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พระมหาธิตินัยต ตธมฺโม (จิมานัง) : การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหหลัก

พุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร (An Analytical study of the Buddhist philosophy 

which appears Ᾱtitapariyāyasutta) คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ : รองศาสตราจารย 

วิรัตน กางทอง อาจารยที่ปรึกษา, พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม ผศ.ดร. อาจารยที่ปรึกษารวม 129
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วิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องการศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่

ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร” เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative study) แบบวิจัยเอกสาร    

(Documentary Research) โดยมีจุดประสงคในการวิจัยดังน้ี 1) เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมา

ของอาทิตตปริยายสูตร 2) เพื่อศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 3) เพื่อ

วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฎในอาทิตตปริยายสูตร  

จากผลการวิจัย พบวา 

1.  จากการศึกษาประวัติและความเปนมาของอาทิตตปริยายสูตร หมายถึง พระสูตรที่องค

พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงธรรมแกเหลาชฎิลสามพี่นองและบริวาร 1,000 รูป มีอุรุเวกัสสปะ 

นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ ณ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมในแควนมคธ พระผูมีพระภาครับสั่งกะภิกษุ

ทั้งหลายวา “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวงเปนของรอน  

2. จากการศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร พบวา สิ่งทั้งปวงเปนของ

รอนน้ัน คือ อายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ และสัมผัส เปนของรอน รอนเพราะไฟกิเลส 

3 กอง คือ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ และไฟคือโมหะ รอนเพราะเพลิงทุกข คือชาติ ชรา มรณะ โสกะ 

ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และอุปายาส 

3.  จากการวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร พบวา 1) ราคะ 

ความรูสึกที่เกิดความกําหนัด รักใคร ยินดี ที่เกิดจากกําหนัดอารมณที่ตนไดประสบ มีโทษนอยแต

คลายชา เกิดข้ึนแลวจะเปนสนิมในใจ กัดกรอนใจอยูเปนเวลานาน ก็ใหเจริญกัมมัฏฐานประเภท  

กายาคตาสติ คือต้ังสติดูกายของตน หรืออสุภกัมมัฏฐาน มองเห็นความไมสวยมางามในกายของตน

และในซากศพตาง ๆ เปนตน 2) โทสะ ไดแก ความเรารอนที่เกิดข้ึนเพราะความไมยินดีไมพอใจ ความ

หงุดหงิด ความโกรธ คือความอาฆาต พยาบาท มีโทษมากแตคลายเร็ว ก็ใหเจริญ พรหมวิหาร 4 

ประการเปนตน 3) โมหะ เปนความหลง ความงมงาย ความไรเหตุผล มีโทษมากดวยคลายชาดวย

จนถึงเปนมิจฉาทิฏฐิ และจะหายไปจากจิตใจของบุคคลไดชาที่สุด ก็ใหเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน 

ต้ังสติระลึกดูลมหายใจเขาลมหายใจออก 
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The objectives of this thesis were;1) to study history and background of 

ᾹdittapariyāyaSutta, 2) to study Buddhist philosophy embedded in ᾹdittapariyāyaSutta, 

and 3) to analyze the Buddhist philosophy embedded in ᾹdittapariyāyaSutta. The study 

method was qualitative. 

The results of the study were found that: 

1) ᾹdittapariyāyaSutta means the discourse that Lord Buddha used in 

teaching the three matted-hair ascetics, Uruvelakassapa, Nadikassapa and 

Gayākassapa,  together with their 1,000 followers at Uruvelasenanigama district of 

Magadh State. The Buddha said to monks that Sabbangbhikkhaveadittam. 

2) Buddhist philosophy embedded in ᾹdittapariyāyaSutta was that; (1) All 

things; sense-organs, sense-objects, consciousness and contact, are aflame. They are 

aflame because of lust, hatred, delusion, and other suffering flame, i.e. birth, old age, 

sorrow, lamentation, pain, grief and despair. 

3) The analytical results of Buddhist philosophy in ᾹdittapariyāyaSutta were 

that; 1) Lust occurred from pleasurable sense-objects was little harmful but declined 

slowly. The way to relieveand eradicatethe lust was to practice meditation on 

Mindfulness with regard to the body and loathsomeness. 2) Hatred occurred because 

of un-satisfaction, irritation, anger, malice and ill-will gave an enormous harm, but it 

declined quickly. The way to relieve and eradicate the hatred was to cultivate the 

four noble sentiments. 3) Delusion occurred from  credulity, unreasoning, and wrong 

view had an enormous harm and declined slowly. How to relieve and eradicate the 

delusion was to cultivate mindfulness on breathing.  
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วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดเน่ืองจากบุคคลหลายฝายที่ไดชวยเหลือในครั้งน้ีขอขอบ 

พระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันที่ประสิทธ์ิประสาทความรูการศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา 

ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาบุญศรี าณวุฑฺโฒ (ผศ.ดร.) คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและ

คณาจารยทุกทาน ที่อบรมสั่งสอนใหความรูระดับศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

และปรัชญา 

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทุกทาน มผีูชวยศาสตราจารย ดร. อําพล  บุดดาสาร 

เปนประธานกรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในการสอบคุณภาพการวิจัยที่ไดใหคําแนะนําและช้ีแจงการทํา

วิทยานิพนธใหชัดเจนและถูกตองในครั้งน้ี 

ขอขอบคุณ รองศาสตราจารยวิรัตน กางทอง อาจารยที่ปรึกษา, พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม, 

ผศ.ดร. อาจารยที่ปรึกษารวม ที่ไดใหคําปรึกษาตลอดจนตรวจสอบขอบกพรองตาง ๆ พรอมทั้งให

ขอเสนอแนะในการปรับปรงุแกไขวิทยานิพนธฉบับน้ีจนสําเร็จไดดวยดี  

ขอขอบพระคุณ เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทานที่ไดใหความสะดวกดวยดีเสมอมา ตลอด

เพื่อนนักศึกษาปริญญาโทรุนที่ 13 ทุกทานที่คอยเปนกําลังใจดวยดีเสมอมา 

ทายที่สุดน้ี ขอคุณความดีและกุศลผลบุญที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับน้ีใหเปนพุทธบูชา  และ

ตอบแทนพระคุณของบิดามารดาผูใหกําเนิด ครู อาจารย ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทานทุก ๆ ทาน ซึ่ง

ขาพเจาขอยกคุณความดีและกุศลผลบุญทั้งหลายเหลาน้ี เปนเครื่องบูชา พระคุณของทานทั้งหลาย

เพื่อใหสําเร็จประโยชนในทางพระพุทธศาสนาดวยเทอญ  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 พระพุทธศาสนาสมัยพุทธกาลมีสูตรเกี่ยวของกับความรอน คือ อาทิตตปริยายสูตร พระสูตรที่

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงธรรมแกหมูภิกษุชฎิล ทั้ง 1,000 รูป มีอุรุเวกัสสปะ นทกีสัสปะ 

และคยากัสสปะ อาศัยอยูที่ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมในแควนมคธ  ขณะที่พระบรมศาสดา ทรงแสดงพระ

ธรรมเทศนาอยูน้ัน ภิกษุชฎิล 3 พี่นอง ณ ตําบลคยาสีสะริมฝงแมนํ้าคยาพรอมกับภิกษุ 1,000 รูป 

พระองคไดทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร มีเน้ือหาแสดงถึงความรุมรอนของจิตใจ (อินทรีย 6) ดวยอํานาจ

ของกิเลส เปรียบไดกับความรอนของไฟที่ลุกโพลงอยู ดังน้ัน จึงไดช่ือวา อาทิตตปริยายสูตร แสดงใหเห็น

วาความรอนที่แทจริงคือความรอนจากภายใน แตทวาความสุขหรือความทุกขรอนจากกเิลสทัง้ปวงลวนน้ัน

ก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง คือต้ังอยูไมไดตลอดไป ไมมีอะไรที่ควรยึดถือ นาเบื่อหนายในความผันแปร พระสตูรน้ี

จึงเปนพระสูตรสําคัญในพระพุทธศาสนา พระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแกหมูภิกษุ ชฏิล 3 พี่

นองโดยมีใจความที่วาดวยไฟที่เผาผลาญสรรพสัตวที่พระองคทรงเริ่มพระสูตรดวยพระดํารัสวา  

“สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน” (วิ.ม. เลม 4 ขอ 55 หนา 61) 

ดังน้ี       

 เหตุน้ันองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดแสดงหลักธรรมในอาทิตตปริยายสูตรแลวทรง

อธิบายขยายความวา จักษุเปนของรอน รูปทั้งหลายเปนของรอน  วิญญาณอาศัยจักษุเปนของ

รอน  สัมผัสอาศัยจักษุเปนของรอน  ความเสวยอารมณ (เวทนา) เปนสุขเปนทุกข หรือมิใชสุขมิใช

ทุกข ที่เกิดข้ึนเพราะจักษุสัมผัสเปนปจจัย แมสิ่งน้ัน ก็เปนของรอนกลาวไดวา รอนเพราะไฟ คือ ราคะ 

โทสะ และโมหะ ทําใหสัตวโลกมีความเกิด ความแก ความตาย ความคร่ําครวญ เพราะทุกขและ

โทมนัส ความคับแคนใจ โสตะ (หู) เปนของรอน  ฆานะ (จมูก) เปนของรอน  ชิวหา (ลิ้น) เปนของ

รอน  โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายสัมผัสถูกตอง) เปนของรอน  ธรรม (อารมณ) เปนของรอน มนะ (ใจ) เปน

ของรอน มโนวิญญาณ (ความรับรูทางใจ) เปนของรอน มโนสัมผัส (การกระทบทางใจ) เปนของรอน  

รอน เพราะไฟคือราคะ โทสะ และโมหะ รอนเพราะความเกิด ความแก ความตาย ความคร่ําครวญ 

เพราะทุกขและโทมนัส ความคับแคนใจ 

 ดังน้ัน พระธรรมเทศนาในอาทิตตปริยายสูตร องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดช้ีแนวใหแก

ชฏิล 3 พี่นองเพื่อใหคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไดกระทํามาโดยใหเห็นความเบื่อหนายในอายตนะ
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ภายในและภายนอกเปนบอเกิดแหงราคะ โทสะ และโมหะ มีความเกิด ความแก ความตาย ความคร่ํา

ครวญ เพราะทุกขและโทมนัส ความคับแคนใจ โสตะ ฆานะ ชิวหา โผฏฐัพพะ ธรรมมารมณ เกิดมโน

วิญญาณ สัมผัส เพื่อใหเบื่อหนาย เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุด

พนจากอาสวะทั้งหลาย เมื่อจิตหลุดพนแลว ยอมมีญาณวา หลุดพนแลว จึงเปนแนวทางการปฏิบัติ 

พนทุกขโทมนัสไดดวยเหตุน้ี ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยูน้ัน จิตของภิกษุ 

1,000 รูปน้ัน ก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายเพราะไมถือมั่นในราคะ โทสะ และโมหะ  

         พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับอาทิตตปริยายสูตร ก็เพราะวาเหลาชฎิล

ทั้งหลาย มีพื้นฐานเดิมคือมีความเช่ือของการบูชาไฟ ซึ่งเปนของรอนพระองคจึงนําเอาไฟมา

เปรียบเทียบกับไฟภายในของมนุษย ที่ เผาผลาญจิตใจของมนุษยใหลุมรอน เพื่อใหเหลาชฎิล

คลายทิฏฐิมานะ จึงกลาววาไฟภายในมี 3 กองคือ ไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ และไฟคือโมหะ ซึ่งไฟแต

ละกองลวนมีอํานาจในการเผาผลาญ เปนรากเหงาแหงการกระทําอกุศลและปญหาทางดานสังคมอัน

เกิดจากไฟกิเลสเหลาน้ี และเปนสาเหตุใหเกิดความทุกขที่ทําใหเกิดข้ึนจากทางรางกาย ไดแก ชาติ 

ชรา มรณะ และความทุกขทีท่ําใหเกิดข้ึนจากทางใจ ไดแก ความโศก ความร่ําไรรําพัน ความไมสบาย

กาย ความไมสบายใจ และความคับแคนใจเปนตน 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคนควาเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญา

ที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร” เพื่อใหรูทั่วถึงหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 

รวมทั้งเน้ือหาสาระหลักธรรมที่ปรากฏในพระสูตร รวมถึงมีผลตอการดําเนินชีวิตในสังคมยุคปจจุบัน

มากหรือนอยเพียงใด และการศึกษาคนควาวิเคราะหวิจัยในครั้งน้ีจะเปนการตอบโจทยในประเด็นที่

สงสัยไดอยางดีมากย่ิงข้ึนชัดเจน เพื่อนําไปใชในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติไดอยางถูกตองตอไป 

 

1.2 โจทยวิจัยหรือปญหาการวิจัย 

 การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร มีโจทยวิจัยหรือ

ปญหาการวิจัยดังน้ี 

 1.2.1 ประวัติและความเปนมาของอาทิตตปริยายสูตรเปนอยางไร 

 1.2.2 หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรเปนอยางไร 

 1.2.3 วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรเปนอยางไร 
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร มีวัตถุประสงคของ

การวิจัยดังน้ี 

 1.3.1 เพื่อศึกษาประวัติและความเปนมาของอาทิตตปริยายสูตร 

 1.3.2 เพื่อศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 

 1.3.3 เพื่อวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี เปนศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักพุทธปรัชญาในอาทิตตปริยายสูตร โดยมี

ประเด็นที่จะทําการศึกษา ดังตอไปน้ี 
 1.4.1 ศึกษาถึงความเปนมาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับอาทิตตปริยายสูตร 

 1.4.2 ศึกษาถึงหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในหลักอาทิตตปริยายสูตร 

 1.4.3 วิเคราะหและสรุปถึงหลักพุทธปรัชญาในอาทิตตปริยายสูตร 

 

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาเชิงวิเคราะหน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเนนการวิจัย

ทางเอกสาร (Documentary Research) ซึ่งไดมีข้ันตอนการศึกษาตามวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

 1.5.1  รวบรวมขอมูลจากเอกสารช้ันปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ คําภีรพระไตรปฎกและ

อรรถกถา ฉบับภาษาไทย มหามกุฏราชวิทยาลัย  

 1.5.2  รวบรวมขอมูลจากเอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary Sources) และตําราทาง

พระพุทธศาสนาที่รวบรวมเรียบเรียงโดยนักวิชาการที่เกี่ยวของ คือ ตํารา หนังสือ วิทยานิพนธ  

เอกสาร วารสาร บทความและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของในงานวิจัยน้ี  

 1.5.3  นําขอมูลทั้งหมดที่ไดรับมาศึกษาวิเคราะห อธิบาย ตีความ แยกแยะใหความหมายตาม

ความเหมาะสมกับเน้ือหาที่วิจัย เพื่อเรียบเรียงลําดับเปนหมวดหมู นําเสนอผลการวิจัย แลวจัดพิมพ

เปนรูปเลมวิทยานิพนธ 

 1.5.4  จัดทําขอมูลและนําเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive 

Analysis) 

 1.5.5  การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาในอาทิตตปริยายสูตรน้ี ผู วิจัยนําเสนอ

ผลการวิจัยตามลําดับข้ันตอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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1.6 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรน้ี ผูวิจัยไดศึกษา

ทัศนะตาง ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลอง ตามที่ปรากฏในเอกสาร และงานวิจัย ทั้งน้ีเพื่อนํามาเปน

ปทัฏฐานตอการวิจัย ซึ่งในที่น้ีผูวิจัยจะนํามากลาวโดยสังเขป ดังตอไปน้ี 

 1.6.1 เอกสารท่ีเก่ียวของ 

 สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 

(2546, หนา 41) ทรงพระนิพนธ หนังสือ 45 พรรษาของพระพุทธเจาสรุปวา ในอาทิตตปริยายสูตรน้ี 

พระพุทธเจาไดยกข้ึนแสดงแตเวทนาดวยทรงช้ีใหเห็นวาเปนของที่รอนหรือถูกเผาใหไหมอยูเสมอ

เทากับวาทรงแสดงทุกขสัจ ความจริงคือทุกข ตอจากน้ันกแ็สดงทุกขสัจ ความจริงคือเหตุใหเกิดทุกข 

แตวาพระสูตรทรงยกเอาราคะ โทสะ และโมหะ และเพราะบุคคลมีราคะ โทสะ และโมหะเปนไฟที่

แผดเผาอยูเสมอจึงไดเดือดรอนอยูดวยความโศกเปนตน และดวยความเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งเปน

สภาพธรรมดา ตอจากน้ันก็ทรงแสดงมรรคสัจ ความจริงคือมรรค ไดแกปญญาที่กําหนดพิจารณาใหรู

เห็นตามเปนจริง แลวก็ทรงแสดงนิโรธสัจ ความจริงคือความดับทุกข ต้ังตนแตเกิดนิพพิทาความหนาย

แลวเกิดวิราคะ ความสิ้นราคะเกิดวิมุตติ ความหลุดพน เกิดวิมุตติญาณทัสสนะความรูเห็นวาหลุดพน 

มีนัยเดียวกับที่แสดงไวทาย อนัตตลักขณสูตร(สมเด็จพระญานสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปรินายก  

 พุทธทาสภิกขุ (2519, หนา 95) ไดบรรยายไวในหนังสือ “โมกขธรรมประยุกต” ดับเย็นแหง

ความรอนมีพระบาลีวา จกฺขุ อาทิตฺตํ, รูป อาทิตฺตํ เปนตนดังน้ี วาดวงตาก็ลุกโพลง รูปก็ลุกโพลง จักขุ

วิญญาณ การเห็นดวงตาก็ลุกโพลง ทั้งตัวลุกเปนไฟ เราก็ไมรูสึก เราก็ไมรูจัก ใครรูสึก หรือวามองเห็น

บาง? ดวงตาของเรากําลังลุกเปนไฟคือรอน รอนเพราะมีไฟลุกที่น้ัน แลวรูปที่มากระทบตาของเราก็

ลุกเปนไฟ แลวจักขุวิญญาณ คือการเห็นทางตาของเรา ก็ลุกเปนไฟ 

 คําวา อาทิตฺตํ น้ี ตามตัวหนังสืออยางถูกตอง ตองแปลวากําลังลุกเปนไฟ เหมือนกับดวง

อาทิตย เราไมเคยรูสึก หรือมองเห็นใชไหม? น้ีพูดกันตรง ๆ เราไมเคยรูสึก วา ดวงตาลุกเปนไฟ หรือ

รูปที่มากระทบตาก็ลุกเปนไฟ การเห็นทางตาของเราก็ลุกเปนไฟ พวกสัมผัส เวทนา ทั้งหลายที่

เน่ืองกัน ก็ลุกเปนไฟ ทั้งหมด กระทั้งเปนทุกขเปนรอนเปนไฟติดอยูภายใน ทางหูก็เหมือนกัน ทาง

จมูกก็เหมือนกัน ทางลิ้นก็เหมือนกัน ทางผิวหนังก็เหมือนกัน กระทั้งทางจิตใจเอง ก็เปนอยางเดียวกัน

ความรอนน้ัน บางทีก็รอนอยางราคะ หรือโลภะ ซึ่งมันก็รอนไปแบบหน่ึง บางทีก็รอนอยางโทสะ ซึ่ง

รอนอยางฉุนเฉียววูวาม บางทีก็รอนอยางโมหะ ซึ่งรอนไปอีกแบบหน่ึง  

 พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) (2552, หนา 130) ไดบรรยายไวใน “รวมพระธรรมเทศนา 

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสาโร)” ไดสรุปใจความวา ราคะ โทสะ และโมหะ เกิดมาจาก จักขุบาง รูป
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บาง ความรูทางจักขุบางความสัมผัสทางจักขุบาง มันเกิดมาทางน้ีตองแกไขทางน้ี แกไขทางอื่นไมได 

ตองแกไขทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ไมใหยินดียินรายในรูป เสียง กลิ้น รส โผฏฐัพพะ และ

ธรรมารมณ ที่มากระทบถูกตองอายตนะ ทั้ง 6 น้ัน ใหทําใจใหหยุด หยุดเสียอันเดียวเทาน้ันดับหมด 

เพราะฉะน้ันอาทิตตปริยายสูตรวาดวยของรอน เปนธรรมอันพระองคใชดับของรอน  

 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2552, หนา 76-78) ไดเขียนหนังสือ “พุทธวิธีใน 

การสอน” ไดสรุปใจความยอของอาทิตตปริยายสูตรไว 4 ประเด็น ดวยกันคือ 

 1. สภาพที่เปนปญหา พระพุทธองคทรงเริ่มพระสูตรดวยพระดํารัสวา “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตตฺตํ” 

แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุกเปนไฟหมดแลว” 

 จากน้ัน ตรัสขยายความตอไปวา สิ่งทั้งปวงที่วาลุกเปนไฟไปหมดแลวน้ัน คืออะไรบาง ซึ่งเมื่อ

สรุปแลว สิ่งที่พระองคตรัสวาลุกเปนไฟ มีดังตอไปน้ี  

1) จักษุ  รูป  จักขุวิญญาณ  จักขุสัมผัส  จักขุสัมผัสชาเวทนา 

2) โสตะ  (หู) แสง  โสตวิญญาณ  โสตสัมผัส  โสตสัมผัสชาเวทนา 

3) ฆานะ (จมูก) กลิ่น ฆานวิญญาณ  ฆานสัมผัส  ฆานสัมผัสชาเวทนา 

4) ชิวหา  (ลิ้น) รส  ชิวหาวิญญาณ  ชิวหาสัมผัส  ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา 

5) กาย  โผฏฐัพพะ  กายวิญญาณ  กายสัมผัส  กายสัมผัสสชาเวทนา 

6) มนะ  (ใจ) ธรรมะ (ความคิดคํานึงตาง ๆ) มโนวิญญาณ มโนสัมผัส มโนสัมผัสสชาเวทนา 

 พูดใหสั้นลงไปอีกก็วา อายตนะทั้งหลาย คือ ตาหู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป รส กลิ่น เสียง 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ตลอดถึงการรับรู ความเกี่ยวของ และความรูสึกทั้งหลายที่เกิดจากอายตนะ

เหลาน้ัน ไดถูกไฟไหมหมดแลว หรือพูดอีกนัยหน่ึงวา กระบวนการรับรูและความคิดคํานึงทั้งหมด

น่ันเอง ถูกไฟลามติดไปทั่วแลว 

 2.  สาเหตุ เมื่อกําหนดตัวปญหาได และเขาใจสภาพของปญหาแลว ก็คนหาสาเหตุใหเกิดไฟ

หรือตัวไฟที่เผาผลาญน้ันตอไป ไดความวา สิ่งทีก่ลาวมาน้ัน ลุกไหมดวยไฟกิเลส 3 อยาง คือ 

 1)  ราคะ  ความอยากได ความใคร ความติดใจ ความกําหนดยินดี 

 2)  โทสะ  ความโกรธ ความขัดใจ ความเดือดรอนแคนชิงชังไมพอใจตาง ๆ 

 3)  โมหะ  ความหลง ความไมรู ไมเขาใจสภาพของสิ่งทั้งหลายของความเปนจริง 

 และยังถูกเผาลนโหมดวยไฟความทุกขอีกมากมายหลายอยางเชน ความเกิด ความแก ความ

เจ็บ ความตาย ความโศกเศรา ความคร่ําครวญร่ําไร ความทุกขโทมนัส และความคับแคนใจตาง ๆ 

 3.  ขอปฏิบัติเพื่อแกไข พระพุทธองคตรัสตอไปอีกวา อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว เมื่อเห็นอยูอยาง

น้ี ยอมหนายในอายตนะภายใน ภายนอก ตลอดถึงเวทนาทั้งหมดเหลาน้ัน เมื่อหนายก็ยอมไมยึดติด 

 4.  ผล เมื่อไมยึดติด ก็หลุดพน เมื่อหลุดพน ก็เกิดญาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว เปนอันสิ้นชาติ

ภพ อยูจบพรหมจรรย ทําสิ่งที่จะตองทําเสร็จสิ้นแลว สิ่งที่จะตองทําเพื่อเปนอยางไมมีเหลืออีกเลย 
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 ว.วชิรเมธี (2555, หนา 17) อธิบายไววา กิเลส 3 ตัวแรก ไดแก ความโลภ ความโกรธ และ

ความหลง ซึ่งกิเลส 3 ตัวน้ี พระพุทธเจาทรงเรียกวา อกุศลมูล  แปลวารากเหงาของความช่ัว รากเหงา

ของความเศราหมองแหงจิต รากเหงาของความทุกข โลภ โกรธ และหลง เปนรากเหงาของบรรดา

กิเลสทั้งปวง ฉะน้ัน ถาจะบริหารกิเลสใหเบาบางลง ก็จะตองเริ่มที่กิเลสรากเหงา 3 ตัวน้ีกอน เพราะ

กิเลสทั้งสามน้ีเปนกิเลสที่ใหเกิดทุกข ความทุกขทั้งหลายทั้งปวงบรรดามีในโลกน้ีลวนเกิดข้ึนเพราะ

ความโลภ ความโกรธ ความหลง ทั้งน้ัน  

 สุชีพ ปุญญานุภาพ (2546, หนา 126) ไดกลาวสรุปไวในหนังสือ “พระไตรปฎกฉบับ

ประชาชน” ไดสรุปใจความยอของอาทิตตปริยายสูตร สรุปวา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (ซึ่งเปนอายตนะ

ภายใน) เปนของรอน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คือสิ่งที่ถูกตองดวยกาย ธรรมะ คือ สิ่งที่รูไดดวยใจ 

(ซึ่งเปนอายตนะภายนอก)  เปนของรอน วิญญาณ คือ ความรูทางอารมณทางตา หู เปนตน เปนของรอน 

ผัสสะ คือความกระทบอารมณทางงตา เปนตน เปนของรอน เวทนา คือ ความเสวยอารมณ เปนสุขทุกข 

หรือ ไมทุกข ไมสุข ซึ่งเกิดจากสัมผัสทางตา เปนตน เปนของรอน รอนเพราะไฟคือราคะ โทสะ โมหะ 

รอนเพราะความเกิด ความแก ความตาย เศราโศก ความพิไรรําพันความไมสบายกาย ความไมสบายใจ 

และความขัดใจ เปนตน  

 วศิน อินทสระ (2544, หนา 180) ไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธประวัติสําหรับประชาชน” ได

สรุปใจความยอวา ขยายพระธรรมเทศนาวา โดยปกติ ตาและรูป เปนตน ในตัวของมันเองก็ตองรอน 

เพราะความแก ความเจ็บ และความเปลี่ยนแปลงอยูโดยธรรมดาแลว เมื่อไฟคือราคะบาง โทสะบาง 

และโมหะบาง ชวยเผาเขาอีก ความรอนก็รุนแรงมากข้ึน เสมือนบุคคลผูอยูทามกลางเพลิงสองกองที่

ชวยเพราะอุดมเช้ือทุกครั้งที่ถูกราคะรบกวน ยอมเกิดความกระวนกระวาย ไมสงบเย็นเหมือนขณะที่

ปราศจากราคะ ในโทสะและโมหะก็เชนกัน มนุษยทั้งหลายจึงด้ินรนอยูในกองเพลิงน้ี เพราะความ

จําเปนบังคับบาง เพราะสมยอมบาง แตสวนมากมักเปนเพราะสมยอมมากอน ทั้งน้ีเพราะสิ่งที่ใหทุกข

อันยืดเย้ือมักมีความสุขเล็ก ๆ นอย ๆ ฉาบทาและลอไวใหเพลินใจในเบื้องตน  

 พ.อ. ปน มุทุกันต (2535, หนา 203) ไดกลาวไวในหนังสือ “พุทธศาสตร” สรุปวา จํานวน

ของกิเลส 3 ตระกูล คือ  

 ตระกูลที่ 1 ไดแกกิเลสจําพวกทําใหจิตหิว อยากได อยากกอบโกยเอามาเปนของตัว อยาก

หวงแหน อยากสะสมเอาไว ประเภทน้ีรวมเรียกวา ตระกูลโลภะ  

 ตระกูลที่ 2 ไดแกกิเลสจําพวกทําใหจิตรอน อยากลางผลาญ อยากทําความพินาศ ใหแกคน

อื่นสิ่งอื่น กิเลสพวกน้ีเมื่อเกิดข้ึนแลวทําใหจิตเดือดพลาน เรียกวาตระกูลโทสะ  

 ตระกูลที่ 3 ไดแกกิเลสจําพวกทําใหจิตงุนงง หลงใหล มัวเมา มืดต้ือ พวกน้ีเรียก ตระกูลโมหะ  

 กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (2525, หนา 446-447) ไดกลาวไวในหนังสือ “ธรรม

วิภาคบรรยาย” สรุปวา  ในอาทิตตปริยายสูตรพระพุทธองศทรงแสดงไววารางกายของเราน้ีมีอายตนะ
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ภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งหมดเปนของรอน มีอายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น 

รส  โผฏฐัพพะ ธรรม ทั้งหมดเปนของรอน มีวิญญาณ 6 สัมผัส 6 ทั้งหมดเปนของรอน และการเสวยผล

คือ สุข ทุกข และไมสุข ไมทุกข ที่เกิดจากการสัมผัสเปนปจจัย เปนของรอน รอนเพราะอะไร?รอนเพราะ

ไฟ คือราคะ ความกําหนัด โทสะ ความประทษุราย และโมหะ ความหลง 3 ประการน้ี เผาใหรอน มีเกิด

แกเจ็บตาย เศราโศกรองให ลําบากใจ เสียใจ คับใจ แหงใจ ผูพิจารณาเห็นดวยปญญาแจมชัดในความ

รอนน้ี จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลายดวยความไมยึดถือมั่นน่ันคือวิมุต  
1.6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 พระมหาสุระ  กิตฺติโสภโณ (กลิ่นสันเทีย) (2550, 170 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธ 

เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหความโลภในพุทธปรัชญาเถรวาท” สรุปวา อัคคิไฟ 3 ดวง คําวา ไฟ 

หมายถึง สิ่งที่มีการแผดเผา ทําใหเกิดความเรารอนจนถึงกับทําลายลางสิ่งตาง ๆ ลงไปพระพุทธเจา

ทรงอุปมากิเลสทั้งหลาย 3 กอง คือ ราคะ โทสะ และโมหะ วามีลักษณะเหมือนกับเปนไฟ เพราะเมื่อ

กิเลสทั้ง 3 กองน้ี กองใดกองหน่ึง เกิดข้ึนภายในใจของบุคคล จะเผลอเผากอใหเกิดความเรารอนข้ึน

ภายในจิตใจ ถาหากวาความรูสึกที่ประกอบดวยราคะ โทสะ และโมหะ รุนแรงก็แสดงออกมาในรูป

ของการลางผลาญทําลายทางกายบาง ทางวาจาบาง เปนพฤติกรรมที่เรียกวา ทุจริตทั้งหลายในโลกน้ี  

พระมหานุกูล มหาวีโร (พรหมขันธ) (2554, 119 หนา)  ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธ เรื่อง 

“วิธีคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิตในพุทธศาสนาเถรวาท” สรุปวา มูลเหตุของอกุศลจิตคือ โลภ โกรธ หลง 

เกิดจากอวิชาความไมรู  หรือเกิดจากกายกับใจ ที่ไมไดเจริญสติสัมปชัญญะในกาย ความรูสึกในจิต 

และในธรรมชาติแหงชีวิต ที่สัมผัสรับรูแลวหลงผิด ไมศึกษาเรื่องชีวิตวาชีวิต คืออะไร ไมรูเรื่องลม

หายใจ การรูตัวทั่วพรอม ไมศึกษาวาชีวิตไมโลภ ไมมีโรค มื้อหน่ึงทานขาวไมเกิน 2 ชาม ความโลภ

ลวนเกิดจากใจ ที่ไมรูจักพอ นอนไมเกินหน่ึงวา ใสเสื้อผาไมเกิน 2 ชุดตอวัน เมื่อไมไดด่ังใจก็โกรธ

เพราะขาดสติ แลวหลงรัก หลงชัง เพราะการเห็นผิด ธรรมชาติเกิดความหลง ผิดกอนจึงเกิดโลภและ

โกรธ เขาแทรก หลังเกิดจากเหตุ 3 ประการ คือ กาย ไมรูจักกาย ล. ลิง คือ ใจไมรูจักใจที่แทจริงวา 

ใจคืออะไร ง. งู คือ ตัณหาความอยากที่มนุษยปลอยกาย ปลอยใจ ใหหลงอยูในโลก โดยไมศึกษา ไม

ปฏิบัติธรรม จึงไมสามารถเรียนรู และลดละ-เลิกในความโลภ-โกรธ และหลงผิด เกิดความคิดของ

มนุษย เราเปนปฐมเหตุ และคอยพัฒนามาสูคําพูด และการกระทําทีหลัง 

พระบุญเยี่ยม ปฺฺุธโน(ผลเจริญ) (2556, 79 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธ เรื่อง 

“การศึกษาความโกรธในพุทธศาสนาเถรวาท”สรุปวา ความโกรธ (โทสะ) วา กริยาที่โกรธ ภาวะที่

โกรธ ความอาฆาต ความพยาบาท คิดประทุษราย ความโกรธยอมกอใหเกิดความพินาศภัยพิบัติตอ

ตนเอง และ ผูอื่นดวย ลักษณะของความโกรธ คือ ความโกรธรายแรงกวาอัคคีภัย เพราะสรางความ

เสียหายใหแกชีวิต และ ทรัพยสินอันเน่ืองมาจากไฟภายใน คือ โทสะ คนโกรธสามารถฆาบิดามารดาก็

ได ฆาพระอรหันตก็ได ฆาตนเองก็ได ฆาใครตอใครก็ได ดังพระพุทธเจาตรัสไวในอาฆาตวัตถุสูตร 10 
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ประการที่วาเปนสาเหตุใหเกิดความโกรธทําใหการลวงละเมิดปาณาติบาตโดยเจตนา หรือไมเจตนากดี็ 

เพราะถูกความโกรธครอบงํา เปนสาเหตุการฆา และ ทํารายคนอื่น หรือ สัตวอื่น เมื่อเพลิงความโกระ

เกิดข้ึน แทนที่จะทําใหสวาง กลับทําจิตใจมืดมิดย่ิงข้ึน คนโกรธยอมไมรูจักประโยชนของตนและของ

ผูอื่นชัดตามความเปนจริง คนโกรธยอมกอกรรมที่ทําไดอยากเหมือนทําไดงาย ดังน้ัน  พระอริยะ

ทั้งหลาย สรรเสริญการฆาความโกรธ (การสละความโกรธทิ้งเสีย) เพราะบุคคลฆาความโกรธไดแลวจึง

ไมเศราโศก บุคคลเหลาน้ันจึงอยูเปนสุข  

พระมหานคร จรณธมฺโม (เพชรหมื่นไวย) (2551, 150 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธ 

เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหพระบาลีอาทิตตปริยายสูตร”สรุปวา อาทิตตปริยายสูตรเปนพระสตูรทีม่ี

คุณคาย่ิงพระสูตรหน่ึง เพราะเปนพระสูตรที่แสดงหลักธรรมที่ควรแกการศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง

อายตนะ ซึ่งเปนตัวรับรูโลกภายในและโลกภายนอก ตลอดถึงกระบวนการทั้งหมด กลาวคือ วิญญาณ 

สัมผัส เวทนา เปนสิ่งที่รอนเพราะไฟ คือ ไฟกิเลส 3 และไฟทุกข 8 รวมเปนไฟ 11 กอง ตลอดถึง

หลักธรรมอื่น ๆ ที่ปรากฏในพระสูตร อน่ึง พระบาลีที่ทรงแสดงในพระสูตรน้ันมีความไฟเราะ

เหมาะสมตามหลักภาษาสาสตร สมบูรณดวยอรรถพยัญชนะ ซึ่งพระโปราณาจารยไดนําสืบตอกันมา 

และพระสูตรน้ีมีหลักธรรมที่ควรนํามาใชดําเนินชีวิตครอบคลุมทุกดาน ไมวาจะเปนดานการศึกษา 

ดานวัฒนธรรม ประเพณีวิธีพุทธ เปนตน 

พระมหาธีรพล สุขแสง (2546, 100 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธ เรื่อง “การศึกษาคํา

สอนเรื่องกิเลสในพุทธศาสนาเถรวาท” จากการศึกษาวิจัยดังกลาว สรุปวา กิเลสทั้ง 3 ประเภท คือ 

โลภะ โทสะ โมหะ เรียกวาอกุศลมูล เพราะเปนธรรมที่เปนไปในสวนแหงความเสื่อม หรือเปนตนตอ

แหงความช่ัวรายทุกชนิด อีกนัยหน่ึงเพราะเหตุวากิเลสเหลาน้ี เกิดในตนและทําลายตนเหมือนขุยไผ

ทําลายไมไผ แมกิเลสจะมีจํานวนมาก แตอกุศลมูลมีเพียง 3 อยาง โลภะ โทสะ โมหะ จึงเปนอกุศลมูล

และอกุศลธรรมในขณะเดียวกัน สวนสภาวธรรมที่เหลือจากอกุศลมูลน้ันไมไชอกุศลมูล เปนเพียง

อกุศลธรรม เชนผัสสะที่เกิดจากอกุศลมูล ดังน้ัน ความเปนอกุศลธรรมจึงมีลักษณะรวมของอกุศลมูล

ซึ่งเปนตัวปรุงแตงกรรมใหเกิดโดยตรงกอนที่การกระทําจะเกิดข้ึนในลําดับตอไป  

พระสมคิด ปฺาวชิโร (สมัย) (2542, 138 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธเรื่อง เทคนิค

การจัดการกับกิเลสในพระพุทธสาสนา : ศึกษาเฉพาะอกุศลมูล สรุปวา กิเลสมีลักษณะเครื่องเศรา

หมองไมบริสุทธ์ิและความทุกขเกิดทางจิตใจ ลักษณะรุนแรงไดแกการกระทําผิดทางกาย วาจาและ

ระดับกลางคือ การคิดไมดีทางใจนึกคิดเรื่องกามนึกคิดเรื่องปองรายและเบียดเบียนระดับเบามี

ลักษณะละเอียดคือการคิดเรื่องทั่วไปที่มิใชกุศลความดี อกุศลมูลเปนสาเหตุรากเหงาหรือตนตอของ

การประพฤติช่ัว มี 3 อยางคือ ความโลภ อยากได ความโกรธ ประทุษราย ความหลง ความไมรูจริง

ตามสัจธรรม ความโลภมีลักษณะยึดถืออารมณ คือรูปรส กลิ่น เสียง สัมผัส การคิดทางใจ ความโกรธ

มีลักษณะดุราย ทําราย กระดางพฤติกรรมและทางจิตใจ ความหลงมีลักษณะมืดมนทางจิตใจหรือ
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ความไมรูลักษณะสภาพธรรมตามความเปนจริง อกุศลมูลมีโทษ 2 อยางคือ โทษในปจจุบันเปนความ

ทุกขทางกายและจิตใจ โทษในภพหนาไดแก การเกิดใหมในภูมิตาง ๆ มีนรก เปรต อสุรกาย สัตว

เดรัจฉาน เปนตน  

แมชีสุนันทา เรียงแหลม (2556, 180 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธ เรื่อง “อุบายวิธี

บรรเทาอกุศลมูลในชีวิตประจําวัน” สรุปวา อกุศลมูล คือ โลภะ โทสะ โมหะ เมื่อเกิดข้ึนในตนยอม

เบียดเบียนบุรุษมีจิตอันลามกเหมือนขุยของตนยอมเบียดเบียนไมใผฉะน้ัน บุคคลใดละโลภะ โทสะ 

โมหะไดขาดยอมไมปทุษรายในอารมณอันเปนที่ต้ังแหงความประทุษราย โลภะ โทสะ โมหะใหเกิด

ความฉิบหาย ทําใจใหกําเริบ บุคคลใดละโลภะ โทสะ โมหะ ไดขาดยอมไมโลภไมโกรธไมหลง ใน

อารมณอันเปนที่ต้ังความโลภ ความโกรธ ความหลง เหมือนอาทิตยอุทัยขจัดความมืดฉะน้ัน 

ลักษณะของอกุศลมูลที่มีขอปรากฏในพระไตรปฎกมีดังน้ี อกุศลมูล เปนกิเลสไมพึงประสงศ 

กลาวคือ  ความโลภมีลักษณะ คือ ความกําหนัดแหงจิต ความติดของอยูใน รูป เสียง กลิ่น รส และ

โผฏฐัพพะ เปนธรรมชาติที่หลอกลวง ซึ่งทําใหติดอยูในวัตถุมีอยางตาง ๆ โทสะมีลักษณะ คือ เปน

ความอาฆาต พยาบาท คิดปองราย โมหะมีลักษณะคือ เปนความหลง อันเปนมูลเหตุแหงทุกข ดัง

ความวา ความโลภเปนสภาวธรรมที่เปนเหตุแหง อกุศลมูล 3 อยาง โลภะ โทสะ และโมหะ หนา 2-3 

นางกรรณิการ ขาวเงิน (2554, 151 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธ เรื่อง “การศึกษา

วิเคราะหแนวคิดเรื่องอายตนะตามทรรศนะของพุทธทาสภิกขุ” สรุปวา พระพุทธองคตรัสวา ผูมีราคะ 

ความกําหนัด โทสะ ความประทุษราย โมหะความหลง ในรูปที่พึงเห็นรูแจงทางตา เสียงที่พึงรูแจงทาง

หู กลิ่นที่พึงรูแจงทางจมูก รสที่พึงรูแจงทางลิ้น โผฏฐัพพะที่พึงรูแจงทางกาย และธรรมารมณที่พึงรู

แจงทางใจ ช่ือวายังละราคะ โทสะ และโมหะน้ันไมไดแมรูปที่พึงรูแจงทางตา เปนตน แมเพียงเล็กนอย

มาปรากฏทางอายตนะภายใน 6 ธรรมเหลาน้ันก็ยอมครอบงําจิตไดแนนอน เพราะราคะ โทสะ และ

โมหะน้ันยังมีอยู ยังละไมได เปรียบเหมือนตนไมมียาง หากใชขวานที่คมฟนตนไมน้ันตรงที่ใด ๆ ยาง

จะไหลออกมาได เพราะยางน้ันมีอยู  

จากความด้ังกลาวขางตน ผูศึกษามีความเห็นวา กิเลสตัณหาที่นอนเน่ืองอยูภายในจิตใจ

มนุษยน้ีเปนเหตุแหงความเปนไปของชีวิต เมื่อไดรับสิ่งเราจากภายนอก ก็พรอมจะมีกิริยาตอบโตไป

ตามอํานาจแหงจิตซึ่งเปนที่สั่งสมของราคะ โทสะ แลโมหะ อันเปรียบเหมือนยางที่มีอยูในตนไมน่ันเอง  

ปวริศร ญาณศิริ (2552, 134 หนา) ไดศึกษาไวในวิทยานิพนธเรื่อง การพัฒนาชีวิตตามแนว

พุทธศาสนาเถรวาท : ศึกษาเฉพาะจริต 6 สรุปวา จริตทั้ง 6 มีโทษแตกตางกันไป ที่หนักที่สุดไดแก 

ราคะจริต โทสะจริต โมหะจริต ซึ่งมีอกุศลมูล 3 ประการ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ เปนพื้นฐาน 

อกุศลมูลน้ีเปนสิ่งที่มีอิทธิพลสําคัญที่สุดในการกําหนดใหแสดงพฤติกรรมออกมาเปนไปในทางที่ไมดี 

ทําใหจิตเกิดความเศราหมอง อีกทั้งเปนพื้นฐานที่เปนตัวผลักดันใหแสดงบทบาทออกมาทางดาน

พฤติกรรม  ทําใหผลเกิดเปนความทุกขและความเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น  
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สรุปวา จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ อาทิตตปริยายสูตร คือ สูตรที่

พระองคทรงเริ่มดวยพระดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ก็อะไรเลาช่ือวาสิ่งทั้ง

ปวงเปนของรอน อายตนะภายใน และอายตนะภายนอก  เปนของรอน รอนเพราะอะไร รอนเพราะ

ไฟ คือ ราคะ โทสะ และโมหะ รอนเพราะความเกิด ความแก ความตาย ความโศก ความรําพัน ความ

ทุกขกายทุกขใจ ความคับแคนใจ แตผูวิจัยพบเห็นขอมูลวิชาการที่นักวิชาการทานอื่น ๆ ยังไมไดศึกษา

เกี่ยวกับหลักพุทธปรัชญาดวยเหตุน้ีการศึกษาอาทิตตปริยายสูตรในมิติของพุทธปรัชญาก็เปนอีก

แนวทางหน่ึงที่จะทําใหเราไดรูถึงหลักของพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรโดยผาน

กระบวนการตีความตามเหตุผล 

 

1.7 ประโยชนทีไ่ดรับจากการวิจัย 

         การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร มีประโยชนที่ไดรับจาก

การวิจัยครั้งน้ี ดังน้ี 

 1.7.1 ทําใหทราบประวัติและความเปนมาอาทิตตปริยายสูตร 

 1.7.2 ทําใหทราบหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 

 1.7.3 ทําใหทราบการวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาในอาทิตตปริยายสูตร 

 1.7.4 ทําใหสามารถนําผลการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอไป 

 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 

         การศึกษาเชิงวิเคราะห หมายถึง การนําขอมูลการรวบรวมเรียบเรียงแลวนําเสนออยาง

สมเหตุสมผล ซึ่งในที่น้ีเปนการวิเคราะหเรื่องหลักพุทธปรัชญาในอาทิตตปริยายสูตร 

          หลักพุทธปรัชญา หมายถึง หลักธรรมหรือหลักคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงเริ่มพระสูตร

ดวยพระดํารัสวา “ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน”  รอนเพราะไฟกิเลสทั้งหลาย 3 กอง 

คือราคะ โทสะ และโมหะ           

อาทิตตปริยาย หมายถึง พระธรรมที่แสดงถึงอายตนะภายในและอายตนะภายนอกเปนของ

รอน รอนเพราะไฟคือราคะ ไฟคือโทสะ และไฟคือโมหะ ตลอดจนรอนดวยทุกข ชาติ ชรา มรณะ  

เปนตน 

          สูตร หมายถึง พระธรรมเทศนาหรือธรรมกถาเรื่องหน่ึง ๆ ในพระสุตตันตปฎก แสดงเจือดวย

บุคคลาธิษฐาน ถาวาพระสูตรมักหมายถึงพระสุตตันตปฎกทั้งหมด 
 



 

 

บทท่ี 2 

ประวัติและความเปนมาของของอาทิตตปริยายสูตร 
 

เน้ือหาในบทที่ 2 น้ี ผูวิจัยตองการศึกษาคนควาหลักธรรมในอาทิตตปริยายสูตรตามลัทธิที่นับ

ถือ เทาที่มีหลักฐานขอมูลในปฐมภูมิ และตําราเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยแบงหัวขอศึกษา

ดังตอไปน้ี 

2.1 ประวัติและความเปนมาของอาทิตตปริยายสูตร 

2.2 ความหมายของอาทิตตปริยายสูตร  

2.3 สาระสําคัญของอาทิตตปริยายสูตร 

2.4 เหตุเกิดของอาทิตตปริยายสูตร  

2.5 เน้ือหาของอาทิตตปริยายสูตร 

2.6 หลักธรรมที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร  

2.7 สรุป 

 

2.1 ประวัติและความเปนมาของอาทิตตปริยายสูตร 

ครั้นทรงประสบความสําเร็จในการประกาศพระศาสนาโปรดปญจวัคคียที่ปาอิสิปตน

มฤคทายวันแลว พระพุทธเจาก็ทรงประกาศพระศาสนาเพื่อวางรากฐานพระพุทธศาสนาใหมั่นคง

ตอไป โดยทรงใหความสําคัญกับแควนมคธเปนอันดับแรก เน่ืองจากเปนแควนใหญมีลัทธิศาสนา

เผยแพรอยูมาก โดยเฉพาะที่ตําบลอุรุเวลาพระองคไดอาศัยตรัสรู มีสํานักชฎิลที่สําคัญอยูที่น่ัน คือ

สํานักของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ ซึ่งพระพุทธเจาทรงเห็นแลววาสามารถแสดงธรรมโปรดใหบรรลุอรหันตผล 

ไดแน อีกทั้งจะไดไปโปรดพระเจาพิมพิสารเปนการเปลื้องปฏิญญาที่ทรงใหไวต้ังแตแรกกอนเสด็จออก

บรรพชา ด้ังน้ัน จึงตัดสินพระทัยเสด็จไปแควนมคธ และทรงมุงไปที่ตําบลอุรุเวลาอยางทีพ่ระองคตรสับอก

พระสาวกไวในตอนแรก (บรรจบ บรรณรุจ,ิ 2546, หนา 139-140) 

จากน้ันพระพุทธเจาเสด็จตอไปถึงตําบลอุรุเวลาเสนานิคม เมืองราชคฤห ณ ที่แหงน้ีเปนที่อยู

ของชฎิล 3 พี่นองปลูกอาศรมอยูริมฝงแมนํ้าเนรัญชรา ตามลําดับ คือ อุรุเวลกัสสปะ พี่ชายใหญมี

บริวาร 500 คน ต้ังอาศรมอยูตนแมนํ้า นทีกัสสปะ นองชายรอง มีบริวาร 300 คน ต้ังอาศรมอยู 

ริมแมนํ้าตอนกลาง คยากัสสปะ นองชายคนเล็ก มีบริวาร 200 คน ต้ังอาศรมอยูริมฝงแมนํ้าตอนใต 

ชฎิล 3 พี่นองน้ีต้ังตนเปนอาจารยใหญ และสําคัญวาตนเองเปนพระอรหันต พระพุทธองคทรงแสดง

ปาฏิหาริยหลายอยางเพื่อทรมานใหชฎิลคลายทิฏฐิมานะ แตไมเปนผล เขายังมีมานะวา “มหาสมณะ
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น้ีมีอานุภาพมากก็จริง แตคงไมเปนพระอรหันตเชนเราแน” ในที่สุดพระพุทธเจาจึงตรัสบอกทาน 

ตรง ๆ วา “กัสสปะทานไมใชพระอรหันตหรอก ขอปฏิบัติของทานก็ไมใชทางจะใหบรรลุพระอรหันตผล

ได ไฉนทานจึงสําคัญตนเปนพระอรหันตเลา ทานอยาหลอกตัวเองและคนอื่นไปเลย” กัสสปะไดฟงคํา

เชนน้ันเกิดความสลดใจ พากันลอยเครื่องบริขารบูชาไฟลงนํ้า แลวทูลอุปสมบทกับพระพุทธเจาพระองค

ทรงประธานเอหิภิกขุอุปสัมปทา แกอุรุเวกัสสปะพรอมทั้งบริวาร ฝายนทีกัสสปะ และคยากัสสปะ 

นองชายคนกลางและนองชายคนเล็กเห็นบริขารของพี่ชายลอยตามนํ้ามา คิดวาเกิดอันตรายกับพี่ จึงพา

บริวารมาสูสํานักของพี่ เห็นพี่ชายบวชเปนภิกษุเสียแลว เมื่อถามไดความวาเปนการประพฤติพรหมจรรย

อันประเสริฐ จึงไดพากันทูลขออุปสมบท เมื่อชฎิล 3 พี่นองพรอมดวยบริวารไดรับการอุปสมบทเสร็จแลว 

พระพุทธเจาจึงพาภิกษุเหลาน้ันกลับไปที่คยาสีสะใกลแมนํ้าคยา ทรงแสดงธรรมเทศนาช่ือวา อาทิตต

ปริยายสูตร ซึ่งพระธรรมเทศนาน้ีมีใจความยอวาอายตนะภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณสัมผัส และ

เวทนาซึ่งเกิดตามลําดับ เปนของรอน ๆ เพราะไฟกิเลสมีความกําหนัด ความโกรธหรือความหลง เผาลน

จิตใจ และรอนเพราะไฟทุกข มีความเกิด แก เจ็บ ตาย ความโศก ร่ําไรรําพันความคับแคนใจ เปนตนมา

เผาลนใหรอน  

ขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเทศนาอยูน้ัน ภิกษุทั้งหลายไดสงกระแสจิตไปตามเทศนา 

จิตจึงหลุดพนจากอาสวะ เพราะไมยึดมั่นถือมั่น สําเร็จเปนพระอรหันตดวยกันทั้งหมด (คณาจารย

สํานักพิมพเลี่ยงเชียง, 2547, หนา 66-67) 

2.1.1 บริบททางสังคมอุรุเวลาเสนานิคมและแมน้ําเนรัญชรา 

บริบททางสังคมของอุรุเวลาเสนานิคมในพระวินัยปฎก คัมภีรมหาวงศ กลาววา มีหมูบานอยู

ริมแมนํ้าเนรัญชรา พระพุทธโฆษาจารยอธิบายไวเปนสองนัยวา นัยหน่ึงในสมัยโบราณเปนที่ต้ังกอง

ทหารเช่ือกันวา เสนานิคมที่วาน้ีคือหมูบานอุเวลในปจจุบันความจริงแลวอุรุเวลา กับเสนานิคม เปน

คนละหมูบานกัน เสนานิคม คือ หมูบานทหาร ที่อยูเย้ืองไปทางทิศตะวันตก สวนอุรุเวลา คือ ทุงราบ

บริเวณริ่มฝงแมนํ้าเนรัญชราทั้ง 2 ดาน อุรุเวลาเสนานิคมเปนหมูบานใหญ ตรงบริเวณที่เรียกวาอุรุ

เวลาน้ันเปนภูมิภาคอันสวยงามนารื่นรมยมีแนวปาครึ้มทําใหสดช่ืน มีแมนํ้าไหลผานมีหาดทรายสีขาว 

มีทานํ้าที่ดี และมีโคจรคาม คือ สะดวกแกการไปมา อยูโดยรอบพระโพธ์ิสัตวทอดพระเนตรเห็นสถานที่

แหงน้ันแลวก็เกิดปติโสมนัส และบริบทของแมนํ้าเนรัญชรา ปจจุบันเรียกวา “นีลาชนา”  หรือ “ลีลา

ชนา” มีผูใหความเห็นเปนสองนัยจากคําศัพทที่วา เนลํ ชลํ อสฺสา แปลวา นํ้าเปนที่ช่ืนใจ กับ นีลชลายาติ 

วตุตพฺเพ เนรญชรายาติ วตฺตํ แปลวา นํ้าซึ่งมีสีเขียว ตนนํ้าแหงน้ีมาจากเมืองฮาซาริบัฆ อยูทางใตของ

เมืองคยา หางจากเมืองน้ีประมาณ 140 กม. แมนํ้าที่ไหลจากฮาซาริบัฆมี 2 สาย สายหน่ึงคือ แมนํ้า 

เนรัญชราน้ี อีกสายหน่ึง คือแมนํ้าโมหะนี มาบรรจบกันใกลกับพุทธคยา เมื่อบรรจบกันแลวเรยีกช่ือใหมวา 

แมนํ้าผัลคุแมนํ้าเนรัญชราจะเห็นนํ้าใสไหลสะอาดก็เฉพาะฤดูฝน คือ ระหวางพรรษากาลจนถึงประมาณ

ทอดกฐินเสร็จ นอกน้ันนํ้าจะแหงขอด มีแตทราย นักแสวงบุญตองเดินลุยทรายเปนกิโลเมตร จึงขามฟาก
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ไปที่อธิษฐานลอยถาดได ขณะน้ีมีการสรางสะพาน รถบัสขามไปได การลุยแมนํ้าเนรัญชราจึงลดความสนุก

ลงไปบางอุรุเวลา เปนช่ือตําบลใหญแหงหน่ึงในแควนมคธ ต้ังอยู ณ ลุมแมนํ้าเนรัญชรา เปนภูมิสถานที่

สงบนารื่นรมย พระมหาบุรุษทรงเลือกเปนที่บําเพ็ญเพยีรไดประทับอยู ณ ที่น้ีนานถึง 6 ป ทรงบําเพ็ญทุ

กรกิริยา และเปลี่ยนมาทรงดําเนินในมัชฌิมาปฏิปทา จนไดทรงตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ภายใตรม

พระศรีมหาโพธ์ิ ณ ริมฝงแมนํ้าเนรัญชราในตําบลน้ี และกอนหนาน้ันในวันตรัสรูทรงอธิษฐานลอยถาดขาว

มธุปายาสที่นางสุชาดาถวายในแมนํ้าสายน้ี 

การบูชาไฟเปนพิธีกรรมสําคัญ มีมาแตโบราณ ซึ่งจะเห็นไดในลัทธิศาสนายุคแรก ๆ ทั้งหลาย 

เชน การบูชายัญของคนปาในถ่ินตาง ๆ และในศาสนาโซโรอัสเตอร เปนตน แมศาสนาพราหมณซึ่ง

เปนศาสนาของชมพูทวีปสมัยที่พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึน ก็ถือวาการบูชาไฟ และการบูชายัญ เปน

พิธีกรรมที่สําคัญอยางย่ิงศาสนาพราหมณถือวาประชาบดี เปนเทพเจาผูสรางสัตวโลกทั้งหลาย แรก

ทีเดียวน้ัน มีเทพประชาบดีอยูแตพระองคเดียว พระองคไดทรงพระดําริที่จะกอกําเนิดสัตวทั้งหลาย 

จึงไดทรงบําเพ็ญตบะและไดทรงประทานกําเนิดแกเทพอัคนีออกจากพระโอษฐของพระองคเพราะเหตุ

ที่เทพอัคนีเกิดจากพระโอษฐของพระองค อัคนีจึงเปนเทพผูเสวยอาหาร และเพราะเหตุที่เปนเทพองค

แรกที่ประชาบดีทรงสรางข้ึน จึงไดนามวา อัคนี (อัคร อัคริม = เกิดกอน มีกอนอัคนี) 

ในระยะแรกบทบัญญัติในศาสนาพราหมณกําหนดใหศาสนิกชน โดยเฉพาะพราหมณตอง

ประกอบยัญพิธี และการเซนสรวงสังเวยอยูเปนประจํา โดยเฉพาะการบูชาไฟ คือ อัคคิหุตตะ ในภาษา

บาลี หรือ อัคนิโหตระ ในภาษาสันสกฤต จะตองบูชาทุกวัน เมื่อเริ่มตนหรือสิ้นสุดวันและคืนหน่ึง ๆ 

และในวันเดือนเพ็ญเดือนดับ เปนตน 

ไฟ หรือ อัคนี มีบทบาทสําคัญย่ิงในยัญพิธีทั้งปวง ในพิธีกรรมตาง ๆ เมื่อถึงตอนสําคัญทุก

ตอน จะตองมีการถวายเครื่องสังเวย หรือสวดออนวอนแกอัคนีเทพ เพราะถือวาอัคนีเปนทูตของเทพ

ทั้งหลายหรือเปนสื่อกลางนําประดับเครื่องเซนสรวงสังเวยข้ึนไปถึงเทพทั้งหลาย เมื่อใสเครื่องสังเวย

เขาในไฟน้ันถือวา ไดใสลงในโอษฐของอัคนีเทพ เมื่อเปลวและควันไฟพลุงข้ึน ก็หมายความวาองค

อัคนีเทพ ทรงนําเอาเครื่องเซนสรวงสังเวยข้ึนไปบนสวรรคที่ตามมนุษยมองไมเห็น เมื่อข้ึนไปถึงสวรรค

แลว องคอัคนีเทพก็ทรงปอนเครื่องเซนสรวงสังเวยน้ันแกทวยเทพผูเปนภราดรทั้งหลาย ดวยโอษฐของ

พระองค ดุจดังแมนกปอนเหย่ือแกลูกนก ฉะน้ันไฟมีบทบาทสําคัญอยางน้ี จึงมีคําสรรเสริญไวในคัมภีร

พราหมณวา 

“อัคนิโหตร (การบูชาไฟ) เปนประมุขแหงยัญทั้งหลาย” และวา 

“การเซนสรวง (แดอัคนี) เปนกรรมประเสริฐสุดในบรรดายัญทั้งหลาย” การบูชาไฟยอมไดผล

อานิสงสเปนอันมาก เชน จะสมบูรณดวยโภคทรัพย ฝูงปศุสัตว และเพียบพรอมดวยบุตรหลาน 

เผาพันธุ จนถึงอยางที่คัมภีรพราหมณวา 

 “ผูใดบูชาอัคนิโหตร ดวยความเขาใจความหมายโดย 
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ถองแท บาปทั้งปวงของผูน้ันยอมถูกเผาผลาญหมดไป” 

ดวยเหตุน้ีชฎิลทั้งพันรูปมีอุรุเวลกัสสปะเปนหัวหนา ซึ่งเปนผูถือลัทธิบูชาไฟก็คงมุงหวังผล

เหลาน้ี ดังน้ัน หลังจากที่ทานมาบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว เมื่อพระพุทธเจาตรัสถามใน

ที่ประชุมอันมีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ในเขตพระนครราชคฤห วา 

“ทานผูอยูในอุรุเวลามานาน เคยเปนอาจารยสั่งสอนหมูชฎิลผูผอมเพราะกาํลงั

พรต ทานเห็นเหตุอันใดจึงละเลิกไฟที่เคยบูชาเสียเลา” 

 

ทานจึงตอบวา“ยัญทั้งหลายยอมกลาวขวัญ ใหฝนใฝถึงแตเรื่อง รูป รส เสียง กามสุข และ

อิสตรีทั้งหลาย ขาพเจาไดทราบแลววา สิ่งเหลาน้ีเปนมลทินในอุปธิทั้งหลายจึงมิไดติดใจในการเซน

สรวงบูชา” (พระธรรมปฎก ป.อ.ปยุตฺโต, 2556, หนา 73-76) อน่ึง มีความที่ควรทราบ คือ การบูชา

ไฟอันเปนลัทธิที่นับถืออยูเดิมของชฎิล อยางหน่ึง และชฎิลบูชาไฟ เปนพิธีกรรมที่ยึดถือกันอยาง

เหน่ียวแนนและถือกันวาเปนพิธีกรรมหลัก นอกจากน้ียังเช่ือวาผูบูชาไฟดวยความเขาใจอยางทองแท 

(การเผาบาป) จะทําใหบาปทั้งปวงที่ไดกระทํามาแลวน้ันหมดไป และเมื่อสิ้นชีวิตแลวก็จะไดข้ึนสวรรค 

(วิโรจ นาคชาตร,ี 2550, หนา 8) 

ชฎิลบูชาไฟ ชฎิล คือ นักบวชประเภทสันยาสี ที่มวยผมต้ังข้ึนสูง ที่อุรุเวลาเสนานิคมน้ีมี

ตระกูลชฎิล 3 พี่นอง ซึ่งเปนที่รูจัก คือ อุรุเวลกัสสปะมีบริวาร 500 คน นทีกัสสปะ มีบริวาร 300 คน 

และคยากัสสปะ มีบริวาร 200 คน บรรดาชฎิลที่เปนหัวหนา ทําหนาที่เปนครูที่สามารถในการลาง

บาปใหคนดวยนํ้าและไฟ โดยปกตินํ้าในแมนํ้าเนรัญชราถือกันวา เปนนํ้าศักด์ิสิทธ์ิไดดีอยูแลว การบูชา

ไฟก็เปนอีกพิธีหน่ึงที่ถือวาจะลางบาปไดดีเชนเดียวกันโดยปกติชฎิลมีกิจวัตร 2 ประการ เปนประจํา

คือ อาบนํ้ากับบูชาไฟทุกวัน และทําพิธีบูชาใหญ เรียกวา มหายัญปละครั้งในสรวณะกับพิธีอาบนํ้า

อยางใหญ เรียกวา คยาผัลคุณี ในพิธีใหญทั้งสองน้ี มีประชาชนมารรวมดวยมากมาย 

ชฎิลเลิกประเพณีการบูชาเพลิงและอาบนํ้า ตามที่อุรุเวลกัสสปะกราบทูลพระบรมพระศาสดา

ที่ลัฏฐิวันวา การบูชายัญไมเปนทางดับทุกขไดเลย มีแตเพิ่มกามกิเลสใหหนาแนนในจิตของมนุษย จึง

เลิกบูชายัญเสีย กลับหันมาบูชาซึ่งความสะอาดบริสุทธ์ิ ปราศจากเหตุกอใหเกิดทุกข ไมติดอยูในกามอีก

ตอไป ครั้นน้ัน อุรุเวลกัสสปะแสดงใหพระเจาพิมพิสารพรอมดวยบริวาร 12 นหุต ดวยการลุกข้ึนน่ังทํา

ผาหมเฉวียงบาขางหน่ึงแลวซบศีรษะลงที่พระบาทของพระพุทธองคแลวประกาศวา พระพุทธองคเปน

ศาสดาของขาพเจา ขาพเจาเปนสาวกผูฟงคําสอนของพระองค (พระราชรัตนรังษี ว.ป. วีรยุทฺโธ, 2544,

หนา 189-190) 

อุรุเวลาเสนานิคมเปนเขตของพวกชฎิล 3 พี่นอง ที่ถือการบูชาไฟและอาบนํ้าลางบาป เปน

แนวทางการสอน ชาวอินเดียนิยมการบูชาไฟกันมาแตดึกดําบรรพเช่ือกันวาลัทธิบูชาไฟเปนลัทธิ

