพละ คือ การรูตามความเปนจริง ไดแก การเขาใจในปฏิจจสมุปบาท การรูแจงใน

ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ซ่ึงเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา สรุปก็ คือ การบรรลุในอริยสัจ ๔ 

เม่ือเขาใจตามความเปนจริงของขันธ ๕ แลว จะไมเกิดความโลภ ความโกรธ และความหลงในขันธ ๕ 

คือ สามารถบรรเทาอกุศลมูล   

 สรุปผลหลังจากการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 

 จากการนําหลักพละ ๕ มาบูรณาการเพ่ือบรรเทา โลภมูล โทสะมูล โมหะมูล แลว ผลท่ีไดรับ

มีดังตอไปนี้ 

 (๑) จะเปนผูท่ีเสียสละ ผูท่ีมีการจาคะ คือการสละสิ่งของ มีความเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน มองเห็น

และเอ้ืออาทรตอความทุกขยากและความตองการของคนอ่ืน และการสละละท้ิงอกุศลมูล ละ

ความเห็นแกตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และการเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติท่ีไมดี ท่ีทํา

ใหเกิดความเสียหายตอผูตนและผูอ่ืน คือ ละความโกรธ เปนตน 

(๒) จะเปนผูท่ีมีเมตตาตอตนเอง และผูอ่ืน คือปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับความสุขความเจริญ มี

เมตตาท่ีบริสุทธิ์ เชน พระพุทธเจา ปรารถนาดีตอสัตวโลก มนุษย และเทวตาเพ่ือจะไดอยูเย็นเปนสุข 

หลุดพนจากวัฏสงสาร พระองคจึงบําเพ็ญเพียรเพ่ือประโยชนเวไนยสัตวตลอด ๔๕ พรรษา  

(๓) จะเปนผูท่ีมีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณของ

มนุษยเรามีความเท่ียง เปนทุกข และอนัตตา รูปอุปมาดวยกลุมฟองน้ํา เวทนาอุปมาดวยฟองน้ํา 

สัญญาอุปมาดวยพยับแดด สังขารอุปมาดวยตนกลวย และวิญญาณอุปมาดวยกล และเห็นชอบใน

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

โลภะ โทสะ โมหะถือเปนอกุศล สรางปญหาตาง ๆ ดังนั้น ผูท่ีมองเห็นโทษของอกุศลดังกลาว

จึงหาวิธีการบรรเทาดวยพละ ๕ ประการ ดังท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสวา “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอม

เจริญสัทธาพละ วิริยพละ สติพละ สมาธิพละ ปญญาพละ มีอันกําจัดราคะเปนท่ีสุด มีอันกําจัดโทสะ

เปนท่ีสุด มีอันกําจัดโมหะเปนท่ีสุด” 2 1 0

๒๑๑ เม่ือถามวาพละท้ัง ๕ ดังกลาวจะเกิดข้ึนทีละอยาง หรือ

เกิดข้ึนพรอม ๆ นั้น คําตอบ คือ ถาพละ ๕ เกิดไมเสมอกัน จะสามารถบรรเทาอกุศลไดเปนชั่วคราว 

                                                           

 ๒๑๑สํ.ม. ๓๑/๑๑๐๕/๑๑๔. 



๒๔๑ 

 

ถาเกิดข้ึนอยางพรอม ๆ กัน จะสามารถบรรเทาอกุศลอยางเด็ดขาด ดังนั้น พระอาจารย ศ.ดร.คํา

หมาย ธมฺมสามิ กลาววา “ในการกําจัดความโลภ ความโกรธ และความหลงดวยพละ ๕ นั้น ถาพละ

เกิดข้ึนแคอันใดอันหนึ่ง จะสามารถบรรเทาอกุศลไดเปนแคชั่วคราว (ตทังคปหาน) ถาพละท้ัง ๕ 

เกิดข้ึนพรอม ๆ กันกอนจึงจะมีพลังกําจัดอกุศลไดอยางเด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน)”2 1 1

๒๑๒ และ เจาสํานัก

วิปสสนามินกุน เขตตองจี จังหวัดรัฐฉาน สหภาพเมียนมาร พระอาจารย  บัณฑิตะ เชียงตุง กลาวการ

เกิดของพละ ๕ วา “ในขณะท่ีเจริญสติปฏฐาน เชน เม่ือเจริญกายานุปสสนาสติปฏฐานนั้นพละท้ัง ๕ 

จะเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน”212

๒๑๓ 

การนําหลักพละ ๕ ในพระพุทธศาสนามาบูรณาการจึงสามารถบรรเทาอกุศลมูลเพ่ือเปนการ

สรางเหตุปจจัยท่ีจะนําไปสูเปาหมายสูงสุดในการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมในท่ีสุด สวนการ

สังเคราะหองคความรูใหมวาดวย “รูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา”  

ผูวิจัยจะกลาวถึงในบทตอไป 

                                                           
๒๑๒สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาส วัดพุทธวิหาร ออกฟอรด, ๘ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๐. 

 ๒๑๓สัมภาษณ พระอาจารย บัณฑิตะ เชียงตุง เจาสํานักวิปสสนามินกุน เขตตองจี จังหวัดรัฐ

ฉาน สหภาพเมียนมาร, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



 

บทท่ี  ๕ 

สรุปผล องคความรูท่ีไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 
 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากสังคมในปจจุบัน เปน

ยุคโลกาภิวัตน มีการพัฒนาดานการสื่อสาร การคมนาคมขนสง และเทคโนโลยีสารสนเทศ แมวา

มนุษยจะมีความสุขสบายมากข้ึน แตความเจริญดังกลาวก็ทําใหมนุษยเรามีความเห็นแกตัวมากข้ึน คือ 

โลภมูลจิต ยิ่งมีความโลภมากก็ยิ่งเกิดความทุกขมากไดแกความกังวลใจ ความไมพอใจ ความโศกเศรา

ก็เพ่ิมข้ึน คือ โทสะมูลจิต จึงเปนเหตุใหมีการทําทุจริตตาง ๆ เพราะวาไมรูหนทางสงบสุขอยางแทจริง 

จึงเดินทางผิด   

 ฉะนั้น สังคมบางสวนในปจจุบันจึงหันมาหาวิธีการบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความ

หลงดังกลาว ไดแก พละ ๕ คือ ธรรมท่ีมีพลังแลวจะนําไปสูการบรรลุหนทางไปสูความสงบสุขในการ

ใชชีวิตประจําวัน     

 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 ๕.๑.๑ อกุศลมูล ๓ และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา 

อกุศล คือ ธรรมท่ีใหโทษท่ีไมนาปราถนาแกผู ท่ีถูกครอบงําในขณะท่ีทําก็มีความทุกข 

หลังจากการกระทําก็มีความทุกข ไมเพียงแคผูท่ีถูกอกุศลครอบงํานั้นไดเกิดความทุกข จะทําสังคมท่ี

ตนสังกัดไดรับความทุกขไปดวย อกุศล มีความหมายวา ไมฉลาด เม่ือมาจําแนกเปนประเด็น ๆ จะมี

อกุศลจิต ๑๒ และอกุศลเจตสิก ๑๔ อยาง แมวาธรรมท่ีมีชื่อวาอกุศลมีมากมาย แตธรรมท่ีมีชื่อวา

อกุศลมูลท้ังหมดมีแค ๓ ประการ ไดแก ความโลภ ความโกรธ และความหลง  เพราะอกุศลท้ังปวงก็

เกิดจากอกุศลมูล ๓ ดังกลาว 

(๑) โลภะ มีความหมายวา ความเพลิดเพลิน ปณิธาน ธรรมชาติผูนําไปสูภพ ตัณหาเหมือนปา 

ความผูกพัน การหวัง ดังนั้นเม่ือสรุปแลวความโลภไดแก ความหวังรูป ความหวังเสียง ความหวังกลิ่น 

ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความโลภมี ๓ ประการ กามตัณหา 

ภวตัณหา วิภวตัณหาตัณหาในรูปภพ ตัณหาในอรูปภพ ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา มีการเรียกชื่อ

ของโลภ ดังตอไปนี้ โอฆะ โยคะ คันถะ อุปาทาน อาวรณ นิวรณ เครื่องปดบัง เครื่องผูก อุปกิเลส 

อนุสัย ปริยุฏฐาน อภิชฌา อกุศลมูล 

โลภ คือ รากเหงาแหงทุกข เหตุแหงทุกข แดนเกิดแหงทุกขบวงแหงมาร เบ็ดแหงมาร  



๒๔๓ 

 

โลภมีอุปมาดังตอไปนี้ ตัณหาเหมือนแมน้ํา ตัณหาเหมือนขาย ตัณหาเหมือนเชือกผูก ตัณหา

เหมือนสมุทร  

เม่ือสรุปแลวโลภมูลจิตมี ๘ ดวงประกอบดวย ๑) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ ประกอบ 

ดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน ๒) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ ประกอบดวย

ความเห็นผิด เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน ๓) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ ไมประกอบดวยความเห็น

ผิด เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน ๔) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความดีใจ ไมประกอบดวยความเห็นผิด 

เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน ๕) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนเอง

โดยไมมีสิ่งชักชวน ๖) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ ประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนโดยมีสิ่ง

ชักชวน ๗) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ ไมประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่ง

ชักชวน ๘) จิตโลภท่ีเกิดพรอมดวยความเฉย ๆ ไมประกอบดวยความเห็นผิด เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน 

วิธีการบรรเทาความโลภทางพระพุทธศาสนา ไดแก การทําบุญทําทาน การงดเวนจาก การ

ทําทุจริต คือ การทําใหความโลภไมมีโอกาสเกิด การสันโดษ คือ การประฤติท่ีทําใหความโลภลดนอย

ถอยลง  การเจริญอสุภะ คือ การบรรเทาความโลภท่ียึดติดในกาย และการเจริญวิปสสนา 

(๒) โทสะ มีความหมาย ดังตอไปนี้ ความขัดเคืองความกระทบกระท่ัง ความแคน ความขุน

เคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติท่ีประทุษรายใจ โกรธ 

การคิดปองราย ความปากราย ความไมแชมชื่นแหงจิต 

สาเหตุของการเกิดโทสะมีดังตอไปนี้ อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดกระทําความเสื่อม

เสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้กําลังทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวย

คิดวา ผูนี้จักทําความเสื่อมเสียแกเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยคิดวา ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ 

กําลังทําความเสื่อมเสีย ฯลฯ จักทําความเสื่อมเสียแกคนท่ีรักชอบพอของเรา อาฆาตยอมเกิดข้ึนได

ดวยคิดวาผูนี้ไดทําความเจริญ ฯลฯ กําลังทําความเจริญ ฯลฯ จักทําความเจริญแกคนผูไมเปนท่ีรักไม

เปนท่ีชอบพอของเรา หรืออาฆาตยอมเกิดข้ึนไดในฐานะอันใชเหตุจิตอาฆาต  

เม่ือสรุปแลวโทสมูลจิตมี ๒ ดวง ประกอบดวย ๑) จิตเกิดพรอมดวยความเสียใจประกอบดวย 

ความโกรธ เกิดข้ึนเองโดยไมมีสิ่งชักชวน ๒) จิตเกิดพรอมดวยความเสียใจ ประกอบดวยความโกรธ 

เกิดข้ึนโดยมีสิ่งชักชวน 

วิธีการกําจัดความโกรธในพระพุทธศาสนา คือ การเกิดโยนิโสมนสิการ การเจริญสมถ 

กรรมฐาน และการเจริญสติปฏฐาน ๔ ประการ 

(๓) โมหะมีความหมายวา ความทรามปญญา ความหลงใหล ความไมรูชัด ไดแก ความไมรูใน

ทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูใน



๒๔๔ 

 

สวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูท้ังในสวนอดีตและสวนอนาคต ความไมรูในปฏิจจสมุป

ปาทธรรมวา เพราะธรรมนี้เปนปจจัยธรรมนี้จึงเกิดข้ึน  

ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา มีการเรียกชื่อของโมหะ ดังตอไปนี้ อวิชชา อวิชโชฆะ อวิช

โชฆะ อวิชชานุสัย ปริยุฏฐานคืออวิชชา เม่ือสรุปแลว โมหมูลจิต มี ๒ ดวง ประกอบดวย ๑) จิตท่ีเกิด

พรอมกับอุเบกขาประกอบดวย ความสงสัย (วิจิกิจฉาสัมปยุต) ๒) จิตท่ีเกิดพรอมกับอุเบกขา 

ประกอบดวยความฟุงซาน (อุทธัจจสัมปยุต) 

 วิธีการกําจัดโมหะทางพระพุทธศาสนา คือ คบบัณฑิตท่ีมีจิตใจบริสุทธิ์ ท่ีมีจิตใจสงัดกิเลสแลว 

ศึกษาใหรูตามความเปนจริงของชีวิต ไดแก สภาวะเรื่องขันธ ๕ ซ่ึงมีความไมเท่ียง เปนทุกข และ

อนัตตา 

 ๕.๑.๒ พละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 

พละ ๕ คือ เปนธรรมท่ีสามารถนําไปสูการบรรลุความหลุดพนจากสังสารวัฏท้ังปวง 

พละ แปลวา กําลัง หมายถึง ความเขมแข็งท่ีทําใหขมขจัดไดแมแตกําลังแหงมาร ทําให

สามารถดําเนินชีวิตท่ีดีงามปลอดโปรงเปนสุข เปนกําลังภายในตน ซ่ึงเปนเครื่องตอตานอกุศลธรรมท่ี

เปนปรปกษ กลาวคือ เม่ือใดธรรมท่ีเปนกําลังภายในนี้เกิดข้ึนในใจ เม่ือนั้นอกุศลธรรมฝายปรปกษจะ

ไมมีโอกาสเกิดข้ึนได เพราะธรรมท่ีเปนกําลังนี้จะดานทานไวปองกันไวอยางม่ันคงและแข็งแรง มิได

หวั่นไหว มิใหอกุศลธรรมครอบงําได 

๑) ศรัทธา กิริยาท่ีเชื่อ กิริยาท่ีปลงใจเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง ศรัทธาสัทธินทรีย กําลังคือศรัทธา 

ไดแก (๑) กัมมสัทธา เชื่อวากรรมมีอยูจริง การกระทําไมวางเปลาและเชื่อวาผลท่ีตองการจะสําเร็จได

ดวยการกระทํา มิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน (๒) วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม เชื่อวา

กรรมท่ีทําแลวตองมีผล และผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว (๓) กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อ

ความท่ีสัตวมีกรรมเปนของตน เชื่อวาแตละคนเปนเจาของ จะตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตาม

กรรมของตน (๔) ตถาคตโพธิสัทธา ม่ันใจในองคพระตถาคต วาทรงเปนพระสัมมาสัมพุทธะ ทรง

พระคุณท้ัง ๙ ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนําทางท่ีแสดงใหเห็นวา มนุษยคือเรา

ทุกคนนี้ หากฝกตนดวยดี ก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพนได ดังท่ีพระองคไดทรง

บําเพ็ญไวเปนแบบอยาง 

๒) วิริยพละ คือ การปรารภความเพียรทางใจ ความกาวไปอยางไมทอถอย ความไมทอดท้ิง

ฉันทะ ความไมทอดท้ิงธุระ ความประคับประคองธุระ คือ ตั้งความเพียรเจริญภาวนาอยางสมํ่าเสมอ 

ทุก ๆ วัน  

วิริยพละมี ๔ ประการ ไดแก ๑) เพียรระวังไมใหบาปใหมเกิดข้ึนในจิตของตน ๒) เพียรละ

บาปเกาท่ีมีอยูในจิตของตน ๓) เพียรเจริญใหกุศลเกิดข้ึนในจิตของตน ๔) เพียรรักษากุศลท่ีเกิดข้ึนแลว

