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The objectives of this thesis are: 1) to study the concept of the hindrance in 
Theravāda Buddhist philosophy, 2) to study enlightenment process in Theravāda 
Buddhist philosophy, and 3) to analyze the hindrance and enlightenment process in 
Theravāda Buddhist philosophy. The thesis is a qualitative study by focusing on 
documents analysis of the Tripitaka texts and the commentary that related to the 
field of the study.  

The results of the study were shown as follows: 
1) The hindrances in Theravāda Buddhist philosophy are mental factors to 

bare the mind from goodness, concentration, wisdom, and Nibbana. They are sensual 
desire (Kamachanda), ill-will (Byapada), sloth and torpor (Thina-middha), flurry and 
worry (Uddhacca kukkucca), doubt; uncertainty (Vicikiccha).  

2) The enlightenment process in Theravāda Buddhist philosophy is each step 
of practice leading to the attainment of wisdom and salvation. The process of 
practice consists of associating with worthy men, listening to a sermon, having faith in 
Buddhism, having proper attention, having mindfulness and awareness, having sense-
restraint in bodily action, verbal action and mental action, cultivating four 
foundations of mindfulness and seven enlightenment factors until the attainment of 
wisdom and salvation to become Stream enterer, Once-returner, Non-returner, and 
The Worthy One respectively. 

3) The Analysis of hindrance and enlightenment process in Theravāda 
Buddhist philosophy can be concluded that it helps explain each step in realization 
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and eradication of each hindrance. Sensual desire is a greed-defilement, and the 
Worthy One can eradicate it completely, but Once-returner can only eradicate the 
rough sensual desire. Ill-will is a hatred-defilement, and Non-returner can completely 
eradicate it, but Once-returner can eradicate the rough ill-will. Sloth and torpor is a 
delusion-defilement, and the Worthy One can eradicate it completely, but Once-
returner can eradicate rough sloth and torpor. Flurry and worry is a greed-defilement 
and a hatred-defilement, and the Worthy One can completely eradicate it, but Once-
returner can eradicate only the rough flurry and worry. Uncertainty is a delusion-
defilement, and Stream-enterer can completely eradicate it. 
Keywords: Hindrances, Enlightenment process, Theravada Buddhist philosophy 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

วิถีชีวิตของมนุษยเรา มักมีสิ่งที่เขามากระทบในหลาย ๆ ดาน เปรียบเหมือนหนังเรื่องยาว ไม

วาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม เราไมเคยพอใจ และความไมพอใจก็กลายเปนสิ่งที่เราเคยชิน สิ่งใดกันที่ทํา

ความผิดพลาดใหเกิดข้ึนกับชีวิต แลวยังตองการใหเราตกเปนทาส ตองการใหกลัว ตองการให

ทะเยอทะยาน มักใหญสูง ตองการใหแขงขันตลอดเวลา ตองการใหไรซึ่งความเมตตา เต็มไปดวยความ

โกรธ ความเกลียดชัง ทําใหออนแอ เพราะวาเราไมแกรง ไมเขมแข็ง จึงไมมีความอดทนตอสิ่งที่ยั่วยวน

นั้นได เรื่องราวดานราย ๆ ของชีวิตจึงเกิดข้ึนตลอดเวลา และตองเขาสูการแขงขันที่โหดรายเชือด

เฉือน ตอสูตะเกียกตะกายเพ่ือการอยูรอด ทําใหการเอาอยางผูอื่น หรือลอกเลียนแบบเปนเรื่องท่ีตอง

ทํา ไมตองการใหเปนผูมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความคิดสรางสรรค มีเชาวนปญญา หรือเปนผูท่ีทวน

กระแส 

สิ่งท่ีกลาวมานั้นเปนลักษณะที่มาขวางก้ันไมใหปญญาเกิดขึ้น ซึ่งเรียกวา นิวรณ มีหมายความ

วา เปนธรรมเครื่องก้ันความดี1 เพราะขัดขวางจิตไมใหกาวหนาในคุณธรรมความดีทั้งปวง หากบุคคล

ผูใดถูกครอบงําดวยนิวรณที่เปนอกุศลธรรมนี้ จิตก็จะถูกกดทับ ถูกปดก้ันไมใหเกิดสมาธิ ไมใหเกิด

ปญญาได จึงไมสามารถที่จะรูจักประโยชนตน ประโยชนผูอื่น รวมถึงประโยชนท้ังสองฝายไดเลย ดัง

สมัยหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระวิหารเชตวัน อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล

พระนครสาวัตถี ณ ที่นั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแกภิกษุทั้งหลายวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย นิวรณ

เครื่องกางก้ัน 5 ประการ ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหทุรพล 5 ประการ เปนไฉน นิวรณเครื่องกาง

ก้ัน 5 ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย 

ภิกษุนั้นไมมีนิวรณเครื่องกางก้ัน 5 ประการ อันครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรู

ประโยชนของตน ประโยชนของผูอ่ืน ประโยชนทั้งสองฝายหรือจักทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ 

สามารถกระทําความเปนอริยะยิ่งกวาธรรมของมนุษยดวยปญญาที่มีกําลังทุรพล เหตุนั้นหลักธรรมขอ

นี้ มิใชฐานะที่จะมีได เปรียบเสมือนแมน้ําที่ไหลจากภูเขาไปสูที่ไกลมีกระแสเชี่ยวพัดสิ่งท่ีจะพัดไปได 

บุรุษพึงเปดปากเหมืองแหงแมน้ําทั้งสองขาง เมื่อเปนเชนนี้ กระแสน้ําในทามกลางแหงแมน้ํานั้นก็ซัด

สาย ไหลผิดทาง ไมพึงไหลไปสูที่ไกล ไมมีกระแสเชี่ยว ไมพัดสิ่งท่ีพอจะพัดไมไดฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้น

                                           
1 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมส โพรดักส, 2551), หนา 181. 
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เหมือนกันแล ไมละนิวรณ เครื่องกางกั้น 5 ประการ อันครอบงําจิต ทําปญญาใหทุรพลแลว จักรู

ประโยชน ประโยชนของผูอื่น ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ 

สามารถกระทําความเปนอริยะยิ่งกวาธรรมของมนุษยดวยปญญาที่มีกําลัง2 

หากละหลักธรรมขอนี้ไดเมื่อใด การจะรูจักประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนทั้ง

สองฝายก็เปนฐานะที่มีได เปรียบเหมือนแมน้ําที่ไหลลงจากภูเขาไปสูที่ไกล พัดสิ่งที่พอจะพัดไปได 

บุรุษพึงปดปากเหมืองแหงแมน้ํานั้นทั้งสองขาง เม่ือเปนเชนนี้กระแสน้ําในทามกลางแมน้ํานั้น ก็จักไม

ซัด ไมสาย ไหลไมผิดทาง พึงไหลไปสูที่ไกลได  มีกระแสเชี่ยว และพัดในสิ่งที่พอพัดไปได ฉันใด ภิกษุ

นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ละนิวรณเครื่องกางก้ัน 5 ประการ อันครอบงําจิตทําปญญาใหทุรพลแลว จัก

รูประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจักทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ  

สามารถกระทําใหบุคคลเปนอริยะได ยิ่งกวาธรรมของมนุษยทั่วไป   

การฝกจิตดวยสติปญญา ใหรูจักธรรมชาติที่มีชื่อวา นิวรณนั้น มีความสําคัญอยางยิ่ง เมื่อได

ทําการศกึษายอมรูจักและมีความในเหตุที่เกิดขึ้น เหตุในการละ และเหตุที่ไมกลับมาเกิดของนิวรณนั้น 

ๆ ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรื่องธัมมานุปสสนา นิวรณบรรพ ในมหาสติปฏฐานสูตร คือ 

การพิจารณานิวรณ ดังนี้วา ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนือง ๆ อยู ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ นิวรณ 5 เมื่อกามฉันท (ความพอใจใน

กามารมณ) มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา กามฉันท มีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่อกามฉันทไมมี ณ 

ภายในจิต ยอมรูชัดวากามฉันทไมมี ณ ภายในจิตของเรา อนึ่งความที่กามฉันทอันยังไมเกิดขึ้น ยอม

เกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย อนึ่งความละกามฉันทที่เกิดขึ้นแลวเสียไดดวยประการ

ใด ยอมรูประการนั้นดวย อนึ่งความที่กามฉันทอันตนละเสียแลว ไมเกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใด 

ยอมรูประการนั้นดวย อนึ่งเมื่อพยาบาท มี ณ ภายในจิตยอมรูชัดวา พยาบาทมีอยู ณ ภายในจิตของ

เรา หรือเมื่อพยาบาทไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา พยาบาทไมมี ณ ภายในจิตของเรา ความที่

พยาบาทอันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละพยาบาทท่ีเกิดข้ึน

แลวเสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความที่พยาบาทอันตนละเสียแลวไมเกิดขึ้นตอไปได

ดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย อนึ่งเมื่อถีนมิทธะมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา ถีนมิทธะมีอยู ณ 

ภายในจิตของเรา หรือเมื่อถีนมิทธะไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา ถีนมิทธะไมมี ณ ภายในจิตของเรา 

ความที่ถีนมิทธะอันยังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละถีนมิทธะ

ที่เกิดข้ึนแลวเสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละถีนมิทธะอันตนละเสียแลว ไม

เกิดข้ึนตอไปไดดวยประการใดยอมรูประการนั้นดวย อนึ่งเมื่ออุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุงซานและ

รําคาญใจ) มี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวาอุทธัจจกุกกจจะมีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือเมื่ออุทธัจจกุก

                                           
2 องฺ.ปฺจก-ฉกฺก. 36/51/120-121. 
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กุจจะไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา อุทธัจจกุกกุจจะไมมี ณ ภายในจิตของเรา ความที่อุทธัจจกุกกุจ

จะอันยังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความละอุทธัจจกุกกุจจะที่

เกิดขึ้นแลวเสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความที่อุทธัจจกุกกุจจะอันตนละเสียแลว ไม

เกิดขึ้นตอไปไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย อนึ่งเมื่อวิจิกิจฉามี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา 

วิจิกิจฉามีอยู ณ ภายในจิตของเรา หรือ เมื่อวิจิกิจฉาไมมี ณ ภายในจิต ยอมรูชัดวา วิจิกิจฉาไมมี ณ 

ภายในจิตของเรา ความที่วิจิกิจฉาอันยังไมเกิดข้ึน ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย 

ความละวิจิกิจฉาที่เกิดข้ึนแลวเสียไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ความที่วิจิกิจฉาอันตนละ

เสียแลว ไมเกิดข้ึนตอไปไดดวยประการใด ยอมรูประการนั้นดวย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม 

เปนภายในบาง เปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในท้ังภายนอกบาง  

ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความเกิดข้ึนในธรรมบางยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ ความเส่ือมไปใน

ธรรมบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบาง ก็หรือสติของ

เธอที่ตั้งมั่นอยูวาธรรมมีอยู แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก เธอยอมเปนผูอัน

ตัณหาและทิฏฐิไมอาศัยอยูดวย ยอมไมยึดถืออะไร ๆในโลกดวย ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอม

พิจารณาเห็นธรรมในธรรม คอื นิวรณ 5 อยางนี3้ 

ชีวิตเปนเรื่องของการพัฒนาจิตใจ ซึ่งมีความจําเปนท่ีจะตองรูจักธรรมชาติของกายและใจ 

และปจจัยทั้งหลายที่ประกอบในชีวิต ความเขาใจกิเลสจึงมีความสําคัญ ชวยใหรูเขา รูเรา รูดี รูชั่ว 

เมื่อเรารูเทาทันกิเลส เชน นิวรณนี้แลว เราก็เรียนรูที่จะใชมันใหเปนประโยชนในการแกไขตน 

กลาวคือ เมื่อนิวรณเปนอกุศลธรรม จึงอยูตรงขามกับการบรรลุธรรม หมายความวา เมื่อนิวรณยังมีอยู

ตราบใด ปญญาหรือการบรรลุธรรมจะเกิดไมได ดวยเหตุนั้นเม่ือเกิดการบรรลุธรรม นิวรณก็ไมมี และ

กระบวนการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม ทําใหเกิดการหลุดพนจากกิเลสตามระดับ เม่ือดําเนินไปตาม

กระบวนการแลว ก็ยอมสามารถบรรลุถึงนิพพานอันเปนธรรมที่สิ้นกิเลสและกองทุกขทั้งปวง4  การ

บรรลุธรรม หรือ บรรลุนั้น มีความหมายในพจนานุกรมฉบับประมวลศัพท วา ถึง, สําเร็จ5 ซึ่งเปน

จุดมุงหมายของการปฏิบัติธรรมในทางพุทธปรัชญาเถรวาท  

 

                                           
3 ที.มหา. 14/290/215-217. 
4 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรม

ดุษฎ,ี (กรุงเทพมหานคร : สองศยาม, 2537), หนา 92. 
5 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้ง

ที่ 28, (กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม, 2559), หนา 174. 
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1.2 คําถามวิจัย 

 ในงานวจิัยครั้งนี้มีปญหาสําคัญที่ตองการทราบ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไว 3 ประการ ดังนี้คือ 

 1.2.1 นิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาทเปนอยางไร 

 1.2.2 กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาทเปนอยางไร 

 1.2.3 นิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมสัมพันธกันอยางไร 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีวัตถุประสงคดังนี้  

 1.2.1 เพ่ือศึกษานิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.2.3 เพ่ือวิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษานิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีขอบเขตของการ

งานวิจัยในดานเนื้อหาและดานเอกสารดังนี้  

 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  

การวิจัยครั้งนี้ เก่ียวของกับนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท โดยมี

เนื้อหาประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 1. นิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง นิวรณธรรม 5 ประการ ประกอบดวย กามฉันทะ 

พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา 

 2. กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง กระบวนการเพ่ือการบรรลุมรรค

ผล ไดแก โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 

อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหันตมรรค และอรหันตผล จึงสําเร็จเปนพระอริยบุคคล ตั้งแตพระ

โสดาบัน จนถึง พระอรหันต ดวยการปฏิบัติตามหลักการ 9 ขอ เชน คบสัตบุรุษ ฟงสทัธรรม เปนตน 

 3. วิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท นิวรณนั้นเปนอกุศล

ธรรม ปดกั้นปญญาไมใหเกิดการบรรลุธรรมได เมื่อนิวรณมีอยูการบรรลุธรรม หรือการพัฒนาจิตจะไม

สามารถเกิดขึ้นได แตเม่ือนิวรณไดถูกกําจัด จิตปลอดนิวรณการบรรลุธรรมก็เกิดขึ้น  

 1.4.2 ขอบเขตดานเอกสาร 

 การวิจัยนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ใชเอกสารประกอบการทํา

วิจัยดังนี้ ไดแก 
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 1. เอกสารปฐมภูมิ ไดแก พระไตรปฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย 91 

เลม 

 2. เอกสารทุติยภูมิ ไดแก ตําราและเอกสารในทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังเอกสารและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของทางพระพุทธศาสนา 

1.5 วิธีการดําเนินการวิจัย  

การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่งเนนการวิจัยทางเอกสาร 

(Documentary Research) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้  

1. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิ (Primary Sources)  

2. ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ อรรถ

กถา ตําราวิชาการ และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของในงานวิจัยนี้  

3. นําขอมูลท่ีทั้งหมดมาวิเคราะหและที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมา

ทําการศึกษาตีความ มีการวิเคราะหในประเด็นปญหาที่ตองการศึกษาตามวัตถุประสงคของการวิจัย

โดยเฉพาะศึกษาวิเคราะห นิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท และรวบรวม

เรียบเรียงนําเสนออาจารยที่ปรึกษา แลวนําผลงานมาจัดพิมพเปนรูปเลมวิทยานิพนธ 

4. จัดทําขอมูลและนําเสนอโดยการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) 

5. นําผลงานที่ไดไปทําบทความวิจัยเพ่ือลงตีพิมพในวารสารในงานสัมมนาระดับชาติ 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

การวิจัยเรื่องนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท คาดวาเมื่อวิจัยสําเร็จ

แลวจะมีประโยชนดังตอไปนี้  

1.6.1 ทําใหทราบนิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.6.2 ทําใหทราบกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 1.6.3 ทําใหทราบการวิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

1.7 เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 การศึกษาวิจัยนี้ ผูวิจัยไดนําเอาเอกสารและงานวิจัยที่มีเนื้อหาสอดคลองเก่ียวของกับงานวิจัย

ในเรื่อง นิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มาเสนอโดยแบงออกเปน 2 

ลักษณะ คือ เอกสารท่ีเก่ียวของ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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1.7.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของ  

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได

พระนิพนธในหนังสือจิตศึกษาสรุปวา นิวรณ เปนกิเลสอยางกลาง ที่ปรากฏขึ้นในจิตใจ ทําจิตใจให

กลัดกลุมใหฟุงซานวุนวาย กระสับกระสายไมสงบ เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา ปริยุฏฐานะ แปลวากิเลสที่

ปลนจิต หมายความวาทําจิตใหกลัดกลุม และเปนกิเลสที่เปนเครื่องทําจิตใหไมสงบ กําบังปญญาหรือ

ก้ันมิใหเกิดปญญารูแจงเห็นจริงข้ึนได6 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) ได

พระนิพนธหนังสือธรรมดุษฎี กลาวถึงนิวรณสรุปวา นิวรณ 5 เปนตน รวมเขาในสมุทัยสัจจะ สัจจะคือ

สมุทัย เหตุใหเกิดทุกขทั้งหมด พระพุทธเจาทรงตรัสสอนใหทําปหานะ คือ การละ คือใหละกิเลสหรือ

เรียกวา ใหฆา ใหทําลาย ใหประหาร ฉะนั้นเมื่อตองการจะฆาหรือทําลาย ก็ใหฆาใหทําลายกิเลส ขัด

เกลากิเลสของตนใหวิมุตติหลุดพนจากกิเลสทั้งหมด ก็บรรลุถึงนิพพานอันเปนธรรมที่สิ้นกิเลสและกอง

ทุกข7 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลาวไวในหนังสือประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้ สรุปวา ผู

บรรลุนิพพาน ละอวิชชา ตัณหา อุปาทาน แลวจึงมีปญญา กรุณาเปนแรงจูงใจในการกระทําทุกอยาง

การทําความดีตอกัน การชวยเหลือกัน จะเปนการชวยเหลือที่บริสุทธิ์ไมไดเลย ตราบใดที่ยังมีตัณหา 

(ครอบคลุมถึงอวิชชาและอุปาทานดวย) ทําใหมองขามหรือมองไมเห็นประโยชนตน ประโยชนทาน สิ่ง

ที่เปนประโยชนกลับเห็นวาไมเปนประโยชน สิ่งที่ไมเปนประโยชนกลับเห็นไปวาเปนประโยชน โดย

ปรากฏออกมาในรูปของ ราคะ โทสะ โมหะที่ครอบงําใจบาง ในรูปของนิวรณ 5 ที่กําบังขวางก้ันการ

ทํางานของจิตใจบาง ตอเมื่อปราศจากกิเลสเหลานั้นแลว จิตใจจึงจะราบเรียนผองใส มองเห็นและรูจัก

ประโยชนที่แทจริง8 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) ใหความหมายของ นิวรณ ในพจนานุกรมพุทธศาสน 

ฉบับประมวลศัพท สรุปวา นิวรณ คือ ธรรมที่กั้นจิตไมใหบรรลุความดี สิ่งที่ขัดขวางจิตไมใหกาวหนา

                                           
6สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), จิต

ศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, 2554), หนา 129. 
7 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), ธรรม

ดุษฎ,ี อางแลว, หนา 33. 
8 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้, (กรุงเทพมหานคร : 

ธรรมสภา, 2547), หนา 69. 
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ในคุณธรรม มี 5 อยาง คือ 1. กามฉันท พอใจในกามคุณ 2. พยาบาท คิดรายผูอ่ืน 3. ถีนมิทธะ ความ

หดหูซึมเซา 4. อุทธัจจะ ความฟุงซานและรําคาญ 5. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย9 

พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) ไดกลาวไวในหนังสือ เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม 

สรุปวาการปฏิบัติธรรมเปนศาสตรและศิลปที่จําเปนสําหรับชีวิตมนุษย การฝกฝนปฏิบัติธรรมทุก ๆวัน

เปนลําดับติดตอกันตามวิธี่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ทําใหชีวิตของผูนั้นกาวข้ึนสูความสงบเย็น จนกวา

จะถึงที่สุดของความสุขที่วิสัยของมนุษยจะยึดถือเอาไวได ไมมีทางอื่นใดเลยนอกจากการที่เราได

ปฏิบัติธรรม10 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) กลาวไวในบทอบรมสมาธิภาวนา หลักสูตรชั้นตน 

สรุปวา นิวรณเปนกิเลสที่กันจิตของเราไมใหบรรลุความดี ตองศึกษาใหเขาใจ ถาไมเขาใจนิวรณแลว ก็

ยากที่จะทําลายกิเลสกลุมนี้ลงได เหมือนไมรูจักหนาตาของขโมย แมขโมยนั้นอยูในบานของเรา เราก็

ไมอาจจับมันได เพราะเราไมรูจักหนาตาของมัน กิเลสประเภทนิวรณที่เกิดในใจของเราก็เหมือนกัน 

ถาเราไมรูจักหนาตาของมัน มันก็เกิดทําลายจิตใจของเราไดบอย ๆ หรือเหมือนตํารวจที่จะจับผูราย 

จําเปนตองรูจักผูรายจึงจะจับได แตถาไมรูจักผูราย บางทีผูรายนั้นเดินตามหลังอยู ก็ไมรูจักวามันเปน

ผูราย ก็จับมันไมได เราก็เหมือนกัน ท่ีฝกจิตเพ่ือทําลายนิวรณ จะตองรูจักตัวนิวรณวา มีลักษณะ

หนาตาเปนอยางไร จึงจะทําลายมันได11 

พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ) ไดกลาวไวในหนังสือ การบริหารจิต สรุปวา นิวรณ 

เปนเครื่องขัดขวางไมใหเราประสบความเจริญ ไมใหเราทําสมาธิไดผล ไมใหเราไดรับความสุข คือ 

กิเลสที่ทําใหจิตมัวหมองและกั้นจิตมิใหบรรลุความดีนั่นเอง ซึ่งมี 5 อยาง ประกอบดวย 1. กามฉันทะ 

คือ ความรักใครในกาม 2. พยาบาท คือ ความปองราย ความอาฆาต เปรียบเหมือนไฟที่เผาจิตใจของ

เรามิใหสุขสงบ 3. ถีนมิทธะ คือ ความทอแทและความเกียจคราน กิเลส 2 ชนิดนี้เปรียบเสมือนเชื้อรา

ที่จับตนไมหรือพืชผักใหเหี่ยวเฉาตาย เพราะเม่ือกิเลส 2 ชนิดนี้ จับจิตใจของเราก็ทําใหเราทอแท 

หมดกําลังใจที่จะทําความดี 4. อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุงซาน และความรําคาญ กิเลส 2 ชนิดนี้ทํา

ใหจิตใจหมนหมอง ฟุงซาน หาความสุขใจมิได บางคนถึงกับเปน โรคประสาทไปก็มี และ 5. วิจิกิจฉา 

คือ ความลังเลสงสัย ไมอาจตัดสินใจไดในแนวปฏิบัติ ผูที่มีความลังเลความสงสัย ไมอาจตัดสินใจทําสิ่ง

                                           
9 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท, พิมพครั้งที่ 

28, (กรุงเทพมหานคร : ผลิธัมม, 2559), หนา 169. 
10 พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ), เรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : 

ดวงตะวัน, 2554), หนา 5. 
11 พระธรรมวิสุทธิกวี  (พิจิตร  ตวณฺ โณ ), บทอบรมสมาธิภาวนา หลักสูตรชั้นตน , 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, 2544), หนา 55. 
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ใด ทําใหไมสามารถกาวหนาได นิวรณ 5 นี้จะขัดขวาง มิใหการดําเนินชีวิตมีความสุข และในดานการ

ปฏิบัติกรรมฐาน สมควรกําจัดนิวรณขอนี้เสียจึงจะ สามารถพัฒนาจิตใหสูงข้ึนได12  

 พระภาวนาพิศาลเมธ ี(ประเสริฐ มนฺตเสวี) ไดกลาวไวในหนังสือวิปสสนาภาวนาที่ไมถูกเขียน

ไวในพระไตรปฎก สรุปวา การปฏิบัติธรรมเพ่ือบรรลุวิชชาละวิมุตติจะทําใหผูปฏิบัติเขาใจและเห็นแจง

ในสภาพธรรมท่ีปรากฏไดจริง จนบรรเทาราคะ โทสะ และโมหะไดตามลําดับจัดเปนวิปสสนาภาวนา13 

เสถียร โพธินันทะ ไดกลาวไวในหนังสือคดีธรรม-คดีโลก สรุปวาอุปกิเลส 16 ถากลาวโดยยอ

แลวก็ไดแก นิวรณ 5 มีกามฉันท เปนตน นิวรณ 5 นั้นเปนเพียงทําใหจิตไมผองใสเทานั้นเอง14 

1.7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พระครูสุวรรณกิจสุนทร (สมศักดิ์ ตสีโล) ไดศึกษาการละกามฉันทนิวรณในการปฏิบัติ

วิปสสนาภาวนา สรุปวา การละกามฉันทนิวรณ คือ การกําจัด การละขาด โดยละเหตุคือ อโยนิโสมน

สิการ ดวย การปฏิบัติวิปสสนาภาวนา 2 วิธี คือ 1. อสุภารมฺณ คือการเอาใจใสอารมณโดยความเปน

ของไม สวยไมงาม และ 2. โยนิโสมนสิการ คือทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย 6 อยางคือ 1) การถือ

อสุภนิมิตเปนอารมณ 2) หมั่นเจริญอสุภภาวนาเนือง ๆ 3) สํารวมอินทรียทั้งหลาย 4) รูประมาณใน

การบริโภคอาหาร 5) คบแตกัลยาณมิตร และ 6) สนทนากันแตธรรม แลวจึงเจริญวิปสสนาเพียร

กําหนดรู อยูกับ รูป–นาม ปจจุบัน มีสติตั้งมั่น รูเห็นตามความเปนจริงกับอารมณปจจุบัน เกิดญาณ

ปญญา บรรลุธรรม มรรค ผล และนิพพาน กามฉันทนิวรณจะละไดอยางเด็ดขาดดวยอรหัตตมรรค

เทานั้น15 

พระมหาวิเชียร โชติธมฺโม (จันทะม่ัน) ไดศึกษาสภาวะของนิวรณในวัมมิกสูตร สรุปวา 

นิวรณทั้ง 5 จัดเปนธรรมหมวดหนึ่งในธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน อันเปนหลักการเจริญวิปสสนา

ภาวนาตามสติปฏฐาน 5 ในการเจริญวิปสสนาภาวนาโดยการพิจารณานิวรณธรรมนั้นมีหลักในการกา

หนดคือวา เมื่อนิวรณทั้ง 5 เกิดขึ้น ผูปฏิบัติตองมีสติตั้งมั่นกําหนดรูในนิวรณนั้น ๆ ใหรูชัดการเกิดดับ

ของนิวรณเปนเพียงนามธรรมโดยสภาพธรรม ที่เปนปหาตัพพธรรม ซึ่งเปนธรรมที่ควรละ เม่ือเกิด

                                           
12 พระธรรมวิสุทธิกวี (พิจิตร ตวณฺโณ), การบริหารจิต, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาม

กุฏราชวิทยาลัย, 2551), หนา 106. 
13 พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี),วิปสสนาภาวนาที่ไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก, 

(กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาสนไทย การพิมพ, 2558), หนา ง. 
14 เสถียร โพธินันทะ, คดีธรรม-คดีโลก (กรุงเทพมหานคร : กมลการพิมพ, 2543), หนา 400. 
15 พระครูสุวรรณกิจสุนทร (สมศักดิ์ ตสีโล), “ศีกษาการละกามฉันทนิวรณในการปฏิบัติ

วิปสสนาภาวนา”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), 2558, หนา 5. 
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ขึ้นกับจิตของผูปฏิบัติวิปสสนาภาวนา ผูปฏิบัติใชหลักโยนิโสมนสิการ มีสติในการกําหนดรูนิวรณทั้ง 5 

เปนการรูสภาวธรรมของรูปนามโดยเทาทันในปจจุบันอารมณ ผูปฏิบัติจะเห็นการเกิดดับ โดยความ

เปนพระไตรลักษณอยางแทจริงดวยวิปสสนาญาณ16 

พระมหาวชิรางกร วชิราณเมธี (จันทะเกตุ) ไดทําการศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องนิวรณใน

พระพุทธศาสนา สรุปวา อิทธิพลของนิวรณมีอยูในวงกวาง สามารถครอบงําจิตใจคนในทุกวงการทั้ง

ดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานศาสนา ตลอดถึงดานการศึกษาและการปกครอง 

กอใหเกิดความเสียหายแกสังคมมนุษยใหญหลวง แมนิวรณจะเปนเรื่องล้ําลึก แตก็เปนเรื่องที่ศึกษา

เขาใจได แตการกําจัดนิวรณจําเปนตองลงสูภาคปฏิบัติอยางจริงจัง หลักธรรมที่สามารถเอาชนะนิวรณ

ได คือ ขอปฏิบัติที่เปนคูปรับกัน ไดแก องคฌาน 5 คือ วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา สวนหลักธรรมที่

จะเปนกําลังสนับสนุนหรือเปนเครื่องมือเพ่ือเอาชนะนิวรณ คือ พละธรรม 5 ประการ คือ ศรัทธา 

ความเชื่อ วิริยะ ความเพียร สติ ความระลึกได สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ ปญญา ความรอบรู17 

พระจําลอง สุภาจาโร (ผุยทอง) ไดศึกษาเชิงวิเคราะหธัมมานุปสสนาตามแนวสติปฏฐาน

สูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปวา สติปฏฐานสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ การตั้งสติพิจารณากาย 

เวทนา จิต และธรรม มีสติกําหนดรูอยูเสมอตอเนื่องจนเห็นความไมเที่ยงของการเกิดขึ้น ตั้งอยู และ

ดับไปตามลําดับเกิดปญญาญาณ เห็นแจงแทงตลอดอริยสัจ ธัมมานุปสสนาตามแนวสติปฏฐานสูตรใน

พุทธปรัชญาเถรวาท คือ การพิจารณารูกายในกาย การรูสุข รูทุกขในเวทนา รูจิตในจิต จนเกิดปญญา

รูสภาวธรรมในธรรมที่เกิดข้ึนตามเหตุปจจัยซึ่งพระพุทธองครับรองวาทางนี้เปนทางสายเดียว เพ่ือ

ความบริสุทธิ์ของเหลาสัตว เพ่ือลวงโสกะปริเทวะดับทุกขและโทมนัส เพ่ือบรรลุธรรม และทําใหแจง

พระนิพพาน เมื่อวิเคราะหธัมมานุปสสนาตามแนวสติปฏฐานสูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท สรุปวา ผู

ศึกษาและปฏิบัติทั้งหลายพึงตั้งสติพิจารณานิวรณ 5 ขันธ 5 อายตนะ 12 โพชฌงค 7 และอริยสัจ 4 

เห็นธรรมในธรรมกําหนดรูสภาวธรรมวาเปนเพียงสภาวธรรมที่เกิดขึ้น18 

                                           
16 พระมหาวิเชียร โชติธมฺโม (จันทะมั่น ), “ศึกษาสภาวะของนิวรณ ในวัมมิกสูตร”, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2555, หนา 6. 
17 พระมหาวชิรางกร วชิราณเมธี (จันทะเกตุ), ”ศึกษาเชิงวิเคราะห เรื่องนิวรณ ใน

พระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัย), 2548, หนา 5. 
18พระจําลอง สุภาจาโร (ผุยทอง), “ศึกษาเชิงวิเคราะหธัมมานุปสสนาตามแนวสติปฏฐาน

สูตรในพุทธปรัชญาเถรวาท”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2559, หนา 5 



10 

 

พระวรมน ขนฺตโิก (วัดถุมา) ไดศึกษาสัมมัปปธาน 4 อันเปนองคแหงการบรรลุธรรม สรุปวา 

การบรรลุธรรม หมายถึง การบรรลุ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ซึ่งจัดเปนโลกุตตระ ในสัมมัปปธาน 4 

ที่เกื้อหนุนตอการบรรลุธรรม พบวาเปนหลักธรรมท่ีประกอบดวยองค 4 ซึ่งเรียกวาความเพียร และ

หลักธรรมนี้ มีปรากฏในหลักธรรมอ่ืน ๆ แตที่ปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน ก็คือโพธิปกขิยธรรม 37 

ประการ ซึ่งเปนหลักธรรมแหงการตรัสรู ในหลักธรรมแตละหมวดจะประกอบดวยความเพียรทุก

หมวด อาทิ ในสติปฏฐาน 4 ซึ่งเปนหลักธรรมหมวดแรกในโพธิปกขิยธรรม มีหลักธรรมอยู 3 ประการ

ที่นาสนใจ กลาวคือ อาตาป (ความเพียร) สติมา (สติ) และสมฺปชาโน (สัมปชัญญะ) จะเห็นไดวาหนึ่ง

ในสามของหลักธรรมที่อางมานี้ก็คือความเพียร ในที่นี้นับเนื่องเขาในความเพียร 4 ของสัมมัปปธาน 4 

ตอมาเปนอิทธิบาท 4 ซึ่งเปนหลักธรรมที่อางถึงความเพียรในสัมมัปปธาน 4 ดวยเชนกัน จากนั้นก็เปน