ด้ังเดิมของมนุษย เพราะไฟเปนทั้งแสงสวาง เปนทั้งความรอน เปนทั้งพระเดช เปนทั้งพระคุณ พรอม
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ไปในตัว ถือวาไฟเมื่ออยูสวรรคคือดวงอาทิตย เมื่ออยูบนฟากฟาก็เปนแสงสวาง เมื่ออยูบนดิน ก็เปน

ไฟธรรมดา ใชหุงตม ในพระเวทยกยองไฟข้ึนเปนเทพช้ันผูนํา เรียกวา พระอัคนี 

 

2.2 ความหมายของอาทิตตปริยายสูตร 

ความหมายของอาทิตตปริยายสูตร ถาพิจารณาตามศัพท คําน้ีประกอบดวยคําสามคํา คือ 

“อาทิตฺต” คําหน่ึง “ปริยาย” คําหน่ึง “สุตฺต” คําหน่ึง 

คําวา อาทิตฺต เปนภาษาบาลี ประเภทกริิยากิตก สามารถแยกศัพทได ดังน้ี อาบทหนา  

ทิปฺ ธาตุ (ทิตฺติยํ เปนไปในความสวาง) ต ปจจัย แปลง ป เปน ต แปลวา เผาโดยย่ิงแลว, รอนย่ิง, ไหม 

หรือ สําเรจ็มาจาก อา บทหนา ทิปฺ ธาตุ (ทิตฺติยํ เปนไปในความสวาง) ต ปจจัย และลง เณ ปจจัย 

(เหตุกัตตุวาจก) ลบ เณ แปลวา ใหรอนโดยย่ิง (พันตรี ป. หลงสมบญุ, ม.ป.ป., หนา 149) 

คําวา ปริยาย เปนภาษาบาลี ประเภทนามนาม และวิเสสนะ สามารถแยกศัพทได ดังน้ี  

ปริบทหนา อย ธาตุ (อยเน ในความดําเนินไป) ณ ปจจัย ย อาคม หรือต้ัง ยา ธาตุ (คติปาปุเณสุ ใน

ความไปและความถึง) ย ปจจัย ประจําหมวดธาตุ อ ปจจัย แปลวา นัยเปนเครื่องยังเน้ือความได

เปนไปรอบ นัยทางออม ฯลฯ ปริยาย ต้ังวิเคราะหวา ปริพฺยตฺตมตฺถํ อยนฺติ คจฺฉนฺติ พุชฺฌนฺติ เอเตนาติ 

ปริยาโย ไวพจนศัพทชวยใหบัณฑิตรูเน้ือความไดชัดเจนย่ิงข้ึน จึงช่ือวาปริยาย (ลง ยุ อาคม หนาธาตุ, 

ลบ ณฺ, วุทธิ อ เปน อา) (พระมหาสมปอง มทุิโต, 2547, หนา177) 

ปริยาย ศัพท ทานกลาวไวในอรรถ 6 อยางคือ (1) การณะ เหตุ (2) เทสนา ธรรมเทศนา  

(3) วาระ วาระ, ครั้งคราว (4) เววจนะ คําไวพจน (5) ปการะ ประเภท, ชนิด, อยาง, ประการ  

(6) อวสระ โอกาส คําวา ปริยาย ในพระสูตรน้ี มีความหมายถึง ธรรทเทศนา (พระมหาสมปอง มุทิโต, 

2547, หนา177) 

สุตฺต ในคัมภีรอรรกถาไดใหความหมายของคําวา สูตร ไว 6 ประการ คือ 

1. สูจนโต มีการแสดงถึงประโยชนทั้งหลาย ช้ีใหเห็นประโยชนตนและผูอื่น มีประโยชนใน

ปจจุบัน ประโยชนในภพหนา ตลอดถึงประโยชนอยางย่ิงคือพระนิพพาน 

2. สุวุตฺตโต เปนพระดํารัสที่พระพุทธองคตรัสดีแลว คือ ตรัสคลอยตามอัธยาศัยและอุปนิสัย

ของเวไนยสัตวผูฟง คือผูที่พอแนะนําสั่งสอนได 

3. สวนโต มีการผลิตประโยชนคือ ทําใหประโยชนหลั่งออกมาไมขาดสายแกผูปฏิบัติธรรม 

ดุจขาวกลาที่เจริญเติบโตดีแลว ผลิตผลออกมาเปนขาวกลาอันเจริญตา 

4. สูทนโต มีการหลั่งประโยชนคือ ทําใหประโยชนหลั่งออกมาไมขาดสายแกผูปฏิบัติธรรม 

ดุจแมโคนมหลั่งนํ้านมออกมาใหผูอื่นด่ืม  

5. สุตฺตาณา เปนที่ตานทานอยางดีคือ ยอมรักษาประโยชนทั้งหลาย ทําใหผูฟงและปฏิบัติ

ธรรมไมตกเปนทาสแหงอกุศลธรรม มีตัณหา เปนตน 
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6. สุตฺตสภาวโต มีสวนเปรียบดวยเสนดายบรรทัด คือ ยอมเปนประมาณของบัณฑิตทั้งหลาย 

หมายถึง ใชเปนปทัฏฐานและแนวทางการประพฤติปฏิบัติของวิญูชนทั้งหลาย  

คําวา สูตร เปนภาษาไทย ซึ่งตรงกับภาษาบาลีวา สุตฺต สุตฺร สามารถแยกศัพทได ดังน้ี 

สุตฺต สุ ธาตุ (อภิสเว ในความหลั่งอรรถ) ต ปจจัย ชอน ต หรือ ตฺรณ ปจจัย หรือวา สูทฺ ธาตุ 

(ปคฺฆรเณ ในความไหลออก) รัสสะ อุ บล ท และวา สุฏุ บทหนา ตา ธาตุ (ปาลเน ใน ความรักษา)  

อ ปจจัย ลบ ฏุ 

ต้ังวิเคราะหวา อตฺเถ อภิสเวตีติ สุตฺตํ สุตฺรํ พจนะที่หลั่งเน้ือความออกมา 

หรือ อตฺเถ สูเทตีติ วา สุตฺตํ, สุตฺรํ พจนะที่ประกาศเน้ือความ  

หรือ อตฺถํ สุฎ ตายตีติ วา สุตฺตํ , สุตฺรํ พจนะที่รักษาอรรถไวดวยดี 

พระพุทธวจนะ (ปาถจนะ) พระสูตร ช่ือหมวด 1 ในพระไตรปฎก สูตรช่ือกฎไวยากรณ

สําหรับใชสรางศัพท เชน โย นํ การอาเทศเปน แหงโย ท. เปนตน (พันตรี ป. หลงสมบุญ, ม.ป.ป., 

หนา 755) 

ความหมายของอาทิตตปริยายสูตรในที่น้ี หมายถึง พระสูตรที่พระพุทธเจาตรัสสอนชฎิล 

สามพี่นองและบริวารวา ทุกอยางเปนของรอน คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ก็รอน สัมผัสเกิดจากตา หู 

จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็รอน เวทนาเกิดจากสัมผัสตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็รอน รอนดวยไฟราคะโทสะ

โมหะรอนดวยไฟ คือ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาสะ (เสถียรพงษ วรรณปก, 

2543, หนา 101) 

 

2.3 สาระสําคัญของอาทิตตปริยายสูตร 

หลักธรรมที่เปนสาระสําคัญของพระสูตรน้ี เปนเรื่องละเอียดลึกซึ้ง และกวางขวางอยางย่ิง ใน

การอธิบาย จะรวบรัดสรุปใหเหลือเล็กนอยเปนขอสั้น ๆ ก็ได หรือจะอธิบายใหเช่ือมโยงสัมพันธกับ

เรื่องเล็กนอยเปนขอสั้น ๆ ก็ได หรือจะอธิบายใหเช่ือมโยงสัมพันธกับเรื่องอื่น ๆ พิสดารออกไป อยาง

ที่แทบจะกลาวไดวา ไมมีสิ้นสุด แลวแตกุศโลบายของพิธีกรรมในทองถ่ินน้ัน ๆ ในที่น้ีจะพยายาม

อธิบายสักแนวหน่ึง โดยสัมพันธกับใจความที่ไดสรุปไวมี 4 ประเด็นดวยกัน คือ 

1. สภาพท่ีเปนปญหา สิ่งที่เปนตัวการ หรือเปนทุกสิ่งทุกอยางในพระสูตรน้ี ไดแก อายตนะ

ภายใน อายตนะภายนอก วิญญาณ ผัสสะ และเวทนาทั้งหลายที่เกิดสืบเน่ืองมาจากผัสสะเหลาน้ัน สิ่ง

เหลาน้ีก็คือกระบวนการรับรูและการคํานึงทั้งหมดของบุคคล ชีวิตทั้งหมดเทาที่บุคคลรูสึกก็ดี โลกทั้งโลก

เทาที่ปรากฏแกบุคคลก็ดี ความรูความเขาใจทุกอยางที่เกิดมีข้ึนแกบุคคลโดยปกติก็ดี ยอมอยูในขอบเขต

ของกระบวนการรับรูและการคิดคํานึงน้ี เมื่อกลาวในแงหน่ึง สิ่งเหลาน้ีจึงเปนทุกอยางสําหรับบุคคล 

ขอที่วา ถูกไฟลามติดลุกไหมอยูยอมหมายความวา สิ่งเหลาน้ีหรือกระบวนการน้ี ตกอยูใน

ภาวะรุมรอน ด้ินรนกระวนกระวาย มิไดปฏิบัติหนาที่ไปโดยปกติตามสภาพของมัน เพราะมีไฟราคะ 
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โทสะ และโมหะ เปนตน ที่จะกลาวในตอนสาเหตุ มาเผาลนใหพลาน ใหกระสับกระสาย ใหพราให

สับสน จนปรากฏอาการออกมาเปนปญหาตาง ๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด ทั้งเบาทั้งรุนแรง ทั้งที่เปนเรื่อง

สวนตัว และปญหารวมกันของสังคม หรือกลาวในมุมกลับวา ปญหาตาง ๆ ทั้งมวลของมนุษย ทั้งสวน

บุคคลและสังคม สืบสาวตนตอลงไปไดถึงการที่ถูกไฟเหลาน้ีเผาลนอยู กลาวโดยรวบรัดวา 

ก. ในแงบุคคล ในข้ันรุนแรง คนถูกราคะ โทสะ และโมหะ เขาแผดเผา กลุมรุม ผลักดัน จึง

กระทําทุจริต หรือแมกรรมช่ัวรายแรงตาง ๆ ที่โดยปกติกระทําไมได และทําใหเกิดความทุกขความ

เดือดรอนตาง ๆ แกตนเองติดตามมา และเกี่ยวพันถึงสังคมในขอตอไป 

ในช้ันละเอียดออน แมโดยปกติมนุษยปุถุชนยอมถูกไฟเหลาน้ี บังคับบัญชา บังคับบัญชาการ

กระทํา คําพูด ความคิดตลอดจนทัศนคติตาง ๆ อยูแลว ที่เห็นไดงาย ๆ คือ ปกติคนมีความอยากได ก็

ถูกความอยากไดดึงไป หรือถาพูดใหเปนไฟก็คือเผาใหทนอยูไมได เที่ยวว่ิงพลานทะยานหาสิ่งที่

ตองการ เมื่อยังไมได หรือไมได หรือไดไมเทาที่หวังก็เกิดความขุนมัวอัดอั้น หรือขัดใจ เปนทุกข ได

สมหวังแลวก็ปรารถนาตอ ๆ ไป ย่ิง ๆ ข้ึนไป ถาเปนไปในกระบวนการน้ีโดยไมมีการควบคุมหรือรูเทา

ทัน คือปลอยสุดแตมันจะเปนไป ก็คือการมีชีวิตอยูอยางคลุมคลั่งกระหายและทุรนทุรายอยางถูกไฟ

ลุกไหมรุนแรงน่ันเอง 

อีกอยางหน่ึง คนถูกไฟเหลาน้ีเผาลน ถูกควันไฟรุมใหมัว ยอมไมรูไมเขาใจ ไมใช ไมปฏิบัติตอ

สิ่งทั้งหลายโดยถูกตอง ไมสามารถใชประโยชนจากสิ่งทั้งหลายใหถูกทาง หรือใหเทาคาของมันได 

ยกตัวอยางในข้ันหยาบ ๆ ที่เห็นไดงาย ๆ เชน เกาอี้มีไวสําหรับน่ัง เกิดความโกรธข้ึน กลับเอาใชทํา

รายกัน เห็นของสวยงาม หรือของมีราคามที่เขานํามาเสนอขาย อยากได ความอยากไดรุนแรงทําให

ไมไดพินิจพิจารณาถูกเขาหลอกลวงเอาไดงาย บางทีขัดใจอะไรตอนเชานิดเดียว ไมรูจักพิจารณาปลง

ใจ อารมณเสียไปทั้งวัน บางทีพบคนที่ไมเคยรูจักมากอน เขาแสดงอะไรผิดพลาดนิดเดียว เกิดทัศนคติ

ผิดพลาด มองเขาไปในทางไมดีตลอด ไมไดพิจารณาใหลึกซึ้ง หรือมีความลุมหลง ยามีไวใชรักษาโรค 

กลับนํามาพลาชีวิตตนเองเสียดังน้ี เปนตน 

ไฟเหลาน้ีเปนปฏิปกษกับปญญา เมื่อถูกไฟเหลาน้ีกลุมรุมแผดเผาแลว ก็ทําใหเกิดทัศนคติผิด 

ตัดสินใจผิด และปญญาความรูความเขาใจตามความเปนจริงก็ไมเกิด พิจารณาใหลึกซึ้ง คนเราถูกไฟ

เหลาน้ีบังปญญา ทําใหเขาใจผิด เกิดทัศนคติที่ผิด ตัดสินใจผิด ๆ กระทําการตาง ๆ ที่ปราศจาก

เหตุผล ที่แมแตตนเองนึกข้ึนมาภายหลัง ก็รูสึกละอายหรือเห็นนาขําอยูเสมอทั่ว ๆ กันทุกคนอยูแลว

มากนอยตามขนาดของไฟที่แตละตนปลอยใหลุกลามอยูในตัวของตัว 

ข. ในแงสังคม ความขัดแยง การแยงชิง การรังแก ขมเหง เอารัดเอาเปรียบ ประทุษรายกัน

ในระหวางมนุษย เกิดจากไฟเหลาน้ีเปนตัวการสําคัญ คนอยากไดของสิ่งเดียวกัน เกิดผิดใจกัน 

แตกแยกและแยงชิงกัน คนชอบใจคนละอยาง ก็แตกแยกกัน ไปดวยกันไมได คนเห็นแกตัวอยากไดไม

มีสิ้นสุดก็หาทางเอาเปรียบ ทําลายผูอื่น; บุคคลผูเดียว ในหมูคณะหน่ึง ไปกระทําผิดพลาดตอคนในอีก



18 
 

หมูคณะหน่ึงเปนกรณีสวนบุคคล แรงราคะตอฝายตนและโทสะฝายอื่นทําใหไมพิจารณาสอบสวนใหเห็น

ความจริง เกิดเปนกรณีขัดแยงรบราฆาฟนระหวางหมูคณะ; พอแมรักและหลงลูก จนเลีย้งลูกผิด ๆ  ใหลูก

เสียก็มาก ฯลฯ 

อีกนัยหน่ึงมองในแงความกาวหนาทางปญญา กลุมชนที่มีความเช่ือถือผิด ๆ ยึดถือลัทธิ

ทฤษฎีตาง ๆ  โดยโมหะ ก็ทําใหไมสามารถพิจารณาสอบสวนคนควาเห็นความจริง หรือเห็นเหตุเห็นผล

ของธรรมชาติได เปนอุปสรรคตอความเจริญกาวหนาทางสติปญญา 

แมกระทั่งวิทยาศาสตร วิทยาการ วิธานวิทยาตาง ๆ ที่เจริญกาวหนามากมายทั้งหลาย ถา

มนุษยนํามาใชตามแรงผลักดันของไฟเหลาน้ีเปนไปเพื่อหายนะของหมูมนุษยน่ันเอง 

สรุปวา อายตนะทั้งหลายที่เปนเครื่องเช่ือมตอระหวางขันธ 5 ที่เปนภายในกับขันธ 5 ที่เปน

โลกภายนอก ใหเกิดการรับรู และความรูตาง ๆ ตามกระบวนของมันน้ัน ขณะน้ีมิไดปฏิบัติหนาที่ไป

ตามกระบวนการแท ๆ หรือตามสภาวะอาการลวน ๆ ของมัน แตถูกไฟตาง ๆ เผาลนอยูตลอดเวลา 

เมื่อกระบวนการน้ีถูกไฟลุกไหม ก็เกิดความระส่ําระสาย ปฏิบัติหนาที่เคลื่อนคลาดจากปกติ ความรู

ตาง ๆ ที่ไดรับก็บิดเบือน ตัวบุคคลก็ไมเปนตัวของตัวเอง เกิดความสับสนวุนวาย ไมสามารถกลั่นกรอง

วินิจฉัยขอเท็จจริงโดยถูกตอง เที่ยวว่ิงแลนไปตามแหลงของการรับรูที่ถูกไฟไหม ถูกลากจูงไปตามสาย

ของการรับรูน้ัน ๆ เกิดความยึดติดพัวพัน ตกเปนทาส ไมเปนอิสระ เกิดทัศนคติผิดพลาด ตัดสิน

ผิดพลาด และปฏิบัติผิดพลาดตอสิ่งทั้งหลาย 

เมื่อตนเองเดือนรอนวุนวายแลว ก็แผความเดือดรอนวุนวายน้ันไปใหแกผูอื่นดวย บุคคลที่มี

ปญหาในตัวเอง ก็ยอมเปนเหตุสรางปญหาแกผูอื่นข้ึนดวย คนที่มีแตความรุมรอนกระวนกระวายในตัว

แกปญหาในตัวเองไมได จะอยูกับชาวโลกสงบเรียบรอยไมกอปญหาเลยไมได 

2. สาเหตุ ในดานสาเหตุยอมอธิบายไดทั้งในข้ันตน ๆ และในข้ันลึกซึ้ง เมื่ออธิบายอยางต้ืน ๆ 

สาเหตุของปญหาน้ี ก็คือการถูกไฟกิเลสเผาลนใหระส่ําระสายวุนวายอยางที่กลาวแลวในตอนสรุป 

ขอ 1 แตเมื่ออธิบายลึกซึ้งละเอียดลงไป ก็ตองสืบคนถึงพื้นฐาน ซึ่งพอจะเห็นแนวทางดังน้ี 

ชีวิตน้ัน เปนกระบวนการอันหน่ึง เกิดจากการรวมตัวกันขาวของสวนประกอบตาง ๆ ซึ่งโดย

สรุปไดแก นามและรูป หรือขยายออกไป ไดแก ขันธ 5 สวนประกอบเหลาน้ี แตละอยางมีการ

เปลี่ยนแปลงที่ตอเน่ืองและสัมพันธกันเปนกระบวนการ ทําใหคุมรูปกันอยูดูเหมือนเปนตัวเปนตน แต

ในเมื่อเปนกระบวนและมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดทุกขณะ ก็ยอมไมมีตัวแกนแทที่คงที่แนนอน และ

ในกระบวนการอันน้ีเองที่มนุษยเขาไปยึดถือวาเปนตัวตนของตน และเขาไปต้ังความปรารถนาไวในทุก

ข้ันทุกระดับ หวังจะใหเปนอยางน้ันอยางน้ีในรูปที่จะใหมีตัวตนใหจงได 

การด้ินรนหวังใหมีตัวตนน้ี ไดปรากฏผลเปนการด้ินรนไมเฉพาะในชีวิตคนธรรมดาสามัญ แต

ปรากฏตลอดประวัติศาสตรวิชาปรัชญาทีเดียว เมื่อไมมีตัวตน มนุษยก็พยายามที่จะสรางตัวตนใหมีข้ึน

ในรูปใดรูปหน่ึง ต้ังแตการทํามัมมี่ เพื่อรักษารางกายไวใหชีวภูติกลับมาเขารางดังเดิมของชาวอียิปต
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โบราณ จนถึงปรัชญาฝรั่งเศสช่ือ เคดารทส แหงคริสตศตวรรษที่ 17 ผูพยายามพิสูจนใหมีตัวตนใหได 

อยางวาทะของเขาที่วา Cogito ergo sum ซึ่งแปลวา “ฉันคิด เพราะฉะน้ัน ฉันจึงมี” ซึ่งไมพนไป

จากทิฏฐิที่พระพุทธเจาตรัสตรัสสอนใหไถถอนมานานกวา 2500 ปแลว 

เมื่อมนุษยมีความหลงผิดยึดถือและปรารถนาใหมีตัวตนอยูเชนน้ี ในขณะเดียวกันน่ันเอง 

กระบวนการแหงชีวิต ก็ตกอยูในกฎแหงไตรลักษณ อันเปนกฎธรรมชาติที่แนนอนวา ทุกสิ่งมี่คงที่ ไม

ทนอยูในสภาพเดิม ไมอยูในอํานาจ และไมมีตัวตนที่แท กฎน้ีแสดงแกชีวิตในรูป ชาติ ชรา และมรณะ 

เปนตน ทั้งแบบหยาบต้ืน และแบบลึกลึกละเอียดจึงกลายเปนอาการที่ขัดกัน หรือฝนความปรารถนา 

พูดเปนภาพพจนวา ความยึดถือกับกฎธรรมชาติเกิดขัดสีกันข้ึนลุกเปนไฟ อาการขัดสีหรือฝนน้ี ทําให

บุคคลสรางความยึดถือและความปรารถนามากย่ิงข้ึน แตเปนความยึดถือดวยความปรารถนาแบบ

กระวนกระวาย และแสดงออกทั้งในระดับที่รูสึกได อันเปนข้ันหยาบ และข้ันที่ไมรูสึก อันเปนข้ัน

ละเอียด ซับซอน อยูในจิตใตสํานึก 

เมื่อสืบคนลงไปในกระบวนการของจิตอยางละเอียด จนถึงจิตไรสํานึก ก็จะพบเงื่อนงําวา 

ความกลัวตอชาติ ชรา และมรณะ เปนตนน้ี มีซับซอนแฝงอยูในจิตใจของมนุษย และคอยบัญชา

พฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยอยู โดยที่มนุษยเองไมรูสึกตัว ความกลัวน้ีเริ่มจากจุดที่มนุษยไมรูไมเขาใจ

ในสภาพที่แทจริงแหงชีวิตของตน 

จากจุดของความไมรูน้ี กระบวนการก็ดําเนินไปตามแนวทางแหงหลักปฏิจจสมุปบาท และ

ข้ันตอนที่สําคัญก็คือความขัดแยงระหวางความหลงผิดวาเปนตัวตน กับกระแสความเปลี่ยนแปลงตาม

กฎธรรมชาติหรือไตรลักษณ ผลักดันตัณหาใหแสดงตัวออกในกระบวนการรับรูน้ัน ซึ่งหมายความเลย

ไปถึงวา ไฟความทุกข มีชาติ ชรา และมรณะ เปนตน เปนตัวผลักดันไฟกิเลส ราคะโทสะ และโมหะ 

ใหออกหนา และแสดงฤทธ์ิวุนวาย พูดอีกอยางหน่ึงวา ไฟทุกขเกิดจากการปะทะระหวางกฎธรรมชาติ 

(ไตรลักษณ) กับความหลงผิดยึดถือวาเปนตัวตน เมื่อปะทะกันแลว ไฟทุกขขับไฟกิเลส พลุงออกมา

แสดงฤทธ์ิเผาผลาญจนปรากฏผลเปนปญหาตาง ๆ ดังกลาวมาขางตน 

ดวยเหตุน้ันตราบใดที่ยังไมรูไมเขาใจ และไมเขาไปจัดการกับกระบวนการและไฟเหลาน้ีอยาง

ถูกตอง ก็เทากับวามนุษยพาเอากองไฟ หรืออาจจะถึงกับเปนไฟนรกขุมหน่ึงติดไปกับตัวดวย

ตลอดเวลา และเมื่อไฟติดอยูกับตัวประจําเชนน้ี ก็ยอมไมสามารถประสบความสุขที่แทจริงย่ังยืนได 

3. การแกไข หนทางแกไขปรากฏชัดอยูแลวในพุทธดํารัสน้ีวา “อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว 

เมื่อเห็นอยูอยางน้ี” คําวาเห็นอยูอยางน้ี หมายถึงการรูการเขาตามความเปนจริง ซึ่งกระบวนการอยาง

ที่เปนอยูเชนน้ัน เริ่มแตเขาใจสภาพของปญหา การเขาใจสภาพของปญหาหรือการมองเห็นตัวปญหา

น่ันเอง ยอมเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญอยางย่ิง เมื่อมองเห็นปญหาที่ตนเขาประสบอยูแลว ก็สามารถถอน

ตัวออกมา ต้ังหลักได อยางที่ตรัสวา “ยอมหนาย” จากน้ัน ก็ไมยึดติด หลุดพนเปนอิสระ แตที่กลาวน้ี

เปนข้ันลึกซึ้ง ในที่น้ีจะลองกลาวถึงวิธีแกไขจัดการที่ลึกซึ้งไปตามลําดับข้ัน 
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1) ข้ันตน เมื่อมองเห็นโทษของไฟเหลาน้ีแลว ก็ควรควบคุมใหอยูในขอบเขต ไมใหลุกลาม

รุนแรงถึงข้ันประพฤติทุจริตตาง ๆ หรือทําใหเกิดความทุกขความเดือดรอนแกตนเองและสังคม 

2) ข้ันกลาง รูจักฝกฝนอบรมจิตใจ รูจักวิธีทําใหไฟเหลาน้ีสงบน่ิงอยางนอยเปนครั้งคราว

เหมือนอยางไฟที่ไมมีควันกลุมรุม ไมมีเปลวที่แลบโฉบพึ่บพั่บ อยูในสภาพสงบน่ิงยอมทําใหมองเห็นสิ่ง

ตาง ๆ ไดชัดเจนข้ึน การทําจิตใหสงบน่ิง ปราศจากการบรวมของไฟเหลาน้ีไดแมช่ัวคราวยอมชวยใหมี

สมาธิ อันเปนกําลังเสริมใหเกิดปญญาและทําการตาง ๆ เชน การศึกษาเลาเรียน เปนตน ใหได

ผลสําเร็จอยางดีและถาฝกอบรมใหย่ิง ๆ ข้ึนไป ก็สามารถทําสิ่งที่คนธรรมดาเห็นเปนสิ่งวิเศษอัศจรรย

ได ที่เห็นไดงายและวิทยาศาสตรปจจุบันไดแลว ก็คือ ในการสะกดจิต เมื่อจิตอยูในสภาพที่แนวแนตอ

อารมณอันเดียว ปราศจากสิ่งรบกวนคนที่ถูกสะกดจิต ก็สามารถทําสิ่งที่ตัวเขาไมเคยสามารถไดใน

ยามปกติ 

3) ข้ันสูงสุด หมายถึง ข้ันที่เปนใจความในพระสูตร ไดแก ข้ันที่ เกิดความรูความเขาใน

สภาพของกระบวนการเหลาน้ันอยางถองแทสมบูรณ ทําใหสามารถถอนตัวออกมาต้ังหลักอยูไดอิสระ 

ไมที่ยึดติดหลงผิดวากระบวนการที่ลุกไหมอยูน้ันเปนตัวตน ไมตกเปนทาส ถูกฉุดลากไปตาง ๆ แต

กลับเปนนาย รูจักที่จะปลอยใหกระบวนการน้ันปฏิบัติหนาที่ของมันไปอยางถูกตอง ไดรับความรูที่ไม

บิดเบือน และสามารถเขาจัดการใชแตในทางที่จะเปนประโยชน 

ขอน้ีเหมือนกับการที่มนุษยจะเปลี่ยนฐานะจากการเปนทาสของธรรมชาติ กลับเปนนายของ

ธรรมชาติ กลับเปนนายของธรรมชาติได ก็ดวยการรูความจริง รูสภาพ เขาใจกฎเกณฑกระบวนการ

แหงเหตุผลของมันเสียกอน จากน้ันก็สามารถรวมมือกับธรรมชาติรูวิธีจัดการควบคุมใหธรรมชาติ

ดําเนินไปตามกฎของมันเอง แตเปนไปตามแนวทางที่เรากําหนดใหมันได เรียกกันเปนสํานวนวา กลับ

เปนนายของธรรมชาติ 

ในข้ันสุดทายน้ี ความรูความเขาใจตาง ๆ ที่ไดรับเขาใจตาง ๆ ที่ไดรับเขามายอมเปนไปตาม

สภาพที่มันเปนจริง และการเขาที่เกี่ยวของจัดการก็ยอมเปนไปตามอํานาจปญญา หรือตามเหตุผล 

ไมใชตามอํานาจตัณหาอยางแตกอน 

4. ผล ผลที่ไดจากการปฏิบัติตามวิธีแกไข ยอมเปนไปตามลาํดับของข้ันน้ัน ๆ  

ในข้ันตน เมือ่มนุษยควบคุมไฟใหอยูในขอบเขตสมควร ก็ทําใหสังคมมีศีลธรรมอยูรมเย็นเปน

สุข ตัวบุคคลก็มีจิตใจสงบรมเย็นตามควร 

ในข้ันกลาง ยอมชวยใหมนุษยประสบสัมฤทธ์ิผลในงานตาง ๆ ดวยดีย่ิงข้ึน และมีจิตใจที่

เขมแข็งมั่นคงย่ิงข้ึน 

ในข้ันสูงสุด ทําใหมนุษยหลุดพนจากความเปนทาสของความหลงผิด ทาสของกิเลส ทาสของ

จิตใจตน เปนอิสระ กลับเปนนาย ในข้ันน้ีเรียกตามพุทธดํารัสวา อยูจบพรหมจรรย ทําสิ่งตองทําเสร็จ

สิ้นแลว หมดกิจที่จะตองทําเพื่อใหไดเปน (อิสระ) อยางน้ีอีก ที่หมดกิจก็เพราะไดรูไดเขาใจถูกตอง
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หมดแลว เปนอิสระ มีทัศนคติพื้นฐานถูกตองตองดีแลว (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต), 2546,  

หนา 87-97) 

ขอสังเกตบางประการ มีขอที่นาสงัเกตในดานการสอนของพระพุทธเจาอยู 2 ประการคือ 

1. ทรงสอนตามความถนัดและความสนใจของผูฟง ชฎิลเหลาน้ีมีชีวิตเกี่ยวของกับการบูชาไฟ 

มีความรู ความถนัด ในเรื่องบูชาไฟ เรียกวา หายใจเขาออกเปนการบูชาไฟตลอดเวลา ยอมมีประสบการ

เกี่ยวกับความรอน เมื่อพระพุทธองศตรัสวา “ทุกอยางรอนเปนไฟ” เทาน้ัน พวกน้ีก็สนใจทันทีวาพระ

องศหมายถึงอะไร เพราะเทาที่ทราบ ไฟอยางเดียวเทาน้ันที่รอน แตทําไมพระองคจึงตรัสวา “ทุกสิ่ง” 

รอนเปนไฟ เมื่อพระองศอธิบายวา ไฟที่วาน้ีมิไดลุกไหมอยูภายนอกกาย หากเปนไฟที่ลุกไหมอยูภายใน

ตัวเรา และลุกไหมอยูตลอดเวลา รุนแรงกวาไฟภายนอกเสียอีก ควรหันมาสนใจไฟภายในมากกวาไฟ

ภายนอก แทนที่จะ “บูชา” คือเติมเช้ือเพลิงเลี้ยงไฟมิใหดับมอดดังที่เหลาชฎิลเคยทํามากับไฟภายนอก 

ทางที่ถูกควรจะหาทาง “ดับ” ใหไฟภายในมอดสนิทเสีย จึงจะเกิดความสุข รมเย็น 

เหลาชฎิลผูมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับไฟ เกี่ยวกับความรอนอยูแลว ยอมพิจารณารูเห็นตาม

ไมยาก พระองศเพียงแตพลิกแงมุมพิจารณาวา ไฟที่ควรสนใจ คือไฟชนิดใด การบูชาไฟที่ถูกตองควร

จะเติมเช้ือหรือดับเช้ือ เพียงแคน้ีเหลาชฎิลก็เกิดความสวางกลางใจในที่สุด 

2. ทรงสั่งสอนตามสติปญญาของผูฟง ในอาทิตตปริยายสูตรน้ี ชฎิลสามพี่นอง พรอมบริวาร 

เปนนักบวชปฏิบัติกิจศาสนาเพื่อบรรลุถึงเปาหมายสูงสุดของชีวิตตามลัทธิความเช่ือของตน เปนที่

เคารพนับถือของพระราชา และประชาชนเมืองราชคฤห เรียกกวาระดับปญญาชน และเวลาฟงพระ

สูตรน้ี ก็หลังจากที่ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว เมื่อทรงช้ีแจงเรื่องที่ลึกซึ้งเชนน้ี 

อาศัยวาทานเหลาน้ันมีพื้นฐานความรูความเขาใจ เพียงพออยูแลว จึงเขาใจโดยไมอยาก 

เปนที่นาสังเกตก็คือ แมในเรื่องเดียวกัน ถาระดับสติปญญาของผูฟงแตกตางกัน พระพุทธองค

ก็จะทรงยักเย้ืองวิธีการอธิบายแตกตางกันออกไป ดังกรณีทรงแสดงอัคคิยสูตรแกพราหมณ ช่ือ  

อุคคตะสรีระ เปนตัวอยาง ในพระสูตรดังกลาว พระพุทธเจาตรัสถึงไฟที่ควรเคารพบูชา หรือควรบํารุงไว 3 

คือ ไฟเจาบาน (คหปตัคคิ) หมายถึง บุตร ภรรยา และ คนรับใช ไฟควรแกของคํานับบูชา (อาหุไนยัคคิ) 

หมายถึง บิดา มารดา และควรแกการทําบุญ (ทักขิไณยัคคิ) หมายถึง พระสงฆ 

ในที่น้ีพระองศไมตรัสวิธีการดับไฟ 3 อยาง วาจะตองทําอยางไร เพราะผูฟงเปนชาวบาน

ธรรมดาที่ยังครองเรือนอยู พื้นสติปญญาคงไมกลาแข็งพอจะเขาใจ และเขาถึงได ทรงเนนไปที่ไฟที่ควร

บูชา 3 อยาง และใหความหมาย “การบูชา” วาไดแกการปฏิบัติหนาที่ตอบุคคลเหลาน้ันใหถูกตอง 

(เสถียรพงษ วรรณปก, 2554, หนา 32-34) 

 

 



22 
 

2.4 เหตุเกิดของอาทิตตปริยายสูตร 

พระพุทธเจาเสด็จจารึกลงมาตามเสนทางเดิมตามลําดับ จนกระทั่งถึง ตําบลอุลุเวลา ทรง

แสดงอิทธิปาฏิหาริยครั้งแรกที่อุรุเวลา ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลําดับ ลุถึงตําบลอุรุ

เวลาสมัยน้ัน ชฎิล 3 คน คือ อุรุเวลกัสสปะ นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ อาศัยอยูที่ตําบลอุรุเวลาใน

ชฎิล 3 คนน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเปนผูนํา เปนผูฝก เปนเลิศ เปนหัวหนาเปนประธานของชฎิล 500 

คน 

ชฎิลนทีกัสสปะเปนผูนํา เปนผูฝก เปนเลิศ เปนหัวหนา เปนประธานของชฎิล 300 คน  

ชฎิลคยากัสสปะเปนผูนํา เปนผูฝก เปนเลิศ เปนหัวหนา เปนประธานของชฎิล 200 คน  

ในครั้นตอมา พระผูมีพระภาคไดเสด็จไปยังอาศรมของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ ครั้นถึงแลวไดตรัส

กับชฎิลอุรุเวลกัสสปะดังน้ีวา “กัสสปะ ถาทานไมหนักใจ เราจะขอพักในโรงไฟคืนหน่ึง” 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา “ทานมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย หากแตวาในโรงไฟ

น้ัน มีพญานาคที่ดุราย มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษราย มันอยาไดทํารายทาน” 

พระผูมีพระภาคไตตรัสกับชฎิลอุรุเวลกัสสปะ แมครั้งที่ 2 วา “กัสสปะกถาทานไมหนักใจ คน

น้ี เราจะขอพักในโรงไฟ” 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะก็กราบทูลวา “ทานมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย หากแตวาในโรงไฟ

น้ัน มีพญานาคที่ดุราย มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษราย มันอยาไดทํารายทาน” 

พระผูมีพระภาคไดตรัสกับชฏิลอุรุเวลกัสสปะ แมครั้งที่ 3 วา “กัสสปะถาทาน ไมหนักใจ คืน

น้ี เราจะขอพักในโรงไฟ” 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะก็กราบทูลวา “ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย หากแตวาในโรงไฟ

น้ัน มีพญานาคที่ดุราย มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษราย มันอยาไดทํารายทาน” 

พระผูมีพระภาคไดตรัสตอไปวา “พญานาคไมทํารายเรา ทานกัสสปะ ทานโปรดอนุญาตโรง

ไฟเถิด” 

ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดเสด็จเขาไปสูโรงไฟ ทรงปูเครื่องลาดหญาประทับน่ังคูบัลลังก ต้ัง

พระกายตรง ดํารงสติไวเฉพาะหนา (วิ.ม. เลม 4 ขอ 37 หนา 44-45) 

2.4.1 ปาฏิหาริยท่ี 1 เรื่องโรงบูชาไฟ 

ครั้งน้ัน พญานาคน้ันไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จเขาไป ก็โกรธซึ้งไมพอใจ บังหวนควันทันใด

น้ัน พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา “ถากระไร เราพึงครอบงําเดชของพญานาคน้ีดวยเดชของเรา 

ไมใหระคายผิว หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก และเย่ือกระดูก” ลําดับ น้ัน พระผูมีพระภาคทรงสําแดงอิทธา

ภิสังขารเชนน้ันบังหวนควันพญานาคทนการลบหลูไมได จึงพนไฟใสทันทีฝายพระผูมีพระภาคก็ทรง

เขาเตโชกสิณ แลวโพลงไฟสูบางเมื่อทั้งสองฝายบันดาลใหเกิดไฟข้ึน เรือนไฟไดลุกโพลงโชติชวงดุจ
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ทะเลเพลิงลําดับน้ัน ชฏิลเหลาน้ันพากันลอมเรือนไฟกลาวกันวา “ทานผูเจริญทั้งหลายมหาสมณะรูป

งามคงจะถูกพญานาคทํารายเปนแน” 

ครั้นราตรีน้ันผานไป พระผูมีพระภาคก็ทรงครอบงําเดชของพญานาคน้ันดวยเดชของพระองค 

ไมใหระคายผิว หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก และเย่ือกระดูกแลว ทรงจับพญานาคขดลงในบาตรแสดงแก

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะวา “ทานกัสสปะ น่ีพญานาคของทาน เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเราได

แลว” 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “มหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริงถึงกับครอบงํา

เดชของพญานาคที่ดุราย มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษรายไดดวยเดชของพระองค แตไมเปนพระอรหันต

เหมือนเราแน” 

ณ ที่แมนํ้าเนรัญชรา พระผูมีพระภาคไดตรัสกับชฎิลอุรุเวลกัสสปะวา “กัสสปะ ถาทานไม

หนักใจคืนน้ีเราจะขอพักในโรงไฟ” 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะกราบทูลวา “ขาแตมหาสมณะ ขาพเจาไมหนักใจเลย ขาพเจาหวังความ

ผาสุก จึงหามทานวา ที่โรงไฟน้ีมีพญานาค เปนสัตวดุราย มีฤทธ์ิ เปนอสรพิษ มีพิษราย มันอยาไดทํา

รายทาน” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา“มันคงไมทํารายเรา กัสสปะ ทานโปรดอนุญาตโรงไฟเถิด” พระผูมี

พระภาคทรงทราบวาชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดอนุญาตใหแลว ไมทรงครั่นคราม ทรงปราศจากความกลัว 

เสด็จเขาไป 

พญานาคเห็นพระผูมีพระภาคผูแสวงหาคุณเสด็จเขาไปก็ไมพอใจ จึงบังหวนควัน ฝายพระผูมี

พระภาคทรงเปนมนุสสนาคะ มีพระทัยช่ืนบานมีพระทัยไมขัดเคือง ก็ทรงบังหวนควันในโรงไฟน้ัน 

สวนพญานาคทนการลบหลูไมไหว จึงพนไฟราวกับไฟไหมปาสูฝายพระผูมีพระภาคทรงเปน

มนุสสนาคะทรงฉลาดในเตโชกสิณทรงโพลงไฟสูบาง 

เมื่อทั้งสองฝายโพลงไฟข้ึน เรือนไฟก็ลุกข้ึนโพลงโชติชวงดุจทะเลเพลิง พวกชฎิลกลาวกันวา 

“แนะผูเจริญ มหาสมณะรูปงามคงจะถูกพญานาคทํารายเปนแน” 

ครั้นราตรีน้ันผานไป เปลวไฟของพญานาคถูกทําลายสวนเปลวไฟหลากสีของพระผูมีพระ

ภาคผูทรงฤทธ์ิยังอยู 

พระรัศมีมีหลากสี คือ สีเขียว สีแดง สีแสด สีเหลือง สีแกวผลึก ปรากฏที่พระกายของพระ

อังคีร 

พระผูมีพระภาค ทรงจับพญานาคขดลงในบาตรแลวทรงแสดงแกชฎิลอุรุเวลกัสสปะวา

“ทานกัสสปะ น่ีพญานาคของทาน เราครอบงําเดชของมันดวยเดชของเราไดแลว” 
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ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเลื่อมใสในอิทธิปาฏิหาริยน้ีของพระผูมีพระภาคย่ิงนักแลวได

กราบทูลพระผูมีพระภาคดังน้ีวา “ขาแตมหาสมณะ โปรดประทับอยูที่น่ีแหละ ขาพเจาจักบํารุง

พระองคดวยภัตตาหารประจํา” (วิ.ม. เลม 4 ขอ 38 เลม 45-46) 

2.4.2 ปาฏิหาริยท่ี 2เรื่องทาวมหาราชท้ัง 4 

ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ไพรสณฑแหงหน่ึง ไมไกลจากอาศรมของชฎิลอุรุ

เวลกัสสปะเมื่อราตรีผานไปแลว ทาวมหาราชทั้ง 4 เปลงรัศมีงามยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขาไป

เฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลวไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวไดยืนเฝาทั้ง 4 ทิศ 

ดุจกองไฟใหญฉะน้ัน 

ครั้นราตรีน้ันผานไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดไปเขาเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลว

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังน้ีวา  

“ขาแตมหาสมณะ ไดเวลาแลวภัตตาหาร เสร็จแลว ทานพระมหาสมณะ เมื่อ

ราตรีผานไปแลว พวกน้ันคือใครกันหนอเปลงรัศมีงามยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว 

เขามาเฝาพระองค ถวายอภิวาทแลวไดยืนเฝาทั้ง 4 ทิศ ดุจกองไฟใหญฉะน้ัน” 

 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “กัสสปะ พวกน้ัน คือ ทาวมหาราชทั้ง 4 เขามาหาเราเพื่อฟงธรรม” 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดมีความคิดดังน้ีวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมากมีอนุภาพมาก

จริง ถึงกับทาวมหาราชทั้ง 4 เขามาเฝาเพื่อฟงธรรม แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” 

พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ แลวประทับอยูที่ไพรสณฑแหงน้ัน 

(วิ.ม. เลม 4 ขอ 40 หนา 48) 

2.4.3 ปาฏิหาริยท่ี 3 เรื่องทาวสักกะ 

ครั้งน้ัน เมื่อราตรีผานไปแลว ทาวสักกะจอมเทพ เปลงรัศมีงามยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว 

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลวไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวประทับยืน ณ 

ที่สมควร ดุจกองไฟใหญที่งามและประณีตกวารัศมีกอน 

ครั้นราตรีน้ันผานไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแลว

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังน้ีวา  

“ขาแตมหาสมณะ ไดเวลาแลวภัตตาหารเสร็จแลว ขาแตพระมหาสมณะ ผูน้ัน 

คือใครกันหนอ เมื่อราตรีผานไปแลวเปลงรัศมีงามยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามา

เฝาพระองค ถวายอภิวาทแลวไดยืน ณ ที่สมควร ดุจกองไฟใหญที่งามและประณีตกวา

รัศมีกอน” 

 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “กัสสปะ ผูน้ัน คือทาวสักกะจอมเทพ เขามาหาเราเพื่อฟงธรรม” 
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ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดมีความคิดดังน้ีวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก

จริง ถึงกับทาวสักกะจอมเทพเขามาหาเพื่อฟงธรรม แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” 

พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ แลวประทับอยูที่ไพรสณฑแหงน้ัน 

(วิ.ม. เลม 4 ขอ 41 หนา 49) 

2.4.4 ปาฏิหาริยท่ี 4 เรื่องทาวสหัมบดีพรหม 

ครั้งน้ัน เมื่อราตรีผานไปแลว ทาวสหัมบดีพรหม เปลงรัศมีงามยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว 

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลวไดถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลวประทับยืน ณ 

ที่ควร ดุจกองไฟใหญที่งามและประณีตกวารัศมีกอน 

ครั้นราตรีน้ันผานไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลว

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังน้ีวา “ขาแตมหาสมณะ ไดเวลาแลวภัตตาหารเสร็จแลว ขาแตหมา

สมณะ ผูน้ันคือใครกันหนอ เมื่อราตรีผานไปแลวเปลงรัศมีงามยังไพรสณฑทั้งสิ้นใหสวางไสว เขามา

เฝาพระองค ถวายอภิวาทแลวไดยืน ณ ที่สมควร ดุจกองไฟใหญที่งามและประณีตกวารัศมีกอน” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “กัสสปะ ผูน้ัน คือทาวสหัมบดีพรหม เขามาหาเราเพื่อฟงธรรม” 

ขณะน้ันชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดมีความคิดดังน้ีวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมากมีอานุภาพมาก

จริง ถึงกับทาวสหัมบดีพรหมเขามาหาเพื่อฟงธรรม แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” 

พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปะแลวประทับอยูที่ไพรสณฑแหงน้ัน 

(วิ.ม. เลม 4 ขอ 42 หนา 49-50) 

2.4.5 ปาฏิหาริยท่ี 5 เรื่องชาวอังคะและมคธ 

สมัยน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดตระเตรียมการบูชายัญอันย่ิงใหญประชาชนชาวอังคะและชาว

มคธทั้งสิ้น ตางถือของเค้ียวของบริโภคเปนอันมากมุงหนาไปหา 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “บัดน้ี เราไดตระเตรียมการบูชายัญอันย่ิงใหญประชาชนชาวอังคะ

และมคธทั้งสิ้นจักถือของเค้ียวของบริโภคเปนอันมากมุงหนามาหา ถาพระมหาสมณะจักทํา

อิทธิปาฏิหาริยในหมูมหาชนไซร ลาภสักการะของเราจักเสื่อม ทําไฉน วันพรุงน้ี พระมหาสมณะจึงจะ

ไมเสด็จมาฉัน” 

ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงทราบความรําพึงในใจของชฎิลอุรุเวลกัสสปะดวยพระทัย จึง

เสด็จไปยังอุตตรกุรุทวีป ทรงนําบิณฑบาตจากทวีปน้ันมาเสวยที่ริมสระอโนดาต ประทับพักกลางวัน 

ณ ที่น้ัน 

ครั้นราตรีน้ันผานไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับกราบทูลวา 

“ขาแตมหาสมณะ ไดเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว ขาแตมหาสมณะ ทําไมหนอ วานน้ีพระองคจึงไม

เสด็จมา อีกอยางหน่ึง พวกขาพเจาระลึกถึงพระองควา ทําไมหนอ พระมหาสมณะจึงไมเสด็จมา แต

สวนแหงของเค้ียวของฉัน ขาพเจาไดจัดไวเพื่อพระองคแลว” 
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พระผูมีพระภาคทรงยอนถามวา “กัสสปะ ทานไดดําริไวมิใชหรือวา บัดน้ีเราไดตระเตรียม

การบูชาอันย่ิงใหญ ประชาชนชาวอังคะและมคธทั้งสิ้นจักถือของเค้ียวของฉันเปนอันมากมุงหนามาหา 

ถาพระมหาสมณะจักทําอิทธิปาฏิหาริยในหมูมหาชนไซร ลาภสักการะจักเจริญย่ิงแกพระมหาสมณะ 

ลาภสักการะของเราจักเสื่อม ทําไฉน วันพรุงน้ี พระมหาสมณะจึงจะไมเสด็จมาฉัน กัสสปะ เราได

ทราบดวยใจถึง ความรําพึงในใจของทาน จึงไปยังอุตตรกุรุทวีป นําบิณฑบาตจากทวีปน้ันมาฉันที่ริม

สระอโนดาต พักกลางวัน ณ ที่น้ัน” 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริง ถึงกับทรง

ทราบความนึกคิดแมดวยใจได แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” 

พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ แลวประทับอยูที่ไพรสณฑแหงน้ัน  

(วิ.ม. เลม 4 ขอ 43 หนา 50-51) 

2.4.6 เรื่องผาบังสุกุล 

สมัยน้ัน ผาบังสุกุลเกิดข้ึนแกพระผูมีพระภาค พระองคไดทรงพระดําริดังน้ีวา “เราจะพึงซัก

ผาบังสุกุลที่ไหนหนอ” 

ลําดับน้ัน ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัย 

จึงทรงใชฝาพระหัตถขุดสระโบกขรณีแลวทูลวา “ขาแดพระองคผูเจริญขอพระองคโปรดทรงซักผา

บังสุกุลในสระน้ีเถิด” 

ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงพระดําริดังน้ีวา “เราจะพึงขยําผาบังสุกุลที่ไหนหนอ” 

ลําดับน้ัน ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัย 

จึงทรงยกศิลาแผนใหญมาวางไวทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคโปรดทรงขยําผาบังสุกุลบน

ศิลาน้ีเถิด” 

ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงพระดําริดังน้ีวา “เราจะพึงพาดผาบังสุกุลไวที่ไหนหนอ” 

ลําดับน้ัน เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ตนกุมทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยใจ จึงได

นอมกิ่งกุมลงมา กราบทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองค โปรดทรงพาดผาบังสุกุล ที่กิ่งกุมน้ีเถิด” 

ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงพระดําริดังน้ีวา “เราจะพึงผึ่งผาบังสุกุลไวที่ไหนหนอ” 

ลําดับน้ัน ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบพระดําริในพระทัยของพระผูมีพระภาคดวยพระทัย 

จึงทรงยกศิลาแผนใหญมาวางไวทูลวา “ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคโปรดทรงผึ่งผาบังสกุลุไวบน

ศิลาน้ีเถิด” 

ครั้นราตรีน้ันผานไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแลว

ไดกราบทูลพระผูมีพระภาคดังน้ีวา “ขาแตพระมหาสมณะ ไดเวลาแลวภัตตาหารเสร็จแลว ขาแต 

พระมหาสมณะ เมื่อกอนสระโบกขรณีน้ีไมมีที่ตรงน้ี ทําไมที่ตรงน้ีจึงมีสระโบกขรณีอยู เมื่อกอนศิลา

เหลาน้ีไมมีวางอยู ศิลาเหลาน้ี ใครยกมาวางไว เมื่อกอนกิ่งกุมตนน้ีไมนอมลง (เด๋ียวน้ี) กิ่งกุมตนน้ีกลับ

นอมลง”(วิ.ม. เลม 4 ขอ 44 หนา 52-53) 
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2.4.7 เรื่องสระโบกขรณี 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “กัสสปะ ผาบังสุกุลเกิดข้ึนแกเราที่น่ี เราไดคิดดังน้ีวา ‘จะพึงซักผา

บังสุกุลที่ไหนหนอ’ ลําดับน้ัน ทาวสักกะจอมเทพทรงทราบความรําพึงในใจของเราดวยพระทัย จึง

ทรงใชพระหัตถขุดสระโบกขรณีแลวทูลวา ‘ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงซักผา

บังสุกุลในสระน้ีเถิด’ สระโบกขรณีน้ีอันผูที่มิใชมนุษยใชมือขุด” 

2.4.8 เรื่องขยําผาบังสุกุลบนแผนศิลา 

กัสสปะ เราไดดําริ (ตอไป) วา ‘จะพึงขยําผาบังสุกุลที่ไหนหนอ’ ลําดับน้ันทาวสักกะจอมเทพ

ทรงทราบความดําริในใจของเราดวยพระทัย จึงยกศิลาแผนใหญมาวางไวทูลวา ‘ขาแตพระองคผูเจรญิ 

ขอพระองคโปรดทรงขยําผาบังสุกุลบนแผนศิลาน้ีเถิด’ ศิลาน้ีอันผูที่มิใชมนุษยไดยกมาวางไว 

2.4.9 เรื่องพาดผาบังสุกุลบนตนกุม 

กัสสปะ เราไดดําริ (ตอไป) วา ‘จะพึงพาดผาบังสุกุลที่ไหนหนอ’ ลําดับน้ันเทวดาผูสิงสถิตอยู

ที่ตนกุมทราบความดําริในใจของเราดวยใจ จึงไดนอมกิ่งกุมลงมากราบทูลวา ‘ขาแตพระองคผูเจริญ 

ขอพระผูมีพระภาคโปรดทรงพาดผาบังสุกุลไวที่กิ่งกุมน้ีเถิด’ ตนกุมน้ีไดนอมลงดุจจะกราบทูลวา 

‘โปรดทรงเอื้อมพระหัตถมาเถิด” 

2.4.10 เรื่องผึ่งผาบังสุกุลบนแผนศิลา 

กัสสปะ เราไดดําร ิ(ตอไป) วา ‘จะพึงผึ่งผาบังสุกุลไวที่ไหนหนอ’ ลําดับน้ันทาวสักกะจอมเทพ

ทรงทราบความดําริในใจของเราดวยพระทัย จึงยกศิลาแผนใหญมาวางไวทูล ‘ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ

พระผูมีพระภาคโปรดทรงผึ่งผาบังสุกุลไวบนศิลาน้ีเถิด’ ศิลาน้ีอันผูที่มิใชมนุษยไดยกมาวางไว 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริง ถึงกับทาว

สักกะจอมเทพไดทรงทําการชวยเหลือ แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” 

พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ แลวประทับอยูที่ไพรสณฑแหงน้ัน 

2.4.11 ปาฏิหาริยเก็บผลหวา 

ครั้นราตรีน้ันผานไป ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค ครั้นถึงแลวจึงกราบทูล

บอกภัตตกาลวา “ขาแตพระมหาสมณะ ไดเวลาแลว ภัตตาหารเสร็จแลว” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “ไปเถิด กัสสปะ เราจะตามไป” ทรงสงชฎิลอุรุเวลกัสสปะไป ทรง

เก็บผลหวาที่มีอยูในชมพูทวีป แลวเสด็จมาประทับน่ังในโรงไฟกอน 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเห็นพระผูมีพระภาคประทับน่ังในรถไฟ ครั้นเห็นแลวไดกราบทูลพระผูมี

พระภาคดังน้ีวา “ขาแตมหาสมณะ พระองคเสด็จมาทางไหน ขาพเจากลับมากอนพระองค แต

พระองคเสด็จมาประทับน่ังในโรงไฟกอน” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “กัสสปะ เราสงทานไปแลวก็เก็บผลหวาจากตนหวาที่มีอยูในชมพู

ทวีป แลวมาน่ังในโรงไฟน้ีกอน กัสสปะ ผลหวาน้ีแลสมบูรณดวยสี กลิ่น และรส ถาทานตองการ ก็

เชิญบริโภคผลหวาเถิด” 
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ชฎิลอุรุเวลกัสสปะทูลวา “อยาเลย มหาสมณะ, พระองคน่ันแหละยอมควรกับผลหวาน้ัน 

โปรดเสวยผลหวาน้ันเถิด” 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริง ถึงกับสง

เรากลับมากอน ทรงเก็บผลหวาจากตนหวาที่มีอยูในชมพูทวีปแลวเสด็จมาประทับน่ังในโรงไฟกอน แต

ไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” 

พระผูมีพระภาคเสวยภัตตาหารของชฎิลอุรุเวลกัสสปะ แลวประทับอยูที่ไพรสณฑแหงน้ัน 

2.4.12 ปาฏิหารยิเก็บผลมะมวง ผลมะขามปอม ดอกปารฉัิตร 

ครั้นราตรีน้ันผานไป ชฎิลอุรุเวลกสัสปะไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นถึงแลว

จึงกราบทูลบอกภัตตกาลวา “ขาแตมหาสมณะ ไดเวลาแลวภัตตาหารเสร็จแลว” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “ไปเถิด กัสสปะ เราจะตามไป” ทรงสงชฎิลอุรุเวลกัสสปะไป ทรง

เก็บผลมะมวง ฯลฯ ผลมะขามปอม ฯลฯ ผลสมอ ณ ที่อันไมไกลจากตนหวาที่มีอยูในชมพูทวีป ฯลฯ 

เสด็จไปสูภพดาวดึงส ทรงเก็บดอกปาริฉัตรแลวเสด็จลงมาประทับน่ังในโรงไฟกอน 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะเห็นพระผูมีพระภาคประทับน่ังในโรงไฟ จึงทูลถามวา “ขาแตมหาสมณะ 

พระองคเสด็จมาทางไหน ขาพเจากลับมากอนพระองค แตพระองคเสด็จมาประทับน่ังในโรงไฟกอน” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “กัสสปะ เราสงทานไปแลวก็ไปยังภพดาวดึงส เก็บดอกปาริฉัตร แลว

ลงมาน่ังในโรงไฟกอน กัสสปะ ดอกปาริฉัตรน้ีสมบูรณดวยสีและกลิ่น” 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริง ถึงกับสง

เรากลับมากอน เสด็จไปยังภพดาวดึงสทรงเก็บดอกปาริฉัตรแลวเสร็จลงมาประทับน่ังในโรงไฟกอน 

แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน”(วิ.ม. เลม 4 ขอ 45 หนา 54-55) 

2.4.13 เรื่องพวกชฎิลผาฟน 

สมัยน้ัน ชฎิลเหลาน้ันตองการจะบําเรอไฟ แตไมอาจจะผาฟนได ครั้งน้ัน ชฎิลเหลาน้ันไดมี

ความคิดดังน้ีวา “การที่พวกเราไมอาจจะผาฟนได คงเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไมตอง

สงสัยเลย”ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสกับชฎิลอุรุเวลกัสสปะวา “กัสสปะ พวกชฎิลจงผาฟนเถิด” 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะทลูรบัพระดํารสัวา “ขาแตมหาสมณะ พวกชฎิลจงผาฟน”ชฎิลทัง้หลายได

ผาฟน 500 ทอน โดยการผาครัง้เดียวเทาน้ัน 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจรงิ ถึงกับให

พวกชฎิลผาฟนได แตไมเปนพระอรหันตเหมอืนเราแน”(วิ.ม. เลม 4 ขอ 46 หนา 55-56) 

2.4.14 เรื่องพวกชฎิลกอไฟ 

สมัยน้ัน ชฎิลเหลาน้ันตองการจะบูชาไฟ แตไมอาจจะกอไฟใหลุกได ครัง้น้ัน ชฎิลเหลาน้ันได

มีความคิดดังน้ีวา “การที่พวกเราไมอาจจะกอไฟใหลกุไดคงเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไม

ตองสงสัยเลย” 
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ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสกบัชฎิลอุรเุวลกสัสปะวา “กัสสปะ พวกชฎิล จงกอไฟใหลกุ

ข้ึนเถิด” 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะทลูรบัพระดํารสัวา “ขาแตมหาสมณะ พวกชฎิลจงกอไฟใหลกุข้ึน”ไฟทัง้ 

500 กอง ไดลุกข้ึนพรอมกันทีเดียว 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจรงิถึงกบัใหไฟ

ลุกข้ึนได แตไมเปนพระอรหันตเหมอืนเราแน” (วิ.ม. เลม 4 ขอ 47 หนา 56) 

2.4.15 เรื่องพวกชฎิลดับไฟ 

สมัยน้ัน ชฎิลเหลาน้ันบูชาไฟกันแลว แตไมอาจจะดับไฟได ลําดับน้ันชฎิลเหลาน้ันไดมี

ความคิดดังน้ีวา “การที่พวกเราไมอาจจะดับไฟได คงเปนอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไมตอง

สงสัยเลย” 

ลําดับน้ัน พระผูมีพระภาคไดตรัสกับชฎิลอุรุเวลกัสสปะวา “กัสสปะ พวกชฎิล จงดับไฟเถิด” 

ชฎิลอุรุเวลกัสสปะทูลรับพระดํารัสวา “ขาแตมหาสมณะ พวกชฎิลจงดับไฟ”ไฟทั้ง 500 กอง 

ไดดับพรอมกันทีเดียว 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกสัสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจรงิถึงกบัให

พวกชฎิลดับไฟได แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” (วิ.ม. เลม 4 ขอ 48 หนา 56-57) 

2.4.16 เรื่องพวกชฎิลดําน้ํา 

สมัยน้ัน ชฎิลเหลาน้ัน พากันดําลงบาง ผุดข้ึนบาง ทั้งดําทัง้ผุดบางในแมนํ้าเนรัญชรา ในราตรี

เหมันตฤดูอันหนาวเย็นคราวหิมะตก อยูในระหวางปลายเดือน 3 กับตนเดือน 4 (วิ.ม. เลม 4 ขอ 49 

หนา 57) 

2.4.17 เรื่องภาชนะใสไฟ 

ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคไดทรงเนรมิตภาชนะใสไฟไว 500 ชุด สําหรับใหชฎิลเหลาน้ันข้ึน

จากนํ้าจะไดผิง 

ลําดับน้ัน ชฎิลเหลาน้ันมีความคิดดังน้ีวา “การที่ภาชนะใสไฟเหลาน้ีไดถูกเนรมิตไว คงเปน

เพราะอิทธานุภาพของพระมหาสมณะโดยไมตองสงสัยเลย” 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะคิดดังน้ีวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริง ถึงกับ

เนรมิตภาชนะใสไฟไวมากมายถึงเพียงน้ัน แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน” 

2.4.18 เรื่องฝนตกน้ําทวม 

สมัยน้ัน ฝนใหญนอกฤดูกาลตกลง เกิดหวงนํ้าใหญ สถานที่ที่พระผูมีพระภาคประทับอยูก็ถูก

นํ้าทวม 
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ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคทรงพระดําริวา “ถากระไร เราพึงขับนํ้าใหออกไปโดยรอบ แลว

จงกรมบนพื้นดินที่มีฝุนฟุงข้ึนตรงกลาง” ทรงขับนํ้าใหออกไปโดยรอบเสด็จจงกรมบนพื้นดินที่มีฝุนฟุง

ข้ึนตรงกลาง 

ลําดับน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะกลาววา “พระมหาสมณะอยาไดถูกนํ้าพัดไปเลย” พรอมดวย

ชฎิลเปนอันมาก ลงเรือไปยังสถานที่ที่พระผูมีพระภาคประทับอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคทรงขับนํ้าให

ออกไปโดยรอบ เสด็จจงกรมบนพื้นที่มีฝุนฟุงข้ึนตรงกลางจึงทูลถามวา “ขาแตมหาสมณะ พระองคยัง

ประทับอยูที่น่ีหรือ” 

พระผูมีพระภาคตรัสจอบวา “ถูกละ กัสสปะ เรายังอยูที่น่ี” แลวเสด็จเหาะข้ึนไปปรากฏอยู

บนเรือ 

ขณะน้ัน ชฎิลอุรุเวลกสัสปะคิดวา “พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริง ถึงกับทรง

บันดาลไมใหนํ้าไหลไปได แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน”( วิ.ม. เลม 4 ขอ 50 หนา 57-58) 

2.4.19 ชฎิล 3 พ่ีนองทูลขอการบรรพชาอุปสมบท 

ครั้งน้ันพระผูมีพระภาคทรงดําริดังน้ีวา “โฆษบุรุษน้ีคงจักมีความคิดอยางน้ีไปอีกนานวา  

พระมหาสมณะมีฤทธ์ิมาก มีอานุภาพมากจริง แตไมเปนพระอรหันตเหมือนเราแน อยากระน้ันเลย 

เราพึงใชชฎิลน้ีสลดใจ”จึงไดตรัสกับชฎิลอุรุเวลกัสสปะวา “กัสสปะ ทานไมใชพระอรหันตแน ทั้งยังไม

ถึงอรหันตตมรรคแมปฏิปทาของทานอันจะเปนเหตุใหเปนพระอรหันตหรือถึงอรหันตตมรรคกยั็งไมม”ี 

ลําดับน้ัน ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดซบศีรษะลงแทบพระบาทพระผูมีพระภาคกราบทูลวา 

“พระพุทธเจาขา ขาพเจาพึงไดการบรรพชา พึงไดการอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “กัสสปะ ทานเปนผูนํา เปนผูฝก เปนเลิศ เปนหัวหนา เปนประธาน

ของชฎิล 500 คน ทานจงบอกลาพวกเขากอน ใหพวกเขาทําตามที่พวกเขาเขาใจ” 

ตอมา ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเขาไปหาชฎิลเหลาน้ันถึงที่อยูแลวกลาววา “ผูเจริญทั้งหลาย เรา

ตองการจะประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระมหาสมณะ ทานทั้งหลาย จงทําตามที่พวกเขาเขาใจ” 