มิใหเสื่อม 
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๓) สติพละ พลังความระลึก สติใครครวญคติท้ังหลายแหงธรรมท่ีเปนประโยชน และไมเปน

ประโยชน รูวาธรรมท้ังหลายมีกายทุจริตเปนตนเหลานี้ วาไมมีประโยชน ยอมบรรเทาธรรมท่ีไมเปน

ประโยชนสติพละ ไดแก สติปฏฐาน คือ สติท่ีเปนไปในกาย สติท่ีเปนไปในเวทนา สติท่ีเปนไปจิต สติท่ี

เปนไปในธรรม สติเปนธรรมท่ีมีความสําคัญอยางมาก เปนยอดของกุศลธรรมท้ังปวง กุศลธรรม

ท้ังหมด มีความไมประมาทเปนมูล ประชุมลงในความไมประมาท  

๔) สมาธิพละ คือ ความตั้งอยูแหงจิต ความดํารงอยูแหงจิต ความม่ันอยูแหงจิต ความไมสาย

ไปแหงจิตความไมฟุงซานแหงจติ ความสงบ  

สมาธิพละไดแก ๑) โลกิยจิตท่ีมีองคฌาน ๕ ประการ คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา และ    

๒) ความตั้งม่ันแหงจิตในการเจิญวิปสสนาในไตรลักษณ สติปฏฐาน มรรคมีองค ๘ เปนตนไป 

๕) ปญญาพละ คือ ภาวะท่ีรูละเอียด ความสวางคือปญญา ปญญาเหมือนประทีป ปญญา

เหมือนดวงแกว ความไมหลง ความรูแจมแจงตามเปนจริงของขันธ อายตน ธาตุ เพ่ือจะละความหลง

ในขันธ อายตน ธาตุ  

ปญญาพละ ไดแก ปญญาแจงชัดในในไตรลักษณ หรือ ปญญาแจงชัดในอริยสัจ ๔  

๕.๑.๓ การบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 

การปฏิบัติตาม พละ คือ การทําใหจิตใจบริสุทธิ์ สงัดจากอกุศล และปองกันเพ่ือไมใหอกุศล

เกิดข้ึน การใชพละ ๕ บรรเทาอกุศลมูลมีดังตอไปนี้ 

๑) การใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลง มีดังตอไปนี้ (๑) เม่ือ

เกิดความศรัทธาความเชื่อม่ันในพระรัตนตรัย สําหรับบางทาน เกิดความเบื่อหนายในอุปาทานขันธ ๕ 

แลวออกบวชเปนพระภิกษุ ฉะนั้นความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆนั้นทําใหความโลภ

ท่ียึดติดในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะเบาบางลง อีกประการหนึ่ง ผูท่ีเกิดศรัทธในพระรัตนตรัยนั้น 

จะมีการทําบุญทําทานซ่ึงเปนธรรมท่ีทําลายความโลภ (๒) อีกประการหนึ่ง ความศรัทธาในผลของ

กรรมนั้น จะไมทําการฆาสัตวซ่ึงเปนผลของความโกรธท่ีเรียกวาวีติกกมกิเลส (๓) อีกประการหนึ่ง 

ความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆนั้น จะนําไปใหเกิดการฟงเทศนฟงธรรมแลวเขา

ใจความเปนจริงของขันธ ๕ แลวเกิดดวงตาเห็นธรรมทําลายความหลงท่ีเรียกวา อวิชชา 

๒) การใชวิริยพละในการบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลงมีดังตอไปนี้  (๑) การ

ตั้งความเพียรตาง ๆ ในการเจริญอสุภะกรรมฐาน ความเพียรในการเจริญโกฏฐาส ๓๒ ไดแก ผม ขน 

เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เปนตนไป หรือ การตั้งเพียรตาง ๆ ในการเจริญไตรลักษณ เม่ือตั้ง

ความเพียรในเจริญกรรมฐานดังกลาว คือ การใชวิริยพละในการบรรเทาความโลภ (๒) อีกประการ

หนึ่ง การตั้งความเพียรตาง ๆ ในการสํารวม ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจเพ่ือไมใหเกิดความโทสะ 

ความโศกเศรา เสียใจ หรือ ในขณะเม่ือเกิดโทสะ การท่ีใชความเพียรในการเจริญเมตตา ทําใหโทสะ

ยอมสงบลง และ ในขณะท่ีเกิดความโศกเศราเสียใจ การท่ีใชความเพียรในการเจริญมหาสติปฏฐาน ๔ 



๒๔๖ 

 

ทําใหความโศกเศราเสียใจดังกลาวยอมสงบลง หรือ การตั้งเพียรตาง ๆ ในการเจริญไตรลักษณ คือ 

การใชวิริยพละในการบรรเทาความโกรธ  (๓) อีกประการหนึ่ง การท่ีตั้งความเพียรในการเจริญสติปฏ

ฐานจนถึงข้ันบรรลุมรรคผล หรือ การตั้งเพียรตาง ๆ ในการเจริญไตรลักษณ คือ การใชวิริยพละใน

การบรรเทาโมหะ   

 ๓) การใชสติพละในการบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลง คือ การระลึกถึงวิธีการ

ปฏิบัติตาง ๆ แลวนํามาปฏิบัติ ไดแก การระลึกถึงสติปฏฐาน พละ ๕ โพชฌงค ๗ คือ สมถกรรมฐาน 

วิปสสนากรรมฐาน แลวนํามาปฏิบัติ หากวาไมมีการระลึกถึงวิธีการปฏิบัติดังกลาวก็ จะไมสามารถ

นํามาใชในการบรรเทาอกุศลมูล ดังนั้นจึงกลาวได การระลึกสติธรรมเปนจุดศูนยใหญ เปนใหญกวา

ธรรมท้ังปวง จึงกลาวไดวา ในขณะท่ีปฏิบัตินั้นสติพละจะประกอบทุก ๆ ขณะ 

 ๔) การใชสมาธพิละในการบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลง คือ การตั้งม่ันในการ

เจริญสมถกรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐานแลวสามารถทําใหจิตใจไมออกหางจากการภาวนา จะทํา

ใหจิตใจสงัดจากความโลภ ความโกรธ และความหลง เปนการท่ีปองกันไมใหอกุศลมูลเกิดข้ึน 

 ๕) การใชปญญาพละในการบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลง คือ การท่ีบรรลุตาม

ความเปนจริงของขันธ ๕ ซ่ึงเรียกวา “อโมหะจิตเกิดข้ึน” จะทําใหความโลภลดนอยถอยลง หากวาไม

รูตามความเปนจริงของขันธ ๕ แลว จะเกิดความหลงใหลในอุปาทานขันธ ๕ แลวเกิดความยึดม่ันถือ

ม่ันแลวจะทําใหเกิดความพอใจ ความเสียใจ ความเศราโศกซ่ึงเรียกวาโทสะ เพราะความเห็นผิด โมหะ 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา เม่ือปญญาเกิดจะสามารถละอกุศลมูลท้ัง ๓  

 กระบวนการท้ัง ๕ ข้ันตอนนี้เปนการทําใหจิตใจบริสุทธิ์ สงัดจากอกุศล และปองกันเพ่ือไมให

อกุศลเกิดข้ึน ตามพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา จึงสามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลง

ตามท่ีไดกลาวมานี้ 
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๕.๒ องคความรูใหมที่ไดจากการวิจัย  

 การศึกษาวิจัยเรื่องการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ พบวา  

อกุศล มีความหมายวา “ความมีโรค ความมีโทษ ความไมฉลาด และมีทุกขเปนวิบาก” ดังนั้น 

การประพฤติท่ีไมดีมนุษยเราท่ีสรางปญหาความเดือดรอนตอตนเอง และสังคมนั้นเรียกวาอกุศล 

อกุศลมูล 

(๑) โลภะมูลจิต แปลวา ๑) ความปรารถนา, ความใครในรูปไดแก ความปรารถนาในความ

สวยงามของดอกไม  รูปของผูหญิง รูปของผูชายเปนตนไป ๒) ความใครในเสียง ความใครใน

เสียงเพลง ความใครเสียงท่ีไพเราะ ความใครในเสียงท่ีชื่นชมตน เปนตนไป ๓) ความใครในกลิ่น คือ 

ความรักใครในกลิ่นดอกไม ความรักใครในกลิ่นหอมตาง ๆ ๔) ความใครในรส ไดแก รสของอาหาร 

เครื่องดื่ม เครื่องรับประทานเปนตนไป ๕) ความใครในโผฏฐัพพะ คือ ความใครในการสัมผัสจากทาง

กาย มือ เทาเปนตนไป ๖) ความใครในธรรมารมณ ไดแก ความใครในอารมณท่ีใจรู หรืออารมณท่ีเกิด

ทางใจ สิ่งท่ีใจคิด ความคิด จินตนาการ สิ่งท่ีใจเก็บมาคิด ท่ีเปนอดีต ปจจุบัน อนาคตแลวหนวงดึงมา

เปนอารมณ หรือสิ่งท่ีเกิดข้ึนในใจ สัมผัสดวยใจ มีไวพจนหลายคําศัพท ตัณหา ราคะ กาม เปนตน 

และมีเปน ๓ ระดับ ไดแก ละเอียด กลาง และหยาบ  

เม่ือเกิดความโลภอยากไดของผูอ่ืนมาเปนของตนโดยวิธีท่ีไมเปนธรรม  สรางปญหาตอผูท่ีเกิด

ความโลภ และสังคมเปนอยางมาก เชน ๑) การคอรรัปชั่น การลักทรัพยผูอ่ืน การปลน การหลอกลวง 

การลวงประเวณี การกระทําดังกลาว คือ การประพฤติชั่วทางกาย  ๒) การพูดเท็จ การฉอโกง การพูด

สอเสียด และการพูดจาเพอเจอไรสาระ การกระทําดังกลาว คือ การประพฤติชั่วทางวาจา  

จึงกลาวไดวา ความโลภเปนมลทินภายใน เปนอมิตรภายใน เปนศัตรู ทําใหเกิดภพเกิดชาติไป

เรื่อย ๆ   

 (๒) โทสะมูล คือ ผลท่ีเกิดจากความโลภ ถาไมมีความโลภก็จะไมเกิดโทสะมูล (ความโกรธ) 

โทสะ แปลวา ความมุงราย ความขัดเคือง ความไมพอใจในตนและผูอ่ืน ความพยาบาทแหงจิต ความ

เศราโศก ความหงุดหงิด เปนตนไป 

จึงกลาวไดวา โทสะสงผลเสียตอผูท่ีถูกโทสะครอบงําเปนอยางมาก ไดแก ๑) ยอมเปนผูมี

ผิวพรรณทราม ๒) ยอมนอนเปนทุกข ๓) แมจะถือเอาสิ่งท่ีไมเปนประโยชนก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งท่ี

เปนประโยชน แมถือเอาสิ่งท่ีเปนประโยชน ก็สําคัญวาเราถือเอาสิ่งท่ีไมเปนประโยชน ธรรมเหลานี้อัน

คนผูโกรธ ถูกความโกรธครอบงําถือเอาแลว เปนขาศึกแกกันและกัน ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายมิใช

ประโยชนเก้ือกูล เพ่ือทุกขตลอดกาลนาน  ๔) แมจะมีโภคะท่ีตนหามาไดดวยความขยันหม่ันเพียรสั่ง



๒๔๘ 

 

สมไดดวยกําลังแขน อาบเหง่ือตางน้ํา เปนของชอบธรรม ไดมาโดยธรรม พระราชาท้ังหลายยอมริบ

โภคะของคนข้ีโกรธเขาพระคลังหลวง ๕) แมจะไดยศมาเพราะความไมประมาท ก็เสื่อมจากยศนั้นได  

๖) แมเขาจะมีมิตรอํามาตยญาติสาโลหิต มิตรอํามาตยญาติสาโลหิตเหลานั้น ก็เวนเขาเสียหางไกล   

๗) ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ ไดแก การฆาสัตว การลักทรัพย การพูดเท็จ การ

พูดสอเสียด การพูดคําหยาบ การพูดจาเพอเจอไรสาระ และเกิดความขุนเคืองใจ ครั้นตายไป ยอม

เขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก  

 (๓) โมหะมูลจิต เปนจิตท่ีไมมีการรูตามความเปนจริง เปนจิตท่ีมีความโงเขลา ไวพจนของ 

โมหะ คือ อวิชชา โมหะเปนภัยเกิดข้ึนในภายในพาลชนยอมไมรูสึกภัยนั้น คนหลงยอมไมรูอรรถ คน

หลงยอมไมรูธรรม ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณมีความ

เกิดข้ึนเปนธรรมดา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันมีความ

เสื่อมไปเปนธรรมดา ยอมไมรูชัดตามความเปนจริงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอันมีความ

เกิดข้ึนและความเสื่อมไปเปนธรรมดา 

ความหลงมีบทบาทในการสรางบาปเปนอยางยิ่ง ความหลงเปนผูนําในการทําบาปตาง ๆ 

หากวาสามารถบรรเทาโมหะ เพราะโลภ และโทสะจะไมสามารถเกิดข้ึนโดยท่ีไมมีโมหะจิตประกอบ 

ดังนั้นโลภะ และโทสะก็จะไมเกิดข้ึน ในปฏิจจสมุปบาทจึงกลาววา “อวิชชา ปจฺจยา สงฺขารา” แปลวา 

เพราะการไมรูตามความเปนจริงของขันธ ๕ จึงเกิดจิตท่ีเปนโลกียกุศล และอกุศล หมายความวา 

เพราะโมหะมี โลภ และโทสะจึงเกิด  

สรุปแลว กระบวนการการเกิดอกุศมูล ตามแนววิถีจิตในพระอภิธัมมัตถสังคหะ คือ เม่ือจักษุ

เกิดความสัมผัสกับรูป ตอจากนั้นอตีตภวังคจิต ภวังคจลนะจิต ภวังคุปจเฉทะจิต  ปญจทวาราวัชชนะ

จิต ปญจวิญญาณจิต สัมปฏิจฉันนะจิต สันตีรณะจิต โวฏฐัพพนะจิต ชวนะจิต ตทาลัมพนะจิต 

ภวังคจิต มโนทวาราวัชชนะจิตเกิดข้ึนตามลําดับ  

ในท่ีนี้ เม่ือโวฏฐัพพนะจิตนั้นเปนอโยนิโสมนสิการ  ชวนะจิตนั้นจะเปนโลภ โกรธ หรือหลง  

 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 

 

รูปแบบการเกิด โลภะ โทสะ และโมหะมีดังตอไปนี ้

 

ทวารและอารมณ เหตุเกิดโลภะ เหตุเกิดโทสะ เหตุเกิดโมหะ 

ตาเห็น รูป  ถาเกิดความอยาก โลภะ ถาไมพอใจโทสะ ถาไมรูตามความจริงโมหะ 

หูไดยิน เสียง  ถาเกิดความอยาก โลภะ ถาไมพอใจโทสะ ถาไมรูตามความจริงโมหะ 

จมุกรู กลิ่น  ถาเกิดความอยาก โลภะ ถาไมพอใจโทสะ ถาไมรูตามความจริงโมหะ 

ลิ้นรู รส  ถาเกิดความอยาก โลภะ ถาไมพอใจโทสะ ถาไมรูตามความจริงโมหะ 

กายรูสัมผัสถูกตอง ถาเกิดความอยาก โลภะ ถาไมพอใจโทสะ ถาไมรูตามความจริงโมหะ 

ใจ รูสึก คิด นึก ถาเกิดความอยาก โลภะ ถาไมพอใจโทสะ ถาไมรูตามความจริงโมหะ 

 