อินทรีย 5 และพละ 5 ซึ่งเปนความเพียรท่ีอางเอาความเพียรในสัมมัปปธาน เก่ียวกับโพชฌงค 7 นั้น 

วิริยะสัมมโพชฌงค อางเอาวิริยะในสัมมัปปธาน 4 ดวย และสุดทาย อริยมรรคมีองค 8 ใน

สัมมาวายามะนั้น ก็ตองอางเอาความเพียร 4 ในสัมมัปปธานดวยเชนกัน ดังนั้นความเพียรจึงมี

ความสําคัญในการบรรลุธรรม ถาผูปฏิบัติขาดความเพียรแลว เขาก็จะไมบรรลุธรรม แตอยางไรก็ตาม

ความเพียรที่เรียกวา สัมมัปปธานนี้ จะเจริญงอกงามได ยอมตองอาศัยความสัมพันธใน หมวดธรรม

ตาง ๆ ของโพธิปกขิยธรรม จึงจะสรางความเจริญงอกงามไพบูลยได และคุณธรรมที่สมบูรณเหลานี้มี

ความสําคัญตอการสรางสรรคชีวิตที่ดีงาม และการเขาถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา19 

พระอํานาจ ขนฺติโก (ภาคาหาญ) ไดศึกษาอริยมรรคในการปฏิบัติวิปสสนาตามหลักสติปฏ

ฐาน 4 สรุปวา การเจริญสติปฏฐาน ก็คือ การเจริญ ศีล สมาธิ ปญญา หรือ เจริญมรรคมีองค 8 อัน

เปนมัชฌิมาปฏิปทา (ขอปฏิบัติอันเปนทางสายกลาง) เมื่อผูปฏิบัติดําเนินไปตามทางสายกลางเชนนี้ 

แลวตั้งสติระลึกรูสภาวธรรม ปจจุบันที่ปรากฏทางทวารทั้ง 6 ก็จะเห็นทุกสิ่งตามความเปนจริง เกิด

ญาณปจจุบันที่รูแจงนิพพาน20 

จิตศริณยพร ปญจวัฒนคุณ ไดศึกษาวิเคราะหกระบวนการขัดเกลากิเลสที่ปรากฏในสัลเลข

สูตร สรุปวา กิเลสในสัลเลขสูตร เปนธรรมชาติที่สงผลใหเกิดการเรารอนเศราหมอง เปนทุกข ไดหมัก

ดองอยูในสันดานมนุษย จะฟุงขึ้นมาเม่ือเกิดการกระทบกันของอายตนะภายในและภายนอกท่ีเปน

                                           
19 พระวรมน ขนฺติโก (วัดถุมา), “ศีกษาสัมมัปปธาน 4 อันเปนองคแหงการบรรลุธรรม”, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลัย), 2555, หนา 4. 
20 พระอํานาจ ขนฺติโก (ภาคาหาญ), “ศึกษาอริยมรรคในการปฏิบัติวิปสสนาตามหลักสติปฏ

ฐาน 4”, วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2554, หนา 98. 
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อกุศลธรรม ในที่นี้มีกิเลส 44 ชนิด คือ การเบียดเบียน 1, อกุศลกรรมบถ 10, มิจฉัตตะ 9, นิวรณ 5, 

อุปกิเลส 13, อสัทธรรม 7 และยึดติดทิฏฐิของตน 1 เกิดและดับอยูตลอดเวลา21 

จรัส วงศทวีเกียรติ ไดศึกษาวิเคราะหสังโยชนเพื่อการบรรลุมรรคผลในพุทธศาสนาเถรวาท 

สรุปวา สังโยชนเปนกิเลสชนิดละเอียดมี 10 อยาง สังโยชน 3 ขอแรก คือ สักกายทิฐิ วิจิกิจฉา และ

สีลัพพตปรามาส เปนกิเลสที่ตองศึกษาใหรูถองแทและละไดดวยการมีความเห็นถูกตองเรียกวา

สัมมาทิฐิ สวนสังโยชน 2 ขอตอมาคือ ราคะและปฏิฆะเปนสิ่งท่ีตองละไดดวยการปฏิบัติแมจะเปนสิ่งที่

ทาไดยากแตก็เพียงลดละใหเบาบางลงและเลิกขาดใหไดในที่สุด สําหรับสังโยชน 5 ขอหลัง ไดแก รูป

ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา เปนกิเลสที่มีเนื้อหาที่ตองศึกษามาก แตเมื่อรูและเขาใจ

ในกิเลสทั้ง 5 แลวก็ปฏิบัติเพ่ือบรรลุได หากใชความเพียรศกึษาปฏิบัติใหถองแทเขาถึงมรรคผลและวิธี

บรรลุมรรคผล เริ่มตั้งแต ระดับโสดาบันละสังโยชนที่เรียกวา สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ สีลัพพตป

รามาส ระดับสกทาคามี ลดราคะ ปฏิฆะเหลือเบาบาง ระดับอนาคามี ละราคะ ปฏิฆะไดท้ังหมด 

ระดับอรหันตรูแจงและละสังโยชนไดทั้งหมดอันเปนการสําเร็จในมรรคผลบรรลุเปาหมายสูงสุดของ

พระพุทธศาสนาเถรวาท22 

อรภัคภา ทองกระจางเนตร ไดศึกษาวิเคราะหสมาธิกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา

เถรวาท สรุปวา การฝกสมาธิเปนสวนหนึ่งของวิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรมทุกวิธี กลาวคือ ในขณะบรรลุ

ธรรมจะตองมีสมาธิเปนองคธรรมหนึ่งท่ีปฏิบัติการอยู สมาธิยังเก่ียวของกับระดับของการบรรลุธรรม

กลาวคือ พระโสดาบันและพระสกทาคามี มีระดับสมาธิพอประมาณ สวนพระอนาคามีและพระ

อรหันต มีระดับสมาธิที่สมบูรณ ทานทั้งสองสามารถเขาผลสมาบัติชั้นสูงคือนิโรธสมาบัติได23 

อุดม เครือศรี ไดศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องฌานในพระพุทธศาสนาเถรวาท สรุปวา ฌาน

หมายถึง ความที่จิตเพงแนบแนน แนวแนอยูกับอารมณนั้น ๆ ปฐมฌานมี องค 5 ไดแก วิตก วิจาร 

ปติ สุข และเอกัคคตา ทุติยฌานมี องค 3 ไดแก ปติ สุขและเอกัคคตา ตติยฌานมีองค 2 ไดแก สุข

                                           
21 จิตศริณยพร ปญจวัฒนคุณ, “ศึกษาวิเคราะหกระบวนการขัดเกลากิเลสที่ปรากฏในสัลเลข

สูตร”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย), 2559, หนา 7. 
22 จรัส วงศทวีเกียรติ, “ศึกษาวิเคราะหสังโยชนเพ่ือการบรรลุมรรคผลในพุทธศาสนาเถร

วาท”, วิทยานิพนธปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย), 2559, หนา 5.  
23 อรภัคภา ทองกระจางเนตร, “ศึกษาวิเคราะหสมาธิกับการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา

เถรวาท”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2556, หนา 6. 
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และเอกัคคตา จตุตถฌานมีองค 2 ไดแก อุเบกขาและเอกัคคตา องคฌานเหลานี ้เปนสิ่งที่ขมนิวรณ 5 

ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา เมื่อจิตระงับจากนิวรณทั้ง 

5 ประการแลว พระโยคาวจรสามารถนอมจิตไปเพ่ือปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และ เพื่อ

อาสวักขยญาณ24 

จากการศึกษาเอกสารและผลงานตาง ๆ พรอมท้ังงานวิจัยที่ เก่ียวของ ที่นํ ามาเปน

ขอสนับสนุนการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห นิวรณ กับ

กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้นในเรื่องนิวรณ เพราะนิวรณ

เปนรากเหงาของอกุศล และเปนปฏิปกษตอการบรรลุธรรม กระบวนการบรรลุธรรมจะกําจัดนิวรณได

อยางไร เพราะหากกําจัดนิวรณไมไดแลว การบรรลุธรรมก็ไมอาจเกิดขึ้น ผูวิจัยจึงไดคนควาจาก

เอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ที่นาเชื่อถือได มาสนับสนุน โดยยึดพระไตรปฎกเปนหลัก รวมถึงคัมภีร 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของทางวิชาการ เพ่ือจะไดแนวทางในการปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาเถร

วาท กอใหเกิดประโยชนตอตน ประโยชนผูอ่ืน และประโยชนทั้งสองฝาย 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย  

 เรื่องนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีคําศัพทที่ปรากฏในหัวขอ

งานวิจัยและศัพทสําคัญๆ ในเลมวิจัยที่ผูวิจัยคิดวาควรไดมีการใหความหมายไวแตเบ้ืองตนเพื่อความ

เขาใจตรงกัน ดังนี้  

 นิวรณ หมายถึง ธรรมที่เปนเครื่องกั้นไมใหบรรลุคุณงามความดี กลาวคือเปนหลักธรรมใน

พุทธปรัชญาเถรวาทที่ระบุวาเปนกิเลสท่ีคอยขวางก้ันไมใหบุคคลเกิดปญญาหลุดพน 

 กระบวนการบรรลุธรรม หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติเพื่อการหลุดพนจากกิเลสซึ่งในที่นี้ 

หมายถึงนิวรณ ประกอบดวยการปฏิบัติ ดังนี้ 1. คบสัตบุรุษ 2. ฟงสัทธรรม 3. มีศรัทธา 4. มีโยนิโส

มนสิการ 5. มีสติสัมปชัญญะ 6. สํารวมอินทรีย 7. มีกาย วาจา และใจเรียบรอย 8. เจริญสติปฏฐาน 

4 และ 9. เจริญโพชฌงค 7  

พุทธปรัชญาเถรวาท หมายถึง ความรูอันประเสริฐที่พระพุทธเจาไดตรัสรูแลว ไดแกคําสอน 

84,000 พระธรรมขันธ ในพระไตรปฎก ในกรณีนี้เก่ียวกับเรื่องนิวรณและกระบวนการบรรลุธรรม 

 การวิเคราะห หมายถึง การวิเคราะหหรือแสดงเนื้อหาระหวางนิวรณกับกระบวนการบรรลุ

ธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

                                           
24 อุดม เครือศรี, “ศึกษาเชิงวิเคราะหเรื่องฌานในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, สารนิพนธ

ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย), 2556, 

หนา 5. 
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1.9 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดวางกรอบแนวคิดในการวิจัยจากการศึกษาจากพระไตรปฎก25 โดยมี

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1.1  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
25 ที.ปา. 16/290/215-217. และ องฺ.ทสก-เอกาทสก. 38/61/196-199. 

นิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

- ความหมายของนิวรณ 

- ลักษณะของนิวรณ  

- โทษของนิวรณ  

- สาเหตุการเกิดนิวรณ  

- การละนิวรณ 

นิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

- วิเคราะหนิวรณในพุทธปรัชญาเถร

วาท 

- วิเคราะหกระบวนการบรรลุธรรม

ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

- วิเคราะหนิวรณกับกระบวนการ

บรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถร

วาท  

- ความหมายของกระบวนการบรรลุ

ธรรม 

- ลักษณะของกระบวนการบรรลุ

ธรรม 

- เหตุแหงการบรรลุธรรม 

- หลักพุทธปรัชญาที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุ

ธรรม 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 

- นิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

- กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท 

- นิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรม

ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

- ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

- ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 



บทท่ี 2 

นิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

 

อุปสรรคอยางหนึ่งที่เราตองเผชิญอยูเปนประจํา คือ อกุศลธรรมที่มีชื่อวา นิวรณ ที่เกิดเปน

อารมณความรูสึกซึ่งมีผลตอความคิด จนนําไปสูการกระทํา หรือการแสดงออกในทางลบ และสงผล

ในทางลบ เชน รูสึกโกรธ ก็คิดอยากเขนฆา ทํารายทําลายผูอ่ืน ดวยเหตุที่บุคคลนั้นไมมีสติรูเทาทัน

อกุศลธรรมดังกลาว ซึ่งมีลักษณะคอยกีดขวาง กางก้ันความเจริญของใจไมใหบรรลุคุณความดี เปน

สนิมแหงใจ เพราะนิวรณนั้นเปนอาหารของอวิชชา เม่ือใดที่มีนิวรณ ใจยอมเศราหมองขุนมัว ไมผอง

ใส เมื่อใจถูกปดกั้นแลว ก็ไมอาจเกิดความรู หรือเกิดปญญาได ดังนั้น ผูวิจัยจึงวางกรอบแนวทาง

การศึกษาไวดังตอไปนี้  

2.1 ความหมายของนิวรณ 

2.2 ลักษณะของนิวรณ   

2.3 โทษของนิวรณ   

2.4 สาเหตุการเกิดนิวรณ 

2.5 การละนิวรณ   

2.6 สรุป 

2.1 ความหมายของนิวรณ 

 2.1.1 ความหมายในพระไตรปฎก 

ในพระสูตรไดกลาวนิวรณไวดังนี้ นิวรณ คือ ธรรมที่ก้ันจิตไมใหบรรลุความดี1 ไมใหกาวหนา

ในการบรรลุธรรม เปนเครื่องทํากระแสจิตไมใหรวมกําลัง พระผูมีพระภาคเจา ตรัสนิวรณวา เมื่อ

ครอบงําจิตแลว ทําปญญาใหถอยกําลัง ผูไมละนิวรณ จะรูซึ่งประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน หรือ

ประโยชนทั้งสองฝาย หรือจะทําใหแจงซึ่งญาณทัสสนะอันวิเศษ ควรแกความเปนอริยะ ยิ่งกวามนุษย

ธรรมดา ดวยปญญาอันทุพพลภาพ ไรกําลัง ไมเปนฐานะที่จะมีไดเลย เปรียบเหมือนแมน้ําที่ไหลลง

จากภูเขา ไปสูที่ไกล มีกระแสเชี่ยว พัดพาสิ่งตาง ๆ ไป มีบุรุษเปดชองเขาทั้งหลายท่ีขุดข้ึนดวยเครื่อง

ไถ ทั้งสองฝงแมน้ํานั้น เมื่อเปนเชนนี้ กระแสกลางแมน้ําก็ซัดสาย ไหลผิดทาง ไมไปสูที่ไกล  ไมมี

กระแสเชี่ยว ไมพัดพาสิ่งตาง ๆ ไปได เมื่อไมละนิวรณ ดังนี2้ 

                                           
1 ที.ปา. 16/283/191. 
2 องฺ.ป̣จก-ฉกฺก. 36/51/120. 
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พระอภิธรรมกลาวถึงความหมายของนิวรณ ไวในนีวรณโคจฉกะ ดังนี้ ธรรมที่ชื่อวานิวรณ คือ 

กิเลสเครื่องก้ัน รัดรึงจติ3 

 สําหรับพระวินัยปฎกนั้น มิไดแสดงความหมายโดยตรง แตมีแสดงถึงเรื่องการบรรพชาของ 

ยสกุลบุตร ดังนี้ เมื่อนั้น ยสกุลบุตรไดมีจิตตั้งอยูในความเบื่อหนาย เพราะเห็นโทษ ที่ปรากฏภายหลัง

ตื่นข้ึนจากการบํารุงบําเรอดวย กามคุณ 5 จึงเปลงอุทานวา ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่ขัดของหนอ สวม

รองเทาแลว เดินไปยังประตูออกจากนิเวศน ตรงไปทางปาอิสิปตนะมฤคทายวัน พระผูมีพระภาคเจา 

ทรงตรัสแกยสะวา ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ แลวทรงแสดงอนุพปุพพิกถา คือ โทษ ความเศราหมอง 

ของกามท้ังหลาย  และอานิสงสในความออกจากกาม เมื่อพระองคทรงทราบในขณะนั้นวา ยสกุลบุตร 

มีจิตพรอม  มีจิตออน ปลอดจากนิวรณ เบิกบานผองใสแลว ทรงตรัสพระธรรมเทศนา เรื่องอริยสัจ 4 

ยสกุลบุตรจึงเกิดดวงตาเห็นธรรม ปราศจากธุลี ไมมีมลทินวา สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดข้ึนเปนธรรมดา 

สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ยสกุลบุตร ไดบรรลุโสดาบัน ดจุผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควร

ไดรับน้ํายอม ณ ที่นั่งนั้นเอง4  

สรุปวา นิวรณนั้นเปนอกุศลธรรมที่ขวางกั้นจิต ไมใหเขาถึงความดีงาม เมื่อครอบงําจิตแลว 

ทําใหจิตไมตั้งม่ัน ทําใหปญญาออนกําลัง แตเม่ือใดที่รูเทาทัน ก็เกิดความเขาใจ สามารถขจัดสิ่งท่ี

หอหุมนั้นออกไปได ดังยสกุลบุตร ที่ไดเขาใจและเห็นโทษของกาม จึงคลายจากนิวรณทั้งหลาย จิตตั้ง

มั่นเปนสมาธิแลวก็เกิดปญญารูตาม ไดเห็นอริยสัจ 4 จึงเขาถึงความเปนพระโสดาบันในขณะนั้นเอง 

2.1.2 ความหมายตามรูปศัพท 

นิวรณ 5 เปนคําภาษาไทย เมื่อแยกศัพทเปนภาษาบาลีตามหลักบาลีไวยากรณวา ป̣จ + 

นิวรณานิ  

ปจ̣ ศพัทเดิมเปน ป̣จ ศัพท (ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝายพหุวจนะ ลง โย ลบ โย สําเร็จรูปเปน 

ปจ̣) เปนศัพทสังขยา ชนิดคุณนามเปนได 3 ลิงค 

นิวรณานิ ศัพทเดิมเปน นิวรณ ศัพท (ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝายพหุวจนะ เอา อ กับที่สุดแหง

การันต (นิวรณ) กับ โย เปน อานิ สําเร็จเปน นิวรณานิ ตามแบบ กุล ศัพทในนปุงสกลิงค)5 

                                           
3 อภิ.สงฺ. 75/9/159. 
4 วิ.มหา. 6/25-26/29-30. 
5 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระวชิรญาณวโรรส, บาลีไวยากรณวจีวิภาคภาคที่ 2 นาม

และอัพยยศัพทหลักสูตรเปรียญธรรมตรี, (นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546), หนา 

68-74. 
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 (พระมหามฆวินทร ปุริสุตฺตโม, ผศ. ดร. เสนอบทวิเคราะหศัพทไวดังนี้ นิวรณ มาจากภาษา

บาลีดังนี้ นิ บทหนา วร ธาตุ ในความหาม ลง ยุ ปจจัย ในนามกิตก แปลง ยุ เปน อณ สําเร็จรูปเปน 

นิวรณ แปลวา การหาม (จิตมิใหบรรลุความดี)) 

นิวรณ มาจากภาษาบาลีวา นีวรณ แปลวา กิเลสที่ก้ันจิตมิใหบรรลุความดี กิเลสประเภทที่

ตองแกดวยสมาธ6ิ 

2.1.3 ความหมายตามทัศนะของนักปราชญ 

สําหรับความหมายของนิวรณมนีักปราชญ หรือทานผูรูแสดงนัยไวดังนี้  

สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ ทรงใหความหมายของนิวรณ ไวในหนังสือ 

พระโอวาทธรรมบรรยาย ดังนี้วา นิวรณ แปลวา ธรรมเครื่องก้ันไมใหบรรลุความดี จิตมีอาการที่ดี 

หรืออาการที่ชั่ว เพราะธรรม คือ ธรรมสวนชั่ว ธรรมสวนกลาง และธรรมสวนดี ธรรมสวนชั่วนั้น 

เรียกวา นิวรณ7 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) กลาวถึง

นิวรณ ในหนังสือจิตศึกษาวา นิวรณเปนกิเลสอยางกลาง ปรากฏข้ึนในใจแลว ทําจิตใจใหกลัดกลุม 

ฟุงซานวุนวาย กระสับกระสายไมสงบ เปนเครื่องทําจิตไมใหสงบ กําบังปญญา หรือก้ันมิใหเกิดปญญา

รูแจงเห็นจริงข้ึน เมื่อจิตยังมีนิวรณ สมาธิก็เกิดขึ้นไมได8 

พระสาสนโสภณ (พิจิตร ตวณฺโณ) แสดงเรื่องนิวรณในหนังสือบทอบรมกรรมฐาน หลักสูตร 

15 วัน นิวรณ แปลวา ตัวก้ัน คือกันจิตเรา ภาษาอังกฤษ เรียกวา mental hindrances ตัวกันจิต 

หมายความวากันไมใหจิตสงบสุข  กั้นไวแลวทําใหจิตตกต่ํา ไมใหยกขึ้นสูระดับสูงได เม่ือถูกนิวรณเขา

จับ จิตก็กระสับกระสาย ตกต่ํา ไมสงบสุข เปรียบเหมือนโจรผูรายที่ปดก้ันถนนแลวปลน และทําราย

ผูโดยสารดวย9 

                                           
6 สุชีพ ปุญญานุภาพ, พจนานุกรมศัพทพระพุทธศาสนา ไทย-อังกฤษ, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หนา 115. 
7 สมเด็จพระสังฆราชเจา กรมหลวงวชิรญาณวงศ, พระโอวาทธรรมบรรยาย เลม 1, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2535), หนา 178-179. 
8 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), จิต

ศึกษา, พิมพครั้งท่ี 3, (กรุงเทพมหานคร : พิมพสวย, 2554), หนา 130-131. 
9 พ ระสาสน โสภ ณ  (พิ จิ ตร   ตวณฺ โณ ), บท อบรมกรรมฐาน  หลั กสู ตร  15 วัน , 

(กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ 50, 2554), หนา 107-108. 
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ไดกลาวไวในหนังสือพุทธธรรม วา นิวรณ คือ เครื่องก้ัน

ขัดขวางการทํางานของจิต หรืออกุศลธรรมที่ทําจิตใหเศราหมอง และทําปญญาออนกําลัง นิวรณทั้ง 5 

นี้มีอาหาร คือ ทุจริต 310 

พระเทพดิลก (ระแบบ ตาโณ) อธิบายความหมายนิวรณในหนังสืออธิบายหลักธรรมตาม

หมวดจากนวโกวาท ดังนี้วา สิ่งก้ันจิตบุคคลเอาไวไมใหบรรลุความดี เรียกวา นิวรณ ซึ่งเปนอาการของ

ความโลภ ความโกรธและความหลงที่เกิดขึ้นกลุมรุมอยูที่ใจ อาการที่เกิดไมถึงกับถูกบังคับใหแสดง

ออกมาทางกาย หรือทางวาจา แตเกิดขึ้นกลุมรุมจิตใจของบุคคล ทําใจของบุคคลนั้นใหเปลี่ยนแปลง

ไปตามอํานาจของนิวรณแตละขอ เหตุนั้น จึงเรียกวา เปนเครื่องก้ันจิตบุคคลไวไมใหบรรลุความดี เปน

การก้ันจิตในการรับความดีเขาสูจิตทั้งยังไมสามารถแสดงความดีออกมาใหปรากฏแกผูอื่นได11 

สรุปวา นิวรณตามทัศนะของนักปราชญ หมายถึง สิ่งที่ก้ันจิตบุคคลไมใหสงบสุข และก้ันไมให

บรรลุความดี ไมมีปญญา ทําใหไมสามารถรับความดีเขาสูจิตและไมสามารถกระทําความดีใหแกผูอ่ืน

ได 

2.2 ลักษณะของนิวรณ 

 นิวรณ เปนกิเลส หมายถึง สิ่งเศราหมองที่ครอบงําจิตแลวทําใหปญญาเสื่อมสภาพ ยามใดที่

ใจประกอบไปดวยนิวรณ ยามนั้นสภาพจิตของผูนั้นยอมขุนมัว เศราหมอง นิวรณ มี 5 ประการ ไดแก 

1) กามฉันทะ 2) พยาบาท 3) ถีนมิทธะ 4) อุทธัจจกุกกุจจะ 5) วิจิกิจฉา12 

 สภาวะท่ีเกิดเปนนิวรณ เรียกวา เจตสิก คือ ธรรมชาติ หรือสภาวะที่เกิดขึ้นพรอมกับจิต13 

เมือ่จะดับก็ดับพรอมกับจิต 

 2.2.1 กามฉันทะ คือ ความกําหนัดในกามมีราคะทั้งปวง14 เปนความพอใจ ความรักใคร 

ความกําหนัดยินดี ซึ่งเปนไดทั้งรูปธรรมและนามธรรม กามที่เปนรูปธรรมนั้น เรียกวาวัตถุกาม 

                                           
10 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรมฉบับขยายความ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2546), หนา 166. 
11 พระเทพดิลก (ระแบบ  ตาโณ ), อธิบายหลักธรรมตามหมวดจากนวโกวาท , 

(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2551), หนา 117-118. 
12 ที.ปา. 16/283/191. 
13 Phra MahaMaghavin Purisuttamo, Assist.Prof.Dr., “Bridging The Gap Between 

Reality And Morality in Theravada Buddhist Philosophy”, International Journal of 

Innovative Knowledge Concepts, vol. 6 Issue 6 (June 2018) : 177. 
14 ขุ.เถร. 50/211/361. 
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หมายถึง วัตถุที่นาใคร ไดแก กามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สัมผัส ซึ่งยุยงยั่วยวน ทําให

จิตปรารถนา อยากได หมกมุน เหนี่ยวรั้งถึงเรื่องที่นาใคร นาปรารถนา นาพอใจ เปนที่ตั้งแหงความ

กําหนัด ที่จิตเก็บไวภายในใจ ดวยกําหนดหมายวารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสนา

จับตอง สวนกามที่เปนนามธรรม เรียกวา กิเลสกาม คือ กิเลสที่มีอยูในใจมีสภาพยินดีพอใจ15 ทําให

แมขณะที่ไมมีอารมณอ่ืนผานมาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5  แตใจบุคคลอาจเหนี่ยวนึกถึงอารมณตน 

(ธรรมารมณ) ท่ีเคยประสบในอดีต จึงไขวควาปรารถนาที่จะมี จะได จะเปนในอนาคต หรือ อาจ

กําหนัด เพลิดเพลินขึ้นในปจจุบัน 

 ดวยสภาพที่จิตเหนี่ยวนึกในลักษณะนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงอุปมาจิตที่ถูกกามฉันท

นิวรณครอบงําในสังคารวสูตร16 ไววา สมัยใดบุคคลมีใจอันกามราคะกลุมรุม ครอบงําอยู สมัยนั้น

บุคคลยอมไมรูชัดไมเห็นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนตน ประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชนทั้งสอง

ฝาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา ระคนดวยครั่ง ขมิ้น สีเขียว หรือ สีเหลืองออน บุรุษมีตาดี

มองดูเงาหนาตนในภาชนะอันเต็มดวยน้ํานั้นไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ดังนั้น ผูมีจิตที่

ประกอบดวยกามฉันทะ เปรียบเหมือนน้ําท่ีเจอดวยสีตาง ๆ เมื่อจะสองดูใบหนาของตนภายในน้ํานั้น 

ก็จะเห็นใบหนาไมชัดเจน และหากใจยังถูกครอบงําอยู ทานก็อุปมาวา เหมือนบุคคลที่เปนหนี้เปนสิน

ผูอื่น กลัวเขาจะมายึดของประกันบาง แมถูกดาหยาบคาย ถูกจองจํา แมถูกฆาก็ไมอาจตอบโตอะไรได 

ตองยอมอดกลั้น เดือดรอนใจวุนวาย มีแตความไมสบายใจ 

กามฉันทะ มีโลภเจตสิกเปนองคธรรม อันประกอบดวยลักษณะ 4 อยางดังนี้ คือ  

1) อารมฺมณคหลกฺขโณ มีการถือมั่นซึ่งอารมณ เปนลักษณะ  

2) อภิสงคฺรโส มีการติดในอารมณ เปนกิจ 

3) อปริจาคปจฺจุปฏาโน มีการไมบริจาค เปนผล 

4) สํโยชนิยธมฺเมสุ อสฺสาททสฺสนปทฏาโน มีการดูแลดวยความยินดีในสังโยชนธรรม 

เปนเหตุใกล17 

 ฉะนั้น โลภเจตสิก เปนธรรมชาติที่ยินดีติดใจในอารมณ  เม่ือจิตไดประสบกับอารมณที่มีโลภ

เจตสิก จึงเกิดถือมั่นในกามคุณอารมณ ทําใหตองการอารมณนั้น ๆ ตลอดเวลา18 จึงเกิดเปนกามฉันท

นิวรณขึ้น 

                                           
15 พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ), มหาสติปฏฐานสูตร ทางสูพระนิพพาน, พิมพครั้งที่ 

2, (กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ, 2549), หนา 284. 
16 องฺ.ป̣จก-ฉกฺก. 36/193/408. 
17 ขุ น สรรพ กิจ โกศล  (โกวิท  ป ทมะสุนทร), ลั กขณ าทิ จตุ กะแห งป รมัตถธรรม , 

(กรุงเทพมหานคร : คัลเลอรสโฟร, 2537), หนา 16. 
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2.2.2 พยาบาท คือ ความอาฆาต ผูกใจเจ็บ ความปองราย เคียดแคน ความดุราย ความพลุง

พลาน ความเคือง ความไมแชมชื่นแหงจิต เปนความเนาแหงจิต เปนสภาพจิตที่เก็บกดอารมณ ในรูป 

รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะและธรรมารมณ ที่ไมนาใคร ไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ ไมตองการได ไม

ตองการเปน ไมตองการเก่ียวของ เหนี่ยวนึกถึงเรื่องไมดีตาง ๆ ในอดีต ในอนาคต และปจจุบันก็ได 

เปนลักษณะประทุษรายทางใจ เพ่ือความพินาศของผูอ่ืน 

ดังที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา สมัยใด บุคคลมีใจอันพยาบาทกลุมรุม ครอบงําอยู 

สมัยนั้นบุคคลยอมไมรูชัดไมเห็นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนตน ประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชน

ทั้งสองฝาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํารอนเพราะไฟ เดือดพลานเปนไอ บุรุษมีตาดีมองดูเงา

หนาของตนในภาชนะที่เห็นดวยน้ํานั้น ไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ดังนั้น ผูมีจิตที่ถูกครอบงํา

ดวยพยาบาท ก็เปรียบเหมือนน้ําที่กําลังเดือดพลาน เมื่อตองการจะดูเงาหนาของตนในน้ําที่กําลังเดือด

จัด ยอมเห็นไมชัด ทานจึงอุปมาเหมือนคนท่ีเปนโรค  เมื่อถูกโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียน ยอม

กระสับกระสาย เสียดแทง ยอมทุกขทรมานจากโรคภัยไขเจ็บเหลานั้น ใจที่ประกอบดวยพยาบาทก็

เปนเชนเดียวกัน  

พยาบาทนั้น มีโทสะเจตสิกเปนองคธรรม อันประกอบดวยลักษณะ 4 อยางดังนี้ คือ  

1) จณฺฑิกลกฺขโณ มีความหยาบกระดาง เปนลักษณะ  

2) นิสฺสยทาหนรโส มีการทําใหจิตตนและผูอ่ืนหมนไหม เปนกิจ 

3) ทูสนปจฺจุปฏาโน มีการประทุษราย การทําลาย เปนผล 

4) อาฆาตวตถฺุปทฏาโน มีอาฆาตวัตถุ (10) เปนเหตุใกล19 

ฉะนั้นโทสะเจตสิก ธรรมชาติ ท่ีประทุษรายอารมณ ทําหนาที่ใหจิตรูสึกโกรธ ไมพอใจ 

ประทุษรายผูอ่ืน ดวยเหตุใหเกิดอาฆาต 10 ประการ คือ เพราะ (1) ผูนี้ไดทําความเสื่อมเสียใหแกเรา 

(2) กําลังทําความเสื่อมเสียใหเรา (3) จะทําความเสื่อมเสียใหเรา (4) ไดทําความเสื่อมเสียใหแกผูที่เรา

รัก (5) กําลังทําความเสื่อมเสียใหแกผูที่เรารัก (6) จะทําความเสื่อมเสียใหแกผูที่เรารัก (7) ไดทํา

คุณประโยชนใหแกผูท่ีไมเปนที่รักของเรา (8) กําลังทําคุณประโยชนใหแกผูที่ไมเปนที่รักของเรา (9) 

จะทําคุณประโยชนใหแกผูที่ไมเปนที่รักของเรา (10) อาฆาตเพราะฐานะอันไมควร เชน โกรธ ไมพอใจ 

ตกใจ หวาดกลัว เสียใจ เกลียด20 เปนตน จึงเกิดเปนพยาบาทนิวรณข้ึน 

                                                                                                                         
18 สรรคชัย พรหมฤาษี, คูมือประกอบการศึกษาสภาวธรรม 72, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, 2535), หนา 21. 
19 ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแหงปรมัตถธรรม, อางแลว, หนา 

17. 
20 สรรคชัย พรหมฤาษี, คูมือประกอบการศึกษาสภาวธรรม 72, อางแลว, หนา 22. 
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 2.2.3 ถีนมิทธะ แยกออกเปนถีนะ และมิทธะ ซึ่งถีนะนั้นเปนความไมสมประกอบแหงจิต 

ความทอแท ความถดถอย ความหดหู ความซบเซา ภาวะที่ซบเซาแหงจิต ถีนะเปนจิตที่มีสภาพเก็บ

อารมณตาง ๆ เอาไวมาก เม่ือเหนี่ยวนึกก็พรอมที่จะเกิดความเหนื่อยหนาย ทอถอย หดหู เคลิบเคลิ้ม 