ชฎิลเหลาน้ันกราบเรียนวา “พวกกระผมเลื่อมใสย่ิงในสํานักพระมหาสมณะมานานแลว 

ขอรับ ถาทานจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักพระมหาสมณะพวกกระผมทั้งหมดก็จักประพฤติ

พรหมจรรยในสํานักพระมหาสมณะเชนกัน” จึงเอาผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาไฟลอยนํ้า 

เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ แลวซบศีรษะแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค กราบทูลวา 

“พระพุทธเจาขา พวกขาพระองคพึงไดการบรรพชา พึงไดการอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “พวกเธอจงมาเปนภิกษุเถิด” แลวตรัสตอไปวา “ธรรมอันเรากลาวดี

แลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด” 

พระวาจาน้ันแล ไดเปนการอุปสมบทของทานเหลาน้ัน 
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ชฎิลอุรุเวลกัสสปะไดเห็นผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาไฟลอยนํ้ามาแลวคิดวา 

“อุปสรรคอยาไดมีแกพี่ชายของเราเลย” จึงสงชฎิลทั้งหลายไปดวยสั่งวา “พวกเธอจงไป จงรูความ

เปนไปของพี่ชายของเรา” และตนเองพรอมชฎิล 300 คน ไดเขาไปหาทานพระอุรุเวลกัสสปะถึงที่อยู

แลวเรียนถามวา “ขาแตพี่กัสสปะ พรหมจรรยน้ีประเสริฐกวาหรือ” 

ทานพระอุรุเวลกัสสปะตอบวา “ถูกละ ผูมีอายุ พรหมจรรยน้ีประเสริฐกวา” 

หลังจากน้ัน ชฎิลเหลาน้ันจึงเอาผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาไฟลอยนํ้า เขาไปเฝา

พระผูมีพระภาค ซบศีรษะแทบพระบาทของพระผูมีพระภาค กราบทูลวา “พระพุทธเจาขา พวกขา

พระองคพึงไดการบรรพชา พึงไดการอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “พวกเธอจงมาเปนภิกษุเถิด” แลวตรัสตอไปวา “ธรรมอันเรากลาวดี

แลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด” 

พระวาจาน้ันแล ไดเปนการอุปสมบทของทานเหลาน้ัน 

ชฎิลคยากัสสปะไดเห็นผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาไฟลอยนํ้ามาแลวคิดวา 

“อุปสรรคอยาไดมีแกพี่ชายทั้งสองของเรา” และตนเอง พรอมชฎิล 200 คน ไดเขาไปหาทาน 

พระอุรุเวลกัสสปะถึงที่อยูแลว เรียนถามวา “ขาแตพี่กัสสปะ พรหมจรรยน้ีประเสริฐกวาหรือ” 

ทานพระอุรุเวลกัสสปะตอบวา “ถูกละ ผูมีอายุ พรหมจรรยน้ีประเสริฐกวา” 

หลังจากน้ัน ชฎิลเหลาน้ันจึงเอา ผม ชฎา เครื่องบริขาร และเครื่องบูชาไฟลอยนํ้า เขาไปเฝา

พระผูมีพระภาคซบศีรษะแทบพระบาทของพระผูมีพระภาคกราบทูลวา “พระพุทธเจาขา พวกขา

พระองค พึงไดการบรรพชา พึงไดการอุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค” 

พระผูมีพระภาคตรัสวา “พวกเธอจงมาเปนภิกษุเถิด” แลวตรัสตอไปวา “ธรรมอันเรากลาวดี

แลว พวกเธอจงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําที่สุดทุกขโดยชอบเถิด” 

พระวาจาน้ัน ไดเปนการอุปสมบทของทานทั้งเหลาน้ัน 

ชฎิลเหลาน้ันผาฟน 500 ทอนไมได กลับผาได กอไฟไมติด กลับกอไฟติด ดับไฟไมได กลับดับ

ได ดวยการอธิษฐานของพระผูมีพระภาค 

พระผูมีพระภาคทรงเนรมิตภาชนะใสไฟไว 500 ชุด ปาฏิหาริย 3,500 วิธี ยอมมีโดยนัยน้ี 

(วิ.ม. เลม 4 ขอ 51-53 หนา 58-60)  

 

2.5 เน้ือหาของอาทิตตปริยายสูตร 

เน้ือหาของอาทิตตปริยายสูตรซึ่งเปนพระสูตรที่พระพุทธเจาทรงเนนเรื่องอายตนะทั้งภายใน

และภายนอก และสิ่งที่เปนข้ันตอนของการเช่ือมตอระหวางอายตนะภายในและอายตนะภายนอก 

ตลอดถึงการที่อายตนะและขบวนการเช่ือมตอของอายตนะลุกเปนไฟวา ดังน้ี  
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ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคประทับอยู ณ ตําบลอรุุเวลาเสนานิคม ตามพระอธัยาศัยไดเสด็จ

จาริกไปยังตําบลยาสสีะ พรอมดวยภิกษุหมูใหญ ราว 1,000 รูป ลวนเคยเปนชฎิลทั้งน้ัน ทราบวา 

พระองคประทับอยู ณ ตําบลคยาสสีะ ใกลแมนํ้าคยาน้ัน พรอมดวยภิกษุ 1,000 รูป ณ ที่น้ัน พระผูมี

พระภาครับสั่งกับภิกษุทัง้หลายวา 

“ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทัง้ปวงเปนของรอน ก็อะไรเลาช่ือวาสิง่ทัง้ปวงเปนของรอน ภิกษุทัง้หลาย 

จักษุเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย รูปทั้งหลายเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย จักขุวิญญาณเปนของรอน 

ภิกษุทั้งหลาย จักขุสมัผสัเปนของรอน”แมความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข หรือทีม่ิใชสขุมิใชทุกข 

ที่เกิดข้ึน เพราะจกัขุสัมผสัเปนปจจัยกเ็ปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะ ไฟคือ

ราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือ โมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะความแก เพราะความตาย 

เพราะความโศก เพราะความคร่ําครวญ เพราะทุกข เพราะโทมนัส เพราะความคับแคนใจ 

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ก็อะไรเลาช่ือวาสิ่งทัง้ปวงเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย 

โสตะ(หู)เปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย เสียงทัง้หลายเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย โสตะวิญญาณเปนของ

รอน ภิกษุทั้งหลาย โสตะสัมผสัเปนของรอน”แมความเสวยอารมณทีเ่ปนสุขหรือทกุข หรอืที่มิใชสุข

มิใชทุกข ที่เกิดข้ึน เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยกเ็ปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะ 

ไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือ โมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะความแก เพราะความ

ตาย เพราะความโศก เพราะความคร่ําครวญ เพราะทุกข เพราะโทมนัส เพราะความคับแคนใจ 

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ก็อะไรเลาช่ือวาสิ่งทัง้ปวงเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย 

ฆานะ (จมูก) เปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย กลิ่นทั้งหลายเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย ฆานวิญญาณ

วิญญาณเปนของรอน ภิกษุทัง้หลาย ฆานสัมผัสเปนของรอน”แมความเสวยอารมณทีเ่ปนสุขหรือทุกข 

หรือที่มิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดข้ึน เพราะจกัขุสัมผัสเปนปจจัยก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาว

วา รอนเพราะ ไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือ โมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะความแก 

เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความคร่ําครวญ เพราะทุกข เพราะโทมนัส เพราะความคับ

แคนใจ 

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ก็อะไรเลาช่ือวาสิ่งทั้งปวงเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย 

ชิวหา(ลิ้น)เปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย รสทั้งหลายเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย ชิวหาวิญญาณเปนของ

รอน ภิกษุทั้งหลาย ชิวหาสัมผัสเปนของรอน”แมความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข หรือที่มิใชสุข

มิใชทุกข ที่เกิดข้ึน เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะ 

ไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือ โมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะความแก เพราะความ

ตาย เพราะความโศก เพราะความคร่ําครวญ เพราะทุกข เพราะโทมนัส เพราะความคับแคนใจ 

ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน ก็อะไรเลาช่ือวาสิ่งทั้งปวงเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย 

กายเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย โผฎฐัพพะทั้งหลายเปนของรอน ภิกษุทั้งหลาย กายวิญญาณเปนของ
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รอน ภิกษุทั้งหลาย กายสัมผัสเปนของรอน”แมความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข หรือที่มิใชสุขมิใช

ทุกข ที่เกิดข้ึน เพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัยก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา รอนเพราะ ไฟ

คือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือ โมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะความแก เพราะความตาย 

เพราะความโศก เพราะความคร่ําครวญ เพราะทุกข เพราะโทมนัส เพราะความคับแคนใจ 

มนะ (ใจ) เปนของรอน ธรรม (อารมณ) ทั้งหลายเปนของรอน มโนวิญญาณ (ความรูทางใจ)

เปนของรอน มโนสัมผัส(การกระทบทางใจ)เปนของรอน แมความเสวยอารมณ ที่เปนสุขหรือทุกข 

หรือมิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย ก็เปนของรอน รอนเพราะอะไร เรากลาววา 

รอนเพราะไฟคือราคะ เพราะไฟคือโทสะ เพราะไฟคือโมหะ รอนเพราะความเกิด เพราะความแก 

เพราะความตาย เพราะความโศก เพราะความคร่ําครวญ เพราะทุกข เพราะโทมนัส เพราะความคับ

แคนใจ 

ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกผูใดสดับเห็นอยูอยางน้ี ยอมเบื่อหนายแมในจักขุ ยอมเบื่อหนายแม

ในรูปทัง้หลาย ยอมเบื่อหนายแมในจกัขุวิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในจักขุสมัผสั ยอมเบื่อหนายแมใน

ความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกขหรือทีม่ิใชสุขมิใชทุกข ทีเ่กิดข้ึนเพราะจักขุสมัผสัเปนปจจัย 

ยอมเบื่อหนายแมในโสตะ ยอมเบื่อหนายแมในเสียงทั้งหลาย ยอมเบื่อหนายแมในโสตะ

วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในโสตะสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข

หรือที่มิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดข้ึนเพราะโสตสัมผัสเปนปจจัย 

ยอมเบื่อหนายแมในฆานะ ยอมเบื่อหนายแมในกลิ่นทั้งหลาย ยอมเบื่อหนายแมในฆาน

วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในฆานสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข

หรือที่มิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดข้ึนเพราะฆานะสัมผัสเปนปจจัย 

ยอมเบื่อหนายแมในชิวหา ยอมเบื่อหนายแมในรสทั้งหลายยอมเบื่อหนายแมในชิวหา

วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในชิวหาสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข

หรือที่มิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดข้ึนเพราะชิวหาสัมผัสเปนปจจัย 

ยอมเบื่อหนายแมในกาย ยอมเบื่อหนายแมในโผฏฐัพพะทั้งหลาย ยอมเบื่อหนายแมในจักขุ

วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในจักขุสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข

หรือที่มิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดข้ึนเพราะจักขุสัมผัสเปนปจจัย 

ยอมเบื่อหนายแมในมนะ ยอมเบื่อหนายแมในธรรมทั้งหลาย ยอมเบื่อหนายแมในมโน

วิญญาณ ยอมเบื่อหนายแมในมโนสัมผัส ยอมเบื่อหนายแมในความเสวยอารมณที่เปนสุขหรือทุกข 

หรือที่มิใชสุขมิใชทุกข ที่เกิดข้ึนเพราะมโนสัมผัสเปนปจจัย 

เมื่อเบื่อหนาย ยอมคลายกําหนัด เพราะคลายกําหนัด จิตยอมหลุดพน เมื่อจิตหลุดพนแลว 

ยอมมญีาณวา หลุดพนแลว อริยสาวกยอมรูชัดวา ชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยูจบแลว กิจที่ควรทํา

ไดทําเสร็จแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางน้ีมิไดมี 
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ก็เมื่อพระผูมีพระภาคตรสัเวยยากรณน้ีอยู จิตของภิกษุ 1,000 รูปน้ัน ก็หลุดพนจากอาสวะ

ทั้งหลายเพราะไมถือมั่นดวยอุปาทานโดยที่เหตุที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเนนวา “สพฺพํ ภิกฺขเว 

อาทิตฺตํ” (ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน) แลวทรงอธิบายขยายความวา สิง่ทั้งปวงน้ัน คือ 

อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 วิญญาณ 6 ผัสสะ 6 และเวทนา 6 รอนเพราะไฟ คือ ราคะ 

โทสะ โมหะ ซึง่เปนกิเลสแผดเผาใหเรารอน ฉะน้ันจึงมีช่ือเรียกธรรมบรรยายน้ีวา “อาทิตตปริยาย” 

การบรรยายเรื่องของรอน หรือ “อาทิตตปริยายสูตร” ในเวลาตอมา (วิ.ม. เลม 4 ขอ 54 หนา 60-62) 

 

2.6 หลักธรรมที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 

 หลักธรรมที่ปรากฎในอาทิตตปริยายสูตรเปนหลักธรรมที่สําคัญพระพุทธองคทรงเริม่พระสตูร

ดวยพระดํารัสวา “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” แปลวา ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุกเปนไฟหมดแลว” แลว

ตรัสขยายออกไปวา สิ่งทั้งปวงที่วาลุกเปนไฟหมดแลวน้ัน คืออะไรบาง ซึ่งเมื่อสรุปแลว สิ่งที่พระองค

ตรัสวาลุกเปนไฟน้ันมีดังตอไปน้ี 

 2.6.1 หลักธรรมที่สําคัญในอาทิตตปริยายสูตร คือ อัคคิ (ไฟ) 3 กอง ไดแก 

   ราคัคคิไฟ คือ ราคะ 

โทสัคคิไฟ คือ โทสะ 

โมหัคคิไฟ คือ โมหะ 

 อัคค ิไดแก ไฟ ในที่น้ีหมายถึง ไฟกิเลส กิเลสดุจไฟเผาลนจิตใจใหเรารอน พระพุทธองคทรง

อุปมาเหมือนไฟ 3 กอง คือ 

 1. ราคัคค ิไฟคือราคะ ไดแก ความรูสึกนึกกําหนัด รักใครยินดีในกามคุณ มี รูป เสียง กลิ่น 

รส และโผฏฐัพพะ มีความมุงมาดปรานาที่จะไดสิ่งเหลาน้ีมาไวในครอบครอง เมื่อไมไดก็ทุรนทุราย

กระเสือกกระสนแสวงหา เมื่อไดมาแลว ก็กลัวจะพลัดพรากจากสิ่งเหลาน้ัน เกิดความรอนรนในจิตใจ 

อาการเชนน้ี ไดช่ือวา เผาลนสันดานสัตวใหเรารอนกวาไฟธรรมดา 

 2. โทสัคคิ ไฟคือโทสะ ไดแก ความเดือดพลานของอารมณ ซึ่งเกิดข้ึนขณะประสบอารมณที่

ไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ เกิดความโกรธ อาฆาต พยาบาท เปนตน เมื่อไฟกองน้ีเกิดข้ึนในสันดาร

แลว ทําใหเกิดการวิวาทประทุษรายกันและกัน จนถึงกับบาดเจ็บหรือลมตายได เปนตน 

 3. โมหัคคิ ไฟคือโมหะ ไดแก ความหลงมัวเมา ความไมรู ความไมเขาใจ หรือเคลือบแคลง

สงสัยในเรื่องตาง ๆ จนถึงกับความไมรูวา อะไรเปนบาป อะไรเปนบุญ เปนคุณและโทษ ประโยชนมิใช

ประโยชน เปนตน ไฟกองน้ีเผาลนสันดานสัตวใหเรารอน เปรียบเสมือนไฟสุมแกลบ ฉะน้ัน 

(คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง, 2551, หนา 49-50) 
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 ดวยเหตุที่ทานเอาไฟมาเทียบกับกิเลสเหลาน้ี ก็เพราะเปนเครื่องเผาผลาญจิตสันดานของสตัว

ใหรอนรนทนอยูไมไดในคุณความดี อาจกลาวไดวารอนย่ิงกวาไฟโดยธรรมชาติ เพราะไฟโดยธรรมชาติ

น้ันจะแผดเผาไดก็เพราะในภพน้ีเทาน้ัน ทั้งเปนของที่พบไดงาย แตไฟคือกิเลสทั้ง 3 น้ี อาจเผาไดดวย

วิบากในภพตอ ๆ ไปซึ่งเปนเหตุใหตองเวียนวายอยูในสงสารไมมีที่สิ้นสุด เปนไฟที่ดับไดอยากโดย

ประการทั้งปวง ด้ังน้ัน จึงควรสํารวมระวังอยู ใหเกิดมีนิสันดานได (กรมการศาสนา, 2525, หนา 230) 

 ราคะ โทสะ และโมหะ ทั้ง 3 กองน้ี พระพุทธเจาตรัสเปรียบเทียบกับไฟคือความรอน ซึ่ง

เรียกในภาษาธรรมะวา “เพลิงกิเลส” ไฟคือเพลิงกิเลสน้ี ไมไดเกิดข้ึนที่ไหน เกิดข้ึนที่ตัวเราน้ีเอง ตัว

เราเปนผูกอข้ึนแลวกอปลอยใหไหมเผาตัวเอง จึงดับไดอยากเปนอยางย่ิง ไฟภายนอกน้ันแมจะรอนก็

จริง แตก็อยูนอกตัวเรา เรามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได แตไฟภายในน้ันอยากที่จะหลีกเลี่ยง เพราะเปนผู

กอข้ึนเองโดยไมรูตัว  

 ในพระสูตรน้ี นอกจากจะกลาวถึง ราคะ โทสะ และโมหะ ซึ่งเรียกวา “เพลิงกิเลส” วาเปนตัว

ความรอนแลว ยังตรัสตอไปถึง ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โสมนัส และอุปายาส วาเปน

ของรอนอีกดวย แตมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา “เพลิงทุกข” (พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร  ตวณฺโณ), 

2549, หนา 63) 

 2.6.2  สิ่งทั้งปวงที่พระองคยกข้ึนมาแสดงวาเปนของรอนในพระสูตรน้ี คือ อายตนะภายใน 6 

อายตนะภายนอก 6 วิญญาณ สัมผัส (ผัสสะ) เวทนา เปนตน 

 อายตนะ หมายถึง ที่ติดตอ เครื่องติดตอ แดนตอความรู เครื่องรูและสิ่งที่ถูกรู จัดเปน 2 

ประเภท คือ อายตนะภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 ด้ังน้ี 

 อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ และอินทรีย 6 ก็เรียก. 

 1.  ตา   ไดแก  จักขุปราสาท  อันสามารถรับรูรูปที่ผานมากระทบ 

 2.  หู  ไดแก  โสตปราสาท  อันสามารถรับรูเสียงที่ผานมากระทบ 

 3.  จมูก  ไดแก  ฆานปราสาท  อันสามารถรับรูกลิ่นที่ผานมากระทบ 

 4.  ลิ้น  ไดแก  ชิวหาปราสาท อันสามารถรับรูรสที่ผานมากระทบ 

 5.  กาย  ไดแก  กายบปราสาท อันสามารถรับรูสิ่งที่ผานมากระทบ 

 6.  ใจ  ไดแก  มโนธาตุ อันสามารถรับรูเรื่องตาง ๆ มีเรื่องรูปเปนตนได (ม.ม. เลม 21 หนา 96 

อภิ.วิ. เลม 77 หนา 85) 

 อายตนะภายนอก 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ คือ อารมณที่มากระทบกาย, ธรรม 

คือ อารมณเกิดกับใจ. อารมณ 6 ก็เรียก. 

 1.  รูป  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบจักขุปราสาท (ประสาทตา) 

 2. เสียง ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบจักขุปราสาท (ประสาทหู) 

 3.  กลิ่น  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบจักขุปราสาท (ประสาทจมูก) 
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 4.  รส  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบจักขุปราสาท (ประสาทลิ้น) 

 5.  โผฏฐัพพะ ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบจักขุปราสาท (ประสาทกาย) 

 6.  ธรรม  ไดแก  เรื่องที่ เกิดกับมนะ (ใจ) หรือประสบกับใจ (พระเทพวิสุทธิญาณ  

(อุบล นนฺทโก, 2555, หนา 172-173) 

 จัดอายตนะภายในเขาคูกับอายตนะภายนอก ไดดังน้ี 

 ตา   (จักขุ) คูกับ รูป (รูปะ) 

 หู   (โสตะ) คูกับ เสียง (สัททะ) 

 จมูก  (ฆานะ)  คูกับ กลิ่น (คันทะ) 

 ลิ้น  (ชิวหา) คูกับ รูป (รสะ) 

 กาย  (กายะ)  คูกับ โผฏฐัพพะ (โผฏฐัพพะ) 

 ใจ (มโน) คูกับ อารมณ (ธรรมารมณ) (พันเอก ปน มุทุกันต, 2539, หนา 56) 

 สายแหงความรอนที่เกิดข้ึนน้ัน ตองมีอายตนะภายในอายตนะภายนอก และวิญญาณ 3 น้ีมา

ประจวบกัน จึงเกิดเปนสัมผัสคําวาสัมผัส ในที่น้ีตองหมายถึงนามธรรม ไมไชหมายถึงความกระทบ

ธรรมดา เมื่อธรรม 3 อยางมารวมกันเปนสัมผัส (ผัสสะ) และสัมผัสเปนปจจัยใหเกิดเวทนาอีกตอหน่ึง 

เมื่อเกิดเวทนาก็รูสึกเปนทุกข เปนสุข หรืออทุกขมสุข เมื่อบุคคลประสบเวทนาแลว ไมรูเทาทันตาม

อารมณที่ประสบน้ันก็รูสึกเปนทุกขหรือเปนสุขไปตามอํานาจกิเลส คือราคะ โทสะ และโมหะ 

 

2.7 สรุป 

 สรุปวา เน้ือหาทั้งหมดของบทที่สองน้ีผูวิจัยตองการที่จะสรุปถึงประเด็นสําคัญของอาทิตต

ปริยายสูตร   เปนพระสูตรที่พระองคทรงแสดงแกชฎิลสามพี่นอง และบริวาร 1,000 รูป พระพุทธ

องคทรงเริ่มพระสูตรดวยพระดํารัสวา “สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงลุก

เปนไฟหมดแลว” ตรัสขยายความตอไปวา สิ่งทั้งปวงที่วาลุกเปนไฟไปหมดแลวน้ัน คืออะไรบาง ซึ่ง

เมื่อสรุปแลว สิ่งที่พระองคตรัสวาลุกเปนไฟ มีพูดใหสั้นลงไปอีกก็วา อายตนะทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก 

ลิ้น กาย และใจ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และธรรมารมณ ตลอดถึงการรับรู ความเกี่ยวของ และ

ความรูสึกทั้งหลายที่ เกิดจากอายตนะเหลาน้ัน ได ถูกไฟไหมหมดแลว หรือพูดอีกนัยหน่ึงวา 

กระบวนการรับรูและความคิดคํานึงทั้งหมดน่ันเอง ถูกไฟลามติดไปทั่วแลว 

 สาเหตุใหเกิดไฟหรือตัวไฟที่เผาผลาญน้ันตอไป ไดความวา สิ่งที่กลาวมาน้ัน ลุกไหมดวยไฟ

กิเลส 3 อยาง คือ 1) ราคะ ความอยากได ความใคร ความติดใจ ความกําหนดยินดี 2) โทสะ ความ

โกรธ ความขัดใจ ความเดือดรอนแคนชิงชังไมพอใจตาง ๆ 3) โมหะ ความหลง ความไมรู ไมเขาใจ

สภาพของสิ่งทั้งหลายของความเปนจริง และยังถูกเผาลนโหมดวยไฟความทุกขอีกมากมายหลาย
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อยางเชน ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความโศกเศรา ความคร่ําครวญร่ําไร ความทุกข

โทมนัส และความคับแคนใจตาง ๆ พระพุทธองคตรัสตอไปอีกวา อริยสาวกผูไดเรียนรูแลว เมื่อเห็น

อยูอยางน้ี ยอมหนายในอายตนะภายใน ภายนอก ตลอดถึงเวทนาทั้งหมดเหลาน้ัน เมื่อหนายก็ยอมไม

ยึดติด เมื่อไมยึดติด ก็หลุดพน เมื่อหลุดพน ก็เกิดญาณหย่ังรูวาหลุดพนแลว เปนอันสิ้นชาติภพ อยูจบ

พรหมจรรย ทําสิ่งที่จะตองทําเสร็จสิ้นแลว สิ่งที่จะตองทําเพื่อเปนอยางไมมีเหลืออีกเลย โดยไดจัด

ขอบเขตการวิเคราะหใน 6 ประเด็นคือ 1) ประวัติและความเปนมา 2) ความหมายของอาทิตตปริยายสูตร  

3) สาระสําคัญของอาทิตตปริยายสูตร 4) เหตุเกิดของอาทิตตปริยายสูตร 5) เน้ือหาของอาทิตตปริยายสูตร 

และ 6) หลักธรรมของอาทิตตปริยายสูตร ตามรายละเอียดที่ไดศึกษามา 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

หลักพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 
 

เน้ือหาของบทที่ 3 น้ี ผูวิจัยตองการที่จะวิเคราะหใหเห็นถึงหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏใน 

อาทิตตปริยายสูตรในรูปแบบตาง ๆ เทาที่มีหลักฐานขอมูลใหศึกษา โดยไดจัดขอบเขตวิเคราะหใน 

สี่ประเด็น คือ  

3.1 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะ  

3.2 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ  

3.3 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ 

3.4 สื่อที่ทําใหเกิดราคะ โทสะ โมหะ  

3.5 สรุป 

 

3.1 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะ 

 ราคะ คือ ความกําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ จัดเปนตัวโลภะที่

สําคัญมากและยึดเกาะจิตมนุษยไวอยางเหนียวแนน ในขณะเดียวกันก็แผดเผาจิตใจมนุษยให

เดือดรอนกระวนกระวายอยางย่ิง ทําใหโลกเดือดรอนวุนวายทุกยุคทุกสมัย เพราะมนุษยทั่วไปอยากได

รูปสวยงาม อยากไดฟงเสียงออนหวานไพเราะ อยากไดดมกลิ่นที่หอม อยากไดลิ้มรสที่โอชะ อยากได

ถูกตองสิ่งที่น่ิมนวล และอยากไดธรรมารมณที่ชอบใจ เชน ความอิ่มใจในเกียรติยศ อํานาจ หรือ

ช่ือเสียง เปนตน (ตวณฺโณ ภิกฺขุ พิจิตร, 2549, หนา 228) 

3.1.1 ความหมายของราคะ 

ราคะ เปนภาษาบาล ีคําวา ราค สําเร็จรูปมาจาก รฺช ธาตุ ลงในอรรถ ราเค + ปจจัย มีรปู

วิเคราะหวา รฺชนํ รฺชนฺติ วา อเนนาติ ราโค ความกําหนัด หรือตัณหาทีท่ําใหกําหนัด ช่ือวาราคะ 

(ลบ , อาเทศ ช เปน ค, ลบ ณ, พฤทธ์ิ อ เปน อา) 

ราค ศัพท มีอรรถ  อยางคือ  โลหิตาทิ สีสําหรับยอมมีสีแดงเปนตน  โลภ ตัณหา รฺชน การ

ยอม (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2547, หนา 225) 

อน่ึงเพื่อความสอดคลองกันระหวางศัพทวา ราคะ และศัพทวา โลภะ ซึ่งตางก็เปนอกุศลมูล

เหมือนกัน เพราะเหตุไรบางแงจึงใชราคะบาง โลภะบาง ในประเด็นน้ีผูวิจัยขอช้ีแจงกอนวา ศัพทวา 

ราคะ สวนมากจะปรากฏในพระวินัยปฎก เปนความกําหนัดความอยากเกี่ยวกับกิเลสกามดังที่มี
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ขอความปรากฏเกี่ยวกับการปรับอาบัติสังฆาทิเสสวา “ภิกษุถูกราคะครอบงําแลวมีจิตแปรปรวน 

ถูกตองกายมาตุคาม คือ จับมือ จับชองผม หรือลูบคลําอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง เปนสังฆาทิเสส”  

(วิ.มหา. เลม 1 ขอ 270 หนา 293) และที่มีขอความที่ปรากฏในสิกขาบทวิภังควา “ที่ช่ือวาถูกราคะ

ครอบงําแลวมีจิตยินดีเพงเล็ง มีจิตรักใคร” (วิ.มหา. เลม 1 ขอ 271 หนา 293) ดังที่มีกรณีตัวอยางที่

พระพุทธเจาปรับอาบัติสังฆาทิเสสพระอุทายีวา “ภิกษุใดถูกราคะครอบงําแลวมีจิตแปรปรวนกลาว

สรรเสริญการบําเรอความใครของตนตอหนามาตุคามดวยคําพาดพิงเมถุนวา นองหญิง หญิงใดบําเรอ

ผูประพฤติพรหมจรรยผูมีศีลมีกัลยาณธรรม เชน เราดวยธรรมน้ัน การบําเรอของเธอน้ัน เปนการ

บําเรอช้ันยอด” (วิ.มหา. เลม 1 ขอ 291 หนา 330) สวนคําวา โลภะ ที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก จะ

เปนความอยากไดเกี่ยวกับวัตถุ 4 สิ่งของหรือวัตถุกามโดยสวนมาก แตก็มีบางแหงที่ปรากฏเกี่ยวกับ

กิเลสกามบาง 

ความหมาย หมายถึง ความกําหนัดยินดี ราคะเปนกิเลสที่ละเอียดฝงอยูในจิตใจของคนเรา 

ไดแกความรูสึกชอบในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและอารมณ กิเลสชนิดน้ีไมเปนบาปเปนกรรม หรือ

เปนความช่ัวรายสําหรับสามัญชนทั่วไป แตถาไมควบคุมจิต ราคะจะกําเริบข้ึนเปนโลภะ เปนความ

ตระหน่ี เปนความริษยา ฯลฯ จนถึงทําใหตัดสินใจทําบาปกรรมเพราะลุอํานาจแกความอยากได และ

ความกําหนัดในกามอารมณ (ปน มุทุกันต, 2504, หนา 524) 

ความเปนอกุศลมูล คือ โลภะทําใหเกิดความคิดที่จะทําทุจริตตาง ๆ ที่ไมเคยคิดจะทําก็คิด ที่

เคยคิดอยูบางแลวก็กําเริบรุนแรงข้ึน (ตรงกับคําในแบบเรียนที่วาอกุศลที่ยังไมเกิดข้ึน ที่เกิดข้ึนแลวก็

เจริญมากข้ึน) (ปน มุทุกันต, 2539, หนา 231) 

ราคะ หมายถึง ความติดหรือความกําหนัด คือ ติดหรือกําหนัดในกามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส และสัมผัส เรียกวา กามราคะ 

ความติดในรูปฌาน  คือ ปฐมฌาน ทุติยฌาน จตุตถฌาน เรียกวา รูปราคะ 

ความติดในอรูปฌาน คือ อากาสนัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญยายตนะ  

เนวสัญญานาสัญญายตนะ เรียกวา อรูปราคะ 

โดยนัยน้ีจะเห็นไดวา คําวา ราคะ น้ัน มีความหมายกวางไมใชหมายถึงความกําหนัดทางเพศ

ตามที่คนสามัญทั่วไปเขาใจกันแตอยางเดียว (พิจิตร ตวณฺโณ, 2547, หนา 61) 

 ราคะและโลภะน้ันยังมีนักปราชญหลายทานซึ่งใหความหมาย ดังตอไปน้ี 

  พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดใหความหมายไววา ราคะคือความกําหนัด ความติด

ใจหรือความยอมใจ ความติดใครในอารมณ หรือราคะจริต พื้นนิสัยที่หนักในราคะ เชน รักสวย รักงาม 

แกดวยกายคตาสติหรืออสุภกัมมัฏฐาน (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2554, หนา 340) 
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พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, หนา167) ใหไดความหมายของความโลภที่เกิดจาก

กรรมที่ประกอบดวยเจตนา ทําใหทุกขใจภายหลังวา “ความโลภคือความอยากไดที่ประกอบดวย

เจตนา เปนความโลภที่มีเจตนาประกอบ หรือความจงใจในการคิดอยากไดความต้ังใจที่จะเอา เมื่อ

ความโลภเกิดข้ึนแลว ก็ทําใหจิตพัวพัน ติดของ กลัดกลุมเมื่อไมได ก็ทําจิตใหมัวหมอง ไมผองใส ความ

โลภจึงเปนอกุศล” เพราะการไมไดพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบสงผลใหเกิดความคลั่งไคล ราเริง

เพลิดเพลินสนุกสนานในสิ่งตาง ๆ ได  

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบณัฑิต) ไดใหความหมายไววา ราคะ แปลวา 

ความกําหนัดยินดี ความพอใจ ความติดใจ พฤติกรรมของคนที่มีราคะเปนปกติ คือรักสวยรักงาม มี

กิริยาคือ ยืน เดิน น่ัง และนอนเปนตนที่เรียบรอย น่ิมนวล ชอบความสะอาด ทํากจิตาง ๆ ไมรีบรอน 

ชอบของกินทีบ่รรจงจัด ชอบของหวาน มีอารมณสุนทรี ดูอะไรก็ดูนานละเอียดพเิคราะห อุปนิสัยเปน

คนเจาเลห ถือตัว แงงอน ชอบอวด ชอบยอ อยากไดหนา (พระธรรมกิตติวงศ ทองดี สรุเตโช, 2548, 

หนา 123) 

ตวณฺโณ ภิกฺข ุไดใหความหมายไววา ราคะ หมายถึง ความติด หรือความพอใจ เมื่อฟุงตัว

ข้ึนเปนกิเลสอยางกลาง ก็จะเปนกามฉันทคือความพอใจในกาม หรืออาจจะเปนอวิชาหรือความโลภ

อยากไดของผูอื่น เมื่อระงับไมอยู ก็จะกลายเปนกิเลสอยางหยาบ ถาออกมาทางกาย ก็อาจจะเปนการ

ลักทรัพย หรือประพฤติผิดทางกาม ถาออกมาทางวาจาก็อาจเปนการพูดหลอกลวง หรือฉอโกงคนอื่น

(พิจิตร ตวณฺโณ, 2547, หนา 32-33) 

พันเอก ปน มุทุกันต ไดใหความหมายไววา ราคะ ความกําหนัดยินดี ราคะเปนกิเลสที่

ละเอียดฝงอยูในจิตใจของคนเรา ไดแกความรูสึกชอบในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสและอารมณ กิเลส

ชนิดน้ีไมเปนบาปเปนกรรม หรือเปนความช่ัวรายสําหรับสามัญชนทั่วไป แตถาไมควบคุมจิต ราคะจะ

กําเริบข้ึนเปนโลภะ เปนความตระหน่ี เปนความริษยา ฯลฯ จนถึงทําใหตัดสินใจทําบาปกรรมเพราะลุ

อํานาจแกความอยากได และความกําหนัดในกามอารมณ (พันเอก ปน มุทุกันต, 2504, หนา 524) 

สุจินต บริหารวนเขตต กลาวถึง ความโลภที่เปนลักษณะสภาพธรรมที่ไมมีตัวตนและมีอยู

จริงขณะที่สติปญญา ไมเกิดข้ึนรูความจริงวา “ความโลภเปนความติดของและเปนสิ่งที่มีจริงเปน

ปรมัตถธรรม (สภาพธรรมที่มีจริง) หรือแมแตความโกรธความขุนเคืองก็เปนสิ่งที่มีจริง เปนปรมัตถ

ธรรม เมื่อเปนปรมัตถธรรม ก็หมายความวาเปนธรรมะ ไมมีเจาของ ไมใชของใครเพราะวา โลภะ

เกิดข้ึนเพราะเหตุปจจัย แลวก็ดับไป” ความโลภเปนสภาพธรรมที่เกิดข้ึนจริงตามเหตุปจจัยไมสามารถ

บังคับบัญชาหรือควบคุมใหเปนไปตามปรารถนาได (สุจินต บริหารวนเขตต, 2549, หนา 4) 
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จํานง คันธิก อธิบายความโลภในแนวพระอภิธรรมวา “ความโลภเปนจิตที่เกิดข้ึนอาศัยโลภะ

เจตสิกเปนเหตุ อาศัยเหตุเพราะความยินดีอยากไดและติดใจในอารมณตาง ๆ” (จํานง คันธิก, 2551, 

หนา 38) 

ในคัมภีรมังคลัตถทีปนี ใหความหมายของความโลภที่เปนโทษหรือเปนเหตุใหกระทําสิ่งที่ไว

ประโยชนไวตอนหน่ึงวา “ความโลภเพราะยังความฉิบหายอันไรประโยชนใหเกิดแกตนและแกชน

เหลาอื่น ความโลภยังจิตใหกําเริบคือ ทําจิตใหฟุงซาน จริงอยูความโลภเมื่อเกิดข้ึนในวัตถุอันเปนที่ต้ัง

แหงความโลภ ยังจิตใหฟุงซานคือใหแปรปรวน ใหถึงวิการเกิดข้ึนไมใหเพื่อความประพฤติดวยอาการที่

นาเลื่อมใส”(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2533, หนา 132) ความโลภเปนโทษภัยแกจิตใจ ทําจิตใจใหไม

มั่นคง ไมต้ังมั่น หว่ันไหวตออารมณที่พอใจทั้งหลายในชีวิตประจําวัน 

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ขันธนิเทสกลาวถึงความโลภเปนลักษณะของเจตสิกธรรมที่เปนเหตุและ

ผลในที่เดียวกันวา “สัตวทั้งหลายยอมโลภดวยเจตสิกธรรมน้ันเปนเหตุ เจตสิกธรรมน้ันจึงช่ือวาโลภะ 

แปลวา ธรรมเปนเหตุโลภะแหงสัตวทั้งหลาย เจตสิกธรรมใดยอมโลภะอยูเอง เจตสิกธรรมช่ือโลภะ

แปลวาธรรมอันโลภหรือธรรมชาติน้ันสักวาเปนอันโลภเทาน้ัน” (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534, หนา 88)  

ความโลภเปนเจตสิกธรรม ทําจิตใหกําเริบข้ึนดวยอกุศล เปนตน 

ในคัมภีรพระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณีวิภังปกรณ ติกนิเทส อธิบายความโลภจากอกุศลเหตุ 

ตรงกับศัพทอื่นอีกคือ ตัณหา ราคะ คําศัพททั้ง 3 มีความหมายอยางเดียวกันคือ 

ธรรมชาติผูนําไปสูภพ ความตองการเหมือนปา เหมือนดง ความเกี่ยวของความเย่ือใยความ

หวงใย ความผูกพัน การหวัง กิริยาที่หวังความหวัง ความหวังรูป ความหวังเสียง ความหวังกลิ่น 

ความหวังรส ความหวังโผฏฐัพพะ ความหวังลาภ ความหวังทรัพย ความหวังบุตร ความหวังชีวิต 

ธรรมชาติผูกระซิบ การละโมบ กิริยาที่ละโมบความละโมบ ธรรมชาติเปนเหตุซมซานไป ความใครใน

อารมณดี ๆ ความกําหนัดในฐานะอันไมควร ความโลภเกินขนาด ความติดใจความปรารถนา ความ

กระหย่ิมใจ ความปรารถนานัก กามตัณหา ตองการในรูปภพ ตองการในอรูปภพ ความตองการใน

ความดับทุกข ความตองการในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส อารมณทางใจ อาวรณ (อภิ.สํ. เลม 76 ขอ 691 

หนา 384) 

จากขอความเกิดความเห็นวา ความโลภมีหลายลักษณะอาการพอรูไดวา มีหลายระดับทั้ง

หยาบและละเอียดตางกัน เชน กิริยาอาการที่แสดงออกเกินพอดี ไมเหมาะสมกับสถานภาพ ทําใหผู

พบเห็นเบื่อหนาย ไมเกิดความเลื่อมใส ความโลภมากทําใหแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมหรือไม 

สามารถควบคุมกิริยาอาการใหเรียบรอย ดังน้ัน ความรูความเขาใจลักษณะความโลภ จะชวยใหเกิด

สติระลึกรูควบคุมรักษากาย วาจาใหเรียบรอย ไมประพฤติผิดกฎระเบียบของสังคม ปญหาจากความ
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โลภ เชน การปลนจี้ ทําราย จะไมเกิดข้ึน สังคมจะพบแตความสงบสุข รมเย็น การพัฒนาชีวิตจึง

พัฒนาไดงายข้ึน 

สรุปวา ความหมายเขาใจวา ความโลภ หมายถึง ความตองการ ความอยากไดในสิ่งตาง ๆ 

เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันที่ไมมีขอบเขตเกินพอดี เปนสภาพธรรมอยางหน่ึงที่เกิดข้ึนภายในมีสาเหตุจาก

ปจจัยภายในและภายนอก ปจจัยภายในคือความโลภที่ไดสะสมมาในอดีตหลายภพหลายชาติ ปจจัย

ภายนอก ไดแก วัตถุตาง ๆ ที่เปนเหตุใหเกิดความโลภ มีเจตสิกคือความโลภเกิดข้ึนไดทุกเวลา เปน

ความยินดี พอใจ เพลิดเพลินในรูปสวยงาม เสียงเพราะ อาหารอรอย สัมผัสที่ดี ทําใหเกิด ความติดใจ 

ดีใจ เบิกบานใจ รางเริงในอารมณตาง ๆ เปนการติดของ ยึดถือไมปลอยใจใหยินดีในกุศลธรรม ทําใจ

ใหหลงมัวเมาในสิ่งที่ผูรูทั้งหลายไมสรรเสริญ เกิดข้ึนโดยไมรูตัว การสะสมความโลภเปนการเพิ่มข้ึน

ของความทุกข เปนเหตุใหทําอกุศลกรรมช่ัวที่รุนแรง ทําใหไดรับความลําบากในโลกปจจุบันและ

อนาคต 

คําบาลีท่ีอธิบายราคะหรือโลภะดังนี ้

ในอัฎฐสาลินี ธรรมสังคณี อรรถกถานิกเขปภัณฑ (อภิ.สํ.อ. เลม76 หนา 396) อธิบายราคะ

หรือความโลภดังตอไปน้ี 

ศัพทบาล ี ความหมาย อาการ 

ราค 

สาราค 

อนุนโย 

อนุโรโธ 

นนฺที 

นนฺทีราโค 

สาราโค 

อิจฺฉา 

มุจฺฉา 

อชฺโฌสานํ 

เคโธ 

ปริเคโธ 

สงฺโค 

ปงฺโก 

เอชา 

ความกําหนัด 

ความกําหนัดนัก 

ความคลอยตามอารมณ 

ความยินดี 

ความเพลิดเพลิน 

อํานาจแหงความเพลิดเพลิน 

กําหนัดนัก 

ความอยาก 

ความสยบ 

ความหมกหมน 

ความใคร 

ความรักใคร 

ความของ 

ความจมอยู 

ผูครามา 

ความยินดีความพอใจในกามารมณ 

ความยินดีที่มีกําลังรุนแรงข้ึน 

ทําสัตวทั้งหลายใหคลอยตาม 

ความพอใจทําสัตวใหใครหลงใหล 

เหตุใหสัตวเพลิดเพลินในการเกิด 

ความเพลิดเพลินในการเกิด 

ความเพลิดเพลิน ราเริง ยินดี  

ความกําหนัดนักของมนุษย 

อยากในอารมณตาง ๆ 

กิเลสมีกําลังย่ิงข้ึน 

การถือเอาโดยกลืนใหสิ้นไป 

เหตุใหสัตวมักมาก โลภมาก 

อุปสรรคและความละโมบ 

จมลง ตกตํ่า เสื่อมถอย ไมเจริญ 

อํานาจแหงการครามา 
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ศัพทบาล ี ความหมาย อาการ 

มายา 

ชนิกา 

สฺชนนี 

สิพฺพินี 

ชาลินี 

ความหลอกลวง 

ทําสัตวใหเกิดบอย ๆ 

ยังสัตวใหเกิดพรอม 

ธรรมอันรอยรัด 

ธรรมอันมีขาย 

ลอลวงสัตวใหมัวเมา 

ทําใหเวียนวายตายเกิดบอย ๆ 

ใหเกิดผูกไวกับความทุกข 

รอนรัดดวยการสืบตอ 

ขายคืออารมณอันมากมาย 

 

3.1.2 ไฟคือราคะ 

ไฟคือราคะ แปลวาความกําหนัดยินดีหรือความทะยานอยากในอารมณตาง ๆ ตามที่ตน

ปรารถนา ซึ่งมีมูลมาจากความโลภตามปกติบุคคลผูประกอบดวยราคะแลว จิตยอมจะฟุงซานไมสงบ

ลงได เชน เมื่อไดพบรูปที่สวยงาม ฟงเสียงที่ไพเราะ ดมกลิ่นที่ถูกใจ ลิ้มรสที่อรอย หรือไดสัมผัส

ถูกตองโผฐฐัพพารมณที่นาใครนาปรารถนา จิตก็จะยึดอยูในอารมณน้ันคิดอยากจะได เมื่อไดมาแลวก็

ลุมหลงหวงแหนคอยระมัดระวังดวยเกรงวาจะมีคนอื่นมาแยง เมื่อไมไดก็รอนรุมกระวนกระวายใจ 

พยายามหาหนทางเพื่อจะใหไดมาตามที่ตนประสงค อาจทําการไดทุกอยางไมเลือกวาถูกหรือผิด อาจ

ฆาคนก็ได กระทําอนาจารตาง ๆ ก็ได เพียงเพื่อใหไดสิ่งที่ตนประสงคเทาน้ัน ทั้งหมดน้ีลวนเกิดข้ึนดวย

อํานาจราคะ ก็เพราะเหตุที่ราคะน้ันเกิดข้ึนแลวยอมจะทําใหรอนรุมกระวนกระวายดุจถูกลมดวยไฟ 

ทานจงึเรียกวา ราคัคคิ เพราะเปนเครื่องเผาไหมจิตสันดานภายใน (ฉบับกรมการสาสนา, 2525, หนา 230) 

 ราคะหรือโลภะ แปลวา ความอยากได หมายถึงความละโมบโลภมากอยากไดสิ่งของของผูอื่น

มาเปนของตนโดยทางทุจริต มีความหิวจัดทางจิตเปนลักษณะ ผูที่ถูกโลภะครอบงํา แมจะเปนคนมั่งมี

อยูดีกินดีสมบูรณดวยปจจัย 4 และเครื่องอํานวยความสุขทางกายทุกประการ แตถาจิตยังมีโลภะอยู ก็

ยังรูสึกวาหิว ไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอ ไมรูจักเต็ม ทานเปรียบเหมือนไฟไมรูจักพอดวยเช้ือ มหาสมุทรไม

รูจักเต็มดวยนํ้าฉันใด คนโลภ ไมรูจักอิม่ – พอ – เต็ม ดวยปจจัย ฉันน้ัน 

 เพราะฉะน้ัน คนที่มีความอยาก ถาไมเกินขอบเขต จนถึงแสวงหาในทางทุจริตก็ไมปรากฏวามี

โทษ กลับเปนประโยชนในการต้ังตัว เขยิบฐานะใหดีข้ึนโดยลําดับ แตถาอยากเกินขอบเขต จนถึงข้ัน

แสวงหาในทางทุจริตก็จัดเปนคนโลภ คนมืดมองไมรูอรรถ ไมเห็นธรรม มักจะเปนคนเห็นแกตัว เปน

นักกอบโกย ขโมย ปลน คู ฉอโกง คาของเถ่ือนคอรัปช่ัน เปนตน 

ลักษณะของราคะจริต มีดังตอไปนี ้

 ราคจริต คนที่มีราคะเปนปกติ จะมีอิริยาบถพอดีพองามไมเร็วเกินไป ไมชาเกินไป กิริยา

ทาทางชดชอยสวยงาม ไมวาจะอยูในอิริยาบถใดก็ตาม เวลาทํางานจะต้ังใจทํางานดวยความเรียบรอย 

และผลงานเหลาน้ันจะมีความประณีต ในดานอาหารจะชอบอาหารที่มีรสละมุนละไม คือไมหวานจัด 



44 

 

ไมเปรี้ยวจัด เปนตน เวลารับประทานอาหารก็ไมมูมมาม ทําคําขาวพอเหมาะพอควรแกปากของตน 

โดยความคิดความเห็นแลว ก็จะพอใจติดใจ เพลิดเพลินในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส ในสัมผัสที่

ละเอียดออน เรียกวามีรสนิยมสูง การแสดงออกมักจะปรากฏเปนคนออกจะเจาเลห โออวดถือตัว มี

ความปรารถนาลามก มีความปรารถนาใหญ ตองการยกยองสรรเสริญคุณความดีของตนที่เกินดี เปน

คนไมคอยพอใจในเครื่องอุปโภคบริโภคใชสอย มีแงงอน มักจะเปนคนโลเล ชอบประดิดประดอย

เครื่องนุงเครื่องหม เครื่องประดับ ตกแตงรางกาย 

 ลักษณะแหงคนราคจริตมี 5 ลักษณะ คือ โดยอิริยาบถ 1 โดยกิจ 1 โดยการบริโภค 1 โดย

อาการมีการดูเปนตน 1 โดยความเปนไปแหงธรรม 1 

1. โดยอริิยาบถ คนราคจริตมีอิริยาบถทั้ง 1 คือ เดิน ยืน น่ัง นอน มีอาการนารัก นุมนวล นา

เลื่อมใสเรียบรอยดี 

2. โดยกิจ คนราคจริตทํากิจไมรีบเรง ทําความสะอาด เรียบ ราวกะลาดเสื่อดอกอยางทราบ 

3. โดยการบริโภค คนราคจริตชอบของกินที่บรรจงจัด และของหวาน เมื่อบริโภคเลาก็ทําคํา

ขาวกลมกรอนไมใหญนัก เปนคนรูจักรส บริโภคไมรีบรอน ไดของกินดีนิดหนอยก็ดีใจ 

4. โดยอาการมีการดูเปนตน คนราคจริตเห็นรูปที่นารื่นรมยใจสักหนอย ก็จองดูเสียนาน ๆ 

เปนตน 

5. โดยความเปนไปแหงธรรม ธรรมทั้งหลาย คือ มายา โออวด ถือตัว ความปรารถนาลามก 

ความมักมาก ความไมสันโดษ ความแงงอน ความโออา อยางน้ีเปนตน ยอมเปนไปมากแกคนราคจริต 

ราคะเมื่อเกิดข้ึนในจิตในแลว จะมีลักษณะ ดังตอไปน้ี 

1. กําจัด ทําลาย คือ ซัดสายจิตไปมาและทําจิตใหเหี่ยวแหง (วิ.ม.อ. เลม 2 หนา 2) เมื่อ

บุคคลเกิดความกําหนัด คือ ซัดสายจิตไปมาและทําจิตใหเหี่ยวแหง เมื่อบุคคลเกิดความกําหนัด คือถูก

ราคะบีบค้ันแลวก็จะแสดงออกมาทางดานกายภาพ เพื่อตอบสนองกับความตองการในรูป เสียง กลิ่น 

รส และโผฏฐัพพะ เน่ืองจากมีความยินดี มีความเพงเล็ง มีจิตปฏิพัทธในรูป เสียง กลิ่น รส และผัสสะ 

2. ความรอนรน เปรียบเหมือนความรอนของไฟที่เผาผลาญจิตใจใหเกิดความทุรนทุรายด้ิน

รสแสวงหานํ้า (วัตถุกาม) มาดับ ดังพุทธพจนที่วา “ภิกษุทั้งหลาย ไฟ 3 กองน้ี และไฟคือราคะ ยอม

เผาสัตวผูกําหนัด หมกมุนในกามทั้งหลาย...” (ขุ.อิติ. เลม 25 ขอ 273 หนา 235) ที่เปรียบราคะ

เหมือนไฟ เพราะเมื่อเกิดข้ึนแลวจะทําใหสภาวะของจิตมีความเรารอนสับสนไมสามารถจะควบคุม

ตัวเองได ในอรรถกถาปรมัตถทีปนีไดกลาวไววา 

ไฟติดข้ึนเพราะอาศัยเช้ือใดจะไหมเช้ือน้ันเปนไฟที่ย่ิงรอนมากข้ึนฉันใดราคะเปนตนฉันน้ัน

เหมือนกัน เกิดข้ึนเองในสันดานใดจะเผาลนสันดานใดจะเผาลนสันดานน้ันใหกลัดกลุมมากข้ึน และ

เปนสิ่งที่ดับไดยาก เหลาสัตวที่ถูกราคะเปนตนเผาลน ถูกความกลัดกลุมเผาลนหทัยก็ประสบความ
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ตายเพราะความทุกขคือ ไมไดสิ่งที่ตองการ (ไมสมหวัง) หาประมาณมิได ไฟแหงราคะน้ีจะเผาลนหมู

สัตวผูตกอยูในอํานาจตลอดทั้งภพน้ีและในภพหนาจนกวาจะไดบรรลุธรรมในข้ันสูง 

3. มีลักษณะเสมือนถูกลูกศรปก ดังพุทธพจนวา “ความกําหนัด ความกําหนัดนัก ความยินดี 

ความชอบใจ ความเพลิน ความกําหนัดดวยอํานาจเพลิน ภาวะที่จิตกําหนัดนัก ฯลฯ อภิชฌา โลภะ 

อกุศลมูลนีช่ือวา ลูกศรราคะ” (ขุ.ม. เลม 29 ขอ 809 หนา 392) สัตวที่ถูกลูกศรปกแลวจะมีลักษณะ คือ 

ทุรนทุรายไมสามารถที่จะมีสติควบคุม ไมมีปญญาคอยช้ีแนะใหรูวาสิ่งไหนถูกหรือผิด เหมาะสมหรือไม

เหมาะสม จึงกระทําความช่ัวไดงายและจะวนเวียนไปเรื่อย ๆ อยางไมมีวันจบสิ้น กลาวคือ 

ดวยเหตุน้ีลูกศรน้ันแทง ถูกตอง ติดเสียบแนน คาอยูแลว ยอมประพฤติทุจริตดวยกาย 

วาจา ใจ ยอมฆาสัตว ลักทรัพย ทําลายสิ่งกีดขวาง ปลนโดยไมเหลือ ปลนเฉพาะเรือนหลังเดียว ดัก

แยงชิงในทางที่เปลี่ยว เปนชูกับภรรยาผูอื่นและพูดเท็จ สัตวอันลูกศรราคะปกติดแลว ...แลน แลน

พลาน วนเวียน ทองเที่ยวไปอยางน้ี ”(ขุ.ม. เลม 29 ขอ 810 หนา 394)  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค (วิสุทฺธิ. ภาค 1 หนา 56) ไดแสดงลักษณะของบุคคลมากดวยราคจริตไว 

ดังตอไปน้ี 

1.  มายา เจาเลห เสแสรง 

2. สาเถยฺย มักโออวด 

3. มาน เปนคนถือตัว 

4. ปาปจฺฉตา เปนคนมีความปรารถนาลามก 

5. มหิจฺฉตา  เปนคนมักมาก 

6. อสนฺตุฏตา เปนคนไมสันโดษ 

7. สิงฺค เปนคนเจาแง เจางอน 

8. จาปลย เปนคนโออา 

สรุปไดวา ราคะหรือลักษณะของราคจริต คือ บุคคลที่มี่ความประพฤติโนมเอียงเนนหนักไป

ทางราคะ เปนคนที่มีความภาคภูมิใจในการไดเสพสวยกาม มีลักษณะเปนคนเรียบรอย รักสวยรักงาม 

เปนคนยึดติดในวัตถุสิ่งของ เปนคนละเมียดละไม เปนคนเจาเลห โออวด คนถือตัว มีความปรารถนา

ลามก มักมาก ไมสันโดษ เจาแงเจางอน เปนคนโออา เปนตน 

3.1.3 โทษของราคะ 

จิตใจที่ตกอยูในอํานาจของราคะจะมีลักษณะกระจางเหมือนนํ้าที่ระคนดวยสีตาง ๆ ไมใส

พอที่จะใหมองเห็นเอาไดแจมชัด เกิดข้ึนก็จะมีอาการรุนแรงมาก จะลุกเปนไฟ ทําใหเรารอน เผาในใจ

ขณะที่รอนรนกระวนกระวาย และเผารางกายในขณะสมหวังใหทรุดโทรม รวงโรยลงเปนไปเกินพอดี

แมกิเลสพวกบริวารก็เขารุมลอมอีก 
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กิเลสที่เปนบริวารของราคะ คือ 

1. กามฉนฺท ใหใจชอบพอในกาม 

2. กามราค ใหใจกําหนัดติดจมอยูในกาม 

3. โลภ ใหใจอยากในทางที่ผิด 

4. อภิชฺฌาวิสมฺโลภ ใหใจอยากรุนแรงจนออกหนาออกตา 

5. อภิชฺฌา ใหใจเพงเล็งจองมองจะเอาของเขา 

6. ปาปจฺฉตา ใหใจอยากในทางลามก 

7. มหิจฺฉตา ใหใจมักไดใฝมาก 

8. มายา ใหใจเปนเจาเลหหลอกลวงเขากิน (สมเด็จพระมหาวีรวงศ พิมพ ธมฺมธโร, 

2515, หนา 282) 

โทษของราคะน้ัน ราคะเปนไปดวยอํานาจความกําหนัด ช่ือวามีโทษนอย ดังจะเห็นไดวา บิดา

และปยชนทั้งหลายมีพี่สาวนองสาวเปนตน ยอมทําอาวาหวิวาหมงคลกับบุตรและพี่ชายนองชายก็ได 

ดวยอํานาจความกําหนัดน้ัน เมื่อเขาทําดังน้ีก็ช่ือวาไดรับโทษทางโลก คือ ถูกตําหนิติเตียนและถูกดู

หมิ่นในที่ทุกแหง และเมื่อจะคลายก็คลายชา ยอมติดตามไปนาน ถึงจะไปยังภพอื่นอีก 2-3 ภพก็ยังไม

หาย เหมือนกับการจับเขมานํ้ามันแลวไปลางออกต้ัง 3-4 ครั้งก็ยังลางออกไมหมดดังเรื่องน้ีเปน

อุทาหรณ 

เรื่องหญิงคบชู 

ยังมีชายสองคนพี่นองรักใครกลมเกลียวกันมาก พี่ไดมีภรรยาแลว สวนนองชายยังไมมี จึงได

ประพฤติผิดคบชูสูสาวกับพี่สะใภ และพี่สะใภก็รักนองชายน้ันมากกวาสามีของตน เมื่อเรื่องนอกใจ

ปรากฏข้ึนแลว ก็กลัวจะถูกตําหนิติเตียน วันหน่ึงพี่สะใภน้ันจึงรบเรานองชายใหฆาพี่ชายตนเสีย 

นองชายเมื่อถูกรบเราอยู 3 ครั้ง ก็ยอมตาม จึงใชใหคนฆาพี่ชายของตนจนได พี่ชายยังมีความรักใคร

หวงภรรยาของตนอยู เมื่อตายไปแลวก็ไปบังเกิดเปนงูใหญอยูที่เรือนน่ันเอง ภรรยาน้ันจะน่ังจะยืนจะ

นอนหรือจะทําอะไรอยูที่ไหนก็ตาม งูน้ันก็เลื้อยไปตกลงถูกรางกายของนางบอย ๆ ดวยความเสนหา

รักใครเปนเหตุใหเขาเขาใจวาสามีเกาของตนคงจะเปนงูตัวน้ีแนแท จึงไดฆาเสีย งูน้ันตายไปแลวยังมี

ความรักพัวพันในหญิงน้ัน จึงไดมาเกิดเปนลูกสุนัขในเรือนน้ันอีกพอลูกสุนัขน้ันเดินไดมันก็ติดสอยหอย

ตามดวยความรักใครในหญิงผูเปนภรรยาน้ัน แมเขาจะออกไปทําไรไถนาหรือไปปาก็ตามที มันก็จะ

ตามไปดวยทุกครั้งจนเพื่อนบานพากันเยาะเยยวา แมพรานสุนัขออกแลว จะไปไหนกันจะ นางรูสึกอับ

อายขายหนาจึงไดฆาสุนัขน้ันเสียอีก แมสุนัขน้ัน ก็ยังมีความอาลัยรักใครในนางมาก จึงไดเกิดเปนลูก

โคที่บานน้ันแหละอีก เมื่อหญิงน้ันจะไปไหน ลูกโคน้ันก็จะติดสอยหอยตามไปดวยทุกครั้ง จนเพื่อน

บานพากันเยาะเยยอีกวา แมโคบาลออกแลว จะพาโคไปเที่ยวที่ไหนกัน เมื่อนางถูกเยยก็ย่ิงอับอาย
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มากข้ึน จึงตองใหฆาโคน้ันอีก โคน้ันก็ไมอาจจะตัดความรักในหญิงน้ันได ตายไปแลวก็มาถือปฏิสนธิใน

ทองของหญิงน้ัน ตอมานางไดคลอดลูกออกมาเปนชาย 

ในขณะที่ทารกน้ันคลอดออกมาแลวก็เปนผูระลึกชาติแหงหนหลังได เห็นพฤติกรรมของแมก็

เกิดสลดใจข้ึนวา ตายจริง เรามาเกิดในทองแมผูเปนศัตรูที่เคยผลาญชีวิตเรามาถึง 4 อัตภาพ ต้ังแตน้ัน

มาก็ไมยอมใหหญิงที่เปนแมจับตองตัว ถาแมจับตองตัวเมื่อใดก็รองไหด้ินไปด้ินมา ปูยาจึงนําไปเลี้ยงไว 

ครั้นเด็กน้ันเติบใหญพูดจาไดแลว ปูจึงถามถึงหลานไมยอมใหแมถูกเน้ือตองตัววา พอหนูนอย ทําไม

เจาจึงไมยอมใหแมเจาถูกเน้ือตองตัวเจาละ เขาจึงเลาพฤติกรรมทั้งสิ้นใหปูฟงวา หญิงน้ันไมใชแมของ

ผม แตเขาเปนศัตรูเคยฆาผมตายมาแลวถึงสี่อัตภาพ พอปูไดทราบพฤติกรรมที่หลานเลาใหฟงทั้งหมด

แลวก็สวมกอดหลานรองไหพลางพูดพลางวา มาเถอะหลาน พวกเราอยาอยูในที่ที่มีภัยน้ีเลย ครั้นแลว

ก็พาหลานเขาไปวัดแหงหน่ึงขอบวชอยูในวัดน้ัน เจริญวิปสสนาจนไดบรรลุพระอรหันตทั้งสองคน ดับ

ขันธแลวก็เขาสูนิพพานพนจากกองทุกขทั้งปวงแล 

เรื่องลูกชายชางกัลบก 

ยังมีชางกัลบกคนหน่ึงซึ่งเปนคนมีศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาถึงพระรัตนตรัย

เปนที่พึ่ง รักษาศีล 5 เปนประจํา ไดอาศัยอยูในเมืองไพศาลี เขาเปนชางกัลบกประจําพระองค วัน

หน่ึงเขาเขาวังไปเพื่อจะปลงพระเกสาและพระมัสสุของเจาลิจฉวี เขามีลูกชายคนหน่ึงอยูในวัยรุนมี

อายุราว 15-16 ป วันน้ันลูกชายของเขาก็ติดตามเขาไปในวังดวย พอเขาไปในวัง ลูกชายของเขาได

เห็นเจาหญิงลิจฉวีคนหน่ึง ซึ่งประดับประดาตกแตงเสียสวยงาม มีอายุรุนราวเดียวกับตน ก็เกิดความ

ปฏิพัทธรักใครเสนหาในนางเปนกําลัง กลับมาถึงบานจึงออนวอนบิดาวา คุณพอครับ กระผมมีความ

รักใครอยากไดนางกุมารีราชธิดาน้ันมาเปนศรีภรรยา เมื่อไมไดด่ังใจปรารถนาก็จะขอนอนตายอยูตรง

น้ีแหละพอของเขาจึงรองหามเขาวา ลูกเอย เจาคิดอยางน้ีเปนความเสียหายของเจาแลว เพราะ

ตระกูลของเราเปนตระกูลที่ตํ่าตอย จะไปรักใครกับนางผูเปนพระราชธิดาน้ันไดอยางไรกัน ถึงจะรัก

ใครก็จะไมสําเร็จเปนผลแนนอน เจาอยาไดใฝฝนไปเลย แตพอจะหาหญิงอื่นที่มีชาติตระกูลเหมาะสม

กับเรามาใหเจา ลูกชายไดฟงพอบอกดังน้ันก็เศราโศกเสียใจ ดวยความรักใครในพระราชธิดาน้ันจึงไม

ยอมกินขาวปลาอาหาร จนรางกายซูบผอมไป ก็บังเกิดโรคแทรกซอน เสวยทุกขเวทนาดวยอํานาจ

ความรักใครเสนหาเปนกําลัง ลวงกาลนานมาก็ทํากาลกิริยา ดวยอํานาจราคะความกําหนัดในพระราช

ธิดา ราคะใหโทษอยางน้ี เราทานทั้งหลายอยาไดประมาท ต้ังใจเจริญศีล สมาธิ และปญญาใหแกกลา 

แลวฆากิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ก็จะไดสําเร็จพระนิพพานไดแล 

ทั้งสองเรื่องน้ีแสดงใหเห็นวา สัตวทั้งหลายตามดวยอํานาจราคะ ความกําหนัดรักใครในกาม

คุณ 5 ซึ่งเปนทันธวิราคี ไฟราคะดับยาก ดับชา แตมีโทษนอย ดังน้ีแล (มงฺคลตฺทีปนี, 2556 เลม 5  