 จากการศึกษาพละ ๕  

 ๑) ศรัทธาพละ คือ ความเชื่อม่ันท่ีประกอบดวยปญญา ไดแก เชื่อม่ันในกฎแหงกรรม คือ ทํา

อยางไร ไดรับผลอยางนั้น อยางเชน การท่ีพระพุทธเจาจะทรงตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น 

เพราะเปนผูทรงสรางบารมี ๑๐ ประการมากอน ไดแก ๑) ทานบารมี ๒) ศีลบารมี ๓) เนกขัมมบารมี 

๔) ปญญาบารมี ๕) วิริยบารมี ๖) ขันติบารมี  ๗) สัจจะบารมี  ๘) อธิษฐานบารมี  ๙) เมตตาบารมี  

๑๐) อุเบกขาบารมี  

 จึงเกิดความเกิดความศรัทธาแลวพิจารณาถึงพระพุทธเจามีพระคุณ ๙ ประการท่ีมนุษยท่ัวไป

ไมมี ไดแก คุณของพระพุทธเจามี ๙ ประการ คือ ๑) อรหํ ๒) สมฺมาสมฺพุทโธ ๓) วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน 

๔) สุคโต ๕) โลกวิทู ๖) อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ ๗) สตฺถา เทวมนุสฺสานํ ๘) พุทฺโธ ๙) ภควา เม่ือเกิด

ความเชื่อม่ันในพระคุณของพระพุทธเจาแลวก็จะเกิดความเชื่อม่ันในพระธรรม ๖ ประการท่ีเปนคํา

สอนของพระพุทธเจา คือ วิธีการปฏิบัติเพ่ือจะบรรเทาโลภ โทสะ และโมหะ และจะเกิดความเชื่อม่ัน

ในพระคุณของพระสงฆ ๙ ประการซ่ึงเปนผูท่ีปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาแลวสามารถบรรเทา

โลภ โทสะ โมหะ  

 จึงกลาวไดวา ผูท่ีเกิดศรัทธานั้น ถือวาเปนผูคนพบวิธีการบรรเทาอกุศลมูล  

 ๒) วิริยพละ ไดแก (๑) สรางความเพียรระวังโลภ โทสะ โมหะท่ียังไมเกิดนั้น ไมใหเกิดข้ึน  

(๒) เพียรบรรเทาโลภ โทสะ โมหะท่ีกําลังเกิดอยู  (๓) การรักษาอธิศีลสิกขา การเจริญอธิจิตตสิกขา 

ไดแกการเจริญสติปฏฐาน การเจริญในไตรลักษณ การเจริญอธิปญญาสิกขาท่ียังไมเคยเกิดข้ึนกับตน

นั้น  สรางความเพียรใหเกิดข้ึน (๔) เพียรในการรักษาศีล ในการเจริญสมาธิ และปญญานั้นใหสมบูรณ

ยิ่ง ๆ ข้ึนไป 



๒๕๐ 

 

เม่ือสรุปแลว วิริยพละ คือ ทําความดีท่ีเปนกุศล คือ รักษาศีล เจริญสมถ และวิปสสนาอยาง

ตอเนื่องเปนประจําทุกวัน อยางนอยวันละ ๔๕ นาที ความเพียรดังกลาว สามารถทําใหมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน และสูงข้ึน แตจําเปนตองดํารงคงเอาไวซ่ึงการปฏิบัติ หามปลอยวาง และลืมเพ่ือจะปฏิบัติ ตอง

ปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติทุกวันดวยครอบครัว เพ่ือน และสังคม 

 ๓) สติพละ คือ การเจริญสติปฏฐาน ๔ ไดแก (๑) กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือ การเจริญ

กําหนดลมหายใจเขาออก การไมประมาทในการดําเนินชีวิตประจําวัน มีสติในการนั่ง การนอน การ

เดิน การพูดการจา การยืน เปนตนไป แมแตในเวลาหมผา เวลาถายอุจจาระ และปสสาวะก็จะตองมี

สติ ใหกําหนดทุกขณะ  (๒) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ไดแก การกําหนดในขณะท่ีเกิดสุขเวทนา ทุกข

เวทนา และอุเบกขาเวทนา (๓) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน ไดแก การกําหนดจิตท่ีเกิดโลภะ โทสะ 

โมหะ และกําหนดจิตท่ีเปนอโลภ อโทสะ อโมหะ (๔) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน พิจารณาถึงอริยสัจ ๔ 

เปนตนไป  

๔) สมาธิพละ คือ ความไมฟุงซานแลว มีจิตใจตั้งม่ันในการเจริญสมถ การเจริญสติปฏฐาน ๔  

การเจริญในไตรลักษณ ไดแกการอยูกับปจจุบัน  

 ๕) ปญญาพละ คือ การรูตามความเปนจริงท่ีเรียกวายถาภูตญาณ ไดแก การเขาใจ

ในปฏิจจสมุปบาท การรูแจงในขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ปญญาพละ คือ ดาบท่ีตัดขาดความ

ทุกขทุกประการ ประกอบดวยความกลัว ความเศราโศก ความโกรธ และการแบงพรรคแบงพวก ถา

คุณใชสมาธิ และปญญามองปญหาดังกลาว มีความตั้งม่ันในการเจริญความไมเท่ียง และความไมมี

ตัวตน จะทําใหเกิดอุทยัพพยะญาณ และหลุดพนจากความมีตัวตน เราสวนใหญ มีความพยายาม

อยางเต็มท่ียึดม่ันซ่ึงไมมีอะไร และสิ่งท่ีไมเท่ียง สรุปแลวปญญาพละ คือ การรูตามความเปนจริงใน

อริยสัจ ๔ 

 เม่ือสรุปแลว พละ ๕ คือ ๑) ความเชื่อม่ันในวิธีการปฏิบัติ ๒) การไมทําความชั่วท้ังปวง ทํา

ความดีใหถึงพรอม ๓) การเจริญสติปฏฐาน ๔ ประการ ๔) การเจริญในไตรลักษณ และ ๕) การเกิด

ปญญารูตามเปนจริงของอริยสัจ ๔  

 

  

 

 

 



๒๕๑ 

 

จากการศึกษาการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕  

การบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ คือ การรักษาอธิศีลสิกขา การเจริญอธิจิตต และการเจริญ

อธิปญญาสิกขา และการปรับพละใหสเมอกัน 

๑) การปรับพละใหเสมอกัน 

ในการบรรเทาโลภมูล (ความโลภ) โทสมูล (ความโกรธ) และ โมหมูล (ความหลง) ดวยพละ ๕ 

นั้น ในขณะท่ีเจริญพละ ๕ ตองมีการปรับใหเสมอกัน ถาปรับใหเสมอกันจะสามารถบรรเทาความโลภ 

ความโกรธ และความหลวงได ผูมีศรัทธากลาแตมีปญญาออนนั้น จะมีความเลื่อมใสแรง ยอมเลื่อมใส

ไปนอกเรื่อง มีปญญากลาแตมีศรัทธาออนยอมฝกไฝไปขางเกเร เหมือนโรคเกิดเพราะผิดยาแกไขไมได 

ฉะนั้นผูมีปญญากลาก็โลดแลนเขวไปวา กุศลมีไดดวยเพียงจิตตุปบาทใจคิดขณะหนึ่งเทานั้น ดังนี้แลว

ก็ไมทําบุญมีทานเปนตนยอมเกิดในนรก เพราะพละคือศรัทธากับปญญาท้ังสองเสมอกัน จึงเลื่อมใสใน

วัตถุ คือ พระรัตนตรัยอยางเดียว 

แตสมาธิกลา วิริยะออน โกสัชชะ ความเกียจคราน ยอมครอบงําได เพราะสมาธิเปนฝาย

โกสัชชะ วิริยะกลา สมาธิออน อุทธัจจะยอมครอบงําได เพราะวิริยะเปนฝายอุทธัจจะ แตสมาธิอัน

วิริยะเขาประกบไว ยอมไมตกไปในโกสัชชะ วิริยะอันสมาธิเขาประกบไวก็ไมตกไปในอุทธัจจะ เพราะ 

ฉะนั้น จึงควรทําพละสองคูนั้นใหเสมอเทา ๆ กัน ดวยวาท่ีสามารถบรรลุธรรมไดก็เพราะพละสองคู

เสมอกัน 

สวนสติมีกําลังแลว ยอมควรในท่ีพละท้ังปวง เพราะวา สติยอมรักษาจิตมิใหตกไปในอุทธัจจะ 

ดวยอํานาจศรัทธา วิริยะ ปญญา ซ่ึงเปนฝายอุทธัจจะ มิใหตกไปในโกสัชชะ  เพราะสมาธิเปนฝาย

โกสัชชะ เพราะฉะนั้น สตินั้นจึงจําตองปรารถนาในท่ีท้ังปวง เหมือนการปรุงรสดวยเกลือ จําปรารถนา

ในการปรุงอาหารทุกอยาง และเหมือนอํามาตยผูชํานาญในราชกิจทุกอยาง จําปรารถนาในราชกิจทุก

อยาง 

การท่ีผูท่ีปฏิบัติธรรมในสมัยปจจุบันไมสามารถบรรลุธรรม คือ เพราะไมสามารถปรับพละ

สองคูดังกลาวใหเสมอกัน  

๒) การใชพละ ๕ ในการบรรเทาโลภ โทสะ และโมหะ 

๑. การใชศรัทธาพละในการบรรเทาอกุศลมูล คือ ถาพละเกิดข้ึนแคอันใดอันหนึ่ง จะสามารถ

บรรเทาอกุศลไดเปนแคชั่วคราว  (ตทังคปหาน) เชน กุลบุตรในสมัยพุทธกาลเกิดศรัทธาในพระคุณ

ของพระพุทธเจา ๙ ประการ พระคุณของพระธรรม ๖ ประการ และพระคุณของพระสงฆ ๙ ประการ

แลว ศรัทธาดังกลาว บรรเทาความยึดติดในการครองเรือนแลวละท้ิงวัตถุกามตาง ๆ แลวออกบวชใน

พระพุทธศาสนา การละท้ิงวัตถุกามดังกลาว เปนการใชศรัทธาพละในการบรรเทาความโลภได

ชั่วคราว 



๒๕๒ 

 

การท่ีเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจาวา โทสะ คือ เปนเหตุแหงความพินาศ ทําใหผูท่ีถูกโทสะ

ครอบงํานั้น และสังคมเกิดความพินาศ หากวาสามารถบรรเทาโทสะ (ความโกรธ) ก็จะไดอยูอยางเปน

สุขได การท่ีเกิดความศรัทธาในกฏแหงกรรมดังกลาว คือ วิธีการบรรเทาโทสะ (ความโกรธ) 

การท่ีอุปติสสปริพาชกบรรลุพระโสดาบันแลวสามารถบรรเทาโมหะใหลดหนอยถอยลงนั้น 

เพราะเกิดความศรัทธในพระอัสสชิแลวฟงคําสอนของทานแลวศรัทธาในคําสอนของทาน ศรัทธา

ดังกลาวมีความสําคัญในการบรรเทาโมหะเปนอยางมาก หากวาปราศจากศรัทธาก็ไมสามารถบรรเทา

โมหะ สอดคลองกับ พระพุทธเจาทรงตรัสวา พระพุทธเจาจึงตรัสวา “คนขามโอฆะไดดวยศรัทธา” 0

๑ 

โอฆะ คือ โลภะ ทิฏฐิ โมหะ  ฉะนั้น การท่ีจะละโลภ ทิฏฐิ โมหะนั้นจะตองเกิดศรัทธากอนเปนอันดับ

แรก  

  ๒. การท่ีใชวิริยพละในการบรรเทาความโลภ ความโกรธ และความหลง คือ ๑) ความเพียร

ระวังอกุศลท่ียังไมเกิดนั้นไมใหเกิดข้ึน ๒) ตั้งความเพียรในการบรรเทาอกุศลท่ีกําลังเกิดอยู ๓) ตั้ง

ความเพียรกุศลท่ียังไมเคยเกิดข้ึนกับตนนั้นทําใหเกิดข้ึน ๔) เพียรในการกระทํากุศลใหสมบูรณยิ่ง ๆ 

ข้ึนไป ไดแก การสํารวมระวังในพระปาติโมกขอยู ถึงพรอมดวยมรรยาทและ สมาทานศึกษาอยูใน

สิกขาบทท้ังหลาย ประกอบดวยกายกรรม วจีกรรมท่ีเปนกุศล มีอาชีพบริสุทธิ์ ถึงพรอมดวยศีล 

คุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย ไดแก  

(๑) ภิกษุชื่อวาเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลาย เม่ือเห็นรูปดวยจักษุแลว ไมถือนิมิต ไม

ถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวมจักขุนทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรม

อันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อวารักษาจักขุนทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในจักขุนทรีย  

(๒) เม่ือฟงเสียงดวยโสตแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม       

โสตินทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น 

ชื่อวารักษาโสตินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในโสตินทรีย 

(๓) เม่ือดมกลิ่นดวยฆานะแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม   

ฌานินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น 

ชื่อวารักษาฌานินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในฌานินทรีย 

(๔) เม่ือลิ้มรสดวยชิวหาแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม          

ชิวหินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น 

ชื่อวารักษาชิวหินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในชิวหินทรีย 

                                                           
๑สํ.ส. ๒๕/๘๔๓/๔๒๕. 



๒๕๓ 

 

(๕) เม่ือถูกตองโผฏฐัพพะดวยกายแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือ

สํารวมกายินทรีย ท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามก คืออภิชฌาและโทมนัส

ครอบงํานั้น ชื่อวารักษากายินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในกายินทรีย 

(๖) รูแจงธรรมารมณดวยใจแลว ไมถือนิมิต ไมถืออนุพยัญชนะ เธอยอมปฏิบัติเพ่ือสํารวม 

มนินทรียท่ีเม่ือไมสํารวมแลว จะเปนเหตุใหอกุศลธรรมอันลามกคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงํานั้น ชื่อ

วารักษามนินทรีย ชื่อวาถึงความสํารวมในมนินทรียเปนผูคุมครองทวารในอินทรียท้ังหลายประกอบ 

ดวยสติสัมปชัญญะ 1

๒ เปนผูสันโดษ ถือวา การใชวิริยะพละในการบรรเทาโลภ โทสะ และโมหะเปน

ชั่วคราว 

๓. การท่ีใชสติพละในการบรรเทาโลภะ โทสะ โมหะ คือ  (๑) การเจริญกายานุปสสนาสติ   

ปฏฐาน ไดแก เปนผูประกอบดวยสติสัมปชัญญะ ยอมทําความรูสึกตัวในการกาว ในการถอย ในการ

แล ในการเหลียว ในการคูเขา ในการเหยียดออก ในการทรงสังฆาฏิ บาตรและจีวร ในการฉัน การดื่ม 

การเค้ียว การลิ้ม ในการถายอุจจาระปสสาวะ เม่ือเจริญสติดังกลาวนอกจากเปนการบรรเทาโลภ 

โทสะ และโมหะแลว จะทําใหเกิดปญญารูตามความเปนจริงของรูปขันธอีกดวย  

(๒) การเจริญเวทนานุปสสนาสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาโลภะ โทสะ และโมหะ ไดแก การ

กําหนดในขณะท่ีเกิดสุขเวทนา ทุกขเวทนา และอุเบกขาเวทนา เชน ในขณะท่ีเกิดสุขเวทนาถาไม

กําหนดจะเกิดโลภ แตถากําหนดทันก็จะเกิดปญญารูตามความเปนจริงของสุขเวทนาท่ีเกิดข้ึนแลวดับ

หายไป และ ในขณะท่ีเกิดทุกขเวทนาถาไมกําหนดจะเกิดโทสะ ในขณะท่ีเกิดอุเบกขาเวทนาถาไม

กําหนดทันจะเกิดโมหะ แตถากําหนดทันก็จะเกิดสติปญญารูตามความเปนจริงของเวทนาท่ีเกิดข้ึน

แลวดับหายไป 

(๓) การเจริญจิตตานุปสสนาสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาโลภ โทสะ และโมหะ ไดแก การกําหนด

จิตท่ีเกิดโลภะ โทสะ โมหะ และกําหนดจิตท่ีเปนอโลภ อโทสะ อโมหะ เชน ในขณะท่ีเกิดโลภก็จะ

พิจารณารูวากําลังเกิดโลภอยู เม่ือจิตมีพลังมากข้ึนจะเห็นโลภจิตท่ีเกิดข้ึนและดับหายกวา จะรูตาม

ความเปนจริงของโลภจิตท่ีมีสภาวะเปนอนิจจัง  ทุกขัง และอนัตตา ไดแกสติปญญา ในขณะท่ีเกิด

โทสะจิต และโมหะจิตก็เชนกัน  

(๔) การเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐานเพ่ือบรรเทาโลภะ โทสะ และโมหะ ไดแก การ

พิจารณาถึงอริยสัจ ๔ เปนตนไป เพ่ือจะปองกันไมใหเกิดกิเลสข้ึนในจิตใจของตน และเพ่ือจะทําให

จิตใจสงบสุขโดยปราศจากกิเลส การพิจารณาอริยสัจ ๔ คือ การพิจารณาธรรมท่ีลึกซ้ึงประกอบดวย

เหตุผลจะทําใหเกิดปญญารูตามความเปนจริงของชีวิต ทําใหเเกิดตาสวาง บรรเทาอกุศลใหสงบลง 

                                                           
๒ที.สี. ๑๑/๑๒๒/๓๑๙. 