จนหมดอาลัยตายอยาก สวนมิทธะนั้น เปนความไมควรแกการงานแหงกาย เกียจคราน ความงวงเหงา 

ความหาวนอน ความโงกงวง อาการงวงเหงาหาวนอนอาจเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไป 

หรือสุขภาพกายไมด ี

 ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา สมัยใด บุคคลมีใจอันถีนมิทธะกลุมรุม ครอบงําอยู 

สมัยนั้นบุคคลยอมไมรูชัดไมเห็นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนตน ประโยชนผูอื่น แมซึ่งประโยชน

ทั้งสองฝาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันสาหรายและแหนปกคลุม บุรษุมีตาดีมองดูเงาหนา

ของตนในภาชนะที่เห็นดวยน้ํานั้นไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ดังนั้น ผูมีจิตที่ถูกถีนมิทธะ

ครอบงํา ซึ่งเปรียบเหมือนน้ําที่มีจอกแหนลอยอยูขางบน เมื่อตองการจะดูเงาหนาของตนในน้ํา ยอม

เห็นไมชัด ตองแหวกจอกแหนเหลานั้นแตแหวกแคนิดเดียว จอกแหนก็กลับคืนมาปกคลุมเหมือนเดิม 

ทานจึงอุปมาเหมือนคนถูกจองจําอยูในเรือนจํา จนกวาจะพนจากเรือนจํานั้น 

 ถีนมิทธะ มีถีนเจตสิก และ มิทธเจตสิกเปนองคธรรม ซ่ึงถีนเจตสิกประกอบดวยลักษณะ 4 

อยาง ดังนี้คือ 

1) อนุสฺสาหลกฺขณํ มีการไมอุตสาหะ เปนลักษณะ 

2) วีริยวิโนทนรส ํมีการทําลายความเพียร เปนกิจ 

3) สํสีทนปจฺจุปปทฏานํ มีความทอถอย เปนผล 

4) อโยนิโสมนสิการปทฏานํ มีการไมเอาใจใสเปนอันดีเปนเหตุใกล 

 และ มิทธเจตสิก ประกอบดวยลักษณะ 4 อยางดังนี้ คือ 

1) อกมฺมฺตาลกฺขณํ มีความไมควรแกการงาน เปนลักษณะ 

2) โอนหนรสํ มีการก้ันกําบังกุสล เปนกิจ 

3) ลีนตาปจฺจุปฏานํ มีความหดหูทอถอย เปนผล 

4) อโยนิโสมนสิการปทฏานํ มีการไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณ เปนเหตุใกล21 

ฉะนั้น ถีนเจตสิก และมิทธเจตสิก เปนธรรมชาติที่ทําใหจิตหดหูทอถอย ไมจดจอตออารมณ22 

จึงเกิดเปนถีนมิทธนิวรณข้ึน 

                                           
21 ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแหงปรมัตถธรรม, อางแลว, หนา 

18. 
22 สรรคชัย พรหมฤาษี, คูมือประกอบการศึกษาสภาวธรรม 72, อางแลว, หนา 23-24. 
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2.2.4 อุทธัจจกุกกุจจะ แยกออกเปน อุทธัจจะ คือ ความฟุงซาน ความไมสงบแหงจิต ความ

พลานแหงจิต ความวุนวายใจ สวนกุกกุจจะนั้น คือ ความรําคาญ ความเดือดรอนใจ ความยุงใจ เปน

อาการความฟุงซานและรําคาญเกิดข้ึนภายในจิต ไมสงบอยูในอารมณใดอารมณหนึ่ง เกิดฟุงซานจาก

ความคิดสับสนวุนวาย ซัดสายไปมา หาทิศทางแนนอนไมได เลื่อนลอย เหมอลอย ฝนเฟองไป จึงทํา

ใหเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาภายใน ไมพอใจในอารมณที่ตนคิดอยูนั้น เหนี่ยวนึกไปในอดีต ในอนาคต 

หรือปจจุบัน 

ลักษณะของความฟุงซานเปนไปพรอมดวยโลภะก็ได เปนไปพรอมโทสะก็ได ตางจากความ

รําคาญใจซึ่งเปนไปพรอมโทสะเทานั้น23 เชน เมื่อเกิดความโลภ อยากจะไดอยางนั้น อยากจะไดอยาง

นี้ หรืออยากจะสําเร็จใหไดอยางนี้ ยอมทําใหเกิดความฟุงได เวลาโกรธเคืองใครก็ฟุงไปเชนกัน สวน

ความรําคาญใจจะเกิดพรอมโทสะ เชน รําคาญใจในบาปที่ไดทําไปแลว ไมนาทําบาปนั้นเลย หรือใน

บุญที่ยังไมไดทํา จึงเกิดหงุดหงิดในใจ  

ดังที่พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไววา สมัยใด บุคคลมีใจอันอุทธัจจกุกกุจจะกลุมรุม ครอบงํา

อยู สมัยนั้นบุคคลยอมไมรูชัดไมเห็นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนตน ประโยชนผูอ่ืน แมซึ่ง

ประโยชนทั้งสองฝาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ํา อันลมพัดไหววน เปนคลื่น บุรุษมีตาดีมองดู

เงาหนาของตนในภาชนะที่เห็นดวยน้ํานั้นไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ดังนั้น ผูมีจิตที่ถูก

อุทธัจจกุกกุจจะครอบงํา ก็เปรียบเหมือนน้ําที่ถูกลมพัด เปนระลอกคลื่น เมื่อตองการจะมองดูเงาหนา

ของตนในน้ํานั้น ยอมมองเห็นไมชัดในระลอกคลื่น ทานจึงอุปมาเหมือนคนตกเปนทาส พ่ึงพาตนเอง

ไมได ตองรับใชคนอ่ืนเขา ไปไหนตามความพอใจไมได 

อุทธัจจกุกกุจจะนั้น มีอุทธัจจเจตสิก และ กุกกุจจเจตสิก เปนองคธรรม ซึ่งอุทธัจจเจตสิกมี

ลักษณะ 4 อยาง ดังนีค้ือ 

1) อวูปสมลกฺขณํ มีการไมสงบ เปนลักษณะ 

2) อนวตฺถานรสํ มีการไมมั่นในอารมณเดียว เปนกิจ 

3) ภนฺตตฺตปจฺจุปฏานํ มีความหวั่นไหว เปนผล 

4) อโยนิโสมนสิการปทฏานํ มีการไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณนั้น เปนเหตุใกล24 

และ กุกกุจจเจตสิก มีลักษณะ 4 อยาง ดังนี้คอื 

                                           
23 พระมหาวิเชียร โชติธมฺโม (จันทะม่ัน), การศึกษาสภาวะของนิวรณ ในวัมมิกสูตร, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2555, หนา 19. 
24 ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแหงปรมัตถธรรม, อางแลว, หนา 

18. 
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1) ปจฺฉานุตาปลกฺขณํ มีความเดือดรอนอยูเนือง ๆ ในภายหลัง เปนลักษณะ 

2) กตากตานุโสจนรสํ มีการตามเดือดรอนอยูเนือง ๆ ถึงบาปที่ไดกระทําแลว และบุญที่

ยังไมไดกระทํา เปนกิจ 

3) วิปปฏิสารปจฺจุปฏานํ มีความกินแหนงใจอยู เปนผล 

4) กตากตปทฏานํ มีการทําบาป มิไดทําบุญ เปนเหตุใกล25 

ฉะนั้น อุทธัจจเจตสิก เปนธรรมชาติที่ฟุงซาน ทําใหจิตซัดสายไปในอารมณ ไมมีความสงบได

เลย และ กุกกุจจเจตสิก เปนธรรมชาติที่เรารอน รําคาญใจ ทําหนาที่ใหจิตมีความรูสึกรอนใจ รําคาญ

ใจในอกุศลที่ไดทําแลว และกุศลที่ยังไมไดทํา26 จึงเกิดเปนอุทธัจจกุกกุจจนิวรณข้ึน 

2.2.5 วิจิกิจฉา คือ ความเคลือบแคลงสงสัย ไมแนใจ ตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไมได มี

ความเห็นเหมือนทางสองแพรง ความไมสามารถจะถือเอาโดยสวนเดียวได เพราะลังเลสงสัยในสิ่งที่

ควรเชื่อ เชน เคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรมและในพระสงฆ ในไตรสิกขา คือ ศีล 

สมาธิและปญญา ในเรื่องอดีต ตลอดถึงชาติอดีต เรื่องอนาคต ตลอดถึงชาติอนาคต เรื่องในปจจุบัน

และกฎของเหตุผล คือ หลักปฏิจจสมุปบาท จึงกอใหเกิดความชะงักงัน ไมกลาพูด ไมกลาทํา ไมกลา

ประพฤติปฏิบัติ ความสงสัยเกิดขึ้นขณะใด ความชะงักงันก็เกิดขึ้นขณะนั้น  

ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสไวในสังคารวสูตรวา สมัยใด บุคคลมีใจอันวิจิกิจฉากลุมรุม 

ครอบงําอยู สมัยนั้นบุคคลยอมไมรูชัดไมเห็นตามความเปนจริง แมซึ่งประโยชนตน ประโยชนผูอื่น แม

ซึ่งประโยชนทั้งสองฝาย เปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําขุน มัวเปนตม ที่เขาวางไวในที่มืด บุรุษมี

ตาดีมองดูเงาหนาของตนในภาชนะที่เห็นดวยน้ํานั้นไมพึงรู ไมพึงเห็นตามความเปนจริง ดังนั้น ผูมีจิต

ที่ถูกครอบงําดวยวิจิกิจฉา ก็เปรียบเหมือนน้ําขุน เปนโคลนตม ที่ถูกวางไวในที่มืด เมื่อตองการจะ

มองดูเงาหนาของตนในน้ําท่ีขุน เจือดวยโคลนตม ยอมมองเห็นไมชัดเจน ทานจึงอุปมาเหมือนคนเดิน

ทางไกลกันดาร ขามมหาสมุทร ทะเลทราย ภูเขาสูง ที่มีหลุมบอและขวากหนามตาง ๆ เปนอันมาก 

หรือเดินไปในเสนทางที่มีโจร หรือสัตวรายอาศัยอยู ยอมไดรับความลําบาก27 

วิจิกิจฉา มีวิจิกิจฉาเจตสิกเปนองคธรรม ประกอบดวยลักษณะ 4 อยาง ดังนี้คือ 

1) สํสยลกฺขณา มีความสงสัย เปนลักษณะ 

2) กมฺปนรสา มีการหวั่นไหวในอารมณ เปนกิจ 

3) อนิจฺฉยปจฺจุปฏานา มีการไมสามารถตัดสินใจได เปนผล 

                                           
25 เรื่องเดียวกัน, หนา 19. 
26 สรรคชัย พรหมฤาษี, คูมือประกอบการศึกษาสภาวธรรม 72, อางแลว, หนา 23. 
27 องฺ.ป̣จก.-ฉกฺก. 36/193/407-412 และ ม.มู. 19/470/212-214. 
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4) อโยนิโสมนสิการปทฏานา มีการไมเอาใจใสเปนอันดีตออารมณ เปนเหตุใกล28 

ฉะนั้น วิจิกิจฉาเจตสิก เปนธรรมชาติท่ีมีความสงสัย ทําใหจิตรูสึกสงสัยในคุณความดี 8 

ประการ คือ สงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขาบท ในชาติที่แลว ในชาติหนา ทั้ง

ชาตินี้และชาติหนา สงสัยในธรรมที่เปนเหตุเปนผล เปนตน29 จึงเกิดเปนวิจิกิจฉานิวรณข้ึน  

สรุปวา นิวรณ 5 ประการ คือ กามฉันทะ มีโลภเจตสิกเปนองคธรรม มีลักษณะเปรียบเหมือน

ภาชนะที่มีน้ําที่เจือดวยสีตาง ๆ พยาบาท มีโทสเจตสิกเปนองคธรรม มีลักษณะเปรียบเหมือนภาชนะ

ที่มีน้ํารอนเดือดเปนไอ ถีนมิทธะ มีถีนเจตสิก และมิทธเจตสิกเปนองคธรรม มีลักษณะเปรียบเหมือน

ภาชนะที่มีน้ําอันสาหรายและแหนปกคลุมอยู อุทธัจจกุกกุจจะ มีอุทธัจจเจตสิก และกุกกุจจเจตสิก

เปนองคธรรม มีลักษณะเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มดวยน้ําไหววนเปนคลื่นเพราะลมพัด และวิจิกิจฉา 

มีวิจิกิจฉาเจตสิกเปนองคธรรม มีลักษณะเปรียบเหมือนภาชนะมีน้ําขุนมัวเปนตมถูกวางไวในที่มืด ซึ่ง

บุคคลไมสามารถจะสองดูหนาตนในภาชนะนั้นไดเลย 

2.3 โทษของนิวรณ 

 นิวรณ 5 คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา เปนกิเลสที่ปด

ก้ันจิตหรือหามจิตไมใหทําความดี เปนเครื่องก้ันจิตไมใหบรรลุความดี ไมใหกาวหนาในคุณธรรม ผูถูก

นิวรณครอบงําแลวยอมเปนเหมือนคนตาบอด ไมรูเรื่อง จึงไมมีปญญาอันเปนเครื่องนําออกของพระ

อริยเจา คือ การเขาถึง สมาธิ ญาณ มรรค ผล และนิพพาน เปนอกุศลธรรมที่คอยกดทับจิต ปดก้ัน

ปญญา ทําใหไมสามารถเขาถึงพระนิพพาน พระผูมีพระภาคเจาตรัสนิวรณ 5 วาเปนธรรมที่ควรละ 

และเปนไปในขางเสื่อมเพราะเปนกิเลสดุจตะปูตรึงใจ30 ดังมีรายละเอียดท่ีผูวิจัย จะไดแสดงเปนขอ ๆ 

ตามลําดับ ดังนี ้

2.3.1 นิวรณเปนกองอกุศลธรรม 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เมื่อจะกลาวถึงกองอกุศลใหถูกตองนั้น ตองกลาวนิวรณ 5 วาเปน

อกุศลทั้งสิ้น คือ สิ่งที่เปนรากเหงาของความชั่ว ความไมฉลาด31 สภาวะที่เปนปฏิปกษหรือตรงกันขาม

กับกุศล อกุศลมูล หรือมูลเหตุของการกระทําชั่วนั้นมี 3 ประการ ไดแก 1) โลภะ ความโลภอยากได 

2) โทสะ ความคิดประทุษรายผูอ่ืน 3) โมหะ ความหลงมัวเมาไมรูเห็นตามความเปนจริง  

                                           
28 ขุนสรรพกิจโกศล (โกวิท ปทมะสุนทร), ลักขณาทิจตุกะแหงปรมัตถธรรม, อางแลว, หนา 

19. 
29 สรรคชัย พรหมฤาษี, คูมือประกอบการศึกษาสภาวธรรม 72, อางแลว, หนา 24. 
30 ที.ปา. 16/414-415/391-392. 
31 สํ.ม. 30/696/372. 
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กามฉันทะ ความพึงพอใจ ยินดีในกามคุณ 5 มี รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จัดเปนโลภะ 

พยาบาท ความคิดราย อาฆาตปองราย จัดเปนโทสะ ถีนมิทธะ ความหดหูเซ่ืองซึม อุทธัจจกุกกุจจะ 

ความฟุงซาน และวิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย ทั้ง 3 อยางหลังนี้ จัดเปนโมหะ จึงเรียกวา นิวรณเปน

กองของอกุศลธรรม 

2.3.2 นิวรณเปนเครื่องกางกั้นกุศลธรรม 

พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสเรื่องนี้วา นิวรณเครื่องกางก้ัน 5 ประการนี้ เปนความเศราหมอง

แหงจิต ทอนกาลังปญญา นิวรณเครื่องกางก้ัน 5 ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจ

กุกกุจจะ และ วิจิกิจฉา เมื่อผูใดถูกนิวรณท่ีเปนฝายอกุศลครอบงํา ยอมจะทําใหเกิดความเสื่อมทราม

จากปญญา ทําใหปญญาหมดกําลัง เม่ือปญญาหมดกําลังลง จึงมองไมเห็นประโยชนตน ประโยชน

ผูอ่ืน และประโยชนทั้งสองฝาย และไมทําใหเกิดปญญาเห็นแจงซึ่งญาณทัสสนะได32 ในทางตรงกัน

ขาม ถาผูใดมีจิตท่ีปราศจากนิวรณ ก็ยอมจะมีจิตที่สวาง และสงบ ทําใหสามารถมองเห็นคุณคา หรือ

ประโยชนตาง ๆ แกตนเอง ผูอ่ืน และทั้งสองฝาย เกิดปญญาญาณ ความเห็นแจงในพระนิพพาน ดวย

เหตุนี้จึงเรียกวา นิวรณเปนเครื่องก้ันกุศลธรรม 

 2.3.3 นิวรณทําใหมืดบอด 

พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสเรื่องนี้วา นิวรณ 5 ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ 

อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉานี้ ทําใหมืด ไมใหมีจักษุ เปนเหมือนคนตาบอด ไมมีญาณ เปนที่ตั้งแหง

ความดับปญญา เปนไปในฝายแหงความคับแคน ไมเปนไปเพ่ือนิพพาน33 เม่ือจิตของผูใดถูกครอบงํา

ดวยนิวรณแลว จิตยอมเปรียบเสมือนคนตาบอด มองอะไรไมเห็น ทําใหไมเกิดความรูแจง ไมเห็นแจง

ในความเปนจริงกับของสภาวธรรมที่เกิดข้ึน และไมอาจที่จะบรรลุมรรคผล นิพพานได ดวยเหตุนี้จึง

เรียกวา นิวรณทําใหมืดบอด 

 2.3.4 นิวรณเปนอุปกเิลสทําใหใจเศราหมอง 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา นิวรณเปนอุปกิเลส เปรียบสิ่งเศราหมองแหงทอง ซึ่งเปนเหตุให

ทองมัวหมองแลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมสุกใส เสียเร็ว จะทําเปนเครื่องประดับไมได  มี 5 

ประการ คือ เหล็ก โลหะ ดีบุก ตะกั่ว และเงิน จะทําเปนเครื่องประดับไมได ฉันใด อุปกิเลสแหงจิต 5 

ประการ คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา เปนเหตุใหจิตเศราหมอง

แลว ยอมไมออน ใชการไมได ไมผองใส เสียเร็ว ไมตั้งมั่นโดยชอบ เพ่ือความหมดสิ้นไปแหงอาสวะ 34 

จิตของคนเราเศราหมองเพราะถูกนิวรณทั้ง 5 เขาครอบงํา ทองคําเมื่อถูกเจือปนยอมไมบริสุทธิ์ ทํา

                                           
32 องฺ.ป̣จก.-ฉกฺก. 36/51/120-121. 
33 สํ.ม. 30/501/251-252. 
34 องฺ.ป̣จก.-ฉกฺก. 36/23/33. 
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เครื่องประดับอะไรก็ไมสวย ไมออน หักงาย จิตก็เชนกัน ยอมตกต่ํา ใชการไมไดดี แตเมื่อใดที่ทําจิตให

ปลอดจากนิวรณไดแลว จิตจะผองแผวประภัสสร เปรียบเหมือนทองคําเนื้อบริสุทธิ ์

 สรุปวานิวรณเปนกองอกุศลธรรม เพราะก้ันกุศลธรรม เปนอุปกิเลสทําใจใหเศราหมอง ผูถูก

นิวรณครอบงํา จึงเปนเหมือนคนตาบอด มองอะไรก็ไมเห็น 

2.4 สาเหตุการเกิดนิวรณ 

 นิวรณทั้ง 5 ประการ ไดแก กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา มี

อะไรเปนตนเหตุใหเกิดข้ึน และเมื่อจะดับไป มีเหตุอะไรทําใหมันดับ ทุกสิ่งทุกอยางนั้น จะตองเกิด

จากเหตุ ในทางพุทธปรัชญากลาวไวแลววา ไมมีเหตุบังเอิญ ไมเกิดโดยบังเอิญ ทุกสิ่งทุกอยาง ลวน

เกิดข้ึน เพราะเหตุปจจัยทั้งสิ้น แตวาเหตุนั้น เราจะรูชัดหรือไม บางทีเปนเหตุใกล บางทีเปนเหตุไกล 

หรือเปนเหตุในอดีต บางทีก็เปนเหตุในปจจุบัน พระพุทธเจาไดตรัสถึงเหตุเกิดและเหตุดับของนิวรณไว

อยางครบถวนวา อะไรเปนเหตุใหเกิดนิวรณทั้ง 5 ท่ีกลุมรุมจิตของเรา ดังนั้น หากเราไมรูสาเหตุของ

มัน ก็จะกําจัดไดยาก หรือเมื่อกําจัดแลว ก็อาจเกิดข้ึนไดอีก แตเม่ือเราไดรูสาเหตุ ยอมมีความระวัง รู

แลวก็ยอมสามารถกําจัดได 

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสแสดงเหตุเกิดแหงนิวรณ มี 5 ประการ35 ไดแก 

1) สุภนิมิต คือ สิ่งท่ีสวย สิ่งที่งาม เปนเหตุใหเกิดกามฉันทะ  

2) ปฏิฆนิมิต คือ ความขุนใจ ความกระทบกระทั่งจิต เปนเหตุใหเกิดขพยาบาท 

3) อรติ คือ ความไมยินดีดวยกับเขา, ตนฺทิ คือ ความเกียจคราน, วิชมฺภิกา คือ ความบิดกาย

ขี้เกียจและออนเพลีย, ภตฺตสมฺท คือ ความมึนเพราะอาหาร ความกระวนกระวายเพราะอาหาร และ 

เจตโส ลีนตฺตํ คือ ความที่ใจหดหู ทั้ง 5 นี้ เปนเหตุใหเกิดถีนมิทธะ 

4) เจตโส อวูปสม คือ ความไมสงบแหงใจ เปนเหตุใหเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ 

5) อโยนิโสมนสิการ คือ การไมพิจารณาใหแยบคาย คิดคํานึงตรงขามความเปนจริง ไมศึกษา

ใหรูเห็นจริง เปนเหตุใหเกิด ทั้งกามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ และอุทธัจจกุกกุจจะ รวมกับเหตุ

ขางตน สวนวิจิกิจฉานั้นมีเหตุเพียงอยางเดียว คือ อโยนิโสมนสิการ 

สําหรับรายละเอียดของสาเหตุหรือเหตุเกิดแหงนิวรณในแตละขอมีดังนี ้

2.4.1 สาเหตุการเกิดกามฉันทะ  

กามฉันทะ มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก 

                                           
35 สํ.ม. 30/523-527/266-267. 
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1. สุภนิมิต ซึ่งแยกออกเปน สุภะ แปลวา งาม และ นิมิต แปลวา เครื่องหมาย ความสําคัญ

มั่นหมาย ดังนั้น สุภนิมิต จึงหมายความวา ความสําคัญมั่นหมายในสิ่งที่งาม ความสําคัญมั่นหมายใน

อารมณที่งาม  

2. อโยนิโสมนสิการ คือ ความคิดโดยไมแยบคาย ไมถูกทาง คิดคํานึงตรงขามความเปนจริง 

ไมใชปญญาพิจารณาไตรตรองใหเห็นถึงคุณและโทษ เมื่อรูหรือไดยิน หรือเห็นเรื่องอะไร ก็เกิด

ความคิดไปตามกระแสกิเลส ทําใหหลงติดมัวเมา ในอรรถกถาพระไตรปฎกไดกลาวถึง ความคิดไม

แยบคายไวดังนี้ คือ การใสใจในสิ่งที่ไมเที่ยงวาเที่ยง ใสใจในสิ่งท่ีเปนทุกขวาสุข ใสใจในสิ่งท่ีไมใช

ตัวตนวาตัวตน ใสใจในสิ่งท่ีไมงามวางาม ในเรื่องของความคิดไมแยบคายจึงเปนสาเหตุสําคัญ เพราะ

การท่ีบุคคลรับอารมณอยางใดอยางหนึ่งจะเปนรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ความรูสึกหรือเวทนาที่

เกิดข้ึนนั้น ยอมปรากฏเปนอาการอยางใดอยางหนึ่ง คือ สุข ทุกข ไมสุขไมทุกข การที่รูสึกสุขก็ทําให

เกิดความยินดี ชื่นชอบ คลอยตาม ติดใจ ใฝรัก อยากได ถารูสึกทุกข ก็ยินราย ขัดใจ อยากเลี่ยงหนี 

ถารูสึกเฉย ๆ ก็เพลิน ๆ เรื่อย ๆ ไป อาการอยางนี้ จะเกิดโดยที่เราไมตองใชความคิด แตเกิดตาม

กระบวนการของการรับรู แตความคิดที่เกิดขึ้นตอนั่นเอง ที่จะทําใหอารมณเหลานั้นเปนไปในทางยึด

ติดหรือสักแตวารับรู 

ดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ไมเห็นสิ่งอ่ืนใดที่ยึดจิตของชายใหตั้งอยูเหมือนกับรูป รส 

กลิ่น เสียง และสัมผัสของหญิง และไมเห็นสิ่งอ่ืนใดที่ยึดจิตของหญิงใหตั้งอยู เหมือน รูป เสียง กลิ่น 

รส และสัมผัสของชาย36  และในอาหารสูตร พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา การทําอโยนิโสมนสิการให

มากในสุภนิมิต ยอมเปนอาหารเพ่ือความเกิดขึ้นแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิด และทําใหกามฉันทะท่ีเกิด

แลว กําเริบยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ความติดใจยินดี ความนาปรารถนา นาใคร นาพอใจ ในกามคุณ 5 ไดแก รูป เสียง 

กลิ่น รส และสัมผัส ซึ่งเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด จิตท่ีกําหนดอารมณดวยอํานาจความกําหนัดเกิดขึ้น 

มองเห็นรูปเปนเรื่องของความสวยงาม เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอรอย และสัมผัสนาจับตอง เมื่ออ

โยนโิสมนสิการในสุภนิมิต โดยไมทําในใจโดยแยบคายวาเปนสิ่งยั่วใหหลงใหล จึงสําคัญผิดวาสวยงาม 

แลวกําหนดในอารมณท่ีตนชอบนั้น วาสวยงามนาพอใจ เพราะไมเห็นตามความเปนจริง จึงเปนเหตุให

เกิดกามฉันทะกลุมรุมใจขึ้น 

2.4.2 สาเหตุการเกิดพยาบาท  

พยาบาท มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก 

                                           
36 องฺ.เอก. 32/1-11/1-3. 
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1. ปฏิฆนิมิต แยกเปนปฏิฆะ แปลวา ความกระทบกระทั่งแหงจิต ความขุนใจ กับนิมิต 

เครื่องหมาย ความสําคัญมั่นหมาย ดังนั้น จึงหมายความวา ความสําคัญมั่นหมายในความ

กระทบกระทั่งแหงจิต และในสิ่งที่เปนความขุนใจ นั่นเอง 

2. อโยนิโสมนสิการ คือ ความคิดโดยไมแยบคาย ไมถูกทาง ขาดปญญาในการพิจารณาให

เห็นคุณและโทษ จึงคิดเห็นไปตามกระแสของกิเลส ดวยสภาพจิตที่เก็บกดอารมณ ในรูป รส กลิ่น 

เสียง โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ อันไมนาใคร ไมนาปรารถนา ไมนาพอใจ ไมตองการได ไมตองการ

เปน ไมตองการเกี่ยวของ และมีการเหนี่ยวนึกถึงเรื่องไมดีตาง ๆ ทั้งในอดีต ในอนาคต และปจจุบัน 

เกิดกระทบกระทั่งจิต จึงเปนเหตุใหขุนใจ เมื่อระงับปฏิฆะไวไมไดจึงกลายเปนโกธะ ความโกรธ ถายัง

ระงับโกรธไมได จะกลายเปนโทสะ หากยังระงับโทสะไวไมได ยอมกลายเปนความพยาบาท เกิดผูกใจ

เจ็บ แลวถายังระงับพยาบาทไมได ก็กลายเปนเวร ที่ผูกไวทุกภพชาติ  

ดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา การทําใหมากซ่ึงอโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิต ยอมเปน

อาหารเพ่ือความเกิดแหงพยาบาทที่ยังไมเกิด หรือเพ่ือใหพยาบาทที่เกิดแลวกําเริบยิ่งข้ึน 

2.4.3 สาเหตุการเกิดถีนมิทธะ  

ถีนมทิธะ มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก 

1. อรติ ตนฺที วิชมฺภิตา ภตฺตสมฺมท และ เจตโส ลีนตฺตํ  

อรติ คือ ความไมยินดี ตนฺที คือ ความเกียจคราน วิชมฺภิตา คือ ความบิดกายขี้เกียจ หรือ 

ออนเพลีย ภตฺตสมฺมท คือ ความเมาอาหาร เพราะบริโภคมาก เจตโส ลีนตฺตํ คือ จิตยอหยอน หดหู 

2. อโยนิโสมนสิการ คือ ความคิดโดยไมแยบคาย ไมถูกทาง คิดคํานึงตรงขามกับความเปน

จริง ไมมีปญญาพิจารณาไตรตรองใหเห็นถึงคุณและโทษ ในภาวะที่จิตและกายไมควรแกการงาน หรือ 

สภาพความไมพรอมของกายและใจ 

ดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา การทําใหมากซึ่งอโยนิโสมนสิการ ในความไมยินดี ความ

เกียจคราน ความบิดข้ีเกียจ ความเมาอาหาร ความที่ใจหดหู เหลานี้ ยอมเปนอาหารเพื่อความเกิด

แหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิด หรือเพ่ือทําถีนมิทธะที่เกิดแลวใหกําเริบยิ่งข้ึน37 

 2.4.4 สาเหตุการเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ  

อุทธัจจกุกกุจจะ มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก 

1. เจตโส อวูปสม แปลวา ความไมสงบแหงใจ เปนธรรมชาติที่เปนความฟุงซานรําคาญใจ 

กระสับกระสาย มีลักษณะที่ตรงกันขามกับความสงบแหงใจ ซึ่งทานอุปมาไววาเปรียบเหมือนน้ําใสที่

ถูกทําใหเปนระลอกคลื่นและกระเพ่ือมอยูเปนนิจ ทําใหไมสามารถมองเห็นสิ่งท่ีอยูใตน้ําได 

                                           
37 สํ.ม. 30/525/267. 
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2. อโยนิโสมนสิการ คือ ความคิดโดยไมแยบคาย คิดคํานึงตรงขามความเปนจริง ไมใชปญญา

พิจารณาไตรตรองใหเห็นถึงคุณและโทษ เพราะการไมใสใจโดยแยบคายดวยปญญาในความไมสงบใจ

นั้น 

ดังทีพ่ระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา การทําใหมากซึ่งอโยนโิสมนสิการในความไมสงบแหงใจนั้น 

ยอมเปนอาหารเพ่ือความเกิดของอุทธัจจกุกกุจจะ หรือเพ่ือทําอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดแลวใหกําเริบ

ยิ่งข้ึน 

2.4.5 สาเหตุการเกิดวิจิกิจฉา 

วิจิกิจฉา มีสาเหตุการเกิดประการเดียว ไดแก อโยนิโสมนสิการ 

อโยนิโสมนสิการ คือ ความคิดโดยไมแยบคาย ไมถูกทาง ใครครวญผิดไปจากความจริง ไมใช

ปญญาพิจารณาไตรตรอง ทําใหมีความสงสัยอยูเรื่อยไป จึงทําใหไมมีความสงบ เพราะเคลือบแคลง

สงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ สงสัยในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา สงสัยชาติที่

แลว ชาตินี้ หรือชาติหนา ตลอดจนชีวิตในชาตินี้และชาติหนามีจริงหรือ สงสัยในกฎของเหตุและผล 

คือ หลักปฏิจจสมุปบาท  

ดังที่ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ธรรมเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉานั้นมีอยู การทําใหมากซึ่ง อโย

นิโสมนสิการในธรรมเปนที่ตั้งแหงวิจิกิจฉานั้น ยอมเปนอาหารเพ่ือความเกิดแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด 

หรือเพ่ือทําวิจิกิจฉาที่เกิดแลวใหกําเริบยิ่งข้ึน38 

 สรุปวา 1) กามฉันทะ มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก อโยนิโสมนสิการ และสุภนิมิต คือ 

การไมมีปญญาที่พิจารณาเห็นคุณและโทษของสิ่งที่วาสวยงาม จึงเกิดหลงใหล ทําใหติดยึดในอารมณ

นั้น 2) พยาบาท มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก อโยนิโสมนสิการ และปฏิฆนิมิต คือ การคิดคํานึง

ตรงขามความจริง ไมมีปญญาที่พิจารณาเห็นคุณและโทษในสิ่งที่ทําใหขุนใจ หรือความกระทบกระทั่ง

แหงจิต ที่ทําใหเกิดไมพอใจ เคียดแคน อยากทํารายผูอ่ืน 3) ถีนมิทธะ มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ 

ไดแก อโยนิโสมนสิการ และความไมยินดี ความเกียจคราน ความบิดขี้เกียจ ความเมาอาหาร หรือ

ความที่ใจหดหู เมื่อไปคิดคํานึงถึงสิ่งที่ตรงขามความเปนจริง ไมมีปญญาเห็นคุณและโทษ ในความ

เกียจคราน เปนตนที่เกิดข้ึนนั้น ทําใหจิตใจหดหู ซึมเซา และไมกระฉับกระเฉง 4) อุทธัจจกุกกุจจะ มี

สาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก อโยนิโสมนสิการ และเจตโส อวูปสม คือ การไมมีปญญาที่คิด