ขอ 592 หนา 137) 
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อํานาจของราคะดูไดจากมีเรื่องในชาดกที่แสดงอํานาจของราคะดังน้ี ภิกษุรูปหน่ึงไป

บิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ไดเห็นความงามของสตรีผูหน่ึง เธอติดใจหลงใหลใสรูปของสตรีน้ัน เมื่อ

กลับมาจากบิณฑบาต ภิกษุผูตกอยูในอํานาจกิเลสมีจิตเศราหมอง กินไมลงนอนไมหลับจนซูบผอม 

หมดความใสใจในสิ่งใด ๆ นอกจากนึกเห็นแตดวงหนาอันงดงามของสตรีผูน้ัน ภิกษุรูปน้ันปลอยใหผม

เผายาวรุงรัง เล็บงอกยาวจีวรสกปรกเศราหมอง จนเพื่อนภิกษุรูวาเธอปรารถนาที่จะสึก หมดความ

ยินดีในการบวชดวยอํานาจราคะ และโมหะที่เขาครอบงํา เพื่อนภิกษุจึงพาทานมาเฝาพระบรมศาสดา 

ซึ่งมีพุทธดํารัสวา “เธออยางตกอยูในอํานาจกิเลสเลย สตรีเปนขาศึกษาของพรหมจรรย แมผูมีเดชมี

อํานาจมาก (หากขาดสติ) ก็พินาศยอยยับดวยมาตุคาม (สตร)ี ดังเชนพระเจากุสราช เปนตน” ดังน้ี 

จากการขอรองจากบรรดาภิกษุ พระพุทธองคจึงทรงพระกรุณาตรัสเลาถึงเหตุในอดีต

ประทาน ดังน้ีวา (ขุ.ชา. สตฺตก. เลม 4 ภาค 1 หนา 195) 

ในชวงที่พระพุทธองคทรงบําเพ็ญบารมี พระองคไดเปนโอรสของพระจาโอกการาช และพระ

นางกุสาวดี ในพระชาติน้ีทรงพระนามวา กุสติณราชกุมาร แตทรงมีพระรูปพระโฉมที่อัปลักษณ มีพระ

อนุชาช่ือ ชยัมบดีราชกุมาร ผูทรงมีความงามมากวาพระเชษฐามากนัก 

เมื่อกุสติณราชกุมารมีพระชนมายุได 16 พรรษา พระราชบิดาจะโปรดใหข้ึนครองราชยสมบัติ

และปรารถนาใหพระราชาพระองคใหม มีพระเทวีผูงดงาม แตกุสติณราชไมทรงปรารถนา ทั้งน้ีเพราะ

ทรงมีรูปไมงามนาเกลียดนากลัวราวกับยักษ ทรงต้ังพระทัยวาจะออกบวชในบั้นปลายของชีวิต ทรง

ปฏิเสธความปรารถนาของพระราชบิดาถึง 3 ครั้ง ในครั้งที่ 4 ทรงคิดอุบายใหชางทอง ทํารูปสตรีจาก

ทองคําตามพระประสงคของพระโพธิสัตวรูปทองน้ันงดงามจนสุดที่จะพรรณนา โปรดใหตกแตงรูป

ทองน้ันดวยเสื้อผาอาภรณที่แสนงาน แลวโปรดใหนํารูปทองน้ันไปยังทั่วชมพูทวีป ทรงกลาววาหาก

สตรีใดงดงามเหมือนรูปทองมีอยู พระองคจะอภิเษกกับหญิงน้ัน 

จนในที่สุด ณ เมืองสาคละ มีพระราชาทรงพระนามวา พระเจามัททราชทรงมีพระธิดา 8 

พระองค ทุกองคงดงามประการหน่ึง นางเทพอัปสร โดยเฉพาะองคโตทรงพระนามวา ประภาวดี ฝาย

พระโพธิสัตวทรงกระทําดังน้ี เพราะทรงคิดวาสตรีที่จะอภิเษกกับพระองค เมื่อเห็นพระองคก็จะ

รังเกียจวา พระสวามีมีรูปไมงามคอนไปทางนาเกลียดหญิงน้ันก็จะหนีไป พระองคก็จะไดความอาย จึง

ไมปรารถนาการครองคู ฝายพระนางประภาวดีพระราชธิดาแหงพระเจามัททราช ทรงมีพระโฉม

งดงามล้ําเลิศย่ิงกวารูปทองคํามากมายนัก บรรดาอํามาตยที่นํารูปทองคําไปยังที่ตาง ๆ เมื่อไดพบพระ

นางจึงถวายรูปสตรีทองคําน้ันเปนของหมั้นพระนางประภาวดี ซึ่งพระเจามัททราชก็ทรงรับดวยความ

ยินดี 

พระราชบิดาและพระราชมารดาของเจาชายกุสติณ จึงไดเสด็จไปสูขอพระนางประภาวดีดวย

พระองคเอง พอไดเห็นความงดงามย่ิงของพระนางประภาวดีแลว ก็ทรงกังวลพระทัยวาพระนางจะ
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ยอมรับพระสวามีผูปราศจากความงามไดหรือไม ในการสูขอครั้งน้ีจึงทรงทําอุบาย โดยกราบทูลพระ

เจามัททราชวา ประเพณีบานเมืองของพระองคน้ันพระชายาจะทรงพบกับพระสวามีในตอนกลางวัน

ไมไดจนกวาจะทรงพระครรภแลวเทาน้ันจึงจะทรงเห็นได พระเจามัททราชและพระราชธิดา คือพระ

นางประภาวดีก็ทรงยอมรับเงื่อนไขน้ี จึงโปรดใหจัดพระราชพิธีอภิเษกเจาชายกุสติณราชกุมารกับพระ

นางประภาวดี 

แทจริงพระโพธิสัตวในพระชาติน้ี ทรงมีอิสริยศย่ิงใหญเกียงไกร บรรดาพระราชาในชมพูทวีป

ตางสงพระโอรสพระธิดามาถวายแดพระเจากุสราชทั้งสิ้น เมื่อเสด็จข้ึนครองราชยและอภิเษกสมรส

แลว พระเจากุสราชและพระนางประภาวดีก็ไมไดทรงเห็นกันและกันในเวลากลางวันเลย พระราช

มารดาของพระองคตรัสกับพระเจากุสราชวา รอใหมีพระโอรสสักพระองคกอนเถิดจึงคอยเหน็กนั พระ

เจากุสราชทรงออนวอนพระราชมารดา พระราชมารดาจึงทรงแนะอุบายใหพระเจากุสราช ปลอม

พระองคเปนคนเลี้ยงชาง พระนางประภาวดีจะทรงพาพระสุนิสาไปดูชางทรงของพระสวามี พระ

โพธิสัตวจึงไดเห็นพระนาง ทํานองเดียวกันพระนางประภาวดีก็ทรงปรารถนาจะไดเห็นพระสวามีใน

เวลากลางวัน จึงกราบทูลแดพระราชมารดาของพระมหาสัตว พระราชมารดาจําตองรับปากจึงตรสักบั

พระนางประภาวดีวา พรุงน้ีพระเจากุสราชจะเสด็จเลียบพระนคร ขอใหพระนางเปดพระบัญชรดูพระ

สวามีของพระนางเถิด 

จากน้ัน ก็โปรดใหพระราชอนุชาคือ เจาชายชยัมบดีราชกุมาร ผูมีรูปงามแตงพระองคดวย

เครื่องทรงกษัตริยประทับน่ังบนหลังชางทําตนเปนพระราชา สวนพระเจากุสราชประทับขางหลังใน

ตําแหนงควาญชา พระนางประภาวดีทอดพระเนตรเห็นก็ดีพระทัยวา เรามีพระสวามีที่มีรูปงดงาม

สมควรกับพระนาง แตในขณะที่พระเจากุสลราชทอดพระเนตรเห็นพระนางประภาวดี ก็ทรงยกมือ

ไขวควาหยอกลอพระชายา ทําใหพระนางสงสัยจึงทูลฟองพระราชมารดาของพระเจากุสราช พระราช

มารดาก็ตรัสแกไปตาง ๆ นานา พระนางประภาวดีฉุกคิดวา เมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรโรงชาง คน

เลี้ยงชาก็เอาข้ีชางปามาที่พระองคเมื่อเสด็จไปทอดพระเนตรโรงมา คนเลี้ยงมาก็เอาข้ีมาปามาที่

พระองค ในครั้งน่ีผูชายคนน้ันก็น่ังอยูบนหลังชางพระราชา ยกไมยกมือย่ัวเยาพระนาง ชายผูน้ีบังอาจ

กระทําการตาง ๆ ที่นาเกลียด แตไมถูกลงโทษแตประการใด คงเปนพระเจากุสราชองคจริง ประเพณี

ที่วากลางวันจะไมเห็นหนากัน คงเปนเพราะพระเจากุสราชมีพระรูปพระโฉมที่นาเกลียดอปัลกัษณเปน

แนน จึงเรียกนางคอมที่ติดตามพระนางมาวา เจาจงไปแอบดูวาพระเจากุสราชเสด็จกลับจากการเลยีบ

พระนคร ใครลงจากหลังชางกอนคนน้ัน คือพระราชา แตนางคอมก็ถูกจับไดวาไปแอบดู พระเจา

กุสราชทรงรูทันจึงขูนางคอมมิใหพูดความจริง พระนางจึงยังทรงเช่ือวาพระสวามีของพระนางมีพระ

รูปงดงามเสมอกันกับพระนาง 
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ในระยะตอมาพระเจากุสราชทรงออนวอนพระมารดา เพราะปรารถนาจะเห็นพระนาง

ประภาวดีอีกครั้ง พระมารดาทนการออนวอนมิได จึงบอกใหพระเจากุสราชลงไปแอบอยูในสระบัว ที่

มีนํ้าลึกแคพระศอ เอาใบบัวปดพระเศียร เอาดอกบัวปดพระพักตรไว แลวพระเทวีก็ชวนพระสุนิสาไป

ประพานสระบัว พระนางประภาวดีเห็นสระบัวดารดาษไปดวยดอกบัวถึง 5 ชนิด ก็ทรงปรารถนาจะ

เสด็จทรงนํ้าพรอมบริวารทรงเลนนํ้าในสระอยูระยะหน่ึงก็ทอดพระเนตรเห็นดอกบัวที่พระโพธิสัตว

ซอนพระองคอยู พระนางเอื้อมพระหัตถไปเด็ดกานบัว พระเจากุสราชก็ทรงเปดกานบัวออกควาพระ

นางดวยพระหัตถตรัสวา เราคือพระเจากุสราช พระนางประภาวดีตกพระทัยสําคัญวายักษมาจับพระ

นางก็หวีดรองแลวสิ้นพระสติ ณ ที่น้ันเอง  

หลังจากน้ัน เมื่อพระนางเสด็จกลับมายังหองพระบรรทม ทรงพิจารณาวา กอนเราจะหมดสติ

ไป เราไดยินเสียงประกาศวาเราคือพระเจากุสราช แลวพระเจากุสราชก็จับมือเรา เราจําไดวาชายผูน้ี

เคยเอาข้ีมา ข้ีชางขวางมาที่เรา ตอนพระราชาเสด็จเลียบพระนคร ก็ยังเกี้ยวเราดวยกิริยาตาง ๆ เรา

ไมนึกเลยวาชายผูน้ีจะเปนพระสวามีของเรา ซ้ํายังมีพระพักตรนาเกลียดเห็นปานน้ี ถาเราเลิกรางจาก

พระองค เราก็อาจจะมีพระสวามีใหมไดอีกดวยความรูปงามของเรา จึงเรียกอํามาตยที่มากับพระนาง

สั่งใหเตรียมพาหนะเพราะพระนางจะเสด็จกลับในวันน้ี พระเจากุสราชก็มิไดขัดขวางที่พระนางจะ

เสด็จกลับไป เหตุที่พระนางประภาวดีไมยินดีพอพระทัยในพระเจากุสราชน้ัน ก็เปนเพราะอํานาจ

กรรมที่เคยต้ังความปรารถนาไวในกาลกอน และการที่พระเจากุสราชมีพระพักตรนาเกลียดไมงดงาม 

ก็เปนเพราะอํานาจกรรมที่เคยทําไวในอดีตดวยเชนกัน ดังน้ีคือ 

เหตุน้ัน กรรมในอดีตชาติพระโพธิสัตวเคยเกิดเปนนองสามีของพระนางประภาวดี ในชาติน้ัน

นางทําขนมและแบงขนมไวใหพระโพธิสัตว ที่เหลือก็แบงกันรับประทานจนหมด เวลาน้ัน มีพระ

ปจเจกพระพุทธจาพระองคหน่ึงเดินมาถึงบานนางพอดี เธอจึงนําขนมที่เก็บไวในสวนที่เปนของพระ

โพธิสัตวมาถวายแดพระปจเจกพุทธเจา ดวยคิดวาจะทําขนมใหมใหนองสามี ซึ่งขณะน้ันไดเดินทาง

กลับมาจากปาพอดี นางจึงบอกนองสามีวา “นองชาย เธอจงทําใจใหเปนกุศลเถิด พี่ไดนําขนมสวนที่

แบงไวใหนองถวายแดพระปจเจกพระพุทธเจาไป” เมื่อไดยินดังน้ัน พระโพธิสัตวก็เกิดความโกรธ ดวย

กรรมน้ีจึงเกิดมามีพระพักตรนาเกลียดไมงาม ดวยความหิวและความโกรธจึงกลาววา “เจากินขนมกัน

หมดแลวเอาสวนของขาไปถวายพระ เราจะเอาอะไรกินเลา” แลวว่ิงไปขอขนมคืนมาจากทานพระ

ปจเจกพุทธเจา พี่สะใภของทานเห็นดังน้ันจึงรับบาตร แลวเอาเนยใสสีเหลืองเหมือนดอกจําปามาใสใน

บาตรถวายจนเต็มแลวต้ังความปรารถนาวา “ดวยบุญกุศลน้ีขอใหดิฉันเปนผูมีผิวพรรณเปลงปลั่งและ

เปนสตรีที่งดงามย่ิง กับขออยาไดอยูรวมกับคนไมดี เชน นองสามีของดิฉันคนน้ีเลย” (น่ีเปนอีก

ตัวอยางหน่ึงในพระไตรปฎกวา ทําบุญแลวควรอธิษฐาน) น้ีเปนเหตุที่ทําใหพระนางประภาวดีในชาติน้ี

ไมมีความยินดีในพระโพธิสัตวเลย สวนนองสามีหรือพระโพธิสัตวในชาติน้ัน ไดยินคําอธิษฐานของ

พี่สะใภดังน้ันแลวจึงนําขนมที่ไปเอาคืนมาใสลงในบาตรถวายพระปจเจกพุทธเจา แลวต้ังความ
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ปรารถนาบางวา “ขาแตทานผูเจริญพี่สะใภของขาพเจาคนน้ีแมจะอยูไกลจากขาพเจารอยโยชนแสน

โยชนก็ตาม ขอใหขาพเจาสามารถไปนํานางมาเปนบาทจริจาริกาของขาพเจาใหจงไดเถิด” น้ีเปนเหตุ

ในอดีตของพระนางประภาวดีและพระเจากุสราชที่ไดทํากรรมรวมกันมา 

เมื่อเชนน้ีพระนางประภาวดีจากไปพระเจากุสราชก็หมดความสุขความยินดีตาง ๆ หมดไป 

ทรงมอบราชสมบัติถวายใหพระราชมารดาปกครอง แลวเสด็จตามพระนางประภาวดีไป ดังน้ี เองทํา

ใหเห็นถึงอํานาจราคะที่พระองคตกเปนทาสของกามราคะ ทรงหลงใหลในรูปงามของพระนางประภา

วดี ซึ่งจัดวาเปน “ดอกไมแหงมาร” เปนเหตุใหทรงลําบากตรากตรํามากมาย เพื่อที่จะเอาชนะใจพระ

นางประภาวดี จนถึงกบัปลอมพระองคไปเปนคนทําอาหารเรียกวาเปนพนักงานหองเครื่องในครัวของ

พระราชวังตองกวาดลางหมอ ไห ถวย จาน ชาม และชอน ทุกอยางจนถึงการทําอาหาร แลวหาบไป

ถวายพระราชธิดาทุกพระองค เมื่อพระนางประภาวดีทรงพบ ก็ทรงจําพระองคได ก็ตรัสขับไลไสสง

พระเจากุสราช ดาวาใหกลับไปบานเมืองของพระองคเอง ซ้ํายังไลใหไปอภิเษกกับนางยักษิณีเสีย จะ

ไดเปนคูสามีภรรยาที่นาเกลียดอัปลักษณสมกัน แตพระเจากุสราชก็หาฟงไม 

พระราชาผูเปนใหญในชมพูทวีป กระทําการด่ังเปนทาสรับใชอยูในเมืองของกษัตริยมัททราช 

ตองนอนดึกต่ืนแตเชาตรู ตมขาวยาคูหาบไปถวายพระราชธิดาทุกพระองคก็เพราะดวยอํานาจของ

กิเลสกาม ความติดใจในดอกไมแหงมารคือรูปงามของสตรี ในที่สุดทรงติดสินบนนางคอมดวยทองคํา 

หากนางคอมสามารถทําใหพระนางใจออนยอมกลับไปอยูกับพระองค นางคอมจึงหาโอกาสและคอย

พูดเตือนใหพระนางประภาวดีรูวา พระกุสราชทรงมีพระราชทรัพยและพระราชอํานาจมากที่สุดใน

ชมพูทวีป ทรงปกครองราชอาณาจักรอันกวางใหญ มีพระสุรเสียงที่มีอํานาจดุจดังเสียงของพระราชสหี 

ดวยอํานาจกุศลของพระเจากุสราช ความปรารถนาของผูมีบุญ มีศีล เทพยดา ยอมยังความปรารถนา

ใหสําเร็จ ทาวสักกเทวราชทรงเห็นวาคนดีมีบุญวาสนามาตกทุกขไดยากลําบากถึง 7 เดือนแลว จึงคิด

อุบายและเนรมิตทูต 7 คนไปแจงแกพระราชาทั้ง 7 เมือวา พระนางประภาวดีเลิกรากับพระเจา

กุสราชแลว หากกษัตริยพระองคใดปรารถนาจงยกทัพไปรับพระนางประภาวดีผูแสนงามเถิด ดังน้ัน

กองทัพทั้ง 7 กองทัพ จึงยกมาลอมเมืองแหงกษัตริยมัททราชพระราชบิดาแลวทูลของพระนางประภา

วดี หากไมใหก็จะยกทัพเขาโจมตีทั้งน้ีเพราะพระนางทรงทําไมดี ละทิ้งบรมกษัตริยดวยเหตุแคเพราะมี

รูปไมงดงามเทาน้ัน ทั้งที่พระองคเปนกษัตริยผูเลิศในชมพูทวีป พระเจามัททราชจึงตรัสกับพระนาง

ประภาวดีวา เจาจงรับกรรมเถิด เราจะตัดนางออกเปน 7 สวน ใหกษัตริยทั้ง 7 พระองค จึงจะสาสม

กับการกระทําที่เอาแตใจของพระนางประภาวดี 

ฝายพระนางประภาวดีไดยินรับสั่งของพระราชบิดาทรงหวาดเกรงตอมรณะภัย ทรงว่ิงไปหา

พระราชมารดาพระเทวีจึงทรงตักเตือนพระนางมิใหมัวเมาหลงใหลในรูปโฉม หากไมทรงดูหมิ่นพระ

เจากุสราชก็คงไมเดือดรอนเห็นปานน้ี พระเทวีกลาววา น่ีถาพระเจากุสราชประทับอยูกษัตริยทั้ง 7 ก็

จะพายแพไปอยางแนนอน เพราะอานุภาพของพระเจากุสราชผูย่ิงใหญในชมพูทวีป พระนางจึงทูลให
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ทรงทราบวา พระเจากุสราชประทับอยูในเมืองมัททราช พระราชบิดาและพระราชมารดาของพระนาง 

เมื่อทรงทราบดังน้ีแลวก็รีบมารับเสด็จ ขออภัยกับพระเจากุสราช แลวสั่งพระราชธิดาใหไปขอขมา ขอ

ชีวิตจากพระเจากุสราช พระเจากุสราชตองการจะทรงทําลายมานะของพระนางประภาวดีจึงราดนํ้า

ลงบนพื้นและยํ่าดินใหและเปนโคลน พระนางประภาวดีหมดทางเลือก ตองน่ังบนโคลนทูลวิงวอนขอ

อภัยพระเจากุสราช พระองคก็ทรงใหอภัย 

จากน้ัน พระเจากุสราช จึงเสด็จไปสรงสนาม ตัดพระเกศา ปลงพระมัสสุ ทรงเครื่องทรงของ

กษัตริย ข้ึนประทับน่ังบนหลังชาง มีพระนางประภาวดีประทับอยูเบื้องหลัง เสด็จเขาสูสงครามดวย 

พระสุรเสียงกึกกองดังพญาราชสีหทรงชนะศึก และประทานอภัยแกกษัตริยทั้ง 7 แลวขอพระธิดาอีก 

7 พระองคประทานแกพระราชาทั้ง 7 เมือง ทานทาวสักกเทวราชทรงช่ืนชมพระโพธิสัตว ประทาน

แกวมณีแกพระเจากุสราช 

จากน้ันพระเจากุสราชพรอมพระนางประภาวดีทรงชางเสด็จกลับพระนคร ดวยอํานาจแหง

แกวมณี ทําใหทรงมีความงดงามเสมอกันทั้ง 2 พระองค จากน้ันก็ทรงสมัครสมานสามัคคี ทรงรื่นเริง

ปกครองแผนดินใหเปนสุขตลอดพระชนมชีพ 

จากน้ัน พระพุทธองคทรงประชุมชาดกวา ชยัมบดีราชกุมาร คือ ทานพระอานนทเถระ นาง

คอม คือนางขุชชุตตราอุบาสิกา พระนางประภาวดี คือ พระมารดาของทานพระราหุล สวนพระเจา

กุสราช คือ เราพระตถาคตเจาน่ันเอง 

จากการเลาประทานทําใหเราทราบวา อํานาจของกามราคะที่พระองคเคยตกเปนทาส แมจะ

ทรงมีพระราชอํานาจ เฉลียวฉลาดเห็นปานน้ัน แตพระองคก็ทรงพากเพียรจนชนะกิเลสตาง ๆ ความ

งามของนางมาคันทิยา และธิดาทั้ง 3 ของพญามาร คือ นางตัณหา นางราคะ และนางอรดี ไมอาจทํา

ใหทรงหว่ันไหว การกระทําของธิดามารประดุจเอากานบัวไปขุดยายภูเขา ยอมไมสําเร็จ ดวยพระ

ปญญาบารมีทรงหลุดพนจากบวงแหงมาร ถึงความเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ภิกษุผูกระสนัจะ

สึกไดฟงพระธรรมและพิจารณาตาม ไดบรรลุเปนพระโสดาบันดวยพระมหากรุณาธิคุณของ

พระพุทธเจา ดวยประการฉะน้ี (อิศริยา นุตสาระ, 2557, หนา 135-147 ) 

3.1.4 แนวทางแกไข  

ในเมื่อคนเราที่มีราคะตัณหา ยินดีพอใจในสิ่งตาง ๆ มี รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสอยูเสมอ ด้ิน

รนที่จะแสวงหาสิ่งเหลาน้ันมาบํารุงบําเรอตนมิรูหยุดหยอน ตองใชธรรมะคือสันโดษ ความยินดีในของ

ที่ตนมีอยู ไมตองการของที่ตนไมมี เชนคนที่มีสามีภรรยาแลว ก็ยินดีพอใจเฉพาะภรรยาสามีของตน

เทาน้ัน ไมยินดีพอใจชายหญิงที่มิใชสามีภรรยาของตน เพียงทุกคนประพฤติตนอยูในสันโดษไมลวงศีล

ขอกาเมเพียงขอเดียว ปญหาเรื่องการคบชู หรือผิดลูก เมีย สามีผูอื่น ตลอดจนการฉุดครา ขมขืน ก็คง

ไมม ี
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คนสวนมากที่อยากไดโนนไดน่ีไมรูจบสิ้น หรือไมรูจักพอใจในสิ่งที่ตนไดมาก ถาใชธรรมะขอน้ี

ก็คงเหลือกินเหลือใชไมตองเปนหน้ีสิน หรือไมตองลักขโมย ฉอโกง เบียดบังทรัพยสินของผูอื่น น่ันคือ

พอใจเทาที่ตนมี เทาที่ตนหามาไดโดยชอบธรรม หรือพอใจเทาที่ฐานะของตนจะอํานวยใหไมพอใจเกนิ

กวาน้ัน เรียกวาไมไดอยากไดใหเกินกําลัง เกินฐานะของตน คนที่ขาดสันโดษจึงเปนทุกขเดือดรอน 

เพราะตองเที่ยวเสาะแสวงหาสิ่งตาง ๆ มาบํารุงบําเรอความอยากของตนเมื่อไดมาแลวก็อยากไดตอไป

อีก ไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอ เมื่อไมไดก็เปนทุกข เศราโศกเสียใจ 

โดยปกติน้ันนํ้าในแมนํ้ายังมีเวลาพรองหรือเต็มฝง แตตัณหาความอยากความตองการน้ัน มี

แตพรองอยางเดียวไมมีเวลาเต็มเลย เพราะไดเทาไรก็ไมพอ ไดภูเขาทองมาลูกหน่ึงแลว ก็ยังอยากได

ลูกที่สองอีก ที่สามอีก เพราะฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงตรัสวา นตฺถิ ตณฺหา สมา นที แมนํ้าเสมอดวย

ตัณหาไมม ีก็ราคะและตัณหาน้ันเปนเพียงช่ือหน่ึงของโลภะน่ันเอง สันโดษจึงมีคุณมาก เพราะระงับ

ความอยากเสียได 

อน่ึง สันโดษ มิไดหมายถึง การงอมืองอเทาไมทําการงาน รอคอยความชวยเหลือของผูอื่น 

น่ันเปนลักษณะของโภสัชชะ ความเกียจครานอันเปนอกุศล หากแตวาสันโดษหมายถึง ความยินดี

พอใจเฉพาะของที่ตนมีตนได ไมยินดีพอใจในสิ่งที่ตนไมมีและไมได คนสันโดษเปนคนรูจักอิ่มรูจักพอ 

ไมมักมาก 

หลักทางพระพุทธศาสนา สันโดษจึงเปนกุศลที่ทุกคนควรเจริญใหมีข้ึน เปนธรรมะที่ชวย

บรรเทาราคะตัณหาใหเบาบางลง เปนมงคลขอหน่ึงในมงคล 38 และมีอีกแนวทางแกไข สําหรับบุคคล

มีปกติรักสวยรักงาม มีความกําหนัดยินดีในกามคุณ จะพึงแกดวยอสุภกัมมัฏฐาน 10 อยาง เพื่อทําใจ

ใหปราศจากราคะ โดยเห็นรางกายของตนและคนอื่นเปนของไมสวยงาม เต็มไปดวยของไมสะอาด มี

นํ้ามูก นํ้าลาย เลือด หนอง ปสสาวะ และอุจจาระ ถอนความหมายวา สวยงามเสียได ดวยการเจริญ

อสุภกัมมัฏฐาน 10 มีดังตอไปน้ี 

อสุภะ คือ การพิจารณารางกายตนเองและผูอื่น ใหเห็นวาเปนของไมงาม หมายความวา ต้ัง

สติกําหนดดูรางกายตนและรางกายผูอื่นใหเห็นวาเต็มไปดวยสิ่งหรือสวนที่โสโครกตาง ๆ คือ ผม ขน 

เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังพืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร

ใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อมันขน นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ มูตร และ

มันสมอง สวนตาง ๆ ของรางกายแตละสวน ๆ ลวนเปนของโสโครก นาเกลียด มีสีไมงาม สัณฐานก็ไม

นารัก มีกลิ่นเหม็นเนา สาบสาง ที่เกิดที่อยูก็เต็มไปดวยของสกปรกสะอิดสะเอียน สวนใด ๆ ที่อยู

ภายนอก เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ถาเจาของขยันชําระสะสางตกแตงก็พอดูได แตถาปลอยไวไม

ชําระแมเพียงวันเดียว ก็ยอมแสดงความสกปรกโสโครก เหม็นสาบ นาเกลียด ถาปลอยไวหลายวันก็ย่ิง

ทวีความนาเกลียดย่ิงข้ึน และหากสวนภายใน เชน นํ้าลาย นํ้ามูก มูตร คูถ ไหลเลอะเปยกเปอน
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อวัยวะภายนอก เชน มือ เทา แขน ขา เปนตน ก็จะย่ิงเปนที่รังเกียจ แมตนเองก็ทนดูไมได ตองรีบ

ชําระลางทันที และหากวาเลือดหรือลําไสเปนตนทะลักไหลออกมาขางนอก ก็จะย่ิงนาเกลียดและนา

กลัว ไมนาอภิรมยชมช่ืนเลย 

การพิจารณากายใหเห็นเปนของไมงามนาเกลียดโสโครก ยอมเปนกัมมัฏฐานประการหน่ึง ซึ่ง

เหมาะแกผูเปนราคจริต มีปกติรักงาย และเปนที่สบายแกผูมีกามฉันทเปนเจาเรือน แมผูที่มิไดเจริญ

กัมมัฏฐาน เมื่อพิจารณากายเปนอสุภะ ไมสวยงาม เนืองนิตย ก็ยอมไมติดใจอยูในกายของตนและของ

คนอื่น เปลื้องความติดในกายออกเสียได ก็ยอมจะคลายความเดือนรอนใจเพราะกายเปนเหตุให

นอยลง  

อสุภะ คือ สิ่งที่ไมสวยงาม มีแตปฏิกูลนาเกลียดนาขยะแขยง ไดแก ซากศพตาง ๆ โดยเฉพาะ

ก็ซากศพในสภาพที่ตางกันมี 10 อยางคือ 

1) อุทฺธุมาตกาสุภ  ซากศพที่ข้ึนอืด 

2) วินีลกาสุภ  ซากศพที่มีสีเขียวคล้ํา คละดวยสีตาง ๆ 

3) วิปุพฺพกาสุภ  ซากศพที่มีนํ้าเหลืองนํ้าหนองไหลเย้ิมอยูทั่วไป 

4) วิจฉิฺทฺทกาสุภ  ซากศพที่ขาดกลางตัว เพราะถูกตัด 

5) วิกขฺายิตกาสุภ  ซากศพที่ถูกสัตวตาง ๆ เชน แรง กา สุนัข เปนตน จิกทิ้งกัดกิน 

6) วิกขิฺตฺตกาสุภ  ซากศพที่มีมือเทาและศีรษะหลุดจากกันแยกกันอยู 

7) หตวิกขิฺตฺตกาสุภ ซากศพที่ถูกศัตรูสับฟนเปนทอน ๆ กระจายอยูทั่วไป 

8) โลหิตกาสุภ  ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบ เรี่ยราดอยู 

9) ปุฬุวกาสุภ  ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ําเต็มไปหมด 

10) อฏ ฺกาสุภ  ซากศพที่ยังเหลือแตทอนกระดูก (ฟน ดอกบัว, 2556, หนา 384) 

สรุปวา พุทธปรัชญาราคะตามหลัก ไดแก ความรูสึกที่เกิดความกําหนัด รักใคร ยินดี ที่

เกิดข้ึนจากการกําหนัดอารมณที่ตนไดประสบ วารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม สรอรอย โผฏฐัพพะที่

ผานมาในขณะน้ัน ๆ บุคคลไปกําหนดโดยลักษณะดังกลาว หรืออาจจะเกิดจากการเหน่ียวนึกข้ึน

ภายใน นึกถึงรูปที่สวย เสียงไฟเราะ กลิ่นหอม รสอรอย สิ่งที่นาจับตองในอดีตที่ตนเก็บไวภายในใจซึ่ง

กลายเปนธาตุ เปนเช้ือที่มีอยูภายในใจ บุคคลจะมีการจําหมายวารูปอยางน้ันสวย เสียงอยางน้ีไพเราะ 

กลิ่นอยางน้ันหอม รสอยางน้ีอรอย สิ่งอยางน้ันนาจับตอง แลวก็จะคิดถึงตรึกนึกถึง หมกมุนครุนคิดใน

เรื่องเหลาน้ัน จนกอใหเกิดความเรารอนข้ึนภายในใจ คือมีความตองการที่จะไดสิ่งเหลาน้ันไวใน

ครอบครอง เมื่อความรูสึกแรงข้ึนก็จะกลายเปนความเรารอนภายในใจ เผาลนใจของบุคคล ถาหากวา

เกิดข้ึนมากก็จะเผาลนมากจนจิตใจกระสับกระสายเรารอน บุคคลสามารถสังเกตไดวา เมื่อใจไปตรึก

นึกถึงอารมณในลักษณะน้ี ก็จะทําใหไขวควาปรารถนาจนถึงเปนการแสวงหาถาความรูสึกกําหนัด
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รุนแรง ก็ออกมาในลักษณะของการประพฤติผิดในทางประเวณีเปนตน จากน้ันก็อาจจะถึงกับมีการ

ตอสูกนั ประหัตประหารกัน เพลิงราคะก็แผดเผาจิตใจจนถึงกับเสียอวัยวะ ชีวิต รางกายของบุคคลน้ัน

ในที่สุด ไฟคือราคะ มีโทษนอยแตคลายไดชา เกิดข้ึนแลวจะเปนสนิมใจ กัดกรอนใจอยูเปนเวลานาน 

และไดมีแนวทางแกไขราคะ ที่บุคคลมีปกติรักสวยรักงาม มีความกําหนัดยินดีในกามคุณ จะพึงแกดวย

อสุภกัมมัฏฐาน 10 อยาง เพื่อทําใจใหปราศจากราคะ โดยเห็นรางกายของตนและคนอื่นเปนของไม

สวยงาม เต็มไปดวยของไมสะอาด มีนํ้ามูก นํ้าลาย เลือด หนอง ปสสาวะ และอุจจาระ ถอน

ความหมายวา สวยงามเสียได เปนตน 

 

3.2 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ 

เรื่องโทสะหรือความโกรธเปนกิเลสที่ช่ัวรายมากอยางหน่ึง สามารถทําใหคนกลายเปนคนช่ัว

หรือเปนอาชญากรไดในช่ัวพริบตาเดียว เพราะคนเราเมื่อถูกความโกรธครอบงําแลวก็จะทําอะไรลงไป

ไดงาย เพราะขาดสติตัวยับย้ัง ตอเมื่อทําลงไปแลวจึงไดคิดหรือรูสึกตัว แตบางครั้งก็สายเกินไปกวาจะ

แกไขอะไรได เมื่อความโกรธเกิดข้ึนในจิต ความรูเหตุผลก็หายไป ความดุดันผลุนผลันก็เขามาแทนที่ 

ทั้งที่รูดีอยูวา ความโกรธเปนสิ่งช่ัวราย แตคนเราก็ยังโกรธแคน ยังพยาบาท ยังจองเวร แมบางครั้งจะ

พยายามระงับความโกรธดวยการสลดใจหรือความอดกลั้น ความโกรธก็ยังคงมีอยู ความโกรธน้ีถาไม

ระบายออกมา ก็จะกลายเปนความพยาบาท ความผูกใจเจ็บ สุมอยูในอก คอยหาโอกาสแกแคน หรือ

รูสึกเจ็บแคนอยูในใจ ซึ่งจะเผาไหมใจใหเปนทุกขอยูไมนอย (ตวณฺโณ ภิกฺขุ (พิจิตร), 2549, หนา 

228) 

3.2.1 ความหมายของโทสะ 

คําวา โทส เปนภาษาบาลี สําเร็จรูปมาจาก ทุสฺ ธาตุ ลงในอรรถ อปฺปติยํ + ณ ปจจัย มีรูป

วิเคราะหวา ทุสฺสนฺติ เอเตนาติ โทโส เครื่องประทุษราย ช่ือวาโทสะ ทุสฺสนํ วา โทโส หรือการ

ประทุษราย ช่ือวาโทสะ (ลบ ณ พฤทธ์ิ อุ เปนโอ) 

โทส ศัพท มีอรรถ  อยางคือ  โกธ ความโกรธ  คุเณตร โทษหรือความผิด  

ทุส ธาตุ มีอรรถ  อยาง คือ  โทเส โกรธ  ปทุสฺสเน ประทุษราย  อปฺปติมฺหิ เกลียดชัง  

(พระมหาสมปอง มุทิโต, 2547, หนา 225) 

ความหมาย หมายถึง จิตคิดประทุษรายผูอื่น คือคิดที่จะทําใหผูอื่นไดรับอันตรายเสียหาย 

เชนทําใหเขาบาดเจ็บ ทําใหเขาอับอาย ทําใหเขาเดือดรอน ทําใหเขาเสียทรัพย ความคิดดังกลาวน้ีสืบ

เน่ืองมาจากตนเกิดความไมพอใจ (อรติ) ในฝายตรงกันขาม (ถาคิดรายเพราะเหตุอื่น เชนคิดจะยิงนก

ใหตายเพราะเห็นวาเปนกีฬาสนุกดี อยางน้ีเปนโมหะ เพราะนกตัวน้ันก็ไมเคยทําอะไรใหตัวขัดใจ แต

ถายิงเพราะโกรธที่มันลงมากินขาวในนาอยางน้ีเปนโทสะแท) 
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ความเปนอกุศลมูล โทสะเปนกิเลสรายอยางหน่ึงที่เมื่อเกิดข้ึนมันจะทําลายทุกสิ่งทุกอยาง

ในตัวของผูน้ัน นับต้ังแตทําลายระบบความคิด ทําลายสุขภาพทั้งทางกายทางจิต ถาปลอยใหโทสะ

ครอบงําใจบอย ๆ ตนก็จะกลายเปนบุคคลประเภทมองอะไรในแงราย ชอบกอกรรมทําเข็ญเปน

อันตรายแกสังคม แมแรก ๆ จะไมกลาทํา แตนาน ๆ เขาก็จะกลาทําแมแตฆาคน (ปน มุทุกันต, 2539,

หนา 326) 

ความโกรธมีอาการแข็งกระดาง ไมแชมช่ืน ไมสดใส ไมราเริง หอแหว เรารอน อํานวยผลไม

นาปรารถนา การเกิดข้ึนบอย ๆ ของความโกรธเปนการสะสมความทุกข ความโกรธสังเกตไดจาก

พฤติกรรมทางกาย ทางวาจาที่รุนแรง ซึ่งสามารถทําลายบุคคลอื่นใหพินาศ เกิดข้ึนกับมนุษยทุกคน  

ในแตละวันความโกรธเกิดข้ึนตามเหตุปจจัย ความโกรธรุนแรงเปนการพูดรายทํารายเปนการ

เพิ่มทุกข ในพจนานุกรมฉบับภาษาบาลี-ไทย แปลความหมายของความโกรธวา “ความโกรธความ

ประสงคราย, เจตนาราย, ความช่ัวชา, ความมุงราย, ความเกลียด (มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2535, หนา 81) 

ความโกรธเริ่มตนจากความคิดไมดีหรือตองการทําลายฝายตรงขามใหไดรับความเสียหายหรือให

เดือดรอน 

ความโกรธน้ันยังมีนักปราชญหลายทานซึ่งใหความหมาย ดังตอไปน้ี 

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), 2553, หนา 339) ไดใหความหมายไววา โทสะแปลวา

ความโกรธ ความขัดเคือง ความไมพอใจ เปนกิเลสอยางหน่ึงในบรรดากิเลสทั้ง 3 อยางคือ โลภะ 

โทสะ และโมหะ  

โทสะเกิดจากมานะคือความถือตัวถือตน ความรูสึกตัววาเดนกวาเขา ตัวดอยกวาเขาหรือตัว

เสมอกับเขา เมื่อถูกกระทบเขาก็เกิดความไมพอใจเกิดโทสะข้ึน เมื่อเกิดแลวหากระงับไมไดก็จะนําใหทํา

ความช่ัวความไมดีตาง ๆ เชน ทะเลาะวิวาท กลั่นแกลงกัน ทํารายกัน ฆากัน อันเปนเหตุใหตัวเอง

เดือดรอน โลกก็เรารอน ขาดสันติภาพ อยูกันอยางเดือดรอน หวาดระแวงกันและกัน  

พิจิตร ตวณฺโณ (2547, หนา 61) ไดใหความหมายไววา โทสะ หมายถึง จิตคิดประทุษราย 

กอนที่จะเกิดโทสะ จิตจะกระทบอารมณที่ไมชอบใจเรียกวา “อรติ” กอน ตอจากอรติ จึงถึงปฏิฆะ คือ

ความกระทบกระทั่งจิต ตอจากปฏิฆะ ถึง โกธะ คือความโกรธ เมื่อถึงความโกรธแลว ถายังไมสงบหรือยัง

ไมหายโกรธ จิตก็จะแลนถึงข้ันโทสะ คือคิดประทุษราย จิตข้ันประทุษรายน้ัน เราจะพิจารณาเห็นไดวา 

เกิดความรอนข้ึนในจิตใจแลว คือ รอนคิดทีจ่ะทําลายคนอื่น ถาทําลายไมไดหรือทําลายไดแลวแตยังไม

สมใจ จิตจะเขาข้ันพยาบาทตอไป โดยนัยน้ีจะเห็นไดวา โทสะน้ันเปนความรอนอยางไร  

พันเอกปน มุทุกันต (2504, หนา 524) ไดใหความหมายไววา โทสัคคิ ไฟคือโทสะ วาเปนไฟ

ชนิดหน่ึง เพราะเมื่อโทสะเกิดข้ึนแลวยอมแผดเผาใจใหเรารอนธาตุไฟในตัวก็กําเริบแรงข้ึน ทําใหรูสึก
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รอนทั่วปลายปราสาทที่ออน และผลที่สุดหากย้ังไมอยูมันก็จะนําความเดือดรอนมาสูตนและครอบครวั

ตลอดจนสังคม  

จํานง คันธิก (2551, หนา 39) ไดกลาวไวในหนังสือพระไตรปฎกศึกษา 3 วา โทสะมูลจิต คือจิต

ที่เกิดเพราะโทสะเปนเหตุ คือเกิดข้ึนเพราะถูกโทสะเจตสิกเขาครอบงํามีโทสะเจตสิกเปนมูล เปนประธาน 

เพราะโทสะเปนเจตสิกที่ปรุงจิตใหเกิดความโกรธ ความเกลียด ความเสียใจ ความกลัดกลุมรําคาญใจ  

สมพร ศรีวราทิตย (2531, หนา 65) กลาวไวในแนวพระอภิธรรมที่มาจากจิตเปนเหตุวา 

“ความโกรธเปนโทสมูลจิตเปนจิตที่เกิดข้ึน เพราะมีโทสะเปนเหตุ ความไมปรารถนาในอารมณตาง ๆ 

น้ัน ยอมเกิดข้ึนเพราะโทสะเปนตนเหตุ โทสะเปนอกุศลเจตสิกปรุงแตงจิต ใหเกิดความโกรธ ความ

เกลียด ความกลัว ความเสียใจและความกลัดกลุม รําคาญใจ โทสะจึงมีสภาพหยาบกระดาง”  

สุจินต บริหารวนเขตต (2549, หนา 23) กลาวถึงความโกรธที่มีลักษณะของธรรมที่ไมหนา

ปรารถนาวา “ถาเปนความโกรธ ก็เปนความไมแจมช่ืน ความไมพอใจ ความไมมีสติเกิดข้ึน ความไม

พิจารณาสภาพธรรม ไมรูลักษณะของนามและรูปที่กําลังปรากฏในขณะน้ัน ก็เพลินไปในเรื่องของ

ความโกรธ  ความโกรธเปนธรรมมืดบอด ไมเบิกบาน ไมออนโยน แขงกระดาง 

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ขันธนิเทส กลาวถึงความโกรธเปนเจตสิกธรรมวา “สัตวทั้งหลายยอม

ประทุษรายเจตสิกธรรมน้ัน เหตุน้ัน เจตสิกธรรมน้ันช่ือโทสะแปลวาธรรมเปนเหตุประทุษรายแหงสัตว

ทั้งหลายหรือเจตสิกธรรมใดยอมประทุษรายอยูเอง เจตสิกธรรมน้ันช่ือโทสะ แปลวา ธรรมอัน

ประทุษรายหรือธรรมชาติสักวาเปนอันประทุษรายเทาน้ันจึงช่ือโทสะแปลวาความประทุษราย” 

(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534, หนา 94) ความโกรธเกิดข้ึนกับจิต ทํารายจติใหเรารอน รนรานไมปกติ

หงุดหงิด หมนหมองอดกลั่นนอย 

ในคัมภีรอรรถกถาอนังคสูตร ไดอธิบายความหมายของความโกรธที่มีความนอยใจวา “ความ

โกรธเปนอารมณอยางหน่ึง ที่มีความนอยใจเปนเนิน บทวา อปฺปตีโต จะเปนผูนอยใจคือเธอจะเปนผู

โกรธเคือง ไดแก ถูกความโกรธครอบงําดวย จะเปนผูนอยใจ คือถูกความเสียใจครอบงําดวยเพราะ

เหตุการณน้ี ในขอวา โย เจว โข อาวุโส โกโป โย จ อปฺปจฺจโย อุภยเมตํ องฺคณํ ทานผูมีอายุความโกรธ

เคืองและความนอยใจเรียกเนิน (ม.มู.อ. เลม 17 หนา 373) ความนอยใจเกิดจากการคิดไมดีไมอดทน

ไมอดกลั่นตออารมณที่ไมพอใจ เปนเหตุใหเกิดความโกรธครอบงําจิต เบียดเบียนใหทุกขรอน ขุนของ 

ไมแชมช่ืน 

ในขุททกนิกาย มหานิเทส กลาวถึงความโกรธไววา “ความโกรธ คือความปองราย ความขัด

เคือง ความขุนเคือง ความเคือง ความเคืองทั่ว ความเคืองเสมอ ความชัง ความชังทั่ว ความชังเสมอ 

ความพยาบาทแหงจิต ความประทุษรายในใจ ความโกรธ กิริยาที่โกรธ ความเปนผูโกรธ ความชังกิริยา
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ที่ชัง ความเปนผูชัง  ความพยาบาท กิริยาที่พยาบาท ความพิโรธ ความพิโรธตอบ ความเปนผูดุราย 

ความเพราะวาจาช่ัว ความไมแชมช่ืนแหงจิต เรียกวาความโกรธ (ขุ.ม. เลม 66 ขอ 384 หนา 9) 

ในพระอภิธรรมปฎก ธรรมสังคณี ไดใหความหมายของความโกรธที่มาจากความคิดไมดีหรือ

อกุศลเหตุมีขอความตอนหน่ึงวา 

อาฆาตยอมเกิดข้ึนไดดวยการคิดวา บุคคลน้ีไดกระทําความเสื่อมเสียแกเรา บุคคลน้ีกําลังทํา

ความเสื่อมเสียแกเรา บุคคลน้ีจักทําความเสื่อมเสียแกเรา ผูน้ีไดทําความเสื่อมเสียใหเรา ผูน้ีกําลังทํา

ความเสื่อมเสียใหแกเรา บุคคลน้ีกําลังจักทําความเสื่อมแกคนที่รักชอบพอของเรา บุคคลน้ีไดทําความ

เจริญใหแกคนที่ไมเปนที่รักของเรา บุคคลน้ีจักทําความเจริญแกคนผูไมเปนที่รักที่ชอบพอของเรา 

ความโกรธจึงเกิดอยางไมมีเหตุผล คือความขัดเคือง ความกระทบกระทั่ง ความแคน ความเคือง ความ

ขุนเคือง ความพลุงพลาน โทสะ ความคิดประทุษราย ความมุงคิดประทุษราย ความขุนจิต ธรรมชาติที่

ประทุษรายใจ โกรธ กิริยาที่โกรธ ความโกรธ ความคิดประทุษราย กิริยาที่คิดประทุษรายความคิด

ประทุษราย ความคิดปองรายกิริยาที่คิดปองราย ความคิดปองราย ความคิดปองรายความโกรธ ความ 

แคน ความดุราย ความปากราย ความไมแชมช่ืนแหงจิตน้ีเรียกวา โทสะ (อภิ.สํ. เลม 76 ขอ 691  

หนา 385-386) 

ดวยเหตุน้ีจะเห็นไดวา การประสบอารมณทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและใจที่

ไมชอบใจเกิดจากความคิดหรือจิตที่ไมดีเปนหลัก ดวยการนําเรื่องราวมาคิดไมดีมองโลกในแงราย หาก

วิเคราะหใหละเอียดจะพบวา ความโกรธจะเกิดข้ึนไมไดหากมีจิตที่ดีงามหรือการมองโลกแงดี เชน

ความคิดที่เกิดจากจิตที่ดีงามมีเมตตาปราณีสงสาร เปนตน พฤติกรรมกาวราวความรุนแรงจะไม

เกิดข้ึน การควบคุมกาย วาจาและใจใหต้ังมั่นในคุณความดีจึงมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในขุททกนิกาย

มหานิเทสเผยถึงสาเหตุของความโกรธ ที่เกิดจากธรรมฝายอกุศล 5 ประการคือ “อวิชชา (ความไมรู) 

อโยนิโสมนสิการ (การไมกระทําในใจโดยแยบคาย) อัสมิมานะ (การถือตัว) อหิริกะ (ความไมละอายใน

บาป) อโนตตัปปะ (ความไมเกรงกลัวตอบาป) อุทธัจจะ (ความเซื่องซึม)” (ขุ.ม. เลม 66 ขอ 790 หนา600)  

ธรรม 5 อยางเปนธรรมที่สงเสริมความโกรธใหเจริญงอกงามกอใหเกิดทุกขโทษภัยข้ึนในมัจฉ-ทานชาดก 

กลาวถึงความโกรธที่เปนความคิดในทางราย ทําใหเสื่อมจากความดีวา “บุคคลผูมีจิตประทุษราย ยอมไมมี

ความเจริญเลย ใชแตเทาน้ัน เทวดาทั้งหลายก็ไมบูชาทั้งน้ัน ผูใดทํากรรมอนัช่ัวชา ยักยอกเอาทรัพยมรดก

ของบิดา ไมตองการจะใหพี่ชาย เทวดาทั้งหลายยอมไมบูชาผูน้ัน” (ขุ.ชา.เลม 58 ขอ 465 หนา 305)  

ความโกรธครอบงํา การทําผิดดวยการที่ประทุษราย ดวยวาจาที่พูดไมดี และทางจิตใจที่คิดไมเหมาะสม 

ทําใหเสื่อมจากลาภ ยศ สรรเสริญ การยืนเดินน่ังนอนกินด่ืมทําพูดคิดจึงไมมีความสุข ความโกรธจึง

เปนอารมณไมนาปรารถนาและเปนเครื่องประดับของคนไมดี เปนตน 
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สรุปวา  ความเขาใจความหมายของความโกรธไดวา ความโกรธคือเจตสิกธรรมประเภทหน่ึง

ที่ไมเบิกบาน ไมสดใส ไมแจมใส หอแหว ซึมเศรา หงอยเหงา มีความหงุดหงิดไมพอใจ ขุนเคือง มี

ลักษณะจิตที่ไมบริสุทธ์ิ รอนรน กระวนกระวาย กระสับกระสาย ทํารายจิตใหทุกขรอน ทําใหบุคคล

อื่นใหมีความทุกขไมสบายใจ เกิดจากจิตที่เปนเหตุอัน ไดแก อกุศลจิต ฉะน้ันความโกรธจึงเปนสภาพ

ของจิตที่ไมดีงาม เปนตน  

ความโกรธมีคําบาลีซึ่งอธิบายความหมายศัพทน้ีไวในอัฎฐสาลินี อรรถกถาธรรมสังคณี นิก

เขปกัณฑ (อภิ.สํ.อ. เลม 76 หนา 406) วา ดวยความโกรธ ดังตอไปน้ี 

 

คําศัพท ความหมาย อาการ 

โทส 

ปฏิฆาโต 

ปฏิฆ 

ปฏิวิโรโธ 

โกโป 

 

มโนปโทโส 

 

โกโธ 

กุชฺฌนา 

กุชฺฌิตตฺตํ 

จิตอาฆาต 

ความขัดเคือง 

ความกระทบกระทั่ง 

ความแคน 

ความเคือง 

 

ธรรมชาติประทุษราย 

 

โกรธ 

กริยาที่โกรธ 

ความโกรธ 

ทําจิตใหผูกอาฆาตไวนาน 

ขัดขืน ติดขัด ไมยอมทําตาม 

ฟุมฟาย ฉุนเฉีย เกรียวกราด 

ความคับแคน ความอึดอัดใจ 

ความหงุดหงิด ขัดเคือง กระฟดกระฟด 

ความคิดมุงประทุษราย ทําราย ปองราย 

ความกระดาง ไมออนนอม ไมออนโยน 

อาการการแสดงออก 

ภาวะแหงจิตที่โกรธ 

 

3.2.2 ไฟคือโทสะ 

 ไฟคือโทสะ โทสะน้ันคืออาการฟุงซานของจิตที่ถูกอนิฏฐารมณมากระทบ มีลักษณะทําใหจิต

หงุดหงิดฉุนเฉียว ในเวลาถูกกลาวรายหรือประทุษราย เปนตน โทสะน้ีเมื่อเกิดข้ึนแลว ถาบุคคลไมรูจัก

ยับย้ังช่ังใจยอมเปนเหตุใหแสดงอาการวิปริตตาง ๆ เมื่อมีกําลังแกกลามากข้ึนทําใหปราศจากเมตตา

กรุณา อาจประทุษรายผูอื่นที่ตนโกรธไดโดยวิธีตาง ๆ ดังน้ัน ทานจึงเปรียบวาเปนเหมือนไฟ เพราะ

เผาลนจิตใหรอนรุมดวยการคิดจะกระทําตอบ 

 โทสะ แปลวา ความคิดประทุษรายเขา หมายถึง ความไมพอใจ แลวโกรธอยางแรงในบุคคล

หรือสัตว เมื่อระงับความโกรธไมอยูก็คิดประทุษรายเขา เชน คิดคาเขา คิดตีเขา คิดฆาเขา คิดลาง

ผลาญสมบัติเขา เปนตน ความคิดดังน้ี รวมเรียกวา โทสะ 
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คนถูกโทสะครอบงํา เรียกกันวา คนเจาโทสะ เปนคนมืด มองไมรูอรรถ ไมเห็นธรรม มักจะ

กอกรรมทําเข็ญอยางรุนแรง เชน ดาสาปแชง ทุบตี ฆาแมผูมีพระคุณ เชน มารดา บิดา ครู อาจารย 

พระสงฆองคเจา พระอริยเจา ตลอดถึงคนและสัตวทั่วไปไดอยางทารุณ หากทํารายบุคคลไมได ก็

ทําลายลางผลาญสมบัติ เชน เผาเรือนของเขา เปนตน 

  ลักษณะของโทสะจริต มีดังตอไปน้ี 

โทสจริต มีโทสะเปนปกติ ไดแก บุคคลมีปกติหงุดหงิดโกรธงาย จะพิงดวยการเจริญเมตตา

พรหมวิหาร ทําใจใหรักใครผูอื่น ไมโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมลบหลู ไมดีเสมอ ไมริษยา ไมตระน่ี และควร

เพงวรรคกสิน 4 ประการ เพื่อทําใจใหแนวแน ไมมีความขุนหมองภายใน 

ลักษณะแหงคนโทสจริต มี 5 ลักษณะ คือ โดยอิริยาบถ 1 โดยกิจ 1 โดยการบริโภค 1 โดย

อาการมีการดูเปนตน 1 โดยความเปนไปแหงธรรม 1 

1. โดยอริิยาบถ คนโทสจริตมีอิริยาบถทั้ง 4 คือ เดิน ยืน น่ัง และนอน มีอาการไมนารัก มี

อาการกระดาง ไมนาเลื่อมใส ไมเรียบรอย 

2. โดยกิจ คนโทสจริตทํากิจเรงรอน มีเสียงกราดเกรี้ยว ทําความสะอาด แตไมเรียบ 

3. โดยการบริโภค คนโทสจริตชอบของกินที่งาย ๆ และของเปรี้ยว เปนตน 

4. โดยอาการมีการดูเปนตน คนโทสจริตเห็นรูปที่ไมนารื่นรมยใจแมสักหนอย ก็ดูอยูนาน

ไมได เปนตน 

5. โดยความเปนไปแหงธรรม ธรรมทั้งหลาย คือความมักโกรธ ความผูกโกรธไว ลบหลู ดี

เสมอ ริษยา ตระหน่ี อยางน้ีเปนตน ยอมเปนไปมากแกคนโทสจริต 

ในอรรถกถาอัฎฐสาลินีไดกลาวถึงลักษณะของโทสะ ไวดังตอไปน้ี 

โทสะน้ันมีความดุรายเปนลักษณะเหมือนอสรพิษถูกประหาร มีอาการกระสับกระสาย เปน

รสเหมือนถูกยาพิษ อีกอยางหน่ึงมีการหมนไหม นิสัยของตนเปนรสเหมือนไฟไหมปา มีการประชุม

รายเปนปจจุปฏฐานเหมือนศัตรูไดโอกาส มีอาฆาตวัตถุ เปนปทัฎฐาน เหมือนนํ้ามูตรเนาเจือดวยยา

พิษ (อภิ.สํ.อ. เลม 76 ขอ 40 หนา 314) 

ลักษณะของโทสะดังกลาวน้ี บุคคลจะมีพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะกาวราว ดุรายมี

อาการกระสับกระสาย มีความเรารอนอยูไมเปนสุข 

ในวิสุทธิมรรคแปล ไดแสดงลักษณะของบุคคลที่มากดวยโทสจริต ไวดังตอไปน้ี 

1) โกธ มักโกรธ 

2) อุปหาน ผูกโกรธ 

3) มกฺข ลบหลูคุณทาน 

4) ปลาส ยกตนเทียมทาน 
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5) อิสฺสา ริษยา 

6) มจฺฉริย ตระหน่ี 

สรุปวาโทสะหรือโทสจริต คือ บุคคลที่มีความประพฤติหนักไปในทางโทสะ จะแสดง

พฤติกรรมออกมาในลักษณะเปนคนที่มี นิสัยกาวราว โผงผาง มีอารมณหงุดหงิด มีอาการ

กระสับกระสาย มักโกรธ ผูกอาฆาตพยาบาท ลบหลูบุญผูอื่น ชอบยกตนขมทาน มีความอิจฉาริษยา มี

ความตระหน่ี เปนตน 

3.2.3  โทษของโทสะ 

โทสะน้ัน มีความรายกาจมาก ยอมนําความฉิบหายใหแกตนเองและผูอื่นไดมาก เปนไฟที่เผา

ลนจิตใจ เรียกวา โทสัคคิ ไฟคือโทสะ ไฟชนิดน้ียอมเผาผลาญผูกอไพข้ึนเองกอนแลวจึงทําลายคนอื่น

สิ่งอื่น ฉะน้ัน คนมีโทสะถูกโทสะครอบงําแลว จึงเปนคนดุราย มีจิตใจกลัดกลุมจึงหาความสุขไมได ทํา

ใหผิวพรรณทราม ทําใหเกิดโรค เชน โรคกระเพาะ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เปนตน ทําใหฆา 

ทําลาย เบียดเบียนคนอื่นสัตวอื่น และทําใหไดรับโทษทัณฑเชนติดคุกในปจจุบัน และตกนรกในชาติ

ตอไป เพราะเหตุที่ฆา หรือทํารายผูอื่นดวยอํานาจโทสะ( พิจิตร ตวณฺโณ ภิกฺขุ, 2547, หนา 204) 

โทสะน้ัน เมื่อเขาสิงจิตใจแลว จะมีอาการเหมือนนํ้ารอนที่เดือดพลาน โหด ดุราย ขัดเคืองขุน

แคนอยูตลอดเวลา เผาใจใหกลัดกลุมรุมรอน เบงอํานาจออกมาถึงผิวหนัง ดันโลหิตข้ึนจนหนาตาแดง

ก่ําตอจากน้ันก็จะใชวาจาเบื้องตนและลงมือทุบตีชกตอยกันจนกระทั่งจับศัตราวุธเขาประหัตประหาร

และกิเลสที่เปนบริวารของโทสะก็จะพากันเขารุมลอมกัดกินนิสัยใจคอจนกรอนกัดกินเหล็กใหกรอน

เสียไปฉะน้ัน 

กิเลสที่เปนบริวารของโทสะ คือ 

1. ปฏิฆะ ยุใหใจหงุดหงิด 

2. โกธะ ยุใหใจฉุนเฉียว 

3. อุปนาหะ ยุใหใจผูกโกรธมุงแกแคน 

4. พยาบาท ยุใหใจปองรายคอยตามลางตามผลาญ  

ความโกรธ มาจากรากศัพทวาโกธะแปลวา ความขุนคือมันจะเริ่มจากอรติ-ความไมพอใจ ถา

ระงับไวไดก็จบแคน้ัน ถาระงับไมไดก็จะไปถึงปฏิฆะ ความหงุดหงิดรําคาญ ถาระงับไวไดแคปฏิฆะก็

หายไป ถาระงับไมไดก็จะกลายเปนโกธะ ความขุน เหมือนนํ้าที่เราตมบนเตาไฟ ก็เริ่มขุน เริ่มหมุนเริ่ม

จะรอน ถาระงับไวไดกดี็ไป ถาระงับไมไดก็จะเปนโทสะ ความพลุงพลาน ระงับไมอยูก็พลุงพลานออกมา

ทางกายบาง ทางวาจาบาง รอนใจ รอนรน ถูกเผาใหรอนดวยโทสะ (วศิน อินทสระ, 2550, หนา 9) 

ดวยเหตุน้ี โทษของโทสะน้ีเปนมลทินภายใน ศัตรูภายใน ดังมีขอความปรากฏในพระ

สุตตันตปฎกขุททกนิกาย มหานิทเทสวาดวยธรรม ที่เปนมลทิน คือโทสะ เปนมลทินภายใน เปนอมิตร
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ภายในเปนศัตรูภายใน เปนเพชฌฆาต ภายใน เปนขาศึกภายใน โทสะกอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนประโยชน 

โทสะ ทําใหจิตกําเริบ โทสะเปนภัยที่เกิดภายใน คนสวนมากไมรูจักภัยน้ัน คนโกรธไมรูจักผล คนโกรธไม

รูจักเหตุ ผูที่ถูกความโกรธครอบงํายอมเปนผูที่มืดบอด (ขุ.ม. เลม 29  ขอ 103 หนา 315) โทสธรรมเมื่อ

เกิดข้ึนภายในจิตของบุรุษ ยอมเกิดข้ึนเพื่อไมเปนประโยชน เพื่อความทุกข เพื่อความอยูไมผาสุก  

(ขุ.ม. เลม 29 ขอ 146 หนา 435) 

โทษของโทสะ ความโกรธยอมทําใหบุคคลทําอนันตริยกรรมไดดังมีขอความปรากฏในพระ

สุตตันตปฎกวา 

บุคคลผูโกรธ ฆาบิดาก็ได ฆามารดาก็ได ฆาพราหมณก็ได ฆาปุถุชนก็ได ลูกที่มารดาเลี้ยงไว

จนไดลืมตามองโลกน้ี เปนผูมีกิเลสหนา โกรธข้ึนมา ยอมฆาแมมารดาผูใหชีวิตน้ัน สัตวเหลาน้ันมีคน

เปนเครื่องเปรียบเทียบ เพราะตนเปนที่รักอยางย่ิง ผูโกรธหมกมุนในรูปตาง ๆ ยอมฆาตนเองเพราะ

เหตุตาง ๆ คือฆาตนเองดวยดาบบาง กินยาพิษตายบาง ใชเชือกผูกคอตายบาง กระโดดลงในซอกเขา

ตายบาง คนเหลาน้ันเมื่อทํากรรม อันมีแตความเสื่อมและทําลายตน ก็ไมรูสึก ความเสื่อมเกิดจาก

ความโกรธ ตามที่กลาวมา ความโกรธน้ี เปนบวงแหงมัจจุ มีถํ้าเปนที่อยูอาศัย โดยรูปของความโกรธ 

พึงตัดความโกรธน้ันดวยทมะ ความขมใจ คือปญญา (องฺ.สตฺตก. เลม 23 ขอ 64 หนา 129) 

โทษของความโกรธถือวาเปนความเสื่อมของพระธรรมวินัยที่พระตถาคต ทรงประกาศแลวดัง

มีขอความปรากฏในพระสุตตันตปฎกวา “ทานผูน้ีเปนผูมักโกรธ มีใจถูกความโกรธกลุมรุมอยูโดยมาก 

ก็การถูกความโกรธกลุมรุมน้ีแล เปนความเสื่อมในพระธรรมวินัยที่พระตถาคต ทรงประกาศแลว” 

(องฺ.ทสก. เลม 24 ขอ 84 หนา 185) 

ในวิวาทมูลนิทเทสและอนุวาทมูลนิทเทส พระพุทธโฆสาจารยอธิบาย มูลเหตุแหงการวิวาท

ของภิกษุวา มีความแปลกกันดังน้ีคือ โทษทั้งหลายมีความโกรธและความผูกโกรธกัน เปนตน ของ

ภิกษุทั้งหลายผูวิวาทกันอาศัยเภทกรวัตถุ 16 จัดเปนมูลแหงวิวาท ก็แลเมื่อวิวาทกันอยางน้ันยอมถึง