๒๕๔ 

 

๔. การท่ีใชสมาธิพละในการบรรเทาโลภะ โทสะ โมหะ คือ สมาธิชื่อวาเปนประธานแหงธรรม

เหลานั้นแมท้ังหมด เพราะกุศลธรรมท้ังปวงสําเร็จดวยสมาธิ เหมือนชอฟาเรือนยอดชื่อวาเปนประธาน

ของทัพสัมภาระของเรือนท่ีเหลือ เพราะเปนเครื่องยึดไว เพราะเหตุนั้น พระนาคเสนเถระจึงถวายพระ

พรวา “มหาบพิตร ไมจันทันท้ังหลาย ไมวาอันใดแหงเรือนยอด ไมจันทันท้ังหมดเหลานั้นไปรวมท่ียอด

เรือน นอมไปท่ียอด ไปประชุมกันท่ียอด เง้ือมไปท่ียอด ยอดเรือน”2

๓ 

อยางเชน สมาธิในขณะท่ีเจริญลมหายใจเขาออกเปนอารมณกัมมัฏฐานแลวเกิดความสงบสุข

อยูนั้น จะทําใหโลภ โกรธ หลงท่ีกําลังเกิดอยูนั้นสงบไปอยางฉับพลัน เหมือนดุจละอองและฝุนท่ีฟุง 

ข้ึนในเดือนทายฤดูรอน ฝนใหญท่ีตกในสมัยมิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุนนั้น ๆ ใหอันตรธานสงบ

ไปได โดยฉับพลัน ถือวาเปนการบรรเทาโลภ โกรธ หลง ดังนั้น ในมหาวิภังคกลาววา 

สมาธิในอานาปานสตินี้แลอันภิกษุอบรมทําใหมากแลว ยอมเปนคุณสงบ 

ประณีต เยือกเย็น อยูเปนสุข และยังบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวๆ ใหอันตรธานสงบ

ไปโดยฉับพลัน ดุจละอองและฝุนท่ีฟุง ข้ึนในเดือนทายฤดูรอน ฝนใหญท่ีตกในสมัย

มิใชฤดูกาล ยอมยังละอองและฝุนนั้นๆ ใหอันตรธานสงบไปได โดยฉับพลัน ดูกรภิกษุ

ท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยูในปาก็ตาม อยู ณ โคนไมก็ตาม อยูในสถานท่ีสงัดก็

ตาม นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติบายหนาสูกรรมฐาน ภิกษุนั้นยอมมีสติหายใจเขา 

มีสติหายใจออก3

๔ 

 

๕. การใชปญญาในการบรรเทาโลภะ โทสะ และโมหะ คือ การเกิดปญญารูตามความเปนจริง

ของขันธ ๕ ไดแก ความไมเท่ียงของขันธ ๕ ความเปนทุกขของขันธ ๕ และความเปนอนัตตาของขันธ 

๕ เม่ือเขาใจอยางแทจริงจะสามารถบรรเทาอกุศลมูล  

การพิจารณาตามอริยสัจ ๔ ก็เปนการเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน ดังนั้น จึงกลาวไดวา 

การเจริญธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน เปนธรรมท่ีลึกซ่ึง สามารถบรรเทาโลภะ โทสะ และโมหะ ไดแก  

(๑) ทุกขอริยสัจนั้นควรกําหนดรู ไดแก การเกิด แก เจ็บ ตาย ความไมพอใจ ความโศกเศรา ความ

ฟุงซาน เปนตนไป (๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจนั้นควรละ ไดแก โลภจิต (๓) ทุกขนิโรธอริยสัจนั้นควรทําให

รูแจง ไดแก นิพพาน คือ ความท่ีไมมีตันหาโลภ (๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้นควรเจริญ 

ไดแก อริยมรรคมีองค ๘ เม่ือเกิดญาณเชนนี้จะสามารถบรรเทาอกุศลจากจิตใจของมนุษย ฉะนั้น 

พระพุทธเจาจึงกลาววา “ภิกษุผูมีใจต้ังม่ันแลว ยอมรูตามความเปนจริง ยอมรูอะไรตามความเปนจริง 

                                                           
๓อภิ.สงฺ.อ. ๗๕/๓๒๕. 
๔วิ.มหา. ๒/๑๗๘/๒๕๗-๘. 



๒๕๕ 

 

ยอมรูตามความเปนจริงวานี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”4

๕ ในพระวินัย

ปฎก มหาวรรคมีการขยายความของอริยสัจ ๔ มีดังตอไปนี้  

 (๑) ทุกขอริยสัจ คือ ความเกิดก็เปนทุกข ความแกก็เปนทุกข ความเจ็บไขก็เปนทุกข ความ

ตายก็เปนทุกข ความประจวบดวยสิ่งท่ีไมเปนท่ีรักก็เปนทุกข ความพลัดพรากจากสิ่งเปนท่ีรักก็เปน

ทุกข ปรารถนาสิ่งใดไมไดสิ่งนั้นก็เปนทุกขโดยยนยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 

 (๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือตัณหาอันทําใหเกิดอีก ประกอบดวยความกําหนัดดวยอํานาจความ

เพลิน มีปกติเพลิดเพลินในอารมณนั้นๆ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา 

 (๓) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ตัณหานั่นแลดับ โดยไมเหลือดวยมรรคคือวิราคะ สละ สละคืน 

ปลอยไป ไมพัวพัน 

 (๔) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ อริยมรรคมีองค ๘ คือ ๑) ปญญาอันเห็นชอบ       

๒) ความดําริชอบ ๓) เจรจาชอบ ๔) การงานชอบ ๕) เลี้ยงชีวิตชอบ ๖) พยายามชอบ ๗) ระลึกชอบ 

๘) ตั้งจิตชอบ  

ในคัมภีรพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวถึงวา “อริยสัจ ๔ ดังกลาวจะเกิดข้ึนหลังจากเจริญพระ

ไตรลักษณท้ัง ๓ แลวเกิดญาณมุงไปทางท่ีจะบรรลุมรรคผล ในขณะท่ีกอนจะบรรลุผล”5

๖ ตามหนังสือ 

คูมือพระอภิธัมมัตถสังคหะกลาวดังตอไปนี้ หลังจิตออกจากอารมณท่ีเปนโลกีย และออกจากกิเลส

ดวย เปนผูถึงพรอมดวยปริวัฏฏ ๓ หมุนรอบท้ัง ๑๒ ประการในอริยสัจจธรรมท้ัง ๔ คือ 

(๑) ทุกขสัจจ ไดแก รูปนามอันเปนตัวทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงวา ทุกขนี้มีอยูจริง (สัจจ

ญาณ) ทุกขนี้ควรกําหนดรู (กิจจญาณ) และไดทําการกําหนดจนรูแจงในทุกขแลัว (กตญาณ) 

(๒) สมุทยสัจจ ไดแก ตัณหา อันเปนเหตุใหเกิดทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงวา ตัณหานี้มีอยูจริง  

ตัณหานี้ควรละ และไดทําการละตัณหาแลว 

(๓) นิโรธสัจจ ไดแก นิพพาน ซ่ึงเปนความดับสิ้นแหงทุกข ก็ไดกําหนดจนแจงแลววา ความ

ดับสิ้นแหงทุกขนี้มีจริง ธรรมท่ีดับสิ้นแหงทุกขนี้ควรทําใหแจง และไดทําการจนแจงในความดับสิ้น

แหงทุกขแลว 

(๔) มัคคสัจจ ไดแก อัฏฐังคิกอริยมัคค คือ อริยมัคคมีองค ๘ ซ่ึงเปนขอปฏิบัติท่ีใหถึงความ

ดับสิ้นแหงทุกขนั้น ก็ไดกําหนดจนแจงแลววา ขอปฏิบัติท่ีใหถึงความดับสิ้นแหงทุกขนั้นมีจริง เปน

ธรรมท่ีควรเจริญและก็ไดดําเนินการจนเจริญเปนสมังคี คือ พรอมเพรียงกันเปนอันดีแลวปริวัฏฏ 

                                                           

 ๕สํ.ม. ๓๑/๑๖๕๔/๔๐๔. 
๖วิ.มหา. ๒/๑๗๘/๒๕๗. 



๒๕๖ 

 

๓  หมุน รอบท้ัง ๑๒ ประการ หลังจากนั้น จะเปนพระอริยบุคคลท่ีบริสุทธิ์ จึงกลาวไดวาการรูตาม

ความเปนจริงของอริยสัจ ๔ คือ การบรรเทาโลภ โทสะ โมหะดวยปญญาพละ 

ถาพละท้ัง ๕ เกิดข้ึนพรอม ๆ กันกอนจึงจะมีพลังสามารถบรรเทาโลภมูล โทสะมูล และโมหะ

มูลไดอยางเด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน) เชน เม่ือเจริญสติปฏฐานนั้นพละท้ัง ๕ จะเกิดข้ึนพรอม ๆ กัน 

 ๓) ผลท่ีเกิดจากการบรรเทาอกุศลมูล 

 หลังจากสามารถบรรเทา โลภมูล โทสะมูล โมหะมูลแลว ผลท่ีไดรับมีดังตอไปนี้ 

 (๑) จะเปนผูท่ีเสียสละ ผูท่ีมีการจาคะ คือการสละสิ่งของ มีความเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน มองเห็น

และเอ้ืออาทรตอความทุกขยากและความตองการของคนอ่ืน และการสละละท้ิงอกุศลมูล ละ

ความเห็นแกตัว ความตระหนี่ ความใจแคบ และการเลิกละนิสัย ตลอดถึงความประพฤติท่ีไมดี ท่ีทํา

ใหเกิดความเสียหายตอตนและผูอ่ืน คือ ละความโกรธ เปนตน 

(๒) จะเปนผูท่ีมีเมตตาตอตนเอง และผูอ่ืน คือปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับความสุขความเจริญ มี

เมตตาท่ีบริสุทธิ์ เชน พระพุทธเจา ปรารถนาดีตอสัตวโลก มนุษย และเทวตาเพ่ือจะไดอยูเย็นเปนสุข 

หลุดพนจากวัฏสงสาร พระองคจึงบําเพ็ญเพียรเพ่ือประโยชนเวไนยสัตวตลอด ๔๕ พรรษา  

(๓) จะเปนผูท่ีมีความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณของ

มนุษยเรามีความไมเท่ียง เปนทุกข และอนัตตา รูปอุปมาดวยกลุมฟองน้ํา เวทนาอุปมาดวยฟองน้ํา 

สัญญาอุปมาดวยพยับแดด สังขารอุปมาดวยตนกลวย และวิญญาณอุปมาดวยกล และเห็นชอบใน

ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

 จึงสรุปการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเปน ดังนี้ 

 Liberality หมายความวา จาคะ คือ ผูท่ีไมมีความโลภ จะเปนผูท่ีเสียสละสิ่งของ มีความ

เอ้ือเฟอตอผูอ่ืน ไมยึดติดในอุปาทานขันธ ๕   

 Goodwill หมายความวา เมตตา คือ ผูท่ีไมมีความโกรธ ไมมีการเบียดเบียนตัวเองและผูอ่ืน 

มีความปรารถนาดีและจริงใจตอผูอ่ืน ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข 

 Right Understanding หมายความวา สัมมาทิฏฐิ คือ ผูท่ีไมมีความหลง เกิดความเห็นชอบ

ในวิธีการดําเนินชีวิตประจําวัน เกิดการรูตามความเปนจริงในทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิ

โรธอริยสัจ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ 

 รูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาเปน LGR Model ดังนี้ 

 

 

 

 



๒๕๗ 

 

 

 

แผนภูมิท่ี ๕.๑ แสดงรูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา 
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   L = Liberality  

   G = Goodwill  

   R = Right Understanding 

 

ความหมาย LGR MODEL คือ 

Liberality (L) หมายความวา จาคะ เม่ือเกิดความเชื่อม่ันในทางปฏิบัติแลว สรางความ

พยายามในการเจริญศีล สมาธิ ปญญาแลวจนสามารถเขาใจตามความเปนจริงของชีวิต จะเขาใจวา

ชีวิตของเรามีความไมเท่ียง เกิดข้ึนแลวเสื่อมไป เม่ือเปนเชนนี้ การยึดติดในอารมณตาง ๆ ก็จะลดลง 

จะเปนผูท่ีไมมีความโลภยึดติดในรปู เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ไมยึดติดในอุปาทานขันธ ๕  ทําลายสิ่ง

ปดบังตา ทําใหเกิดดวงตาสวาง หมายถึงการเขาใจในสัจธรรม ดังนั้น จึงจะเปนผูท่ีเสียสละสิ่งของ มี

ความเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน จะไดเห็นในสมัยพุทธกาล เม่ือเกิดศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 

Right Understanding 

Liberality Goodwill 



๒๕๘ 

 

บางทานก็มีการสละทรัพยสินเงินทอง ญาติพ่ีนอง และบานเรือนแลวออกบวชในพระพุทธศาสนา บาง

ทานยังไมเกิดศรัทธา ยังไมมีการทําบุญทําทาน ตอมาหลังจากมีการเขาถึงธรรมแลวคอยทําทาน  

 สําหรับผูท่ีมีการจาคะอยูเปนประจํานั้น จะไมมีลักขโมยของผูอ่ืน การปลน การหลอกลวง  

การลวงประเวณี การติดยาเสพติดก็จะสละไดท้ังหมด ฉะนั้นจะเกิดผลดีแกตนเองและสังคมอยูอยาง

สงบสุข    

 Goodwill (G) หมายความวา เมตตา คือ ตอจากการท่ีเขาใจในความเปนจริงของชีวิตท่ีมี

ความไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตาแลวสามารถบรรเทาโลภะ เม่ือปราศจากโลภะแลวโทสะก็จะ

ไมสามารถเกิดข้ึน โทสะไดแก ความไมพอใจ ความกลัว ความเศราโศก ดังนั้น เม่ือความไมพอใจ 