พิจารณาเห็นคุณและโทษ ในสิ่งที่ทําใหใจไมสงบ และ 5) วิจิกิจฉา มีสาเหตุการเกิดประการเดียว 

ไดแก อโยนิโสมนสิการ คือ การไมมีปญญาพิจารณาเห็นคุณและโทษในธรรมทั้งหลายที่เปนกุศล จึง

เกิดความเคลือบแคลงสงสัย ไมปกใจเชื่อ จึงทําใหเกิดชะงักงันในการจะทําสิ่งใดตอไป 

                                           
38 สํ.ม. 30/523-527/266-267. 
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2.5 การละนิวรณ 

การละนิวรณในแตละขอนั้น  มีรายละเอียดที่ผูวิจัยจะไดแสดงเปนลําดับ ดังนี ้

2.5.1 การละกามฉันทะ  

กามฉันทะจะละไดดวยธรรมตอไปนี้ ไดแก 

1. อสุภนิมิต แปลวา ไมสวย ไมงาม มีความหมายตรงขามกับ สุภนิมิต 

2. โยนิโสมนสิการ คือ การคิดใครครวญ ใสใจโดยแยบคาย ถูกตองตรงตามความเปนจริง ใช

ปญญาพิจารณาไตรตรองเห็นถึงคุณและโทษ เมื่อรูหรือไดยิน หรือเห็นเรื่องอะไร ไมเกิดความคิดไป

ตามกระแสกิเลส ไมทําใหหลงติดมัวเมา ไดแก การใสใจสิ่งที่ไมเที่ยงวาไมเท่ียง สิ่งที่เปนทุกขวาเปน

ทุกข ใสใจในสิ่งไมใชตัวตนวาไมใชตัวตน ใสใจในสิ่งไมงามวาไมงาม เมื่อโยนิโสมนสิการใหมากแลวใน

อสุภนิมิต ยอมละกามฉันทะเสียได ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา การทําใหมากซึ่ง โยนิโสมนสิการใน

อสุภนิมิตนั้น ไมเปนอาหารเพ่ือความเกิดแหงกามฉันทะที่ยังไมเกิด หรือเพ่ือละกามฉันทะที่เกิดแลว 

การใครครวญใสใจดวยปญญาที่ถูกตองในสิ่งที่ไมงาม อารมณที่ไมงาม วาเปนทุกข ไมใช

ตัวตน เมื่อไมดําริไปในทางกาม กามฉันทะก็เกิดข้ึนไมได ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “เจากาม เรารู

ตนเหตุของเจาแลววา เจาเกิดจากความดําริ เราจะไมดําริถึงเจาอีก เมื่อเปนเชนนี้ เจาไมมีแกเราอีก

ตอไป”39 

2.5.2 ธรรมสําหรับการละกามฉันทะ  

พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมเปนไปเพ่ือละกามฉันทะไว 6 ประการ คือ  

1. การถือเอาอสุภนิมิต สิ่งที่นาเกลียด ไมสวยไมงามเปนอารมณ  

2. การประกอบเนือง ๆ ซึ่งอสุภภาวนา วาไมสวยไมงาม  

3. การรักษาทวารในอินทรียทั้งหลาย คือรักษาอายตนะภายในและภายนอกไมใหหลงไปใน

อารมณทั้งหลาย  

4. ความรูจักประมาณในโภชนะ คือ ประมาณในการบริโภคใหพอดี  

5. ความมีกัลยาณมิตร มีเพ่ือนที่แนะนําในทางที่ถูกตอง และ  

6. การพูดแตเรื่องที่นาฟง นาสบาย อันอาศัยอสุภะ ความไมสวยไมงาม เปนผูยินดี ในการ

เจริญสิ่งไมสวยไมงาม ยอมเปนไปเพ่ือละกามฉันทะ 

ดวยธรรมทั้ง 6 ประการนี้ ยอมทําใหกามฉันทะเบาบางลงได 

2.5.3 การละพยาบาท  

พยาบาทจะละไดดวยธรรมตอไปนี้ ไดแก  

                                           
39 ขุ.มหา. 65/34/157. 
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1. เมตตาเจโตวิมุตติ คือ การเจริญเมตตาไปทั่วทุกทิศ โดยเจาะจงหรือไมเจาะจง ผูทําเมตตา

เจโตวิมุติอยูเนือง ๆ ยอมไดรับอานิสงส 11 ประการ ไดแก  1) หลับเปนสุข 2) ตื่นเปนสุข 3) ไมฝน

ราย 4) เปนที่รักของมนุษย 5) เปนที่รักของอมนุษย 6) เทวดายอมคุมครองรักษา 7) ไฟก็ดียาพิษก็ดี 

ศาสตราก็ดี ยอมทําอันตรายมิได 8) จิตตั้งมั่นเปนสมาธิไดเร็ว 9) สีหนาผุดผอง 10) ไมหลงทํากาละ 

หรือตายโดยขาดสติ และ 11) เม่ือไมบรรลุคุณวิเศษยิ่งข้ึนไปยอมเขาถึงพรหมโลก40  

2. โยนิโสมนสิการ คือ การคิดใครครวญ ใสใจโดยแยบคาย ถูกตองตรงตามความเปนจริง ใช

ปญญาพิจารณาไตรตรองเห็นถึงคุณและโทษ ไมหลงไปตามกระแสกิเลส ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึง

ตรัสวา การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตินี้ ไมเปนอาหารเพ่ือความเกิดแหงพยาบาท 

หรือเพ่ือละพยาบาทที่เกิดแลว ดังนั้น ความคิดปองราย คิดอาฆาต ประทุษรายผูอ่ืน การผูกใจแกแคน

เอาคืน จะละไดดวยเมตตา การมีเมตตาตอผูที่ตนไมพอใจ หรือเปนศัตรูนั้นเปนสิ่งที่ทําไดยาก แตหาก

วามีโยนิโสมนสิการ เห็นคุณและโทษของความคิดน้ันแลว ยอมทําใหเกิดการละพยาบาทไดในท่ีสุด 

2.5.4 ธรรมสําหรับการละพยาบาท 

พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมเปนไปเพ่ือละพยาบาทไว 6 ประการ คือ 

1. การกําหนดนิมิตในเมตตาเปนอารมณ แผเมตตาไปทั่วทิศโดยเจาะจงหรือไมเจาะจงอยาง

ใดอยางหนึ่ง  

2. การประกอบดวยเมตตาภาวนา โดยการคิดอยากใหผูอื่นมีความสุขอยูเนือง ๆ  

3. การพิจารณาความที่สัตวมกีรรมเปนของ ๆ ตน  

4. การทําใหมากซึ่งการพิจารณาเมตตาวาเปนความปรารถนาดี อยากใหผูอ่ืนเปนสุขสงบ 

รมเย็น 

5. ความมีกัลยาณมิตร เพ่ือนที่แนะนําสั่งสอนและเปนตัวอยางในการปฏิบัติ ผูยินดีในการ

เจริญเมตตา  

6. การพูดเรื่องที่เปนท่ีสบายซึ่งอาศัยเมตตาในอิริยาบถทั้งหลาย ยอมละพยาบาทได 

ดวยธรรมทั้ง 6 ประการนี้ ยอมทําใหพยาบาทเบาบางลงได 

2.5.5 การละถีนมิทธะ  

ถีนมิทธะละไดดวยธรรมตอไปนี้ ไดแก 

1. การปรารภความเพียร ไดแก อารภธาตุ คือ ความเพียรเริ่มแรกในเหตุทั้ง 5 (อรติ ตนฺที 

วิชมฺภิตา ภตฺตสมฺมท และเจตโส ลีนตฺตํ) นั้น เมื่อออกไปพนจากความเกียจครานได โดยเริ่มความ

เพียร คือ อารัมภธาตุ  และมีความเพียรบากบั่น กาวไปขางหนา คือ นิกกมธาตุ และความเพียรที่มี

กําลังยิ่งกวา คือ ปรักกทธาตุ  

                                           
40 วิ.ปริ. 10/1004/470. 
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2. โยนิโสมนสิการ คือ การคิดใครครวญ ใสใจโดยแยบคาย ถูกตองตรงตามความเปนจริง ใช

ปญญาพิจารณาไตรตรองเห็นถึงคุณและโทษ เมื่อโยนิโสมนสิการใหเปนไปมาก ๆ ในความเพียร 3 

ประเภท ก็ทําใหละถีนมิทธะได 

ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ความริเริ่ม ความพยายาม ความบากบั่น ความออกไป

พนจากความเกียจคราน ความกาวไปขางหนามีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น 

ไมเปนอาหารเพ่ือความเกิดแหงถีนมิทธะที่ยังไมเกิด หรือเพ่ือละถีนมิทธะที่เกิดแลว 

2.5.6 ธรรมสําหรับการละถีนมิทธะ 

พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมเปนไปเพ่ือละถีนมิทธะ ไว 6 ประการ คือ 

1. การกําหนดนิมิตในโภชนะสวนเกิน รูจักโทษของการบริโภคมากเกินพอดี   

2. การผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ เม่ือเกิดความโงกงวง  

3. การใสใจถึงอาโลกสัญญา ใสใจในแสงแหงดวงจันทร แสงเทียน ในเวลากลางคืน

แสงอาทิตยเวลากลางวัน  

4. การอยูกลางแจง อยูในที่โลง  

5. ความมีกัลยาณมิตร คบเพ่ือนดี ท่ีละถีนมิทธะได  

6. เจรจาแตเรื่องที่เปนที่สบาย กลาวถึงการทําความเพียรในอิริยาบถทั้งหลาย มีเดินและนั่ง 

เปนตน ยอมละถีนมิทธะได 

ดวยธรรมทั้ง 6 ประการนี้ ยอมทําใหถีนมิทธะเบาบางลงได 

2.5.7 การละอุทธัจจกุกกุจจะ  

อุทธัจจะกุกกุจจะละไดดวยธรรมตอไปนี้ ไดแก 

1. ความสงบแหงใจ คือ สมาธิ  

2. โยนิโสมนสิการ คือ การคิดใครครวญ ใสใจโดยแยบคาย ถูกตองตรงตามความเปนจริง ใช

ปญญาพิจารณาไตรตรองเห็นถึงคุณและโทษ ของความสงบใจที่ตองทําใหเกิดขึ้น 

ดังนั้น พระพุทธเจาจึงตรัสวา ความสงบแหงใจมีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในความ

สงบแหงใจนั้น ไมเปนอาหารเพื่อความเกิดแหงอุทธัจจกุกกุจจะท่ียังไมเกิด หรือเพ่ือละอุทธัจจกุกกุจ

จะที่เกิดแลว 

2.5.8 ธรรมสําหรับการละอุทธัจจกุกกุจจะ 

พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมเปนไปเพ่ือละอุทธัจจกุกกุจจะ ไว 6 ประการ คือ 

1. ความเปนพหูสูต คือ เปนผูไดฟงมาก  

2. ความเปนผูไตถาม สอบถามในสิ่งที่ควรและไมควร  

3. ความชํานาญในวินัย ศึกษาพระวินัยใหเขาใจ  

4. ความคบผูเจริญ ขอคําแนะนําจากผูใหญที่มีความรู  
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5. ความมีกัลยาณมิตร คบเพ่ือนดีที่ใหคําแนะนํา เปนตัวอยางในการปฏิบัติได  

6. เจรจาแตเรื่องที่สบาย กลาวถอยคําที่เหมาะแกการปฏิบัติเพ่ือละความฟุงซานรําคาญใจ 

ดวยธรรมทั้ง 6 ประการนี้ ยอมทําใหอุทธัจจกุกกุจจะเบาบางลงได 

2.5.9 การละวิจิกิจฉา  

วิจิกิจฉา ละไดดวยธรรมดังตอไปนี้ ไดแก 

โยนิโสมนสิการ41 คือ การคิดใครครวญ ใสใจโดยแยบคาย ถูกตองตรงตามความเปนจริง ใช

ปญญาพิจารณาไตรตรองเห็นถึงคุณและโทษในกุศลธรรมทั้งปวง ดังนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไว

วา ธรรมทั้งหลายที่เปนกุศลและอกุศล ที่มีโทษและไมมีโทษ ธรรมที่ควรเสพ ธรรมที่ทรามและประณีต 

ธรรมที่เทียบดวยของดําและขาว มีอยู การทําใหมากซึ่งโยนิโสมนสิการในธรรมเหลานั้น ไมเปนอาหาร

เพ่ือความเกิดแหงวิจิกิจฉาที่ยังไมเกิด หรือเพ่ือละวิจิกิจฉาที่เกิดแลว42 

2.5.10 ธรรมสําหรับการละวิจิกิจฉา  

พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมเปนไปเพ่ือละวิจิกิจฉา 6 ประการ คือ 

1. ความเปนพหูสูต คือผูไดสดับฟงมาก ในพระรัตนตรัย  

2. ความเปนผูไตถาม สอบถามใหรู  

3. ความชํานาญในวินัย ศึกษาพนะวินัยจนเขาใจ  

4. ความเปนผูมากดวยอธิโมกข คือ นอมใจเชื่อดวยความศรัทธาในพระรัตนตรัย  

5. ความมีกัลยาณมิตร เพ่ือนดีที่แนะนํา และเปนตัวอยางในการปฏิบัติได  

6. การเจรจาแตเรื่องที่เปนที่สบาย ดวยอาศัยคุณพระรัตนตรัย ในอิริยาบถทั้งหลาย เพ่ือ

คลายความสงสัย ยอมละวิจิกิจฉาได  

ดวยธรรมทั้ง 6 ประการนี้ ยอมทําใหวิจิกิจฉาเบาบางลงได 

ผูพิจารณาเห็นนิวรณ 5 ประการที่ละไดแลว เหมือนความไมมีหนี้ เหมือนความไมมีโรค 

เหมือนการพนจากเรือนจํา เหมือนความเปนไทแกตน เหมือนภูมิสถานอันเกษม ยอมเกิดปราโมทย 

เมื่อปราโมทยแลวยอมเกิดปติ เม่ือมีปติ ใจกายยอมสงบ เธอมีกายสงบแลว ยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข 

จิตยอมตัง้มั่น43 

                                           
41 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน), สมาธิ

ในพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ 3, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2548), หนา 

29. 
42 สํ.ม. 30/535-539/269-270. 
43 ที.สี. 11/127/275. 
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นิวรณทั้ง 5 ประการเหลานี้ เมื่อไดรูเหตุเกิดแลว ก็สามารถที่จะทําการละนิวรณแตละอยาง

ได จึงสรุปการละนิวรณแตละขอ ไวดังนี้ 1) การละกามฉันทะ ทําไดโดยการมีโยนิโสมนสิการในสุภ

นิมิต 2) การละพยาบาท ทําไดโดยการมีโยนิโสมนสิการในเมตตาเจโตวิมุตติ 3) การละถีนมิทธะ ทําได

โดยการมีโยนิโสมนสิการในความเพียร 4) การละอุทธัจจกุกกุจจะ ทําไดโดยการมีโยนิโสมนสิการใน

ความสงบใจ และ 5) การละวิจิกิจฉา ทําไดโดยการมีโยนิโสมนสิการในกุศลธรรมทั้งปวง44 

2.6 สรุป 

สรุปวา นิวรณ คือ รากเหงาของอกุศลธรรม ที่กั้นจิตไมใหเขาถึงคุณความดี ไมใหเกิดปญญา

และกาวหนาในการบรรลุธรรม บุคคลเมื่อถูกนิวรณครอบงําจิต จึงไมรูประโยชนตน ประโยชนผูอื่น 

แมประโยชนทั้งสองฝาย  

นิวรณ 5 ประการ มีดังนี ้

1. กามฉันทะ คือ ความหลงใหล พอใจ ติดใจ ในกามคุณอารมณทั้งปวง เปนกิเลสฝายโลภะ 

2. พยาบาท คือ ความไมพอใจ ความปองราย มีการผูกพยาบาท เปนกิเลสฝายโทสะ 

3. ถีนมิทธะ คือ ความโงกงวง ข้ีเกียจ ไมฮึกเหิม หดหูใจ เปนกิเลสฝายโมหะ 

4. อุทธัจจกุกกุจจะ คือ ความฟุงซานจากความคิดสับสนวุนวาย ซัดสายไปมา เปนกิเลสฝาย

โลภะ หรือโทสะ 

5. วิจิกิจฉา คือ ความเคลือบแคลงสงสัย ลังเลใจ เปนกิเลสฝายโมหะ 

เหตุเกิดแหงนิวรณ มี 5 ประการ ไดแก  

1) สุภนิมิต คือ สิ่งท่ีสวย สิ่งที่งาม เปนเหตุใหเกิดกามฉันทะ  

2) ปฏิฆนิมิต คือ ความขุนใจ ความกระทบกระทั่งจิต เปนเหตุใหเกิดขพยาบาท 

3) อรติ คือ ความไมยินดีดวยกับเขา, ตนฺทิ คือ ความเกียจคราน, วิชมฺภิกา คือ ความบิดกาย

ขี้เกียจและออนเพลีย, ภตฺตสมฺท คือ ความมึนเพราะอาหาร ความกระวนกระวายเพราะอาหาร และ 

เจตโส ลนตฺต ํคือ ความที่ใจหดหู ทั้ง 5 นี้ เปนเหตุใหเกิดถีนมิทธะ 

4) เจตโส อวูปสม คือ ความไมสงบแหงใจ เปนเหตุใหเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ 

5) อโยนิโสมนสิการ คือ การไมทําในใจใหแยบคาย หรือไมศึกษาใหรูเห็นจริง จึงเปนเหตุให

เกิดทั้ง กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ รวมกับเหตุขางตน สวนวิจิกิจฉานั้น มีเหตุคือ 

อโยนิโสมนสิการเพียงอยางเดียว 

การละนิวรณนั้นมีลักษณะ คือ การละโดยการขมดวยฌาน การละดวยวิปสสนามีโยนิโส

มนสิการ เปนตน และ การละโดยเด็ดขาดดวยมรรคญาณ เพราะโยนิโสมนสิการ คือ การใสใจ

                                           
44 อง.ฺปจฺก-ฉกฺก. 36/193/407-414. 
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พิจารณาโดยแยบคายดวยปญญา ที่ถูกตอง และเห็นตามความเปนจริง ซึ่งกามฉันทะนั้นยอมละได

ดวยการมีโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต ความไมสวยไมงาม พยาบาทยอมละไดดวยการมีโยนิโส

มนสิการในปฏิฆนิมิต ถีนมิทธะยอมละไดดวยการมีโยนิโสมนสิการในเหตุ 5 อยาง อุทธัจจกุกกุจจะ

ยอมละไดดวยการมีโยนิโสมนสิการในความไมสงบแหงใจ และวิจิกิจฉายอมละไดดวยการมีโยนิโส

มนสิการในธรรมที่เปนกุศลทั้งปวง 

ดังนั้น นิวรณ ทั้ง 5 ประการ จึงเกิดขึ้นจากเหตุปจจัย คือ กิเลสที่ยังมีอยูในตนนั่นเอง เมื่อ

ปรากฏข้ึนแลวยอมเปนประโยชน ที่ทําใหเราไดเห็น และเมื่อไดเห็นก็จะทําใหไดเรียนรู เพ่ือใหเขาใจ

และเทาทันในธรรมชาติอันเปนเหตุใหนิวรณเกิดขึ้น เมื่อรูจักนิวรณอยางแทจริง นิวรณก็จะไมสามารถ

ทําอะไรเราได เพราะการทีม่ีโยนิโสมนสิการ คือ มีปญญาพิจารณาเห็นในสิ่งที่เปนเบื้องหลังของนิวรณ

แตละขอนั้นแลว จึงเขาทําการควบคุม เพ่ือทําใหเกิดการละนิวรณลงไปไดในแตละขณะ จนคอย ๆ 

ลดลงและหมดไปจากใจไดในที่สุด 

ตารางที่ 2.1  แสดงสาเหตุการเกิดและการละนิวรณ 

นิวรณ สาเหตกุารเกิด การละ ประเภทกิเลส และองคธรรม 

กามฉันทะ อโยนิโสมนสิการ 

สุภนิมิต  

โยนิโสมนสิการ 

อสุภนิมิต 

โลภะ 

โลภเจตสิก 

พยาบาท อโยนิโสมนสิการ 

ปฏิฆนิมิต 

โยนิโสมนสิการ 

เมตตาเจโตวิมุตติ 

โทสะ 

โทสเจตสิก 

ถีนมิทธะ อโยนิโสมนสิการ 

อรติ  

ตนฺท ี

วิชมฺภิกา 

ภตฺตสมฺมท 

เจตโส ลีนตฺต ํ

โยนิโสมนสิการ 

วิริยารัมภะ 

 อารัมภธาตุ 

 นิกกมธาตุ 

 ปรักกมธาตุ 

อาโลกสัญญา 

โมหะ 

ถีนเจตสิก และมิทธเจตสิก 

อุทธัจจกุกกุจจะ อโยนิโสมนสิการ 

เจตโส อวูปสม 

โยนิโสมนสิการ 

เจตโส วูปสม 

โลภะหรือโทสะ 

อุทธัจจเจตสิก และกุกกุจจเจตสิก 

วิจิกิจฉา อโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ โมหะ 

วิจิกิจฉาเจตสิก 

 



บทท่ี 3 

กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

กระบวนการบรรลุธรรม คือ กระบวนการบรรลุมรรคและผล จากการเขาใจธรรมตามความ

เปนจริง ไดแก การเขาใจในอริยสัจ 4 ประการ คือ การรูทุกข การรูเหตุที่ทําใหเกิดทุกข การรูความ

ดับไปแหงทุกข และการรูหนทางการปฏิบัติเพ่ือความสิ้นทุกข การปฏิบัติตามกระบวนการยอมทําให

เกิดการรูความเปนจริง 4 ประการนี้ไดอยางถูกตอง เปนไปตามเปาหมาย คือ การบรรลุธรรม ไดเปน

พระอริยบุคคลในขั้นตน คือ พระโสดาบัน และข้ันสูงสุด คือ พระอรหันต ซึ่งผูวิจัยไดวางแนว

การศึกษาไว ดังตอไปนี ้
3.1 ความหมายของกระบวนการบรรลุธรรม 

3.2 ลักษณะของกระบวนการบรรลุธรรม 

3.3 เหตแุหงการบรรลุธรรม 

3.4 หลักพุทธปรัชญาที่เก่ียวของกับกระบวนการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุธรรม 

3.5 ประโยชนของกระบวนการบรรลุธรรม 

3.6 สรุป 

3.1 ความหมายของกระบวนการบรรลุธรรม 

กระบวนการบรรลุธรรม คือ กระบวนการเพ่ือบรรลุมรรคและผล  ใหสําเร็จเปนพระ

อริยบุคคล โดยทั้งการบรรลุและกระบวนการบรรลุนั้น มีรายละเอียดดังนี ้

การบรรลุ คือ การได การถึง การถูกตอง หรือการทําใหแจง1 การบรรลุธรรม จึงหมายถึง 

การไดเขาถึงธรรม หรือ การทําใหแจงธรรม ความสําเร็จ หรือ การถึงจุดหมาย ซึ่งมีความเขาใจธรรม

ตั้งแตระดับตน ไปจนถึงธรรมในระดับมรรคและผล ซึ่งเปนกระบวนการการฝกหัด ดังนั้นผูที่ทําการฝก

ยอมจะไดรับผลจากการฝกฝน เพราะเปนปจจัตตัง คือการรูไดดวยตนเอง ดังนั้น ภาวะของผูบรรลุ

ธรรม จึงเปนเรื่องท่ีผูนั้นจะตองรูไดดวยตนเอง การปฏิบัติตามธรรมเมื่อมีกําลังท่ีถึงพรอมแลว ยอม

ปรากฎผลขึ้นตามลําดับ ตั้งแตระดับตนจนถึงระดับสูงสุด อันเปนไปตามธรรมที่ตนไดรู 

กระบวนการบรรลุธรรมนั้น ทําใหบรรลุคุณธรรม คือ มีปญญาเห็นแจงในอริยสัจ 4 โดย

วิธีการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุในวิชชาและวิมุตติ จนสําเร็จเปนพระอริยบุคคล 4 จําพวก ไดแก พระ

โสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต ซึ่งมีการปฏิบัติหลักไตรสิกขา เจริญสมถะ

และวิปสสนา ตามหลักการสติปฏฐาน 4 ใหเห็นเปนไตรลักษณตามความเปนจริง เมื่อวิปสสนาญาณ

                                           
1 อภิ.วิ. 78/657/277-278. 
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แกกลา ดําเนินตามวิปสสนาวิถี ผูปฏิบัติสามารถแทงตลอดอริยสัจ 4 ละสังโยชนและอนุสัยไดตาม

กําลังของมรรค บรรลุมรรคผลและนิพพาน สําเร็จเปนพระอริยบุคคล2 

ดังเรื่องของยสกุลบุตร เมื่อยสกุลบุตรไดมีจิตตั้งอยูในความเบื่อหนาย เพราะเห็นโทษที่

ปรากฏ ภายหลังตื่นจากการถูกบํารุงบําเรอดวยกามคุณ 5 จึงเปลงอุทานข้ึนวา ที่นี่วุนวายหนอ ที่นี่

ขัดของหนอ สวมรองเทาแลว เดินไปยังประตูออกจากนิเวศน ตรงไปทางปาอิสิปตนมฤคทายวัน พระ

ผูมีพระภาคเจา ทรงตรัสแกยสะวา ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ แลวทรงแสดงอนุพปุพพิกถา คือ โทษ 

ความเศราหมอง ของกามทั้งหลาย  และอานิสงสในความออกจากกาม เม่ือพระองคทรงทราบใน

ขณะนั้นวา ยสกุลบุตร มีจิตพรอม มีจิตออน ปลอดจากนิวรณ เบิกบานผองใสแลว ทรงตรัสพระธรรม

เทศนา เรื่องอริยสัจ 4 ยสกุลบุตรไดฟงแลว เกิดดวงตาเห็นธรรม อันปราศจากธุลี ไมมีมลทินวา สิ่งใด

สิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา ยสกุลบุตร ไดบรรลุโสดาบัน 

ดุจผาที่สะอาดปราศจากมลทิน ควรไดรับน้ํายอม ณ ที่นั้นนั่นเอง  

ดวยเหตุนั้น พระอริยบุคคลจะตองเปนผูมีความประพฤติทางกาย วาจา และใจดีงาม ดวย

อํานาจแหงศีล สมาธิ และปญญา ขามผานจากปุถุชนจนเปนพระอริยบุคคลระดับตาง ๆ เมื่อละกิเลส

ตามลําดับแลว จึงประกาศธรรมใหผูอ่ืนไดรูตาม อันเปนหลักสําคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนา 

3.2 ลักษณะของกระบวนบรรลุธรรม 

ลักษณะกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท กลาวถึงการปฏิบัติตามคําสอนของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จนไดบรรลุถึงความรูแจง เปนผูสามารถกําจัดกิเลส และสังโยชนไดตาม

ภูมิชั้นของตน เกิดคุณสมบัติของความเปนพระสงฆขึ้นจากการปฏิบัติและภาวนาตามคําสอนของ

พระพุทธเจา จนสามารถพัฒนา กาย วาจา และใจของตน เปนผูปฏิบัติดี ผูปฏิบัติตรง ดํารงอยูใน

มรรค 

อริยบุคคล คือ บุคคลผูมีความบริสุทธิ์ ประเสริฐกวาบุคคลท้ังปวงทั้งในโลกนี้ และเทวโลก 

เปนผูทําลายบาปอกุศลท่ีกอใหเกิดความเศราหมอง ที่นําไปเกิดในภพใหม ที่มีชาติ ชรา และมรณะ

ตอไปไดแลว เพราะเปนผูรูแจงในอริยสัจ 4 และสามารถปฏิบัติตามมรรคมีองค 8 จนสามารถดับกิเลส

ที่ผูกมัดจิตใจมนุษยท้ัง 10 อยางใหลดลงหรือหมดไป  

3.2.1 ลักษณะกระบวนการบรรลุธรรม โดยการละสังโยชน 10 ประการ 

อริยบุคคล เปนผูตั้งอยูในมรรค 4 คือ โสดาปตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และ

อรหัตตมรรค  ไดดํารงในผล 4 คือ โสดาปตติผล สกทาคามิผล อนาคามิผล และอรหัตตผล เปนเนื้อ

                                           
2 พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปสสนาภาวนาที่ไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก, 

(กรุงเทพมหานคร : ประยูรสาสนไทย การพิมพ, 2558), หนา 221. 
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นาบุญของโลกที่เกิดขึ้นไดโดยยาก บุคคลผูจะเปนพระอริยบุคคล ตองละสังโยชน คือ กิเลสเครื่องผูก

สัตวไวกับภพ มี 10 ประการ ไดแก สักกายทิฏฐิ วจิิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ 

อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. พระโสดาบัน 

บุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติมรรค หรือผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงในโสดาปตติผล เปนผูปฏิบัติเพ่ือ

ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ซึ่งบุคคลผูตั้งอยูในโสดาปตติผล เปนผูละสักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ไดแลว ดังนั้นจึงเรียกการบรรลุระดับมรรค วา โสดาปตติมรรค และ 

เรียกการบรรลุระดับผลวา โสดาปตติผล 

พระโสดาบัน เปนผูเขากระแสพระนิพพาน ผูประกอบดวยอริยมรรคอยางแทจริง จึงมีความ

แนนอนที่จะบรรลุพระอรหันตในวันขางหนา เพราะเปนผูมั่นคง เลื่อมใสยิ่งในพระพุทธเจา เลื่อมใสยิ่ง

ในพระธรรม และในพระสงฆ ไมมีปญญาที่เจริญโพธิปกขิยธรรม 37 ไมมีชวนปญญา หรือปญญา

อันรวดเร็ว ทั้งยังไมถึงพรอมดวยวิมุตติ จึงเปนพระโสดาบัน ที่ไมมีทางตกต่ํา มีความแนนอนที่จะ

สําเร็จในวันขางหนา พนจากนรก กําเนิดสัตวเดรัจฉาน ภูมิแหงเปรต อบาย ทุคติ และวินิบาต 

ดวยเหตุนี้ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ผูเปนพระโสดาบันยอมมีจิตสงัดจากสักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย และเหลากิเลสที่เปนพวกเดียวกับสักกายทิฏฐ ิ

เปนตนนั้น สามารถตัดอกุศลกรรมบถ 6 ประการไดแลว คือ ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม 

พูดเท็จ พูดสอเสียด และ มิจฉาทิฏฐิไดเด็ดขาด จึงเปนผูพรอมดวยญาณทัสสนะประกอบดวยวิชชา

ของพระเสขะ เขาถึงกระแสธรรม ยืนจรดประตูอมตะ นอกจากนี้ ยังสามารถกําจัดราคะ โทสะ และ

โมหะอยางหยาบที่จะทําใหไปตกอบายภูมิ และอุปาทาน 3 คือ ทิฏุปาทาน สีลัพพตุปาทานและ อัตต

วาทุปาทานไดเด็ดขาด3 

2. พระสกทาคาม ี

บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงในสกทาคามิผล หรือบุคคลผูตั้งอยูในสกทาคามิมรรค หมายถึงผู

ปฏิบัติเพ่ือทํากามราคะและพยาบาทใหเบาบาง และบุคคลผูตั้งอยูในสกทาคามิผล หรือพระสกทาคามี 

หมายถึงผูทํากามราคะและพยาบาทใหเบาบาง ซึ่งเรียกการบรรลุระดับมรรค วา สกทาคามิมรรค และ 

เรียกการบรรลุระดับผลวา สกทาคามิผล 

                                           
3 พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปสสนาภาวนาที่ไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก, 

อางแลว, หนา 224. 
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สกทาคามี แปลวา กลับมาอีกครั้งเดียว คือ จะกลับมาเกิดในโลกมนุษย หรือเทวโลกอีกครั้ง

เดียวเทานั้น ละกิเลสไดเทากับพระโสดาบัน คือ สังโยชน 3 ประการ แตทํากิเลสที่เหลือไดแก ราคะ 

โทสะ โมหะใหเบาบางลง จึงเปนสกทาคามี มาสูโลกนี้อีกเพียงครั้งเดยีวก็จะทําท่ีสุดแหงทุกขได 

พระสกทาคามี สามารถกําจัดกามระคะอยางหยาบ โทสะอยางหยาบ เหลากิเลสที่อยูในพวก

เดียวกัน และกามุปาทานที่เปนกามราคะอยางหยาบไดเด็ดขาด 

3. พระอนาคาม ี

บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอนาคามิผล หรือบุคคลผูตั้งอยูในอนาคามิมรรค หมายถึงผูปฏิบัติ

เพ่ือละกามราคะและพยาบาทโดยไมเหลือ และบุคคลผูตั้งอยูในอนาคามิผลหรือพระอนาคามี เปนผู

ละกามราคะและพยาบาทไดโดยไมเหลือ ซึ่งเรียกการบรรลุระดับมรรค วา อนาคามิมรรค และ เรียก

การบรรลุระดับผลวา อนาคามิผล 

อนาคามี คือ ผูไมมาปฏิสนธิในมนุษยโลก และเทวโลกอีกตอไป คือ จะไปอุบติในพรหมชั้น

สุทธาวาส แลวปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสในที่สุด เพราะสามารถละกิเลสสังโยชน 3 และ กามราค

สังโยชน และปฏิฆสังโยชน อีก 2 ไดโดยเด็ดขาด เปนสมุจเฉทปหาน 

พระอนาคามี ยอมมีจิตสงัดจากกามราคสังโยชน ปฏิฆสังโยชนอยางละเอียด กามราคานุสัย 

ปฏิฆานุสัยอยางละเอียด และกิเลสที่อยูในพวกเดียวกับกามราคะนั้น 

ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา พระอนาคามีเปนผูมั่นคง เลื่อมใสยิ่ งใน