วิบัติอยางใดอยางหน่ึง ในวิบัติอยางใดอยางหน่ึง ในวิบัติทั้งหลาย โจทยกันและกันวา ภิกษุช่ือโนน 

ตองอาบัติช่ือโนนบางวา ทานเปนผูตองสังฆาทิเสสบาง โทษทั้งหลาย มี่ความโกรธและความผูกโกรธ

กัน เปนตน ของภิกษุทั้งหลายผูโจทยกันและกันอยางน้ัน จัดเปนมูลแหงอนุวาท คนมักโกรธยอมไมรู

ทั่วถึงเน้ือความของคําที่เปนสุภาษิต และคําที่เปนทุพภาษิต ของคนพวกใดพวกหน่ึงคือ พระพุทธเจา

พระปจเจกพุทธเจา พระอริยสาวกหรือมารดาบิดา หรือคนที่เปนขาศึกไดเลย อยางที่ตรัสไววา คนที่

โกรธยอมไมรูอรรถ คนโกรธยอมไมเห็นธรรม เมื่อนรชน ถูกความโกรธครอบงํา ยอมมืดต้ือทันที ความ

โกรธ กอใหเกิดความพินาศ ความโกรธ ทําใหจิตกําเริบ ความโกรธเปนภัยเกิดในจิต (ที.สี.อ. เลม 1  

ขอ 1 หนา160) 
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ในอรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก พระอรรถกถาจารยเปรียบเทียบความโกรธไววา

เหมือนกับอึ่งที่พองข้ึนไมใหญประมาณเทาหลังเล็บอยูในระหวางใบไมเกา ๆ ในระหวางกอไมหรือ

ระหวางเถาวัลย มันถูกปลายไมปลายเถาวัลยหรือละอองฝุนเสียดสีขยายออกมีปริมณฑลใหญ ขนาด

เทาแวนมะตูม 4 เทาขวักไขวในอากาศขาดการไป (เดินไมได) ตกอยูในอํานาจของศัตรู เปนเหย่ือของ

กาและนกเคา เปนตน ฉันใด ความโกรธน้ีก ็ฉันน้ัน เหมือนกัน เมื่อเกิดข้ึนคราวแรก ก็เปนเพียงความ

ขุนมัวแหงจิตเทาน้ัน ไมถูกขมเสียในขณะน้ันก็ขยายใหถึงการหนาน้ิวค้ิวขมวด...ใหคางสั่น ใหถึงการ

เปลงวาจาหยาบ... ใหถึงการประหารดวยทอนไม และศาสตรา...ใหถึงการฆาผูอื่นบาง ฆาตัวเองบาง

สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววาความโกรธน้ี ฆาผูอื่นแลว ฆาตนเพียงใด ความโกรธเพียงน้ีก็จะหนาแนน

ย่ิงข้ึนมีอุปมาวา เมื่อเทาทั้ง 4 ของตัวอึ่ง ขวักไขวในอากาศ ก็เดินไมได ตัวอึ่งก็ตกอยูในอํานาจของ

ศัตรู เปนเหย่ือของสัตวมีกาเปนตนฉันใด บุคคลผูตกอยูในอํานาจของความโกรธก็ฉันน้ันเหมือนกัน ไม

สามารถจะกําหนดกัมมัฏฐานใหขยายไปได ตกอยูในอํานาจของศัตรู เปนผูอันปวงมารพึงทําไดตาม

ความปรารถนา (ที.ม.อ. เลม 1 ขอ 2 หนา 343-344) 

คนมักโกรธยอมเปนผูมีผิวพรรณเศราหมอง หนาตาดูนาเกลียด ดังมีขอความปรากฏวา  

“หมูสัตวอันความโกรธรอยรัดจึงมีกลิ่นเนาฟุงไป กลายเปนสัตวอบาย มีพรหมโลกอันปดแลว”  

(ที.ม.อ. เลม 2 ขอ 2 หนา 226)  “ผิวพรรณของคนมักโกรธเปนผิวพรรณเศราหมอง หนาตาดูนา

เกลียด ช่ือวาเครื่องตกแตงเชนผาสําหรับปกปดก็ไมมี” (ที.ปา.อ. เลม 3 ขอ 2 หนา 67) 

โทษของโทสะความโกรธที่ปรากฏในจูฬกัมมวิภังคสูตรซึ่งวาดวยการจําแนกกรรมที่

พระพุทธเจาตรัสตอบแกสุภมานพโตเทยยบุตรวา บุคคลบางคนในโลกน้ีเปนสตรีก็ตาม เปนบุรุษก็ตาม 

เปนคนมักโกรธ มากดวยความคับแคน ถูกผูอื่นวาเล็กนอยก็ขัดใจ โกรธ พยาบาท ปองราย ทําความ

โกรธความราย และความข้ึงเคียดใหปรากฏ เขาตายไป จะเขาถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก เพราะกรรม

น้ัน อันเขาใหพรั่งพรอมสมาทานไวอยางน้ี ถามาเปนมนุษยเกิด ณ ที่ใด ๆ ในภายหลังจะเปนคนมี

ผิวพรรณทราม (ม.อุ. เลม 14 ขอ 293 หนา 351-352) 

โทษของความโกรธยังปรากฏในมัลลิกาสูตร ที่พระพุทธเจาไดตรัสถึงโทษของความโกรธกะ

พระนางมัลลิกา ไววา 

มัลลิกา มาตุคามบางคนในโลกน้ี เปนผูมักโกรธ มากไปดวยความแคนเคือง 

ถูกวากลาวแมเล็กนอย ก็ขัดเคือง ฉุนเฉียว กระฟดกระเฟยด แสดงความโกรธ ความ

ขัดเคือง และความไมพอใจใหปรากฏ เปนผูไมใหทาน คือขาว นํ้า ผา ยาน ระเบียบ

ของหอม เปนตนแก สมณพราหมณ ทั้งเปนผูมีใจริษยาในลาภสักการะความนับถือ

การไหวบูชาของผูอื่น ถามาตุคามน้ีตายจากอัตภาพน้ีแลว ยอมกลับมาสูความเปน
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มนุษยในชาติใด ๆ ยอมเปนผูมีผิวพรรณทรามทั้งยากจนและตํ่าศักด์ิ (องฺ.จตุกก. เลม21 

ขอ 197 หนา 192-195) 

 

เน้ือความจากพระสูตรน้ีกลาวไดวา พระนางมัลลิกาทราบวาเพราะเหตุใด ทําไมบางคนจึงเกิด

มามีผิวพรรณดี บางคนเกิดมาผิวพรรณทราม บางคนเกิดมาเปนคนตํ่าศักด์ิ พระพุทธองคตรัสวา ที่

บางคนเกิดมาผิวพรรณทรามเพราะในอดีตชาติเปนคนมักโกรธ สวนคนที่เกิดมายากจน เพราะไม

บริจาคทาน และผูที่เกิดในตระกูลตํ่าเพราะมีใจริษยา 

โทสะ ความโกรธประทุษราย มีโทษมากแตคลายเร็ว ดังจะเห็นไดวา บุคคลเมื่อถูกโทสะเขา

ครอบงําแลว ยอมทําผิดตอบิดามารดาก็ได ตอปยชนมีพี่สาวนองสาวเปนตนก็ได ตอบรรพชิตและทาน

ผูมีคุณเหลาอื่นก็ได เมื่อเขาทําผิดตอบุคคลเหลาน้ีแลวก็จะหมดไหมอยูในนรกเปนเวลานาน เพราะ

อนันตริยกรรมที่ตนทําแลว และช่ือวาคลายเร็ว ถาเขาประพฤติผิดตอบุคคลเหลาน้ันแมเพียงเล็กนอย 

แตเมื่อขอขมาโทษแลวก็จะหายไปทันที ดังน้ันทานจึงจัดเปนธุลีละอองเครื่องเศราหมองใจ ยังสัตว

ทั้งหลายใหประพฤติทุจริต คิดโกรธ ทําประทุษรายทานผูมีศีลทั้งหลายดวยอํานาจอกุศลกรรมที่ตนทํา

แลวในปจจุบันชาติน้ี ครั้นดับจิตสิน้ชีวิตไปแลวก็จะทรมานอยูในอเวจีมหานรกสิ้นกาลนาน โทสะจึงมี

โทษมาก ดังเรื่องตอไปน้ี 

เรื่องทุฏฐราชกุมาร 

ยังมีกษัตริยพระองคหน่ึงนามวา กิตวาสะ ครองราชสมบัติอยูในเมืองพาราณสี ทาวเธอทรงมี

พระราชโอรสพระองคหน่ึงพระนามวา ทุฏฐกุมาร แลวทรงสถาปนาไวในตําแหนงอุปราช พระโอรส

พระองคน้ีในเวลาที่ประสูติจากพระครรภมารดา พวกโหรไดทํานายวา พระราชกุมารพระองคนอยน้ี 

ถาไมไดอาศัยนํ้าแลวก็จะมีพระทัยเหือดแหงสิ้นเรี่ยวแรงจนถึงสิ้นพระชนมชีพได 

ฝายพระราชบิดาไดฟงพวกโหรทํานายดังน้ันแลวก็ทรงเกรงวาพระโอรสจะสิ้นพระชนมเพราะ

ขาดนํ้า จึงรับสั่งใหทําประรําไวในที่ตาง ๆ ทุกหนทุกแหงมีทางสี่แพรงเปนตน ใหต้ังตุมใบใหญ ๆ  ใสนํ้า

ไวจนเต็มทุกแหง 

อยูมาวันหน่ึง ทุฏฐกุมารในตําแหนงอุปราชพรอมกับบริวารเปนจํานวนมาก ไดเสด็จประภาส

สวนอุทยานแตเชาตรู ไดทอดพระเนตรเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหน่ึงตรงกลางทาง ซึ่งกําลังเที่ยว

บิณฑบาตอยู พวกที่เปนบริวารตามเสด็จน้ันครั้นไดเห็นพระปจจเกพุทธเจาแลวก็พากันยกมือไหว

สรรเสริญพระปจจเกพุทธเจาน้ัน อุปราชไดเห็นเหตุการณดัง น้ัน ก็เกิดถือพระองคข้ึนมาวา ชน

เหลาน้ันมากับเราแท ๆ แตพากันยกมือไหวสรรเสริญพระสมณะโลนรูปน้ี พระสมณะรูปน้ีจะมี

อานุภาพเปนประการใดหนอ จึงกริ้วแลวก็เสด็จลงจากหลังชางพระที่น่ังเขาแยงเอาบาตรจากมือของ

พระปจเจกพุทธเจาแลวก็ทิ้งลงบนดิน ใชพระบาทเหยียบยํ่าบาตร พรอมทั้งภัตราหารใหกระจัด
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กระจายเปนจุณวิจุณไปตรงน้ัน ฝายพระปจเจกพุทธเจามองดูพระพักตรของอุปราชแลวก็เกิดความ

สังเวชสลดใจวา สัตวน้ีพินาศเสียแลว 

อุปราชกลาววา น่ีแนะสมณะ แกไมรูเลยหรือวา ขาน้ีเปนอุปราช เปนราชโอรสของพระเจา

กิตวาสะ เจาเมืองพาราณสี แกถลึงตามองดูขาอยางโกรธแคน จะทําอะไรขาไดละ 

พระปจเจกพุทธเจาก็มิไดพูดอะไรกับอุปราชเลย ถึงแมจะไมมีอาหารฉัน ก็บายหนาเหาะไปยัง

เงื้อมเขานันทมูลกะอันเปนสถานที่อยูของตน 

ดวยอกุศลผลกรรมที่อุปราชผูประพฤติตนเปนคนพาล ถูกโทสะทําใหเปนคนเสียคนหลงงมงาย

จนลืมตัว โกรธตอบุคคลที่ไมควรโกรธ ทําประทุษรายตอพระปจเจกพุทะเจาผูซึ่งมีจิตใจบริสุทธ์ิ มิไดเคย

คิดประทุษรายใครเลย ก็ดลบันดาลใหเกิดผลเรารอนข้ึนทั่วสรรพางคกาย เหมือนถูกเพลิงพิษมาเผา

ผลาญจนไมอาจจะทนพระวรกายใหดํารงอยูตามปกติไดจึงลมฟุบลงในที่น้ันเอง นํ้าด่ืมเทาที่มีอยูในสระ

โบกขรณีและที่มีอยูในตุมใหญ ๆ ที่พระราชบิดารับสั่งใหต้ังไวน้ัน ทั้งในเหมือนตาง ๆ ก็เหือดแหงไปจน

หมดสิ้นทั่วเมือง เมื่ออุปราชไมไดนํ้าด่ืมก็สิ้นพระชนมลงทันที และแลวก็ไปบังเกิดในอเวจีมหานรก ได

เสวยทุกขเวทนา ถูกไฟนรกเผาผลาญรางกายใหเรารอนนับดวยกัลปพุทธันดรเปนประมาณ ดวยโทษแหง

โทสะที่เกิดแกพระปจเจกพุทธเจา แลวทําประทุษราย ซึ่งเปนอกุศลกรรมที่หยาบชาพรอมดวย กาย 

วาจา และใจ จึงตองหมกไหมอยูอเวจีมหานรกช่ัวกาลนาน (มหามกฏุราชวิทยาลัย, 2556, หนา 137) 

3.2.4 แนวทางแกไข 

แนวทางแกไข โทสะน้ีเปรียบเสมือนเปนไฟซึ่งลุกข้ึนจากจุดเล็ก ๆ  กอน แลวจึงลุกลามจนอาจ

ดับไมไหว ฉะน้ัน ตองมสีติกํากับตน เมื่อรูสึกวา อรติ ความไมพอใจเกิดข้ึนแลวก็ใหรีบดับเสีย แตเมื่อ

รูตัววาตนเปนคนจาวโทสะแลว พึงรักษาเบญจศีลอันเปนดานปองกันตัวมิใหลุอํานาจแกโทสะ และแผ

เมตตาเปนนิตยใหจิตเยือกเย็น สําหรับผูที่มีโทสะก็คือ พรหมวิหาร หรือ อัปปมัญญา 4 ดังน้ี 

พรหมวิหาร คือ คุณธรรมที่ทําใหมนุษยเปนพระพรหม หรือ คุณธรรมที่เปนเครื่องอยูอาศัย

ของพระพรหม มี 4 อยางคือ 

1)  เมตตา คิดปรารถนาดีตอสัตวทั้งปวง ขอใหเขามีความสุขและความเจริญย่ิง ๆ ข้ึนไป 

2) กรุณา คิดขอใหสัตวทั้งปวงที่กําลังประสบทุกขไดพนจากทุกขเถิด ตลอดทั้งคิดชวยเหลือ

สัตวที่กําลังมีทุกข 

3) มุทิตา มีความปลาบปลื้มยินดี เมื่อไดเห็นหรือไดทราบขาววาใครไดดีมีความสุขความเจริญ 

ขอใหเขามีความสุขความเจริญอยูอยางน้ัน อยาใหพลัดพรากจากสมบัติที่เขาไดเลย 

4) อุเบกขา รักษาใจไวใหเปนปกติ อยาเสียใจเมื่อใครไดรับเคราะหกรรม ใหคิดเสียวาสัตวมี

กรรมเปนของตน ใครทํากรรมใดไวก็จักไดรับผลของกรรมน้ัน 
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อน่ึง โดยเหตุที่การแผพรหมวิหาร 4 ไปยังสัตวทั้งสิ้นไมเจาะจงผูใดผูหน่ึงจึงเรียกพรหมวิหาร

อีกช่ือหน่ึงวา อัปปมัญญา ซึ่งแปลวา ไมมีประมาณหรือไมมีขอบเขต เชนการเจริญเมตตา ดังน้ี  

(ฟน ดอกบัว, 2555, หนา 385) 

เมตตา คือการแผไมตรีจิต คิดจะใหสัตวทั้งปวงเปนสุขทั่วหนา หมายความวา มีความรัก 

สนิทสนมในบุคคลและสัตวทุกจําพวก มิใชรักที่เกี่ยวของกับกามเหมือนชายหนุมหญิงสาว และมิใชรักที่

เกี่ยวกับคนในครอบครัว เชนมารดาบิดารักบุตร หรือบุตรรักมารดาบิดา หรือพี่รักนอง หรือนองรักพี่เปน

ตน แตเปนความรักที่แผไปดวยไมตรีจิตในบุคคลและสัตวทุกหมูเหลา โดยไมยกเวน โดยไมเลือกวาเปนผู

น้ันผูน้ี มีความปรารถนาสุขทั่วไปทั้งในมารดาบิดา ในบุตร ในพี่นอง ในคนที่จองลางผลาญตน  ในคนที่

อุปถัมภตน ในคนที่เบียดเบียนตน ในสัตวทุกจําพวก การแผเมตตาอยางน้ี เรียกวา เมตตาอัปปมัญญา คือ 

แผเมตตาไปไมมีขอบเขต ไมมีประมาณ 

การแสดงออกซึ่งความเมตตามี 3 ทาง คือ 1. ทางกาย ชวยทํากิจของผูอื่น เมื่อถึงคราวที่จะ

ชวยได 2. ทางวาจา ชวยแนะนําพร่ําสอนใหผูอื่นเวนจากการทําพูดเรื่องที่ผิด กลับทําพูดแตเรื่องที่

ถูกตองในเมื่อถึงคราวที่จะชวยได 3. ทางใจ หวังความไมมีเวร ไมมีภัยตอใคร ๆ ต้ังใจใหอยูเปนสุข 

ทั่วกัน 

การแผเมตตาประจํา ยอมเปนกัมมัฏฐานประการหน่ึง ซึ่งเหมาะแกผูเปนโทสจริต มีปกติโกรธ

งาย เปนที่สบายแกคนที่มีพยาบาทเปนเจาเรือน แมผูที่มิไดเจริญกัมมัฏฐาน เมื่อแผเมตตาใหประจํา 

กระทําใหมากยอมไดอานิสงส 11 ประการ คือ 1. หลับเปนสุข 2.ต่ืนก็เปนสุข 3. ไมฝนราย 4. เปนที่

รักของมนุษย 5. เปนที่รักของอมนุษย 6. เทวดายอมรักษา 7. ไฟ ยาพิษ ศัตรา ไมตองกาย 8. จิตต้ัง

มั่นเร็ว 9. สีหนาผองใส 10. ไมหลงตาย 11. เมื่อยังไมบรรลุอรหัตตผล ก็คงเขาถึงพรหมโลก อน่ึง การ

แผเมตตาน้ี จัดเปนบารมีอยางหน่ึงเรียกวาเมตตาบารมี เปนตน (ฟน ดอกบัว, 2555, หนา 385)  

สรุปวา พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ ไฟคือโทสะ ไดแกความเรารอนที่เกิดข้ึนเพราะความไม

ยินดีพอใจ ความหงุดหงิด ความโกรธ คือความอาฆาต พยาบาท โดยกําหนดหมายรูปวาไมดี เสียงไม

ไพเราะ กลิ่นไมหอม รสไมอรอย สิ่งน้ันไมนาจับตอง แลวก็จะตรึกดวยความไมพอใจ ไมยินดีในสิ่ง

เหลาน้ันบางครั้งอาจจะกระจายออกไปอยางที่ทรงแสดงในรูปของอาฆาตวัตถุคือวัตถุเปนที่ต้ังแหง

ความอาฆาตพยาบาท เชนคิดวาคนน้ันเคยทําอันตรายแกเรา คนน้ันไดเคยทําอันตรายตอญาติมิตร

ของเรา คนน้ันไดเคยทําประโยชนเกื้อกูลแกศัตรูของเรา ซึ่งเปนเรื่องที่ผานมาแลว แตก็นํามาคิดดวย

ความโกรธ ความไมพอใจ 

บางครั้งก็จะคิดวา คนน้ันกําลังจะทําอันตรายตอเรา คนน้ันกําลังทําอันตรายตอญาติมิตรของ

เรา คนน้ันกําลังทําประโยชนเกื้อกูลศัตรูของเรา ความโกรธเกิดข้ึนเพราะปรารภการกระทําของบุคคล

อื่นในขณะปจจุบันและซ้ํารายไปย่ิงกวาน้ันบางครั้งจะมีการคิดในลักษณะของการคาดหมายวาคนน้ัน

อาจจะทําอันตรายตอเรา คนน้ันอาจจะทําอันตรายตอญาติมิตรของเรา คนน้ันอาจจะทําประโยชน
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เกื้อกูลแกคนที่เปนศัตรูของเรา จากน้ันไฟคือความโกรธ ความประทุษราย ความอาฆาตพยาบาท ก็จะ

เกิดข้ึนเผาลนใจของบุคคล ไฟคือโทสะ มีโทษมากแตคลายไดเร็ว ซึ่งสังเกตไดวา เวลาเกิดความโกรธ

ข้ึนมา คนน้ันจะโกรธอยูนานไมได ความโกรธจะเริ่มลดแตถาปริมาณความโกรธแรง คนหยุดความ

โกรธไวไมได จะทําจะพูดออกมาในลักษณะที่รุนแรง ความเดือดรอนก็จะเกิดข้ึนติดตามมาและไดมี

แนวทางแกไขสําหรับผูที่มีโทสะ ก็พึ่งเจริญกัมมัฏฐานคือ พรหมวิหาร หรือ อัปปมัญญา 4 เปนตน 

 

3.3 พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ 
คนจํานวนมากลืมตาต่ืนอยูอยางผูหลับใหล เพราะเขาไมรูเทาทันความจริงของโลกและชีวิต 

หลงเอาสิ่งสมมุติมาเปนความจริง หลงเอาเปลือกมาเปนแกน หลงเอาสิ่งที่ไมเปนสาระวาเปนสาระ 

หลงเอาความวางมาสรางเปนตัวตน หลงเอาเงินตรามาเปนพระเจา หลงเอากงจักรมาเปนดอกบัว เปน

ตน (ว. วชิรเมธี, 2555, หนา 135) 

3.3.1 ความหมายของโมหะ 

คําวา โมห สําเร็จรูปมาจาก มุหฺ ธาตุ ลงในอรรถ เวจิตฺเต + ปจจัย มีรูปวิเคราะหวา มุหตีติ 

โมโห อาการที่หลง ช่ือวาโมหะ สมุปยุตฺตธมฺมา มุยุหนฺติ เอเตนาติ โมโห อาการที่ทําใหสัมปยุตตธรรม

หลง ช่ือวาโมหะ (ลบ ณ พฤทธ์ิ อุ เปน โอ) 

โมห ศัพท  มีอรรถ 2 อยางคือ 1. อวิชฺชา ความไมรู  2. มุจฺฉน หมดสติ หรือสลบ 

มุหฺ ธาตุ มีอรรถอยางเดียว คือ เวจิตฺเต จิตหลงลืม (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2547, หนา 

232-1054-1254) 

ความหมาย โมหะ คือ ความลุมหลง ไมรูจริง เขลาเบาปญญา และอาการมืดมนอนธการของ

จิต 

ความเปนอกุศลมูล โมหะน้ีถาจะเปรียบก็เหมือนความมืด ถาความมืดปกคลุมในที่ใด คนที่

ทําอะไรอยูในความมืดก็อาจทําผิดพลาดไดหลายอยาง เชนเดินในที่มืด ดูหนังสือในที่มืด ยอมจะ

ผิดพลาดไดต้ังแตนอยที่สุดถึงมากที่สุด  

คนที่โมหะครอบงําใจก็เหมือนกัน อาจทําความผิดไดทุกอยาง นับต้ังแตเขาใจผิดกัน ทะเลาะ

วิวาทกัน ฆากันตาย หรือหลงทํารายกันดวยวิธีตาง ๆ จนถึงเกิดสงครามระหวางประเทศ รวมทั้งการ

ทําลายตัวเองดวย (ปน มุทุกันต, 2539, หนา 327) 

ความหลงเปนเหตุปจจัยใหเวียนวายตายเกิดในภพภูมิตาง ๆ มีอบายภูมิ เปนตน เพราะหลง

จึงติดของปฏิบัติผิดในธรรมทั้งหลาย การศึกษาใหเขาใจความหมายของความหลงที่ถูกตอง ตามแนว

พระไตรปฎกและทัศนะผูรู จะชวยยกระดับความรูความเขาใจเพิ่มข้ึน นําไปสูเหตุปจจัยใหปฏิบัติเพื่อ

คลายความหลงไมรูอยางถูกตองเหมาะสม ความหลงมีผูใหความหมายเขาใจไดดังน้ีคือ 
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ความหลงคือความไมรูจริงในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสตาง ๆ ตามเปนจริงที่ไมใชสัตวบุคคล

ตัวตนเปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาเปนอนัตตาปรากฏใหจิตรับรู ความหลงเปนความพอใจ 

เพลิดเพลินเห็นทุกขเปนความสุข รวมถึงการคิดผิดยึดถือธรรมโดยความไมรูแจง ฯลฯ เปนตน 

ในพจนานุกรม ฉบับบาลี-ไทย ไดใหความหมายความหลงวา “ความหลงเปนความโง ความ

ลืม ความงงงวย ความหลงใหล”(มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2535, หนา 228) ความหลงไมรูเปนธรรมฝายดํา

ไมดีไมใสใจ ไมพิจารณาไตรตรองใหรอบคอบ ไมกระทําใหเจริญในกุศลความดีทั้งหลายมีทาน รักษา

ศีล และภาวนาเปนตน หลงยินดีพอใจในอกุศลธรรม 

โมหะน้ันยังมีนักปราชญหลายทานซึ่งใหความหมาย ดังตอไปน้ี 

พระนิพนธ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

(เจริญ สุวฑฺฒโน, 2556, หนา 106) ไดใหความหมายวาไมวาโลภะหรือโทสะก็ตาม มีมูลเหตุเกิดจาก

กิเลสตัวสําคัญคือโมหะ ที่เรียกเปนคําไทยงาย ๆ วาความหลง อันหมายถึงความรูความคิดที่ไมถูกตอง

ตามความเปนจริง ความหลงน้ีเห็นจะพอเปรียบไดกับยาดํา คือมีแทรกอยูในกิเลสทุกกอง ทุกประเภท 

ต้ังแตหยาบสุดถึงละเอียดสุด พูดใหถูกคือความหลงหรือโมหะเปนเหตุใหเกิดกิเลสทั้งปวง เปนพื้นฐาน

ของกิเลสทั้งปวง ความรักความชอบก็เกิดจากโมหะ ความชังก็เกิดจากโมหะ ความยินดียินรายก็เกิดจาก

โมหะ ความปรารถนาก็เกิดจากโมหะ ความเกยีจครานก็เกดิจากโมหะ ความงวงเหงาหาวนอนก็เกิดจาก

โมหะ ความลังเลสงสัยกเ็กิดจากโมหะ แมความโลภก็เกิดจากโมหะ และความโกรธก็เกิดจากโมหะ  

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), 2537, หนา 23)  ใหความหมายของความหลงที่มีสาเหตุจาก

จิตวา “ความหลงเปนจิตที่หลงงมงาย เปนจิตที่ไมรู คือไมสามารถรูเหตุผลตามความเปนจริงของสภาวธรรม

ได และเปนจิตที่เกิดข้ึนโดยมีโมหเจตสิกเปนประธานเปนมูลเหตุ”  

พระธรรมกิตติวงศ (ทองดี สุรเตโช), 2553, หนา 165) ใหความหมายไววา โมหะ แปลวา 

ความหลง ความเขลา ความโง หมายถึงความไมรูตามที่เปนจริง เปนกิเลสอยางหน่ึงในบรรดากิเลส

ใหญ 3 กิเลส โลภะ โทสะ และโมหะ ซึ่งก็ไดแก อวิชชา น่ันเอง 

โมหะ เกิดจากความคิดเห็นที่ผิด จากการไมใชปญญาพิจารณาใหประจักษในเรื่องน้ัน ๆ ให

ทองแทถ่ีถวนกอน เมื่อเกิดข้ึนแลวก็เปนเหตุไมรูบุญรูบาป ไมเช่ือบุญไมเช่ือบาป ชักนําใหไปทําชั่ว

ความไมดีตาง ๆ เชน ประมาท ทะเลาะวิวาท แกงแยงชิงดี อวดดี เกียจคราน บากาม อกตัญู เช่ือ

งาย หูเบา  

พิจิตร ตวณฺโณ (2547, หนา 62) ใหความหมายไววา โมหะ หมายถึง ความผิดพลาดของ

จิตเปนครั้งคราว เพราะมีอวิชชาเปนเหตุ โมหะน้ี หมายถึงความหลงหรือความไมรู คือไมรูจักความ

รับผิดชอบช่ัวดี การทําอะไรผิดทุกอยางเปนเพราะโมหะเขาครอบงํา ลักษณะของโมหะน้ัน จะปรากฏ

ออกมาในทางผิด ๆ โดยที่เจาของตัวไมรูสึกตัวในขณะน้ัน เชน คนที่เลนการพนัน ในขณะที่เลนการพ
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น้ันน้ัน จิตจะสนุกเพลิดเพลิน อยูกับสิ่งที่เลนน้ัน ในขณะเลน จิตไมเคยนึกเลยวา การเลนน้ันเปนการ

ผิด ดังกลาวมาแลวน้ีจะเห็นไดวา ในขณะที่โมหะเขาครอบงํา จิตจะปราศจากความผิดชอบช่ัวดี  

ลักษณะทั่ว ๆ ไปของโมหะน้ัน เชนมี  ปลาสะ ตีเสมอทาน มีสารัมภะ แขงดี มีถัมภะ หัวด้ือ 

มีมานะ ถือตัว มีทมะ มัวเมา ลักษณะกิเลสดังกลาวมาแลวน้ี เปนอาการของโมหะทั้งสิ้น  

ปน มุทุกันต (2504, หนา 125) ใหความหมายไววา โมหะ ความหลง ลักษณะของโมหะ คือ

อาการที่จิตมืดมนไมรูจักผิดชอบช่ัวดี ไมรูจักบาปบุญ สวนความไมรูวิทยาการตาง ๆ หาใชโมหะไม 

และโดยนัยน้ีโปรดทราบวา แมคนที่มีวิชาความรูสูง แตจิตใจไมเห็นบาปบุญคุณโทษ ก็ช่ือวาตกอยูใน

โมหะ  

จํานง คันธิก (2545, หนา 39) ไดกลาวไวถึงจิตที่เปนสาเหตุใหเกิดความหลงวา “ความเปน

จิตที่หลงงมงาย เปนจิตที่ไมรู คือไมสามารถรูเหตุผลตามเปนจริงของสภาวธรรมได เพราะเปนจิตที่

เกิดข้ึนโดยมีโมหะเจตสิกเปนประธานหรือเปนมูลเหตุ  

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ขันธนิเทส กลาววาความหลงเปนเจตสิกธรรมที่ทําใหไมรูจริงมีขอความ

วา “สัตวทั้งหลายยอมหลงดวยเจตสิกธรรมน้ันเปนเหตุ เจตสิกธรรมน้ันช่ือโมหะ แปลวา ธรรมเปน

เหตุหลงแหงสัตวทั้งหลายหรือเจตสิกธรรมใดยอมหลงอยู เจตสิกธรรมน้ันช่ือวาโมหะแปลวาธรรมอัน

หลง อีกนัยหน่ึงธรรมชาติน้ันสักวาเปนอันหลงเทาน้ัน”(มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534, หนา 88) ความ

หลงเปนเจตสิกธรรมที่เกิดข้ึนทําหนาที่หลงมั่วเมาในธรรมตาง ๆ ทําใหไมรูแจงอริยสัจธรรม ปกปด

ปญญาไมใหเจริญกาวหนาในบุญกุศลความดี 

ในคัมภีรอรรถกถาโมหสูตร อธิบายความหมายของความหลงตางจากความหมายเบื้องตนโดย

ในคัมภีรอรรถกถาอธิบายความหลงที่เกิดจากความไมรูแจงในอริยสัจธรรมมีขอความวา 

จริงอยูความไมรูน้ันมีประเภทหลายอยาง เชน ความไมรูในทุกข ความไมรูในเหตุใหเกิดทุกข 

ความไมรูในการดับทุกข ความไมรูในขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกขโมหะ เพราะอรรถวาเปนเหตุหรือ

หลงไปเอง หรือเปนเพียงความหลงเทาน้ัน เปนรากแหงอกุศลทั้งหมด คนหลง ยอมไมรูอรรถ คนหลง

ยอมไมรูธรรม โมหะ ยอมครอบงําคนมืดบอดตลอดกาล โมหะ ทําใหเกิดความพินาศ ฯลฯ ดูกอนภิกษุ

ทั้งหลาย อวิชชาเปนเบื้องตนของการเขาถึงอกุศลกรรมสัตวโลกถูกโมหะรัดรึงไว ปรากฏดุจสิ่งนาพอใจ

โมหะเปนเหตุเพื่อใหเกิดกรรมทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงพิจารณาโทษในโมหะ ดูกอนพราหมณ คนหลง

แลถูกโมหะครอบงํามีจิตยึดแนนยอมประสบภัยเวรแมในปจจุบัน ยอมประสบภัยเวรแมในภพหนาและ

ความพินาศใด ๆ พึงเกิดข้ึนดวยธรรมเศราหมองน้ัน (ขุ.อิติ.อ. เลม 40 หนา 84) 

ถาหากวิเคราะหโดยละเอียดตามคัมภีรอรรถกถาพบวา ความจริงความหลงในที่น้ีคือ การที่

จิตไมสามารถทําลายความไมรูที่ติดตัวในหลายภพหลายชาติใหหมดสิ้นได ทําใหหลงมัวเมาในชีวิตหรอื

วัยที่เปนอยูในปจจุบัน แมลาภสักการะตาง ๆ ที่ลอลวงใหหลงใหลใฝปอง และยึดถือสิ่งตาง ๆ ที่
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ปรากฏในแตละวัน โดยไมเขาใจจริงและไมรูจริง ไมเห็นหนทางประพฤติธรรมเขาถึงความเห็นแจงรู

จริงในอริยสัจ ไมมีปญญาไมพนจากบวงคือความทุกขหรือสังสารวัฏได ในคัมภีรพระอภิธรรมปฎก 

ธัมมสังคณี จึงใหความหมายของความหลงแนวเดียวกันกับคัมภีรอรรถกถาคือ ไมสามารถตรัสรูธรรม

เปนตนมีขอความตอนหน่ึงวา 

ความหลงคือความไมรูในทุกข ความไมรูในทุกขสมุทัย ความไมรูในทุกขนิโรธ ความไมรูใน

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไมรูในสวนอดีต ความไมรูในสวนอนาคต ความไมรูทั้งในสวนอดีตและ

สวนอนาคตความไมรูในปฏิจจสมุปปาทธรรมวา เพราะธรรมน้ีเปนปจจัยธรรมน้ีจึงเกิดข้ึน ความไมรู 

ความไมเห็น ความไมตรัสรู ความไมรูโดยสมควร ความไมรูตามเปนจริงความไมแทงตลอด ความไม

ถือเอาโดยถูกตอง ความไมหย่ังลงโดยรอบคอบ ความไมพินิจความไมพิจารณา การไมกระทําให

ประจักษ ความทรามปญญา ความโงเขลา ความไมรูชัดความหลง ความลุมหลง ความหลงใหล 

อวิชชา อกุศลมูล คือ โมหะ (อภิ.สํ. เลม 76 ขอ 691 หนา 386) 

ดังน้ัน จะเห็นไดวา ความไมรูหรือความหลงในคัมภีรพระอภิธรรมปฎกแสดงถึงความไมมี

ปญญาไมสามารถจัดการกับกิเลสอกุศลมูลใหหมดสิ้นไปได หรือในระดับพื้นฐาน  ไดแก ความไมสนใจ

ศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด ทําใหไมรูตีความหมายหลักธรรมคลาดเคลื่อน มีผลตอ

การนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไมถูกตอง เปนเหตุใหปฏิบัติผิดไมสามารถพัฒนาสติและปญญาให

เจริญข้ึน ความหลงเปนเหตุใหจิตพอกพูนกิเลส สั่งสมความไมรูใหมากข้ึน 

สรุปวา ความหมายของความหลง คือสภาพของเจตสิกธรรมที่เกิดข้ึนกับจิตเปนเหตุเปน

ปจจัยใหเกิดความหลง เจตสิกธรรมที่เปนความหลงเกิดข้ึนทําหนาที่หลงไมเขาใจตามที่เปนจริง โดยมี

ลักษณะอาการของความไมรู ความเขาใจผิด ความประพฤติผิด ในสภาพธรรมทั้งหลาย เพราะความ

ไมรูจริงจึงโกรธและกระทําอกุศลกรรม ยึดสภาพธรรมวาเปนตัวตน เปนสัตวเปนบุคคลเกิดความรัก 

ความเห็นแกตัว ปรารถนาตองการสิ่งตาง ๆ เพื่อบํารุงบําเรอดวยกรรมตาง ๆ ที่เปนความเห็นผิดจาก

ครรลองแหงธรรม ความหลงจึงเปนอาการที่จิตมืดมน ไมรูจักผิดชอบช่ัวดี ไมรูจักบุญบาป ไมรูจักคุณ

และโทษ ทําใหไดรับความทุกขทรมานทั้งกายและจิตใจ 

จากการใหความหมายในทัศนะตาง ๆ พบวา การใหความหมายในคัมภีรอรรถกถาและพระ

อภิธรรมปฎกตรงกันในแงของการไมบรรลุอริยสัจธรรมเปนหลัก สวนการใหความหมายของผูรูในยุค

หลังตางกันบางเล็กนอย ที่ตางกันเพราะระดับความรูความเขาใจมุมมองตางกัน ทําใหการอธิบายสวน

ใหญยึดแนวความคิดตนเปนหลัก ทําใหไดความเขาใจเพิ่มข้ึนและหลากหลาย 

ความหลงคําบาลีอธิบายความหมายของความหลงใหลในอรรถกถาแสดงนิทเทสวาร 

(อภิ.สํ.อ. เลม 76 หนา 22-24) ดังตอไปน้ี 

 



71 

 

คําศัพท ความหมาย อาการ 

อฺาณ 

อทสฺสน 

อนภิสมฺย 

อนนุโพธ 

อสมฺโพธ 

อปฺปฏิเวธ 

อสงฺคาหณา 

อปริโยคาหณา 

อสมเปกฺขนา 

อปจฺจเวกฺขณา 

อปจฺจกฺกมฺม 

ทมฺเมชฺฌ 

พาลย 

โมห 

ปโมห 

ความไมรู 

ความไมเห็น 

ความไมตรัสรู 

การไมตรัสรูโดยสมควร 

ไมรูตามความเปนจริง 

ไมแทงตลอด 

ไมถือเอาใหถูกตอง 

ไมหย่ังลงโดยความรอบคอบ 

ความไมพินิจ 

ความไมพิจารณา 

การไมทําใหประจักษ 

ความทรามปญญา 

ความโงเขลา 

ความหลง 

ความลุมหลง 

ความไมเขาใจจริงไมรูจริง 

ไมมีความเห็นตรงตามธรรม 

เขาไมถึงธรรมโดยชอบ 

การไมบรรลุอริยสัจธรรม 

ไมประกอบดวยสภาวะไมเที่ยง 

ไมแทงตลอดในสัจจ ๔ 

ไมพิจารณาตามความเปนจริง 

ไมหย่ังลงสูธรรม 

ไมเพงโดยสม่ําเสมอ 

ไมเพงเฉพาะสภาวธรรม 

ไมประจักษแมในกรรมขอหน่ึง 

ความโง งมงาย บา 

ภาวะคนพาล นักเลง 

ยอมหลง 

ความหลงมีกําลังแรง 

สมฺโมห 

อวิชฺชา 

อนุสย 

ปริยุฏฏาน 

ลงฺคี 

หลงใหล 

ไมใชวิชชา 

ยอมนอนเน่ือง 

ยอมกลุมรุม 

ยอมลําบาก 

หลงโดยรอบ 

ไมมีความรู 

มีกําลัง จมอยู กนบึ้ง  

ครอบงํา ยํ่าย่ี 

ถอนข้ึนไดยาก ไมงาย 

 

3.3.2  ไฟคือโมหะ 

 ไฟคือโมหะ โมหะแปลวาความหลงไมรูจริง ตามธรรมดาปุถุชนผูหนาแนนดวยโมหะ เมื่อยัง

ไมไดบรรลุธรรมของพระอริยเจาเพียงใด จิตยอมจะลุมหลงมัวเมาไปตามความเช่ือของตน หรือตามคํา

ชักนําของผูอื่นไมเปนตัวของตัวเองใครวาสิ่งไหนดีก็ทําตาม ใครวาสิ่งไหนไมดีก็เช่ือตามทั้ง ๆ ที่บางสิ่ง

ที่ผูอื่นบอกน้ันจะเปนความผิดก็ตามโดยมิไดใชปญญาของตนพิจารณาหาเหตุผล เชนมีผูมาแนะนําวา 

ถาอยากมีความสุขความเจริญจะตองทําการบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธ์ิดวยสิ่งน้ี ๆ ก็ทําตามเขา 

แมตัวเองจะไมมีสิ่งที่จะทําก็ไปยืมบุคคลอื่นมา เพียงเพื่อหวังความเจริญตามคําแนะนําของเขา ไม



72 

 

คํานึงวาจะเปนไปไดหรือไม เมื่อทําไปแลวไมเกิดผลก็รอนใจ เพราะไหนจะตองหมดทรัพยสินทั้งยัง

ตองเปนหน้ีผูอื่น ดังน้ัน ทานจึงจัดวาเปนไฟที่แผดเผาในภายในอยางหน่ึง 

 โมหะ แปลวา ความหลง ความโง ความงมงาย หมายถึง อวิชชาคือรูอะไรไมแจมแจง แลว

หลงงมงายอยูในสิ่งน้ัน ๆ มีเรื่องอะไรพอจะพิจารณาใหรูจริง รูเหตุ รูผล รูดี รูช่ัวได แตไมพิจารณาใหรู

จริงหรือพิจารณา แตไมสามารถรูตามความเปนจริง น้ีเรียกวา โมหะ 

 คนถูกโมหะครอบงํา เรียกกันวา คนเจาโมหะ หรือคนหลงเปนคนมืด มองไมรูอรรถ ไมเห็น

ธรรม ยอทําผิดตาง ๆ ไดทุกอยางต้ังแตผิดเล็ก ๆ นอย ๆ ข้ึนไปจนถึงข้ันอนันตริยกรรม เหมือนอยางที่

คนเจาโลภและเจาโทสะกระทํา แตเมื่อแยกประเภทความผิดที่คนหลงกระทําที่สอใหเห็นวา ทําดวย

อํานาจความโงเขลาเบาปญญา เชน ลบหลูคุณทาน ตีตนเสมอทาน ริษยา โออวด หัวด้ือ เกียจคราน หู

เบา มัวเมา เผอเรอ เปนตน 

  ลักษณะของโมหะจริต มีดังตอไปน้ี 

 โมหจริต คือคนที่มีโมหะเปนปกติ คําวา โมหะ น้ัน แปลวาความหลง คนที่มีโมหจริต มี

อิริยาบถไมเรียบรอย เดินก็เปะปะ ทอดเทาดุจคนขยมตัว ยกเทาข้ึนก็เหมือนคนขยมตัว และมักจะ

แสดงอาการเซื่องซึม หงอยเหงา หาวเรอ กระบิดกระบวนไปมาอยูบอย ๆ บางทีก็หลับไปเลย เวลาจะ

ทําการงานอะไร ก็ไมคอยจะเรียบรอย งานไมคอยจะสําเร็จ และมักจะหมักหมมงานเอาไว ผลงานของ

บุคคลประเภทน้ีไมคอยจะประณีต ในดานความคิดเห็น จะเอาอยางไรก็ได หรือใครวาอยางไรก็วาตาม

เขาไปดวย เปนคนซึม ๆ เซอ ๆ เฉ่ือย ๆ ไมคอยจะเอาจริงเอาจังอะไรมากนัก ลักษณะที่แสดงออกเปน

พื้นปกติคือเปนคนมักหลับ เซื่องซึมมีความฟุงซานเคลือบแคลงสงสัย เวลาปกใจฝงใจอะไร ก็ยืดถือเอา

จริง ๆ จัง ๆ และเปลี่ยนออกไดยากแกไขความคิดความเห็นของบุคคลเหลาน้ีไดยาก 

 โมหจริต มีโมหะเปนปกติ ไดแก บุคคลมีความเขลางมงายเปนปกติ จะพึงแกดวยการเรียน

และถามดวยการฟงธรรมและสนทนาธรรมโดยกาล และดวยการอยูกับครูบาอาจารย เพื่อหาความรู

ซึ่งจะเปนเหตุใหหายเขลา และควรเจริญอานาปานสติกัมมัฎฐาน พิจารณาลมหายใจเขาหายใจออก 

เพื่อทําจิตใหแนวแนปราศจากความหลงงมงาย 

ลักษณะแหงคนโมหจริต มี 5 ลักษณะ คือ โดยอิริยาบถ 1 โดยกิจ 3 โดยการบริโภค 1 โดย

อาการมีการดูเปนตน 1 โดยความเปนไปแหงธรรม 1 

1. โดยอิริยาบถ คนโมหจริต เดินทาทางเงอะงะ ยืนก็มีอาการสายไปมา แมในการน่ังก็มีนัย

ดุจนัยน้ี นอนก็ปูที่นอนไมเปนรูป นอนเกงกาง เปนตน 

2. โดยกิจ คนโมหจริต ทําการงานปดไปปดมา ทําไมสะอาด ไมเรียบรอย และไมรูจักแลว 

เปนตน 

3. โดยการบริโภค คนโมหจริต เปนคนชอบของกินที่ไมแนนอน เปนตน 



73 

 

4. โดยอาการมกีารดู เปนตน คนโมหจริต เห็นรูปอยางใดอยางหน่ึงเขา ก็สุดแตคนอื่นไดยิน

เขาติก็ดี ไดยินเขาชมก็ชม แตสวนตนเปนคนเฉย ๆ โดยอญาณุเบกขา คืออเุบกขาโง 

5. โดยความเปนไปแหงธรรม ธรรมทั้งหลาย คือ ความที่จิตหดหูและเคลิบเคลิ้ม ฟุงซานและ

รําคาญใจ ลังเลไมตกลงใจ ความถือผิด ความรั้น ดังน้ี เปนตน ยอมเปนไปมากแกคนโมหจริต 

ในอรรถกถาปรมัตถทีปนีไดกลาวถึงลักษณะของโมหะวาดังน้ี 

โมหะมีที่จิตมืด เปนลักษณะหรือมีความไมรูเปนลักษณะ มีการไมแทงตลอดเปนรส หรือมี

ความปกปดสภาพอารมณเปนรส มีการปฏิบัติหลงลืมเปนอาการปรากฏหรือมีความมืดมนเปนอาการ

ปรากฏ มีการไมพิจารณาใหแยบคายเปนปทัฎฐาน เปนรากเหงาแหงอกุศลทั้งหลาย 

ในอภิธัมมัตถวิภาวินีกลาววา “โมหะน้ันมีความปดบังสภาพของอารมณเปนลักษณะ” คือ มี

การปดบังสภาพความเปนจริงของอารมณที่มากระทบทําใหไมเขาถึงหรือรูความเขาถึงหรือรูความ

จริง” 

ในคัมภีรวิสุทธิมรรค ไดแสดงถึงลักษณะของบุคคลที่มากดวยโมหจริต ไวดังตอไปน้ี 

1)  ถีนมิทฺธ หดหูและเซื่องซึม 

2) อุทฺธจฺจ ฟุงซาน เลื่อนลอย 

3) กุกฺกุจฺจ รําคาญ 

4) วิจิกิจฺฉา ลังเลสงสัย 

5) อาทานคาหิตา ยึดมั่นในความคิดเห็นของตน 

6) ทุปฺปฏินิสฺสคฺคิตา ละทิฏฐิยาก 

สรุปวา ลักษณะของโมหะน้ีหรือโมหจริตจะแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะที่มีอาการ

หลงลืม มีความมืดมนไมมีความรูจริงในสิ่งที่กําลังกระทําอยู เพียงแตยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ขาด

ความคิดพิจารณาในการกระทําที่ตนเองยึดถือปฏิบัติ เพราะไมมีปญญารูแจงในสิ่งน้ัน ๆ 

3.3.3 โทษของโมหะ 

โมหะน้ัน เมื่อเขาสิงจิตใจแลว ทําใหใจคลุมเครือ งุนงงหลงใหลงมงายไมรูจักรับผิดชอบช่ัวดี 

ไมรูจักกิจที่ควรทําหรือมิควรทํา ซ้ํายังเปนปจจัยใหหลงรักหลงโกรธไมรูวาสิ่งใดควรแกได สิ่งใดแก

ไมได สิ่งใดมาถึงแลว และสิ่งใดยังมาไมถึง เปนดุจเมฆหมอกเขาบังปญญาของตนใหมืดมน ถึงจะรูวา

เปนเหตุแหงความทุกข ก็ไมพึงประสงคใหสงบ เมื่อโมหะเกิดมีอยูในใจแลว กิเลสที่เปนบริวารของ

โมหะก็ชวยแทรกแซง คือ 

1. อิสฺสา  ชักใหคิดริษยาหวงในความดี 

2. มานะ  ชักใหทะนงถือเราถือเขา 

3. สกฺกายทิฏ  ชักใหเห็นวามีตัวตน 
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4. มิจฺฉาทิฏ  ชักใหเห็นผิด 

5. สีลพฺพตปรามาส  ชักใหถือขลังในศีลพรต 

6. วิจิกิจฉฺา  ชักใหลังเล 

7. อุทฺธจฺจ  ชักใหฟุงซาน 

8. อวิชฺชา  ชักใหมืดต้ือไมรูจักของจริง 

โทษของโมหะ คือความหลง อาจจะกําจัดยาก เพราะความหลง จึงทําใหเบื้องลึกของจิตใจ 

ถูกภาวะกิเลสเขาครอบงํา ทําสิ่งใดออกไปโดยไมมีสติ ทําไปเพียงเพื่อสนองความตองการของตน ไมได

คํานึงถึงผลที่จะตามมา วาจะสรางความเสียหาย และความเดือดรอนใจใหแกใครบาง ความหลงอาจ

เกิดข้ึนไดกับหลายสิ่ง ความหลงเปนอาการที่จิตมืดมน ไมรูจักผิดชอบช่ัวดี หากยังไมรูจักบุญบาป ไมรู

วาอะไรควรทํา ไมควรทําละก็ไดช่ือวาตกอยูในโมหะทั้งน้ัน การจะระงับความหลงได เราตองรูจักที่จะ

เตือนตนดวยตนเอง คือการมีสติ สมาธิจะทําใหเราสามารถแยกแยะผิดชอบช่ัวดีได การมีสติ 

สัมปชัญญะ จําเปนที่จะตองใชทุกสถานการณ เพื่อเตือนตนใหไมหลงผิด ดังมีพระพุทธพจนวา โมหะ

เปนมลทินภายใน กอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนประโยชนโมหะทําใหจิตกําเริบ โมหะเปนภัยที่เกิดภายใน คน

สวนมากไมรูจักภัยน้ันคนหลงไมรูจักผล คนหลงไมรูจักเหตุ ความหลงครอบงํานรชนเมื่อใด ความมืด

บอดยอมมีเมื่อน้ัน (ขุ.ม. เลม 29 ขอ 1562 หนา 435) 

บุคคลที่ถูกโมหะความหลงครอบงําจิตใจ จะเปนมีลักษณะ หลงรูไมจริง โงเขลา ไมรูอริยสัจ 4 

ในอวิชชาสูตรที่พระพุทธองคทรงแสดงความหมายของอวิชชาวา 

ภิกษุไมรูในทุกข ในเหตุใหเกิดทุกข ในความดับทุกข ในทางที่จะใหถึงความดับทุกขน้ีเรียกวา 

อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาน้ี บุคคลที่ถูกโมหะความหลงครอบงํา

จิตใจ จะดําเนินการไปอยางผิด ๆ และมีความเห็นแกตัว เน่ืองจากควบคุมจิตใจไมได ทําใหละเมิดศีล 

ทําใหประกอบกรรมช่ัวตาง ๆ เปนภัยใหญ และเปนอันตรายสําหรับโลกที่เราอาศัยอยู เพราะโมหะ

เปนรากเหงาของความทุกขทั้งมวล (สํ.ม. เลม 19 ขอ 1087 หนา 602) 

ในสุตตันปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มีขอความปรากฏวาเพราะมทะ ความมัวเมา และเพราะ

โมหะ ความหลง สัตวผูประกอบดวยกิเลสเหลาน้ี จัดวาเปนผูมีกลิ่นช่ัวราย ตองไปอบายปดพรหมโลก

แลว  

โทษของโมหะที่ปรากฏในคัมภีรอรรถกถาหลายนัยคือ 

พระพุทธโฆสาจารยอธิบายนัยยะไวในสารัตถปกาสินี อรรถกถาแหงสัง ยุตตนิกาย 

สคาถวรรควา “บุคคลผูหลงแลว ต้ังใจจะเบียดเบียนตนเองบาง ต้ังใจจะเบียดเบียนผูอื่นบาง ต้ังใจจะ

เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผูอื่นบาง เพราะโมหะ เปนเหตุ” (สํ.ส.อ. เลม 4 ขอ 2 หนา 232) ในสุมังคลวิลาสิน 

อรรถกถาแหงทีฆนิกายมหาวรรค พระพุทธเจาตรัสวา “หมูสัตวอันความหลงรอยรัดจึงมีกลิ่นเนาฟุงไป 
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กลายเปนสัตวอบาย มีพรหมโลกอันปดแลว” (ที.ม.อ เลม 2 ขอ 2 หนา 226) คนเขลา ช่ือวา คนโกรธ เพราะ

เขลา ช่ือวา คนหลง เพราะเปนคนมีโทสะ ช่ือวา มีจิตวิปลาส คือ บาเพราะโมหะ ยอมไมรูคุณวาคุณ โทษวา

โทษ หรือวา ผูน้ีเปนพระพุทธเจาผูน้ีเปนสาวก เปนตน (สํ.ส.อ เลม 1 ขอ 1 หนา 39) 

อน่ึง เมื่อกลาวถึงโทษที่เปนวิบากของโมหะในภาพรวมมีอยาง 2 อยาง กลาวคือ ในปจจุบัน

ในสมัยใดที่บุคคลทั่วไปมีอุปนิสัยสันดานเต็มไปดวยโมหะ ในสมัยน้ันจะเกิดพยาธิกภัย คือ ภัยที่เกิด

จากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ เบียดเบียน เพราะความประมาทมัวเมา และวิบากในสัมปรายภพ ทําใหเกิด

เปนสัตวเดรัจฉาน ผูมากไปดวยความหลง ความไมรู ถูกอวิชชาครอบงําอยางหนาแนน ติดเปนอุปนิสัย

โดยมาก (ยกเวนพระโพธิสัตวทั้งหลาย และสัตวผูมีอุปนิสัยแหงคุณความดีติดตัวมา แมถึงจะเกิดเปน

สัตวเดรัจฉาน แตก็มีธรรมสัญญาคือความระลึกชอบช่ัวดีได (พระมหาชินวัฒน จกฺกวโร, 2554, หนา 170) 

จากการนําเสนอในประเด็นน้ี จะเห็นไดวา โทษของโมหะจัดวา เปนมูลเหตุใหคนทําความช่ัว

ตาง ๆ เพราะวา โมหะน้ีเวลาโลภะเกิดก็เกิดดวยเวลาโทสะเกิดก็เกิดดวย ถาโลภะโทสะไมเกิด ก็เกิดได

เองตามลําพัง โมหะน้ีเปนตัวสําคัญกวาโลภะและโทสะ โลภะและโทสะน้ันถึงจะมีโทษมากอยูก็จริง แต

ถาจะพูดถึงอํานาจและการละไดยากน้ัน ก็ไดแกตัวโมหะ 

สรุปวา โมหะ คือความหลง เปนอกุศลมูลที่มีโทษมากเพราะเปนรากเหงาของอกุศลธรรมทั้ง

ปวง เมื่อไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริงอกุศลก็จะสะสมมากข้ึน โมหะเปนปจจัยใหเกิดโลภะคือ

ความโลภ เมื่อไมรูสภาพธรรมตามความเปนจริง ก็ยอมเพลิดเพลินไปในอารมณทั้งหลายที่ปรากฏทาง

ทวารตาง ๆ โมหะเปนปจจัยใหเกิดโทสะดวย เมื่อไมรูสภาพธรรมก็ยอมจะโกรธเมื่อประสบกับอารมณ

ที่ไมนาพอใจโมหะเกิดข้ึนไดกับอกุศลจิตทุกดวงและเปนเหตุใหกระทําอกุศลกรรมบท 10 ทางกาย 

วาจาและใจ 

โมหะ ความหลงงมงาย ช่ือวามีโทษมาก ก็บุคคลผูกระทําความผิดตอบิดามารดาบรรพชิต

และคนเหลาอื่นมากมายก็เพราะความหลงงมงายน่ันเอง และโมหะน้ันคลายชาดังจะเห็นไดวา กรรมที่

บุคคลทําลงไปเพราะความหลงน้ันยอมจะคอย ๆ คลายไปเหมือนกับหนังหมีที่เขาฟอกแลวฟอกอีกต้ัง 

7-8 ครั้งก็ยังไมขาว ฉันใด กรรมที่บุคคลทําไปดวยโมหะน้ีก็ยากที่จะหายไปได ฉันน้ันแล  

3.3.4 แนวทางแกไข 

คนที่มีโมหะมาก โง หลงใหล งมงายน้ันไมสามารถแกไดดวยธรรมอื่น เวนเสียแต ปญญา 

ความรอบรู พิจารณาใครครวญใหรอบคอบ ก็ปญญาจะเกิดข้ึนไดน้ัน ตองอาศัยการเขาไปคบหา

สมาคมกับทานผูรู 1 ฟงคําสั่งสอนของทาน 1 ไตรตรองตามธรรมที่ทานสอน 1 ปฏิบัติธรรมตาม

สมควรแกธรรม 1 

คนเราถาเพียงเขาไปคบหาบัณฑิตทานผูรูแตไมฟงธรรมของทาน ก็ไมเกิดประโยชนอันใด แม

ฟงแลวสักแตวาฟง ไมเอาใจใสหรือไตรตรองแลวเขาใจแลว ไมปฏิบัติตามก็ไมเกิดประโยชนเชนกัน 
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เพราะฉะน้ันคนเราที่จะพนจากความโง ความหลงไดจึงตองอาศัยเครื่องประกอบ 4 ประการดังกลาว

แลว (อ. อิศริยา นุตสาระ, 2557, หนา 104-105) และมีแนวทางแกไขโมหะพึงละเสียไดดวยปญญา 

คือพยายามเพิ่มพูนปญญาข้ึนในใจของตนจะดวยการคนคิด การอาน การฟง การเรียน หรือดวยการ

ฝกอบรมโดยวิธีใดก็ตามเมื่อปญญาเกิดข้ึนแลวโมหะยอมดับไปเอง และดวยการเจริญอานาปาน

สติกัมมัฎฐาน ดังน้ี  

อานาปานสติ เปนกรรมฐานที่พุทธศาสนิกชนนิยมปฏิบัติกันมากที่สุดกวากรรมฐานอื่นใด 

เพราะเปนกรรมฐานที่ปฏิบัติไดงาย เน่ืองจากใชลมหายใจเขา-ออก เปนอารมณ คือเปนเครื่องกําหนด

และเพราะเหตุที่วากรรมฐานน้ีสามารถปฏิบัติไดทั้งในข้ันสมถะ ทั้งในข้ันวิปสสนาทานจึงกลาววา  

“อานาปานสติกรรมฐานน้ี เปนยอดในประเภทกรรมฐานเปนปทัฏฐาน (คือเปนเหตุ) ในการบรรลุคุณ

วิเศษและการอยูเปนสุขในปจจุบัน” อานาปานสติ ในบางแหงทานเรียกวา “อานาปานสติภาวนา” 

และบางทีทานเรียกวา อานาปานสติกรรมฐาน “อานาปานะ” หรือ “อานาปาน” แปลวา ลมหายใจ

เขาออก ถามีสติตอเขามาขางทาย เรียกวา อานาปานสติ แปลวาสติกําหนดลมหายใจเขาออก ถาตอ

ภาวนาเขาขางทาย ที่เรียกวา อาปานสติภาวนา แปลวา การอบรมจิตโดยมีสติกําหนดลมหายใจเขา-

ออก ถาเอากรรมฐานเขามาตอขางทาย ที่เรียกวา อานาปานสติกรรมฐาน ก็แปลวา “กรรมฐานซึ่งมี

สติกําหนดลมหายใจเขา-ออก” (พิจิตร ตวณฺโณ ภิกฺขุ, 2547, หนา, 103-104) 

การเจริญอานาปานสตินั้นมีวิธีทําตอไปนี ้คือ ผูเจริญอานาปานาสติกัมมัฏฐานน้ัน พึงเขาไป

อาศัยอยูในปาหรือโคนไมหรือโรงเรือน ศาลา กุฏิที่วางเปลาเปนที่เงียบสงัดแหงใดแหงหน่ึง เหมาะสม

ที่จะทําการเจริญภาวนาไดแลวน่ังคูบัลลังกขัดสมาธิเทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ต้ังกายให

ตรงดํารงสติไวใหมั่น คอยกําหนดลมหายใจเขาออกทั้งยาวและสั้นก็ใหกําหนดรูโดยประจักษชัดเจนทกุ

ครั้งไป อน่ึง ทานสอนใหกําหนดนับลมหายใจออกและลมหายใจเขาอันใดปรากฏแจงก็ใหนึกนับวา 

1.1. เปนตนไปจนถึง 10 เหมือนคนนับการตวงขาวเปลือก ทานใหกําหนดนับลมหายใจเขากอนเปน

อันดับ 1 แลวใหนับลมหายใจออกเปนที่ 2 ใหนับเปนคู ๆ กันไปจนถึง 10 

คือ เมื่อลมหายใจเขาหายใจออก นับวา 1.1 แลว ลมเขาลมออกนับวา 2.2 ลมเขาลมออก

นับวา 3.3, 4.4, 5.5, เปนปญจกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2.,3.3., 4.4, 5.5, 6.6., เปนฉักกะ ลมเขาลมออก นับวา 

1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6.,7.7., เปนสัตตกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., เปนอัฏฐกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., 9.9., เปนนวกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., 9.9., 10.10., 

เปนทสกะ 
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เมื่อผูเจริญกัมมัฏฐานน้ีกําหนดนับลมที่เดินเขา – ออกทางชองจมูก (นาสิก) ไดดังน้ี ลมน้ันก็

จะปรากฏชัดและเดินเร็วเขา ๆ ลําดับจากน้ันอยาเอาสติระลึกตามลมเขาลมออกอีกเลย ใหคอย

กําหนดเอาลมที่ผานมากระทบปลายจมูกและริมฝปากเบื้องบนแลว นับเร็วตามลมวา 1.2.3.4.5 ที่

หน่ึง นับวา 1.2.3.4.5.6 ที่สอง นับวา 1.2.3.4.5.6.7 ที่สาม นับวา 1.2.3.4.5.6.7.8 ที่สี่  นับวา 

1.2.3.4.5.6.7.8.9 ที่หา นับวา 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ที่หก ใหกําหนดนับลมหายใจเขาออกอยางน้ี

เรื่อยไป 

อานาปานาสติกัมมัฏฐานน้ี ผูกพันอยูกับสติที่กําหนดนับ เมื่อนับไปเรื่อย ๆ ตามที่กลาวมา

ขางตน จิตของผูเจริญน้ันก็จะเปนเอกัคคตา ถึงความเปนธรรมชาติมีอารมณอันเดียวดวยการนับลมไป

เรื่อย ๆ น้ัน แตมีคนบางคนที่เจริญกัมมัฏฐานน้ีนับลมไปตามที่ไดกลาวแลว ลมหายใจเขา – ออก ก็

คอย ๆ ดับไป ความกระวนกระวายก็สงบระงับลง เมื่อความกระวนกระวายสงบระงับลงแลวจิตและ

รางกายก็จะเบาดุจวาลอยไปในอากาศ เมื่อลมหายใจเขา – ออกที่หยาบดับลงแลว จิตของผูเจริญน่ันก็

มีแตนิมิตคือลมหายใจเขา – ออกที่ละเอียดเปนอารมณเมื่อพยายามอีกตอลมละเอียดน้ันก็จะดับลง

เกิดลมที่ละเอียดไปมากกวาน้ัน ย่ิงเจริญไปลมย่ิงละเอียดเขา ๆ ไมมีปรากฏเหมือนกับวาหายไปหมด

ไปเรื่อย ๆ เมื่อลมหายใจหมดหายไปเชนน้ัน ก็อยาลุกจากอาสนะเสียกอน เพราะถาลุกข้ึนจากอาสนะ

แลวอิริยาบถจะกําเริบ กรรมฐานก็จะเสื่อมไปคือลมที่ละเอียดจะหายไป ลมหยาบจะเกิดแทนที่ ดังน้ัน 

ใหผูเจริญกัมมัฏฐานน้ีน่ังอยูในที่น้ัน ทํากรรมฐานที่เสื่อมหายไปกลับคืนมาใหจงไดโดยวิธีทําดังน้ีคือ 

เมื่อรูตัววาลมหายไปแลว พึงพิจารณาคนดูวา ลมหายใจเขา – ออกมีอยูที่ไหน ไมมีที่ไหน มี