ความกลัว และความเศราโศกไมเกิด การฆาสัตว การพูดสอเสียด การพูดคําหยาบตาง ๆ ก็ไมมี  

อีกประการหนึ่ง ผูท่ีเกิดความเชื่อเรื่องกฏแหงกรรม เชื่อม่ันวาโทสะจะมีแตผลเสียนั้น จะ

สามารถบรรเทาโทสะไดจริง เพราะมีความเขาใจวาหากไมสามารถบรรเทาโทสะ จะไดรับผลรายท่ี

ตามมาอยางแนนอน ผูท่ีไมมีโทสะนั้นจะเปนผูมีจิตท่ีประกอบดวยเมตตา ไมมีการเบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ืน มีความปรารถนาดีและจริงใจตอผูอ่ืน ปรารถนาใหผูอ่ืนมีความสุข เมตตาของผูท่ีบรรลุธรรม

ของพระอริยบุคคลนั้นจะเปนเมตตาท่ีบริสุทธิ์ ไมมีราคะแอบแผงอยู อยางเชน เมตตาของพระพุทธ

องคมีตอบุคคลในโลกเทาเทียมกัน ไมวาสาวกของพระองค หรือผูท่ียังไมเกิดความเลื่อมใสในพระองค

ก็ตามพระองคทรงมีเมตตาเสมอกัน อีกประการหนึ่ง เมตตาของผูปฏิบัติตามพละ ๕ นั้นเหมือนเมตตา

ของแมท่ีมีตอลูกชายคนเดียวซ่ึงไมมีวันท่ีเสื่อมไป  

 Right Understanding (R) หมายความวา สัมมาทิฏฐิ คือ เกิดความเห็นชอบในวิธีการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน ความจริง (สัจจะ) ในชีวิตประจําวันของมนุษยนั้นเม่ือสรุปแลวมี ๔ ประการ คือ 

อริยสัจ ๔ ธรรมดังกลาวเปนธรรมลึกซ้ึงอยางมาก นอกจากพระพุทธเจาไมมีผูใดสามารถแสดง

ออกเปนคนแรก ถาเกิดการรูตามความเปนจริงในทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ๔ ก็ถือวาเปนผูท่ีมีสัมมาทิฏฐิ เชน การเกิดปญญาวา ๑) การยึดติดใน

ยศ ตําแหนง คือ ทุกขสมุทัยอริยสัจ (โลภะ) เปนเหตุใหเกิดความพยายามทุกวิถีทาง ๒) ในการ

พยายามตาง ๆ และการเกิดความสมหวังบาง ไมสมหวังบาง สิ่งเลานั้น คือ ทุกขอริยสัจ ๓) การท่ีพบ

จิตท่ีไมมีโลภะครอบงํานั้นเกิดความสงบสุข คือ ทุกขนิโรธอริยสัจ และ ๔) การท่ีปฏิบัติตามวิธีการ

บรรเทาโลภะ โทสะ และโมหะ ไดแกอริยมรรคมีองค ๘ คือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ หรือ การ

รูตามความเปนจริงของรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญา ไดแกการเกิดของอุปาทานขันธ ๕ และ

การเสื่อมของอุปทานักขันธก็คือสัมมาทิฏฐิ  



๒๕๙ 

 

 สัมมาทิฏฐิ มีความสําคัญสําหรับการบรรเทาโลภะมูล โทสะมูล และโมหะมูลเปนอยางมาก  

เม่ือมีสัมมาทิฏฐิแลว องคธรรมอยางอ่ืน ๆ ก็จะคอย ๆ ตามมา ดังนั้นในอริยมรคคมีองค ๘ นั้น

พระพุทธเจาจึงทรงตรัสสัมมาทิฏฐิเปนอันดับแรก  และในปฏิจจสมุบาทก็กลาวถึงวา “อวิชฺชาย เตฺวว 

อเสสวิราคนิโรธา สงฺขารนิโรโธ” หมายความวา เม่ือเกิดวิชชา (สัมมาทิฏฐิ) สังขาร (อกุศลจิต) ก็จะไม

เกิด ดังนั้น สัมมาทิฏฐิ ถือวาเปนหัวหนากุศลท้ังปวง     

 จาคะ เมตตา และสัมมาทิฏฐิท้ัง ๓ เปนธรรมท่ีเปนเหตุเปนผลซ่ึงกันและกัน เชน เม่ือ

พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเปนลําดบัซ่ึงเรียกวาอนุปุพพิกถานั้น จะทรงแสดงจาคะ (ทาน) เปนอันดับ

แรก จาคะเปนการสิ่งท่ีทําไดงายกวารักษาศีล เจริญสมาธิ ตอมาสําหรับผูท่ีทําบุญจาคะตลอดนั้นจะมี

จิตใจท่ีนุมนวล ทําใหจิตเกิดเมตตาตอผูรับ ผูท่ีจิตใจท่ีนุมนวลเมตตานั้นจะรักษาศีลไดงาย ลําดับนั้น

พระพุทธเจาทรงตรัส สีลกถาตอเปนอันสอง ดังนั้น จึงกลาวไดวา จาคะเปนเหตุของเมตตา บางท่ี

เมตตาเองก็เปนสาเหตุใหทําจาคะเชนกัน ถาเกิดเมตตาตอผูรับกอนจึงจะเกิดความตองการแบงปน ผู

ท่ีทําบุญ (จาคะ) และผูมีเมตตานั้นถือวาเปนผูท่ีไมถูกโลภะ และโทสะครอบงํา จะทําใหมีดวงตาสวาง 

ทําใหเกิดสัมมาทิฏฐิ ท่ีนี้ถือวาจาคะ และเมตตานั้น เปนเหตุของสัมมาทิฏฐิ อีกประการหนึ่ง ผูท่ีมี

สัมมาทิฏฐินั้นเปนเหตุของการท่ีจะสามารถบรรเทาโลภะและโทสะแลวเปนผูมีเมตตา และมีการ

แบงปนจาคะ จึงกลาวไดวาธรรม ๓ อยางเปนเหตุปจจัยซ่ึงกันและกัน  
  

๕.๓  ขอเสนอแนะ 

 จากการทํางานวิจัยเรื่องการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ แลว มีขอเสนอแนะ ๒ ประการ 

คือ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย  

๕.๓.๑  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๑) ทางมหาวิทยาลัย และโรงเรียน ควรมีการสอนเรื่องพละ ๕ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือจะได

หางไกลจากทุจริต 

๒) ทางมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนใหเกิดโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยข้ึนในประเทศให

มากยิ่งข้ึนเทาท่ีเปนไปได เพ่ือจะไดเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเขาใจเรื่องพละ ๕  

๓) ทางมหาวิทยาลัยควรสนับสนุนโครงการสรางสถานท่ีปฏิบัติธรรมใหมากยิ่งข้ึน เชน เปด

สอนสาขาวิปสสนาอยางมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือจะไดเขาใจในเรื่องวิธีการปฏิบัติตามพละ ๕  

๔) ควรมีโครงการศึกษาทางวิทยาศาสตร กับวิปสสนาควบคูกันไป เพ่ือคนรุนใหมจะไดเขาใจ

เรื่องวิธีปฏิบัตมิากยิ่งข้ึน 

๕) ควรมีสาขาท่ีเปดสอนเรื่องจิตวิทยาและวิปสสนาควบคูกันไป เพ่ือคนรุนใหมจะไดเขาใจ

เรื่องวิธีปฏิบัตเิก่ียวกับพละ ๕ มากยิ่งข้ึน 



๒๖๐ 

 

๕.๓.๒  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

๑) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาจิตใจของผูท่ีตั้งความเพียรในการปฏิบัติธรรมตาม หลัก

พละ ๕  

๒) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาสุขภาพทางกายของผูปฏิบัติธรรมตามหลักพละ ๕  

๓) ควรมีการทําวิจัยเรื่อง ศึกษาวิธีการปลูกฝงศรัทธาใหแกเยาวชนชาวพุทธตามหลักพละ ๕ 

๔) ควรมีการทํางานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการบรรเทาอกุศลทางพระพุทธศาสนา และ

วิธีการบรรเทาอกุศลของศาสนาอ่ืน ๆ  

 



บรรณานุกรม 

 

๑. ภาษาไทย 

 ขอมูลปฐมภูมิ  

มหามกุฏราชวิทยาลัยมูลนิธ.ิ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับสยามรัฐ เลม ๑, ๒, ๓, ๔, ๖. ๗, ๙. ๑๑, 

 ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗, ๑๘, ๑๙, ๒๐, ๒๑. ๒๒, ๒๕, ๒๖. ๒๗, ๒๙, ๓๐, ๓๑, ๓๔, 

๓๕, ๓๗,  ๓๘, ๔๐, ๔๓, ๔๔, ๔๕, ๕๔, ๕๗, ๖๒, ๖๕, ๖๖, ๖๙, ๗๒, ๗๔, ๗๕, ๗๖, ๗๘, 

๘๕. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕. 

พระอนุรุทธาจารย. อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา สห อภิธมฺมตฺถวิภาวินีนาม อภิธมฺมตฺถสงฺคหฏีกา.  

 พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔. 

พระอนุรุทธาจารย. อภิธัมมัตถสังคหปาลิยา และ อภิธัมมัตถวิภาวินีฎีกา ฉบับแปลเปนไทย. 

พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๒.  

 

 ขอมูลทุติยภูมิ 

๑) หนังสือทั่วไป 

ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมะสุนทร), ผูรวมรวม. คูมือการศึกษาพระอภิธรรม ปริจเฉท่ี ๗ สมุจจย 

สังคหวิภาค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพอําพลพิทยา, ๒๕๑๑. 

คณะพระเมตตาประเทศไทย. พระเมตตาวิวรณ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพระอัครสังฆราช, ค.ศ. 

๒๐๐๙. 

เทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พระ. พุทธศาสนา ในฐานะเปนรากฐานของวิทยาศาสตร. เชียงใหม : 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม, ๒๕๓๖. 

ธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับบประประมวลธรรม. กรุงเทพมหา

 นคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 

ธรรมโกศาสจารย (พุทธทาสภิกขุ), พระ. โพธิปกขิยธรรม. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๒. 

ปราโมทย ปโมทิโต, พระมหา. พจนานุกรมธาตุ ภาษาบาลี. กรุงเทพมหานคร : บริษัทเอกพิมพไทย 

 จํากัด, ๒๕๔๑. 



 

๒๖๒ 
 

 

พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ ประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๑๑. 

 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๑. 

พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), พระ. พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ ประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี ๒๑. 

 กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผลิธัมม, ๒๕๕๖. 

พรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระ. พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย. พิมพครั้งท่ี ๑๑. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพบริษัท สหธรรมิก จํากัด, ๒๕๔๙. 

พิทูร มลิวัลย. คูมือการศึกษาโพธิปกขิยธรรม. กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศิกษาธิ 

 การ, ๒๕๒๘. 

พุทธทาสภิกขุ. สต.ิ พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : จักรานุกุลการพิมพ, ๒๕๒๘. 

พุทธโฆสเถระ, พระ. คัมภีรวิสุทธิมรรค. พิมพ ครั้งท่ี ๕. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงคพริ้นท 

จํากัด, ๒๕๔๗.  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย. วิสุทธิมรรคแปล ภาค ๓ ตอน ๒ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย. 

 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒. 

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยราชสถาน. กรุงเทพมหานคร : ศิริวัฒนา อินเตอรพ

 ริ้นท, ๒๕๔๖. 

เสวตร เปยมพงศสานต. พุทธวิปสสนา. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง 

 กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑. 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาปรินายก. สนิมอยูในใจ. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐. 

วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, นาย. คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๑. นครปฐม : มูลนิธิ 

 แนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑. 

วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, นาย. คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๔. พิมพครั้งท่ี ๓.  

นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๕. 

วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, นาย. คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๗. พิมพ ครั้งท่ี ๑๑.  

 นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑. 

วรรณสิทธิ ไวทยะเสวี, นาย. คูมือการศึกษา พระอภิธัมมัตถสังคหะ ปริจเฉทท่ี ๙. พิมพ ครั้งท่ี ๑๑.  

 นครปฐม : มูลนิธิแนบมหานีรานนท, ๒๕๕๑. 

อมรา มลิลา. หลง. กรุงเทพมหานคร : ขินอักษรการพิมพ, บางซ่ือ, ๒๕๔๖. 



 

๒๖๓ 
 

 

อัคร ศุภเศรษฐ. การบริหารอารมณ. กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยธรรมสากล, ๒๕๔๓.    

อาสภเถร  วัดมหาธาต,ุ ทาน. อุบายบรรเทาความโกรธ. กรุงเทพมหานคร : ร.พ. ประยูรวงศ ๕๘ เชิง

 สะพานพุทธฯ, ๒๕๑๐.       

 

 ๒) วิทยานิพนธ 

ฐิตินันดร กาญจนวิโรจน. “การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักอริยมรรค", วิทยานิพนธศาสนศาสตร

 ดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

ธีรวรรณ ธีระพงษ, นางสาว. “ผลของกลุมพัฒนาตนและการปรึกษาเชียงจิตวิทยาแนวพุทธเนนศีล

 และปญญาตอสัมพันธภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา และผลเนื่องตอความพอใจของผูรับ  

 บริการ”. วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๒๕๔๙. 
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ตําแหนง    - นักวิชาการอิสระ 

- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ 

- วิทยากรบรรยาย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

๔) ผศ.ดร.บุญรวม  คําเมืองแสน   

การศึกษา  - ศน.บ., (อังกฤษ), M.A. (Buddhist Studies), Ph.D  

  (Philosophy) 

ตําแหนง    - หัวหนาภาควิชาศาสนศาสตร 

 

 



 

 

 
ภาคผนวก ข  

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเคร่ืองมือวิจัย 

 



๒๗๕ 
 

 
 

  

 



๒๗๖ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒๗๗ 
 

 
 

 

 

 



๒๗๘ 
 

 
 

 



๒๗๙ 
 

 
 

 



 
 

 
ภาคผนวก ค  

แบบสัมภาษณ 

 



๒๘๑ 
 

 
 

แบบสัมภาษณเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง 

การบรรเทาอกุศลมลูดวยพละ ๕ 

THE RELIEF OF THE UNWHOLESOME ROOTS  WITH  

THE FIVE BALAS    

 

 

คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ 

 

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร.  ประธานกรรมการ 

พระมหาบุญไทย  ปฺุมโน, ดร.  อาจารยที่ปรึกษา  

รศ. ดร.ธวัช หอมทวนลม   กรรมการ 

 

ผูวิจัย 

 

พระกิตติ กิตฺติสาโร (จามเงิน) 

สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



๒๘๒ 
 

 
 

แบบสัมภาษณ 

เรื่อง “การบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕” 

 

แบบสัมภาษณชุดนี้ ใชสัมภาษณผูใหขอมูลทางดานการบรรเทาอกุศล เพื่อใหไดขอมูลตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยแบงแบบสัมภาษณออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที ่๑  :  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ 

ตอนที ่๒  :  ขอมูลเกีย่วกบัการบรรเทาอกุศลมูลดวยพละ ๕ 

 

ตอนท่ี ๑ :  ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูใหสมัภาษณ 

ช่ือผูใหสัมภาษณ…………………………………ตําแหนง…………………………………………. 

ระดับการศึกษา ..................................................................................................... 

หนวยงาน…………………………………………………………………………………………………. 

วันที่ใหสัมภาษณ…………………………………เวลา……………………………………………… 

สถานที่……………………………………………ผูสัมภาษณ……………………………………..... 