พระพุทธเจา เลื่อมใสยิ่งในพระธรรม และในพระสงฆ มีปญญาที่เจริญโพธิปกขิยธรรม 37 มีชวน

ปญญา คือ ปญญาอันรวดเร็ว แตยังไมถึงพรอมดวยวิมุตติ เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน เบื้องต่ํา 5 

ประการสิ้นไป จึงเปนพระอนาคามีผูอันตราปริพายี พระอนาคามีผูอุปหัจจปรินิพพายี พระอนาคามี 

ผูอสังขารปริพายี พระอนาคามีผูอุทธังโสโตอกนิฏฐคามี พนจากนรก กําเนิดสัตวเดรัจฉาน ภูมิแหง

เปรต อบาย ทุคติ และวินิบาต นอกจากนี้ สามารถละอกุศลกรรมบถไดอีก 2 คือ พูดคําหยาบ และ

ความโกรธเคืองไดเด็ดขาด 

 พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ธรรม 6 ประการหากยังละไมไดแลว ยอมไมควรเพื่อทําให

แจงซึ่งอนาคามิผล คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมมีหิริ ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ความ

เปนผูเกียจคราน ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ความเปนผูมีปญญาทราม หากภิกษุละธรรม 6 ประการ

นี้ คือ ความเปนผูไมมีศรัทธา ความเปนผูไมมีหิริ ความเปนผูไมมีโอตตัปปะ ความเปนผูเกียจคราน 

ความเปนผูมีสติเลอะเลือน ความเปนผูมีปญญาทราม ได ยอมเปนผูควรเพ่ือทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล4  

 

                                           
4 องฺ.ปฺจก-ฉกฺก. 36/336/761. 
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4. พระอรหันต 

บุคคลผูปฏิบัติเพ่ือทําใหแจงอรหัตผล หรือบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตมรรค เปนผูปฏิบัติเพื่อละรูป

ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาโดยไมเหลือ และบุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตผล หรือพระ

อรหันต เปนบุคคลผูละรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ และอวิชชาไดโดยไมเหลือ5  ซึ่งเรียกการ

บรรลุระดับมรรค วา อรหัตตมรรค และ เรียกการบรรลุระดับผลวา อรหัตตผล 

พระอรหันต คือ ผูหางไกลจากบาปท่ีกอใหเกิดความเศราหมอง ละกิเลสที่นําไปเกิดในภพ

ใหมไดแลว เปนผูสิ้นอาสวะแลว คือ ถอนกิเลสขึ้นไดแลว จึงเรียกวา พระขีณาสพ เปนผูอยูจบแลว คือ 

จบแลวในธรรมเปนเครื่องอยูของพระอริยะ เปนผูทํากิจเสร็จแลว คือกิจเพื่อบรรลุความสิ้นไปแหงทุกข 

เปนผูปลงภาระลงแลว ภาระ คือ ขันธภาระ  กิเลสภาระ สังขารภาระ และ เปนผูสิ้นสังโยชนเครื่องผูก

สัตวไวในภพ ทานละได เผาแลวดวยไฟคือญาณ เปนผูควรแกการบูชาอันวิเศษ เปนพระขีณาสพผู

หมดกิเลสอาสวะแลว เปนผูสิ้นภพสิ้นชาติ ไมผุดไมเกิดอีกแลว เปนผูหลุดพนจากสังสารวัฏ ไมตอง

เวียนวายตายเกิดอีกตอไป พระอรหันต ยอมมีจิตสงัดจากรูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา 

มานานุสัย ภวราคานุสัย อวิชชานุสัย และกิเลสที่อยูในพวกเดียวกับรูปราคะเปนตนนั้น และสังขาร

นิมิตทั้งปวงภายนอก สามารถละสังโยชนเบื้องสูงไดทั้ง 5 ขอ และละอกุศลกรรมบถอีก 2 คือ ความ

เพงโทษ และการพูดเพอเจอ 

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา ธรรม 6 ประการหากยังละไมไดแลว ยอมไมควรเพ่ือทําให

แจงซึ่งอรหัตตผล คือ ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ความไมมีศรัทธา ความไมประมาท หากละธรรม 6 

ประการ คือ ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ ความไมมีศรัทธา ความไมประมาทได ยอมเปนผูควรเพ่ือทํา

ใหแจงซึ่ง อรหนัต6 

3.2.2 ลักษณะกระบวนการบรรลุธรรมตามความแกกลาของอินทรีย 

ในการบรรลุธรรมนั้น ผูปฏิบัตจิะตองมอิีนทรียที่แกกลาเปนตัวนํา เม่ือเริ่มปฏิบัติ ผูทีม่ีปญญา 

คือ ปญญิณทรีย หรือ มีศรัทธา คือ สัทธินทรีย อยางใดอยางหนึ่งเปนตัวนํา และหากผูปฏิบัตินั้น

บําเพ็ญสมาธิไดจนถึงอรูปฌาน ก็จะเปลี่ยนเปนสมาธินทรียท่ีเปนตัวนํา จึงจําแนกผูเปนอริยบุคคลตาม

ความแกกลาของอินทรียการปฏิบัติ ดังตอไปนี ้

1. ทานผูเปนสัทธานุสารี คือ ผูแลนไปตามศรัทธา เปนผูดํารงอยูในโสดาปตติมรรค กําลัง

ปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปตติผล มีศรัทธาแกกลาเปนตัวนํา 

2. ทานผูเปนธัมมานุสารี คือ ผูแลนไปตามธรรม (ปญญา) เปนพระอริยบุคคลผูบําเพ็ญ

อริยมรรค ดํารงอยูในโสดาปตติมรรค กําลังปฏิบัติเพ่ือบรรลุโสดาปตติผลมีปญญาแกกลาเปนตัวนํา 

                                           
5 อภิ.ธา.-ปุ. 79/57/189. 
6 องฺ.ปฺจก-ฉกฺก. 36/337/762. 
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3. ทานผูเปนสัทธาวิมุตติ คือ ผูหลุดพนดวยศรัทธา เปนผูเขาใจอริยสัจถูกตอง ไดแก พระ

อริยบุคคลผูบรรลุโสดาปตติผลข้ึนไป จนถึงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุพระอรหันตท่ีมีสัทธินทรียแกกลา 

4. ทานผูเปนทิฏฐิปปตตะ คือ ผูบรรลุสัมมาทิฏฐิ เปนผูเขาใจอริยสัจถูกตองและอาสวะ

บางสวนก็สิ้นไป เพราะเห็นดวยปญญา ไดแก พระอริยบุคคลผูบรรลุโสดาปตติผลขึ้นไปจนถึงผูปฏิบัติ

เพ่ือบรรลุพระอรหันตท่ีมีปญญิณทรียแกกลาในการปฏิบัติ  

5. ทานผูเปนกายสักขี คือ ผูเปนพยานในนามกาย ไดสัมผัสวิโมกข 8 ดวยนามกาย และอา

สวะบางสวนก็สิ้นไป เพราะเห็นดวยปญญา ไดแก พระอริยบุคคลผูบรรลุโสดาปตติผลขึ้นไป จนถึง

ทานผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระอรหันตที่มีสมาธินทรียแกกลาในการปฏิบัติ  

6. ทานผูเปนปญญาวิมุตติ คือ ผูหลุดพนดวยปญญา เปนพระอรหันตผูบําเพ็ญวิปสสนาลวน 

ๆ เปนผูหลุดพนโดยไมตองทําใหแจงซึ่งวิโมกข 8 แตทํานามกายและรูปกายไมใหสืบตอดวยกําลัง

ปญญาอยางเดียว เปนสุกขวิปสสก ตั้งอยูในปฐมฌาน เปนตน อยางใดอยางหนึ่งแลวบรรลุอรหันต 

7. ทานผูเปนอุภโตภาควิมุตติ คือ ผูหลุดพนทั้งสองสวน หลุดพนจากรูปกายดวยอรูปสมาบัติ 

และหลุดพนจากนามกายดวยอริยมรรค ไดแก พระอรหันตผูบําเพ็ญสมถภาวนา ไดสัมผัสวิโมกข 8 ได

เจโตวิมุตติข้ันอรูปสมาบัติและปญญาวิมุตติ คือ สมาบัติทั้ง 8 และนิโรธสมาบัติดวยนามกาย ขมกิเลส

ดวยอํานาจรูปฌานแลว จึงบรรลุพระอรหันตเปนอุภโตภาควิมุตติ และอาสวะเปนอันสิ้นไป เพราะเห็น

ดวยปญญา7 

ตารางที ่3.1  แสดงการบรรลุธรรมตามความแกกลาของอินทรีย 

อริยบุคคล ๗ อินทรียการปฏิบัติ ลําดับมรรคผล 

สัทธานุสาร ี ศรัทธานํา ผูปฏิบัติเพ่ือโสดาปตติผล 

ธัมมานุสารี ปญญานํา พระโสดาบัน 

ผูปฏิบัติเพ่ือสกทาคามิผล 

พระสกทาคามี 

ผูปฏิบัติเพ่ืออนาคามิผล 

พระอนาคามี 

ผูปฏิบัติเพ่ืออรหัตตผล 

สัทธาวิมุตต ิ หลุดพนดวยศรัทธา 

ทิฏฐิปปตตะ บรรลุสัมมาทิฏฐ ิ

กายสักขี สมาธิ และปญญา 

ปญญาวิมุตติ หลุดพนดวยปญญา พระอรหันต 

อุภโตภาควิมุตต ิ หลุดพนดวยสมาธิและปญญา 

                                           
7 ที.ปา. 15/80/191. 
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3.2.3 ลักษณะกระบวนการบรรลุธรรม โดยการละกิเลส 10 อยาง 

กิเลส คือ สิ่งเศราหมองที่เกิดภายในจิตใจ การบรรลุธรรมในแตละระดับ ยอมเปนการกําจัด

กิเลสภายในจิตใจ ซึ่งตองเกิดจากการเจริญวิปสสนาภาวนา เพื่อทําการกําจัดกิเลส เมื่อละกิเลสดวย

มรรคญาณ ก็กาวผานความเปนปุถุชนไปสูความเปนพระอริยบุคคลข้ันตาง ๆ จนในที่สุดก็หลุดพน

หมดจดจากกิเลสทั้งปวง 

ดังนั้น กิเลส 10 อยางที่กําจัดโดยมรรคตามลําดับ ไดแก 1. ทิฏฐิกิเลส 2. วิจิกิจฉากิเลส 3. 

โลภกิเลส (กามราคะ รูปราคะ และอรูปราคะ) 4. โทสกิเลส 5. โมหกิเลส 6. มานกิเลส 7. ถีนกิเลส 8. 

อุทธัจจกิเลส 9. อหิริกกิเลส 10. อโนตตัปปกิเลส8 

1. พระโสดาบัน 

คือ ผูเจริญวิปสสนาภาวนาจนบรรลุโสดาปตติมรรคแลว ตอมาเม่ือโสดาปตติมรรคจิตดับลง 

ผลจิตที่เปนวิบากของมรรคจิต ไดแก โสดาปตติผลจิต หรือโสดาปตติผลญาณ ก็เกิดขึ้น 2 หรือ 3 

ขณะ แลวสําเร็จเปนพระอริยบุคคลลําดับที่ 1 ชื่อวาพระโสดาบันบุคคล และดวยอํานาจแหงโสดาปตติ

มรรค ทําใหละกิเลสได 2 อยาง คือ  

1) ทิฏฐิกิเลส ไดแก สักกายทิฏฐิ ความเขาใจผิดในขันธ 5 เขาไปยึดมั่นถือมั่นวาเปนของตน 

เปนสัตว เปนบุคคล เรา เขา ทําใหติดอยูในสังสารวัฏไมมีที่สิ้นสุด 

2) วิจิกิจฉากิเลส ไดแก ธรรมชาติที่ทําใหตัดสินใจลําบาก คือ ความสงสัยในพระพุทธเจา 

ความสงสัยในพระธรรม ความสงสัยในพระสงฆ และความสงสัยในไตรสิกขา เปนตน 

2. พระสกทาคาม ี 

คือ ผูเจริญวิปสสนาภาวนา สําเร็จเปนพระโสดาบันบุคคลแลว ทําความเพียรในวิปสสนา

ภาวนาใหยิ่งข้ึนจนบรรลุสกทาคามิมรรค ลําดับตอมาเมื่อสกทาคามิมรรคจิตดับลงแลว ผลจิตที่เปน

วิบากของมรรคจิต ไดแก สกทาคามิผลจิต หรือสกทาคามิผลญาณก็เกิดขึ้น 2 หรือ 3 ขณะ สําเร็จเปน

พระอริยบุคคลอันดับที่ 2 ไดชื่อวา พระสกทาคามีบุคคล และดวยอํานาจแหงสกทาคามิมรรค ไมไดตัด

กิเลสอยางใดอยางหนึ่งใหขาดออกจากขันธสันดานอยางเด็ดขาด แตมีอํานาจทําใหกิเลสทั้งหลาย เบา

บางลงกวาโสดาปตติมรรค 

3. พระอนาคาม ี 

คือ ผูเจริญวิปสสนาภาวนาสําเร็จเปนพระสกทาคามีบุคคลแลว ทําความเพียรในวิปสสนา

ภาวนาใหยิ่งข้ึนจนบรรลุอนาคามีมรรค ลําดับตอมาเมื่ออนาคามิมรรคจิตดับลงแลว ผลจิตที่เปนวิบาก

                                           
8 อภิ.สงฺ. 76/275/1-2. 
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ของมรรคจิต ไดแก อนาคามิผลจิตหรืออนาคามิผลญาณก็เกิดขึ้น 2 หรือ 3 ขณะ สําเร็จเปนพระ

อริยบุคคลอันดับที่ 3 ไดชื่อวา พระอนาคามีบุคคล และดวยอํานาจแหงโลกุตตรภูมิชั้นนี้ ทําใหละ

กิเลสไดอีก 1 อยาง คือ  

1) โทสกิเลส ไดแก ความขัดเคืองไมพอใจในอารมณที่มากระทบ 

4. พระอรหันต 

คือ ผูเจริญวิปสสนาภาวนาสําเร็จเปนพระอนาคามีบุคคลแลว มีใจปรารถนาที่จะบรรลุ

อริยมรรค อริยผลสูงสุด จึงทําความเพียรในวิปสสนาภาวนาใหยิ่งข้ึน เม่ืออินทรียทั้ง 5 เสมอกันดี และ

วาสนาบารมีที่ไดสั่งสมมาเต็มบริบูรณ สภาวะแหงวิปสสนาญาณขั้นสูงปรากฏขึ้นตามลําดับอยาง

ละเอียดชัดเจน ในที่สุดก็บรรลุอรหัตตมรรคญาณ ทําการปหานกิเลสไดสิ้นเชิง ในลําดับตอมา

อรหัตตผลญาณก็เกิดข้ึน สําเร็จเปนพระอริยบุคคลอันดับที่ 4 เปนพระขีณาสพ ผูถึงความบริสุทธิ์เปน

อยางยิ่ง และดวยอํานาจแหงโลกุตตรภูมิชั้นนี้ ทําใหละกิเลสที่เหลืออยูในขันธสันดานอีก 7 อยาง ให

หมดสิ้นไปเด็ดขาด คือ 

1) โลภกิเลส ไดแก รูปราคะ ความยินดีพอใจในรูปภพ รูปฌาน มีความพอใจในการทําความ

เพียรเจริญสมถภาวนาเพ่ือใหไดบรรลุรูปฌานและความยินดีพอใจในการไปปฏิสนธิเปนรูปพรหม อรูป

ราคะ ความพอในการทําความเพียรเจริญสมถภาวนาเพ่ือใหไดบรรลุอรูปฌาน และความยินดีพอใจใน

การไปปฏิสนธิเปนอรูปพรหม สวนกามราคะนั้น พระอนาคามี ละโดยสมุจเฉทปหานแลว 

2) มานกิเลส ไดแก ความถือตัว โดยยึดรูปนาม คือ ขันธ 5 นี้วาเปนเรา เปนเขา 

3) อุทธัจจกิเลส ไดแก สภาพที่จิตฟุงซานจับอารมณไมแนนอน หรือสภาพท่ีไมสามารถตั้งอยู

ในอารมณเดียวไดนาน 

4) ถีนกิเลส ไดแก กิเลสท่ีทําใหจิตงวงเหงา ทอถอย 

5) อหิริกกิเลส ไดแก สภาพที่ไมละอายตออกุศลทุจริต 

6) อโนตตัปปกิเลส ไดแก สภาพที่ไมเกรงกลัวตออกุศลทุจริต 

7) โมหกิเลส ไดแก สภาพที่มืดมน ปดบังปญญา ไมใหเห็นอริยสัจ 4 มีอวิชชา คือ ความไมรู

นั่นเอง 

ตารางที ่3.2  แสดงการละกิเลสของพระอริยบุคคล 

กิเลส พระอริยบุคคลและการละกิเลส 

พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต 

1. ทิฏฐิกิเลส ละไดแลว ละไดแลว ละไดแลว ละไดแลว 

2. วิจิกิจฉากิเลส ละไดแลว ละไดแลว ละไดแลว ละไดแลว 
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3. โลภกิเลส (กามราคะ ยังละไมได บางเบา ละไดแลว ละไดแลว 

รูปราคะ, อรูปราคะ) ยังละไมได บางเบา บางเบา ละไดแลว 

4. โทสกิเลส ยังละไมได บางเบา ละไดแลว ละไดแลว 

5. มานกิเลส ยังละไมได บางเบา บางเบา ละไดแลว 

6. อุทธัจจกิเลส ยังละไมได บางเบา บางเบา ละไดแลว 

7. โมหกิเลส ยังละไมได บางเบา บางเบา ละไดแลว 

8. ถีนกิเลส ยังละไมได บางเบา บางเบา ละไดแลว 

9. อหิริกกิเลส ยังละไมได บางเบา บางเบา ละไดแลว 

10. อโนตัปปกิเลส ยังละไมได บางเบา บางเบา ละไดแลว 

สรุปวา บรรดากิเลส 10 อยางนี้ บุคคลผูตั้งอยูในปฐมมรรคละได 2 อยาง คือ ทิฏฐิกิเลสและ

วิจิกิจฉากิเลส บุคคลผูตั้งอยูในตติยมรรค ละโทสกิเลส บุคคลผูตั้งอยูในอรหัตตมรรคละกิเลสที่เหลือ 

คือ โลภกิเลส โมหกิเลส มานกิเลส ถีนกิเลส อุทธัจจกิเลส อหิริกกิเลส และอโนตตัปปกิเลส 

3.3 เหตุแหงการบรรลุธรรม 

การบรรลุธรรม เปนการเขาใจในอริยสัจธรรม 4 ประการ ไดแก การรูทุกข การรูเหตุที่ทําให

เกิดทุกข การรูความดับไปแหงทุกขนั้น และการรูแนวการปฏิบัติเพื่อความสิ้นทุกข พระผูมีพระภาค

เจาทรงแสดงเหตุการหลุดพน หรือ เหตุแหงการบรรลุธรรมไวในวิมุตติสูตรดังนี้วา การบรรลุธรรม มี

ได 5 ประการ คือ  

1. การฟงธรรม เมื่อไดฟงธรรมแลวยอมเขาใจในอรรถและธรรม จึงเกิดปราโมทย เกิดปติ 

เม่ือใจเกิดปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธ ิ

2. การแสดงธรรม เมื่อแสดงธรรมที่ไดเคยฟง ไดศึกษาเลาเรียน ยอมเขาใจในอรรถและธรรม

นั้น จึงเกิดความปราโมทย เกิดปติเมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข เมื่อมีสุข จิต

ยอมตั้งมั่นเปนสมาธิ 

3. การสาธยายธรรม แมไมไดฟงธรรม หรือแสดงธรรมท่ีไดฟงและศึกษา แตไดทําการ

สาธยายธรรมที่ไดฟง และศึกษา เม่ือสาธยายยอมเขาใจในอรรถและธรรมนั้น จึงเกิดความปราโมทย 

เกิดปติเมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข เม่ือมีสุข จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธ ิ

4. การพิจารณาธรรม แมไมไดฟงธรรม ไมไดแสดงธรรม และไมไดสาธยายธรรมที่ตนไดฟง 

ศึกษาเลาเรียน แตไดตรึกตรองใครครวญธรรมเทาที่ไดฟง และศึกษาเลาเรียนมาดวยใจ ยอมเขาใจใน

อรรถและธรรมนั้น จึงเกิดความปราโมทย เกิดปติเมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวย

สุข เม่ือมีสุข จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธ ิ
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5. การภาวนา แมไมไดฟงธรรม ไมไดแสดงธรรมเทาที่ไดฟง และไดศึกษาเลาเรียนมา ไมได

สาธยายธรรมที่ไดฟง ไดศึกษาเลาเรียน ทั้งไมไดตรึกตรอง ใครครวญธรรมที่ไดฟงและศึกษาเลาเรียน

มาดวยใจ แตไดสมาธินิมิตท่ีเลาเรียนมา มีการทําไวในใจดวยดี ทรงไวและแทงตลอดดวยปญญาแลว 

ยอมเขาใจอรรถและธรรมนั้น จึงเกิดเกิดปติเมื่อใจเกิดปติกายยอมสงบ ผูมีกายสงบยอมไดเสวยสุข 

เมื่อมีสุข จิตยอมตั้งมั่นเปนสมาธ ิ

เหตุแหงวิมุตติ 5 ประการนี้ ยอมเปนเหตุใหจิตของผูไมประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว 

ที่ยังไมหลุดพน ยอมหลุดพน อาสวะที่ยังไมสิ้น ยอมถึงความสิ้นไป หรือยอมบรรลุธรรมอันเกษมจาก

โยคะชั้นเยี่ยมท่ียังไมไดบรรลุ9 

พระอริยบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไป ที่เปนผูถึงพรอมดวยสัมมาทิฏฐิอยางสมบูรณ เมื่อกระทํา

ตอไปใหมาก เจริญใหมาก ในองคประกอบเครื่องบรรลุโสดาบัน 4 ประการ10 คือ 

1. สัปปุริสสังเสวะ การคบหาสัตบุรุษ 

2. สัทธัมมัสสวนะ การฟงพระสัทธรรม 

3. โยนิโสมนสิการ การมนสิการโดยแยบคาย 

4. ธัมมานุธัมมปฏิปตติ การปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม 

 การเจริญธรรมทั้ง 4 ประการดังกลาว ยอมเปนไปเพื่อแจงโสดาปตติผล สกทาคามิผล 

อนาคามิผล และอรหัตตผล และธรรมที่เปนเครื่องบรรลุพระโสดาบัน ทั้ง 4 ประการนี้ กอใหเกิดการ

บรรลุธรรมข้ึนไดใน 5 ขณะ11 คือ  

1. ขณะที่ไดรับฟงธรรมแสดงจากพระศาสดา หรือพระอริยเจา 

2. ขณะที่ตัวเองกําลังแสดงธรรมแจกแจงใหคนอ่ืนฟง 

3. ขณะที่ตัวเองทองสาธยายธรรมที่ไดรับรูมาใหคนอ่ืนฟง 

4. ขณะที่ตัวเองไดตรึกตรองใครครวญธรรมที่ไดรับรูเรียนรูมา 

5. บรรลุธรรมดวยวิปสสนาปญญาอันมีสมาธิเปนบาทฐาน 

ดงัทีพ่ระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ผูควรเพ่ือทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา โสดาปตติมรรค เมื่อละ

ธรรม 6 ประการ ดังนี้คือ ฆามารดา ฆาบิดา ฆาพระอรหันต ทําโลหิตพระพุทธเจาใหหอ ทําใหสงฆ

แตกกัน และเขารีตศาสดาอ่ืนไดแลว ยอมเปนผูควรเพื่อทําใหแจงซึ่งทิฏฐิสัมปทา คือ สักกายทิฏฐิ 

วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส ราคะที่เปนเหตุไปสูอบาย โทสะที่เปนเหตุไปสูอบาย โมหะที่เปนเหตุไปสู

                                           
9 องฺ.ป̣จก-ฉกฺก. 36/26/40-43. 
10 สํ.ม. 31/1428-1429/279-280. 
11 พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปสสนาที่ไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก, อาง

แลว, หนา 358. 
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อบาย และธรรม 6 ประการ ที่พระโสดาบันผูถึงพรอมดวยทิฏฐิละไดแลว12 จะไดอานิสงสในการทําให

แจงซึ่งโสดาปตติผล 6 ประการ13 คือ  

1. บุคคลยอมเปนผูแนนอนในพระสัทธรรม 

2. ยอมเปนผูมีความไมเสื่อมเปนธรรมดา 

3. ทุกขของผูกําหนดที่สุดไวแลวยอมไมมีในอบาย 

4. เปนผูประกอบดวยอสาธารณญาณ ญาณอันไมท่ัวไปกับปุถุชนทั้งหลาย 

5. เปนผูเห็นเหตุแลวดวยด ี

6. เห็นธรรมเกิดขึ้นแตเหตุดวยดี  

3.4 หลักพุทธปรัชญาที่เกี่ยวของกับกระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม 

3.4.1 กระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรมดวยมรรคมีองค 8  

ทางอันประเสริฐที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว เรียกวา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือ 

มรรค แปลวา ธรรมที่ฆากิเลส ซึ่งผูตองการบรรลุพระนิพพานจะตองแสวงหา มรรคมีองคประกอบ 8 

ประการ ดังตอไปนี ้

 1. สัมมาทิฏฐิ แปลวา ความรูชอบ คือ ความรูในทุกข ความรูในทุกขสมุทัย ความรูในทุกขนิ

โรธ ความรูในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา สัมมาทิฏฐินั้นเปนนิมิตเบื้องตนแหง

กุศลธรรมท้ังหลาย14 

2. สัมมาสังกัปปะ แปลวา ความดําริชอบ คือ ความดําริในการออกจากกาม ความดําริใน

ความไมพยาบาท ความดําริในการไมเบียดเบียน 

3. สัมมาวาจา แปลวา เจรจาชอบ คือ การงดเวนจากการพูดเท็จ งดเวนจากการพูดสอเสียด 

งดเวนจากการพูดคําหยาบ งดเวนจากการพูดเพอเจอ 

4. สัมมากัมมันตะ แปลวา การกระทําชอบหรือการงานชอบ คือ การงดเวนจากการฆาสัตว 

งดเวนจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิไดให งดเวนจากการประพฤติผิดในกาม 

5. สัมมาอาชีวะ แปลวา เลี้ยงชีพชอบ คือ งดเวนจากการเลี้ยงชีพที่ผิดเสีย ประกอบอาชีพท่ี

สุจริต ไมผิดจากทํานองคลองธรรม ทําใหคนอ่ืนตองเดือดรอนดวยวิธีตาง ๆ หาเลี้ยงชีวิตโดยความ

ขยันหมั่นเพียร ไมเบียดเบียนผูอ่ืนใหเดือดรอน 

                                           
12 องฺ.ป̣จก-ฉกฺก. 36/361/796. 
13 องฺ.ป̣จก-ฉกฺก. 36/368/803. 
14 องฺ.ทสก.-เอกาทสก. 38/121/383. 
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6. สัมมาวายามะ แปลวา เพียรชอบหรือพยายามชอบ คือ มีฉันทะ ปรารภความเพียร 

ประคองจิตไว ตั้งจิตไวเพื่อมิใหอกุศลธรรมที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น เพ่ือละอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว 

เพ่ือใหกุศลธรรมที่ยังไมเกิดบังเกิดขึ้น เพื่อความตั้งอยูไมเลือนหาย เจริญไพบูลยเต็มเปยมแหงกุศล

ธรรมที่บังเกิดขึ้นแลว 

7. สัมมาสติ แปลวา ตั้งสติชอบ ระลึกชอบ คือ ตั้งสติในทางที่ถูกตองตรงตอการบรรลุมรรค

ผล ไดแก มีสติพิจารณาเห็นกายในกายอยู มีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู มีสติพิจารณาเห็นจิต

ในจิตอยู มีสติพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสใน

โลกเสียได 

8. สัมมาสมาธิ แปลวา ตั้งใจมั่นชอบ คือ การฝกอบรมจิตใหสงัดจากกาม สงัดจากอกุศล

ธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแตวิเวกอยู บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข 

เพราะละสุขและทุกข และดับโสมนัสและโทมนัสกอน ๆ ได มีอุเบกขาเห็นเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู 

กุลบุตรผูตองการพนทุกขตองเจริญใหมากซึ่งมรรคมีองค 8 นี้เทานั้น ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา 

มรรคมีองค 8 อันประเสริฐเหลานี้คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 

สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ นี้แลคือทาง นี้แลคือขอปฏิบัติเพ่ือบรรลุ

ธรรม15 

บอเกิดแหงกุศลธรรมทั้งปวง คอื สัมมาทิฏฐิ นั้นถือเปนเหตุปจจัยสําคัญเบ้ืองตน ท่ีจะพัฒนา

ปญญาในทางที่ถูกตอง ซึ่งมีการฝกฝนอบรมจนเกิดปญญาในระดับที่ทําใหถึงความพนทุกข ที่เรียกวา 

โลกุตตระ สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นถูกตองตามความเปนจริง 

การทําใหสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นอยางสมบูรณนั้น ตองอาศัยปจจัยอุปการะ 2 ประการ16 คือ 

1. ปจจัยภายนอก คือ เสียงจากผูอ่ืน เปนการกระตุน หรือชักจูงจากภายนอก จากผูอื่นที่ดี

งามถูกตองถูกธรรม เรียกวา ปรโตโฆสะ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับฟงธรรม หรือคําแนะนําจากบุคคล

ที่เปนกัลยาณมิตร ซึ่งเปนวิธีการแหงศรทัธา  

2. ปจจัยภายใน คือ การนึก การนอม การผูกใจ การใฝใจ การทําไวในใจในสิ่งท่ีไมเที่ยงวา ไม

เที่ยง ในสิ่งท่ีเปนทุกข วาเปนทุกข ในสิ่งที่เปนอนัตตาวาเปนอนัตตา เปนการทําไวในใจโดยอุบายอัน

แยบคาย โดยถูกทาง เปนการรูจักคิด รูจักพิจารณา เรียกวา โยนิโสมนสิการ17 โดยมองตามที่สิ่งนั้น ๆ 

                                           
15 สํ.ม. 30/33-41/22-24. 
16พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺตโต), การศึกษา มองเม่ือ 30 ปกอน, (กรุงเทพมหานคร : 

สหธรรมิก, 2559), หนา 104. 
17 เรื่องเดียวกัน, หนา 110. 
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สืบคนถึงตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย แยกแยะสิ่งนั้น ๆ ออกใหเห็นตามสภาวะท่ีสืบตอกันแหงเหตุ

ปจจัย ซึ่งเปนวิธีการแหงปญญา 

ศรัทธาจึงเปนเหตุปจจัยที่จะสงเสริมใหเกิดปญญา และการพัฒนาปญญาตองอาศัยทั้งปจจัย

ภายนอก ไดแก กัลยาณมิตร และปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการเปนตัวหลัก สัมมาทิฏฐิจึงเกิด

สมบูรณพรอมเปนพระโสดาบัน18 

ความบริสุทธิ์แหงปญญาในมรรคญาณ จึงเปนปญญาขั้นสูงของการเจริญวิปสสนา ทําใหเห็น

อริยสัจ 4 ครบถวน ดวยเหตุปจจัยสําคัญที่เปนบอเกิดแหงกุศลธรรมทั้งปวง คือ สัมมาทิฏฐิ เมื่อมี

สัมมาทิฏฐิเปนเบ้ืองตนแลว ก็จะมีความเห็นในทางท่ีตรง จนกลายเปนปญญาระดับโลกุตตระที่ทําให

ถึงความพนทุกข ดังที่พระผูมีพระภาคไดตรัสวา สัมมาทิฏฐิท่ีมีองค 5 สนับสนุน19 ไดแก ศีล สุตะ 

สนทนาธรรม สมถะ และ วิปสสนาสนับสนุนแลวยอมมีเจโตวิมุตติเปนผล มีเจโตวิมุตติเปนผลานิสงส 

และมีปญญาวิมุตติเปนผล มีปญญาวิมุตติเปนผลานิสงส ดังนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเปนธรรมมีอุปการะมาก

แกผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพาน 

3.4.2 กระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุวิชชาและวิมุตต ิ

การปฏิบัติภาวนานั้นเริ่มตนจากการรักษาศีลใหบริสุทธิ์เพ่ือละวีตักกมกิเลส หรือกิเลสอยาง

หยาบ ที่เปนเหตุใหกระทําผิดทางกาย วาจา ตอมามีการเจริญสมาธิเพ่ือขมปริยุฏฐานกิเลส หรือกิเลส

อยางกลาง ไดแก นิวรณ 5 เมื่อนิวรณ 5 สงบลงแลว ก็ตองเจริญวิปสสนาเพ่ือทําการละอนุสัยกิเลส 

ซึ่งไดแก กิเลสที่แฝงตวันอนเนื่องอยูในขันธสันดาน  

เมื่อไดบรรลุมรรคญาณครั้งแรก ก็ทําใหละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาส ได

เด็ดขาด เขาถึงความเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา ถาหากไดบรรลุมรรคญาณครั้งสุดทาย คือ

ครั้งท่ี 4 ก็ละอนุสัยกิเลสไดหมดสิ้น สําเร็จเปนพระอรหันต ผูดับทุกขไดสิ้นเชิง ไมมีภพใหมอีกตอไป 