แกคนพวกไหน ไมมีแกพวกไหน เมื่อรูวาลมหายใจเขา – ออก มิไดมีแกคนตายเปนตนแลว พึง

ตักเตือนตนเองวา ดูกอนบัณฑิตตัวทานก็มิใชคนตายเปนตน ลมไมสูญหายไปไหน ตองมีอยูแนนอน 

แตวาปญญาของทานนอยเองจึงกําหนดไมได เมื่อตักเตือนตนเชนน้ีแลวพึงต้ังสติกําหนดบริเวณที่ลม

มากระทบกระพุงจมูก ถาคนมีจมูกสั้น ลมจะกระทบริมฝปากเบื้องบน ฉะน้ัน ใหผูเจริญอานาปานาสติ

กรรมฐานคอยเอาสติกําหนดลมที่จะมากระทบกระพุงจมูก หรือริมฝปากบนน้ัน เหมือนคนไถนาดวย

โค เมื่อไถไปไดมากแลวกป็ลดโคจากแอกปลอยไป สวนเจาของก็เขาไปน่ังพักผอนใตรมไม ฝายโคน้ันก็

เดินเขาไปในปาดวยความเร็ว พอคนไถนาน้ันตองการจะจับโคเทียมเอกไถอีกตอไป ก็ไมตองตามเขาไป

ในปา แตถือเชือกและปฏักแลวเดินตรงไปที่ทาที่โคเคยลง น่ังหรือนอนคอยที่น้ัน เมื่อโคเที่ยวหากินจน

อิ่มแลวก็จะลงไปด่ืมนํ้าที่ทาเคยลงน้ันก็กลับมา พอเจาของเห็นก็จับมาผูกดวยเชือกแทงดวยปฏักแลวก็

พามาเทียมแอกเขาไถนาอีก ฉันใด 

ผูเจริญอานาปานาสติกรรมฐานน้ี เมื่อลมหายใจเขา – ออกสูญหายไปอยาไปแสวงหาลมในที่

อื่น ใหถือเอาเชือกคือสติ และปฏักคือปญญา มนสิการกําหนดไปไมชาลมก็จะมาปรากฏดุจโคเดินมา

ลงสูทาจากน้ันก็จะจับลมหายใจเขา – ออกได ผูกใหมั่นดวยเชือกคือสติไวในที่ ๆ ลมเคยถูกตอง แทง
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ดวยปฏักคือปญญาแลวตามประกอบกัมมัฏฐานเนือง ๆ ในไมชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะ

ปรากฏข้ึน แตวาจะปรากฏไมเหมือนกัน บางองคจะปรากฏเหมือนมีผัสสะออนนุมดุจปุยนุนและสําลี 

บางองคจะปรากฏเปนวงชวงรัศมีดาว และดวงแกวมณีแกวมุกดา บางองคปรากฏดุจใยแมงมุม ดุจ

แผนเมฆและดอกบัวหลวง เปนตน ที่มีนิมิตเกิดข้ึนมาปรากฏแตกตางน้ัน ก็เพราะวาปญญาของผูเจริญ

กรรมฐานน้ีแตกตางกัน 

อน่ึง ธรรม 3 ประการคือ ลมเขา 1 ลมออก 1 นิมิต 1 มิไดเปนอารมณของจิตดวงเดียวกัน 

ลมเขาเปนอารมณของจิตดวงหน่ึง ลมออกเปนอารมณของจิตดวงหน่ึง ผูใดไมรูธรรม 3 ประการน้ี 

กรรมฐานของผูน้ันจะไมสําเร็จอุปจารฌาน และอัปปนาฌาน ตอเมื่อใดรูแจงธรรม 3 ประการน้ีแลว 

จึงจะสําเร็จได จบอานาปานสติ (คณาจารยโรงพิมพเลี่ยงเชียง, 2551, หนา 108) 

สรุปวา พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ ไฟคือโมหะ จะสําแดงตัวออกมาในลักษณะของความ

เซื่องซึม หงอยเหงา ทอถอย หดหู จนถึงกับรูสึกชาเย็นในอารมณทั้งหลาย บางครั้งก็จะออกมาในรูป

ของความฟุงซานซัดสายไปของจิตใจบางครั้งก็ออกมาในรูปของความไมรู ไมเขาใจ หรือเคลือบแคลง

สงสัยในเรื่องตาง ๆ จนถึงกับวาไมรูวาอะไรเปนบาปบุญคุณโทษ ประโยชนไมใชประโยชน เปนตน ไฟ

คือโมหะน้ัน เปนความหลง ความงมงาย ความไรเหตุผลมีโทษมากจนถึงเปนมิจฉาทิฏฐิ และจะหายไป

จากจิตใจของบุคคลไดชาที่สุด แนวทางแกไขควรเจริญอานาปานสติกัมมัฎฐาน พิจารณาลมหายใจเขา

หายใจออก เพื่อทําจิตใหแนวแนปราศจากความหลงงมงาย และดวยการเจริญอนุสสติ 10 เปนตน 

 

3.4 สื่อที่ทําใหเกิดราคะ โทสะ โมหะ 

เมื่อพิจารณาดูตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงในพระสูตรน้ีแลว จะเห็นไดวา พระองค

ทรงแสดงธรรมเปรียบเทียบธรรมะกับสิ่งภายนอก เพื่อที่จะใหถูกกับอัธยาศัยของผูฟง เปนการแสดง

ธรรมะแบบหน่ึงที่เรียกวา ปฏิรูป (Reformation) คือ บุคคลผูรับพระธรรมเทศนาในพระสูตรน้ี ไดแก 

พวกชฎิลดาบส พวกชฎิลน้ีนับถือลัทธิบูชาไฟ ซึ่งเปนไฟภายนอก พระพุทธเจาจึงทรงแสดงกิเลสคือ

ราคะ โทสะ และโมหะ มาเปรียบกับไฟวาเปนของรอน เมื่อชฎิลไดฟงเรื่องของรอนเขาแลวก็ถูก

อัธยาศัย ตรงตามกระแสพระธรรมเทศนาไป ก็ไดบรรลุมรรคผล นับวาเปนพระปรีชาสามารถอยาง

ยอดย่ิงของพระพุทธองคในการแสดงธรรมเปนคุณลักษณะที่นาเคารพเลื่อมใสย่ิงนัก 

สิ่งทั้งปวงที่พระองคยกข้ึนมาแสดงวาเปนความรอนในพระสูตรน้ีมี 5 คือ 

1. อายตนะภายใน 

2. อายตนะภายนอก 

3. วิญญาณ 

4. สัมผัส (ผัสสะ) 

5. เวทนา 
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สายแหงความรอนที่จะเกิดข้ึนน้ัน ตองมีอายตนะภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ 3 

น้ีมาประจวบกัน จึงเกิดเปนสัมผัสคําวา สัมผัส ในที่น้ีตองหมายถึงนามธรรม ไมใชหมายถึงความ

กระทบธรรม เมื่อธรรมะ 3 อยางมารวมกันเปนสัมผัส (ผัสสะ) และสัมผัสเปนปจจัยใหเกิดเวทนาอีก

ตอหน่ึง เมื่อเกิดเวทนาก็รูสึกเปนทุกข เปนสุข หรืออทุกขมสุข เมื่อบุคคลประสบเวทนาแลว ไมรูเทา

ทันตามอารมณที่ประสบน้ันก็รูสึกเปนทุกขหรือเปนสุขไปตามอํานาจกิเลส คือราคะ โทสะ และโมหะ

(พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ, 2547, หนา 59) 

อายตนะ หมายถึง ที่ติดตอ เครื่องติดตอ แดนตอความรู เครื่องรูและสิ่งที่ถูกรู เชน ตาเปน

เครื่องรู รูปเปนสิ่งที่ถูกรู หูเปนเครื่องรู เสียงเปนสิ่งที่ถูกรู เปนตน จัดเปน 2 ประเภท คือ อายตนะ

ภายใน 6 อายตนะภายนอก 6 (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2553, หนา 546) 

3.4.1 อายตนะภายใน 6 

ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ อินทรีย 6 ก็เรียก (ม.ม. เลม 21 หนา 96; อภิ.วิภงฺค. เลม 35 

หนา 85)  

1.  ตา  ไดแก จักษุประสาท  อันสามารถรับรูรปูทีผ่านมากระทบ 

2.  หู  ไดแก  โสตประสาท  อันสามารถรับรูเสียงที่ผานมากระทบ 

3.  จมูก ไดแก  ฆานประสาท  อันสามารถรับรูกลิ่นทีผ่านมากระทบ 

4.  ลิ้น  ไดแก  ชิวหาประสาท อันสามารถรับรูรสทีผ่านมากระทบ 

5.  กาย ไดแก  กายประสาท อันสามารถรับรูสิ่งทีผ่านมากระทบถูกตอง 

6.  ใจ  ไดแก  มโนธาตุ  อันสามารถรับรูเรื่องตาง ๆ มีเรื่องรูป เปนตน  

อายตนะทั้ง 6 น้ี ช่ือวา อายตนะภายใน 6 เพราะเปนเครื่องตอหรือเปนบอเกิด คือเปนเครื่อง

ตอกับอายตนะภายนอก 6 เชน ตาสําหรับตอกับรูป, หูสําหรับตอกับเสียง เปนตน หรือตาเปนบอเกิด

ปรากฏแหงรูป, หูเปนบอเกิดปรากฏแหงเสียง เปนตน 

อีกอยางหน่ึง ทั้ง 6 น้ี เรียกช่ือวา อินทรีย 6 เพราะเปนใหญในกิจของตน คือ ตาเปนใหญใน

กิจคือการเห็นรูป หูเปนใหญในกิจคือการฟงเสียง จมูกเปนใหญในกิจคือการดมกลิ่น ลิ้นเปนใหญในกจิ

คือการลิ้มรส กายเปนใหญในกิจคือการรับสัมผัส ใจเปนใหญในกิจคือรับรูเรื่อง จะสับเปลี่ยนกันไมได

เลย เชนจะใชตาฟงเสียง หรือใชหูดูรูปไมได และอายตนะทั้ง 6 น้ี ยังมีช่ือเรียกวา ทวาร 6 เพราะเปน

ประตูแหงอารมณ 6, คือ อารมณมีรูปารมณ (อารมณคือรูป) เปนตน เขามาภายในบุคคล ก็ตองผาน

เขามาทางจักษุทวาร ประตูคือตา เปนตน อน่ึง ที่เรียกวา อายตนะภายใน เพราะทั้ง 6 น้ีเปนของเน่ือง

อยูในรางกาย คือในตัว 

3.4.2 อายตนะภายนอก 6 

รูป เสียง กลิ่น รส และโผฎฐัพพะ คืออารมณที่มาถูกตองกาย ธรรม คือ อารมณเกิดกับใจ 

อารมณ 6 ก็เรียก (ม.อุ.ป. เลม 14 หนา 401; อภิ.วิภงฺค เลม 35 หนา 85) 
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1. รูป  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบจักษุประสาท (ประสาทตา) 

2. เสียง  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบโสตประสาท (ประสาทหู) 

3. กลิ่น  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบฆานประสาท (ประสาทจมูก) 

4. รส  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบชิวหาประสาท (ประสาทลิ้น) 

5. โผฏฐัพพะ  ไดแก  สิ่งที่ผานมากระทบกายประสาท (ประสาทกาย) 

6. ธรรม  ไดแก  เรื่องที่เกิดกับมนะ (ใจ) หรือประสบกับใจ 

ทั้ง 6 น้ี ช่ือวา อายตนะภายนอก 6 เพราะเปนเครื่องตอกับอายตนะภายใน 6 เชนรูปตอกับ

ตา เปนตน และเพราะรูปเปนตนน้ีเปนของอยูนอกจากรางกายออกไป จึงช่ือวา อายตนะภายนอก 

อีกอยางหน่ึงทั้ง 6 อยาง มีรูปเปนตนน้ี เรียกช่ือวา อารมณเพราะเปนที่หนวงเหน่ียวของจิต

หรือเปนที่ยินดีของตา เปนตน มีช่ือเรียกดังน้ี 

1) รูปารมณ  สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต คือ  รูป เปนที่ยินดีของตาเขามาทางประตู คือ ตา 

2) สัททารมณ  สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต คือ  เสียง เปนที่ยินดีของหูเขามาทางประตู คือ หู 

3) คันธารมณ  สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต  คือ  กลิ่น เปนที่ยินดีของจมูกเขามาทางประตู คือ จมูก 

4) รสารมณ  สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต คือ รส เปนที่ยินดีของลิ้นเขามาทางประตู คือ ลิ้น 

5) โผฏฐัพพารมณ  สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต คือ สิ่งถูกกาย เปนที่ ยินดีของกายเขามาทาง

ประตู คือ กาย 

6) ธรรมารมณ  สิ่งเปนที่หนวงเหน่ียวจิต คือ เรื่อง เปนที่ยินดีของใจเขามาทางประตู คือ ใจ 

ขอสังเกต : คําวา อารมณ ตามความเขาใจของคนไทยมุงถึงใจ เชนเรียกคนที่กําลังโกรธวา 

คนอารมณเสีย หมายถึง ใจถูกความโกรธครอบงํา, เรียกคนที่มีเมตตา มีความราเริงวา คนอารมณดี 

หมายถึงใจที่ไมโกรธ ฉะน้ัน นักศึกษาธรรมควรรูจักอารมณใหถูกตอง 

วิญญาณ ๖ 

อาศัยรูปกระทบตา  เกิดความรูข้ึน เรียกจักขุวิญญาณ 

อาศัยเสียงกระทบหู  เกิดความรูข้ึน เรียกโสตวิญญาณ 

อาศัยกลิ่นกระทบจมูก  เกิดความรูข้ึน เรียกฆานวิญญาณ 

อาศัยโผฏฐัพพะกระทบกาย เกิดความรูข้ึน เรียกกายวิญญาณ 

อาศัยธรรมเกิดกับใจ  เกิดความรูข้ึน เรียกมโนวิญญาณ (ที.ม. เลม 10 หนา 344, 

อภิ.วิภงฺค. เลม 35 หนา 85) 

เพราะอาศัย 2 สิ่ง คือ อายตนะภายใน 1 อายตนะภายนอก 1 กระทบกัน หรือทวาร 1 

อารมณ 1 ประจวบกัน จึงเกิดวิญญาณ คือ ความรูข้ึน ความรูที่เกิดข้ึนน้ัน มีช่ือเรียกไปตามช่ือของ

อายตนะภายใน จักขุวิญญาณ แปลวา ความรูทางตา เปนตน วิญญาณทั้ง 6 น้ี รวมเขาเปนกองหน่ึง 

เรียกวา วิญญาณขันธ ซึ่งอธิบายแลวในขันธ 5 
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สัมผัส 6 

อายตนะภายในมีตาเปนตน อายตนะภายนอกมีรูป เปนตน วิญญาณจักขุวิญญาณ เปนตน 

กระทบกัน เรียกสัมผัส มีช่ือตามอายตนะภายในเปน 6 คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหา

สัมผัส กายสัมผัส และมโนสัมผัส 

เพราะอาศัย 3 สิ่งคือ อายตนะภายใน 1 อายตนะภายนอก 1 วิญญาณ 1 ประชุมกันเขา จึง

เรียกวา สัมผัส แปลวา กระทบพรอม สัมผัสมี 6 อยาง เรียกช่ือตามอายตนะภายในคือ จักขุสัมผัส 

กระทบพรอมทางตา โสตสัมผัส กระทบพรอมหาหู ฆานสัมผัส กระทบพรอมทางจมูก ชิวหาสัมผัส 

กระทบพรอมทางลิ้น กายสัมผัสกระทบพรอมทางกาย, มโนสัมผัส กระทบพรอมทางใจ 

เวทนา 6 

สัมผัสน้ันเปนปจจัยใหเกิดเวทนา เปนสุขบาง ทุกขบาง ไมทุกขบางไมสุขบาง มีช่ือตาม

อายตนะภายในเปน 6 คือ 

จักขุสัมผัสชาเวทนา โสตสัมผัสชาเวทนา ฆานสัมผัสชาเวทนา ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา มโน

สัมผัสสชาเวทนา (ที.มหา. เลม 10 หนา 344; สํ.นิ. เลม 16 หนา 4) 

เพราะอาศัย 4 สิ่งคือ อายตนะภายใน 1 อายตนะภายนอก 1 วิญญาณ 1 สัมผัส 1 ประชุม

กันเขาก็เปนปจจัยคือเหตุใหเกิดเวทนา 

เวทนา แปลวา ความเสวย คือความรูสึกตามปจจัย ถาปจจัยดีก็เปนสุขเวทนา รูสึกเปนสุข

สบาย, ถาปจจัยไมดี ก็เปนทุกขเวทนา รูสึกเปนทุกขไมสบาย, ถาปจจัยไมดีไมช่ัว ก็เปนอทุกขมสุข

เวทนา รูสึกไมทุกขไมสุขคือเฉย ๆ มีช่ือเรียกตามอายตนะภายในเปน 6 คือ 

1.  จักขุสัมผัสสชาเวทนา แปลวา  ความรูสึกอันเกิดเพราะความกระทบพรอมทางตา 

2. โสตสัมผัสสชาเวทนา  แปลวา  ความรูสึกอันเกิดเพราะความกระทบพรอมทางหู 

3. ฆานสัมผัสสชาเวทนา  แปลวา  ความรูสึกอันเกิดความกระทบพรอมทางจมูก 

4. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนา แปลวา  ความรูสึกอันเกิดเพราะความกระทบพรอมทางลิ้น 

5. กายสัมผสัสชาเวทนา แปลวา  ความรูสึกอันเกิดเพราะความกระทบพรอมทางกาย 

6. มโนสัมผัสสชาเวทนา  แปลวา  ความรูสึกอันเกิดเพราะความกระทบพรอมทางใจ 

เวทนาทั้ง 6 น้ี รวมเขาเปนกองหน่ึง เรียกวา เวทนาขันธ ซึ่งอธิบายแลวในขันธ 5 

3.4.3 กระบวนการทํางานของอายตนะ 

การเกิดขึ้นของอายตนะ ธรรมชาติไดสรางอายตนะใหมีอยูคูกับชีวิตมนุษยต้ังแตยังอยูในครรภ

ของมารดาเพื่อใหมนุษยใชเปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินชีวิตตามกําลังสติปญญาและเจตนารมณหรอื

ความมุงหมายของตน ความเกิดข้ึนแหงอายตนะภายในทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ของสัตวผู

เกิดในครรภน้ันไมไดเกิดข้ึนพรอมกันทีเดียว (อภิ.ก. เลม 37 ขอ 691-692 หนา 737-738) แตจะเกิดข้ึนไป
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ตามลําดับ คือ มนายตนะกับกายายตนะเกิดข้ึนในขณะปฏิสนธิจักขายตนะ โสตายตนะ ฆานายตนะ และ

ชิวหายตนะ เกิดข้ึนในเวลาตอมา พระพุทธองคตรัสไวในอินทกสูตร (สํ.ส. เลม 15 ขอ 235 หนา 337-338) 

วา รูปน้ีเปนกลละกอน จากกลละเกิดเปนอัพพุทะ ตอจากอัพพุทะเกิดเปนเปสิ ตอจากเปสิเกิดเปนฆนะ 

ตอจากฆนะเกิดเปนปุม 5 ปุม ตอจากน้ัน ผม ขน เล็บ จึงเกิดข้ึน มารดาของสัตวผูอยูในครรภน้ัน บริโภค

ขาว นํ้า โภชนาหาร อยางใด สัตวผูอยูในครรภมารดาก็ยังอัตภาพใหเปนไปในครรภดวยขาว นํ้า 

โภชนาหารอยางน้ัน 

มนุษยจึงถือกําเนิดมาพรอมอายตนะภายในหรือประสาทสัมผัสทั้ง 6 ซึ่งเปนประตูชีวิตเพียง 

6 ดานที่ทําหนาที่รับใชชีวิตแตกตางกันไปตามอายตนะภายนอกหรืออารมณอันเปนเครื่องยึดหนวงใจ

ทั้ง 6 ลักษณะ การรับรูจะเกิดข้ึนตอเมื่อมีองคประกอบเกิดข้ึนครบทั้ง 3 อยาง ไดแก อายตนะ 

อารมณ และวิญญาณ เรียกผัสสะ ซึ่งหมายถึง การบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณและ

วิญญาณ เมื่อผัสสะเกิดข้ึน ก็นําไปสูความรูแจงคือ รูอารมณ เชน ตาเปนเครื่องรับรูรูปเกิดความรูคือ

เห็น หูเปนเครื่องรับรูเสียงเกิดความรูคือไดยิน เปนตน สงผลใหเกิดความรูสึกตออารมณน้ัน เชน สุข 

ทุกข หรือไมสุขไมทุกข อยางใดอยางหน่ึง การจําไดหมายรู การคิดปรุงแตง ตลอดจนการแสดงออก

ตาง ๆ ที่สืบเน่ืองไปตามลําดับ ดังน้ัน อายตนะ 6 อารมณ 6 และวิญญาณ 6 จึงมีความเกี่ยวเน่ืองกัน

ในฐานะที่เปนแหลงเกิดของผัสสะ อันเปนจุดเริ่มตนของการสื่อสารระหวางชีวิตและโลกทั้งภาคการ

รับรูและการตอบสนอง เปนทางแยกของการตัดสินใจเลือกประกอบกรรมที่เปนกุศลหรืออกุศล ซึ่ง

สงผลตอทุกกระบวนธรรมในความเปนไปของชีวิตต้ังแตเกิดจนตายเลยทีเดียว 

ความสัมพันธของอายตนะภายในและอายตนะภายนอก 

การทําหนาที่ของอายตนะ ทําใหเกิดความรูซึ่งเกิดจากการเช่ือมตอระหวางอายตนะภายนอก

กับอายตนะภายใน เมื่ออายตนะภายในซึ่งเปนแดนรับรูกระทบกับอารมณ คืออายตนะภายนอกซึ่ง

เปนสิ่งที่ถูกรู ก็จะเกิดความรูเฉพาะดานของอายตนะแตละอยางข้ึนเรียกวา วิญญาณหมายถึงความรู

แจงคือรูอารมณน่ันเอง 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) ไดกลาวถึงความเกี่ยวเน่ืองของอายตนะภายใน 

อายตนะภายนอก และวิญญาณ ไวดังน้ี 

1)  (จักขุ)  ตา  เปนเครื่องรับรูรูป  เกิดความรู คือ เห็น (จักขุวิญญาณ) 

2) (โสตะ)  หู  เปนเครื่องรับรูเสียง  เกิดความรู คือ ไดยิน (โสตวิญญาณ) 

3) (ฆานะ)  จมูก  เปนเครื่องรับรูกลิ่น  เกิดความรู คือ ไดกลิ่น (ฆานวิญญาณ) 

4) (ชิวหา)  ลิ้น  เปนเครื่องรับรูรส  เกิดความรู คือ รูรส (ชิวหาวิญญาณ) 

5) (กาย)  ใจ  เปนเครื่องรับรูโผฏฐัพพะ เกิดความรู คือ รูสิ่งตองกาย (กายวิญญาณ) 

6) (มโน)  ใจ  เปนเครื่องรับรูธัมมารมณ เกิดความรู คือ รูเรื่องในใจ (มโนวิญญาณ) 
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การรับรูจะเกิดข้ึนไดเมื่อวิญญาณเกิดข้ึน ซึ่งโดยปกติวิญญาณจะเกิดข้ึนเมื่อเกิดการกระทบ

กันระหวางอายตนะภายนอกกับอายตนะภายใน แตในบางกรณีก็ไมเกิดการรับรู เชน ถูกสัมผัสขณะ

หลับ หรือมองสิ่งตาง ๆ ขณะเหมอลอย จะไมเกิดการรับรูใด ๆ การรับรูจะเกิดข้ึนตอเมื่อมี

องคประกอบเกิดข้ึนครบทั้ง 3 อยาง ไดแก อายตนะ อารมณ และวิญญาณ เรียกวา ผัสสะ หรือสัมผัส

แปลวา การกระทบ หรือหมายความวา การบรรจบพรอมกันแหงอายตนะ อารมณ และวิญญาณ 

เมื่อผัสสะเกิดข้ึน กระบวนการรับรูก็ดําเนินตอไป เริ่มต้ังแตความรูสึกตออารมณที่รับรูเขามา

น้ัน การจําหมาย การคิดปรุงแตงตลอดจนการแสดงออกตาง ๆ ที่สืบเน่ืองไปตามลําดับ ความรูสึกตอ

อารมณที่รับรูน้ีเรียกวา เวทนา แปลวา การเสวยอารมณ หรือการเสพรสอารมณ คือ ความรูสึกตอ

อารมณที่รับรูเขามาน้ันโดยเปนสุขสบาย ไมสบาย หรือเฉย ๆ อยางใดอยางหน่ึง โดยเวทนามีการเกิด

ตามชองทางของอายตนะที่เกิดข้ึนจากสัมผัสทางตา เวทนาที่เกิดจากการสัมผัสทางหู เปนตน ซึ่ง

สามารถจัดระดับเวทนาออกเปน 3 ระดับ ไดแก สุข ทุกข อทุกขมสุข หรือถาจัดใหละเอียดลงไปอีกก็

จะได 5 ระดับ ไดแก สุข ทุกข โสมนัส โทมนัส และอุเบกขา (เปนกลาง ๆ ไมสุขไมทุกข คือเฉย ๆ) 

(พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2552, หนา 35-37) 

สรุปวา จากความดังกลาวขางตน ความสัมพันธของอายตนะในกระบวนการรับรูไดดังตอไปน้ี 

อายตนะ + อารมณ + วิญญาณ = สัมผัสเวทนา หรือาจกลาวไดวา ทางรับรู + สิ่งที่ถูกรู + วิญญาณ = 

การรับรู เกิดความรูสึกตออารมณ และแสดงดวยภาพตาราง (อุทัย บุญเย็น, 2545, หนา 69) ไดดังน้ี 

 

อายตนะภายใน (ทวาร) 6 อายตนะภายนอก (อารมณ) 6 วิญญาณ 

1. จักขุ (ตา) 1. รูป (รปู) 1. จักขุวิญญาณ 

2. โสตะ (ห)ู 2.   สัททะ (เสียง) 2.  โสตวิญญาณ 

3.  ฆานะ (จมูก) 3.  คันธะ (กลิ่น) 3.  ฆานวิญญาณ 

4. ชิวหา (ลิ้น) 4.  รสะ (รส) 4.  ชิวหาวิญญาณ 

5.  กาย (กาย) 5.  โผฏฐัพพะ (สิ่งตองกาย) 5.  กายวิญญาณ 

6.  มโน (ใจ) 6.  ธรรม (เรือ่งที่ใจนึกคิด) 6.  มโนวิญญาณ 

ประกอบศัพทเปน 

จักขายตนะ, 

โสตายตนะ, 

ฆานายตนะ, 

ชิวหายตนะ, 

กายายตนะ, 

มนายตนะ, จักขุทวาร, 

ประกอบศัพทเปน 

รูปายตนะ 

สัททายตนะ 

คันธายตนะ 

รสายตนะ 

โผฏฐัพพายตนะ 

ธัมมายตนะ 

แปลวา 

ความรูทางตา (เห็น), 

ความรูทางหู (ไดยิน), 

ความรูทางจมูก (ไดกลิ่น), 

ความรูทางลิ้น (รูรส),  

ความรูทางกาย  

(ออนแข็ง เปนตน),  
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โสตทวาร, ฆานทวาร, 

ชิวหาทวาร, กายทวาร, 

มโนทวาร, (ปสาทรปูหรือ

ประสาท ใชกับตา หู จมกู ลิ้น 

กาย ไมรวมถึงใจ (มโน) 

รูปารมณ 

สัททารมณ 

คันธารมณ 

รสารมณ 

โผฏฐัพพารมณ 

ธัมมารมณ 

ความรูทางใจ (นึกคิด) 

 

3.4.4 อายตนะกับไตรลักษณ 

ในหัวขอน้ี จะไดศึกษาอายตนะในฐานะเปนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปจจัยซึ่ง

เปนกลไกธรรมชาติที่เรียกวาไตรลักษณ ความเขาใจในเรื่องน้ี จะนํามาซึ่งการคลายความยึดมั่นถือมั่น

ในสิ่งทั้งปวงที่เกิดจากการรับรูทางอายตนะน่ันเอง 

ไตรลักษณ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546, หนา 484 ) ลักษณะที่เปนสามัญทั่วไป 3 ประการ คือ 

ความไมเที่ยง ความเปนทุกข ความมิใชตัวตน สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เรียกตามคําบาลีวา เปน อนิจจะ 

แตในภาษาไทยนิยมใชคําวา อนิจจัง หมายถึง สิ่งที่ไมเที่ยง ภาวะที่เปนอนิจจัง น้ัน เรียกเปนคําศัพท

ตามบาลีวา อนิจฺจตา หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความไมเที่ยง เรียกเปนศัพทวา อนิจจลักษณะ 

สังขารทั้งหลายเปนทุกข ในภาษาไทย บางที่ใชอยางภาษาพูดวา ทุกขัง เปนทุกข เปนของคงทนอยู

มิได มีสภาวะแหงความบีบค้ันขัดแยง หรือภาวะที่เปนทุกขน้ัน เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา ทุกฺขตา 

หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเปนทุกขเรียกเปนศัพทวา ทุกขลักษณะ ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 

ความเปนของมิใชตัวตน ภาวะที่เปนอนัตตาน้ันเรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนตฺตตา หมายถึง 

ลักษณะที่แสดงถึงความเปนอนัตตา มิใชตัว มิใชตน เรียกเปนคําศัพทวา อนัตตลักษณะ 

มีพุทธพจนที่ตรัสสอนเรื่องไตรลักษณซึ่งมีใจความสําคัญวา “สังขารทั้งปวงไมเที่ยงสังขารทั้ง

ปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา” ความวา 

ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคตอุบัติข้ึนก็ตาม ไมอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุน้ันคือ 

ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตามธรรมดาก็คงต้ังอยูอยางน้ันเอง ตถาคตตรัสรู 

บรรลุธาตุน้ันวาสังขารทั้งปวงไมเที่ยงครั้นแลวจึงบอก แสดง บัญญัติ แตงต้ัง เปดเผย 

จําแนก ทําใหเขาใจงายวาสังขารทั้งปวงไมเที่ยง ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะตถาคต

อุบัติข้ึนก็ตาม ไมอุบัติข้ึนก็ตาม ธาตุน้ันคือ ความต้ังอยูตามธรรมดา ความเปนไปตาม

ธรรมดา ก็คงต้ังอยูอยางน้ันเอง ตถาคตตรัสรู บรรลุธาตุน้ันวา สังขารทั้งปวงเปนทุกข 

ครั้นแลวจึงบอก ( องฺ.ติก. เลม 20 ขอ 137 หนา 385) 
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ไตรลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เปนสามัญทั่วไป 3 ประการ คือ ความไมเที่ยง ความเปนทุกข 

ความมิใชตัวตน (วิ.ม. เลม 4 ขอ 20-24 หนา 27-31) ดังปรากฏพุทธพจนกลาวถึงอายตนะที่ตกอยูใต

กฎไตรลักษณ มีใจความสําคัญคือ 

ในอัชฌัตตานิจจสูตร อัชฌัตตทุกขสูตร และอัชฌัตตานัตตสูตร มีขอความสรุปวา “อายตนะ

ภายในไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ตรัสสอนใหพิจารณาดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา 

อายตนะภายในไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เพื่อใหเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัดและหลุดพน” 

(สํ.สฬา. เลม 18 ขอ 1-3 หนา 1-4) 

ในพาหิรานิจจสูตร พาหิรทุกขสูตร และพาหิรานัตตสูตร มีขอความสรุปวา “อายตนะ

ภายนอกไมเที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตา ตรัสสอนใหพิจารณาดวยปญญาอันชอบตามความเปนจริงวา 

อายตนะภายนอกไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา เพื่อใหเกิดความเบื่อหนายคลายกําหนัดและหลุด

พน” (สํ.สฬา. เลม 18 ขอ 4-6 หนา 4-6) 

ในอัชฌัตตานิจจาตีตานราคตสูตร อัชฌัตตทุกขาตีตานาคตสูตรและอัชฌัตตานัตตาตีตานาคต

สูตร มีขอความสรุปวา “อายตนะภายในทั้งที่เปนอดีตและอนาคตไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ตรัส

สอนวา อายตนะภายใน ที่เปนอดีตและอนาคตไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา” (สํ.สฬา. เลม 18ขอ 7-

9 หนา 6-8) 

ในพาหิรานิจจาตีตานาคตสูตร พาหิรทุกขาตีตานาคตสูตร และพาหิรานัตตาตีตานาคตสูตร มี

ขอความสรุปวา “อายตนะภายนอกทั้งที่เปนอดีตและอนาคต ไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา ตรัส

สอนวา อายตนะภายนอก ที่เปนอดีตและอนาคตไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ภิกษุทั้งหลาย อริย

สาวกผูไดสดับเห็นอยูอยางน้ี ยอมไมเย่ือใยใน อายตนะภายใน-ภายนอกทั้งที่เปนอดีตและอนาคต 

ยอมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหนาย เพื่อคลายกําหนัด เพื่อดับธรรมารมณที่เปนปจจุบัน” (สํ.สฬา. เลม 18

ขอ 10-12 หนา 8-10) 

ผูศึกษามีความเห็นวา ไตรลักษณเปนกฎธรรมชาติของสิ่งทั้งปวง แตพระพุทธองคทรงเนน

สอนไตรลักษณในลักษณะที่เปนสัจธรรมของชีวิตของมนุษย สอนใหมนุษยรูชีวิตตามความเปนจริง 

ดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับความจริง เพื่อนําชีวิตไปสูความพนทุกข อายตนะภายนอกทั้ง 6 ไดแก รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ลวนเปนอนัตตาไมมีตัวตนแทจริง ไมมีใครเปนเจาของได

อยางแทจริง ตัวตนที่เห็นหรือสิ่งที่เกิดจากการผัสสะทางอายตนะน้ัน ยอมข้ึนอยูกับเหตุปจจัยที่

ประกอบกันข้ึน จึงไมสามารถควบคุมบังคับบัญชาไดตามปรารถนาของตน ทั้งมีความเสื่อมหรือ

แปรปรวนเปนไปตามธรรมชาติ เมื่อเกิดปญญาเขาใจตามความเปนจริง ยอมคลายความยึดมั่นถือมั่น

ในธรรมตางๆ เพราะรูจักสรรพสิ่งตามความเปนจริง อยูกับทุกขดวยความเขาใจ ไมใชการด้ินรนเพื่อ

หนีทุกขดวยความไมเขาใจ 
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3.5 สรุป 

สรุปวา หลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรที่พระพุทธเจาทรงแสดงวาสิ่งทั้งปวง

เปนของรอน รอนเพราะไฟคือราคะ โทสะ และโมหะ อายตนะภายใน ภายนอกเปนตน คําวาไฟ 

หมายถึง สิ่งที่มีการแผดเผา ทําใหเกิดความเรารอนจนถึงกับทําลายลางสิ่งตาง ๆ ลงไป พระพุทธเจา

ทรงอุปมากิเลสทั้ง 3 กอง คือ ราคะ โทสะ และโมหะ วามีลักษณะเหมือนกับเปนไฟเพราะเมื่อกิเลส

ทั้ง 3 กองน้ี กองใดกองหน่ึง เกิดข้ึนภายในใจของบุคคล จะแผดเผากอใหเกิดความเรารอนข้ึนภายใน

จิตใจ ถาหากวาความรูสึกที่ประกอบดวยราคะ โทสะ โมหะ รุนแรงก็แสดงออกมาในรูปของการลาง

ผลาญทําลายทางกายบาง ทางวาจาบาง เปนพฤติกรรมที่เรียกวาทุจริตทั้งหลายในโลกน้ี 

ไฟคือราคะ ไดแก ความรูสึกที่เกิดความกําหนัด รักใคร ยินดี ที่เกิดข้ึนจากการกําหนด

อารมณที่ตนไดประสบ วารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอรอย โผฏฐัพพะที่ผานมาในขณะน้ัน ๆ 

บุคคลไปกําหนดโดยลักษณะดังกลาว หรืออาจจะเกิดจากการเหน่ียวนึกข้ึนภายใน นึกถึงรูปที่สวย 

เสียงไฟเราะ กลิ่นหอม รสอรอย สิ่งที่นาจับตองในอดีตที่ตนเก็บไวภายในใจซึ่งกลายเปนธาตุ เปนเช้ือ

ที่มีอยูภายในใจ บุคคลจะมีการจําหมายวารูปอยางน้ันสวย เสียงอยางน้ีไพเราะ กลิ่นอยางน้ันหอม รส

อยางน้ีอรอย สิ่งอยางน้ันนาจับตอง แลวก็จะคิดถึงตรึกนึกถึง หมกมุนครุนคิดในเรื่องเหลาน้ัน จน

กอใหเกิดความเรารอนข้ึนภายในใจ คือมีความตองการที่จะไดสิ่งเหลาน้ันไวในครอบครอง เมื่อ

ความรูสึกแรงข้ึนก็จะกลายเปนความเรารอนภายในใจ เผาลนใจของบุคคล ถาหากวาเกิดข้ึนมากก็จะ

เผาลนมากจนจิตใจกระสับกระสายเรารอน บุคคลสามารถสังเกตไดวา เมื่อใจไปตรึกนึกถึงอารมณใน

ลักษณะน้ี ก็จะทําใหไขวควาปรารถนาจนถึงเปนการแสวงหาถาความรูสึกกําหนัดรุนแรง ก็ออกมาใน

ลักษณะของการประพฤติผิดในทางประเวณีเปนตน จากน้ัน ก็อาจจะถึงกับมีการตอสูกัน 

ประหัตประหารกัน เพลิงราคะก็แผดเผาจิตใจจนถึงกับเสียอวัยวะ ชีวิต รางกายของบุคคลน้ันในที่สุด 

ไฟคือโทสะ ไดแก ความเรารอนที่เกิดข้ึนเพราะความไมยินดีพอใจ ความหงุดหงิด ความโกรธ 

คือความอาฆาต พยาบาท โดยกําหนดหมายรูปวาไมดี เสียงไมไพเราะ กลิ่นไมหอม รสไมอรอย สิ่งน้ัน

ไมนาจับตอง แลวก็จะตรึกดวยความไมพอใจ ไมยินดีในสิ่งเหลาน้ันบางครั้งอาจจะกระจายออกไป

อยางที่ทรงแสดงในรูปของอาฆาตวัตถุคือวัตถุเปนที่ต้ังแหงความอาฆาตพยาบาท เชนคิดวาคนน้ันเคย

ทําอันตรายแกเรา คนน้ันไดเคยทําอันตรายตอญาติมิตรของเรา คนน้ันไดเคยทําประโยชนเกื้อกูลแก

ศัตรูของเรา ซึ่งเปนเรื่องที่ผานมาแลว แตก็นํามาคิดดวยความโกรธ ความไมพอใจ 

บางครั้งก็จะคิดวา คนน้ันกําลังจะทําอันตรายตอเรา คนน้ันกําลังทําอันตรายตอญาติมิตรของ

เรา คนน้ันกําลังทําประโยชนเกื้อกูลศัตรูของเรา ความโกรธเกิดข้ึนเพราะปรารภการกระทําของบุคคล

อื่นในขณะปจจุบันและซ้ํารายไปย่ิงกวาน้ันบางครั้งจะมีการคิดในลักษณะของการคาดหมายวาคนน้ัน

อาจจะทําอันตรายตอเรา คนน้ันอาจจะทําอันตรายตอญาติมิตรของเรา คนน้ันอาจจะทําประโยชน
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เกื้อกูลแกคนที่เปนศัตรูของเรา จากน้ันไฟคือความโกรธ ความประทุษราย ความอาฆาตพยาบาท ก็จะ

เกิดข้ึนเผาลนใจของบุคคล 

ไฟคือโมหะ จะสําแดงตัวออกมาในลักษณะของความเซื่องซึม หงอยเหงา ทอถอย หดหู 

จนถึงกับรูสึกชาเย็นในอารมณทั้งหลาย บางครั้งก็จะออกมาในรูปของความฟุงซานซัดสายไปของจติใจ

บางครั้งก็ออกมาในรูปของความไมรู ไมเขาใจ หรือเคลือบแคลงสงสัยในเรื่องตาง ๆ จนถึงกับวาไมรูวา

อะไรเปนบาปบุญคุณโทษ ประโยชนไมใชประโยชน เปนตน 

ไฟทั้ง 3 ประการน้ี 

ไฟคือราคะ มีโทษนอยแตคลายไดชา เกิดข้ึนแลวจะเปนสนิมใจ กัดกรอนใจอยูเปนเวลานาน 

ไฟคือโทสะ มีโทษมากแตคลายไดเร็ว ซึ่งสังเกตไดวา เวลาเกิดความโกรธข้ึนมา คนน้ันจะ

โกรธอยูนานไมได ความโกรธจะเริ่มลดแตถาปริมาณความโกรธแรง คนหยุดความโกรธไวไมได จะทํา

จะพูดออกมาในลักษณะที่รุนแรง ความเดือดรอนก็จะเกิดข้ึนติดตามมา 

ไฟคือโมหะ มีความหลง ความงมงาย ความไรเหตุผลมีโทษมากจนถึงเปนมิจฉาทิฏฐิ และจะ

หายไปจากจิตใจของบุคคลไดชาที่สุด 

อยางไรก็ตาม ในช้ันของโลกน้ัน พระพุทธเจาไดทรงจําแนกกิเลสประเภทราคะออกเปน  สาย 

คือ ราคะกับโลภะ ราคะตามปกติแลวจะทรงสอนพระ โลภะมักจะสอนชาวบานเปนหลัก แตเปนกิเลส

ประเภทไขวควาปรารถนาแสวงหาที่จะไดสิ่งตาง ๆ มาไวในครอบครองอยางเดียวกัน กิเลสทั้ง  กองน้ี 

ทรงสอนสําหรับชาวบานในช้ันของการบรรเทา คือลดความรุนแรงของกิเลสลงไป ซึ่งก็เปรียบเหมือน

ไฟที่มีคุณอนันต แตมีโทษมหันต การที่ไฟจะมีคุณหรือโทษน้ันอยูที่บุคคลสามารถความคุมไฟได ก็ใช

ประโยชนจากไฟได แตยามใดที่บุคคลคุมไฟไมได ไฟก็จะลุกไหม เปนพิษ เปนภัย เปนอันตรายตอ

ทรัพยสิน ชีวิต รางกายของบุคคล ไฟคือกิเลสซึ่งแยกออกเปน ราคะ โลภะ โทสะ และโมหะ ก็มี

ลักษณะอยางเดียวกัน 

ราคะ น้ันก็คือเรื่องของการครองเรือน ชีวิตคู ถาหากวารุนแรงเกินไปก็จะมีการผิดศีลขอที่ 3

ถาแตละฝายไมมีความรุนแรง ก็สามารถครองเรือนครองสุขกันได แตถาใหเจือจางเบาบางลงไป ใจ

ของบุคคลก็จะถายถอนออกจากการครองเรือน แสวงหาความสุขดวยการออกบวช เปนตน 

โลภะ เปนเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งจะมุงเสริมสรางสถานะของตนเองใหมั่งค่ังร่ํารวยในทรัพย

สมบัติ พระพุทธเจาก็ทรงสอนในข้ันบรรเทาอยาใหถึงกับโลภอยากไดของของบุคคลอื่น แตบุคคล

สามารถใชความเพียรพยายามกําลังสติ กําลังทรัพย กําลังความคิด กําลังเงินของตน เพื่อสรางสถานะ

ความร่ํารวยได ตราบใดที่ยังไมไปละเมิดในทางทรัพยสินผลประโยชนของบุคคลอื่น ตราบน้ันก็ยังช่ือ

วาอยูในขอบขายของศีลธรรม 
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โทสะ เปนเรื่องของการเมือง การบริหาร ซึ่งตองการความฉับไว ถามีการรุนแรงเกินไป ก็จะมี

การลมลาง การปฏิวัติกัน ประหัตประหารการฆากัน จนกลายเปนสงคราม แตถามีความฉับไว รวดเร็ว

เฉียบไวในการตัดสินปญหา ในการแกปญหา ก็สามารถที่จะสรางสรรคพัฒนาชาติบานเมืองได 

โมหะ สวนหน่ึงเปนเรื่องของขนบประเพณี วัฒนธรรม ถาหากวาไมหลงงมงายจนเกินไป ก็

กลายเปนระเบียบวินัย กลายเปนความสวยงาม เปนวิจิตรศิลปเปนประณีตศิลป เปนมัณฑนศิลป 

กอใหเกิดความบันเทิงใจความเพลิดเพลิน ความมีเอกลักษณแหงชาติ 

ดังน้ัน ไฟทั้ง 3 ประการน้ี ในช้ันของการครองเรือน ครองสุขทรงสอนใหบรรเทา คือลดความ

รุนแรง แตวาในข้ันของการประพฤติปฏิบัติธรรมะเบื้องสูงข้ึนไปน้ัน ทรงสอนใหบุคคลพยายามบรรเทา

พยายามระงับพยายามดับ พยายามละไปโดยลําดับ จนถึงหมดสิ้นไปในที่สุด 

 

 
 



 

 

บทท่ี 4 

วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร 
 

ในบทที่ 4 น้ีผูวิจัยไดวิเคราะหตอเน่ืองจากบทที่แลวซึ่งบทน้ีมีวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่

ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร โดยกําหนดกรอบของการวิเคราะหไว 4 ประเด็น คือ  

4.1 วิเคราะหพุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะ  

4.2 วิเคราะหพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ  

4.3 วิเคราะหพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ  

4.4 วิเคราะหแนวทางแกไขและหลักธรรมของการปฎิบัติ  

4.5 สรุป 

 

4.1 วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะ  

วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะน้ัน ในที่น้ีจะไดวิเคราะหตามหัวขอคือ วิเคราะห

ความหมายของราคะ วิเคราะหโทษของราคะ และวิเคราะหแนวทางแกไข ดังตอไปน้ี 

4.1.1 วิเคราะหความหมายของราคะ  

วิเคราะหความหมายของราคะ ราคะ เปนภาษาบาลี คําวา ราค สําเร็จรูปมาจาก รฺช ธาตุ 

ลงในอรรถ ราเค + ปจจัย มรีูปวิเคราะหวา รฺชนํ รฺชนฺติ วา อเนนาติ ราโค ความกําหนัด หรือ

ตัณหาที่ทําใหกําหนัด ช่ือวาราคะ (ลบ , อาเทศ ช เปนค, ลบ ณ, พฤทธ์ิ อ เปน อา) ราค ศัพท มี

อรรถ  3 อยางคือ  1. โลหิตาทิ สสีําหรับยอมมสีีแดงเปนตน  2. โลภ ตัณหา  3. รฺชน การยอม 

(คัมภีรอภิธานวรรณนา,พระมหาสมปอง มุทิโต), 2547, หนา 225-1033) 

ความหมายของราคะน้ัน ดังที่มีผูใหความหมายไวสรุปไดความหมายของราคะ คือความ

กําหนัดยินดีหรือความทะยานอยากในอารมณตาง ๆ ตามที่ตนปรารถนา ซึ่งมีมูลเหตุมาจากความโลภ

ตามปกติบุคคลผูประกอบดวยราคะแลว จิตยอมจะฟุงซานไมสงบลงได เชนเมื่อไดพบรูปที่สวยงาม ฟง

เสียงที่ไพเราะ ดมกลิ่นที่ถูกใจ ลิ้มรสที่อรอย หรือไดสัมผัสถูกตองโผฐฐัพพารมณที่นาใครนาปรารถนา 

จิตก็จะยึดอยูในอารมณน้ันคิดอยากจะได เมื่อไดมาแลวก็ลุมหลงหวงแหนคอยระมัดระวังดวยเกรงวา

จะมีคนอื่นมาแยง เมื่อไมไดก็รอนรุมกระวนกระวายใจ พยายามหาหนทางเพื่อจะใหไดมาตามที่ตน

ประสงค อาจทําการไดทุกอยางไมเลือกวาถูกหรือผิด อาจฆาคนก็ได กระทําอนาจารตาง ๆ ก็ได เพียง

เพื่อใหไดสิ่งที่ตนประสงคเทาน้ัน ทั้งหมดน้ีลวนเกิดข้ึนดวยอํานาจราคะ ก็เพราะเหตุที่ราคะน้ันเกิดขึ้น
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แลวยอมจะทําใหรอนรุมกระวนกระวายดุจถูกลมดวยไฟ ทานจึงเรียกวา ราคัคคิ เพราะเปนเครื่องเผา

ไหมจิตสันดานภายใน (ฉบับกรมการศาสนา, 2525, หนา 230) 

 ราคะหรือโลภะ แปลวา ความอยากได หมายถึงความละโมบโลภมากอยากไดสิ่งของของผูอื่น

มาเปนของตนโดยทางทุจริต มีความหิวจัดทางจิตเปนลักษณะ ผูที่ถูกโลภะครอบงํา แมจะเปนคนมั่งมี

อยูดีกินดีสมบูรณดวยปจจัย 4 และเครื่องอํานวยความสุขทางกายทุกประการ แตถาจิตยังมีโลภะอยู ก็

ยังรูสึกวาหิว ไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอ ไมรูจักเต็ม ทานเปรียบเหมือนไฟไมรูจักพอดวยเช้ือ มหาสมุทรไม

รูจักเต็มดวยนํ้าฉันใด คนโลภ ไมรูจักอิ่ม – พอ – เต็ม ดวยปจจัย ฉันน้ัน 

 คนที่มีความอยาก ถาไมเกินขอบเขต จนถึงแสวงหาในทางทุจริตก็ไมปรากฏวามีโทษ กลับ

เปนประโยชนในการต้ังตัว เขยิบฐานะใหดีข้ึนโดยลําดับ แตถาอยากเกินขอบเขต จนถึงข้ันแสวงหา

ในทางทุจริตก็จัดเปนคนโลภ คนมืดมองไมรูอรรถ ไมเห็นธรรม มักจะเปนคนเห็นแกตัว เปนนัก

กอบโกย ขโมย ปลน คู ฉอโกง คาของเถ่ือนคอรัปช่ัน เปนตน 

สรุปวา ความหมายเขาใจ ราคะคือความกําหนัด หรือตัณหาที่ทําใหกําหนัด ความกําหนัด

ยินดี ราคะเปนกิเลสที่ละเอียดฝงอยูในจิตใจของคนเรา ไดแกความรูสึกชอบในรูป เสียง กลิ่น รส 

สัมผัสและอารมณ กิเลสชนิดน้ีไมเปนบาปเปนกรรม หรือเปนความช่ัวรายสําหรับสามัญชนทั่วไป แต

ถาไมควบคุมจิต ราคะจะกําเริบข้ึนเปนโลภะ เปนความตระหน่ี เปนความริษยา ฯลฯ จนถึงทําให

ตัดสินใจทําบาปกรรมเพราะลุอํานาจแกความอยากได และความกําหนัดในกามอารมณ  

4.1.2 วิเคราะหโทษของราคะ 

วิเคราะหโทษของราคะน้ัน เมื่อใดจิตใจที่ตกอยูในอํานาจของราคะจะมีลักษณะกระจาง

เหมือนนํ้าที่ระคนดวยสีตาง ๆ ไมใสพอที่จะใหมองเห็นเอาไดแจมชัด เกิดข้ึนก็จะมีอาการรุนแรงมาก 

จะลุกเปนไฟ ทําใหเรารอน เผาในใจขณะที่รอนรนกระวนกระวาย และเผารางกายในขณะสมหวังให

ทรุดโทรม รวงโรยลงเปนไปเกินพอดีแมกิเลสพวกบริวารก็เขารุมลอมอีก 

ราคะหรือโลภะ  คือความกําหนัดยินดี รัก อยากได  ในคน  สัตว สิ่งของ หรืออารมณที่นา

ใคร  มีต้ังแตหยาบจนถึงละเอียด ดังน้ี 

อภิชฌาวิสมโลภะ ความโลภอยางแรงจนกระทัง่แสดงออกมา เชน ปลนจี ้ ลักขโมย 

อภิชฌา   ความเพงเล็งทรัพยของผูอื่น จอง ๆ จะเอาของเขาละ แตยังสงวนทาที ไม

แสดงออกโลภะ ความอยากได ความโลภ 

กามราคะ  ความพอใจในกาม รักเพศตรงขาม ยังมีความรูสึก ทางเพศ หรอืยังยินดีในรปู 

เสียง   กลิ่น  รส  สัมผสั   ธรรมารมณ 

รูปราคะ  ความยินดีในอารมณของรปูฌาน เปนเรื่องของผูฝกสมาธิจนไดรูปฌานแลว 

อรูปราคะ ความติดใจยินดีในอารมณของอรูปฌาน  เปนเรื่องของผูฝก สมาธิจนไดอรปูฌาน

แลว 
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เหตุน้ันความรอนเพราะไฟคือราคะอยางไรดูไดจากชาดกเรื่องภัลลาติยชาดก (ขุ.ชา.วีสติ.  

เลม 61 ขอ 2153-2163 หนา 376-379) พระพุทธเจาของเราครั้งยังทรงบําเพ็ญบารมีอยู ไดทรงพบ

มาแลวตรัสเลาเรื่องน้ีไวเปนเครื่องเตือน สติสาวกทั้งหลายไมใหมัวเมาประมาท พระเจาภัลลาติยะ 

เสด็จประพาสปาลาเน้ือโดยลําพัง พระองคกับฝูงสุนัขไลเน้ือ ไดเสด็จไปถึงภูเขาคันธมาทนซึ่งอุดมไป

ดวยไมดอก และไมใบนานาพรรณ พระองคทรงพบสัตวที่มีเพศพรรณคลายมนุษยสองสามีภรรยา ที่

ริมฝงแมนํ้าเหมวดี สัตวทั้งสองน้ันสวมกอดกันรองไหบาง หัวเราะบางมิไดรูจักหยุดหยอน พระราชา

ภัลลาติยะทรงแปลกพระทัย จึงทรงใหสัญญาณแกฝูงสุนัขใหหมอบคอยอยู แลวเสด็จตรัสถามวา “เจา

ทั้งสองเปนใคร จึงมีเพศพรรณคลายมนุษย ชาวโลกเรียกเจาวาอะไร” ไดรับคําตอบวา “เราเปนมฤค 

มีเพศพรรณคลายมนุษย ชาวโลกเรียกเราวา กินนร” 

พระราชาตรัสถามวา “เจาทั้งสองมีทุกขรอนมากนักหรือจึงรองไหคร่ําครวญมิรูสรางซา” 

กินนรทูลวา “เราทั้งสองคิดถึงวันที่ตองพรากจากกันไปหน่ึงราตรี จึงรองไหคร่ําครวญ ไม

ปรารถนาจะพบวันเชนน้ันอีก” 

พระราชาตรัสถามถึงเหตุที่สามีภรรยาตองพรากจากกัน นางกินนรีเลาวา “ในฤดูฝนวันหน่ึง 

เราเที่ยวไปตามโขดหินนอยใหญริมฝงแมนํ้าที่อุดมไปดวยพรรณไมดอกสงกลิ่นหอมรวยริน สามีของ

เราขามฝงแมนํ้าไปแลว ดวยคิดวาเราจะขามตามไป แตเรามัวเพลินเลือกเก็บดอกไมมารอยกรองเปน

มาลัยอยู หวังจะใหสามีที่รักไดทัดทรงดอกไม แลวเราก็จะสอดแซมดอกไมเขาไปนอนแนบสามี ก็

เพราะเรามัวเก็บดอกไมอยูน่ันแหละ นํ้าไดข้ึนมาเต็มฝง พัดเอาดอกไมลอยตามนํ้าไปหมด เราขามไป

หาสามีไมได แมสามีก็ขามมาหาเราไมได ไดแตเฝามองกันอยูคนละฝง เวลาฟาแลบครั้งหน่ึงก็ไดเห็น

หนากันทีหน่ึง เมื่อเห็นหนากันก็ดีใจหัวเราะข้ึน ครั้นฟาไมแลบเดือนมืดมองไมเห็นกัน ก็รองไหคิดถึง

กัน เราเฝาแตเวียนหัวเราะและรองไหอยูอยางน้ีทั้งคืน ครั้นรุงเชานํ้าลดจึงไดทองนํ้ามาหากัน ตางดีใจ

สวมกอดกันดวยความรัก เมื่อเราทั้งสองคิดถึงคืนที่ตองจากกันครั้งไร ก็รองไหและหัวเราะอีกเปน

เชนน้ีมานานถึง 697 ปแลว สวนทานพรานเปนมนุษยมีอายุเพียง 100 ป เหตุใดจึงทิ้งภรรยาเที่ยวปา

ไกลถึงเพียงน้ี” 

พระราชาตรัสถามวา “กินนรมีอายุยืนนานเทาไร” ไดรับคําตอบวา มีกําหนดอายุ 1,000 ป 

ไมถึงกําหนดก็ไมตายและรักใครกันอยูอยางน้ีไมมีจืดจาง พระราชาทรงสดับแลวสลดพระทัย ทรงดําริ

วา “ชีวิตของเราสั้นกวาพวกกินนรมากนัก ไมควรทิ้งพระเทวีและราชสมบัติมาเที่ยวปา ควรกลับไป

บําเพ็ญกุศล” ครั้งทรงดําริแลวก็เสด็จกลับเขาเมือง ตรัสเลาเรื่องที่ทรงพบมาใหพระอัครมเหสีและขา

ราชบริพารฟง จากน้ัน พระองคก็ทรงบําเพ็ญกุศลอยูจนตลอดพระชนมายุ โดยไมประมาท ครั้น

สิ้นพระชนมแลว เสด็จอุบัติในเทวโลก ไมนาเช่ือวาเพียงชาติเดียว ไฟคือราคะ ไดเผาไหมกินนรสอง

สามีภรรยานานถึง 687 ป และจะเผาตอไปอีกกี่ชาติ นานเทาใด หาทราบไม 
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เหตุน้ัน ความยึดถือผูกพันกันดวย ราคะ คือ ความกําหนัดยินดี จึงเปนภัยอยางน้ี ผูไมเห็น

โทษของราคะตัณหา ยอมตกอยูในอํานาจของมาร ตองเวียนตายเวียนเกิดอยูตลอดกาลนาน ไมลวง

พนสงสารไปได ยอมตกไปตามกระแสของราคะ ติดอยูในกระแสของราคะเหมือนปลาติดขาย เพราะ

เหตุที่ไฟราคะไหมจิตใจของผูมีราคะใหเรารอน เปนทุกข ถาราคะมีกําลังก็สามารถถึงกระทําอกุศล

ทุจริต 10 ประการ มีปาณาติบาต เปนตน ได เพราะฉะน้ัน พระพุทธองคจึงตรัสวา ไฟเสมอดวยราคะ

ไมม ี

ราคะน้ัน เกิดข้ึนเพราะไดอารมณที่ชอบใจ ก็อารมณที่ชอบใจน้ัน มีอยูมากมายทั้งทางตา ทาง

หู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ เพราะฉะน้ันราคะความยินดีจึงเกิดข้ึนไดแทบทุกเวลานาที 

หากขาดสติ 

ราคะน้ันมิไดหมายเฉพาะ ความยินดีในเรื่องเพศเทาน้ัน แตรวมไปถึงความยินดีทุกชนิด ไมวา

จะยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่เรียกวา กามราคะ ยินดีในรูปฌาน ที่เรียกวา รูปราคะ หรือยินดี

ในอรูปฌาน ที่เรียกวา อรูปราคะ ยินดีในฌานของวิปสสนา ที่เรียกวา ธรรมราคะ ก็ช่ือวา ราคะ ความ

ยินดีทั้งสิ้น 

พระพุทธองคตรัสไววา ไฟคือราคะ หรือโลภะน้ันมีโทษนอยแตคลายชา ที่ตรัสเชนน้ัน ทรง

หมายเอาความยินดีธรรมดา เชน ความรักลูกเมีย การหาสามีภรรยาใหลูก เปนตนอันไมเปนเหตุใหไป

อบาย แตก็คลายไดชาเพราะยึดมั่นผูกพันกันทั้งในชาติน้ีและชาติตอไปนับไมถวน แมโลภะที่ตองการ

เกิดในที่ดี มีสวรรค เปนตน แลวทําใหบําเพ็ญกุศลเพื่อใหเกิดในที่ดีเหลาน้ัน ก็มีโทษนอย แตถาเปน

โลภะที่ถึงข้ันทําอกุศลทุจริต มีการฆาสัตว เปนตน ก็มีโทษมากเพราะนําเกิดในอบายได ดังน้ันไฟคือ

ราคะจึงเปนเหตุใหเราตองเวียนตายเวียนเกิดอยูตลอดกาลนานไมลวงพนสงสารไปได (อิศริยา นุตสาระ, 

2555, หนา 81) 

สรุปวา ราคะ มีโทษนอยแตคลายไดชา เกิดข้ึนแลวจะเปนสนิมใจ กัดกรอนใจอยูเปน

เวลานาน ที่เกิดมาจากความรูสึกที่เกิดความกําหนัดรักใครยินดี เปนตน 

4.1.3 วิเคราะหแนวทางแกไข  

วิเคราะหแนวทางแกไขสําหรับบุคคลมีปกติรักสวยรักงาม มีความกําหนัดยินดีในกามคุณ จะ

พึงแกดวยอสุภกัมมัฏฐาน 10 อยาง เพื่อทําใจใหปราศจากราคะ โดยเห็นรางกายของตนและคนอื่น

เปนของไมสวยงาม เต็มไปดวยของไมสะอาด มีนํ้ามูก นํ้าลาย เลือด หนอง ปสสาวะ และอุจจาระ 

ถอนความหมายวา สวยงามเสียได ดวยการเจริญอสุภกัมมัฏฐาน 10 ดังน้ี 

อสุภะ คือ การพิจารณารางกายตนเองและผูอื่น ใหเห็นวาเปนของไมงาม หมายความวา ต้ัง

สติกําหนดดูรางกายตนและรางกายผูอื่นใหเห็นวาเต็มไปดวยสิ่งหรือสวนที่โสโครกตาง ๆ คือ ผม ขน 

เล็บ ฟน หนัง เน้ือ เอ็น กระดูก เย่ือในกระดูก มาม หัวใจ ตับ พังพืด ไต ปอด ไสใหญ ไสนอย อาหาร

ใหม อาหารเกา ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อมันขน นํ้าตา เปลวมัน นํ้าลาย นํ้ามูก ไขขอ มูตร และ
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มันสมอง สวนตาง ๆ ของรางกายแตละสวน ๆ ลวนเปนของโสโครก นาเกลียด มีสีไมงาม สัณฐานก็ไม

นารัก มีกลิ่นเหม็นเนา สาบสาง ที่เกิดที่อยูก็เต็มไปดวยของสกปรกสะอิดสะเอียน สวนใด ๆ ที่อยู

ภายนอก เชน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ถาเจาของขยันชําระสะสางตกแตงก็พอดูได แตถาปลอยไวไม

ชําระแมเพียงวันเดียว ก็ยอมแสดงความสกปรกโสโครก เหม็นสาบ นาเกลียด ถาปลอยไวหลายวันก็ย่ิง

ทวีความนาเกลียดย่ิงข้ึน และหากสวนภายใน เชน นํ้าลาย นํ้ามูก มูตร คูถ ไหลเลอะเปยกเปอน

อวัยวะภายนอก เชน มือ เทา แขน ขา เปนตน ก็จะย่ิงเปนที่รังเกียจ แมตนเองก็ทนดูไมได ตองรีบ

ชําระลางทันที และหากวาเลือดหรือลําไสเปนตนทะลักไหลออกมาขางนอก ก็จะย่ิงนาเกลียดและนา

กลัว ไมนาอภิรมยชมช่ืนเลย 

การพิจารณากายใหเห็นเปนของไมงามนาเกลียดโสโครก ยอมเปนกัมมัฏฐานประการหน่ึง ซึ่ง

เหมาะแกผูเปนราคจริต มีปกติรักงาย และเปนที่สบายแกผูมีกามฉันทเปนเจาเรือน แมผูที่มิไดเจริญ

กัมมัฏฐาน เมื่อพิจารณากายเปนอสุภะ ไมสวยงาม เนืองนิตย ก็ยอมไมติดใจอยูในกายของตนและของ

คนอื่น เปลื้องความติดในกายออกเสียได ก็ยอมจะคลายความเดือนรอนใจเพราะกายเปนเหตุให

นอยลง  

อสุภะ คือ สิ่งที่ไมสวยงาม มีแตปฏิกูลนาเกลียดนาขยะแขยง ไดแก ซากศพตาง ๆ โดยเฉพาะ

ก็ซากศพในสภาพที่ตางกันมี 10 อยางคือ 

1) อุทฺธุมาตกาสุภ  ซากศพที่ข้ึนอืด 

2) วินีลกาสุภ  ซากศพที่มีสีเขียวคล้ํา คละดวยสีตาง ๆ 

3) วิปุพฺพกาสุภ  ซากศพที่มีนํ้าเหลืองนํ้าหนองไหลเย้ิมอยูทั่วไป 

4) วิจฺฉิทฺทกาสุภ  ซากศพที่ขาดกลางตัว เพราะถูกตัด 

5) วิกฺขายิตฺกาสุภ  ซากศพที่ถูกสัตวตาง ๆ เชน แรง กา สุนัข เปนตน จิกทิ้งกัดกิน 

6) วิกขิฺตฺตกาสุภ  ซากศพที่มีมือเทาและศีรษะหลุดจากกันแยกกันอยู 

7) หตวิกขิฺตฺตกาสุภ ซากศพที่ถูกศัตรูสับฟนเปนทอน ๆ กระจายอยูทั่วไป 

8) โลหิตฺกาสุภ  ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบ เรี่ยราดอยู 