ประสบการณในการฝก ..................................................................................... 

อื่น ๆ ..................................................................................................................... 

 

 



๒๘๓ 
 

 
 

ตอนท่ี ๒ : ขอมูลเก่ียวกับการบรรเทาอกุศลมลูดวยพละ ๕ 

๒.๑ การบรรเทาอกุศลมูล  

 ๒.๑.๑ ทานเห็นวาแนวทางการบรรเทาความโลภควรเปนอยางไร   

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ๒.๑.๒ ทานเห็นวาแนวทางการบรรเทาความโกรธควรเปนอยางไร   

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

 ๒.๑.๓ ทานเห็นวาแนวทางการบรรเทาความหลงควรเปนอยางไร   

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

 

 

 



๒๘๔ 
 

 
 

 

๒.๒ ทานคิดวา พละ ๕ สามารถบรรเทาโลภมูลไดอยางไร  

 ๒.๒.๑ ความเช่ือ (ศรัทธาพละ) บรรเทาโลภมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 ๒.๒.๒ ความเพียร (วิริยพละ) บรรเทาโลภมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 ๒.๒.๓ ความระลึก (สติพละ) บรรเทาโลภมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 



๒๘๕ 
 

 
 

 

 ๒.๒.๔ ความตั้งม่ัน (สมาธิพละ) บรรเทาโลภมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ๒.๒.๕ ความรูท่ัว (ปญญาพละ) บรรเทาโลภมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๒.๓ ทานคิดวา พละ ๕ สามารถบรรเทาโทสมูลไดอยางไร  

 ๒.๓.๑ ความเช่ือ (ศรัทธาพละ) บรรเทาโทสมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 



๒๘๖ 
 

 
 

 

 ๒.๓.๒ ความเพียร (วิริยพละ) บรรเทาโทสมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 ๒.๓.๓ ความระลึก (สติพละ) บรรเทาโทสมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 ๒.๓.๔ ความตั้งม่ัน (สมาธิพละ) บรรเทาโทสมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



๒๘๗ 
 

 
 

 

 ๒.๓.๕ ความรูท่ัว (ปญญาพละ) บรรเทาโทสมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๒.๔ ทานคิดวา พละ ๕ สามารถบรรเทาโมหมูลไดอยางไร  

 ๒.๔.๑ ความเช่ือ (ศรัทธาพละ) บรรเทาโมหมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 ๒.๔.๒ ความเพียร (วิริยพละ) บรรเทาโมหมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 



๒๘๘ 
 

 
 

 

 ๒.๔.๓ ความระลึก (สติพละ) บรรเทาโมหมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

 

 ๒.๔.๔ ความตั้งม่ัน (สมาธิพละ) บรรเทาโมหมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ๒.๔.๕ ความรูท่ัว (ปญญาพละ) บรรเทาโมหมูลไดอยางไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



๒๘๙ 
 

 
 

 

๒.๕ ทานเห็นวาควรมีหลักธรรมใดบางท่ีควรนํามาสนับสนุนในการบรรเทาอกุศลมูล 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๒.๖ ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 

 
ภาคผนวก ง  

หนังสือขออนุญาตสัมภาษณจากทางบัณฑิตวิทยาลัย 

  



๒๙๑ 
 

 
 

 



๒๙๒ 
 

 
 

 



๒๙๓ 
 

 
 

  



๒๙๔ 
 

 
 

 



๒๙๕ 
 

 
 

 



๒๙๖ 
 

 
 

 



๒๙๗ 
 

 
 

 



๒๙๘ 
 

 
 



๒๙๙ 
 

 
 

  



๓๐๐ 
 

 
 

  



๓๐๑ 
 

 
 
 



๓๐๒ 
 

 
 

 



๓๐๓ 
 

 
 

 



 
 

 
ภาคผนวก จ  

ภาพถายบุคคลผูใหสัมภาษณ 

 



๓๐๕ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ Ven. Shravasti  Dhammika, Spiritual Advisor of Buddha Dhamma   

Mandala Society in Singapore, February 10, 2017.  

สัมภาษณ พระอาจารย ศ.ดร.คําหมาย ธมฺมสามิ, เจาอาวาสวัดออกฟอรดพุทธวิหาร, 

๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 



๓๐๖ 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

สัมภาษณ Dr.Thiri Nyunt, อาจารยประจํา สาขาวิปสสนา International 

TheravadaBuddhist Missionary University Yangon, ๗ เมษายน ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ พระอาจารย บัณฑิตะ เชียงตุง, เจาสํานักวิปสสนามินกุน เขตตองจี จังหวัด

รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร, ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐. 



๓๐๗ 
 

 
 

  

สัมภาษณ พระราชสิทธิมุนี วิ. (พระมหาบุญชิต าณสํวโร), รักษาการผูอํานวยการ

สถาบันวิปสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงสยาม สนามพล นักวิชาการศึกษาชํานาญ

การพิเศษ  อาจารยพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อาจารย

ประจําพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๑๘ สิงหาคม 

๒๕๖๐. 



๓๐๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ พระเทวินฺทาภิปาล วิปสสนาจารย วัดกรุงศา เมืองน้ําคํา รัฐฉาน 

สหภาพเมียนมาร, ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

สัมภาษณ พระมหายาจินต  ธมฺมธโร วิปสสนาจารย วัดพุทธปญญานันทาราม  

แวนคูเวอร ประเทศแคนาดา,  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐. 



๓๐๙ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมภาษณ พระหนอแลง เตชาโณ, เจาอาวาส วัดน้ําฮู นาบอย เมืองน้ําจาง       

รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร, ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐. 

 

สัมภาษณ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ 



๓๑๐ 

 

ประวัติผูวิจัย 

   
ช่ือ-สกุล   :  พระกิตติ  กิตตฺิสาโร  (จามเงิน)                                      

ชาติกาล  :  วันจันทร ท่ี ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐                                                         

ชาติภูมิ  :  เวียงเมืองสู ในรัฐฉาน สหภาพพมา 

ท่ีอยูปจจุบัน  :  วัดเรไร แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 

 

การศึกษา   

 พ.ศ.  ๒๕๔๘ :  สาสนธชธมฺมาจริย  (เทียบเทา ป.ธ. ๙ ของประเทศไทย) 

      วัดปฎกัต   เวียงปางหลวง  รัฐฉาน  สหภาพพมา 

 พ.ศ.  ๒๕๕๕ :  ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)   

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 พ.ศ.  ๒๕๕๖ - :  ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาพุทธศาสนศึกษา)   

       ๒๕๖๐     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

 

อุปสมบท  

 พ.ศ. ๒๕๔๐   :  วัดจขัดแวง เมืองพะโค เขตพะโค หรือเขตหงสาวดี    

        สหภาพพมา  

 

ประสบการณทํางาน  

 พ.ศ. ๒๕๔๐ –       :  เปนครูพระโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดปฎกัต เวียงปางหลวง 

 ๒๕๔๘    รัฐฉาน สหภาพพมา 

     

 พ.ศ. ๒๕๕๓-   :  ครูสอนแผนกนักธรรม วัดเรไร เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 ๒๕๕๕   
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	๑. ๒  วัตถุประสงค์ในการวิจัย
	๑.๒.๑  เพื่อศึกษาอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา
	๑.๒.๒  เพื่อศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา
	๑.๒.๓   เพื่อบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา
	๑.๒.๔ เพื่อนำเสนอแนวทาง และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา”
	๑.๓  ขอบเขตของการวิจัย
	ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิธีบรรเทาเรื่องความโลภ (โลภมูล)  ความโกรธ (โทสมูล)  ความหลง (โมหมูล) โดยศึกษาจากข้อมูลต่าง ๆ จากในพระไตรปิฎก พร้อมทั้งคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสสอื่น ๆ หนังสือทั่วไปทางพุทธศาสนา เอกสาร และงานเขียนต่าง ...
	การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ๑๔ รูป/คน โดยพิจารณาจากผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกขน มีการศึกษาพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติ  และปฏิบัติ  มีผลงานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  เช่น การสอน การบรรยายธรรม เขียนหนังสือ เป็นต้น  และเป็นผู้ที่มีการดำเนินช...
	๑.๔  วิธีดำเนินการวิจัย
	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมีวิธีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก (Review Literature) ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภา...
	๑.๕.๑ ได้ขอคำแนะนำปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว มีการศึกษาอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนาด้วยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารขั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ พระไตรปิฎก และข้อมูลจากขั้นทุติยภูมิ (Secon-dary Sources) ม...
	๑.๕.๒ ได้ขอคำแนะนำปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว มีการศึกษาพละ ๕ ในพระพุทธศาสนาด้วยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก อรรถกถา ปกรณ์วิเสส พระอภิธัมมัตถสังคหะ อื่น ๆ และตลอดทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องมาศึกษาวิเคราะห์แล้วมารายงานผลการศึ...
	๑.๕.๓ ได้ขอคำแนะนำปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว ในการศึกษาเพื่อบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนานี้ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพระพุทธศาสนา ๑๔ รูป/คน โดยพิจารณาจาก ผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชน มีการศ...
	๑.๕.๔ ในการนำเสนอแนวทางและการสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา” นี้ได้ขอคำแนะนำปรึกษาความเห็นจากคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์แล้ว มาศึกษาวิเคราะห์ด้วยการพรรณนา
	ในการสัมภาษณ์  ผู้วิจัยได้มีหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์จากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย มหามกุฎราชวิทยาลัย เพื่อติดต่อขออนุญาตสัมภาษณ์และไปสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่ท่านเหล่านั้นสะดวก  ในการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้ขออนุญาตบันทึกเทปการให้สัมภาษณ์  หลังจากนั้นผู้วิจ...
	๑.๕  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกรอบแนวคิดและแนวทางในการศึกษาผู้วิจัยได้รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง  การบรรเทาความโลภ  ความโกรธ  ความหลงด้วยพละ ๕ ไว้ดังนี้
	๑.๕.๑ เอกสารที่เกี่ยวข้อง
	ท่านอาสภเถร วัดมหาธาตุ  ได้เขียนหนังสือเรื่อง “อุบายบรรเทาความโกรธ” มีข้อสรุปได้ว่า อุบายบรรเทาความโกรธมี ๑๐ ประการ คือ
	๑. ด้วยกลับเข้าฌานใหม่
	๒. ด้วยพิจารณาถึงพระพุทธโอวาท
	๓. ด้วยมองคนในแง่ดี
	๔. ด้วยการพร่ำสอนตนเอง
	๕. ด้วยพิจารณาถึงธรรม
	๖. ด้วยพิจารณาถึงพระพุทธจริยาในปางก่อน
	๗. ด้วยพิจารณาความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏ
	๘. ด้วยพิจารณาถึงอานิสงส์เมตตา
	๙. ด้วยพิจารณาแยกธาตุ
	๑๐. ด้วยการให้ปันสิ่งของ7F
	๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ
	๑.๖.๑ ทำให้ทราบถึงเรื่องอกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา
	๑.๖.๒ ทำให้ทราบพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา
	๑.๖.๓  ทำให้ทราบการบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา
	๑.๖.๔ ทำให้สามารถนำเสนอแนวทางและองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับรูปแบบการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา
	๑.๗.๕ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา คือ   ๑) การศรัทธาในพระรัตนตรัย ผลของกรรม จะทำให้เกิดการทำบุญ ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา ๒) การตั้งความเพียรในการละความชั่ว และทำความดีอย่างต่อเนื่อง จิตใจจึงจะสงัดจากอกุศลธรรม ๓...
	ในการเจริญพละ ๕ นั้น จะต้องปรับให้เสมอกัน ได้แก่ ๑) ศรัทธา และปัญญาให้เสมอกัน   ๒) สมาธิ และวิริยะให้เสมอกัน ส่วนสตินั้นไม่มีเกิน จะต้องมีทุกขณะ
	๑.๘  คำนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย
	การบรรเทา หมายถึง การทำให้ความโลภ ความโกรธ ความหลงเบาบางลงจนไม่ปรากฏ
	อกุศลมูล หมายถึง รากเหง้าของอกุศล  หรือ ต้นตอของความชั่วทั้งปวง ได้แก่  โลภมูลจิต ๘ ดวง, โทสมูลจิต ๒ ดวง, โมหมูลจิต ๒ ดวง
	โทสมูล หมายถึงจิตที่มีรากเง้าเค้ามูลเกิดมาจาก ความไม่ชอบใจ เสียใจ กลุ้มใจ รำคาญใจ หงุดหงิด โกรธ เกลียด กลัว ประทุษร้าย ทำลาย
	พละ ๕ หมายถึง ธรรมอันเป็นกำลังที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรคซึ่งเป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ ได้แก่ สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ
	สัทธาพละ หมายถึง ความเชื่อถือเลื่อมใส เป็นกำลังทำให้อดทนไม่หวั่นไหว ได้แก่ สัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และกฎแห่งกรรม
	วิริยะพละ หมายถึง ความเพียรระวังไม่ให้บาปใหม่เกิดขึ้นในจิตของตน เพียรละบาปเก่าที่มีอยู่ในจิตของตน เพียรเจริญให้กุศลเกิดขึ้นในจิตของตน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมิให้เสื่อม
	สติพละ  หมายถึง ความระลึกได้ในอารมณ์สติปัฏฐานเป็นกำลัง ทำให้อดทนไม่ หวั่นไหว และย่ำยี มุฏฐสติ คือ ความพลั้งเผลอหลงลืม อันเป็นข้าศึกองค์ธรรม ได้แก่ สติเจตสิก
	สมาธิพละ หมายถึง ความตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์กัมมัฏฐาน เป็นกำลังให้อดทน ไม่หวั่นไหว และย่ำยีวิกเขปะ คือความฟุ้งซ่านอันเป็นข้าศึกองค์ธรรมได้แก่ เอกัคคตาเจตสิกที่ในติเหตุกชวนจิต ๓๔
	ปัญญาพละ หมายถึง ความรอบรู้เหตุผลตามความเป็นจริง เป็นกำลัง ทำให้อดทน ไม่หวั่นไหว และย่ำยีสัมโมหะ คือความมืดมน หลงงมงาย อันเป็นข้าศึก องค์ธรรม ได้แก่ปัญญาเจตสิก
	การบูรณาการการบรรเทาอกุศลมูลด้วยพละ ๕ ในพระพุทธศาสนา หมายถึงการทำให้ความโลภ ความโกรธ และความหลงเบาบางลงจนไม่ปรากฏ โดยใช้ธรรมอันเป็นกำลังที่เกื้อหนุนแก่อริยมรรคซึ่งเป็นธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ ได้แก่ สัทธาพละ วิริยะพละ สติพละ สมาธิพละ ปัญญาพละ