ดวยการปฏิบัติเพ่ือการบรรลุวิชชาและวิมุต ิโดยมรีายละเอียดดังนี ้

วิชชา แปลวา ความรูแจง ซึ่ง หมายถึง ปญญาในมรรคทั้ง 4 ที่ทําหนาที่รูแจงแทงตลอด

อริยสัจ 4 ไดแก ทุกข สมุทัย นิโรธ และมรรค  

วิมุตติ แปลวา ความหลุดพน คอื หลุดพนจากกิเลสน้ัน ๆ ดวยการละกิเลสอันมรรคฆาแลว 

วิมุตติข้ันสูงสุด แบงออกเปน 3 อยาง คือ 

1. การหลุดพนที่เปนมรรค เรียกวา สมุจเฉทวิมุตต ิ

                                           
18 พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปสสนาที่ไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก, อาง

แลว, หนา 357. 
19 องฺ.ปจ̣ก-ฉกฺก. 36/25/39. 
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2. ความเปนผูหลุดพน คือ ความเปนอิสระ เม่ือหลุดพนออกมาไดแลว วิมุตตินี้จัดเปนผล 

เรียกวา ปฏิปสสัทธิวิมุตต ิ

3. ภาวะแหงความเปนผูหลุดพน ภาวะแหงความเปนอิสระที่หลุดพน ที่ผูเปนอิสระนั้นเขาถึง

และรูสึกได กอใหเกิดความสุขสบายปลอดโปรงโลงใจ เปนตน และภาวะแหงความเปนอิสระนั้น ที่ผู

ยังไมหลุดพนกําหนดเปนอารมณ คือ นึกถึง คํานึงถึง หนวงเอาเปนจุดหมายในใจ หมายถึง นิพพาน 

เรียกวา นิสสรณวิมุตต ิ

เมื่อบุคคลหรือปุถุชนซึ่งเปนผูมีกิเลสเปรียบเหมือนคนถูกมัดดวยอวิชชา วิชชาเปนมีดตัด

เครื่องผูกใหขาดออกไป และวิมุตติ คือ การหลุดพนออกไปจากเครื่องผูกมัด เปนอิสระเสรี วิชชาจึง

เปนมรรค สวนวิมุตติเปนทั้งมรรคและผล กิริยาที่หลุดหรือพนออกไปหรือขณะที่หลุดพนเปนมรรค 

ภาวะที่เมื่อหลุดพนออกไปแลว มีความเปนอิสระอยูเปนปกติ เรียกวาผล20  หรือกลาวไดวา วิชชา 

เปนเหตุใหเกิดวิมุตติ ดังนั้น การบรรลุธรรมวิชชาและวิมุตติจึงเปนการปฏิบัติเพ่ือบรรลุขั้นสูงสุด21  

ดังที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสหลักธรรมที่เปนอาหารทําใหวิชชาและวิมุตติบริบูรณไวใน

อวิชชาสูตร22วา วิชชาและวิมุติ มีอาหาร คือ โพชฌงค 7 แมโพชฌงค 7 มีอาหาร คือ สติปฏฐาน 4 

แมสติปฏฐาน 4 มีอาหาร คือ สุจริต 3 แมอาหารของสุจริต 3 คือ ความสํารวมอินทรีย แมความ

สํารวมอินทรียมีอาหาร คือ สติสัมปชัญญะ และอาหารของสติสัมปชัญญะ คือ โยนิโสมนสิการ แม

อาหารของโยนิโสมนสิการ คือ ศรัทธา แมศรัทธามีอาหาร คือ การฟงสัทธรรม และการฟงสัทธรรมมี

อาหาร คือ การคบสัตบุรุษ  

ตารางที่ 3.3  กระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุวิชชาและวิมุตติ 

 

                                           
20 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), ประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 

2547), หนา 81-82. 
21 สํ.ม. 30/395-399/203-205. 
22 องฺ.ทสก-เอกาทสก. 38/61/196-199. 
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เมื่อนั้นการคบสัตบุรุษที่บริบูรณยอมทําใหการฟงสัทธรรมบริบูรณ การฟงสัทธรรมที่บริบรณ 

ยอมทําใหศรัทธาบริบูรณ ศรัทธาที่บริบูรณยอมทําใหการมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ การมนสิการ

โดยแยบคายบริบูรณยอมทําใหสติสัมปชัญญะบริบูรณ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณยอมทําใหความสํารวม

อินทรียบริบูรณ ความสํารวมอินทรียที่บริบูรณยอมทําใหสุจริต 3 บริบูรณ สุจริต 3 ที่บริบูรณยอมทํา

ใหสติปฏฐาน 4 บริบูรณ สติปฏฐาน 4 ที่บริบูรณยอมทําใหโพชฌงค 4 บริบูรณ โพชฌงค 7 ที่บริบูรณ

ยอมทําใหวิชชาและวิมุตติบริบูรณ ซึ่งผูวิจัยจะไดแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. การคบสัตบุรุษ  

ผูที่มุงประพฤติเพ่ือการบรรลุวิชชาและวิมุตติ ตองเริ่มดวยการคบคนดี มีคุณธรรม ที่เรียกวา 

สัตบุรุษ ดังนั้น สัตบุรุษ  คือ คนดี มีคุณธรรม มีสัมมาทิฏฐิ จึงเปนบุคคลผูเวนขาดจากการฆาสัตว 

ฯลฯ เปนผูไมเพงเล็งอยากไดของผูอ่ืน เปนผูไมมีจิตพยาบาท เปนผูมีสัมมาทิฏฐิ (มีพระโสดาบัน เปน

ตน) บุคคลเชนนี ้จึงเรียกวา สัตบุรุษ 

และการท่ีบุคคลผูมีสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู อ่ืนให มีสัมมาทิฏฐิ มีสัมมาสังกัปปะ มี

สัมมากัมมันตะ มีสัมมาวาจา มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ จนถึงตนเองเปนผูมี

สัมมาสมาธ ิและชักชวนผูอ่ืนใหมีสัมมาสมาธิ บุคคลนี้เรียกวา สัตบุรุษที่ยิ่งกวาสัตบุรุษ23 

สัตบุรุษเปนผูประกอบดวยคุณอันเปนโลกุตตระ คําสอนของทานนั้นลวนแลวแตเปนแนวทาง

ปฏิบัติใหสัตวทั้งหลายไดเขาถึงความพนทุกข เพ่ือใหพิจารณาเห็นความจริงของสังขารวา ไมเที่ยง เปน

ทุกข เปนอนัตตา เมื่อเห็นโทษของสังขารก็จะเกิดความเบ่ือหนาย คลายความยนิดีในสงสาร จิตใจก็จะ

นอมไปในธรรมอันเปนที่ดับขันธ คือ พระนิพพาน 

2. การฟงสัทธรรม  

การคบสัตบุรุษ ยอมทําใหการฟงสัทธรรมบริบูรณ เมื่อคบสัตบุรุษผูเปนบัณฑิตแลว ยอมไดฟง

ธรรมอันดีงาม ดังนั้น สัทธรรม จึงหมายถึง ธรรมเครื่องคลายกําหนัดยินดี มี 3 ประการ คือ 

1. ปริยัติสัทธรรม คําสอนของพระพุทธเจาอันเปนเนื้อหาที่ทรงวางไวเปนแบบแผนอยาง

บริบูรณ นําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 

2. ปฏิบัติสัทธรรม การเจริญสมถะและวิปสสนา ทําอริยมรรคมีองค 8 หรือ ศีล สมาธิ และ

ปญญาใหบริบูรณ โดยการฝกปฏิบัติขัดเกลา 

3. ปฏิเวธสัทธรรม ผลจากการปฏิบัติที่สมบูรณในไตรสิกขาตามสมควรแกเหตุ จนบรรลุมรรค 

ผล และนิพพาน 

เมื่อไดฟงธรรมสัทธรรม ยอมกอเกิดอานิสงสในการฟงธรรม 5 ประการ24 ดังนี ้คือ 

                                           
23 สํ.ม. 30/76-77/51. 
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1. ผูฟงยอมไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟงมากอน (อสฺสุตํ สุณาติ) 

2. ยอมเขาใจชัดเจนยิ่งขึ้นในสิ่งที่ไดฟงแลว (สุตํ ปริโยทเปติ) 

3. ยอมบรรเทาความสงสัยในเรื่องตาง ๆ ได (กงฺขํ วิหนติ) 

4. ยอมทําความเห็นใหตรง ถูกตองได (ทิฏฐฃิ อุชุ กโรติ) 

5. จิตของผูฟงยอมเลื่อมใส (จิตฺตสฺส ปสีทติ) 

ปญญาที่เกิดขึ้นจากการฟงพระสัทธรรมจากสัตบุรุษ จะเปนเหตุทําใหไดกัมมัสสกตาญาณ25 

คือ ญาณที่เปนไปโดยอนุโลม แกการหยั่งรูอริยสัจ 4 เกิดเปนปญญาที่เรียกวา สุตมยปญญา คือ 

ปญญาที่เกิดขึ้นเพราะการฟง 

3. ศรัทธา  

เมื่อไดคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําใหเกิดศรัทธาขึ้น ดังนั้น ศรัทธา คือ มีความเชื่อ  ในประโยชนจากสิ่งที่กระทําอยู เชื่อมั่นในคุณคา

ของสิ่งท่ีกระทํา กิจที่กําลังทําก็จะมีความกาวหนา และพัฒนาจนประสบผลสําเร็จสูงสุดได และเมื่อได

ฟงธรรมจากสัตบุรุษบอย ๆ ก็จะมีความเชื่อที่มีเหตุผล คือ  

1) ตถาคตโพธิสัทธา คือ เชื่อปญญาตรัสรูของพระพุทธเจา เชื่อมั่นวาทรงตรัสธรรม บัญญัติ

วินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนําทางที่แสดงใหเห็นวา หากฝกตนดวยดีก็สามารถเขาถึงภูมิธรรมสูงสุด 

บริสุทธิ์หลุดพนได 

2) กัมมสัทธา คือ เชื่อวากรรมมีอยูจริง คือ เชื่อวาการกระทําโดยมีเจตนายอมเปนกรรม 

ความชั่วหรือความดีที่ทําแลวมีผล และผลดีผลชั่วตองมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรม

ชั่ว และเชื่อวาสิ่งท่ีปรารถนาสําเร็จไดโดยการทําเหตุที่ถูกตอง มิใชดวยการออนวอน 

3) วิปากสัทธา คือ เชื่อวาผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อวากรรมท่ีทําแลวตองมีผล และผลทุก

อยางยอมมาจากเหตุ ไมมีผูสรางผูดลบันดาล 

4) กัมมัสสกตาสัทธา คือ เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของตนเอง แตละคนจะตองเสวยวิบาก

กรรม เปนไปตามการกระทําของตน 

ผูปฏิบัติวิปสสนาตองการพัฒนาอินทรียใหแกกลาขึ้นไปเรื่อย ๆ เม่ือศรัทธาตั้งมั่นแกกลาแลว 

ก็จะสงผลหนุนเนื่องใหอินทรียอ่ืน ๆ ตั้งมั่นและแกกลาข้ึนตามไปดวย กลาวคือ ศรัทธาทําใหเกิดความ

เพียร ความเพียรชวยใหสติม่ันคงตามไปดวย เมื่อสติมั่นคงแลวกําหนดอารมณใด ก็จะไดสมาธิ เม่ือ

สมาธิดีแลวก็จะเกิดความเขาใจ มองเห็นถึงโทษของอวิชชาและตัณหาที่เปนสาเหตุแหงการเวียนวาย

ตายเกิด และมองเห็นคุณคาของพระนิพพานซึ่งเปนภาวะสงบสันติ ครั้นเมื่อรูชัดเขาใจแจมแจงดวย

                                                                                                                         
24 องฺ.ป̣จก.-ฉกฺก. 36/202/441. 
25 อภิ.วิ. 78/798/509. 
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ตนเองแลว จะเกิดมีศรัทธาทีเ่ปนศรัทธาอยางยิ่ง ที่ยิ่งกวาศรัทธาสามัญ หมุนเวียนกลับเปนสัทธินทรีย

อีก เหตุปจจัยใหเกิดปญญา หรือสัมมาทิฏฐิ เริ่มตนจากศรัทธา โดยอาศัยศรัทธาเปนตัวเสริมใหเกิด

วิริยะ สติ สมาธิ นอมเขาสูปจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการ เปนคุณเครื่องใหเกิดจินตมยปญญา อัน

นอมนําไปสูภาวนามยปญญา ทําใหเกิดความเห็นที่ถูกตอง ตรงตามความเปนจริงในสังขารทั้งปวงวา 

ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมใชตัวตน 

4. โยนิโสมนสิการ  

เมื่อคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําศรัทธาใหเกิดขึ้น แลวนอมเขาสูภายใน คือ โยนิโสมนสิการ ซึ่งแปลวา การทําไวในใจโดยอุบายที่

ชอบอันแยบคาย คือ การรูจักคิด รูจักพิจารณาดวยตนเอง26 

โยนิโสมนสิการนั้น เปนธรรมอยางเอกที่เปนเหตุใหธรรมตาง ๆ ที่เปนกุศลท่ียังไมเกิดขึ้น ได

เกิดขึ้น และทําใหละบาปอกุศลที่เกิดข้ึนแลวได ดังท่ีพระพุทธเจาไดตรัสยกยองวา โยนิโสมนสิการเปน

ธรรมอยางเอก กั้นวิจิกิจฉาไมใหเกิดขึ้น และละวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแลว เปนเหตุใหเกิดกุศลธรรมและทํา

ใหละอกุศลธรรม จึงเปนเหตุทําใหโพชฌงคเกิดขึ้นและเจริญบริบูรณ เปนไปเพื่อความดํารงมั่นแหง

พระสัทธรรม27 

ดังนั้นโยนิโสมนสิการ จึงเปนธรรมเครื่องละวิปลาส 4 ประการ ไดแก 

1) ทําไวในใจโดยแยบคายวา สังขารรางกายเปนอสุภะ ลวนไมสวยไมงาม เม่ือโยนิโสมนสิการ

ในอสุภนิมิตเชนนี้ กามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดข้ึนแลวก็ละได ยอมรูชัดตามความเปน

จริงในสังขารรางกายท่ีเปนอสุภะวาไมงาม ละสุภวิปลาส ความสําคัญวาเปนของงามได 

2) ทําไวในใจโดยแยบคายวา รูปนามสังขารทั้งปวง เปนทุกข ลวนแตไมสุข ไมสบาย ไมคง

สภาพ เมื่อโยนิโสมนสิการเชนนี้ ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมีปราโมทยยอมเกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอม

สงบ จิตยอมเปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูชัดตามความเปนจริง ในสิ่งที่ทุกขวาเปนทุกข ละสุข

วิปลาส ความสําคัญวาเปนสุขได 

3) ทําไวในใจโดยแยบคายวา รูปนามสังขารทั้งปวงเปนอนิจจัง ลวนแตไมเที่ยง ไมยั่งยืนเมื่อ

โยนิโสมนสิการเชนนี้ ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมีปราโมทยยอมเกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ จิต

ยอมเปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูชัดตามความเปนจริง ในสิ่งไมเท่ียงวา ไมเที่ยง ไมยั่งยืน ละนิจจ

วิปลาส ความสําคัญวาเท่ียงแทได 

                                           
26 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต), จะพัฒนาคนกันไดอยางไร, พิมพครั้งที่ 11, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเจริญดีมั่นคงการพิมพ, 2560), หนา 35. 
27 องฺ.เอก. 32/21/40, 32/68/109 และ 32/76/122. 
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4) ทําไวในใจโดยแยบคายวา รูปธรรม นามธรรมเปนอนัตตา ลวนแตไมใชตัว ไมใชตนที่จะ

บังคับบัญชาใหเปนไปตามใจปรารถนาได เม่ือโยนิโสมนสิการเชนนี้ ยอมเกิดปราโมทย เมื่อมีปราโมทย

ยอมเกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ จิตยอมเปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูชัดตามความเปนจริง 

ในสิ่งท่ีไมใชตัวตนวา ไมใชตัวตน ละอัตตวิปลาส ความสําคญัวาเปนอัตตาได 

โยนิโสมนสิการนี้ เปนปจจัยท่ีสําคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาสติและปญญา ชวยสงเสริม

ทําใหเกิดสติและสัมปชัญญะ ไปสูระดับลึกซึ้งยิ่งข้ึน 

5. สติสัมปชัญญะ 

เมื่อคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําศรัทธาใหเกิดขึ้น แลวนอมสูโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะ ดังนั้น สติ แปลวา ความระลึกรู ทํา

หนาที่กําจัดความประมาท เปนธรรมเครื่องปดก้ันกระแสกิเลส28 

ผูเจริญสติเทานั้น จึงจะทําใหองคแหงการตรัสรู และปญญารูแจงใหบริบูรณได ดังพุทธพจน

ที่วา สติปฏฐาน 4 ที่บริบูรณแลว ยอมทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ โพชฌงค 7 ที่บริบูรณแลวยอมทํา

วิชชาและวิมุตติใหบริบูรณ 

สัมปชัญญะ แปลวา ความรูตัวทั่วพรอม ไมฟนเฟอน มีความไตรตรองกอนทํา กอนพูด กอน

คิด ไดแก รูชัดโดยถูกตอง ไมหลงลืมสติ ไมฟนเฟอนในขณะยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด เปน

ตน 

สติสัมปชัญญะ เปนธรรมที่มีอุปการะมาก ที่จะสงผลใหผูปฏิบัติธรรมไดประพฤติตนอยูใน

แนวทางที่ถูกตอง ทํา พูดและคิดสิ่งใด พูดหรือคิดดวยความสํารวมระมัดระวังไมใหบาปทุจริตเกิดขึ้น 

และเปนปทัฏฐานในการพัฒนากาย วาจา ใจใหสูงข้ึน 

6. ความสํารวมอินทรีย 

 เมื่อคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําศรัทธาใหเกิดขึ้น แลวเกิดโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะ เกิดความสํารวมระวัง ดังนั้น อินทรีย

สังวร แปลวา ความสํารวม คือ ระมัดระวังปดก้ันบาปอกุศลไมใหเกิดข้ึน ในขณะที่ตาเห็นรูป หูไดยิน

เสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นไดลิ้มรส กายสัมผัสถูกตอง และใจนึกคิด 

อินทรียสังวร หมายถึง คุมครองทวารทั้ง 6 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ ไมใหบาป

อกุศลครอบงําจิตใจ ในขณะที่รับรูอารมณ ในชั้นตนเปนการควบคุมการรับรู เม่ือติดตอเก่ียวของกับ

อารมณที่มากระทบ ขณะที่ตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดกลิ่น ลิ้นไดลิ้มรส กายถูกตองสัมผัส และ

จิตใจคิดสิ่งตาง ๆ โดยระมัดระวังไมใหหมายรู หรือยึดถือเปนสาระ ไมวาโดยการตีความเอาจาก

                                           
28 ขุ.จูฬ. 67/75/18. 
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ลักษณะทั่วไป หรือลักษณะเฉพาะ เพราะถาไมระมัดระวังหลงหมายรูเอาวาเปนตัวตน ก็จะเผลอใจไป

ตามความชอบความชัง ก็จะทําใหความดีใจหรือเสียใจครอบงําจิตเอาได29 

7. สุจริต 3 

เมื่อคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําศรัทธาใหเกิดขึ้น แลวจึงเกิดโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะ มีสํารวมระวังใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย

และใจ แลวทําใหเกิดกาย วาจาและใจสุจริตดีงาม ดังนั้น สุจริต แปลวา ความประพฤติดี หรือความ

ประพฤติงาม ไดแก 

1) ความประพฤติดีดวยกาย หรือความประพฤตดิีที่เปนไปแลวทางกาย ชื่อวา กายสุจริต มี 3 

ประการ ไดแก เจตนาเวนจากการฆาสัตว เจตนาเวนจากการลักทรัพย เจตนาเวนจากการลวงละเมิด

ในของรักของหวงของผูอื่น 

2) ความประพฤติดีดวยวาจา หรือความประพฤติดีที่เปนไปแลวทางวาจา ชื่อวา วจีสุจริต มี 4 

ประการ ไดแก เจตนาเวนจากการพูดโกหกหลอกลวง เจตนาเวนจากการพูดสอเสียด เจตนาเวนจาก

การพูดคําหยาบ เจตนาเวนจากการพูดเพอเจอ เหลวไหล 

3) ความประพฤติดีดวยใจ หรือความประพฤติดีที่เปนไปแลวทางใจ ชื่อวา มโนสุจริต มี 3 

ประการ ไดแก ไมคิดโลภอยากไดของผูอ่ืน ไมคิดพยาบาทปองรายเบียดเบียน เห็นถูกตองตามคลอง

ธรรม30 

การประพฤติสุจริต 3 ประการนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสใหความสําคัญไววา จงทําเบื้องตน

ในกุศลธรรมทั้งหลายใหหมดจดกอน คือ ละกายทุจริตแลวเจริญกายสุจริต ละวจีทุจริตแลวเจริญวจี

สุจริต ละมโนทุจริตแลวเจริญมโนสุจริต เมื่ออาศัยศีล ดํารงอยูในศีลแลว พึงเจริญสติปฏฐาน 4 

ประการ 

8. สติปฏฐาน 4 

เมื่อคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําศรัทธาใหเกิดขึ้น แลวจึงเกิดโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะ มีสํารวมระวังใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย

และใจ เกิดกาย วาจาและใจสุจริตดีงาม แลวการเจริญสติปฏฐานยอมเกิดข้ึน  เพราะอาศัยการเจริญ

สติที่บริบูรณ เพ่ือใหเกิดวิปสสนาปญญา หรือการตรัสรูธรรม เม่ือเห็นความจริงของรูปนาม ก็ทําให

แจงอริยสัจ 4 ซึ่งวิปสสนาปญญาจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยการเจริญสติ และสมาธิตามแนวสติปฏฐาน 4  

                                           
29 ม.มู. 19/500/286. 
30 ที.ปา. 16/228/153. 



54 

 

สติปฏฐาน 4 คือ ธรรมเปนที่ตั้งแหงการระลึกรูอารมณมี 4 ประการ คือ กาย เวทนา จิต  

และธรรม การเจริญสติปฏฐาน คือ การตั้งสติระลึกรูอารมณท่ีมากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รู

ไปตามอาการที่เห็น ตามที่ไดยิน ท่ีไดกลิ่น ที่ไดสัมผัส ที่ไดนึก ที่ไดรูสึก ที่ไดรับรู ไมตัดสินดี-ชั่ว ชอบ

หรือไมชอบ ยินดีหรือไมยินดี คือ การระลึกรูดวยสติอยางจดจอตอเนื่องในทุกอาการท่ีกระทบ ตาม

ลักษณะอาการของอารมณนั้น ๆ ยอมจัดเปนการเจริญสติปฏฐาน 4 ทั้งสิ้น ไดแก 

1) กายานุปสสนาสติปฏฐาน การมีสติกําหนดพิจารณากาย 

กาย ในท่ีนี้หมายถึงลักษณะอาการของธาตุ 4 โดยการกําหนดเห็นลักษณะอาการของกายที่

ปรากฏอยูอันไดแก รูปขันธ ดวยความเพียร ดวยสัมปชัญญะ ดวยสติ ไมยินดียินราย ดังพุทธดํารัสวา 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและ

โทมนัสในโลกเสียได 

ตามดูกายยอย คือ อาการทั้งหมดในรางกายนี้ กําหนดดูเปนของไมสวยงาม ละความสําคัญ

ผิดวาสวยงาม เห็นเปนไตรลักษณ  

2) เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน การมสีติกําหนดพิจารณาในเวทนา 

เวทนา คือ สภาวะเสวยอารมณ หมายถึงความรูสึกตอสิ่งเราที่มากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น 

กาย ใจ มี 3 อาการ คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และอทุกขมสุขเวทนา 

ตามรู จนเห็นความเกิด-ดับของเวทนา ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา เธอตามรูสภาวะ

ความเกิดข้ึนในเวทนาอยูบาง ความดับอยูบาง ทั้งในความเกิดและความดับในเวทนาอยูบาง ยอมเขา

ไปตั้งสตวิา เวทนาก็เพียงสักวาเอาไวรู เอาไวระลึก เธออยูอยางไมถูกตัณหาและทิฏฐิ เขาอิงอาศัย 

สติกําหนดรูเวทนา ตามดูเวทนาในรางกายนี้ กําหนดดูวาท้ังหมดนั่นเปนทุกข ละความสําคัญ

ผิดวาสุข เห็นเปนไตรลักษณ 

3) จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน การมสีติกําหนดพิจารณาจิต 

จิตเปนธรรมชาติที่รูอารมณ คือ รับรูอารมณอยูเสมอ31 

ผูปฏิบัติวิปสสนาภาวนา มีสติกําหนดรูจิตยอย เชน จิตมีราคะ จิตไมมีราคะก็รู เปนตน ในจิต 

พิจารณาเนือง ๆ ซึ่งจิต คือ ความนึกคิดตาง ๆ เชน ดูวาจิตมีราคะ หรือไมมีราคะ จิตมีโทสะ หรือไมมี

โทสะ จิตมีโมหะหรือไมมีโมหะ ฯลฯ โดยพิจารณาใหเห็นตามความเปนจริง วาเปนแตเพียงความนึก

คิด ไมใชสิ่งที่เที่ยงแท ยั่งยืน ไมใชตัวตน ละความสําคัญผิดวาเที่ยง เห็นเปนไตรลักษณ 

4) ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน การมสีติกําหนดพิจารณาสภาพธรรม 

ธรรม หมายถึง สภาวะที่ทรงสภาพของตนไว คือเปนอยูอยางไรก็เปนอยางนั้น เชน สติเปน

ธรรมชาติระลึกได ปญญาเปนธรรมชาติท่ีรูแจงอารมณ เปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นกับจิต 

                                           
31 อภิ.สงฺ. 75/11-2/162, 212. 
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ผูเจริญวิปสสนาพิจารณาสภาพธรรมตาง ๆ ท่ีปรากฏใหจิตรู หรือท่ีจิตนอมไปรู มีธรรมอะไร

เกิดขึ้นก็รูชัดในธรรมนั้น ๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรมทั้งภายในและภายนอก รูไปตามลําดับตั้งแต

อยางหยาบไปจนอยางละเอียดที่สุด ซึ่งเปนขอปฏิบัติท่ีลึกซึ้ง เกิดจากการพิจารณาเห็นกาย เวทนา 

และจิตแลวดําเนินตอจนถึงพิจารณาเห็นธรรม ใหความรูจริงแบบอริยสัจ ไมใชเพียงแคกําหนดรู

สภาวธรรมอันเปนทุกขเทานั้น แตตองมีการกําหนดรูถึงทางดับทุกขของทุกขนั้น ๆ ดวยการรูสภาวะที่

ปรากฏทั้งหมดวา เปนอนัตตา ไมใชตัวตน จนละความสําคัญผิดวาเปนตัวตนได 

ผูเจริญสติปฏฐาน 4 เทานั้นจึงจะทําองคแหงการตรัสรู พรอมทั้งความรูแจง และความหลุด

พนใหบริบรูณได ดังนั้น สติปฏฐาน 4 นี้ เปนมูลเหตุแหงการทําโพชฌงค 7 ใหบริบูรณ ดังพระผูมีพระ

ภาคเจาตรัสไววา สติปฏฐาน 4 ที่ภิกษุเจริญทําใหมากแลว ยอมทําโพชฌงค 7 ใหบริบูรณ  

9. โพชฌงค 7 

เมื่อคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําศรัทธาใหเกิดขึ้น แลวจึงเกิดโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะ มีสํารวมระวังใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย

และใจ เกิดกาย วาจาและใจสุจริตดีงาม เกิดการเจริญสติปฏฐาน 4 เมื่อเจริญสติปฏฐาน 4 ยอมเกิด

โพชฌงค ดังนั้น โพชฌงค คือ องคแหงการรูแจงดวยปญญาตรัสรู เม่ือองคนั้น ๆ สมบูรณพรอมดวย

การเจริญสติปฏฐาน 4 ยอมเกิดเปนสัมโพชฌงคขึ้น 

สัมโพชฌงค คือ องคธรรมสามัคคีเครื่องตรัสรูแหงอริยสาวกอันประเสริฐ มีองคประกอบ 7 

อยาง ไดแก 

1) สติสัมโพชฌงค คือ ความระลึกรู มีสติเจตสิกที่ระลึกรูอารมณอยูในฐานกาย เวทนา จิต 

และธรรม ตอเนื่องกัน ระลึกสภาวธรรมในปจจุบันขณะ โดยปราศจากอคติ ระลึกรูชัดอยูในสภาพ

ธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุปจจัย และดับไปตามเหตุปจจัยเทานั้น 

พระผูมีพระภาคเจาตรัสสติสัมโพชฌงคไวกอนลําดับแรก เพราะเปนอุปการะแกโพชฌงคที่

เหลือทั้งหมด ซึ่งตรัสไว ดังนีว้า ภิกษุทั้งหลาย ก็เรากลาวสตินั้นแล วามีประโยชนแกธรรมทั้งปวง32 

2) ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือ การเลือกเฟนเจริญกุศลธรรม มีปญญาเจตสิกท่ีรูรูปและนามวา

ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมใชการพิจารณาเพียงใครครวญดวยสุตมยปญญา หรือคิดนึกเอา แต

เปนการรูแจงสภาวธรรมดวยการเจริญวิปสสนาภาวนา 

ธัมมวิจยะ แปลวา เลือกเฟนธรรม ไดแก ไตรตรอง เลือกเฟนสัจธรรมท้ัง 4 ประการ คือ 

อริยสัจ 4 

                                           
32 พระภาวนาพิศาลเมธี (ประเสริฐ มนฺตเสวี), วิปสสนาที่ไมถูกเขียนไวในพระไตรปฎก, อาง

แลว, หนา 370. 
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3) วิริยสัมโพชฌงค คือ ความเพียร มีวิริยเจตสิกที่แกกลาเปนวิริยินทรีย เปนสภาวะที่แกลว

กลาทําใหธรรมดําเนินไปตอเนื่องและถูกวิธี ประคองจิตไมใหทอแทในการเจริญภาวนา 

ผูเจริญวิปสสนาเพียรจดจออยางแรงกลา ตามสภาวะปจจุบันดวยสัมมัปธาน 4 ในทางกาย 

คือ ตั้งกายใหตรงเสมอ ในทางใจคือจดจอสภาวะปจจุบันที่รูสึกวาชอบไมชอบ กําหนดใหรูเทาทัน

อารมณ 

4) ปติสัมโพชฌงค คือ ความอิ่มใจ มีปติเจตสิกที่มีความอ่ิมใจในการเจริญสติปฏฐาน ปติ

แผซานไปดวยความยินดี ทําใหกายและจิตฟูขึ้น มี 5 ประการคือ 

(1) ขุททกาปติ ปติเล็กนอย มีขนลุกทั่วรางกาย หรือน้ําตาไหล 

(2) ขณิกาปติ ปติชั่วขณะ ปรากฏแมในขณะเพิ่งหลับตา 

(3) โอกกันติกาปติ ปติซึมซบั คลายคลื่นหรือกระแสไฟ 

(4) อุพเพงคาปติ ปติโลดโผน ทําใหกายลอยได 

(5) ผรณาปติ ปติซาบซาน ซาบซานทรวงอก ไปมาทั่วราง 

ปติประเภทหลังมีกําลังกวาประเภทแรก เมื่อกําหนดรูเทาทัน จะสามารถยกจิตและอารมณ

ขึ้นสูวิปสสนาและโลกุตตรธรรมได 

5) ปสสัทธิสัมโพชฌงค คือ ความสงบกายสงบใจ มีปสสัทธิเจตสิก มีความสงบกายสงบใจ 

ในขณะกําหนดรูอารมณ กาย เวทนา จิต และธรรม มีสภาพสงบ ไมมีกิเลสรบกวนใจใหหมองเศรา ไม

โลภ ไมโกรธ ไมหลง บางครั้งเหมือนอยูคนเดียวในโลก เงียบสงบ ไมกระวนกระวาย มีความเยือกเย็น 

อันเกิดจากความไมดิ้นรนแหงกาย และจิต เรียกวา กายปสสัทธิ และ จิตปสสัทธ ิ

6) สมาธิสัมโพชฌงค คือ สมาธิ มเีอกัคคตาเจตสิก ความตั้งใจมั่นอยูในอารมณเดียวอยางแนว

แนของกุศลจิต ไมฟุงซาน 

7) อุเบกขาสัมโพชฌงค คือ ความเพงพิจารณาธรรมอยางเปนกลาง อุเบกขา แปลวา เปน

กลาง วางเฉย มีตัตรมัชฌัตตาเจตสิก ที่ทําใหจิตเปนกลาง หรือสม่ําเสมอในสภาพธรรมที่ปรากฏ แต

อุเบกขาที่เปนสัมโพชฌงคนั้น มีลักษณะพิจารณาสภาพธรรม ในกาย เวทนา จิต และธรรม ตามความ

เปนจริง ไมใหตกไปในฝายแหงอารมณที่ชอบ และไมชอบ หักหามความยอและหยอนแหงจิต  

เมื่อกําหนดรูสภาวธรรมไดอยางสม่ําเสมอแลว ไมตองปรับอินทรีย 5 ใหเสมออีก เพราะมี

สภาวะสมดุล ไมยิ่งหยอนกวากัน ดวยอํานาจของโพชฌงคทั้ง 6 ประการที่บําเพ็ญมาตั้งแตตน เรียกวา 

เปนผลของโพชฌงคทั้ง 6 นั้น และเมื่อโพชฌงคทั้ง 7 บริบูรณ ก็ทําใหเกิดปญญา ถึงข้ันสังขารุเปกขา