9) ปุฬุวกาสุภ  ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ําเต็มไปหมด 

10) อฏกาสุภ ซากศพที่ยังเหลือแตทอนกระดูก (ฟน ดอกบัว, 2555, หนา 384) 

สรุปวา วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะ ราคะ แปลวาความกําหนัดยินดี ความ

พอใจ ความติดใจ หรือ ราคจริต หมายถึงพฤติกรรมของคนที่มีราคะเปนปกติ คือรักสวยรักงาม มี

กิริยาคือ ยืน เดิน น่ัง นอน เปนตนที่เรียบรอย น่ิมนวล ชอบสะอาด ทํากิจตาง ๆ ไมรีบรอน ชอบกิน

ของที่บรรจงจัด ชอบของหวาน มีอารมณสุนทรี ดูอะไรก็ดูนาน ละเอียดพิเคราะห อุปนิสัยเปนคนเจา

เลห ถือตัว แงงอน ชอบอวด ชอบยอ อยากไดหนาเปนตน ไฟคือราคะ มีโทษนอยแตคลายไดชา 
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เกิดข้ึนแลวจะเปนสนิมใจ กัดกรอนใจอยูเปนเวลานาน กรรมฐานคูปรับสําหรับแก คือ อสุภะ

กัมมัฏฐาน 10 อยาง และกายคตาสติ 

 

4.2 วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ  

วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะน้ัน ในที่น้ีจะไดวิเคราะหตามหัวขอคือ วิเคราะห

ความหมายของโทสะ วิเคราะหโทษของโทสะ และวิเคราะหแนวทางแกไข ดังตอไปน้ี 

4.2.1 วิเคราะหความหมายของโทสะ 

วิเคราะหความหมายของโทสะ คําวา โทส เปนภาษาบาลี สําเร็จรูปมาจาก ทุสฺ ธาตุ ลงใน

อรรถ อปฺปติยํ + ณ ปจจัย มีรูปวิเคราะหวา ทุสฺสนฺติ เอเตนาติ โทโส เครื่องประทุษราย ช่ือวาโทสะ 

ทุสฺสนํ วา โทโส หรือการประทุษราย ช่ือวาโทสะ (ลบ ณ พฤทธ์ิ อุ เปนโอ) 

โทส ศัพท มีอรรถ อยางคือ  โกธ ความโกรธ  คุเณตร โทษหรือความผดิ  

ทุส ธาตุ  มีอรรถ อยาง คือ  โทเส โกรธ  ปทุสฺสเน ประทุษราย  อปฺปติมฺหิ เกลียดชัง(พระ

มหาสมปอง มุทิโต) 2547, หนา 225) 

ความหมายของความโกรธน้ัน ดังที่มีผูใหความหมายไวสรุปไดความหมายโทสะหรือความ

โกรธน้ัน หมายถึงจิตคิดประทุษรายผูอื่น คือคิดที่จะทําใหผูอื่นไดรับอันตรายเสียหาย เชนทําใหเขา

บาดเจ็บ ทําใหเขาอับอาย ทําใหเขาเดือดรอน ทําใหเขาเสียทรัพย ความคิดดังกลาวน้ีสืบเน่ืองมาจาก

ตนเกิดความไมพอใจ (อรติ) ในฝายตรงกันขาม (ถาคิดรายเพราะเหตุอื่น เชนคิดจะยิงนกใหตายเพราะ

เห็นวาเปนกีฬาสนุกดี อยางน้ีเปนโมหะ เพราะนกตัวน้ันก็ไมเคยทําอะไรใหตัวขัดใจ แตถายิงเพราะ

โกรธที่มันลงมากินขาวในนาอยางน้ีเปนโทสะแท) 

ความเปนอกุศลมูล โทสะเปนกิเลสรายอยางหน่ึงที่เมื่อเกิดข้ึนมันจะทําลายทุกสิ่งทุกอยางใน

ตัวของผูน้ัน นับต้ังแตทําลายระบบความคิด ทําลายสุขภาพทั้งทางกายทางจิต ถาปลอยใหโทสะ

ครอบงําใจบอย ๆ ตนก็จะกลายเปนบุคคลประเภทมองอะไรในแงราย ชอบกอกรรมทําเข็ญเปน

อันตรายแกสังคม แมแรก ๆ จะไมกลาทํา แตนาน ๆ เขาก็จะกลาทําแมแตฆาคน(ปน มุทุกันต2539,

หนา 326) 

ในแตละวันความโกรธเกิดข้ึนตามเหตุปจจัย ความโกรธรุนแรงเปนการพูดราย ทํารายเปนการ

เพิ่มทุกข ในพจนานุกรมฉบับภาษาบาลี-ไทย แปลความหมายของความโกรธวา “ความโกรธความ

ประสงคราย, เจตนาราย, ความช่ัวชา, ความมุงราย, ความเกลียด,(มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ, 2535, หนา  81) 

ความโกรธเริ่มตนจากความคิดไมดีหรือตองการทําลายฝายตรงขามใหไดรับความเสียหายหรือให

เดือดรอน 
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สรุปวา ความเขาใจความหมายของความโกรธไดวา ความโกรธคือเจตสิกธรรมประเภทหน่ึงที่

ไมเบิกบาน ไมสดใส ไมแจมใส หอแหว ซึมเศรา หงอยเหงา มีความหงุดหงิดไมพอใจ ขุนเคือง มี

ลักษณะจิตที่ไมบริสุทธ์ิ รอนรน กระวนกระวาย กระสับกระสาย ทํารายจิตใหทุกขรอน ทําใหบุคคล

อื่นใหมีความทุกขไมสบายใจ เกิดจากจิตที่เปนเหตุอัน ไดแก อกุศลจิต ฉะน้ัน ความโกรธจึงเปนสภาพ

ของจิตที่ไมดีงาม เปนตน  

4.2.2 วิเคราะหโทษของโทสะ 

วิเคราะหโทษของโทสะน้ัน โทสะเมื่อเขาสิงจิตใจแลว จะมีอาการเหมือนนํ้ารอนที่เดือดพลาน 

โหด ดุราย ขัดเคืองขุนแคนอยูตลอดเวลา เผาใจใหกลัดกลุมรุมรอน เบงอํานาจออกมาถึงผิวหนัง ดัน

โลหิตข้ึนจนหนาตาแดงก่ําตอจากน้ันก็จะใชวาจาเบื้องตนและลงมือทุบตีชกตอยกันจนกระทั่งจับ

ศัตราวุธเขาประหัตประหารและกิเลสที่เปนบริวารของโทสะก็จะพากันเขารุมลอมกัดกินนิสัยใจคอจน

กรอนกัดกินเหล็กใหกรอนเสียไปฉะน้ัน 

โทสะคือ ความไมชอบใจ ความคิดราย คิดทําลายผูที่ทําใหตนโกรธ มีต้ังแตหยาบจนถึง

ละเอียด ดังน้ี 

พยาบาท ความผูกอาฆาต จองเวร อยากแกแคน ไมยอมอภัย บางทีขามภพขามชาติก็ยังไม

ยอม เชน พระเทวทัตผูกพยาบาทพระสัมมาสัม-พุทธเจาต้ังแตภพในอดีตมา 

โทสะ ความคิดราย คิดทําลาย เชน คิดจะฆา คิดจะเตะ คิดจะดา  คิดจะเผาบาน  คิดจะทํา

ใหอาย ฯลฯ 

โกธะ ความเดือดดาลใจ คือคิดโกรธแตยังไมถึงกับคิดทํารายใคร 

ปฏิฆะ ความขัดใจ เปนความไมพอใจลึก ๆ ยังไมถึงกับโกรธ แตมันขัดใจ 

รอนเพราะไฟคือโทสะน้ันอยางไรดูไดจากเรื่อง กกจูปมสูตร มัชฌิมนิกายมูลปณณาสก ขอ 

266 ในพระนครสาวัตถี มีหญิงแมเรือนคนหน่ึง ช่ือนาง เวเทหิกา เปนคนสงบเสงี่ยมออนโยนเรียบรอย 

เปนที่สรรเสริญของคนทั่วไป เกียรติคุณของนางขจรขจายไปไกลนางมีสาวใชคนหน่ึงช่ือวา กาลี เปน

คนขยันไมเกียจครานทําการงานดี นางกาลีใครจะทดลองดูวานายของตนเปนคนดี สมกับที่เขาเลาลือ

หรือไม วันหน่ึงจึงแกลงนอนต่ืนสาย ไมลุกข้ึน ทํางานแตเชาเหมือนเคย นางเวเทหิกาก็ถามวา เจาไม

สบายไปหรือ ตอบวานางมิไดเปนอะไร นางเวเทหิกาก็ตวาดวา อีคนช่ัว เมื่อไมไดเปนอะไรทําไมเอ็งจึง

นอนต่ืนสาย เมื่อวาดังน้ันแลวก็แสดงความโกรธ ขัดใจ ทําหนาบึ้ง 

นางกาลีก็คิดวา ที่ใคร ๆ วานายของเราไมโกรธน้ันไมจริง เพียงแตไมแสดงใหปรากฏเทาน้ัน 

คิดดังน้ันแลวก็ใครจะทดลองใหย่ิงข้ึน 

วันรุงข้ึน นางกาลีจึงแกลงนอนใหสายกวาวันกอน นางเวเทหิกาก็ถามเหมือนเดิมวาไมสบาย

ไปหรือ ครั้งไดรับคําตอบวาไมเปนอะไร ก็โกรธขัดใจแผดเสียงดาวาดวยถอยคําหยาบคาย นางกาลีก็

คิดวานายของเราไมใชไมมีความโกรธ หากแตไมแสดงใหปรากฏเทาน้ัน คิดแลวก็ทดลองใหย่ิงข้ึน 
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วันตอมา จึงลุกข้ึนสายกวาทุกวัน นางเวเทหิกาก็ตวาดวา อีกาลีตัวราย เจาเปนอะไรจึงต่ืน

สาย นางกาลีก็ตอบวาไมไดเปนอะไร นางเวเทหิกาโกรธจัด ควาลิ่มประตูปาศีรษะนางกาลีแตก เลือด

ไหลโทรม นางกาลีก็ออกจากบานเที่ยวโพนทนาใหคนบานใกลเรือนเคียงไดทราบการกระทําของนาง

เวเทหิกาน้ัน ต้ังแตน้ันมาก็เปนที่เลาลือกันไปทั่ววานางเวเทหิกาเปนคนดุราย ไมออนโดย ไมสงบ

เสงี่ยม ข้ีโกรธ 

การที่นางเวเทหิกา ตองเสื่อมจากความยกยองสรรเสริญของคนทั้งหลาย ก็เพราะโทสะ ความ

โกรธ โทสะจึงเปนไฟอยางน้ี 

ความโกรธน้ันเกิดข้ึน เพราะไดกระทบกระทั่งกับอารมณที่ไมชอบใจ ไมถูกใจ เมื่อเกิดข้ึนกับ

ผูใดแลว ผูน้ันยอมลืมตัว ลงมือทําสิ่งที่ไมเคยทําได ความโกรธปดบังปญญาเสียสิ้น ขาดการพิจารณา

วาอะไรถูก อะไรควร หากความโกรธน้ันรุนแรง ก็อาจฆาพอ ฆาแม ทํารายผูมีพระคุณยอมฆาและทํา

รายไดแมแตตนเอง ตลอดจนทําอะไรที่รายแรงเปนบาปอกุศลไดทั้งสิ้น 

โทสะน้ัน มิไดหมายความเฉพาะความโกรธเทาน้ัน แมความที่จิตใจไมปลอดโปรง ไมแชมช่ืน 

ขุนมัว ก็ช่ือวาโทสะ แตเปนโทสะที่ไมรุนแรง ไมทําใหผูอื่นเดือดรอน แตก็ทําใหตนเองเดือดรอน ไม

สบายใจ แมความริษยาไมอยากเห็นใครไดดี หรือดีกวา ก็อาศัยความไมชอบใจเชนกัน 

จาก โกธนาสูตร (องฺ.สตฺตก. เลม 37 ขอ 61 หนา 207) พระพุทธองคตรัสวา “คนที่โกรธกัน

ยอมปรารถนาใหคนที่ตนโกรธ มีผิวพรรณทราม 1 ใหนอนเปนทุกข 1 อยามีความเจริญ 1 อยามีโภค

สมบัติ 1 อยามียศ 1 อยามีมิตร 1 เมื่อตายไปพึงเขาถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 1” 

พระพุทธองคทรงแสดง สภาพของคนโกรธไววา “คนโกรธยอมมีผิวพรรณทราม ยอมนอน

เปนทุกข ไดรับสิ่งที่เปนประโยชนแลว กลับปฏิบัติสิ่งที่ไมเปนประโยชนทําปาณาติบาตดวยกายและ

ดวยวาจา ยอมถึงความเสื่อมทรัพย ผูมัวเมาดวยความโกรธ ยอมถึงความไมมียศ ญาติมิตร สหาย ยอม

หลีกเวนคนโกรธเสียหางไกล คนโกรธยอมรูจักความเจริญ ทําจิตใหกําเริบ ภัยที่เกิดมาจากภายในน้ัน 

คนโกรธยอมไมรูสึก ความโกรธยอมรูอรรถไมเห็นธรรม ความโกรธยอมครอบงํานรชนในขณะใดความ

มืดต้ือยอมมีในขณะน้ัน คนโกรธยอมกอกรรมที่ทําไดยาก เหมือนทําไดงาย ภายหลังเมื่อหายโกรธแลว 

เขายอมเดือดรอนเหมือนถูกไฟไหม คนโกรธยอมแสดงความเกอยากกอน เหมือนไฟแสดงควันกอน ใน

กาลใด ความโกรธเกิดข้ึน ในกาลน้ันคนโกรธยอมไมมีหิริ ไมมีโอตตัปปะ และไมมีความเคารพ คนทีมี

ความโกรธครอบงํายอมไมมีความสวางแมแตนอย”  

ใน (องฺ.สตฺตก. เลม 37 ขอ 61 หนา 207) กลาววา คนโกรธฆาบิดาได ฆามารดาของตนก็ได 

ฆาพระขีณาสพก็ได ฆาปุถุชนก็ได ลูกที่มารดาเลี้ยงไวจนลืมตาดูโลกน้ี ลูกเชนน้ันกิเลสหยาบชา โกรธ

ข้ึนยอมฆาแมมารดาน้ันผูใหชีวิตความเปนอยูได 

จริงอยู สัตวเหลาน้ันมีตนเปนเครื่องเปรียบเทียบ เพราะตนเปนที่รักอยางย่ิง คนโกรธ

หมกหมุนในอารมณตาง ๆ มีรูปเปนตน ยอมฆาตัวเองไดเพราะเหตุตาง ๆ ยอมฆาตัวเองดวยตายบาง 
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กินยาพิษบาง เอาเชือกผูกคอตายบาง โดดเขาตายบาง คนเหลาน้ันเมื่อกระทํากรรมอันมีแตความ

เสื่อม และทําลายตนก็ไมรูสึก ความเสื่อมเกิดแตความโกรธ ตามที่กลาวมาน้ีเปนบวงของมัจจุราช มีถํ้า

เปนที่อยูอาศัย (คือ อาศัยหทยวัตถุ) 

บุคคลผูมักโกรธ มีการฝกตนคือปญญา ความเพียร และสัมมาทิฏฐิ พึงตัดความโกรธน้ันขาด

ได บัณฑิตพึงตัดอกุศลธรรมแตละอยางเสียใหขาด พึงศึกษาในธรรม (คือสมถและวิปสสนา) เหมือน

อยางน้ัน เธอทั้งหลายปรารถนาอยูวาขอความเปนผูปราศจากความโกรธ ไมมีความคับแคนใจ 

ปราศจากความโลภ ไมมีริษยา ฝกฝนตนแลว ละความโกรธได เปนผูไมมีอาสวะจักปรินิพพาน 

ทุกคนคงเคยเปนอยางน้ี ไมอยางใดก็อยางหน่ึง ความโกรธจึงนากลัว พาไปอบายไดงาย 

นัก แตถาเห็นโทษของความโกรธ ก็เปนพระอรหันตได ดังเรื่องน้ี จากธนัญชานีสูตร (สํ.ส. เลม 25  

ขอ 626-630 หนา 222-224) 

ธนัญชานีพราหมณ เปนมิจฉาทิฏฐิแตมีภรรยาเปนพระโสดาบัน วันหน่ึงไดเชิญพราหมณ 500 

คนมาเลี้ยง นางพราหมณีภรรยาก็ไดชวยสามีเลี้ยงดูพวกพราหมณเหลาน้ันดวย แตเกิดกาวเทาพลาด 

ลื่นลมลง จึงเปลงอุทานข้ึน 3 ครั้งวา “นโมตสฺสภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบนอมแดพระ

ผูมีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคน้ัน” ธนัญชานีพราหมณโกรธ จึงไปเฝาพระผูมีพระภาค

เจาทูลถามวา บุคคลฆาอะไรไดยอมนอนเปนสุข ฆาอะไรไดยอมไมเศราโศก ขาแตพระโคดม พระองค

ยอมชอบใจการฆาธรรมอะไรอันเปนธรรมเอก 

พระผูมีพระภาคเจา ตรัสตอบวา “บุคคลฆาความโกรธไดแลวยอมนอนเปนสุข ฆาความโกรธ

ไดแลวยอมไมเศราโศก พระอริยเจาสรรเสริญการฆาความโกรธ อันมีรากเปนพิษมียอดหวาน 

เพราะวาบุคคลฆาความโกรธน้ันไดแลว ยอมไมเศราโศก” 

ธนัญชานีพราหมณฟงแลวเขาใจแจมแจง ถึงกับขอถึงพระผูมีพระภาคเจา พระธรรม และ

พระสงฆเปนสรณะกับทูลขอบรรพชาอุปสมบท ซึ่งเมื่อบรรพชาอุปสมบทแลว ไมนานก็ไดบรรลุเปน

พระอรหันต 

พระองคทรงแสดงวา ความโกรธมีรากเปนพิษ มียอดหวานน้ัน เพราะความโกรธเมื่อแรก

เกิดข้ึน ทําใหจิตใจเรารอน ขุนมัว กระวนกระวาย ใครที่จะทําอะไรใหสาสมกับที่โกรธ เชน อยากตี 

อยากดาวาใหสมใจ ครั้นทําไดดังใจแลวก็รูสึกโลงอก สบายใจ อยางนอยแมทําอะไรใหสมใจไมได 

เพียงไดถายทอดความโกรธของตนใหคนอื่นรับรูดวย ก็ยังสบายใจหายหนักอก 

คําวา ราก จึงหมายถึง ความโกรธเบื้องตนเมื่อแรกเกิด 

คําวา ยอด หมายถึง ความโกรธบั้นปลายที่ระงับลงเพราะไดทําอะไรลงไปสมใจแลว 

ความโกรธจึงมีรากเปนพิษ มียอดหวานอยางน้ี ดวยเหตุน้ัน พระพุทธองคจึงตรัสวา “ผูที่ฆา

ความโกรธไดแลวยอมนอนเปนสุข คือไมตองนอนกระวนกระวาย กระสับกระสาย หวาดผวาเปนทุกข 

เพราะความโกรธรบกวน” พระพุทธองคจึงตรัสวา โทสะมีโทษมาก แตคลายไดเร็วที่วามีโทษมากน้ัน 
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เพราะโทสะนําไปอบายไดงาย ที่วาคลายไดเร็วน้ัน เพราะเมื่อไดทําอะไรสมใจแลว ความโกรธน้ันก็

บรรเทาหรือหายไป 

เวลาโกรธแสดงออก จะแสดงออก 3 ขั้นคือ 

ข้ันที่ 1 เบื้องตนที่สุดแสดงออกเหมือนนํ้าปุด ๆ อยูในตัวเราหรือเหมือนงูเหาที่มีใครมาทําให

มันต่ืน หงุดหงิด ฉุนเฉียว ใครพูดผิดหู หรือรถติด หรือลูกกําลังรองไห โทรศัพทไปเขาไมรับเกิดอาการ

ฉุนเฉียวข้ึนมา ผูเขียนเช่ือมั่นวาทุกคนเคยเปน แตมีไมกี่คนเทาน้ันที่รูสึกตัว น่ันคืออาการเบื้องตนของ

คนโกรธ ถาเราเห็นอาการเบื้องตนของความโกรธแลวตัด “ฉับ” ลงไปในทันทีความโกรธจะเติบโต

ไมได แตถาเราไมเห็นมันกอน มันจะเติบโตเปนอีกข้ัน น่ันคือ 

ข้ันที่ 2 เปรียบเสมือนงูเหาที่ชูคอแผพังพานข้ึนมา จองที่จะฉก ถาข้ันน้ีเกิดข้ึน จะสังเกตเห็น

ไดวาหนาของเราจะแดงเสียงของเราจะสั่น ตาจะถลน หายใจแรง และหัวใจเตนแรง เราจะเริ่มกําหมัด 

พอเราเริ่มกําหมัด สังเกตดูวาความโกรธมันจะว่ิงพลานอยูในตัวเรา มันพยายามจะหาที่ออก เราตอง

ระวังอยาใหความโกรธหลุดออกมาทางตา ทางมือ ทางคําพูด 

ข้ันที่ 3 ถาเปนงูก็คือฉกหรือกัดทันที ถาเปนสุนัขก็กระโดงับ ในชีวิตน้ีเราเคยเปนงูที่ฉกใคร

ดวยความโกรธมาบางหรือเปลา มือของเราแทนที่จะใชโอบกอด เคยตบใครมาบางแลว ดวงตาของเรา

ซึ่งเปนหนาตางของดวงใจ เราเคยใชมันคุกคามใครเพราะความโกรธบางไหม คําพูดของเราที่สามารถ

ทําใหคนอบอุนไดสามฤดูหนาว เราเคยพูดทําใหใครอยากฆาตัวตายบางหรือเปลา อุปกรณพื้นฐาน

อยางเชน ชอนสอม เคยตักอาหารเขาปาก เราเคยเอาไปทิ่มใครมาแลวหรือไม โทรศัพทที่เราเคยใชอยู

ทุกวันบางครั้งเราเคยใชปาหัวใครบางหรือเปลา ถาเราเคยทําสิ่งเหลาน้ี แสดงวาเราถูกความโกรธ

จัดการเรียบรอยแลว 

คนที่ถูกความโกรธเลนงานกม็ีสามประเภทเชนเดียวกัน 

1. เหมอืนกับรอยขีดบนผืนนํ้า โกรธปุบหายปบ 

2. เหมอืนรอยขีดบนผืนทราย ขีดทิ้งไวพอคลื่นสาดซัดมาก็หายไป 

3. เหมือนรอยขีดบนแผนหิน เชนเดียวกับศิลาจารึก รอยวันพันป ฝนตกแดดสอง ไมเคย

เลือนหาย 

ลองทบทวนดูซิวา เวลาความโกรธเกิดข้ึนกับเรา เราเปนคนชนิดไหนใน 3 ประเภทน้ัน เปน

ประเภทรอยขีดบนผืนนํ้า รอยขีดบนผืนทราย หรือวาเปนรอยขีดบนศิลา 

อานุภาพของความโกรธ 

ความโกรธน้ัน เปนสิ่งที่ไมมีตัวตน แมวามันจะเปนกลุมของพลังงานที่เกิดข้ึนเมื่อมีเหตุปจจยัก็

จริงอยู แตเมื่อมันเกิดข้ึนในใจของเราจะมีอานุภาพในการทําลายลางย่ิงกวาอาวุธนิวเคลียร เพราะถา

ไมมีความโกรธ อาวุธเหลาน้ันจะถูกเก็บไวอยางเงียบสงบ อาจถูกจัดเก็บไวเปนเวลาถึงรอยหรือสอง
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รอยปก็ได โดยที่ไมตองทําใหใครเสียชีวิต แตความโกรธน้ันพอมันระเบิดข้ึนมา มันจะไปหยิบอาวุธ

เหลาน้ันนําไปทํารายคนอื่น 

ฉะน้ัน อาวุธที่รายแรงที่สุดไมไดอยูขางนอกแตอยูขางในเปนเรื่องนาเศราที่เรารูวาเราจัดการ

ความโกรธไดแตไมเคยมีใครบอกเราถึงเรื่องน้ี 

อยารดน้ําใหความโกรธ 

ความโกรธน้ันเกิดข้ึนงาย ๆ ก็เพราะมันมีเช้ือออน ๆ อยูแลวในใจของเราแตละคน เช้ือออน ๆ 

เหลาน้ีทานเรียกวา “อนุสัย” แปลวา “กิเลสที่นอนเน่ืองอยูในสันดาน” ทางฝายมหายานเรียกวา 

“อาลยวัญญาณ” ในเมื่อเช้ือน้ันมีอยูแลว พอใครไปรดนํ้าเขาเทาน้ัน เช้ือน้ีก็จะงอกงาม เติบโตข้ึนมา แต

ถาไมมีคนมารดนํ้า มันก็จะอยูตอไปอยางน้ัน ศักยภาพที่จะงอกน้ันมีอยู รอแคเหตุปจจัยที่เกื้อกูลเทาน้ัน 

ดังน้ัน ความโกรธก็เปนเชนเดียวกัน ตัวเช้ือมีอยูแลวในใจของเรา แตถาไมมีเหตุปจจัยมา

กระทบ มันก็น่ิงอยู ไมเปนอันตรายกับใคร แตถาเราไปรดนํ้าใหความโกรธ เชน พูดจาเสียดสี กระแนะ

กระแหน ไมใหเกียรติ ยุใหรําตําใหรั่ว ตอปากตอคํา ใสรายปายสี อาการเหลาน้ีจะไปกระตุนเช้ือแหง

ความรุนแรงที่แฝงอยูขางในจิตสํานึกใหเติบโตอยางรวดเร็ว จนพุงพรวดออกมาเปนการฟาดหัวฟาด

หางทางกาย วาจา หนักหนอยก็ถึงข้ันทํารายกันดวยขาวของหรืออาวุธ 

คนเราเวลาโกรธเคยลองสังเกตไหม เจาตัวโกรธมันจะหาทางออกจากที่ต้ังของมันมาแสดง

อานุภาพใหได ถาออกทางตา ตาจะโตเหมือนไขหาน ถามันออกที่หนา หนาก็จะบึ้งตึง บูดเบี้ยว หรือ

เย็นชา เสนเลือดจะปูดโปน ตัวจะสั่น ถาออกทางเสียง เสียงจะสั่น เวลาโกรธลองสังเกตดูวามันจะออก

ทางไหน อยางไรเสียมันก็จะหาทางออกจนได ผูวิจัยใหขอสังเกต เวลาที่ความโกรธกําลังจะหาทางออก 

อยาใหมันออกซึ่ง ๆ หนา แตตองหาวิธีใหมันออกทางอื่น เชน เดินเขาหองนํ้าไปเลย ลางหองนํ้า ออก

แรง ๆ ขัดแรง ๆ ใหมันออกตรงน้ัน จนกระทั่งวาพลังความโกรธคอย ๆ ละลายออกมา จนกลายเปน

พลังงานที่ไมเหลือความรุนแรงอีกตอไป 

ขอเปรียบเทียบ ตึกสูง ๆ มันจะมีสายลอฟา เมื่อพลังไฟฟามามันก็จะลอลงสูดิน ความโกรธ

ของเราเปรียบเสมือนฟาผา ถาไมมีสายดินเราก็จะไปผาคนอื่นเขา เพราะฉะน้ัน เวลาที่ความโกรธปะทุ 

เราแปรเปลี่ยนใหมันลงสายดิน อยาใหมันเปนฟาผาใครเปนอันขาด 

โกรธขึ้นมาสิ่งสรรพาคืออาวุธ 

ความโกรธเปนพลังงานชนิดหน่ึงที่แรงมาก ๆ ถึงข้ันที่วาฆาคนไดไมวาจะเปนมีด ชอนสอม 

แกวนํ้า จาน ชาม ถวย ของพวกน้ีเวลาปกติไมมีอันตราย มือเรา เทาเรา ตัวเรา หัวเรา ตามปกติไมมี

อันตราย แตถาองคความโกรธลงประทับ ก็เหมือนราหูอมจันทรคืออมตัวเราไปครึ่งตัว ของที่ไมมี

อันตรายจะกลายเปนสิ่งของอันตรายทั้งหมด หัวของเราปกติเปนที่อยูของมันสมอง สติปญญา แต

เวลาเราโกรธกันข้ึนมา เราใชหัวโขกหรือโหมงคนที่เราโกรธก็ไดดังเชน ซีเนดีน ซีดาน (zine dine 

zidane) นักฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสโกรธ มาเตรัซซี่ เอาหัวไปโหมงมาเตรัซซี่ (marco materazzi) 
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กลางสนามฟุตบอล ในการแขงฟุตบอลโลกป 2006 (พ.ศ. 2549) รอบชิงชนะเลิศ ระหวางทีมชาติ

ฝรั่งเศสกับทีมชาติอิตาลี ซีเนดีน ซีดาน ไมสนใจฟุตบอลแลวเพราะความโกรธเขาครอบงํา พอโหมงมา

เตรัซซี่เสร็จก็ไดใบแดงถูกใหออกจากสนาม นับแตน้ันชะตาของซีดานก็อยูในชวงขาลงเพียงเพราะเขา

ควบคุมความโกรธไมได 

อวัยวะตาง ๆ ของคนเรา เชน ตาของเรา เวลาเรารักกัน เราสบตากันแลวรูสึกดีมากเพราะวา

ดวงตาเปนหนาตางของดวงใจ แตเวลาโกรธกัน คนสองคนอาจใชตาเผาไหมอีกฝายหน่ึงไดอยางนา

ประหว่ันพรั่นพรึงเปนที่สุด 

ฟนของเรา ปกติใชบดเค้ียวอาหาร แตเวลาโกรธข้ึนมาเราอาจใชงับหูคนอื่นได เหมือนอยาง 

ไมค ไทสัน mike Tyson โกรธคูชกข้ึนมาก็งับหู 

มือของเรา เวลารักกันใชตระกองกอดกันอยางมีความสุขใชประคองสองแกมของคนรัก “ทีร่กั 

แกมเอเปนสีชมพูดังกับลูกเชอรรี่” แตพอโกรธข้ึนมา มือเดียวกันน้ีเองที่สามารถตบตีทํารายอีกฝายได 

สองเทาของเรา ตามปกติใชเดินไปวัด เดินไปทําคุณงามความดี เดินไปทํางานหาเงินมาเลี้ยง

ลูกและภรรยา แตพอโกรธข้ึนมา ใชสองเทาเตะภรรยาจนทรุดคาที่เหมือนเตะกระสอบทราย 

พอ แม ลูกที่อยูดวยกันในบาน ตอนที่ยังดี ๆ กันอยูเคยไปเลือกซื้อขาวของเครื่องประดับมา

ไวในบาน จัดมุมโนน จัดมุมน้ีอยางสวยงาม ดวยความสมัครสมานสามัคคี แตเช่ือไหมวาเวลาทะเลาะ

กัน โกรธกันข้ึนมา ขาวของที่เราเคยชวยกันซื้อระหวางพอ แม ลูก สามี ภรรยาน่ันแหละ ตางฝายตาง

ก็หยิบข้ึนมาขวางปากันจนหัวรางขางแตก กลายเปนอาวุธทํารายคนที่เรารักไปไดอยางไมนาเช่ือ 

คูสามี – ภรรยาที่นอนเตียงเดียวกัน เวลาโกรธกันข้ึนมาโคมไฟบนหัวเตียงอาจกลายเปน

กระบองช้ันดีทุบอีกฝายหน่ึงก็ได 

ชอนสอม ปกติเราใชเปนอุปกรณเพื่อกินอาหารอยูทุกวันกลายเปนของที่มีจิตวิญญาณลกุพรบึ

ข้ึนมาเวลาทะเลาะกันในวงขาว อีกฝายหน่ึงอาจหยิบมันมาเสียบคอของคูตอสู หรือปกไปในดวงตา

ของคนทีท่ําใหเราโกรธทันทีทันใดก็ได 

แกวนํ้า ตามปกติใชใสนํ้าไวรับรองแขก แตพอโกรธข้ึนมาแลว แกวเดียวกันน้ีใชปาหัวแขกได

เหมือนกัน 

เครื่องประดับเครื่องแตงกาย ดังเชน ผาพันคอที่เราซื้อใหแฟน สีสวยเลือกมาดวยตนเอง แต

เวลาโกรธข้ึนมาอาจใชรัดคอไดเลย เข็มขัดที่เราใชแตงตัว โกรธข้ึนมาก็ใชฟาด กลายเปนวาของทุก

อยางเวลาโกรธข้ึนมาใชเปนอาวุธไดทั้งหมด 

สติกับความโกรธ 

สถานที่ใดมีความโกรธ ที่น่ันไมมีสติที่ใดมีสติ ที่น่ันไมมีความโกรธ ความโกรธเปรียบเสมือน

หนู สติเปรียบเสมือนแมว ที่ใดมีแมวที่น่ันไมมีหนู ที่ใดมีหนูที่น่ันไมมีแมว ฉะน้ัน สติจึงเปนธรรมซึ่งใช

เปนคูปรับกับความโกรธไดเปนอยางดี ถาเราอยากจะหนีความโกรธ เราก็ควรฝกสติในทุก ๆ อิริยาบถ 
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เมื่อเรามีสติอยูในทุกอิริยาบถ ก็คือเรามีความต่ืนรูอยูในทุกอิริยาบถ จิตของเราที่มีความต่ืนรูเปน

อารมณแลว ก็ไมมีพื้นที่วางสําหรับที่ความโกรธจะแทรกตัวเขามา ดังน้ัน จึงสรุปเปนหลักไดอยางหน่ึง

วา ใครโกรธ คนน้ันกําลังขาดสติ 

สาเหตุแหงความโกรธน้ันมีมากมาย ไมเฉพาะการถูกกระตุนจากฝายตรงขาม หรือการ

กระทบกระทั่งกันในเวลาทํางาน หรือในชีวิตประจําวันเทาน้ัน บางทีการไมไดรับความเปนธรรมใน

เรื่องใดเรื่องหน่ึง เชน ไมไดรับความเปนธรรมทางกฎหมายทางการเมือง ทางสังคม ทางเศรษฐกิจ ทาง

สีผิว ทางการทํางานก็เปนสาเหตุของความโกรธไดเหมือนกัน 

ความโกรธที่เกิดข้ึนจากการรูสึกวาตนไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องใดเรื่องหน่ึงน้ัน ถามัน

ประทุข้ึนมาแลว จะกลายเปนความโกรธที่นากลัวมาก เพราะมันมักจะเปนความโกรธขนาดมหภาคทีม่ี

แนวรวมเยอะ เชน การที่ผูหญิงผิวสีคนหน่ึงในสหรัฐอเมริกาถูกคนขาวขับไลลงจากรถประจําทางทั้ง ๆ  

ที่เธอมีสิทธ์ิที่จะน่ังรถคันน้ันเหมือนคนอื่น เมื่อเธอรูสึกวาตนเองถูกกระทําและไมไดรับความเปนธรรม 

เธอจึงเดินหนาฟองรองตอศาล พอเรื่องน้ีถูกรายงานออกไปทางหนาหนังสือพิมพ ก็เลยกลายเปนขาว

ใหญที่ทําใหคนผิวสีในสหรัฐอเมริกาโกรธ ตนกลายเปนความโกรธมวลรวมประชาชาติ 

จากน้ัน คนผิวดําทั้งประเทศนัดหยุดงาน และหันมารวมตัวกันเดินทางไกลเขาไปยังเมือง

หลวงของสหรัฐอเมริกาเพื่อเรียกรองความเสมอภาคระหวางผิวดํากับผิวขาว เหตุการณน้ีกอใหเกิด

ความรุนแรง แระทบกระทั่งกัน จนมีคนบาดเจ็บลมตายมากมายแตในทายที่สุด รัฐบาลก็ตองตรา

พระราชบัญญัติรับรองสิทธ์ิของคนดําใหเทาเทียมกับคนผิวขาว อยาไรก็ดี ปญหาน้ีก็สงผลใหหัวหนา

ผูนําขบวนการของคนผิวสีคือ ดร.มารติน ลูเธอร คิง จูเนียร (martin luther king jr.) ถูกลอบสังหาร 

การไมไดรับความเปนธรรมนับเปนอีกสาเหตุหน่ึงของความโกรธ และเปนสาเหตุที่นากลัว

มาก เพราะความโกรธระดับน้ีไมสามารถจัดการไดงาย ๆ เหมือนความโกรธของปจเจกบุคคลความ

โกรธที่มีรากฐานมาจากความอยุติธรรมทางสังคม สังคมน้ัน ๆ จะตองหาวิธีรวมมือกันแกอยางย่ังยืน

ดวยวิธีการทางการเมือง หรือดวยการปฏิรูปโครงสรางของสังคมใหเกิดความยุติธรรมสําหรับคนทุกช้ัน 

มิเชนน้ันแลว ความอยุติธรรมที่ยังเหลืออยูก็จะหมักหมมกลายเปนสาเหตุของความโกรธที่นา

สะพรึงกลัวอยูตอไป 

ความโกรธของประชาชาติอยางน้ี ตองการการเจริญสติรวมกันของคนทั้งชาติ ไมอาจแกไขได

ดวยการมีสติของคนเพียงคนเดียว เคยมีโยมคนหน่ึงมาเลาเรื่องเกี่ยวกับความโกรธใหฟงวาชายคนหน่ึง 

เปนลูกหลานของผูอันมีจะกินในสังคมไทยวันหยุดสุดสัปดาหของครอบครัว เขามักจะพาภรรยาและ

ลูกไปเที่ยวและพักผอนที่พัทยา ระหวางที่ขับรถผานไปแถวบางนาไดไมนาน จู ๆ ก็มีรถบรรทุกสิบลอ

คันหน่ึงแซงข้ึนมาแลวหักปาดหนารถของเขา ผูชายคนน้ีซึ่งตนวาเปนลูกคนมีช่ือเสียงในสังคมโกรธ

มาก เหยียบคันเรงตามข้ึนไปแลวหักฉับตัดหนารถสิบลอดวยความรวดเร็วชนิดที่ไมมีใครคาดคิด เขา

เปดเกะเก็บของในรถแลวหยิบปนสั้นข้ึนมา ทุกอยางดําเนินไปอยางรวดเร็วมาก มารูสึกตัวอีกทีก็ตอน
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ที่ตัวเขาเองกําลังเอาปนจอขมับของคนขับรถสิบลอแลว ภรรยาซึ่งน่ังกอดลูกที่กําลังหลับอยูบนตัก

ภายในรถเห็นเหตุการณดังน้ันเขา เธอรีบวางลูกไวบนเบาะ แลวเปดประตูรถออกว่ิงตามสามีไป 

ตะโกนถามวา “พี่จะทําอะไร” 

คําวา “พี่จะทําอะไร” เหมือนเสียงระฆังหมดยกดังข้ึนผูชายคนน้ันรูสึกตัวชาไปทั้งตัว เขาลด

มือลง ลดปนลง สั่นจนเหงื่อออกเต็มมือ ในขณะที่คนขับสิบลอก็กลัวจนตัวสั่น ปากคอ แมแตจะขยับ

พูดก็ทําไมได ภรรยาคอย ๆ จูงแขนสามีใหกลับไปน่ังในรถดังเดิม ผูชายคนน้ีขับรถตอไมได ภรรยาจึง

เปนฝายขับแทน 

ในระหวางน่ังรถไปดวยกันน้ัน ภรรยาก็ถามวา “เมื่อครูน้ีพี่จะทําอะไร” 

สามีตอบวา “พี่ก็ไมรูเหมือนกันวาทําไปไดอยางไร” 

จากเหตุการณน้ี เราเห็นอานุภาพของความโกรธไหม กี่คนแลวที่พอความโกรธมันเกิดข้ึนและ

ผลุนผลันลั่นไกทํารายคนอื่นออกไป น่ีเปนกรณีที่เกิดข้ึนจริง ถาผูหญิงที่เปนภรรยาต้ังสติไมได และไม

รีบออกไปจากรถเพื่อตะโกนถามเตือนสามี สวนตัวเขาเองก็คงจะตองรับโทษหรือไมก็ถูกประหารชีวิต 

เห็นไหมวาความโกรธมันมีพลังรุนแรงขนาดน้ี 

ดวยเหตุน้ี ความโกรธเมื่อเกิดข้ึนแลวทําใหบานแตกก็ได ทําใหครอบครัวแตกก็ได ทําให

สํานักงานแตกก็ได ทําใหเพื่อนแตกจากเพื่อนก็ได ทําใหขาวของแตกกระจายก็ได ทําใหประเทศแตกก็

ได และทําใหโลกน้ีแตกก็ได ผูวิจัยเช่ือวาในฐานะปุถุชน ทุกคนตองเคยโกรธมาแลวกําลังโกรธอยู และ

จะโกรธอีกในอนาคต และรูดีวาความโกรธทําใหเราเจ็บปวดแคไหน ดังน้ัน ถาความโกรธเกิดข้ึน จง

อยาว่ิงตามความโกรธ และอยาเก็บความโกรธใสไวในขวดโหลเหมือนเราดองผลไมไวในขวดโหล เมื่อ

ความโกรธเกิดข้ึน เราตองจัดการมันกอน เพราะถาทิ้งไวเราจะถูกมันจัดการ 

คนทุกคนที่รูจักวิธีจัดการกับความโกรธน้ัน อายุของความโกรธจะสั้นลง ๆ เชน กอนหนาน้ี

โกรธข้ึนมาทีหน่ึง อารมณโกรธคางอยูหลายวัน สลัดอยางไรก็ไมหลุด แตพอมาเรียนรูวิธีการจัดการ

ความโกรธแลว อายุของความโกรธก็จะสั้นลงมา จากหลายวันเหลือเพียงหน่ึงวัน ครึ่งวัน หลายช่ัวโมง 

เหลืองเพียงหน่ึงช่ัวโมง ครึ่งช่ัวโมง สิบนาที หานาที นาทีเดียว หรือที่ดีที่สุดเหลือแคเพียง “ขณะจิต

เดียว” คือ วาบข้ึนมาแลวก็อันตรธานไป เพราะสติไปรูทันการกอตัวของมันเสียกอน (ว.ชิรเมธี, 2555, 

หนา 89-92) 

4.2.3 วิเคราะหแนวทางแกไข 

วิเคราะหแนวทางแกไขของความโกรธน้ันนอกจากจะเจริญดวยอัปปมัญญากรรมฐาน คือ

พรหมวิหาร 4 มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาเปนตนแลว พระธรรมปฎก ไดนําเสนอแนวคิดเรื่อง 

วิธีทําใหหายโกรธไวในหนังสือทําอยางไรจะหายโกรธ เพื่อจะไดนําไปเปนขอปฏิบัติสําหรับแกความ

โกรธ โดยแบงเปนหัวขอ ดังน้ี 
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1) นึกถึงผลเสียของความเปนคนมักโกรธ เชน  

ก. สอนตนเองใหนึกถึงวา พระพุทธเจาของเราทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ และทรงสอนชาว

พุทธใหเปนคนมีเมตตา เรามัวเมาโกรธอยู ไมระงับความโกรธเสีย เปนการไมปฏิบัติตามคําสอนของ

พระองค 

ข. พระพุทธเจาตรัสสอนวา คนโกรธเขากอนก็นับวาเลวอยูแลว คนที่ไมมีสติรูเทาทัน หลง

โกรธตอบเขาอีก ก็เทากับสรางความเลวใหยืดยาวเพิ่มมากข้ึน 

ค. เขาโกรธมา เราไมโกรธตอบไป อยางน้ีเรียกวา ชนะสงครามแลวที่ชนะไดยาก เมื่อรูวา

อีกฝายหน่ึงเขาขุนเคืองข้ึนมาแลว เรามีสติระงับใจไวเสีย ไมเคืองตอบ จะช่ือวาเปนผูทําประโยชน

ใหแกทั้งสองฝาย 

2) พิจารณาโทษของความโกรธ โทษของความโกรธน้ันมีแตกอใหเกิดความเสียหายและความ

พินาศ ไมมีผลดีอะไรเลย จึงควรฆาความโกรธทิ้งเสีย อยาเก็บเอาไวเลย ฆาอะไรอื่นแลวอาจจะตองมา

นอนทุกข แต “ฆาความโกรธแลวนอนเปนสุข ฆาความโกรธแลวไมโศกเศราเลย” 

3) นึกถึงความดีของคนที่เราโกรธ ธรรมดาคนเราน้ัน วาโดยทั่วไปแตละคน ๆ ยอมมีขอดีบาง 

ขอเสียบาง มากบางนอยบาง จะหาคนดีครบถวนบริบูรณไมมีขอบกพรองเลย คงหาไมไดหรือแทบไมม ี

ลักษณะหรือการกระทําของคนอื่นที่ทําใหเราโกรธน้ัน ก็เปนจุดออนหรือขอบกพรองของเขา เมื่อ

จุดออนน้ันของเขาไมดีไมถูกใจเรา ทําใหเราโกรธ ก็อยามัวนึกถึงแตจุดน้ันแงน้ันของเขา พึงหันไปมอง

หรือระลึกถึงความดีหรือจุดอื่นที่ดี ๆ ของเขาบาง 

4) พิจารณาวาความโกรธคือการสรางทุกขใหตัวเอง และเปนการลงโทษตัวเองใหสมใจศัตรู 

ธรรมดาศัตรูยอมปรารถนาราย อยากใหเกิดความเสื่อมและความพินาศแกกันและกัน คนโกรธจะ

สรางความเสื่อมความพินาศใหแกตัวเองไดต้ังหลายอยาง โดยที่ศัตรูไมตองทําอะไรใหลําบากก็ไดสมใจ

ของเขา เชน ศัตรูปรารถนาวา ขอใหมันนอนเปนทุกข ขอใหมันเสื่อมเสียประโยชน เปนตน เปนที่หวัง

ไดอยางมากวา คนโกรธจะทําผลรายเชนน้ีใหเกิดแกตนเองตามปรารถนาของศัตรูของเขาเมื่อรูเทาทัน

แลว ก็ไมควรจะทํารายตนเองดวยความโกรธใหศัตรูไดสมใจเขาโดยไมตองลงทุนอะไรเลย 

5) พิจารณาความที่สัตวมีกรรมเปนของตน พึงพิจารณาวา ทั้งเราและเขาตางก็มีกรรมเปน

สมบัติของตน ทํากรรมอะไรไวก็จะไดรับผลกรรมน้ัน เริ่มดวยพิจารณาตัวเองวาเราโกรธแลวไมวาจะ

ทําอะไรการกระทําของเราน้ันเกิดจากโทสะ ซึ่งเปนอกุศลมูลกรรมของเราก็ยอมเปนกรรมช่ัวซึ่ง

กอใหเกิดผลรายมีแตความเสียหาย ไมเปนประโยชน และเราจะตองรับผลของกรรมน้ันตอไป 

6) พิจารณาพระจริยาวัตรในปางกอนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาของเราน้ัน กวาจะไดตรสั

รูก็ไดทรงบําเพ็ญบารมีทั้งหลายมาตลอดเวลายาวนาน ไดทรงบําเพ็ญประโยชนแกผูอื่น โดยยอม

เสียสละแมแตพระชนมชีพของพระองคเอง เมื่อทรงถูกขมเหงกลั่นแกลงเบียดเบียนดวยวิธีการตาง ๆ 

ก็ไมทรงแคนเคือง ไมทรงถือโกรธ ทรงทําดีตอเขาตอไป 
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พุทธจริยาวัตรเชนที่วามาน้ี เปนสิ่งที่มนุษยทั่วไปยากที่จะปฏิบัติได แตก็เปนแบบอยางที่ดีซึ่ง

ชาวพุทธควรจะนํามาระลึกตักเตือนสอนใจตนในเมื่อประสบเหตุการณตาง  ๆ วา ที่ เราถูก

กระทบกระทั่งอยูน้ี เมื่อเทียบกับที่พระพุทธเจาทรงประสบมาแลว นับวาเล็กนอยเหลือเกิน 

7) พิจารณาความเคยเกี่ยวของกันในสังสารวัฏ มีพุทธพจนแหงหน่ึงวา ในสังสาร คือการ

เวียนวายตายเกิดที่กําหนดจุดเริ่มตนมิไดน้ี สัตวที่ไมเคยเปนมารดา ไมเคยเปนบิดา ไมเคยเปนบุตร ไม

เคยเปนธิดากัน มิใชหาไดงาย เมื่อเปนเชนน้ีหากมีเหตุโกรธเคืองจากใคร พึงพิจารณาวา ทานผูน้ีบางที

จะเคยเปนมารดาของเรา ทานผูน้ีบางทีจะเคยเปนบิดาของเรา 

8) พิจารณาอานิสงสของเมตตา ธรรมที่ตรงกันขามกับความโกรธ ก็คือ เมตตา ความโกรธมี

โทษกอผลรายมากมาย ฉันใด เมตตาก็มีคุณ กอใหเกิดผลดีมาก ฉันน้ัน เมื่อเปนเชนน้ีก็ควรที่จะระงับ

ความโกรธเสีย แลวต้ังจิตเมตตาข้ึนมาแทน ใหเมตตาน้ันแหละชวยกําจัด ละปองกันความโกรธไปใน

ตัว คนมีเมตตายอมทําใหจิตใจสดช่ืน ผองใส มีความสุข ดังที่พระพุทธเจาตรัสแสดงอานิสงสของ

เมตตาไว 11 ประการ คือ หลับก็เปนสุข ต่ืนก็เปนสุข ไมฝนราย เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย เปนที่รัก

ของอมนุษยทั้งหลาย เทวดารักษา ไฟ พิษ และศัสตราไมกล้ํากลาย จิตต้ังมั่นเปนสมาธิไดรวดเร็ว สี

หนาผองใส ตายก็มีสติไมหลงฟนเฟอน เมื่อยังไมบรรลุคุณธรรมที่สูงกวา  ยอมเขาถึงพรหมโลก ถายัง

เปนคนข้ีโกรธอยู ก็นับวายังอยูหางไกลจากการที่จะไดอานิสงสเหลาน้ี ดังน้ัน จึงควรพยายามทํา

เมตตาใหเปนธรรมประจําใจใหจงได โดยหมั่นฝกอบรมทําใจอยูเสมอ ๆ 

9) พิจารณาโดยวิธีแยกธาตุ วิธีการขอน้ี เปนการปฏิบัติใกลแนววิปสสนา หรือเอาความรูทาง

วิปสสนาใชประโยชน คือ มองดูชีวิตน้ี มองดูสัตว บุคคล เรา เขา ตามความเปนจริงวา ที่ถูกที่แทแลว 

ก็เปนแคเพียงสวนประกอบทั้งหลายมากมายมาประชุมกันเขา แลวก็สมมติเรียกกันวาเปนคน เปนสตัว 

เปนเธอ เปนเรา เปนเขา เปนนาย ก. เปนนาย ข. เปนตน 

เมื่อพิจารณาตามความจริงแยกเปนสวน ๆ ไดอยางน้ีแลวพึงสอนตัวเองวา ที่เธอโกรธเขา

อยูนะโกรธอะไร โกรธธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุไฟ และธาตุลม ในที่สุดก็จะหาฐานที่ต้ังของความโกรธไมได

มองทะลุสมมติบัญญัติไดข้ันน้ีแลวความโกรธก็จะหายไปเอง 

10) ปฏิบัติทาน คือ การใหหรือแบงปนสิ่งของ วิธีการเปนการลงมือกระทํา เอาของของตน

ใหแกคนที่เปนปรปกษ และรับของของปรปกษมาเพื่อตน หรืออยางนอยอาจใหของของตนแกเขาฝาย

เดียว ถาจะใหดีย่ิงข้ึนควรมีปยวาจา คือถอยคําสุภาพไพเราะ การใหหรือแบงปนกันน้ี เปนวิธีแกความ

โกรธที่ไดผลชะงัดสามารถระงับเวรที่ผูกกันมายาวนานใหสงบลงไดทําใหศัตรูกลายเปนมิตร เปน

เมตตากรุณาที่แสดงออกในการกระทํา 

วิธีแกความโกรธทั้ง 10 ประการน้ี เราสามารถเลือกเอาวิธีใดวิธีหน่ึงมาเปนวิธีดับความโกรธ 

เปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับผูเจริญเมตตากรรมฐาน จิตใจที่มีความโกรธเมื่อไดเจริญเมตตากรรมฐาน
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แลวความโกรธก็จะดับไป เปนเรื่องของผูตองการแกปญหา จะพึงนําไปใชปฏิบัติใหเกิดประโยชน

แทจริงตอไป  (พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หนา 2-20) 

สรุปวา วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ โทสะ แปลวาความโกรธ ความขัด

เคือง ความไมพอใจ  โทสะ เกิดจากมานะคือความถือตัวถือตน ความรูสึกวาตัวเดนกวาเขา ตัวดอย

กวาเขา หรือตัวเสมอกับเขา เมื่อถูกกระทบเขาก็เกิดความไมพอใจ เกิดโทสะข้ึน เมื่อเกิดข้ึนแลวหาก

ระงับไมไดก็จะนําใหทําความช่ัวความไมดีตาง ๆ เชน ทะเลาะวิวาทกัน กลั่นแกลงกัน ทํารายกัน ฆา

กัน เปนเหตุใหตัวเองเดือดรอน โลกก็เรารอน ขาดสันติภาพ อยูกันอยางเดือดรอน หวาดระแวงกัน

และกัน ไฟคือโทสะ มีโทษมากแตคลายเร็ว แนวทางแกไขและหลักแนวทางปฏิบัติ และกรรมฐานที่

เหมาะ คือ พรหมวิหาร มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนตน 

 

4.3 วิเคราะหพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ 

วิเคราะหพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะน้ัน มีอยูดวยกันคือ วิเคราะหความหมายของโมหะ

วิเคราะหโทษของโมหะ และวิเคราะหแนวทางแกไข ด้ังตอไปน้ี 

4.3.1 วิเคราะหความหมายของโมหะ 

วิเคราะหความหมายของโมหะ คําวา โมห สําเร็จรูปมาจาก มุหฺ ธาตุ ลงในอรรถ เวจิตฺเต + 

ปจจัย มีรูปวิเคราะหวา มุหตีติ โมโห อาการที่หลง ช่ือวาโมหะ สมุปยุตฺตธมฺมา มุยุหนฺติ เอเตนาติ 

โมโห อาการที่ทําใหสัมปยุตตธรรมหลง ช่ือวาโมหะ (ลบ ณ พฤทธ์ิ อุ เปน โอ) 

โมห ศัพท มีอรรถ 2 อยางคือ 1. อวิชฺชา ความไมรู  2.มุจฺฉน หมดสติ หรือสลบ 

มุหฺ ธาตุ มีอรรถอยางเดียว คือ เวจิตฺเต จิตหลงลืม (พระมหาสมปอง มุทิโต, 2547, หนา 

232-1054-1254) 

สรุปวา ความหมายของโมหะน้ัน โมหะ คือความลุมหลง ไมรูจริง เขลาเบาปญญา และอาการ

มืดมนอนธการของจิต 

ความเปนอกุศลมูล โมหะน้ีถาจะเปรียบก็เหมือนความมืด ถาความมืดปกคลุมในที่ใด คนที่

ทําอะไรอยูในความมืดก็อาจทําผิดพลาดไดหลายอยาง เชนเดินในที่มืด ดูหนังสือในที่มืด ยอมจะ

ผิดพลาดไดต้ังแตนอยที่สุดถึงมากที่สุด  

คนที่โมหะครอบงําใจก็เหมือนกัน อาจทําความผิดไดทุกอยาง นับต้ังแตเขาใจผิดกัน ทะเลาะ

วิวาทกัน ฆากันตาย หรือหลงทํารายกันดวยวิธีตาง ๆ จนถึงเกิดสงครามระหวางประเทศ รวมทั้งการ

ทําลายตัวเองดวย (ปน มุทุกันต, 2539, หนา 327) 

สรุปวา ความหมายของโมหะน้ันวา โมหะ คือความลุมหลง ไมรูจริง เขลาเบาปญญา และ

อาการมืดมนอนธการของจิต 
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4.3.2 วิเคราะหโทษของโมหะ 

วิเคราะหโทษของโมหะหรือความหลง ไดแกความที่ใจมืดมิด ไมเห็นผิดชอบช่ัวดี หรือเห็นผิด

ตรงกันขามจากความเปนจริง เชนเห็นดีเปนช่ัว เห็นช่ัวเปนดี เห็นทุกขเปนสุข เห็นบุญเปนของนากลัว 

เห็นบาปเปนของนารัก อยางที่วาเห็นกงจักรเปนดอกบัวเปนตน (พระศรีวิสุทธิวงศ (สาย ตุลโย), 

2535, หนา 45) มนุษยเราทุกวันน้ียังหลับกันอยูมาก หลับน้ีไมไดหมายความวาเขานอนแลวก็หลับ 

หรือวาน่ังตรงไหนแลวพอพระเริ่มเทศนก็หลับ แตความจริงแลวคําวา “หลับ” มีความหมายลึกกวาน้ัน

มาก หลับในที่น้ีหมายความวา “หลง” ภาษาบาลีใชคําวา “โมหะ” คนจํานวนมากตกอยูในความหลง

ตกอยูในความหลับทั้ง ๆ ที่ยังลืมตา แตถายังไมเขาใจโลก ไมเขาใจชีวิตตามความเปนจริง ก็ยังถือวายัง

หลับอยู หลงอยูดวยกันทั้งน้ัน 

สิ่งที่มนุษยเราหลงกันอยูน้ี มีมากมาย เชน 

หลงกามคุณ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และ ธรรมารมณ (สิ่งที่ใจครุนคํานึง) 

หลงกิน กาม เกียรติ 

หลงยศ ทรัพย อํานาจ 

หลงอบายมุข 

หลงในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเปนของเที่ยง หลงในสิ่งที่เปนทุกขวาเปนสุข หลงในสิ่งที่เปนอัตตา หลง

ในความไมงามวาเปนความงาม 

หลงในโลกธรรม คือ ไดยศก็เมายศ ไดลาภก็ติดลาภไดสรรเสริญก็ฟูฟองลองลอย ไดสุขก็ปลื้ม

ปรีดา โดยหารูเทาทันไม วาไดลาภยอมเสื่อมลาภ ไดยศยอมเสื่อมยศ ไดสรรเสริญยอมมีนินทา ไดสุข

ยอมมีทุกข เปนของคูกัน 

หลงสมมติวาเปนสัจจะ 

หลงตัวเอง 

ในเมื่อเปนเชนน้ีพอไมรูเทาทันสัจธรรมตามความเปนจริง เราก็เลยพากันหลงอยูในสิ่งตาง ๆ 

ที่เราเขาไปเกี่ยวของ ใครหลงมากคนน้ันก็ทุกขมาก ใครหลงนอยคนน้ันก็ทุกขนอย ใครไมหลงคนน้ันก็

ไมทุกข (ว. วชิรเมธี, 2555, หนา 136-137) 

กิเลสตระกูลโมหะ มีต้ังแตหยาบถึงละเอียด ดังน้ี 

มิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม เชน เห็นวาพอแมไมมีพระคุณ เห็นวาบุญ

บาปไมมี เห็นวาโลกน้ีโลกหนาไมมี เปนตน 

โมหะ ความหลงผิด ความไมรูผิดชอบช่ัวดี 

สักกายทิฏฐิ ความเห็นวาเปนตัวตน เชน คิดวารางกายน้ีเปนของเราจรงิ ๆ 

วิจิกิจฉา ความลงัเลสงสัยในการปฏิบัติธรรม เชน ยังไมมัน่ใจรอยเปอรเซ็นต  วาบุญบาปมี

จริงไหม ทําสมาธิแลวจะหมดกเิลสจรงิหรือ 
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สีลัพพตปรามาส ความติดอยูในศีลพรตอันงมงาย เชน เช่ือหมอดู เช่ือศาลพระภูมิ เช่ือพระเจา 

มานะ ความถือตัว ถือเขาถือเรา 

อุทธัจจะ ความฟุงซาน เปนอาการที่จิตไหวกระเพื่อมนอย ๆ ยัง ไมหยุดน่ิงสนิทบรบิูรณไมได

หมายถึงความฟงซาน ไมรูเหนือรูใตอยางที่คนทั่วไปเปน 

อวิชชา ความไมรูพระสัทธรรม เชน ไมรูวาตัวเรามาจากไหน เกิดมาทําไม ตายแลวจะไปไหน 

ความหลงของมนุษยอยางเชนหลงกามารมณ เมื่อกลาวถึงความหลง สิ่งที่คนเราหลงกนัอยูทกุ

คืนทุกวัน ดูจากหนังจากละครจากเพลงหรือจากขาวในหนาหนังสือพิมพก็จะพบวา เรื่องกามารมณมี

อยูดาษด่ืน ความหลงแรกที่เราจะกลาวถึงก็คือ หลงกามารมณ คือหลงสนองกิเลสทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย และใจ หรือ หลงรูป เสียงกลิ่น รส และสัมผัส และความคิดฟุงเฟอ ตัวอยางเรื่องของความหลง

กามารมณก็คือ ในสมัยพุทธกาล มีพระภิกษุบวชใหมรูปหน่ึง ตอนเชาออกไปบิณฑบาตกับพระภิกษุ

สหายที่เพิ่งบวชใหมเหมือนกัน และในวันน้ันมีหญิงงามที่สุดในประเทศอินเดียมาตักบาตรดวย นางช่ือ 

สิริมา วันที่มาตักบาตรน้ันเปนวันที่นางปวยหนัก ตัวซีดเผือด ครั้นพอนางหยิบกับขาวตักบาตร

พระภิกษุใหมรูปน้ันมองเห็นมือที่สวยงามของนางสิริมา ก็เกิดหลงรัก พอกลับถึงวัด พระรูปน้ันก็วาง

บาตรไวบนเตียงนอนปวยทันที ไมยอมฉันอาหารใด ๆ 

ผานไปสามวันสามคืน จนเพื่อนมาเห็น ภิกษุผูเปนสหายสนิทจึงเอยถามวา “ทานเปนอะไร 

เหตุใดถึงไดอาพาธกะทันหันเชนน้ี” 

พระรูปน้ันก็บอกวา “ถาทานอยากจะใหผมหายอาพาธ ทานชวยไปเชิญโยมสิริมาใหมาเย่ียม

ผมหนอย” 

ภิกษุผูเปนสหายก็เขาใจทันที “ออ ทานติดใจความงามของโยมสิริมาหรือน่ี” ขนาดวันน้ันนาง

สิริมาปวยหนักยังมีเสนหรัดรึงตรึงใจผูอื่นไดขนาดน้ัน 

จากน้ันไมกี่วัน นางสิริมาก็เสียชีวิต พระพุทธเจามีรับสั่งใหเก็บศพนางไวหน่ึงอาทิตย แต

พระภิกษุรูปน้ันไมทราบขาวการเสียชีวิตของนางเลย ยังคงปวยหนักเพราะพิษศรรักปกทรวง 

ไมนานศพนางสิริมาที่วางอยูบนเชิงตะกอนก็ข้ึนอืด พวกหนอน พวกนํ้าเหลือง เมือกไคล ตาง

ไหลออกจากทวารทั้งเกา สงกลิ่นเหม็นคลุงออกไปทั่ว พอครบเจ็ดวัน พระพุทธองคทรงเสด็จมาที่

สุสาน พรอมทั้งพระราชามหากษัตริย ประชาชนทั่วทั้งเมืองไปรวมงานดวย 

แตกอนหนาที่จะเสด็จไปงานศพ พระพุทธองคมีรับสั่งใหพระรูปน้ันไปดวย พระรูปน้ันพอ

เพื่อนไปบอกวา “น่ีทาน พระพุทธองคจะไปเย่ียมนางสิริมา ทานจะไปดวยไหม” พระรูปน้ันก็

ตะลีตะลานลุกข้ึนทันที รีบไปสรงนํ้า เตรียมตัว เรียกวา พอไดยินช่ือสิริมาแลวก็หายไข ออกเดิน

ตามหลังพระพุทธองคไป 
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เมื่อไปถึงสุสาน พระรูปน้ันก็เห็นซากศพนอนอยูบนเชิงตะกอน ทานน่ังดูอยูเบื้องพระ

ปฤษฎางค (เบื้องหลัง) ของพระพุทธองค พระพุทธองคตรัสวา “เอาละ เมื่อทุกคนพรอมแลวเริ่ม

ประมูลได” 

นางสิริมาน้ันมีอาชีพเปนโสเภณี ช่ือเต็มคือ นครโสเภณี นครโสเภณีน้ันมีศักด์ิศรีเทียบเทา

นางสาวไทยในปจจุบัน ในสมัยน้ันเมืองใหญทุกเมืองตองมีนครโสเภณีไวเปนหนาตาของบานเมือง ใคร

ไดรวมอภิรมยกับนางสิริมาหน่ึงคืนจะตองจายเงินหน่ึงแสนกหาปณะ (เทียบเทาหน่ึงแสนบาทใน

ปจจุบัน) 

และเมื่อทุกคนพรอมหมด พระสงฆพรอม คฤหัสถพรอม พระราชามหากษัตริยพรอม 

เจาหนาที่ก็ออกไปยืนกลางแจงประกาศข้ึนมาวา 

“นางสิริมาขณะที่ยังมีชีวิตอยู นับเปนผูหญิงที่สวยที่สุดในนคร มีแตชนช้ันนํา

และชนช้ันสูงเทาน้ันที่มีสิทธ์ิรวมอภิรมยกับนาง บัดน้ีนางสิ้นชีวิตแลว ทางราชการเห็น