	05 บทที่ 2
	บทที่  ๒
	อกุศลมูล และการบรรเทาอกุศลมูลในพระพุทธศาสนา
	ในพระธัมมสังคณีสรุปไว้ความหมายของความโลภว่า “โลภะ มีในสมัยนั้น เป็นไฉน การโลภ กิริยาที่โลภ ความโลภ การกำหนัดนัก กิริยาที่กำหนัดนัก ความกำหนัด ความเพ่งเล็ง อกุศลมูลคือโลภะ ในสมัยนั้น อันใด นี้ชื่อว่า โลภะ มีในสมัยนั้น”25F
	อรรถกถาจารย์อธิบายขยายความหมายของความโลภดังกล่าวว่า
	สภาวะที่ชื่อว่าโลภะ เพราะอรรถว่าอยากได้ อาการที่โลภ ชื่อว่า        ลุพภนา (กิริยาที่โลภ) จิตที่สัมปยุตด้วยโลภะ หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยความ โลภ ชื่อว่าลุพภิตะ ภาวะแห่งจิตที่สัมปยุตด้วยโลภะหรือแห่งบุคคลผู้ ประกอบด้วยความโลภ ชื่อว่าลุพภิตัตตะ (ความโล...
	เพื่อจะได้มีความชัดเจนเรื่องความโลภนั้น อรรถกถาอาจารย์ได้กล่าวถึงลักษณะของโลภะในอรรถกถาของธรรมสังคณี ที่เรียกว่าอัฏฐสาลินีดังต่อไปนี้ เมื่ออาการของจิตมีองค์ประกอบครบทั้ง ๔ ก่อนจึงจะเป็นความโลภ องค์ประกอบของความโลภนั้นเรียกว่า ลักขณาทิจตุกะ มีดังต่อนี...
	คำว่า “โลภ” ศัพท์เดิม มาจาก ลุภ ธาตุ (คิทฺธิยํ) ในความละโมบ, มักมาก, อยากได้, ลง ย ปัจจัย แปลที่สุดธาตุกับ ย ปัจจัย เป็นพภฺ มีรูปวิเคราะห์ว่า ลุพฺภตีติ โลโภ หมายถึง สภาวะที่ทำจิตให้ละโมบหรืออยากได้33F  ในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ (สัมผัสทางกาย) น...
	คำว่า “โลภ” มาจาก ลุภฺ ธาตุ (อิจฺฉาย์+ ณ) โลภ, ตัณหา, ความอยาก, ความต้องการ, ความโลภ, มีรูปวิเคราะห์ว่า ลุพฺภนํ โลโภ ความอยาก ชื่อว่า โลภะ (ลบ ณ, วุทธิ อุ เป็นโอ)34F  ดังความว่า “โลภ จิตฺตสฺส อุปกิเลโส, โลภะ เป็นอุปกิเลสของจิต”35F  หมายถึง เมื่อเกิดค...
	๒.๓.๑ ความโกรธ (โทสมูล) ในพระไตรปิฎก
	ความหมายความโกรธมีปรากฏในพระไตรปิฎกมี ๓ ปิฎก คือ ๑) ความโกรธที่ปรากฏในพระวินัยปิฎก ๒) ความโกรธที่ปรากฏในพระสุตันตปิฎก และ ๓) ความโกรธที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎก มีดังนี้
	(๑) ความโกรธด้วยการทำลายผู้อื่นในพระวินัยปิฎก
	ในพระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ สังฆาทิเสสกัณฑ์ กล่าวถึง กรณีที่พระะเมตติยะกับพระภุมมชกะเกิดความผิดหวังแล้ว ทำลายให้พระภิกษุอื่นให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงนั้น เรียกว่า ความโกรธ
	สมัยพุทธกาลมีคหบดีผู้ชอบถวายอาหารที่ดีแก่พระสงฆ์เป็นประจำ วันละ ๔ รูป ขณะนั้นท่านคหบดีไปสู่อารามด้วยกรณียะบางอย่างแล้วเข้าไปหาท่านพระทัพพมัลลบุตรถึงที่สำนัก ได้เรียนถามท่านว่า “ภัตตาหารเพื่อจะฉันในวันพรุ่งนี้ที่เรือนของเกล้ากระผม พระคุณเจ้าจัดถวายแก่...
	ขณะนั้น ท่านคหบดีได้มีความน้อยใจว่า ไฉนภิกษุผู้ลามกจักฉันภัตตาหารในเรือนเราเล่าแล้วไปเรือนสั่งหญิงคนใช้ไว้ว่า แม่สาวใช้ เจ้าจงจัดอาสนะไว้ที่ซุ้มประตูแล้วอังคาสภิกษุผู้จะมาฉันภัตตา หารในวันพรุ่งนี้ ด้วยปลายข้าว มีน้ำส้มเป็นกับ หญิงคนใช้รับคำของท่านคหบ...
	หญิงใช้นั้นได้แลเห็นพระเมตติยะและพระภุมมชกะ กำลังเดินมาแต่ไกล ครั้นแล้วจึงปูอาสนะถวายที่ซุ้มประตู จึงพระเมตติยะและพระภุมมชกะปรึกษากันว่า อาวุโส เมื่อวานนี้เอง ท่านคหบดีไปสู่อารามในสำนักพระทัพพมัลลบุตร พวกเราคงถูกพระทัพพมัลลบุตร ยุยงในสำนักคหบดีเป็นแ...
	ครั้งนั้นแล ภิกษุณีเมตติยาเข้าไปหาพระเมตติยะและพระภุมมชกะถึงสำนัก พระภิกษุดังกล่าว ได้กล่าวว่า “มาเถิด น้องหญิง เธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วจึงกราบทูล อย่างนี้ว่า พระพุทธเจ้าข้า กรรมนี้ไม่มิดเม้น ไม่สมควร ทิศที่ไม่มีภัย ไม่มีจั...
	ดังที่กล่าวมาข้างต้นว่าถ้าภิกษุรูปใดมีความขัดเคือง มีโทสะภิกษุรูปนั้นแล้ว ใส่ความภิกษุด้วยอาบัติปาราชิกที่ไม่มีมูล โดยมุ่งหมายว่าจะทำให้ภิกษุนั้นพ้นจากพรหมจรรย์นี้ได้ นั้นความโกรธ
	๒) ความโกรธในการเสียใจ
	อีกประการหนึ่ง ในพระวินัย เมื่อพระรูปใดรูปหนึ่งเกิดความรู้สึกเสียใจต่อการกระทำที่ชั่วของตนในอดีตนั้นก็เรียกว่ากุกกุจจะ เจตสิกดังกล่าวเป็นกลุ่มความโกรธเช่นกัน ครั้งหนึ่งพระสุทินน์มีการเสพเมถุนกับภรรยาเก่าแล้วเสียใจที่หลัง การที่เสียใจดังกล่าวภาษาบาลีแ...
	จึงบรรดาภิกษุที่เป็นสหายของท่านพระสุทินน์ ได้กล่าวคำนี้กะท่านพระสุทินน์ว่า อาวุโส     สุทินน์ เมื่อก่อนคุณเป็นผู้มีผิวพรรณ มีอินทรีย์สมบูรณ์ มีสีหน้าสดใส มีฉวีวรรณผุดผ่องมีน้ำมีนวล บัดนี้ ดูคุณซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณคล้ำ มีผิวเหลืองขึ้นๆ มีเนื้อตั...
	อาวุโสทั้งหลาย ความจริง มิใช่ว่าผมจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์ พระสุทินน์ค้านแล้วแถลงความจริงว่า เพราะบาปกรรมที่ผมทำไว้มีอยู่ ผมได้เสพเมถุนธรรมในปุราณทุติยิกา ผมจึงได้มีความรำคาญ ความเดือดร้อนว่า มิใช่ลาภของเราหนอ ลาภของเราไม่มีหนอ เราได้ชั่วแล้วหนอ เร...
	จิตใจที่หดหู่ การที่เกิดทุกข์โทมนัสนั้นเป็นจิตที่เกิดพร้อมกับโทสะจิต จึงกล่าวได้ว่าจิตดังกล่าว คือ ความโกรธที่ปรากฏในพระวินัย
	๓) ความโกรธด้วยความน้อยใจ
	ความแค้นใจ ความขุ่นเคือง ความน้อยใจดังกล่าวก็ คือ ความโกรธเช่นกัน ดังนั้น ในพระ     สีลักขันธวรรค  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่า
	ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่น จะพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม หรือติ พระสงฆ์ก็ตาม เธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาต โทมนัส แค้นใจในคนเหล่านั้น  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนเหล่าอื่นพึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ก็ตาม ถ้าเธอ ทั้งหลาย จักขุ่นเคือง หรือจักน้อยใจใ...
	พระสุตันตปิฎก มัชฌิมปัณณาสก์ กล่าวถึง เรากล่าวไว้แล้วเช่นนี้ว่า “บุคคลพึงละการนินทา และการประทุษร้ายได้ เพราะอาศัยการไม่นินทา และการไม่ประทุษร้าย” เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้...
	เมื่อบุคคลพึงละความโกรธแค้นได้เพราะอาศัยความไม่โกรธแค้น เพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้น คือ อริยสาวกในธรรมวินัยนี้เห็นประจักษ์ชัดดังนี้ว่า “เราเป็นผู้มีความโกรธแค้น  เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใด เราพึงปฏิบัติเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นเสีย หนึ...
	ดังนั้น  เหล่าอริยสาวกทั้งหลายเป็นผู้ตัดการนินทา และการประทุษร้ายซึ่งเป็นอารมณ์แห่งความโกรธ เหล่าอริยสาวกทั้งหลายปฏิบัติเพื่อละ เพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้น เมื่อบุคคลไม่มีความโกรธแค้น อาสวะ และความเร่าร้อนที่ทำความโกรธแค้นเหล่านั้นจะไม่มี ในพระสุตันตปิ...
	๔) ผลกระทบจากความโกรธ
	ในพระสูตรกล่าวถึง คนผู้เป็นข้าศึกกันในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข้าศึกกัน ธรรม ๗ ประการ และเมื่อเกิดความโกรธจะเกิดผลกระทบ ๗ ประการดังต่อไปนี้
	๕) อภิธรรมปิฎก ธัมมสังคณี กล่าวถึงบรรดาสภาวธรรมของโทสะดังนี้
	โทสะเป็นไฉน อาฆาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่า ผู้นี้ได้กระทำความเสื่อมเสียแก่เรา อาฆาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่า ผู้นี้กำลังทำความเสื่อมเสียแก่เรา อาฆาตย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยคิดว่า ผู้นี้จักทำความเสื่อมเสีย ฯลฯ กำลังทำความเสื่อมเสีย ฯลฯ จักทำความเสื่อมเสียแก...
	ที่ภาษาไทยเรียกว่าความโกรธนั้นมาจากภาษาบาลีคำว่า “โกธะ” หมายถึง “ความปองร้าย ความมุ่งร้าย ความขัดเคือง  ความขุ่นเคือง ความพยาบาทแห่งจิต  ความประทุษร้ายในใจ  ความชัง กิริยาที่ชัง ความเป็นผู้ชัง ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ความเป็นผู้พยาบาท ความพิโรธ คว...
	ในพระอภิธรรม บทมาติกานั้น แต่ละบทจะมีคู่กัน ๓ อย่าง ได้แก่ ๑. กุสลา ธัมมา ๒. อกุสลา ธัมมา ๓. อัพยากตา ธัมมา เป็นต้นไป ประมัตถธรรม ๔ ทั้งหมดนั้น จะจัดสรรเข้าในแต่ละบท เมื่อสรุปสภาวะของความโกรธต่าง ๆ ตามที่มาติกาแล้วมีดังต่อไปนี้
	เมื่อศึกษาความโกรธแล้วจะได้เห็นว่า ความโกรธมีความหมายมากมาย เพื่อจะได้มีความชัดเจนนั้น อรรถกถาจารย์กล่าวไว้ข้อสรุปในอัฏฐสาลินีอรรถกถา ซึ่งเป็นอรรถกถาของธัมมสังคนีว่า เมื่ออาการของจิตมีองค์ประกอบครบทั้ง ๔ ก่อนจึงจะเป็นความโกรธ องค์ประกอบของความโกรธนั้...
	๔) ความโกรธด้วยการจองเวร
	อีกประการหนึ่ง การไม่พอใจซึ่งกันและกัน การจองเวรกันก็ คือ โทสะ อย่างเช่น บุตรกุฎุมพีคนหนึ่ง แต่งงานกับนางกมาริกาที่เป็นหมัน ต่อมาได้แต่งงานใหม่กับหญิงอีกคนหนึ่งเพื่อจะได้มีบุตร เมียหลวงเกิดความไม่พอใจกับเมียน้อย ลำดับนั้น หญิงหมันจึงพูดกะนางนั้นว่า “...
	นางตั้งความปรารถนาว่า “เราถูกมันให้ฉิบหายแล้ว, มันเองนำเรามา ทำทารกให้ฉิบหายถึง ๓ คนแล้ว บัดนี้ เราเองก็จะฉิบหาย บัดนี้ เราจุติจากอัตภาพนี้ พึงเกิดเป็นนางยักษิณี อาจเคี้ยวกินทารกของมันเถิด” ดังนี้แล้ว ตายไปเกิดเป็นแม่แมวในเรือนนั้นเอง ฝ่ายสามีจับหญิง...
	จำเนียรกาลไม่นาน แม่ไก่ได้ตกฟองหลายฟอง แม่แมวมากินฟองไก่เหล่านั้นเสีย ถึงครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ มันก็ได้กินเสียเหมือนกัน แม่ไก่ทำความปรารถนาว่า “มันกินฟองของเราถึง ๓ ครั้งแล้ว เดี๋ยวนี้ มันก็อยากกินตัวเราด้วย เดี๋ยวนี้ เราจุติจากอัตภาพนี้แล้ว พึงได้กิ...
	ฝ่ายแม่แมวได้เกิดเป็นแม่เนื้อ ในเวลาแม่เนื้อนั้นคลอดลูกแล้วๆ แม่เสือเหลืองก็ได้มากินลูกทั้งหลายเสียถึง ๓ ครั้ง เมื่อเวลาจะตาย แม่เนื้อทำความปรารถนาว่า “พวกลูกของเรา แม่เสือเหลืองตัวนี้กินเสียถึง ๓ ครั้งแล้ว เดี๋ยวนี้มันจักกินตัวเราด้วย เดี๋ยวนี้ เราจ...
	ฝ่ายแม่เสือเหลืองจุติจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้เกิดเป็นกุลธิดา ในเมืองสาวัตถี นางถึงความเจริญแล้ว ได้ไปสู่ตระกูลสามีในบ้านริมประตู (เมือง)
	ในกาลต่อมา นางได้คลอดบุตรคนหนึ่ง นางยักษิณีจำแลงตัวเป็นหญิงสหายที่รักของเขามาแล้ว ถามว่า “หญิงสหายของฉันอยู่ที่ไหน” พวกชาวบ้านได้บอกว่า “เขาคลอดบุตรอยู่ภายในห้อง” นางยักษิณีฟังคำนั้น แสร้งพูดว่า “หญิงสหายของฉันคลอดลูกเป็นชายหรือหญิงหนอ ฉันจักดูเด็กนั...
	๕) ความโกรธด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น
	การทำให้ผู้อื่นได้เกิดความทุกข์ก็คือ อาการของความโกรธ ขณะที่ทำร้ายคนอื่นนั้นแม้ว่าทำด้วยรอยยิ้มก็เรียกว่าโทสะเช่นกัน การกระทำดังกล่าวย่อมทำให้ส่งผลเกิดความทุกข์ทั้งผู้กระทำและ ผู้ถูกกระทำ เช่น เมื่อพระอัครมเหสีของพระเจ้าพาราณสี ผูกอาฆาตในหญิงนักฟ้อนข...
	แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่เกิดความโกรธนั้น จะไม่รับฟังคำสั่นสอนโอวาทที่มีคุณค่าจากบัณฑิตทางหลาย ความโกรธนั้นมีลักษณะที่เบียดเบียน ย่อมทำลายตนเองและผู้อื่นไม่ได้อยู่อย่างสุขสบาย มีลักษณะที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
	๒.๓.๓ ความโกรธ (โทสมูล) ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสส
	สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆมหาปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได้กล่าวไว้ว่าในหนังสือสนิมในใจ ว่า “ความคิดประทุษร้ายบุคคลที่มีจิตเต็มไปด้วยโทสะ จะมีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ เมื่อโทสะเกิดแก่บุคคลใด ย่อมทำให้บุคคลนั้นมีจิตใจเดือดร้อน...