ญาณ ที่เปนปญญาเจตสิกอยางสมบูรณ 

10. วิชชาและวิมุตต ิ

เมื่อคบสัตบุรุษ ยอมไดฟงสัทธรรมเครื่องคลายกําหนัด เกิดปญญาจากการฟงสัทธรรมแลว 

ทําศรัทธาใหเกิดขึ้น แลวจึงเกิดโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะ มีสํารวมระวังใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย
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และใจ เกิดกาย วาจาและใจสุจริตดีงาม เกิดการเจริญสติปฏฐาน 4 เกิดโพชฌงค เม่ือโพชฌงคทั้ง 7 

พรอม ยอมเกิดวิชชาและวิมุตติ อันเปนปญญาขั้นสูงสุด  

ฉะนั้นการเจริญวิปสสนาภาวนา ทําสังขารุเปกขาญาณใหบริบูรณแลว จิตยอมวางเฉยตอ

สังขาร อยูดวยธรรมเปนเครื่องอยู คือ อนิมิตตวิโมกข หรืออัปปณิหิตวิโมกข หรือสุญญตวิโมกข ที่

เปนไปเพ่ือวิชชาและวิมุตติ ดังพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา โพชฌงค 7 ที่บริบูรณยอมทําใหวิชชา

และวิมุตติบริบูรณ33 

สรุปวา กระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุวิชชาและวิมุตตินั้น จะตองเริ่มดวยการคบคนดีมี

คุณธรรมเปนกัลยาณมิตร จึงจะไดฟงสัทธรรม ที่เปนไปเพื่อใหคลายความกําหนัด จึงเกิดศรัทธายิ่งข้ึน

ในการฝกฝนตนเอง มโียนิโสมนสิการ คิดใครครวญในทางที่ชอบ ทําใหเกิดสติสัมปชัญญะ คอยสํารวม

ระวังอินทรีย เกิดความประพฤติดีงาม เกิดสติปฏฐาน 4 ดังนั้นโพชฌงค ก็เกิดเปนลําดับจนในที่สุดก็

สามารถบรรลุวิชชาละวิมุตติได 

3.5 ประโยชนของกระบวนการบรรลุธรรม 

กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญามีความมุงหมายเพ่ือใหเกิดประโยชน34 ซึ่งจะตองเปน

ประโยชน ที่ดีงามและถูกตอง เกิดคุณคาตอตนเอง และสังคม ดังพระผูมีพระภาคเจาไดตรัสเรื่อง

ประโยชนไว 3 อยาง ไดแก 

1. ประโยชนตนเอง หรือ อัตตัตถะ  

การบรรลุจุดมุงหมายในชีวิตของตนเอง แบงออกเปน 3 อยาง คือ  

1) ประโยชนเบ้ืองตน ขั้นที่ตามองเห็น เรียกวา ทิฏฐธัมมิกัตถะ ไดแก ประโยชนท่ีเห็นกันได

เฉพาะหนา อันไดแก ทรัพยสิน เกียรติยศหรือ ฐานะในสังคม ไมตรีหรือมิตรบริวาร และชีวิต

ครอบครัวที่เปนสุข การพึ่งตนเองไดในทางเศรษฐกิจและสังคม ประโยชนระดับแรกนี้ตองใหเกิดมีข้ึน 

ซึ่งเปนการแสวงหาดวยกําลังความเพียรพยายาม และสติปญญาของตนโดยทางชอบธรรม ไมเกิดจาก

การเบียดเบียนผูอ่ืน และสรางความเดือดรอนแกสังคม ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไววา 

เปรียบหวงน้ําใสสะอาด ไมขุนมัว บุรุษยืนอยูบนฝง มองเห็นหอยโขง หอยกาบ กอนกรวด ถวย

กระเบื้อง ฝูงปลาในหวงน้ํา เพราะน้ําไมขุน เม่ือนั้น บุคคลผูตั้งจิตไวถูกตองแลว จักรูจักประโยชนตน 

                                           
33 องฺ.ทสก-เอกาทสก. 38/61/196-199. 
34 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรม ฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี 16, 

(กรุงเทพมหานคร : เอส. อาร. ปริ้นติ้ง แมส โปรดักส, 2551) หนา 110. 
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และประโยชนผู อ่ืน จักรูจักประโยชนทั้งสอง และจักกระทําใหแจงซ่ึงคุณวิเศษ อันเปนความรู

ความเห็นอยางประเสริฐอันยิ่งกวามนุษยธรรมไดดวยจิตไมขุนมัว35  

2) ประโยชนทามกลาง เปนประโยชนดีกวาข้ันแรก เรียกวา สัมปรายิกัตถะ เปนประโยชน

ดานคุณคาของชีวิต เก่ียวกับคุณธรรมความดีที่เปนการพัฒนาชีวิตจิตใจ ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจใน

ตนเองอยางลึกซึ้ง หมายถึงความเจริญงอกงามของชีวิตจิตใจที่กาวหนา พัฒนามากข้ึนดวยคุณธรรม 

เชน ศรัทธา ความสุจริต มีศีล ความเสียสละ ความสงบสุขของจิต การดํารงอยูในศีลธรรม การได

สรางสรรคบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เปนตน จนมีม่ันใจในการดําเนินชีวิตท่ีดีของตน ไมตองหวั่นกลัว

ตอความตาย ประโยชนระดับนี้ เก่ียวของกับคุณธรรมภายในจิตใจ และความประพฤติที่ตรงตอ

หลักธรรม มีการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง จนเกิดการพัฒนาตนเปนคนที่สมบูรณ 

3) ประโยชนสูงสุด เปนประโยชนข้ันหลุดพนเปนอิสระอยูเหนือโลก เรียกวา ปรมัตถะ คือ 

การมีปญญารูเทาทันโลกและชีวิต จนกระทั่งจิตใจเปนอิสระ ไรทุกข ซึ่งเปนสาระแทจริงของชีวิต 

ความมีจิตใจเปนอิสระ ปลอดโปรง ผองใส เบิกบาน สามารถแกปญหาในจิตใจไดสิ้นเชิง ไมถูกบีบคั้น

จํากัดดวยความยึดติดถือมั่นหวั่นหวาด ปราศจากกิเลสเผาลนที่ทําใหเศราหมองขุนมัว ไดประจักษ

ความสุขประณีตภายในที่บริสุทธิ์ สงบเย็นสวางไสวเบิกบานโดยสมบูรณ ซึ่งเปนภาวะที่เขาถึงไดดวย

การรูจักสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามที่เปนจริง รูเทาทันความจริงของโลกาภิวัฒน มองเห็นซึ่งไตร

ลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ถึงมีปญหาโลกธรรม ไมวาฝายรายหรือฝายดี ก็รูทันตามเปน

จริง จิตใจไมหวั่นไหว ยิ่งกวานั้นยังสามารถใชประโยชน ท้ังสิ่งที่นาพอใจและไมนาพอใจนั้นดวย และ

เปนหลักใหแกผูอ่ืน ทามกลางกระแสที่ปนปวนผันแปรในโลกปจจุบัน 

ดังที่ พระผูมีพระภาคเจา ไดตรัสไววา บุคคลปรารภความเพียร มีจิตไมยอหยอน มีความ

ประพฤติไมเกียจคราน มีความบากบั่นม่ันคง ถึงพรอมดวยกําลังกายและกําลังใจ เพ่ือบรรลุปรมัตถ

ประโยชน อมตนิพพาน ความสงบในสังขารทั้งปวง ความสละคืนอุปธิท้ังปวง ความสิ้นไปแหงตัณหา 

ความสํารอกแหงตัณหา ความดับแหงตัณหา ความออกจากตัณหาที่เปนเครื่องรอยรัด ละอกุศลธรรม

ทั้งหมด เพ่ือความถึงพรอมแหงกุศลธรรม ไมทอดธุระในกุศลธรรม เรียกวา ปรมัตถประโยชน36 

2. ประโยชนผูอื่น หรือ ปรัตถะ  

การชวยเหลือสนับสนุนใหผูอ่ืนบรรลุจุดหมายแหงชีวิตของเขา ไดแก ประโยชนเบื้องหนาไม

สามารถมองเห็นดวยตา และประโยชนสูงสุด เชนเดียวกับประโยชนตนที่ มุงประคับประคองใหเขา

สามารถพ่ึงตนเองได โดยการทําหนาที่เปนกัลยาณมิตรในทางที่ถูกตองตามองคมรรค  

                                           
35 องฺ.เอก. 32/46-47/79. 
36 ขุ.จูฬ. 67/791-792/626-627. 
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ดังท่ี พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไววา เมื่อรูจักประโยชนทั้งหลายแลว ยอมปราศจากความ

สงสัย จึงรูทั่วถึง รูยิ่ง ทราบ เทียบเคียง พิจารณาใหแจมแจง ทําใหปรากฏในหลักธรรมแลว ซึ่งเปน

ประโยชนตน และประโยชนผู อ่ืน นําไปสูประโยชนท้ังสองฝาย คือ ประโยชนในปจจุบัน และ

ประโยชน ในสัมปรายภพ พึ งกําจัดมารกิ เลสให สิ้ นสุดลง ไม มีความสงสัย  จึ งชื่ อวา รูจั ก             

ประโยชนปจจุบันและประโยชนสัมปรายภพ ซึ่งเปนบุคคลผูเปนพหูสูต ทรงธรรม ผูยิ่งดวยคุณธรรม 

และมีปฏิภาณ รูจักประโยชนทั้งสองแลว เปนการกําจัดความสงสยัเสียได37  

 3. ประโยชนทั้งสองฝาย หรือ อุภยัตถะ  

การสรางสรรคปจจัยที่เอื้ออํานวยใหทุกคนทุกฝาย บรรลุจุดมุงหมายแหงชีวิตทั่วกัน ไดแก 

ประโยชน 3 อยาง ที่เปนผลที่เกิดขึ้นท้ังแกตนเองและคนอ่ืน ๆ ใหแกชุมชนอันเปนสวนรวม เชน 

ประโยชนที่เกิดจากของสวนกลาง และกิจสวนรวม โดยเฉพาะสภาพแวดลอมและความเปนอยูอัน

เอ้ืออํานวยแกการปฏิบัติเพ่ือบรรลุอัตตัตถะ และการบําเพ็ญปรัตถะของทุก ๆ คน38 

ดังที่ พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา บุคคลผูปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไมถึง เพ่ือ

ธรรมที่ยังไมไดบรรลุ เพ่ือทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดทําใหแจง ยอมอยูเปนสุขในพระศาสนานี้ เมื่อนั้น

การบรรพชายอมไมต่ําทราม มีผล และสักการะของชนทั้ งหลายยอมมีผลมาก อานิสงสมาก 

เพราะฉะนั้น เม่ือบุคคลเล็งเห็นประโยชนตน สมควรแทเพ่ือยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท 

หรือวา บุคคลผูมองเห็นประโยชนทั้งสองฝายสมควรแทเพ่ือยังกิจใหถึงพรอมดวยความไมประมาท

ดังนี้39 

ประโยชนตนนั้น กลาวคือ พระอรหันต สําหรับประโยชนของผูถวายปจจัยทั้งหลาย ไดชื่อวา 

ประโยชนของคนอ่ืน40 และนําไปสูประโยชนสูงสุด สวนประโยชนสูงสุดที่เกิดขึ้น ถือเปนอุดมการณ

สูงสุดในพุทธปรัชญาเถรวาท ซึ่งเปนภาวะที่สามารถทําลายกิเลสตัณหา และอวิชชาใหหมดสิ้นไปจาก

จิตได เรียกภาวะนั้นวา นิพพาน และเรียกผูบรรลุธรรม ที่หลุดพนจากกิเลสทั้งหมดวา พระอรหันต 

ไดแก ผูปฏิบัติบริบูรณดวยโพชฌงค 7 เปนผูละนิวรณ 5 ไดเด็ดขาด เปนผูถอนรากเหงาของอกุศล

ธรรมหมดสิ้นแลว คือ พระอรหันต ผูปราศจากกิเลสอาสวะอยางสิ้นเชิง41 

                                           
37 ขุ.จูฬ. 67/755/593-594. 
38 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), การศกึษามองเมื่อ 30 ปกอน, อางแลว, หนา 81-83. 
39 สํ.น.ิ 26/66-67/98. 
40 สํ.ม. 30/614-623/313-315. 
41 พระวรมน ขนฺติโก (วัดถุมา), ศึกษาสัมมัปปธาน 4 อันเปนองคแหงการบรรลุธรรม, 

วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย :  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย), 2555, หนา 28. 



60 

 

สรุปวาประโยชนท้ัง 3 คือ อัตตัตถะ เปนประโยชนอันดับแรกท่ีจะตองเกิดข้ึนแกตนเอง เม่ือ

เกิดประโยชนแกตนแลวทั้งเบื้องตน ทามกลาง และสูงสุด ซึ่งในขณะเดียวกันยังสามารถกระทํา

ประโยชนใหเกิดแกผูอื่นได เพราะการพัฒนาตนดวยการปฏิบัติตามธรรมท่ีถูกตองยอมทําใหผูอื่นไดรับ

ความสุข เมื่อนั้นจึงทําใหเกิดประโยชนตอทั้งสองฝาย  

3.6 สรุป 

กระบวนการบรรลุธรรม หมายถึง กระบวนการเพ่ือบรรลุมรรคและผล ละกิเลสไปตามลําดับ 

จนไดสําเร็จเปนพระอริยบุคคล เปนผูมีคุณธรรมจากการชําระกิเลส ดวยการปฏิบัติตามธรรม รูแจง

ธรรม ดวยเหตุดังกลาวผู ฝกจึงไดรับผลจากการปฏิบัติ อันเปนปจจัตตัง ที่ผูนั้นเองจะรูไดเอง เมื่อถึง

เวลาที่พรอม ผลเปนลําดับก็ปรากฏ  

การบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท กลาวถึงการบรรลุในขั้นโลกุตตรธรรม ซึ่งผูปฏิบัติตาม

คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดบรรลุถึงความรูแจงสามารถกําจัดกิเลส และสังโยชนไดตามภูมิชั้น

ของตน เกิดคุณธรรมเปนของตนจากการปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจา จนสามารถพัฒนา 

กาย วาจา และใจของตน เปนผูปฏิบัตดิี ผูปฏิบัติตรง ผูปฏิบัติชอบ ดํารงอยูในมรรค ผล และนิพพาน 

บุคคลผูจะเปนพระอริยบุคคล ตองละสังโยชน คือ กิเลสเครื่องผูกสัตวไวกับภพ มี 10 

ประการ ไดแก สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส กามราคะ ปฏิฆะ รูปราคะ อรูปราคะ มานะ 

อุทธัจจะ และอวิชชา 

1. พระโสดาบัน คือ ผูถึงกระแส ผูบรรลุโสดาปตติผล ละสังโยชน 3 ไดแก 1) สักกายทิฏฐิ 

ความคิดเห็นวามีตัวตน 2) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย และ 3) สีลัพพตปรามาส ความยึดติดในศีลพรต 

จึงเปนผูอริยมรรคมีองค 8 เปนพระโสดาบัน ไมตกต่ํา มีความแนนอนท่ีจะสําเร็จในวันขางหนา พน

จากนรก กําเนิดสัตวเดรัจฉาน ภูมิแหงเปรต อบาย ทุคติ และวินิบาต 

2. พระสกทาคามี คือ ผูละสังโยชน 3 ขอ ไดแก แตทํากิเลสที่เหลือไดแก 1) สักกายทิฏฐิ 

ความคิดเห็นวามีตัวตน 2) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย และ 3) สีลัพพตปรามาส ความยึดติดในศีลพรต 

ทําสังโยชนขอ 4) กามฉันทะ หรือกามราคะ ความยินดีติดใจในกาม 5) พยาบาทหรือปฏิฆะ ความ

กระทบกระทั่งแหงจิต และ ราคะ โทสะ และโมหะใหเบาบางลง จึงเปนสกทาคามี มาสูโลกนี้อีกเพียง

ครั้งเดียวก็จะทําที่สุดแหงทุกขได  

3. พระอนาคามี คือ ผูละสังโยชนเบื้องต่ํา 5 ขอ ไดแก 1) สักกายทิฏฐิ ความคิดเห็นวามี

ตัวตน 2) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 3) สีลัพพตปรามาส ความยึดติดในศีลพรต ทําสังโยชนขอ 4) กาม

ฉันทะ หรือกามราคะ ความยินดีติดใจในกาม และ 5) พยาบาทหรือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแหง

จิต เปนผูไมมาปฏิสนธิในมนุษยโลก และเทวโลกอีกตอไป ซึ่งจะไปอุบัติในพรหมชั้นสุทธาวาส แลว
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ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้นเลย เพราะสามารถละกิเลสสังโยชน 3 และ กามราคสังโยชน และปฏิฆ

สังโยชน อีก 2 ไดโดยเด็ดขาดเปนสมุจเฉทปหาน  

4. พระอรหันต คือ ผูเปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ละสังโยชนไดทั้ง 10 ขอ ไดแก 

1) สักกายทิฏฐิ ความคิดเห็นวามีตัวตน 2) วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย 3) สีลัพพตปรามาส ความยึดติด

ในศีลพรต 4) กามฉันทะ หรือกามราคะ ความยินดีติดใจในกาม 5) พยาบาทหรือปฏิฆะ ความ

กระทบกระทั่งแหงจิต 6) รูปราคะ ความชอบใจในรูปฌาน 7) อรูปราคะ ความชอบใจในอรูปฌาน 8) 

มานะ ความถือตัว 9) อุทธัจจะ ความฟุงซาน และ 10) อวิชชา ความไมรู จึงเปนผูทําลายอาสวะกิเลส

จบสิ้น บริบูรณ ไมมีกิจอื่นที่ตองทําเพ่ือตนเอง แตยังมีหนาที่เพื่อผูอ่ืนอยู 

ดังนั้นพระอริยบุคคล เปนผูมีคุณธรรมจากการชําระกิเลส ดวยกระบวนการปฏิบัติเพื่อการ

บรรลุวิชชาและวิมุตติ คือ การคบสัตบุรุษ ผูเปนคนดีมีคุณธรรมทําใหฟงสัทธรรมที่เปนไปเพ่ือใหเกิด

คลายกําหนัดบริบูรณ  ทําใหศรัทธาที่บริบู รณ เกิดขึ้น และมี โยนิ โสมนสิการที่บริบู รณแลว 

สติสัมปชัญญะ ก็บริบูรณ เกิดสํารวมระวังอินทรีย มีความประพฤติทางกาย วาจาและใจดีงามบริบูรณ 

ทําใหการเจริญสติปฏฐาน 4 รูกาย เวทนา จิตและธรรมบริบูรณ โพชฌงคเกิดบริบูรณ เปนเหตุใหเกิด

ปญญาบรรลุวิชชาและวิมุตติในที่สุด 

ในขณะเดียวกันของการประพฤติปฏิบัติ การบรรลุธรรมที่เกิดขึ้นเปนลําดับ ยอมเปนเกิด

ประโยชนแกตนเองในเบ้ืองตน จนถึงทามกลาง และเปนประโยชนสูงสุด เริ่มดวยการมีสัมมาทิฏฐิ ที่

พัฒนาตนเอง ใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม และใชเปนฐานสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม เม่ือพัฒนาชีวิต

จิตใจ ไดแลว ก็ทําประโยชนแกเพ่ือนมนุษยและสรรพสัตว จนกระทั่งเขาถึงข้ันประโยชนสูงสุดที่จะพึง

ไดในชีวิตนี้ เมื่อนั้นจิตใจยอมเปนอิสระดวยปญญา ที่เทาทันโลกธรรม วางใจถูกตองตอสิ่งทั้งหลาย มี

จิตเบิกบานผองใส ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียก ผูบรรลุประโยชนเหลานี้ไดวาเปนบัณฑิต42  

                                           
42 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย  (ป .อ .ปยุตฺ โต ), หลักสูตรอารยชน , พิมพ ครั้ งที่  47, 

(กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส. พริ้นติ้ง เฮาส, 2560), หนา 21. 



บทท่ี 4 

วิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 
 

ธรรมชาตขิองจิตนั้นโดยปกติไมสงบ ดิ้นรนกวัดแกวงกระสับกระสาย เพราะนิวรณซึ่งก้ันจิตไว

ไมใหสงบ ทําใหไมเกิดปญญา  หรือไมอาจทําใหเกิดการบรรลุธรรมใด ๆ ได ทุกครั้งที่นิวรณเกิดขึ้น

ภายในใจ ไมวาจะเปน กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ หรือวิจิกิจฉา จะสงผลทําให

กลัดกลุม ลุมหลง ฟุงซาน กระวนกระวาย หากผูใดสามารถทําจิตใหวางจากนิวรณ หรือปลอยวาง

นิวรณลงได ก็ถือวาผูนั้นเปนผูมีปญญา เพราะสามารถปลดเปลื้องนิวรณใหออกไปจากจิต และ

สามารถยกจิตขึ้นสูสมาธิไดสําเร็จ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดวางกรอบการวิเคราะหไวดังนี้  

4.1 วิเคราะหนิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท    

4.2 วิเคราะหกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

4.3 วิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท  

4.4 สรุป 

4.1 วิเคราะหนิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท 

นิวรณนั้นเปนสภาวะของธรรมชาติที่ปดกั้น หามจิตไมใหเขาถึงคุณความดี ความสงบ บุคคล

ใดก็ตาม เมื่อถูกนิวรณครอบงํา ก็จะไมสามารถรูจักการทําประโยชนใหเกิดแกตนและผูอ่ืนไดเลย และ

การที่นิวรณเกิดขึ้น เพราะมีเหตุปจจัยภายนอกมากระทบ จงึทําใหเกิดเปนนิวรณปดกั้นจิตเอาไว ซึ่งมี 

5 อยาง คือ กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา 

4.1.1 วิเคราะหสาเหตุการเกิดและการละนิวรณ 

เมื่อนิวรณเหลานี้เกิดในใจ ก็จะทําใหเราไมสามารถทําคุณงามความดี คือ ความสงบเปน

สมาธิ นิวรณจึงมีโทษ เพราะเม่ือเกิดขึ้นแลว มีลักษณะก้ันไมใหความดีหรือกุศลเกิดขึ้นอีกดวย ผู

ปฏิบัติจะตองรูจักนิวรณเหลานี้ ตองเห็นใหบอย ตองรูวามีเหตุเกิดจากอะไรแลวเหตุที่จะละมันได และ

เพ่ือความไมเกิดขึ้นแหงนิวรณอีกตอไป 

1. กามฉันทะ คือ ความกําหนัดและยินดีพอใจในกามและราคะทั้งหมด อันเกิดจากกามคุณ 

5 จึงทําใหอยากได หมกมุน และถูกเหนี่ยวรั้งใหนึกถึงเรื่องหรือสิ่งที่นาใคร นาปรารถนา นาพอใจ 

เพราะวารูปสวย เสียงไพเราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสนาจับตอง ที่ยุยงยั่วยวน ใหจิตปรารถนา แม

ขณะนั้นไมมีอารมณอื่นผานมาทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 แตใจอาจเหนี่ยวนึกถึงอารมณ (ธรรมารมณ) 

ที่ตนเคยประสบในอดีต จึงไขวควาปรารถนาจะมี จะได จะเปนในอนาคต หรือ กําหนัด เพลิดเพลิน

ขึ้นในปจจุบัน 
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ผูมีชีวิตอยูในโลกนี้ โดยทั่วไปมักวนเวียนอยูกับความคิดที่เปนกิเลสกามตลอดเวลา ตั้งแตตื่น

จนหลับสนิท ดํารงชีพโดยเสพสิ่งที่มีอยู แสวงหาสิ่งที่ยังไมมี เม่ือไดมาแลวก็ตองคุมครองรักษาไว

เพ่ือใหดํารงอยูตอไป กาลเวลาจึงลวงเลยไปดวยกามฉันทะที่ปดกั้นจิตไมใหจิตมีโอกาสทําความดีให

สูงข้ึน ประตูหรือทวาร 6 นั้นเปดเพื่อใหเกิดกิเลส มี ตาชอบดูสิ่งที่ปกปด เรนลับ ไมชอบดูสิ่งที่เรียบ

งายธรรมดา เปรียบเหมือนงูชอบเลื้อยในที่รก ไมราบเรียบ หูเปนรูหรือชองใหเสียงลอดผาน เหมือน

จระเขชอบอยูในโพรง หรือถ้ําที่อยูใตน้ํา จมูกชอบสูดดมกลิ่นที่ลอยมาในอากาศ เหมือนนกชอบโผบิน

ไปในอากาศ ลิ้นชอบลิ้มรสอาหารหลายหลาก เหมือนสุนัขบานที่ชอบคลุกฝุนดิน และนอนอยูในบาน 

กายชอบสัมผัสของมนุษยตางเพศ เหมือนสุนัขจิ้งจอกชอบกินเนื้อมนุษยในปาชา ใจมีธรรมชาติซัดสาย

ไมอยูนิ่ง เหมือนลิงที่ซุกซน อยูนิ่งไมเปน กิเลสทั้งหลายเปนสิ่งที่สะสมไวในจิต ตอเมื่อพบเหตุปจจัยที่

เหมาะสม เชน ตากระทบรูป เปนตน เกิดหลงใหล กิเลสก็จะฟูขึ้นในใจ จิตของผูนั้นจะรับรูความชอบ

ใจในทันที หากผูนั้นไมเคยฝกก็จะตองตกอยูในอํานาจของกามฉันทะ 

สาเหตุการเกิดกามฉันทะ คือ การไมรูจักใสใจคิดพินิจจารณา และวินิจฉัยในทางที่ถูกตอง 

เรียกวา อโยนิโสมนสิการ ในอารมณที่นาชอบใจ เรียกวา สุภนิมิต วาเปนสิ่งมายั่วยวนกิเลสใหหลง

ชอบ ในรูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส เพราะขาดสติปญญา จึงรูไมเทาทันอารมณที่เกิดข้ึน สําคัญผิด

คิดวาสวยงาม บุคคลผูมีจิตใจที่มีความยินดีพอใจอยู เมื่อตาเห็นรูป ก็เกิดการปรุงแตงอารมณไปตาม

ความยินดีพอใจนั้น รูป หมายถึง สิ่งที่รับรูไดดวยตา เชน คน บาน เรือน รถ สัตว และสิ่งของตาง ๆ 

เมื่อเกิดความพึงพอใจรักใครชอบใจในรูปที่เห็นนั้น 

การละกามฉันทะ คือ จะตองมีโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต พิจารณาตรึกตรองเหตุผลดวย

สติปญญา และวินิจฉัยในทางที่ถูกตอง ในอารมณที่เห็นวางามนั้น ความจริงแลวเปนอารมณที่ไมงาม 

หรืออสุภนิมิต เมื่อกามฉันทะ หรือความชอบใจเกิดข้ึน ผูฝกตองทําการวิปสสนา คิดพิจารณาหรือการ

โยนิโสมนสิการ ถึงสภาพของอารมณนายินดีพอใจขณะนั้น และวิธีที่ทําใหกามฉันทะเบาบางลง 6 

ประการ คือ 

1) การศึกษาอารมณที่กอใหเกิดความไมสวยไมงาม ไมนายินดี ไดแก ซากศพ (อสุภะ) หรือ 

อาการ 32 เพราะรางกายนี้ไมสวยไมงาม ประกอบดวยสิ่งสกปรก จะสงผลใหกามฉันทะสงบลง

ชั่วคราว 

2) การเรียนรูอารมณของสิ่งไมงามนั้นใหมาก เชน การดูซากศพ และอาการ 32 สงผลใหกาม

ฉันทะสงบไดนาน เมื่อผูฝกบรรลุสมาธิไดระดับฌาน 

3) การรักษา และสํารวมอินทรียทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ดวยการไมเสพสิ่งชอบใจ 

สงผลใหกามฉันทะไมเกิดข้ึน เมื่อมีสติรูอยูในทวารเหลานั้น ก็ไมมีอาหาร คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

ที่นาชอบใจ 
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4) การรูจักประมาณในอาหารที่บริโภค ใหหยุดรับประทานกอนที่จะอ่ิม 4 หรือ 5 คํา แลวดื่ม

น้ําแทน จะสงผลใหกามฉันทะในอาหารหมดไป  

5) การคบหากัลยาณมิตรที่ละกามฉันทะได สามารถแนะนําสั่งสอน และเปนตัวอยางในการ

ปฏิบัติแกเรา 

6) การพูดแตในเรื่องที่เหมาะแกการปฏิบัติ เก่ียวกับซากศพ สิ่งไมสวยไมงาม เชน อสุภ สิ่งไม

งาม อาการ 32 หรือ ความไมยึดมั่นถือมั่นตัวตน 

ดังนั้น กามฉันทะจึงมีสาเหตุการเกิดจากอโยนิโสมนสิการ และสุภนิมิต เมื่อไมพิจารณาโดย

แยบคายจึงทําใหมองสิ่งที่ไมงามวางาม จนเกิดหลงใหลไปตามกามคุณอารมณเหลานั้น การละกาม

ฉันทะไดตองมีโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต เรียนรูอารมณวาความจริงนั้นเปนอารมณที่ไมงาม เมื่อละ

กามฉันทะไดจิตจะสงบตั้งมั่น 

2. พยาบาท คือ ความอาฆาต ผูกใจเจ็บ ปองราย ความพลุงพลาน เคียดแคน เปนสภาพที่

จิตเก็บกดอารมณ ในรูป รส กลิ่น เสียง โผฏฐัพพะและธรรมารมณ ที่ไมนาใคร ไมนาปรารถนา ไมนา

พอใจ ไมตองการได ไมตองการเปน ไมตองการเก่ียวของ เพราะเหนี่ยวนึกถึงเรื่องไมดีตาง ๆ ในอดีต 

ในอนาคต และปจจุบันก็ได เปนลักษณะการประทุษรายทางใจ เพ่ือความพินาศของผูอ่ืน คนทั่วไปเมื่อ

จิตไปกระทบกับสิ่งที่ไมชอบ ก็จะเกิดความไมพอใจ ตอมาจึงเกิดอาการหงุดหงิด ขุนเคือง ความคิด

ประทุษราย และความปองราย ซึ่งความปองรายเปนลักษณะที่เปนไปในทางผูกใจ แกแคนเอาคืน แม

ไมถึงขั้นลงมือก็มีอาการขุนเคืองอยูในใจ เหมือนภูเขาไปที่คุกรุนอยู ปกติพยาบาท หมายความถึง 

อาการทางลบของจิต ที่พัฒนามาจากความโกรธ หรือ โทสะ 

สาเหตุการเกิดพยาบาท คือ ความไมมีปญญารูจักคิดพิจารณาในทางที่ถูกตอง ในคุณและโทษ

ของ ปฏิฆนิมิต ซึ่งแปลวา ความกระทบกระท่ังจิต อยางเชน ใครพูดไมถูกใจ ก็รูสึกฉุนไมพอใจขึ้นมา 

หรือวาเปนคนข้ีโกรธอยูแลว พออะไรมากระทบกระทั่งนิดหนอยก็โกรธขึ้น เมื่อระงับปฏิฆะไมได จึง

กลายเปนโกรธ แลวความโกรธที่ระงับไวไมไดจะกลายเปนโทสะ จากโทสะกลายเปนความพยาบาท ก็

เพราะวาขาดสติปญญาที่จะเห็นวา อารมณที่ตนไมชอบ ไมพอใจนั้น คือ ความพอใจในพยาบาท

นั่นเอง  

การละพยาบาท คือ ตองมีโยนิโสมนสิการในปฏิฆนิมิต รูจักพิจารณาดวยสติปญญา ในคุณ

และโทษของอารมณที่ไมนาพอใจ เปนตน แลวเจริญเมตตาจิตใหมาก เราตองใชเมตตาทําลายความ

โกรธ เมื่อทําเมตตาจิตใหเกิดขึ้น จิตก็จะสงบไดงาย แมสงบเพียงเพียงวินาทีเดียว ก็มีโอกาสบรรลุฌาน

และเปนผูไมเหินหางจากฌาน อีกทั้งยังไดรับอานิสงส 11 อยางจากการทําเมตตาจิตนี้อีกดวย การทํา

เมตตาจิตก็คือการแผความเมตตาปรารถนาดีใหสรรพสัตวทั้งหลายไมมีประมาณรวมทั้งหมูญาติ โดย

เห็นในความเปนเพ่ือนสัตวที่เกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมดทุกคนทุกชีวิต ใหมีความสุขปราศจากความ
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ทุกข และไดอนุโมทนาและมีสวนในบุญกุศลที่ผูนั้นแผไปให  และมีวิธีทําใหพยาบาทเบาบางลง 6 

ประการ คือ 

1) การเรียนรูอารมณที่กอใหเกิดเมตตา และเจริญเมตตาภาวนาซึ่งเปนอารมณตรงขามกับ

พยาบาท 

2) การทําเมตตาจิตที่ปรากฏแลวใหมากยิ่งข้ึน ทําใหเปนที่ตั้งของจิตสม่ําเสมอจนชํานาญ 

3) การพิจารณาใครครวญถึงสัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน หากไมมีกรรมตอกันยอมไม

เก่ียวของกัน 

4) การพิจารณาเห็นโทษของโทสะเหมือนไฟแผดเผาทําลายลาง แลวเห็นคุณคาและอานิสงส

ของเมตตาอันเปนความปรารถนาดีที่อยากใหผูอ่ืนมีความสุขเหมือนตน ทําใหตนและผูอื่นสงบรมเย็น 