วาทุกคนควรจะไดประโยชนรวมกันจากความสวยของนางสิริมา เอาละ หากใครอยาก

รวมอภิรมยกับนางสิริมา เชิญวางเงินลงหน่ึงแสน ไมใชแคเพื่อรวมอภิรมยหน่ึงคืน แต

ทางราชการจะยกใหเลย” 

 

พระพุทธองคทรงหันไปดูพระภิกษุรูปน้ันที่จับตาจองอยูวาใชนางสิริมานาหรือ หน่ึงแสนไมมี

ใครประมูล ลดลงมาเรื่อย ๆ หาหมื่น หน่ึงหมื่น เกาพัน แปดพัน เจ็ดพัน หาพัน สองพัน หารอย หน่ึง

รอย จนกระทั่งเหลือเพียงหน่ึงกหาปณะ (หน่ึงบาท) ก็ไมมีใครแสดงตัวประมูลแมแตคนเดียว 

ตลอดเวลาน้ันพระพุทธองคปรงประทับน่ิง พระภิกษุรูปน้ันทอดตามองอยู แลวจิตของพระรปู

น้ันก็สอนจิตของตัวทานเองวา “น่ีคือรูปรางสังขารที่ทําใหคนกระสันกันทั้งเมือง แตบัดน้ีแมแตจะยก

ใหเปลายังไมมีใครปรารถนา สังขารชางเปนอนิจจัง” พอเปลงอุทานเสร็จ ทานก็บรรลุธรรม ณ ที่น่ัง

แหงน้ัน 

ถาพระพุทธองคไมทรงเปนนักบริหารจัดการความหลงจิตปฏิพัทธของพระภิกษุรูปน้ีอาจตาม

นางสิริมาขามภพขามชาติไปก็ได 

เพราะเหตุน้ัน น่ีคือตัวอยางอานุภาพของความหลง ถาไดหลงแลวมันไมเลือกหรอกวาเปน

พระหรือเปนโยม เพราะใจของมนุษยเราไมไดมีไฟแดงติดหามไวเหมือนไฟจราจร กิเลสมันทํางาน

ตลอดเวลา กิเลสมันทิ่มเขาไปที่ใจปุบ ทะลุทันที หรือเวลาที่เราไปติดเน้ือตองใจใครหรืออะไรก็ตาม ใจ

มันก็จะทะลุไปเลย ไมติดไฟแดง ไมมีวันหยุดนักขัตฤกษ ทํางานตลอดเวลา จะสั่งหามหรือสั่งใหหยุด 

ไมใชจะทําไดงาย ความหลงเกิดข้ึนที่ใจ แตจะใหหยุดใจตัวเองน้ัน ยากอยางย่ิง (ว. วชิรเมธี, 2555, 

หนา 149-152) 
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คนเราทุกคนโมหะเมื่อเขาสิงจิตใจแลว ทําใหใจคลุมเครือ งุนงงหลงใหลงมงายไมรูจัก

รับผิดชอบช่ัวดี ไมรูจักกิจที่ควรทําหรือมิควรทํา ซ้ํายังเปนปจจัยใหหลงรักหลงโกรธไมรูวาสิ่งใดควรแก

ได สิ่งใดแกไมได สิ่งใดมาถึงแลว และสิ่งใดยังมาไมถึง เปนดุจเมฆหมอกเขาบังปญญาของตนใหมืดมน 

ถึงจะรูวาเปนเหตุแหงความทุกข ก็ไมพึงประสงคใหสงบ  

โทษของโมหะ คือ ความหลง อาจจะกําจัดยาก เพราะความหลง จึงทําใหเบื้องลึกของจิตใจ 

ถูกภาวะกิเลสเขาครอบงํา ทําสิ่งใดออกไปโดยไมมีสติ ทําไปเพียงเพื่อสนองความตองการของตน ไมได

คํานึงถึงผลที่จะตามมา วาจะสรางความเสียหาย และความเดือดรอนใจใหแกใครบาง ความหลงอาจ

เกิดข้ึนไดกับหลายสิ่ง ความหลงเปนอาการที่จิตมืดมน ไมรูจักผิดชอบช่ัวดี หากยังไมรูจักบุญบาป ไมรู

วาอะไรควรทํา ไมควรทําละก็ไดช่ือวาตกอยูในโมหะทั้งน้ัน การจะระงับความหลงได เราตองรูจักที่จะ

เตือนตนดวยตนเอง คือการมีสติ สมาธิจะทําใหเราสามารถแยกแยะผิดชอบช่ัวดีได การมีสติ 

สัมปชัญญะ จําเปนที่จะตองใชทุกสถานการณ เพื่อเตือนตนใหไมหลงผิด ดังมีพระพุทธพจนวา โมหะ

เปนมลทินภายใน กอใหเกิดสิ่งที่ไมเปนประโยชนโมหะทําใหจิตกําเริบ โมหะเปนภัยที่เกิดภายใน คน

สวนมากไมรูจักภัยน้ันคนหลงไมรูจักผล คนหลงไมรูจักเหตุ ความหลงครอบงํานรชนเมื่อใด ความมืด

บอดยอมมีเมื่อน้ัน (ขุ.ม. เลม 66 ขอ 1562 หนา 435) 

บุคคลที่ถูกโมหะความหลงครอบงําจิตใจ จะเปนมีลักษณะ หลงรูไมจริง โงเขลา ไมรูอริยสัจ 4 

ในอวิชชาสูตรที่พระพุทธองคทรงแสดงความหมายของอวิชชาวา 

ภิกษุไมรูในทุกข ในเหตุใหเกิดทุกข ในความดับทุกข ในทางที่จะใหถึงความดับทุกขน้ีเรียกวา 

อวิชชา และบุคคลเปนผูประกอบดวยอวิชชาดวยเหตุเพียงเทาน้ี บุคคลที่ถูกโมหะความหลงครอบงํา

จิตใจ จะดําเนินการไปอยางผิด ๆ และมีความเห็นแกตัว เน่ืองจากควบคุมจิตใจไมได ทําใหละเมิดศีล 

ทําใหประกอบกรรมช่ัวตาง ๆ เปนภัยใหญ และเปนอันตรายสําหรับโลกที่เราอาศัยอยู เพราะโมหะ

เปนรากเหงาของความทุกขทั้งมวล (สํ.ม. เลม 30 ขอ 1087 หนา 602) 

ในสุตตันปฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค มีขอความปรากฏวา เพราะ มทะ ความมัวเมา และเพราะ

โมหะ ความหลง สัตวผูประกอบดวยกิเลสเหลาน้ี จัดวาเปนผูมีกลิ่นช่ัวราย ตองไปอบายปดพรหมโลก

แลว เน่ืองดวยรอนเพราะไฟ คือโมหะอยางไร คนโงยอมไมรูวาอะไรผิด อะไรถูก ยอมเขาใจสิ่งที่ผิดที่

ถูก เขาใจสิ่งที่ถูกกวาผิด ทําอะไรโดยไมคํานึงถึงบาปบุญคุณโทษ ประโยชนมิใชประโยชน เหมือนธิดา

เศรษฐีในเรื่องน้ี ธิดาเศรษฐีนางหน่ึง ไดเห็นคนทั้งหลายบูชาโคอุสุภราชในเรือนของตน ดวยเครื่อง

สักการะเปนอันมาก จึงถามพี่เลี้ยงวา เครื่องสักการะเหลาน้ีตกเปนของใคร ไดรับคําตอบวา ตกเปน

ของโคอุสุภราชตัวหัวหนาฝูง อยูมาวันหน่ึงธิดาเศรษฐีไดเห็นชายหลังคอมคนหน่ึง มีโหนกที่หลัง

เหมือนโหนกของโคอุสุภราช ก็เขาใจผิดวา ชายคอมคนน้ีคงไดรับเครื่องสักการะใหญ จากคนทั้งหลาย

เชนเดียวกับโคอุสุภราช เราควรจะเปนภรรยาของชายเชนน้ี นางคิดแลวก็เก็บของที่มีคาลอบหนีออก

จากบาน ไปอยูกินกับชายคอมน้ัน ก็เพราะธิดาเศรษฐีเปนคนโง ยอมรูจักไตรตรองวาอะไรถูกอะไรควร 
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จึงไดรับความอัปยศ ตองเปนภรรยาของชายคอม เพราะความโงของตนอยางน้ี (องฺ.ทฺก เลม 33 หนา 

313-314) 

ดวยเหตุน้ี ไฟคือโมหะ จึงทําลายคุณงามความดีที่ควรจะเกิดมิใหเกิดข้ึน คนที่มากดวยโมหะ

เปนเหมือนคนตาบอดยอมไมรูอรรถ ไมเห็นธรรม เห็นสิ่งที่เปนประโยชนวาไมเปนประโยชน ปกปด

ญาณปญญาความรูเสียสิ้นลิ้น ยอมทําบาปอกุศลทุจริตกรรมไดทุกชนิด ไมเวนแมแตฆาพอฆาแมของ

ตน ดาวาทํารายพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 

ดังน้ัน บาปอกุศลทุกอยางจึงเกิดข้ึนเพราะมีโมหะ ความโงความไมรูเปนปจจัย พระพุทธองค

ตรัสวา โมหะมีโทษมากเชนเดียวกับโทสะ ทั้งคลายตัวชาดวย คือใหโทษมากทั้งในปจจุบันชาติและ

อนาคตชาติ กลาวคือ อาจตกนรกอยูตลอดกัป ดวยอํานาจอนันตริยกรรมที่ทําลงไปเพราะโมหะ

ครอบงํา โมหะน้ันคลายชาเพราะไมอาจทําลายไดดวยกุศลอยางอื่น เวนแตวิปสสนากุศล ที่รูเทาทัน

สภาพทั้งหลายตามความเปนจริงเทาน้ัน ผูที่ขาดโยนิโสมนสิการ การกระทําไวในใจดวยอุบายอันแยบ

คาย ยอมไมอาจพนไปจากอํานาจของโมหะไดเลย โมหะจึงเปนเหมือนขายที่ครอบคลุมสัตวทั้งหลาย

ไว มิใหหลุดไปจากภพ คือการตองเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏน้ี เปนเหมือนความมืดที่ปกปดสัตว

ทั้งหลายไว ไมใหพบกับแสงสวางคือปญญาโดยเฉพาะโลกุตตรปญญา ผูที่ปราศจากโมหะ จึงไดแกพระ

อรหันตพวกเดียว (อิศริยา นุตสาระ, 2557, หนา 92-94)  

4.3.3 วิเคราะหแนวทางแกไข 

แนวทางแกไขคนที่มีโมหะมาก โง หลงใหล งมงายน้ันไมสามารถแกไดดวยธรรมอื่น 

เวนเสียแต ปญญา ความรอบรู พิจารณาใครครวญใหรอบคอบ ก็ปญญาจะเกิดข้ึนไดน้ัน ตองอาศัย

การเขาไปคบหาสมาคมกับทานผูรู 1 ฟงคําสั่งสอนของทาน 1 ไตรตรองตามธรรมที่ทานสอน 1 ปฏิบัติ

ธรรมตามสมควรแกธรรม 1 คนเราถาเพียงเขาไปคบหาบัณฑิตทานผูรูแตไมฟงธรรมของทาน ก็ไมเกิด

ประโยชนอันใด แมฟงแลวสักแตวาฟง ไมเอาใจใสหรือไตรตรองแลวเขาใจแลว ไมปฏิบัติตามก็ไมเกิด

ประโยชนเชนกัน เพราะฉะน้ันคนเราที่จะพนจากความโง ความหลงไดจึงตองอาศัยเครื่องประกอบ 4 

ประการดังกลาวแลว (อิศริยา นุตสาระ, 2557, หนา 45 )  

คนเราเมื่อมีโมหะแลวกพ็ึงละเสียไดดวยปญญา คือพยายามเพิ่มพูนปญญาข้ึนในใจของตนจะ

ดวยการคนคิด การอาน การฟง การเรียน หรือดวยการฝกอบรมโดยวิธีใดก็ตามเมื่อปญญาเกิดข้ึนแลว

โมหะยอมดับไปเอง ในทางพระพุทธศาสนาก็สอนวิธีดวยการเจริญอานาปานสติกัมมัฎฐาน ดังน้ี 

การเจริญอานาปานสติน้ัน มีวิธีทําตอไปน้ี ผูเจริญอานาปานาสติกัมมัฏฐานน้ัน พึงเขาไป

อาศัยอยูในปาหรือโคนไมหรือโรงเรือน ศาลา กุฏิที่วางเปลาเปนที่เงียบสงัดแหงใดแหงหน่ึง เหมาะสม

ที่จะทําการเจริญภาวนาไดแลวน่ังคูบัลลังกขัดสมาธิเทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ต้ังกายให

ตรงดํารงสติไวใหมั่น คอยกําหนดลมหายใจเขาออกทั้งยาวและสั้นก็ใหกําหนดรูโดยประจักษชัดเจนทกุ

ครั้งไป อน่ึง ทานสอนใหกําหนดนับลมหายใจออกและลมหายใจเขาอันใดปรากฏแจงก็ใหนึกนับวา 
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1.1. เปนตนไปจนถึง 10 เหมือนคนนับการตวงขาวเปลือก ทานใหกําหนดนับลมหายใจเขากอนเปน

อันดับ 1 แลวใหนับลมหายใจออกเปนที่ 2 ใหนับเปนคู ๆ กันไปจนถึง 10 

คือ เมื่อลมหายใจเขาหายใจออก นับวา 1.1 แลว ลมเขาลมออกนับวา 2.2 ลมเขาลมออก

นับวา 3.3., 4.4., 5.5., เปนปญจกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., เปนฉักกะ ลมเขาลมออก นับวา 

1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6.,7.7, เปนสัตตกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., เปนอัฏฐกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., 9.9., เปนนวกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., 9.9., 10.10., เปนทสกะ 

เมื่อผูเจริญกัมมัฏฐานน้ีกําหนดนับลมที่เดินเขา – ออกทางชองจมูก (นาสิก) ไดดังน้ี ลมน้ันก็

จะปรากฏชัดและเดินเร็วเขา ๆ ลําดับจากน้ันอยาเอาสติระลึกตามลมเขาลมออกอีกเลย ใหคอย

กําหนดเอาลมที่ผานมากระทบปลายจมูกและริมฝปากเบื้องบนแลว นับเร็วตามลมวา 1.2.3.4.5. ที่

หน่ึง นับวา 1.2.3.4.5.6.  ที่สอง นับวา 1.2.3.4.5.6.7. ที่สาม นับวา 1.2.3.4.5.6.7.8. ที่สี่ นับวา

1.2.3.4.5.6.7.8.9. ที่หา นับวา 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ที่หก ใหกําหนดนับลมหายใจเขาออกอยางน้ี

เรื่อยไป 

อานาปานาสติกัมมัฏฐานน้ี ผูกพันอยูกับสติที่กําหนดนับ เมื่อนับไปเรื่อย ๆ ตามที่กลาวมา

ขางตน จิตของผูเจริญน้ันก็จะเปนเอกัคคตา ถึงความเปนธรรมชาติมีอารมณอันเดียวดวยการนับลมไป

เรื่อย ๆ น้ัน แตมีคนบางคนที่เจริญกัมมัฏฐานน้ีนับลมไปตามที่ไดกลาวแลว ลมหายใจเขา – ออก ก็

คอย ๆ ดับไป ความกระวนกระวายก็สงบระงับลง เมื่อความกระวนกระวายสงบระงับลงแลวจิตและ

รางกายก็จะเบาดุจวาลอยไปในอากาศ เมื่อลมหายใจเขา – ออกที่หยาบดับลงแลว จิตของผูเจริญน่ันก็

มีแตนิมิตคือลมหายใจเขา – ออกที่ละเอียดเปนอารมณเมื่อพยายามอีกตอลมละเอียดน้ันก็จะดับลง

เกิดลมที่ละเอียดไปมากกวาน้ัน ย่ิงเจริญไปลมย่ิงละเอียดเขา ๆ ไมมีปรากฏเหมือนกับวาหายไปหมด

ไปเรื่อย ๆ เมื่อลมหายใจหมดหายไปเชนน้ัน ก็อยาลุกจากอาสนะเสียกอน เพราะถาลุกข้ึนจากอาสนะ

แลวอิริยาบถจะกําเริบ กรรมฐานก็จะเสื่อมไปคือลมที่ละเอียดจะหายไป ลมหยาบจะเกิดแทนที่ ดังน้ัน 

ใหผูเจริญกัมมัฏฐานน้ีน่ังอยูในที่น้ัน ทํากรรมฐานที่เสื่อมหายไปกลับคืนมาใหจงไดโดยวิธีทําดังน้ีคือ 

เมื่อรูตัววาลมหายไปแลว พึงพิจารณาคนดูวา ลมหายใจเขา – ออกมีอยูที่ไหน ไมมีที่ไหน มี

แกคนพวกไหน ไมมีแกพวกไหน เมื่อรูวาลมหายใจเขา – ออก มิไดมีแกคนตายเปนตนแลว พึง

ตักเตือนตนเองวา ดูกอนบัณฑิตตัวทานก็มิใชคนตายเปนตน ลมไมสูญหายไปไหน ตองมีอยูแนนอน 

แตวาปญญาของทานนอยเองจึงกําหนดไมได เมื่อตักเตือนตนเชนน้ีแลวพึงต้ังสติกําหนดบริเวณที่ลม

มากระทบกระพุงจมูก ถาคนมีจมูกสั้น ลมจะกระทบริมฝปากเบื้องบน ฉะน้ัน ใหผูเจริญอานาปานาสติ

กรรมฐานคอยเอาสติกําหนดลมที่จะมากระทบกระพุงจมูก หรือริมฝปากบนน้ัน เหมือนคนไถนาดวย
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โค เมื่อไถไปไดมากแลวก็ปลดโคจากแอกปลอยไป สวนเจาของก็เขาไปน่ังพักผอนใตรมไม ฝายโคน้ันก็

เดินเขาไปในปาดวยความเร็ว พอคนไถนาน้ันตองการจะจับโคเทียมเอกไถอีกตอไป ก็ไมตองตามเขาไป

ในปา แตถือเชือกและปฏักแลวเดินตรงไปที่ทาที่โคเคยลง น่ังหรือนอนคอยที่น้ัน เมื่อโคเที่ยวหากินจน

อิ่มแลวก็จะลงไปด่ืมนํ้าที่ทาเคยลงน้ันก็กลับมา พอเจาของเห็นก็จับมาผูกดวยเชือกแทงดวยปฏักแลวก็

พามาเทียมแอกเขาไถนาอีก ฉันใด 

ผูเจริญอานาปานาสติกรรมฐานน้ี เมื่อลมหายใจเขา – ออกสูญหายไปอยาไปแสวงหาลมในที่

อื่น ใหถือเอาเชือกคือสติ และปฏักคือปญญา มนสิการกําหนดไปไมชาลมก็จะมาปรากฏดุจโคเดินมา

ลงสูทาจากน้ันก็จะจับลมหายใจเขา – ออกได ผูกใหมั่นดวยเชือกคือสติไวในที่ ๆ ลมเคยถูกตอง แทง

ดวยปฏักคือปญญาแลวตามประกอบกัมมัฏฐานเนือง ๆ ในไมชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะ

ปรากฏข้ึน แตวาจะปรากฏไมเหมือนกัน บางองคจะปรากฏเหมือนมีผัสสะออนนุมดุจปุยนุนและสําลี 

บางองคจะปรากฏเปนวงชวงรัศมีดาว และดวงแกวมณีแกวมุกดา บางองคปรากฏดุจใยแมงมุม ดุจ

แผนเมฆและดอกบัวหลวง เปนตน ที่มีนิมิตเกิดข้ึนมาปรากฏแตกตางน้ัน ก็เพราะวาปญญาของผูเจริญ

กรรมฐานน้ีแตกตางกัน 

อน่ึง ธรรม 3 ประการคือ ลมเขา 1 ลมออก 1 นิมิต 1 มิไดเปนอารมณของจิตดวงเดียวกัน 

ลมเขาเปนอารมณของจิตดวงหน่ึง ลมออกเปนอารมณของจิตดวงหน่ึง ผูใดไมรูธรรม 3 ประการน้ี 

กรรมฐานของผูน้ันจะไมสําเร็จอุปจารฌาณ และอัปปนาฌาน ตอเมื่อใดรูแจงธรรม 3 ประการน้ีแลว 

จึงจะสําเร็จได จบอานาปานสติ (คณาจารยโรงพิมพเลี่ยงเชียง ,2551, หนา 108 ) 

สรุปวา วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ โมหะ หมายถึงความไมรูตามที่เปน

จริง โมหะ เกิดจากความคิดเห็นที่ผิด จากการไมใชปญญาพิจารณาใหประจักษในเรื่องน้ัน ๆ ใหถอง

แทถ่ีถวนกอน เมื่อเกิดข้ึนแลวก็เปนเหตุใหไมรูบุญไมรูบาป ไมเช่ือบุญไมเช่ือบาป ชักนําใหไปทําความ

ช่ัวความไมดีตาง ๆ เชน ประมาท ทะเลาะวิวาท แกงแยงชิงดี อวดดี เกียจคราน บากาม อกตัญู เช่ือ

งาย หูเบา ไฟคือโมหะน้ัน เปนความหลง ความงมงาย ความไรเหตุผล มีโทษมากจนถึงเปนมิจฉาทิฏฐิ 

และจะหายไปจากจิตใจของบุคคลไดชาที่สดุ แนวทางแกไขและหลักแนวทางปฏิบัติ และกรรมฐานที่

เกื้อกูล คือ อานาปานสติ และพึงกําจัดไดดวยปญญา เปนตน 

 

4.4 วิเคราะหแนวทางแกไขและหลักธรรมของการปฎิบัติ 

เพราะเหตุที่ไฟคือราคะหรือโลภะ ไฟคือโทสะ ไฟคือโมหะ มีโทษมาก นําความเดือดรอนมา

ใหทั้งในปจจุบันและในอนาคต เปนเหตุแหงอกุศลทุจริตกรรมทั้งมวล การจะดับทุกขจึงตองดับที่ไฟ 3 

กองน้ี แมวาเราไมอาจดับไดสิ้นเชิงในปจจุบัน เพียงทําใหไฟน้ันคลายรอนลงบางก็ยังดีกวาปลอยให

รอนระอุเผาใจอยูตลอดเวลา และไดมีแนวทางแกไขและหลักธรรมของการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
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ราคะ แปลวาความกําหนัดยินดี, ความพอใจ, หรือ ราคจริต หมายถึงพฤติกรรมของคนที่มี

ราคะเปนปกติ คือรักสวยรักงาม มีกิริยาคือ ยืน เดิน น่ัง และนอน เปนตนที่เรียบรอย น่ิมนวล ชอบ

สะอาด ทํากิจตาง ๆ ไมรีบรอน ชอบกินของที่บรรจงจัด ชอบของหวาน มีอารมณสุนทรี ดูอะไรก็ดู

นาน ละเอียดพิเคราะห อุปนิสัยเปนคนเจาเลห ถือตัว แงงอน ชอบอวด ชอบยอ อยากไดหนา ราคจิต

แกไดดวยการพิจารณากายคตาสติ หรือ อสุภกรรมฐาน กรรมฐานคูปรับสําหรับแก คือ อสุภะและ

กายคตาสติ 

แนวทางแกไขและหลักธรรมของการปฏิบัติ คือการเจริญอสุภกรรมฐาน 10 ดังตอไปน้ี 

1)  อุทฺธุมาตก คือ ศพที่นาเกลียดโดยการพองข้ึนภายหลังที่ตาย 2-3 วัน เปนสิ่งนาเกลียด  

ผูมีความประสงคจะเจริญอุทธุมาตกะกรรมฐานน้ัน จะตองแสวงหาศพอุทธุมาตกะที่เปนสภาคะกับตน 

คือ หญิงก็ใชศพหญิง ชายก็ใชศพชาย แลวพิจารณาโดยความเปนของนาเกลียด พรอมกับบริกรรมวาศพ

อุทธุมาตกะน้ีเปนของนาเกลียด นาขยะแขยง ไปจนกวาอุคคหนิมิตจะเกิด และที่เหลืออีก 9 อยางคือ  

2) วินีลกาสุภ ซากศพที่มีสีเขียวคล้ํา คละดวยสีตาง ๆ 3) วิปุพพฺกาสุภ ซากศพที่มีนํ้าเหลือง

นํ้าหนองไหลเย้ิมอยูทั่วไป 4) วิจฺฉิทฺทกาสุภ ซากศพที่ขาดกลางตัว เพราะถูกตัด 5) วิกฺขายิตกาสุภ 

ซากศพที่ถูกสัตวตาง ๆ เชน แรง กา สุนัข เปนตน จิกทิ้งกัดกิน 6) วิกฺขิตฺตกาสุภ ซากศพที่มีมือเทาและ

ศีรษะหลุดจากกันแยกกันอยู 7) หตวิกขิฺตฺตกาสุภ ซากศพที่ถูกศัตรูสับฟนเปนทอน ๆ กระจายอยูทั่วไป 

8) โลหิตกาสุภะ ซากศพที่มีโลหิตไหลอาบ เรี่ยราดอยู 9) ปุฬุวกาสุภ ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ําเต็มไป

หมด 10) อฏกาสุภ ซากศพที่ยังเหลือแตทอนกระดูก ผูมีความประสงคจะเจริญก็เจริญกรรมฐาน

เชนเดียวกันกับอุทธุมาตกะกรรมฐาน 

โทสะ แปลวา ความโกรธ ความขัดเคือง ความไมพอใจ  โทสะ เกิดจากมานะคือความถือตัว

ถือตน ความรูสึกวาตัวเดนกวาเขา ตัวดอยกวาเขา หรือตัวเสมอกับเขา เมื่อถูกกระทบเขาก็เกิดความ

ไมพอใจ เกิดโทสะข้ึน เมื่อเกิดข้ึนแลวหากระงับไมไดก็จะนําใหทําความช่ัวความไมดีตาง ๆ เชน 

ทะเลาะวิวาทกัน กลั่นแกลงกัน ทํารายกัน ฆากัน เปนเหตุใหตัวเองเดือดรอน โลกก็เรารอน ขาด

สันติภาพ อยูกันอยางเดือดรอน หวาดระแวงกันและกัน โทสะ กําจัดไดโดย เมตตา คือการมีความรัก

ปรารถนาดีตอกัน 

แนวทางแกไขและหลักแนวทางปฏิบัติ-กรรมฐานที่เหมาะ คือ พรหมวิหารและกสิณ มี

ดังตอไปน้ี 

พรหมวิหาร 4 คือธรรมเครื่องอยูอยางประเสริฐ ธรรมประจําใจอันประเสริฐ หลักความ

ประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมที่ตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะช่ือวาดําเนิน

ชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยสัตวทั้งหลายโดยชอบ        

1.  เมตตา ความรักใคร ปรารถนาดีอยากใหเขามีความสุข มีจิตอันแผไมตรีและคิดทํา

ประโยชนแกมนุษยสัตวทั่วหนา        
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2.  กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข ใฝใจในอันจะปลดเปลื้องบําบัดความทุกขยาก

เดือดรอนของปวงสัตว        

3.  มุทิตา ความยินดี ในเมื่อผูอื่นอยูดีมีสุข มีจิตผองใสบันเทิง กอปรดวยอาการแชมช่ืนเบิก

บานอยูเสมอ ตอสัตวทั้งหลายผูดํารงในปกติสุข พลอยยินดีดวยเมื่อเขาไดดีมีสุข เจริญงอกงาม

ย่ิงข้ึนไป        

4.  อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง อันจะใหดํารงอยูในธรรมตามที่พิจารณาเห็นดวยปญญา 

คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราช่ัง ไมเอนเอียงดวยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมที่สัตวทั้งหลาย

กระทําแลว อันควรไดรับผลดีหรือช่ัว สมควรแกเหตุอันตนประกอบ พรอมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไป

ตามธรรม รวมทั้งรูจักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไมมีกิจที่ควรทํา เพราะเขารับผิดชอบตนไดดีแลว 

เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรไดรับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน  

ผูดํารงในพรหมวิหาร ยอมชวยเหลือมนุษยสัตวทั้งหลายดวยเมตตากรุณา และยอมรักษา

ธรรมไวไดดวยอุเบกขา ดังน้ัน แมจะมีกรุณาที่จะชวยเหลือปวงสัตวแตก็ตองมีอุเบกขาดวยที่จะมิให

เสียธรรม 

พรหมวิหารน้ี บางทีแปลวา ธรรมเครื่องอยูของพรหม หรือธรรมเครื่องอยูอยางพรหม ธรรม

ประจําใจที่ทําใหเปนพรหมหรือใหเสมอดวยพรหม หรือธรรมเครื่องอยูของทานผูมีคุณย่ิงใหญ พรหม

วิหาร 4 เรียกอีกอยางวา อัปปมัญญา 4  เพราะแผสม่ําเสมอโดยทั่วไปในมนุษยสัตวทั้งหลาย ไมมี

ประมาณ ไมจํากัดขอบเขต 

พรหมวิหารมีในผูใด ยอมทําใหผูน้ันประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแกผูอื่น ดวยสังคหวัตถุ เปนตน 

คําแผเมตตาโดยยอ 

คําแผเมตตาสําหรับตนเอง 

อหํ สุขิโต โหมิ นิทฺทุกฺโข อเวโร อพฺยาปชฺโฌ อนีโฆ สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ 

ขอขาพเจาจงถึงความสุข ปราศจากความทุกข ไมมีเวร ไมมีภัย ไมมีความคับแคนใจ จงมี

ความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งปวงเถิด  

คําแผเมตตาไปสูผูอ่ืน 

สพฺเพ สตฺตา สุขิตา โหนฺตุ นิทฺทุกฺขา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ  

ขอสัตวทั้งหลายทั้งปวง จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข ไมมีเวร ไมมีภัย ไมมีความคับ

แคนใจ จงมีความสุขการสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งปวงเถิด  

คําแผเมตตาแบบท่ัวไป 

สพฺเพ สตฺตา สัตวทั้งหลายทั้งปวงที่เปนเพื่อนทุกข เกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

อเวรา โหนฺตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย 

อพฺยาปชฺฌา โหนฺตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 
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อนีฆา โหนฺตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย 

สุขี อตฺตานํ ปริหรนฺตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิด ดังน้ี 

เปนตน 

โมหะ แปลวาความหลง ความเขลา ความโง หมายถึงความไมรูตามที่เปนจริง โมหะ เกิดจาก

ความคิดเห็นที่ผิด จากการไมใชปญญาพิจารณาใหประจักษในเรื่องน้ัน ๆ ใหถองแทถ่ีถวนกอน เมื่อ

เกิดข้ึนแลวก็เปนเหตุใหไมรูบุญไมรูบาป ไมเช่ือบุญไมเช่ือบาป ชักนําใหไปทําความช่ัวความไมดีตาง ๆ 

เชน ประมาท ทะเลาะวิวาท แกงแยงชิงดี อวดดี เกียจคราน บากาม อกตัญู เช่ืองาย หูเบา 

โมหะ กําจัดไดดวยปญญา คือใชปญญาพิจารณาใหเห็นประจักษในสิ่งน้ัน ๆ โมหะ เปน

อาการที่รูไมเทาทันถึงสภาวธรรมที่แทจริงของอารมณที่เขากระทบกับจิต ทําใหเกิดความวิปริต เห็น

ผิดไปจากสภาวธรรมที่แทจริง ไดแก ความไมรูในทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ ทั้งสี่  

แนวทางแกไขและหลักแนวทางปฏิบัติ-กรรมฐานที่เกื้อกูล คือ อานาปานสติ และพึงแกดวยมี

การเรียน ถาม ฟงธรรม สนทนาธรรมตามกาลหรืออยูกับครูเปนตน มีวิธีการปฏิบัติดังตอไปน้ี 

การลงมือปฏิบัติอานาปานัสติกรรมฐาน ผูเจริญอานาปานาสติกัมมัฏฐานน้ัน พึงเขาไปอาศัย

อยูในปาหรือโคนไมหรือโรงเรือน ศาลา กุฏิที่วางเปลาเปนที่เงียบสงัดแหงใดแหงหน่ึง เหมาะสมที่จะ

ทําการเจริญภาวนาไดแลวน่ังคูบัลลังกขัดสมาธิเทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือซาย ต้ังกายใหตรง

ดํารงสติไวใหมั่น คอยกําหนดลมหายใจเขาออกทั้งยาวและสั้นก็ใหกําหนดรูโดยประจักษชัดเจนทกุครัง้

ไป อน่ึง ทานสอนใหกําหนดนับลมหายใจออกและลมหายใจเขาอันใดปรากฏแจงก็ใหนึกนับวา 1.1. 

เปนตนไปจนถึง 10 เหมือนคนนับการตวงขาวเปลือก ทานใหกําหนดนับลมหายใจเขากอนเปนอันดับ 

1 แลวใหนับลมหายใจออกเปนที่ 2 ใหนับเปนคู ๆ กันไปจนถึง 10 

คือ เมื่อลมหายใจเขาหายใจออก นับวา 1.1 แลว ลมเขาลมออกนับวา 2.2 ลมเขาลมออก

นับวา 3.3., 4.4., 5.5., เปนปญจกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., เปนฉักกะ ลมเขาลมออก นับวา 

1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6.,7.7., เปนสัตตกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., เปนอัฏฐกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 1.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., 9.9., เปนนวกะ 

ลมเขาลมออก นับวา 1.1 นับวา 2.2., 3.3., 4.4., 5.5., 6.6., 7.7., 8.8., 9.9., 10.10., 

เปนทสกะ 

เมื่อผูเจริญกัมมัฏฐานน้ีกําหนดนับลมที่เดินเขา – ออกทางชองจมูก (นาสิก) ไดดังน้ี ลมน้ันก็

จะปรากฏชัดและเดินเร็วเขา ๆ ลําดับจากน้ันอยาเอาสติระลึกตามลมเขาลมออกอีกเลย ใหคอย

กําหนดเอาลมที่ผานมากระทบปลายจมูกและริมฝปากเบื้องบนแลว นับเร็วตามลมวา 1.2.3.4.5 ที่

หน่ึง นับวา 1.2.3.4.5.6 ที่สอง นับวา 1.2.3.4.5.6.7 ที่สาม นับวา 1.2.3.4.5.6.7.8 ที่สี่ นับวา ที่ 
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1.2.3.4.5.6.7.8.9 หา นับวา 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 ที่หก ใหกําหนดนับลมหายใจเขาออกอยางน้ี

เรื่อยไป 

อานาปานาสติกัมมัฏฐานน้ี ผูกพันอยูกับสติที่กําหนดนับ เมื่อนับไปเรื่อย ๆ ตามที่กลาวมา

ขางตน จิตของผูเจริญน้ันก็จะเปนเอกัคคตา ถึงความเปนธรรมชาติมีอารมณอันเดียวดวยการนับลมไป

เรื่อย ๆ น้ัน แตมีคนบางคนที่เจริญกัมมัฏฐานน้ีนับลมไปตามที่ไดกลาวแลว ลมหายใจเขา – ออก ก็

คอย ๆ ดับไป ความกระวนกระวายก็สงบระงับลง เมื่อความกระวนกระวายสงบระงับลงแลวจิตและ

รางกายก็จะเบาดุจวาลอยไปในอากาศ เมื่อลมหายใจเขา – ออกที่หยาบดับลงแลว จิตของผูเจริญน่ันก็

มีแตนิมิตคือลมหายใจเขา – ออกที่ละเอียดเปนอารมณเมื่อพยายามอีกตอลมละเอียดน้ันก็จะดับลง

เกิดลมที่ละเอียดไปมากกวาน้ัน ย่ิงเจริญไปลมย่ิงละเอียดเขา ๆ ไมมีปรากฏเหมือนกับวาหายไปหมด

ไปเรื่อย ๆ เมื่อลมหายใจหมดหายไปเชนน้ัน ก็อยาลุกจากอาสนะเสียกอน เพราะถาลุกข้ึนจากอาสนะ

แลวอิริยาบถจะกําเริบ กรรมฐานก็จะเสื่อมไปคือลมที่ละเอียดจะหายไป ลมหยาบจะเกิดแทนที่ ดังน้ัน 

ใหผูเจริญกัมมัฏฐานน้ีน่ังอยูในที่น้ัน ทํากรรมฐานที่เสื่อมหายไปกลับคืนมาใหจงไดโดยวิธีทําดังน้ีคือ 

เมื่อรูตัววาลมหายไปแลว พึงพิจารณาคนดูวา ลมหายใจเขา – ออกมีอยูที่ไหน ไมมีที่ไหน มี

แกคนพวกไหน ไมมีแกพวกไหน เมื่อรูวาลมหายใจเขา – ออก มิไดมีแกคนตายเปนตนแลว พึง

ตักเตือนตนเองวา ดูกอนบัณฑิตตัวทานก็มิใชคนตายเปนตน ลมไมสูญหายไปไหน ตองมีอยูแนนอน 

แตวาปญญาของทานนอยเองจึงกําหนดไมได เมื่อตักเตือนตนเชนน้ีแลวพึงต้ังสติกําหนดบริเวณที่ลม

มากระทบกระพุงจมูก ถาคนมีจมูกสั้น ลมจะกระทบริมฝปากเบื้องบน ฉะน้ันใหผูเจริญอานาปานาสติ

กรรมฐานคอยเอาสติกําหนดลมที่จะมากระทบกระพุงจมูก หรือริมฝปากบนน้ัน เหมือนคนไถนาดวย

โค เมื่อไถไปไดมากแลวก็ปลดโคจากแอกปลอยไป สวนเจาของก็เขาไปน่ังพักผอนใตรมไม ฝายโคน้ันก็

เดินเขาไปในปาดวยความเร็ว พอคนไถนาน้ันตองการจะจับโคเทียมเอกไถอกีตอไป ก็ไมตองตามเขาไป

ในปา แตถือเชือกและปฏักแลวเดินตรงไปที่ทาที่โคเคยลง น่ังหรือนอนคอยที่น้ัน เมื่อโคเที่ยวหากินจน

อิ่มแลวก็จะลงไปด่ืมนํ้าที่ทาเคยลงน้ันก็กลับมา พอเจาของเห็นก็จับมาผูกดวยเชือกแทงดวยปฏักแลวก็

พามาเทียมแอกเขาไถนาอีก ฉันใด 

ผูเจริญอานาปานาสติกรรมฐานน้ี เมื่อลมหายใจเขา – ออกสูญหายไปอยาไปแสวงหาลมในที่

อื่น ใหถือเอาเชือกคือสติ และปฏักคือปญญา มนสิการกําหนดไปไมชาลมก็จะมาปรากฏดุจโคเดินมา

ลงสูทาจากน้ันก็จะจับลมหายใจเขา – ออกได ผูกใหมั่นดวยเชือกคือสติไวในที่ ๆ ลมเคยถูกตอง แทง

ดวยปฏักคือปญญาแลวตามประกอบกัมมัฏฐานเนือง ๆ ในไมชาอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะ

ปรากฏข้ึน แตวาจะปรากฏไมเหมือนกัน บางองคจะปรากฏเหมือนมีผัสสะออนนุมดุจปุยนุนและสําลี 

บางองคจะปรากฏเปนวงชวงรัศมีดาว และดวงแกวมณีแกวมุกดา บางองคปรากฏดุจใยแมงมุม ดุจ

แผนเมฆและดอกบัวหลวง เปนตน ที่มีนิมิตเกิดข้ึนมาปรากฏแตกตางน้ัน ก็เพราะวาปญญาของผูเจริญ

กรรมฐานน้ีแตกตางกัน 
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อน่ึง ธรรม 3 ประการคือ ลมเขา 1 ลมออก 1 นิมิต 1 มิไดเปนอารมณของจิตดวงเดียวกัน 

ลมเขาเปนอารมณของจิตดวงหน่ึง ลมออกเปนอารมณของจิตดวงหน่ึง ผูใดไมรูธรรม 3 ประการน้ี 

กรรมฐานของผูน้ันจะไมสําเร็จอุปจารฌาณ และอัปปนาฌาน ตอเมื่อใดรูแจงธรรม 3 ประการน้ีแลว 

จึงจะสําเร็จได  

 

4.5 สรุป 

สรุปวา พิจารณาดูตามหลักธรรมที่พระพุทธเจาทรงแสดงในพระสูตรน้ีแลว จะเห็นไดวา 

พระองคทรงแสดงธรรมเปรียบเทียบธรรมะกับสิ่งภายนอก เพื่อที่จะใหถูกกับอัธยาศัยของผูฟง เปน

การแสดงธรรมะแบบหน่ึงที่เรียกวาปฏิรูป (Reformation) คือบุคคลผูรับพระธรรมเทศนาในพระสูตร

น้ี ไดแก พวกชฎิลดาบส พวกชฎิลน้ีนับถือลัทธิบูชาไฟ ซึ่งเปนไฟภายนอก พระพุทธเจาจึงทรงแสดง

กิเลสคือราคะ โทสะ โมหะ มาเปรียบเทียบกับไฟวาเปนของรอน เมื่อชฎิลไดฟงเรื่องของรอนเขาแลวก็

ถูกอัธยาศัย ตรงตามกระแสพระธรรมเทศนาไป ก็ไดบรรลุมรรคผล นับวาเปนพระปรีชาสามารถอยาง

ยอดย่ิงของพระพุทธองคในการแสดงธรรมเปนคุณลักษณะที่นาเคารพเลื่อมใสย่ิงนัก 

1. สิ่งทั้งปวงที่พระองคยกข้ึนมาแสดงวาเปนความรอนในพระสูตรน้ีมี 5 คือ 

 1. อายตนะภายใน 

 2. อายตนะ ภายนอก 

 3. วิญญาณ 

 4. สัมผัส (ผัสสะ) 

 5. เวทนา 

สายแหงความรอนที่จะเกิดข้ึนน้ัน ตองมีอายตนะภายใน อายตยะภายนอก และวิญญาณ 3  

น้ีมาประจวบกัน จึงเกิดเปนสัมผัส คําวาสัมผัส ในที่น้ีตองหมายถึงนามธรรม ไมใชหมายถึงความ

กระทบธรรมดา เมื่อธรรมะ 3 อยางมารวมกันเปนสัมผัส (ผัสสะ) และสัมผัสเปนปจจัยใหเกิดเวทนา

อีกตอหน่ึง เมื่อเกิดเวทนาก็รูสึกเปนทุกข เปนสุข หรืออทุกขมสุข เมื่อบุคคลประสบเวทนาแลว ไม

รูเทาทันตามอารมณที่ประสบน้ันก็รูสึกเปนทุกขหรือเปนสุขไปตามอํานาจกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ 

2. หัวขอธรรมะที่นาศึกษาในพระสูตรน้ี คือ ราคะ โทสะ โมหะ 

ราคะ หมายถึง ความติดหรือความกําหนัด คือ ติดหรือกําหนัดในกามคุณทั้ง 5 คือ รูป เสียง 

กลิ่น รส สัมผัส เรียกวา กามราคะ 

ความติดในรูปฌาน คือ อากาสนัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญยายตนะ เนว

สัญญานาสัญญายตนะ เรียกวา อรูปราคะ 
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โดยนัยน้ีจะเห็นไดวา คําวา ราคะ น้ัน มีความหมายกวาง ไมใชหมายถึง ความกําหนดทาง

เพศตามที่คนสามัญทั่วไปเขาใจกันแตอยางเดียว 

โทสะ หมายถึง จิตคิดประทุษราย กอนที่จะเกิดโทสะ จิตจะกระทบอารมณที่ไมชอบใจ ที่

เรียกวา “อรติ” กอน ตอจาก อรติ จึงถึงปฏิฆะ คือ ความกระทบกระทั่งจิต ตอจากปฏิฆะ ถึงโกธะ  

คือ ความโกรธ เมื่อถึงความโกรธแลว ถาไมสงบหรือยังไมหายโกรธ จิตจะแลนถึงข้ันโทสะ คือคิด

ประทุษราย จิตข้ันประทุษรายน้ัน เราจะพิจารณาเห็นไดวา เกิดความรอนข้ึนในจิตใจแลว คือ รอนที่

จะคิดทําลายคนอื่น ถาทําลายไมไดหรือทําลายไดแลว แตยังไมสมใจ จิตจะเขาข้ันพยาบาทตอไป 

โดยนัยน้ีจะเห็นไดวา โทสะน้ันเปนความรอนอยางไร 

โมหะ หมายถึง ความผิดพลาดของจิตเปนครั้งคราว เพราะมีอวิชชาเปนเหตุ โมหะน้ี หมายถึง 

ความหลงหรือความไมรู คือไมรูจักความผิดชอบช่ัวดี การทําอะไรผิดทุกอยางเปนเพราะโมหะเขา

ครอบงําจิตทั้งน้ัน 

ลักษณะของโมหะน้ัน จะปรากฏออกมาในทางผิด ๆ โดยที่เจาของตัวไมรูสึกตัวในขณะน้ัน 

เชน คนที่เลนการพนัน ในขณะที่เลนการพนันน้ัน จิตจะสนุกสนานเพลิดเพลินอยูกับสิ่งที่เลนน้ัน 

ในขณะเลน จิตไมเคยนึกเลยวา การเลนน้ันเปนการผิด ดังกลาวมาแลวน้ี จะเห็นไดวา ในขณะที่โมหะ

เขาครอบงํา จิตจะปราศจากความรับผิดชอบช่ัวดี 

ลักษณะทั่ว ๆ ไป ของโมหะน้ัน เชน มี ปลาสะ ตีเสมอทานมีสารัมภะ แขงดี มีถัมภะ หัวด้ือ 

มีมานะ ถือตัว มีมทะ มัวเมา ลักษณะกิเลสดังกลาวมาแลวน้ี เปนอาการของโมหะทั้งสิ้น 

ราคะ โทสะ โมหะ ทั้ง 3 กองน้ี พระพุทธเจาตรัสเปรียบเทียบกับไฟคือความรอน ซึ่งเรียกใน

ภาษาธรรมะวา “เพลิงกิเลส” ไฟคือเพลิงกิเลสน้ี ไมไดเกิดข้ึนที่ไหน เกิดข้ึนที่ตัวเราน้ีเอง ตัวเปนผูกอ

ข้ึนแลวก็ปลอยใหไหมเผาตัวเอง จึงดับไดยากเปนอยางย่ิง ไฟภายนอกน้ันแมจะรอนก็จริง แตก็อยู

นอกตัวเรา เรามีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยงได แตไฟภายในน้ันยากที่จะหลีกเลี่ยง เพราะเราเปนผูกอข้ึนเอง

โดยไมรูตัว 

ในพระสูตรน้ี นอกจากจะกลาวถึง ราคะ โทสะ โมหะ ซึ่งเรียกวา “เพลิงกิเลส” วาเปนตัว

ความรอนแลว ยังตรัสตอไปถึงชาติ ชรา มรณะ วาเปนของรอนอีกดวย แตมีช่ือเรียกอีกอยางหน่ึงวา 

“เพลิงทุกข” 

ชาติ ชรา มรณะ ที่กลาววาเปนเพลิงทุกขน้ัน มีอธิบายวาเมื่อชาติเกิดข้ึนแลว ก็มีชราตามมา 

มีมรณะเปนที่สุด ชรา มรณะ ทุกคนไมชอบ เมื่อมาถึงตัวเขา ทุกคนไมอยากประสบ เปนความทุกข

อยางหน่ึง หรืออาการที่กลัวชรา มรณะ จึงเปนเพลิงทุกข 

อน่ึง เมื่อมีชาติ ความเกิดข้ึนแลว ความทุกขอื่น ๆ เชน โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส  

อุปายาส ก็ตามมา ฉะน้ัน ทานจึงเปรียบ ชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ อุปายาส วาเปนไฟ เชนเดียวกับราคะ 

โทสะ โมหะ 
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ผูที่ดับไฟ 3 กองน้ีใหเบาบางลง แลวบําเพ็ญกุศาลอันไมมีโทษ มีใจประกอบดวยเมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา ในสัตวทั้งหลายทุกหมูเหลา เปนผูไมมีเวร ไมมีพยาบาล ไมมีความเศราหมอง ยอม

ไดรับความอุนใจสบายใจ 4 ประการ ในปจจุบันวา  

1. ถาโลกหนามีจริงผลวิบากของกรรมดีกรรมช่ัว มีการที่เราจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค เมื่อ

ตายแลวมีเหตุที่เปนไปได 

2. ถาโลกหนาไมมี ผลวิบากของกรรมดีกรรมช่ัวไมมี เราก็ไดทําตัวเราใหไมมีเวร ไมมีภัย ไม

พยาบาล ไมมีทุกขอยูเปนสุขในปจจุบัน 

3. ถาวาเมื่อบุคคลทําบาปช่ือวาทําบาป เราก็ไมไดจงใจทําบางแกใคร เมื่อเราไมทําบาปความ

ทุกขจะมีแกเราไดอยางไร 

4. ถาวาบุคคลทําบาป ไมช่ือวาทําบาป เราก็พิจารณาเห็นวา ตัวเราเปนผูบริสุทธ์ิทั้งสองสวน  

(คือบริสุทธ์ิจากการช่ือวาทําบาป และไมช่ือวาทําบาป ตามความเช่ือถือของคนบางพวก เพราะเรา

ไมไดทําบาป) 

แตการดับไฟ 3 กอง ตามวิธีที่กลาวแลว เปนเพียงการดับราคะ โทสะ และโมหะ ใหบรรเทา

เบาบางลงช่ัวคราวเทาน้ัน หาดับใหหมดเช้ือโดยสิ้นเชิงไม หากมีเหตุปจจัยเมื่อใด ไฟ 3 กองน้ีก็เกิดข้ึน

ไดอีก และจะติดตามไปเกิดแกเราในทุกภพทุกชาติ ตราบเทาที่ยังตองเกิดอยู 

ความรอนที่เกิดจากไฟยอมเผาไหมสิ่งทั้งหลายใหเปนจุณวิจุณไป ตราบที่ยงไมสิ้นเช้ือฉันใด 

ความรอนที่เกิดจากกิเลส ก็ยอมเผาไหมจิตใจของผูที่มีกิเลสใหเรารอนอยูเปนนิจตราบเทาที่ยังทําลาย

กิเลสใหหมดสิ้นเชิงไมได ฉันน้ัน 

เมื่อโลกสันนิวาส อันไฟลุกโพลงอยูเปนนิตย พวกเรายังราเริงบันเทิงอะไรกันหนอ เธอ

ทั้งหลายอันความมืดปกคลุมแลวทําไมจึงไมแสวงหาประทีปเลา 

ซึ่งมีความหมายวา เมื่อโลกคือรูปนามขันธ 5 ของเราน้ี ถูกไฟ 11 กอง คือ ราคะ โทสะ โมหะ 

ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ และอุปายาสะ เผาไหมอยูเปนนิตยมานานแสนนาน 

เหตุไรจึงมัวรางเริงบันเทิงใจกันอยูในเมื่อเราทั้งหลายถูกความมืด คืออวิชชาความไมรูปกคลุมแลวเหตุ

ใดจึงไมแสวงหาประทีป คือญาณปญญา กําจัดอวิชชา ความมืดน้ันเสียเปลา 

เพราะฉะน้ัน เราจึงตองหาวิธีดับไฟเหลาน้ีใหสิ้นเช้ือหมดความรอน ไมมาไหมเราไดอีกตอไป 

วิธีดับไฟใหสิ้นเช้ือน้ัน พระพุทธองคทรงสอนไวแลว น่ันคือ ทรงสอนใหเจริญสติปฏฐาน 4 

หรืออริยมรรคมีองค 8 ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา อันเปนทางสายเอกสายเดียวที่ใหบรรลุนิพพาน 

ทําลายราคะ โทสะ และโมหะ ใหสิ้นเช้ือ 

น่ันคือทรงสอนใหกําหนดรูสภาพธรรมทั้งหลาย รวมทั้งราคะ โทสะ และโมหะ ตามความเปน

จริง 
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เมื่อสภาพธรรมดาใด ๆ เกิดข้ึน ก็ใหมีสติและปญญาระลึกอยู อยูที่ลักษณะของสภาพธรรม

น้ัน ๆ ตามความเปนจริง เมื่อระลึกรูอยูอยางน้ีบอย ๆ เนือง ๆ ก็จะทําลายความเห็นผิดวาธรรม

เหลาน้ันเปนเรา เปนของเราเสียได เมื่อทําลายความเห็นผิด กาวขามความสงสัยไดจริง ๆ เมื่อใด เมื่อ

น้ันก็จะเปลี่ยนจากปุถุชนผูหนาดวยกิเลส มาเปนพระอริยบุคคลช้ันตน ที่ช่ือวา พระโสดาบัน ผูทําลาย

การเกิดในภพใหม ใหเหลือเพียง 7 ชาติเปนอยางมาก 

ผูเจริญอริยมรรคมีองค 8 มาจนไดสําเร็จเปนพระโสดาบันแลว ยอมไมเปนยาก ที่จะเจริญ

อริยมรรค มีองค 8 ตอไป เพื่อเปนพระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันตในที่สุด 

เมื่อใดที่ทานไดเปนพระอรหันต เมื่อน้ันทานไดดับไฟคือ ราคะ โทสะ และโมหะ ที่อยูในใจได

หมดสิ้นแลว ราคะ โทสะ และโมหะ ไมมีโอกาสเกิดแกทานไดอีกตอไป ใจของทานเย็นสนิท ไมวาใคร

จะย่ัวยวน ย่ัวยุดาวา ฆาตีอยางไรไฟเหลาน้ันจะไมกําเริบข้ึนอีก เพราะทานไดดับไฟเหลาน้ันเสียแลว

ดวยนํ้าอมฤตคือ อริยมรรค อันมีนิพพานเปนอารมณ 

ทานที่ตองการพบกับความเย็นสนิท จึงควรไดดับไฟ 3 กองน้ีเสีย ตามวิธีที่พระพุทธเจาตรัส

สอนไว เมื่อไฟ 3 กองน้ีดับสนิทแลว ความรอนกายรอนใจจะไมเกิดแกทานเลย  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

5.1 บทสรุป 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร” 

ทําใหพบประเด็นคําตอบที่สอดรับกับวัตถุประสงคที่ต้ังเอาไวทั้งสามประการ อยางนาสนใจ ตอไปน้ี 

5.1.1 จากการศึกษาประวัติและความเปนมาของอาทิตตปริยายสูตร พบวา  พระสูตรที่องค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงแสดงธรรมแกหมูภิกษุชฎิล ทั้ง 1,000 รูป มีอุรุเวกัสสปะ นทีกัสสปะ 

และคยากัสสปะ อาศัยอยูที่ ตําบลอุรุเวลาเสนานิคม ในแควนมคธ  ขณะที่พระบรมศาสดา ทรงแสดง

พระธรรมเทศนาอยูน้ัน ภิกษุชฎิล 3 พี่นอง ณ ตําบลคยาสีสะ ริมฝงแมนํ้าคยาพรอมกับภิกษุ 1,000 รูป 

พระองคไดทรงแสดงอาทิตตปริยายสูตร มีเน้ือหาแสดงถึงความรุมรอนของจิตใจ (อินทรีย 6) ดวยอํานาจ

ของกิเลส เปรียบไดกับความรอนของไฟที่ลุกโพลงอยู ดังน้ัน จึงไดช่ือวา อาทิตตปริยายสูตร แสดงใหเห็น

วาความรอนที่แทจริงคือความรอนจากภายใน แตทวาความสุขหรือความทุกขรอนจากกิเลสทั้งปวงลวน

น้ันก็เปนสิ่งที่ไมเที่ยง คือต้ังอยูไมไดตลอดไป ไมมีอะไรที่ควรยึดถือ นาเบื่อหนายในความผันแปร พระ

สูตรน้ีจึงเปนพระสูตรสําคัญในพระพุทธศาสนา พระสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแกหมูภิกษุ 

ชฎิล 3 พี่นองโดยมีใจความที่วาดวยไฟที่เผาผลาญสรรพสัตวที่พระองคทรงเริ่มพระสูตรดวยพระดํารัสวา 

“สพฺพํ ภิกฺขเว อาทิตฺตํ” ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเปนของรอน” ดังน้ี    

 พระสูตรน้ี พระพุทธเจาทรงแสดงเปรียบเทียบของรอนคือไฟแกชฎิลพันรูป มีอุรุเวลกัสสปะ 

นทีกัสสปะ และคยากัสสปะ สามพี่นองเปนประธาน ที่ริมฝงแมนํ้าคยา ตําบลคยาสีสะ มีใจความวา 

อายตนะภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เปนของรอน อายตนะภายนอก คือ รูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ เปนของรอน วิญญาณ 6 คือ จักษุ วิญญาณ โสตวิญญาณ 

ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ เปนตน เปนของรอน ไดแก 

1. ผัสสะ 6 คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส เปนตน เปนของรอน รอนเพราะไฟคือราคะ โทสะ 

และโมหะ รอนเพราะเพลิงทุกข คือ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัสสะ อุปายาส 

2. ทรงเนนวา อริยสาวกเห็นอยางน้ีแลว ยอมเบื่อหนายในอายตนะภายในมีตา เปนตน 

อายตนะภายนอกมีรูป เปนตน วิญญาณมีจักขุวิญญาณ เปนตน สัมผัสมีจักขุสัมผัส เปนตน เวทนา มี

จักขุสัมผัสสชาเวทนา เปนตน เมื่อเบื่อหนายแลว ก็คลายกําหนัด หรือคลายความคิด เมื่อคลาย

กําหนัดแลว ยอมหลุดพน เมื่อหลุดพน ก็เกิดญาณรูวาหลุดพนแลว เปนผูสิ้นชาติ อยูจบพรหมจรรย 

ทํากิจเสร็จแลว ไมมีกิจอื่นที่จะตองทําอีก 
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3. ผลของการแสดงพระสูตรน้ี เมื่อพระศาสดาแสดงจบลง ชฎิลทั้ง 3 พรอมดวยบริวารของ

ตน ก็บรรลุอรหัตตผล มีจิตพนจากอาสวะไมถือมั่นดวยอุปาทาน 

5.1.2 จากการศึกษาหลักพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร พบวา  

1) พุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะ ราคะ คือความกําหนัด ความติดใจหรือความยอมใจ 

ความติดใครในอารมณ หรือราคะจริต พื้นนิสัยที่หนักในราคะ เชน รักสวย รักงาม ความพอใจ ความ

ติดใจ พฤติกรรมของคนที่มีราคะเปนปกติ คือรักสวยรักงาม มีกิริยาคือ ยืน เดิน น่ัง และนอนเปนตนที่

เรียบรอย น่ิมนวล ชอบความสะอาด ทํากิจตาง ๆ ไมรีบรอน ชอบของกินที่บรรจงจัด ชอบของหวาน 

มีอารมณสุนทรี ดูอะไรก็ดูนานละเอียดพิเคราะห อุปนิสัยเปนคนเจาเลห ถือตัว แงงอน ชอบอวด ชอบ

ยอ อยากไดหนา 

2) พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ โทสะคือความโกรธ ความขัดเคือง ความไมพอใจ ไฟ

คือโทสะ วาเปนไฟชนิดหน่ึง เพราะเมื่อโทสะเกิดข้ึนแลวยอมแผดเผาใจใหเรารอนธาตุไฟในตัวก็กําเริบ

แรงข้ึน ทําใหรูสึกรอนทั่วปลายปราสาทที่ออน และผลที่สุดหากย้ังไมอยูมันก็จะนําความเดือดรอนมาสู

ตนและครอบครัวตลอดจนสังคม แลวโกรธอยางแรงในบุคคลหรือสัตว เมื่อระงับความโกรธไมอยูก็คิด

ประทุษรายเขา เชน คิดฆาเขา คิดตีเขา คิดลางผลาญสมบัติเขา เปนตน ความคิดดังน้ี รวมเรียกวา 

โทสะ 

3) พุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ โมหะคือความหลง ความเขลา ความโง หมายถึง

ความไมรูตามที่เปนจริง ลักษณะของโมหะ คืออาการที่จิตมืดมนไมรูจักผิดชอบช่ัวดี ไมรูจักบาปบุญ 

สวนความไมรูวิทยาการตาง ๆ หาใชโมหะไม และโดยนัยน้ีโปรดทราบวา แมคนที่มีวิชาความรูสูง แต

จิตใจไมเห็นบาปบุญคุณโทษ ก็ช่ือวาตกอยูในโมหะ 

5.1.3 จากการวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาท่ีปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร พบวา 

1) วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในราคะ ราคะ แปลวาความกําหนัดยินดี, ความ

พอใจ, ความติดใจ หรือ ราคจริต หมายถึงพฤติกรรมของคนที่มีราคะเปนปกติ คือรักสวยรักงาม มีกิริยา

คือ ยืน เดิน น่ัง และนอน เปนตนที่เรียบรอย น่ิมนวล ชอบสะอาด ทํากิจตาง ๆ ไมรีบรอน ชอบกินของที่

บรรจงจัด ชอบของหวาน มีอารมณสุนทร ีดูอะไรก็ดูนาน ละเอียดพิเคราะห อุปนิสัยเปนคนเจาเลห ถือ

ตัว แงงอน ชอบอวด ชอบยอ อยากไดหนา ไฟคือราคะ มีโทษนอยแตคลายไดชา เกิดข้ึนแลวจะเปนสนิม

ใจ กัดกรอนใจอยูเปนเวลานาน กรรมฐานคูปรับสําหรับแก คือ อสุภะ และกายคตาสติ 

2) วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโทสะ โทสะ แปลวาความโกรธ ความขัด

เคือง ความไมพอใจ  โทสะ เกิดจากมานะคือความถือตัวถือตน ความรูสึกวาตัวเดนกวาเขา ตัวดอยกวา

เขา หรือตัวเสมอกับเขา เมื่อถูกกระทบเขาก็เกิดความไมพอใจ เกิดโทสะข้ึน เมื่อเกิดข้ึนแลวหากระงับ

ไมไดก็จะนําใหทําความช่ัวความไมดีตาง ๆ เชน ทะเลาะวิวาทกัน กลั่นแกลงกัน ทํารายกัน ฆากัน เปน

เหตุใหตัวเองเดือดรอน โลกก็เรารอน ขาดสันติภาพ อยูกันอยางเดือดรอน หวาดระแวงกันและกัน ไฟ
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คือ โทสะ มีโทษมากแตคลายเร็ว แนวทางแกไขและหลักธรรมของการปฏิบัติ และกรรมฐานที่เหมาะ 

คือ อัปปมัญญา คือ พรหมวิหาร 4 มีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา เปนตน 

3) วิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในโมหะ โมหะหมายถึงความไมรูตามที่เปน

จริง โมหะ เกิดจากความคิดเห็นที่ผิด จากการไมใชปญญาพิจารณาใหประจักษในเรื่องน้ัน ๆ ใหถอง

แทถ่ีถวนกอน เมื่อเกิดข้ึนแลวก็เปนเหตุใหไมรูบุญไมรูบาป ไมเช่ือบุญไมเช่ือบาป ชักนําใหไปทําความ

ช่ัวความไมดีตางๆ เชน ประมาท ทะเลาะวิวาท แกงแยงชิงดี อวดดี เกียจคราน บากาม อกตัญู เช่ือ

งาย หูเบา ไฟคือโมหะน้ัน เปนความหลง ความงมงาย ความไรเหตุผล มีโทษมากจนถึงเปนมิจฉาทิฏฐิ 

และจะหายไปจากจิตใจของบุคคลไดชาที่สุด แนวทางแกไขและหลักธรรมของการปฏิบัติและ

กรรมฐานที่เกื้อกูล คือ อานาปานสติ และพึงแกดวยกําจัดไดดวยปญญา เปนตน 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. สถาบันทางพระพุทธศาสนามีวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมตลอดจนสมาคมทาง

พระพุทธศาสนา อยากใหมีการจัดอบรมการศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยเนนเรื่องไฟกิเลสทั้ง 3 คือ ไฟ 

คือราคะ ไฟคือโทสะ และไฟคือโมหะ เปนเพลิงโหมกระหนํ่าทําใหมนุษยทั้งหลายสูความหายนะให

หมดกิเลสจากไฟเหลาน้ี เพื่อความสงบสุขของสังคมทั้งในโลกน้ีและโลกหนา 

2. สถาบันทางการศึกษาทางพระพุทธศาสนา มีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน ควรสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับหลัก

พุทธปรัชญาหรือหลักธรรมที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร ใหมากย่ิงข้ึน ตลอดจนจัดทุนอุดหนุนการ

วิจัย และจัดงบประมาณในสวนน้ีดวย 

5.2.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาวิเคราะหหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร มี

วัตถุประสงค เพื่อศึกษาหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตร แตยังมีประเด็นในการวิจัย

ครั้งน้ีอาจจะยังไมครอบคลุมถึงประเด็นที่ลึกซึ้ง และเกี่ยวของกับมุมมองอื่น ๆ ผูวิจัยจึงไดกําหนด

หัวขอในการทําวิจัยไวใหผูสนใจ มีดังตอไปน้ี  

1. การประยุกตใชหลักพุทธปรัชญาที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรของภิกษุสงฆและสังคมใน

ปจจุบัน 

2. การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักธรรมที่ปรากฏในอาทิตตปริยายสูตรเพื่อการดําเนินชีวิตตาม

แนวพุทธปรัชญาเถรวาท 

3. การศึกษาเชิงวิเคราะหหลักธรรมเพื่อการระงับราคะ โทสะ และโมหะ ตามแนวพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 
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