	๑) โทสมูลจิต ๒
	ในพระอภิธัมมัตถสังคหะกล่าวว่าความโกรธทั้งปวงนั้น หากมาสรุปแล้วมีแค่ ๒ อย่าง คือ   โทสมูลจิต หรือ ปฏิฆจิต ซึ่งมี ๒ ดวง คือ
	๑) โทมนสฺสสหคตํ ปฏิฆสมฺปยุตฺตํ อสงฺขาริกํ98F   จิตเกิดพร้อมด้วยความเสียใจ ประกอบด้วยความโกรธ เกิดขึ้นเองโดยไม่มีสิ่งชักชวน
	ในการบรรเทาโทสะนั้น อันดับแรกจะต้องมีสติว่า ตนกำลังโกรธอยู่ ต่อมาค้นหาวิธีการบรรเทาโทสะตามที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วปฏิบัติตาม ดังนั้น พระหน่อแลง เตชะญาณะจึงกล่าวว่า “ในขณะที่เกิดโทสะนั้น ต้องกำหนดให้รู้ทันว่า ตนกำลังเกิดโทสะอยู่”105F  ต่อไปปฏิบัติตามคำส...
	๑) บรรเทาความโกรธด้วยกลับเข้าฌานใหม่ เช่น ถ้าโยคีส่งจิตไปในคนผู้เป็นคู่เวรกันนั้นความ โกรธแค้นย่อมเกิดขึ้นมาเสีย เพราะหวนนึกถึงความผิดที่เขาได้ก่อกรรมทำเวรให้ไว้แต่ก่อน เมื่อเป็นเช่นนี้โยคีบุคคลจงหวนกลับไปเข้าเมตตาฌาน ที่ตนได้ทำให้เกิดแล้วในบุคคลจำพวก...
	๒) โดยพิจารณาถึงพระพุทธโอวาทที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ อย่างเช่น
	ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนผู้เป็นข้าศึกกันในโลกนี้ย่อมปรารถนาต่อคนผู้เป็นข้าศึกกันอย่างนี้ว่า
	(๑) ขอให้บุคคลผู้นี้มีผิวพรรณทรามเถิดหนอ เพราะคนผู้เป็นข้าศึกกันย่อมไม่ยินดีให้คนที่เป็นข้าศึกกันมีผิวพรรณงาม
	(๒) ขอให้บุคคลผู้นี้พึงนอนเป็นทุกข์เถิดหนอ เพราะผู้โกรธ ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว ย่อมนอนเป็นทุกข์
	(๓) ขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีความเจริญเลย เพราะผู้โกรธ ถูกความโกรธครอบงำถือเอาแล้ว เป็นข้าศึกแก่กันและกัน ย่อมเป็นไปเพื่อความฉิบหายมิใช่ประโยชน์เกื้อกูล เพื่อทุกข์ตลอดกาลนาน
	(๔) ขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามีโภคะเลย คนผู้โกรธถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว แม้จะมีโภคะที่ตนหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสั่งสมได้ด้วยกำลังแขน อาบเหงื่อต่างน้ำ เป็นของชอบธรรม ได้มาโดยธรรมพระราชาทั้งหลายย่อมริบโภคะของคนขี้โกรธเข้าพระคลังหลวง
	(๕) ขอให้บุคคลผู้นี้อย่ามียศเลย ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะคนผู้โกรธ ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว แม้จะได้ยศมาเพราะความไม่ประมาท ก็เสื่อมจากยศนั้นได้
	(๖) ขอให้บุคคลนี้อย่ามีมิตรเลย เพราะคนผู้โกรธ ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว แม้เขาจะมีมิตรอำมาตย์ญาติสาโลหิต มิตรอำมาตย์ญาติสาโลหิตเหล่านั้น ก็เว้นเขาเสียห่างไกล
	(๗)  ขอให้บุคคลนี้ เมื่อตายไป พึงเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เพราะคนผู้โกรธ ถูกความโกรธครอบงำย่ำยีแล้ว ย่อมประพฤติทุจริตด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ครั้นตายไป ย่อมเข้าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
	ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้เป็นธรรมข้อที่ ๗ เป็นความมุ่งหมายของคนผู้เป็นข้าศึกกันเป็นความต้องการของคนผู้เป็นข้าศึกกัน ย่อมมาถึงหญิงหรือชายผู้มีความโกรธ106F
	๓) โดยมองคนในแง่ดี คือ ถ้าคุณธรรมส่วนใต ๆ ก็ตามที่คนคู่เวรนั้นมีอยู่ เช่นความเรียบร้อย
	ความสะอาดของเขาบางประการเมื่อนำมาพิจารณาตูให้ดีแล้วสามารถที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสพอใจขึ้นได้ ก็จงระลึกเอาคุณธรรมส่วนนั้น ๆ มาบรรเทาความอาฆาตเคียดแค้น
	๔) โดยการพร่ำสอนตนด้วยอุบายวิธีดังต่อไปนี้  “ก็เมื่อคนผู้เป็นคู่เวรทำให้ทุกข์ให้แก่เจ้าได้ ก็แต่ตรงที่ร่ายกายของเจ้า เหตุไฉนเจ้าจึงปรารถนาที่หอบเอาความทุกข์นั้นมาใส่ไว้ในจิตใจของตน อันมิใช้วิสัยที่คนคู่เวรจะพึงทำให้ได้เล่า” เป็นต้นไป
	๕) โดยพิจารณาถึงกรรมนั้น จงพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนเป็นอันดับแรกดังต่อไปนี้ “เจ้าโกรธคนอื่นเขาแล้วจักได้ประโยชน์อะไร กรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเจ้านี้ มันจักบันดาลให้เป็นไปเพื่อนความฉิบหายแก่เจ้าเองมิใช้หรือ ด้วยว่า เจ้าเป็นผ...
	๖) โดยพิจารณาถึงพระพุทธจริยาในปางก่อน ดังต่อไปนี้ “พระบรมศาสดาของเจ้าในบปางก่อนแต่ยังมิได้ตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ อยู่ถึง ๔ อสงไขย กับแสนมหากัปนั้นพระองค์ก็มิได้ทรงทำพระหฤทัยให้โกรธเคืองแม้ในศัตรูทั้งหลาย ผู้พย...
	๗) โดยพิจารณาความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏอันยาวนาน โดยอุบายวิธีดังต่อไปนี้ “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ที่เกิดมาในโลกนี้นั้น ที่จะไม่เคยเป็นมารดากัน ไม่เคยเป็นบิดากัน ไม่เคยเป็นพี่น้องชายกัน ไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงกัน ไม่เคยเป็นบุตรกัน และไม่เคยเป็นธิดาก...
	๘) โดยพิจารณาถึงอานิสงส์เมตตา ด้วยอุบายวิธีดังต่อไปนี้ “ผู้เจริญเมตตาภาวนาพึงหวังได้แน่นอน ซึ่งอานิสส์ ๑๑ ประการ ได้แก่ นอนเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายคอยเฝ้ารักษา ไฟ ยาพิษหรือศั...
	๙) จงนึกเอาคนคู่เวรนั้นมาพิจารณาแยกออกให้เห็นเป็นเพียงสักว่าธาตุส่วนหนึ่ง ๆ ด้วยอุบายวิธีดังนี้ พึงพร่ำสอนตนโดยวิธีแยกธาตุว่า “ในอาการ ๓๒ เจ้าโกรธผมหรือ ขนหรือ เล็บหรือ ฟันหรือ หนังหรือ หรือ โกรธ เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อกระดูก ม้าม หรือโกรธ หัวใจ ตับ พ...
	“หรือ ในธาตุ ๔ เจ้าโกรธ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม หรือ”
	๑๐) โดยการให้ปันสิ่งของ108F
	สามเหตุที่ทำให้โกรธมีมากหมาย เช่น ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ถูกหักหลังรังแก ถูกปัดแข้งปัดขา ถูกข้ามหน้าข้ามตา ถูกด่าว่าเสียหาย ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกติฉินนินทา สาเหตุแม้จะมีมากจนดูเหมือนว่า ไม่อาจจะบรรยายได้หมด แต่ในขุททกนิกาย มหานิทเทสกล่าว สาเหตุแห่งความอา...
	ประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเราแล้ว (๕) เขากำลังประพฤติสิ่งไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา (๖) เขาจักประพฤติสิ่งไม่ประโยชน์แก่บุคคลผู้เป็นที่รักที่ชอบใจของเรา  (๗) เขาได้ประพฤติสิ่งเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ไม่เป็นที่รักที่...
	๒.๔  ความหลง (โมหมูล)
	การไม่รู้ตามความจริง ในอริยสัจ ๔ การที่ไม่เห็นตามความความเป็นจริง เช่น สิ่งที่เป็น      อนิจจธรรมนั้น มองเห็นว่าเป็นนิจจธรรมเป็นต้นไป ดังนั้น ในพระอภิธรรมปิฎก กล่าวสรุปไว้ความหมายของ โมหะ ว่า
	ความไม่รู้ ความไม่เห็น ความไม่ตรัสรู้ ความไม่รู้โดยสมควร ความไม่รู้ตาม ความเป็นจริง ความไม่แทงตลอด ความไม่ถือเอาให้ถูกต้อง ความไม่หยั่งลงโดย รอบคอบ ความไม่พินิจ ความไม่พิจารณา ความไม่กระทำให้ประจักษ์ ความทราม ปัญญา ความโง่เขลา ความไม่รู้ชั...
	๔) การเรียกชื่อของความหลงตามในบทมาติกามีดังต่อไปนนี้
	ในพระอภิธรรม บทมาติกานั้น แต่ละบทจะมีคู่กัน ๓ อย่าง ได้แก่ ๑. กุสลา ธัมมา ๒. อกุสลา ธัมมา ๓. อัพยากตา ธัมมา เป็นต้นไป ประมัตถธรรม ๔ ทั้งหมดนั้น จะจัดสรรเข้าในแต่ละบท เมื่อสรุปสภาวะของความหลงต่าง ๆ ตามที่ติกมาติกาแล้วมีดังต่อไปนี้
	ความไม่รู้นั้นมีประเภทหลายอย่าง โดยวิภาคโดยนัยเป็นต้นว่า ความไม่รู้ในทุกข์ ความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ ความไม่รู้ในการดับทุกข์ ความไม่รู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ท่านกล่าวว่า โมหะ เพราะอรรถว่าเป็นเหตุให้หลง หรือหลงไปเอง หรือเป็นเพียงความหลงเท่...
	สรุปได้ว่า อรรถกถาจารย์กล่าวถึง ความหลง คือ การที่ไม่มีปัญญาจักษุ สำหรับหลุดพ้นจากวัฏสงสาร การที่ไม่มีปัญญาจักษุจะทำให้ความยึดแน่นในอารมณ์ต่าง ๆ ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ แล้วทำความไม่พอใจ หรือ ความเครียดเกิดขึ้นตาม ๆ อีก
	๒.๔.๓ ความหลง (โมหมูล) ในคัมภีร์ปกรณ์วิเสส
	ในการกระทำอกุศลทุกชนิด ย่อมมีโมหมูลจิตเกิดร่วมด้วยทั้งสิ้น ตามในคัมภีร์พระอภิธมฺมตฺถสงฺห กล่าว “อกุสเลสุ ปน โมโห อหิริกํ อโนตฺตปฺปํ อุทฺธจฺจญฺจาติ จตฺตาโรเม เจตสิกา     สพฺพากุสลาสาธารณา นาม สพฺเพสุปิ ทฺวาทสากุสเลสุ ลพฺพติ”144F  เพราะว่าโมหะเป็นรากเห...
	อีกประการหนึ่ง ความหลงมีสภาวะดังต่อไปนี้
	๑) ความหลงมีสภาวะเป็นอาสวะ อวิชโชฆะ ห้วงแห่งความหลง พาให้สัตว์ลุ่มหลงจมอยู่ในความไม่รู้เหตุ ผลตามความเป็นจริงจึง โลภ โกรธ หลง องค์ธรรมได้แก่ โมหเจตสิกที่ในอกุสลจิต ๑๒ รวมโอฆะมี ๔ แต่องค์ธรรมมีเพียง ๓ คือ โลภเจตสิก ทิฏฐิเจตสิก และ โมหเจตสิก (เท่ากันและ...
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	(๘) ความพิจารณาเห็นความเป็นใหญ่แห่งสพรหมจารี
	(๙) ความหลีกเว้นบุคคลเกียจคร้าน
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	(๑๑) ความน้อมใจไปในวิริยะนั้น47F
	อรรถกถาจารย์กล่าวถึง ส่วนธรรมอื่นอีก ๔ ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสติสัมโพชฌงค์ คือ ๑) สติสัมปชัญญะ  ๒) การหลีกเว้นคนลืมสติ  ๓) การคบบุคคลมีสติตั้งมั่น  ๔) ความน้อมจิตไปในธรรมนั้น68F
	อรรถกถาจารย์กล่าวถึง ธรรม ๑๑ ประการย่อมเป็นไปเพื่อความเกิดแห่งสมาธิสัมโพชฌงค์มีดังต่อไปนี้  ๑. ความทำวัตถุให้สละสลวย  ๒. ความปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน  ๓. ความฉลาดในนิมิต  ๔. ความยกจิตในสมัย ๕. ความข่มจิตในสมัย ๖. ความทำจิตให้ร่าเริงในสมัย ๗. ความเพ่งดู...
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	ในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่เกิดความเลื้อมใสในพระคุณของพระพุทธ พระคุณของพระธรรม พระ คุณของพระสงฆ์ และกฎแห่งกรรมอย่างแท้จริงแล้วจะไม่มีการกระทำทุจริตที่มีความโลภเป็นต้นเหตุ ดังนั้น พระอาจารย์ บัณฑิตะ เชียงตุง จึงกล่าวว่า “ในขณะที่เกิดศรัทธาพระรัตนตรัยนั้น ...
	ปัญญาในการเจริญความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความเป็นอนัตตาของ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในสังขาร และการรู้ตามความเป็นจริงของขันธ์ ๕ ตามอริยสัจ ๔ จนถึงเกิดการรรลุมรรค ผล คือ การใช้ปัญญา ในการบรรเทาความโลภ
	พละ ๕ ได้แก่ ๑) ศรัทธา ความเชื่อมั่นในวิธิการปฎิบัติเพื่อจะได้หลุดพ้นจากโลภ โกรธ หลง ๒) วิริย การตั้งความเพียรในการปฎิบัติ ๓) สติ ระลึกถึงการปฎิบัติอยู่ ๔) สมาธิ ตั้งมั่นในการปฎิบัติ ๕) ปัญญา เกิดความรู้ตามความเป็นจริงซึ่งเป็นผลจากการปฎิบัติ เมื่อปฎิบ...
	ขั้นตอนของการเกิดขึ้นของพละ ๕ ดังกล่าว Dr.Thiri Nyunt กล่าวว่า “เมื่อมีสัทธาพละก่อนจึงจะทำบุญ รักษาศีล และเจริญภาวนา ดังนั้น สัทธาพละจึงถูกเรียกว่า มือสำหรับรับสิ่งของต่างๆ และ พืชพันธุ์ เมื่อสัทธามีพลัง วิริยก็มีพลังมากตามไปด้วย อย่างเช่น เมื่อพระโพธ...
	ฉะนั้นความศรัทธสามาถบรรเทาความโกรธนั้นให้ลดน้อยถอยลง สอดคล้องกับ พระแสงเฮิง นรินฺโท, ดร. กล่าวว่า “ผู้ที่มีความเชื่อเรื่องผลของกรรมนั้น จะสามารถบรรเทาโทสะได้ การที่เชื่อว่าโทสะนั้น จะนำมาสู่ซึ่งความทุกข์นั้น จะพยายามไม่ให้เกิดโทสะ (ความโกรธ) อีกต่อไป”...
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