5) การคบหากัลยาณมิตรผูละพยาบาทได สามารถแนะนําสั่งสอนและเปนตัวอยางในการ

ปฏิบัต ิ

6) การกลาวถอยคําและเรื่องท่ีเหมาะแกการปฏิบัติเพ่ือละพยาบาท 

ดังนั้น พยาบาทมีสาเหตุการเกิดมาจากอโยนิโสมนสิการ และปฏิฆนิมิต เมื่อไมพิจารณาโดย

แยบคายในความกระทบกระทั่งแหงจิต จากอารมณที่ไมนาใคร นาพอใจจนกลายเปนความขุนเคืองใจ

ปองรายข้ึน การละพยาบาทไดตองมีโยนิโสมนสิการ และเมตตาจิตที่ชวยทําลายความโกรธนั้นลงได 

เมื่อละพยาบาทไดจิตก็จะสงบตั้งมั่น  

3. ถีนมิทธะ คือ ความเบื่อหนาย ความเกียจคราน ความบิดข้ีเกียจ ความเมาอาหารและ 

ความหดหูแหงจิต เกิดความทอแทถดถอยซบเซา ซึ่งทําใหจิตไมมีกําลัง ในการท่ีจะเห็นแจงในธรรม 

ทั้งถีนะและมิทธะนั้น เม่ือเหนี่ยวนึกก็พรอมที่จะเกิดความเหนื่อยหนาย ทอถอย หดหู จนหมดอาลัย

ตายอยาก อาการทางกายเกิดเปนความหาวนอน ความโงกงวง เปนภาวะที่จิตไมเหมาะแกการงาน

บําเพ็ญกุศล เพราะตองการนอนเทานั้น 

สาเหตุการเกิดถีนมิทธะ คือ การไมรูจักคิดพิจารณาดวยปญญาใหถูกตอง และไมมีสติรูเทา

ทันสภาพที่เบ่ือหนาย ในขณะนั้นเปนตน เมื่อรูไมทันจิตจึงมีสภาพท่ีเสื่อมกําลัง ความเหนื่อยหนาย 

ออนแรงทั้งหลายสงผลใหเกียจคราน งวงนอน  

การละถีนมิทธะ คือ จะตองมีโยนิโสมนสิการ การรูจักพิจารณาดวยสติปญญา มีสติรูทัน

สภาวะเบ่ือหนาย หรือความงวงซึมเซาที่เกิดข้ึน และมีความเพียร เม่ือทําสมาธิเขาถึงฌาน วิตกอันเปน

องคฌานก็จะทําใหถีนมิทธะภายในจิตสงบลงได การใสใจดวยดีในความเพียร ทั้งความเพียรระดับ

เริ่มแรก ระดับที่มีกําลัง และระดับที่มีกําลังยิ่งเพ่ือทําใหเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพาน โดยไมทอดทิ้ง

ธุระ เม่ือยังมิไดบรรลุเปนพระอริยบุคคล จะชวยลดละถีนมิทธะ และมีวิธีที่ทําใหถีนมิทธะเบาบาง 6 

ประการ คือ 

1) การเรียนรูโทษของการบริโภคอาหารมากเกินไป ท่ีทําใหเมาอาหาร 
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2) การเปลี่ยนอิริยาบถ เมื่องวงในขณะนั่งสมาธิ ก็ลุกขึ้นเดินจงกรม 

3) การนึกถึงแสงสวางของดวงจันทร ดวงไฟ หรือคบเพลิงในเวลากลางคืน หรือนึกถึงแสง

สวางของดวงอาทิตยในเวลากลางวัน 

4) การอยูในที่โลงแจง 

5) การคบหากัลยาณมิตรที่ละถีนมิทธะได สามารถแนะนําสั่งสอนและเปนตัวอยางในการ

ปฏิบัต ิ

6) การกลาวถอยคําที่เหมาะแกการปฏิบัติเพ่ือละถีนมิทธะ 

ดังนั้น ถีนมิทธะมีสาเหตุการเกิดมาจากอโยนิโสมนสิการ และ ความเบื่อหนาย หดหู ซึมเซา 

เมาอาหาร และเกียจคราน เมื่อไมพิจารณาโดยแยบคายในสภาพเบื่อหนายซึมเซาที่เกิดขึ้น จึงทําให

กายและใจไมเหมาะแกการงาน การละถีนมิทธะจะตองมีโยนิโสมนสิการและความเพียร เมื่อละถีน

มิทธะไดจิตก็จะสงบตั้งมั่น 

4. อุทธัจกุกกุจจะ คือ ความฟุงซาน รําคาญ กระสับกระสาย อยูในลักษณะที่ตรงกันขามกับ

ถีนมิทธะ เปนอาการความฟุงซานและรําคาญเกิดขึ้นภายในจิต ไมสงบอยูในอารมณใดอารมณหนึ่ง 

ซัดสายไปมา หาทิศทางแนนอนไมได เหนี่ยวนึกไปในอดีต ในอนาคต หรือปจจุบัน  

ลักษณะของความฟุงซานเปนไปพรอมโลภะก็ได เปนไปพรอมโทสะก็ได ซึ่งตางจากความ

รําคาญใจเปนไปพรอมโทสะเทานั้น เชน เมื่อเกิดความโลภ อยากจะได หรืออยากจะสําเร็จอยางนี้ 

ยอมทําใหเกิดความฟุงได เวลาโกรธเคืองใครก็ฟุงไปเชนกัน สวนความรําคาญใเกิดพรอมโทสะ เชน 

รําคาญใจในบาปที่ไดทําไปแลว ไมนาทําบาปนั้นเลย หรือ ในบุญที่ยังไมไดทํา เกิดหงุดหงิดในใจ 

สาเหตกุารเกิดอุทธัจจกุกกุจจะ คือ การไมรูจักคิดพิจารณาดวยปญญา ไมมีสติรูเทาทันความ

ฟุงซานที่เกิดขึ้น จิตจึงไมสงบตั้งมั่นได  

การละอุทธัจจกุกกุจจะ คือ การรูจักพิจารณาดวยสติปญญาในความสงบแหงใจ คือ สมาธิ 

และมีสติรูเทาทันความฟุงซานที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และมีวิธีที่ทําใหอุทธัจจกุกกุจจะเบาบางลง 6 

ประการ คือ 

1) การศึกษาเลาเรียนธรรมใหมาก ใหเขาใจในหลักธรรมก็จะไมฟุงซาน มั่นใจในขอประพฤติ

ของตน จะทําใหไมเดือดรอนรําคาญใจ 

2) การสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับวินัยจนเขาใจชัดเจน 

3) การศึกษาวินัยใหทั่วถึง ก็ไมสงสัย 

4) การเขาไปขอคําแนะนําจากผูมีความรูสูง เชนพระเถระผูสูงอายุ  

5) การคบหากัลยาณมิตรที่เครงครัดวินัย เหมือนพระอุบาลี สามารถแนะนําสั่งสอน และเปน

ตัวอยางในการปฏิบัติ 

6) การกลาวถอยคําในเรื่องท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติเพ่ือละอุทธัจจกุกกุจจะ 



67 

 

ดังนั้น อุทธัจจกุกกุจจะมีสาเหตุการเกิดจากอโยนิโสมนสิการ และความไมสงบแหงใจ เมื่อไม

พิจารณาโดยแยบคายในความฟุงซานนั้น ใจยอมไมสงบ การละอุทธัจจกุกกุจจะตองมีโยนิโสมนสิการ

ในความสงบแหงใจ มีสติรูเทาทันความฟุงซานรําคาญใจ จิตก็จะสงบตั้งม่ัน 

5. วิจิกิจฉา คือ ความสงสัย เคลือบแคลงอยูในใจ ลังเลสงสัยในสิ่งที่ควรเชื่อ คือ ความ

เคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรมและในพระสงฆ ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและปญญา 

ในเรื่องอดีตตลอดถึงชาติอดีต เรื่องอนาคตตลอดถึงชาติอนาคต เรื่องในปจจุบัน และกฎของเหตุผล 

คือหลักปฏิจจสมุปบาท หากความสงสัยเกิดข้ึนขณะใด ก็จะชะงักงันอยูอยางนั้น เพราะไมรูจึงอยากรู 

จิตจึงไมสงบ ไมสามารถจะเห็นแจงในสิ่งที่ควรเห็นแจงได 

สาเหตุการเกิดวิจิกิจฉา คือ การไมรูจักคิดพิจารณาดวยปญญาในขณะท่ีเกิดความสงสัย ไมมี

สติรูเทาทันความสงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรมและในพระสงฆ ในไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิและ

ปญญา ในเรื่องอดีตตลอดถึงชาติอดีต เรื่องอนาคตตลอดถึงชาติอนาคต เรื่องในปจจุบัน และกฎของ

เหตุผล คือหลักปฏิจจสมุปบาท จึงหลงอยูในความสงสัย ชะงักอยูเชนนั้น  

การละวิจิกิจฉา คือ การมีโยนิโสมนสิการ รูจักพิจารณาดวยสติปญญา ในธรรมประเภทตาง 

ๆ ไดแก กุศลธรรม เปนตน มีสติรูทันความสงสัยที่เกิดขึ้น เมื่อทําสมาธิเขาสูฌาน วิจารอันองคของ

ฌาน จะทําใหวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเปนตนนั้นสงบลงได และมีวิธีที่ทํา

ใหวิจิกิจฉาเบาบางลง 6 ประการ คือ 

1) การหมั่นศึกษาเรียนรูหลักธรรมใหมาก จะสงผลใหความสงสัยที่เก่ียวกับหลักธรรมนอยลง 

2) การสอบถามขอสงสัยเก่ียวกับพระรัตนตรัยใหเขาใจชัดเจน 

 3) การศึกษาพระวินัยใหทั่วถึง เพ่ือไมใหเกิดขอสงสัย 

4) การสงเสริมความศรัทธาในพระรัตนตรัยของตนใหมาก 

5) การคบหากัลยาณมิตรที่มีศรัทธามากเหมือนพระวักกลิ สามารถแนะนําสั่งสอนและเปน

ตัวอยางในการปฏิบัติ 

6) การกลาวถอยคําในเรื่องท่ีเหมาะแกการปฏิบัติเพื่อละวิจิกิจฉา 

ดังนั้น วิจิกิจฉามีสาเหตุการเกิดจากอโยนิโสมนสิการในคุณความดี 8 ประการ คือ สงสัยใน

พระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขาบท ในชาติที่แลว ในชาติหนา ทั้งชาตินี้และชาติหนา 

สงสัยในธรรมที่เปนเหตุเปนผล เปนตน จึงทําใหชะงักงันอยู การละวิจิกิจฉาจึงตองมีโยนิโสมนสิการ 

รูเทาทันความสงสัยที่เกิดขึ้น เม่ือละวิจิกิจฉาได จิตก็จะสงบตั้งม่ัน 

สรุปวา สาเหตุที่ทําใหนิวรณเหลานี้เกิดขึ้น เนื่องจากการไมตั้งใจไวดวยดี การเผลอสติ และไม

มีปญญา ซึ่งเรียกวา “อโยนิโสมนสิการ” คือ การไมรูจักคิดใหถูกตอง ขาดการพิจารณา ไมใสใจใน

ลักษณะดังนี้ ไดแก ความเปนของไมเที่ยง เปนทุกข ไมมีตัวตน และไมงาม ในอารมณที่เปนเหตุใหเกิด

นิวรณเหลานี้ เพราะนิวรณจะเกิดขึ้นในใจเสมอ ฉะนั้น ถาหากไปใสใจในรูปสวยงาม โดยไมมีปญญา 
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พิจารณาใหถูกตองตรงตามท่ีเปนจริง กามฉันทนิวรณจึงเกิดขึ้น หรือเมื่อไดยินเสียงที่เขาดาวา 

พยาบาทนิวรณก็เกิดข้ึน เปนตน ดังนั้น เมื่อเราไดรูวานิวรณเปนสิ่งไมดี แลวควรจะทําอยางไรให

นิวรณเหลานี้ไมเกิดขึ้น หรือเกิดนอยลง ดังนั้นจึงมีวิธีการละนิวรณ ที่จะทําใหเกิดประโยชนตอบุคคลผู

นั้น ไปจนสามารถบรรลุถึงประโยชนข้ันสูงสุดได 

4.1.2 วิเคราะหการระงับนิวรณ 

นิวรณนั้นเปนเหตุสําคัญที่ทําใหจิตไมเปนสมาธิ และไมเกิดปญญา การที่ทําสมาธิไมสําเร็จนั้น 

ก็เพราะขมนิวรณไมลง ถาขมนิวรณลงได จิตก็เปนสมาธิได องคของฌาน ไดแก วิตก วิจาร ปติ สุข 

และเอกัคคตา ซึ่งกามฉันทะนั้นจะสงบลงโดยการถูกขมไวชั่วคราวดวยสมาธิ เขาสูฌาน มีองคฌาน 

คือ เอกัคคตาขมกามฉันทะ ทําใหกามฉันทะสงบลง พยาบาท เมื่อเขาสูฌาน องคฌาน คือ ปติจะขม

พยาบาทไว ทําใหพยาบาทที่มีอยูภายในจิตสงบลงไปได ถีนมิทธะ เมื่อเขาสูฌานจะถูกวิตกขมไว ทําให 

ถีนมิทธะสงบลงไปได อุทธัจจกุกกุจจะ เมื่อเขาสูฌาน สุขอันเปนองคของฌาน ที่เกิดขึ้นจะทําให

อุทธัจจกุกกุจจะสงบลงได และวิจิกิจฉา เมื่อทําสมาธิเขาสูฌาน วิจารจะขมไว ทําใหวิจิกิจฉาสงบลงได  

เมื่อขมนิวรณทั้ง 5 ไดแลวจิตก็เกิดสงบ และตั้งมั่น ดังนั้นฌานจึงสามารถระงับนิวรณไดและ

เปนเพียงแคชั่วคราว ตราบใดท่ีองคฌานยังไมเสื่อมไป ตราบนั้นนิวรณจะไมเกิดข้ึนกลุมรุมใจ แตไมถือ

วาเปนการละกิเลสไดอยางถาวร เปนเพียงแคการสะกดหรือสยบไวดวยองคฌาน เรียกวา วิกขัมภนป

หาน สําหรับจิตที่หลุดพนจากนิวรณท้ัง 5 ประการดวยกําลังฌานดังกลาวนั้น เรียกวา วิกขัมภนวิมุติ 

คือ หลุดพนจากอํานาจกิเลสตราบเทาที่ฌานยังมีกําลังอยู เมื่อถอนออกจากฌานแลว นิวรณยอม

ปรากฏข้ึนมาไดอีก 

ตารางที่ 4.1  แสดงสาเหตุการเกิด การละ และการระงับนิวรณ 

นิวรณ สาเหตุการเกิด การละ องคฌานระงับนิวรณ 

กามฉันทะ อโยนิโสมนสิการ 

สุภนิมิต  

โยนิโสมนสิการ 

อสุภนิมิต 

เอกัคคตา 

พยาบาท อโยนิโสมนสิการ 

ปฏิฆนิมิต 

โยนิโสมนสิการ 

เมตตาเจโตวิมุตติ 

ปติ 

ถีนมิทธะ อโยนิโสมนสิการ 

อรติ  

ตันท ี

วิชัมภิกา 

ภัตตสัมมทะ 

โยนิโสมนสิการ 

วิริยารัมภะ 

 อารัมภธาตุ 

 นิกกมธาตุ 

 ปรักกมธาตุ 

วิตก 
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เจตโส ลีนัตตัง  

อุทธัจจกุกกุจจะ อโยนิโสมนสิการ 

เจตโส อวูปสมะ 

โยนิโสมนสิการ 

เจตโส วูปสมะ  

สุข 

วิจิกิจฉา อโยนิโสมนสิการ โยนิโสมนสิการ วิจาร 

4.2 วิเคราะหกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

4.2.1 วิเคราะหกระบวนการบรรลุมรรคผลของพระอริยบุคคล 

กระบวนการบรรลุธรรมเกิดจากมรรค ไดแก ญาณที่รูและเห็นในเหตุ ทําใหผูปฏิบัติสามารถ

ละกิเลสที่ผูกใจสัตวไวในภพ คือ สังโยชน ที่เกิดจากการปฏิบัติไปตามอริยมรรคมี องค 8 ประการ 

หรือหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปญญา เมื่อถึงจุดที่ผูปฏิบัติกระทําใหศีล สมาธิพอประมาณ 

ปญญาพอประมาณ คือ ผูเจริญโสดาปตติมรรค จนเกิดสัมมาญาณะ ความรูในทางที่ชอบ ทําให

สามารถขจัด 

1. ความเห็นท่ีเปนเหตุใหถือตัวถือตน เรียกวา สักกายทิฏฐ ิ

2. ความเคลือบแคลงสงสัยในคุณพระรัตนตรัย เรียกวา วิจิกิจฉา 

3. ความถือมั่นในศีลวัตร ขอปฏิบัติที่ยึดถือกันจนชิน และความปกใจฝงใจในขอปฏิบัติ 

เรียกวา สีลัพพตปรามาส ใหขาดไปจากจิตใจ ญาณนี้จึงเรียกวา โสดาปตติมรรค 

ตอมาเมื่อศีลนั้นสมบูรณเอง สมาธิสมบูรณขึ้นกวาเดิม ปญญาสมบูรณขึ้นพอประมาณก็เกิด

ญาณที่จะทําให ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลงไปกวาเดิม คือ ญาณที่เรียกวา สกทาคามิมรรค 

เมื่อศีลสมบูรณ สมาธิสมบูรณ ปญญาเพ่ิมข้ึนกวาเดิมอีกพอประมาณ จะทําหนาท่ีขจัด

สังโยชนอีก 2 ประการออกไปจากใจ คือ  

4. ความกําหนัดในวัตถุกามดวยอํานาจแหงกิเลสกาม เรียกวา กามราคะ 

5. ความหงุดหงิด ความกระทบกระทั่ง ความไมพอใจ ไมยินดี เรียกวา ปฏิฆะ ออกไปไดอยาง

เด็ดขาดนั้น เรียกญาณนี้วา อนาคามิมรรค 

เมื่อผูปฏิบัติไดกระทําใหสมบูรณสูงสุดทั้งศีล สมาธิ และปญญา ก็กลายเปนสัมมาญาณะ คือ 

ความรูในทางที่ชอบอยางเต็มท่ี ทําหนาที่ขจัดสังโยชนเพ่ิมขึ้นอีก 5 ประการ คือ 

6. ความกําหนัดในสิ่งท่ีเปนรูปธรรม ไปจนถึงรูปฌาน เรียกวา รูปราคะ 

7. ความกําหนัดในอรูปธรรม หรือนามธรรม ไปจนถึงอรูปฌาน เรียกวา อรูปราคะ 

8. ความฟุงซานของจิตในธรรมท้ังหลายที่ไดรู เรียกวา อุทธัจจะ 

9. ความถือตัวถือตน ถือวาเขาดีกวา เลวกวา ถือวาเราดีกวา เลวกวา เรียกวา มานะ 

10. ความไมรูในอริยสัจทั้ง 4 ประการ เรียกวา อวิชชา ใหออกไปอยางสิ้นเชิง 

เรียก ญาณนี้วา อรหัตตมรรค ฉะนั้น จึงเปนการรูอริยสัจตามทีพ่ระพุทธเจาตรัสรูนั่นเอง  
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ผล คือ ธรรมอันเกิดสืบเนื่องมาจากญาณ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติตาม อริยมรรคมีองค 8 

ประการ ผลจึงเกิดข้ึนตามชื่อของมรรคทั้ง 4 ซึ่งเปนการกระทําที่ตอเนื่องกัน อุปมาสังโยชนเหมือนโรค

ในกาย มรรค คือการรักษาโรคใหหายไป ผล คือ ความสบายทีเ่กิดจากการหายจากโรค 

ดังนั้น มรรคผล จึงหมายถึง ลักษณะของขณะจิตที่เปนญาณขึ้นมา และมีผลเกิดตอเนื่องทันที 

คือ จากโสดาปตติมรรคเปนโสดาปตติผลเลย เปนอาการตอเนื่องตามปกติที่ ปุถุชนแยกไมออก แต

พระอริยเจาทานแยกใหเห็นวาเปนคนละขณะจิตกัน  

ในอริยมรรคมีองค 8 ประการ ตัวมรรคเปนสัมมาญาณะ แปลวาความรูชอบ ซึ่งเกิดขึ้นจาก

ความสมบูรณของอริยมรรคทั้ง 8 ประการนั้น และเม่ือญาณความรูชอบเกิดขึ้น จิตของบุคคลผูนั้นก็

เขาถึงสัมมาวิมุติ จิตหลุดพนจากอํานาจกิเลสในทางที่ชอบ จึงเปนอาการเนื่องถึงกันไมมีอะไรมาคั่น 

เพราะเหตุที่ละสังโยชนไดดวยญาณอันเกิดจากการปฏิบัติในอริยมรรคมีองค 8 ประการทําใหผูนั้น

ไดรับผล คือการละที่ถาวร  

การบรรลุธรรม คือ การบรรลุคุณธรรม โดยการปฏิบัติเพื่อบรรลุวิชชาและวิมุตติ จึงเกิด

ปญญาเห็นแจงในอริยสัจ 4 และโลกุตตรธรรม 9 โดยผูบรรลุนั้นจะสําเร็จเปนพระอริยบุคคล คือ ผูรู

แจงธรรม นับเรียงบุรุษได 8 บุรุษ คือ โสดาปตติมรรค โสดาปตติผล สกทาคามิมรรค สกทาคามิผล 

อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหัตตมรรค และอรหัตตผล เปนเนื้อนาบุญที่เกิดขึ้นไดโดยยาก เมื่อ

กลาวถึงพระอริยบุคคล หรือ คูแหงบุรุษ 4 คู คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ

อรหันต  

ตารางที่ 4.2  แสดงกระบวนการบรรลุมรรคผลของพระอริยบุคคล 

พระอริยบุคคล มรรคญาณ ผลญาณ 

พระโสดาบัน  โสดาปตติมรรค 

 อริยมรรคมีองค 8 

 ศีล สมาธิ ปญญาพอประมาณ 

 ละทิฏฐิกิเลส, วิจิกิจฉานิวรณ 

 โสดาปตติผล 

 ละสังโยชน 3 ไดแก 

สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และ

สีลัพพตปรามาส 

พระสกทาคาม ี  สกทาคามิมรรค 

 อริยมรรคมีองค 8 

 ศีล สมาธิ ปญญาสมบูรณข้ึน 

 ทํากามฉันทนิวรณ ถีนมิทธ

นิวรณ พยาบาทนิวรณ และ

อุทธัจจกุกกุจจนิวรณใหเบาบาง 

 สกทาคามิผล 

 ราคะ โทสะ โมหะ เบาบางลง 

พระอนาคาม ี  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล 
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 อริยมรรคมีองค 8 

 ศี ล ส ม บู รณ  ส ม า ธิ ส ม บู รณ 

ป ญ ญ า เ พ่ิ ม ข้ึ น ก ว า เดิ ม อี ก

พอประมาณ 

 ละถีนมิทธนิวรณ 

 พยาบาทนิวรณ 

 กุกกุจจนิวรณ 

 ละสังโยชนอีก 2 ประการ 

ไดแก กามราคะ และปฏิฆะ 

พระอรหันต  อรหตัตมรรค 

 อริยมรรคมีองค 8 

 ศีล สมาธิ และปญญาสมบูรณ

สูงสุด 

 ละกามฉันทนิวรณ 

 ละอุทธัจจนิวรณ 

 อรหตัตผล 

 ละสังโยชนอีก 5 ประการ

หลัง ไดแก รูปราคะ อรูป

ราคะ มานะ อุทธัจจะ และ

อวิชชา  

4.2.2 วิเคราะหกระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุวิชชาและวิมุตต ิ

การบรรลุธรรมจะเกิดข้ึนดวยวิธีการปฏิบัติ อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไววา ผูตองการ

พนทุกขตองเจริญใหมากซึ่งมรรคมีองค 8 นี้เทานั้น เพราะมรรคมีองค 8 เปนประเสริฐ คือ สัมมาทิฏฐิ 

สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ และสัมมาสมาธิ 

เปนขอปฏิบัติเพ่ือบรรลุธรรม ความบริสุทธิ์แหงปญญาในมรรคญาณ เปนปญญาขั้นสูงของการเจริญ

วิปสสนา เห็นอริยสัจ 4 ครบถวน  

การจะพัฒนาปญญาจนถึงระดับโลกุตตระไดนั้น มีปจจัยสําคัญที่เปนบอเกิดแหงกุศลธรรมทั้ง

ปวง คือสัมมาทิฏฐิ เมื่อมีสัมมาทิฏฐิเปนเบื้องตน การพัฒนาปญญาไปในทางที่ตรง จนเปนปญญา

ระดับโลกุตตระ จะทําใหถึงความพนทุกข พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัมมาทิฏฐิกอนเพราะเปน

ธรรมมีอุปการะมากแกผูปฏิบัติเพ่ือบรรลุพระนิพพาน 

ดังนั้น วิธีปฏิบัติเพ่ือบรรลุวิชชาและวิมุตติ พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว ดังนี้ การคบ

สัตบุรุษที่บริบูรณยอมทําใหการฟงสัทธรรมบริบูรณ การฟงสัทธรรมที่บริบรณ ยอมทําใหศรัทธา

บริบูรณ ศรัทธาที่บริบูรณยอมทําใหการมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ การมนสิการโดยแยบคาย

บริบูรณยอมทําใหสติสัมปชัญญะบริบูรณ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณยอมทําใหความสํารวมอินทรีย

บริบูรณ ความสํารวมอินทรียที่บริบูรณยอมทําใหสุจริต 3 บริบูรณ สุจริต 3 ที่บริบูรณยอมทําใหสติปฏ

ฐาน 4 บริบูรณ สติปฏฐาน 4 ที่บริบูรณยอมทําใหโพชฌงค 4 บริบูรณ โพชฌงค 7 ที่บริบูรณยอมทํา

ใหวิชชาและวิมุตติบริบูรณ 
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ตารางที่ 4.3  แสดงกระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุวิชชาและวิมุตติ 

การคบสัตบุรุษ  สัตบุรุษ คือ บุคคลผูเวนขาดจากการฆาสัตว ฯลฯ เปนผูไมเพงเล็งอยากไดของ

ผูอ่ืน เปนผูไมมีจิตพยาบาท เปนสัมมาทิฏฐิ (มีพระโสดาบัน เปนตน) บุคคลนี้

เรียกวา สัตบุรุษ 

 การคบสัตบุรุษยอมทําใหการฟงธรรมบริบูรณ 

การฟงสัทธรรม  สัทธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องคลายกําหนัดยินดี มี 3 ประการ 

1. ปริยัติสัทธรรม คําสอนของพระพุทธเจาอันเปนเนื้อหาที่ เปนแบบแผน

บริบูรณ นําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดจริง 

2. ปฏิบัติสัทธรรม การเจริญสมถะและวิปสสนา ทําอริยมรรคมีองค 8 หรือ ศีล 

สมาธิ ปญญาใหบริบูรณ 

3. ปฏิเวธสัทธรรม ผลจากการปฏิบัติที่สมบูรณในไตรสิกขาตามสมควรแกเหตุ 

จนบรรลุมรรค ผล นิพพาน 

 ปญญาที่ เกิดขึ้นจากการฟงพระสัทธรรมจากสัตบุรุษนั้น เปนเหตุทําให

ไดกัมมัสสกตาญาณ คือ ญาณที่ เปนไปโดยอนุโลมแกการหยั่งรูอริยสัจ 4 

เรียกวา สุตมยปญญา คือ ปญญาที่เกิดข้ึนเพราะการฟง 

 การฟงสัทธรรมยอมทําใหศรัทธาบริบูรณ 

ศรัทธา  ความเชื่อมั่นในประโยชนจากสิ่งที่กระทําอยู เมื่อมีความเชื่อมั่นในคุณคาของ

งานนั้น งานท่ีกําลังทําก็จะมีความกาวหนา และพัฒนาจนประสบผลสําเร็จ

สูงสุด เมื่อไดฟงธรรมก็จะมีความเชื่อที่มีเหตุผล คือ  

1. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อปญญาตรัสรูของพระพุทธเจาวาทรงตรัสธรรม บัญญัติ

วินัยไวดวยดี ทรงเปนผูนําทางที่แสดงใหเห็นวา หากฝกตนดี ก็สามารถเขาถึง

ธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพนได 

2. กัมมสัทธา เชื่อวากรรมมีอยูจริง  

3. วิปากสัทธา เชื่อวาผลของกรรมมีจริง ผลทุกอยางยอมมาจากเหตุ ไมมี

ผูสรางผูดลบันดาล 

4. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของตนเอง ตองเสวยวิบาก

กรรม เปนไปตามการกระทําของตน 

 ศรัทธายอมทําใหโยนิโสมนสิการบริบูรณ 

โยนิโสมนสิการ  โยนิโสมนสิการ คอื การรูจักคิด รูจักพิจารณาดวยตนเองอยางมีปญญา ใหเกิด

จินตมยปญญา ที่นอมนําไปสูภาวนามยปญญา ทําใหเกิดความเห็นท่ีถูกตอง 
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ตรงตามความเปนจริงในสังขารทั้งปวงวา ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมใช

ตัวตน  

 โยนิโสมนสิการจึงเปนธรรมเครื่องละวปิลาส 4 ประการคือ 

1. สังขารรางกายเปนอสุภะ ไมสวยไมงาม เมื่อโยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต

อยางนี้ กามฉันทะที่ยังไมเกิดขึ้นก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็ละได รูชัดตาม

ความเปนจริงในสั งขารรางกายที่ เปนอสุภะวา ไม งาม ละสุภวิปลาส 

ความสําคัญวาเปนของงามได 

2. รูปนามสังขารทั้งปวงเปนทุกข ลวนไมสุข ไมสบาย ไมคงสภาพ เมื่อโยนิโส

มนสิการอยางนี้ ยอมเกิดปราโมทย เกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ จิตยอม

เปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูชัดตามความเปนจริง ในสิ่งที่ทุกขวาเปนทุกข 

ละสุขวิปลาส ความสําคัญวาเปนสุขได 

3. รูปนามสังขารทั้ งปวงเปนอนิจจัง ลวนแตไมเที่ยง ไมยั่งยืนเมื่อโยนิโส

มนสิการอยางนี้ ยอมเกิดปราโมทย เกิดปติ เมื่อใจมีปติ กายยอมสงบ จิตยอม

เปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูชัดตามความเปนจริง ในสิ่งไมเที่ยงวา ไมเที่ยง 

ไมยั่งยืน ละนิจจวิปลาส ความสําคัญวาเที่ยงแทได 

4. รูปธรรม นามธรรมเปนอนัตตา ลวนไมใชตัวตนที่จะบังคับใหเปนไปตามใจ

ปรารถนา เมื่อโยนิโสมนสิการ ยอมเกิดปราโมทยเบิกบาน เกิดปติ เมื่อใจมีปติ 

กายยอมสงบ จิตยอมเปนสมาธิ ผูมีจิตเปนสมาธิยอมรูชัดตามความเปนจริง ใน

สิ่งท่ีไมใชตัวตนวา ไมใชตัวตน ละอัตตวิปลาส ความสําคัญวาเปนอัตตาได 

 โยนิโสมนสิการยอมทําใหสติสัมปชัญญะบริบูรณ 

สติสัมปชัญญะ  สติ คือ ความระลึกรู ทําหนาที่กําจัดความประมาท  

 สัมปชัญญะ คือ ความรูตัวท่ัวพรอม ไมฟนเฟอน มีความไตรตรองกอนทํา กอน

พูด กอนคิด ไดแก รูชัดถูกตอง ไมหลงลืมสติ  

 สติสัมปชัญญะเปนธรรมมีอุปการะมาก สงผลใหผูปฏิบัติประพฤติตนอยูในทาง

ที่ถูกตอง ทํา พูดและคิดสิ่งใดดวยความสํารวมระมัดระวังไมใหบาปทุจริตเกิด 

เปนฐานเพ่ือพัฒนากาย วาจา ใจใหสูงข้ึน 

 สติสัมปชัญญะยอมทําใหความสํารวมอินทรียบริบูรณ 

ความสํารวม

อินทรีย 

 อินทรียสังวร คือ คุมครองทวารทั้ง 6 ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ ไมให

บาปอกุศลครอบงําจิต ในขณะที่รับรูอารมณ ในชั้นตนควบคุมการรับรู เมื่อ

ติดตอเก่ียวของกับอารมณที่มากระทบ ขณะท่ีตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกได

กลิ่น ลิ้นไดลิ้มรส กายถูกตองสัมผัส และจิตใจคิดสิ่งตาง ๆ โดยระมัดระวัง
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ไมใหหมายรู หรือยึดถือเปนสาระ  

 ความสํารวมอินทรียยอมทําใหสุจริต 3 บริบูรณ 

สุจริต 3  สุจริต คือ ความประพฤติดี หรือความประพฤติงาม 

1. ความประพฤติดีดวยกาย หรือที่เปนไปแลวทางกาย คือ กายสุจริต มี 3 

ประการ ไดแก เจตนาเวนจากการฆาสัตว เจตนาเวนจากการลักทรัพย เจตนา

เวนจากการลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอ่ืน 

2. ความประพฤติดีดวยวาจา หรือที่เปนไปแลวทางวาจา คือ วจีสุจริต มี 4 

ประการ ไดแก เจตนาเวนจากการพูดโกหกหลอกลวง เจตนาเวนจากการพูด

สอเสียด เจตนาเวนจากการพูดคําหยาบ เจตนาเวนจากการพูดเพอเจอเหลว

ไหล 

3. ความประพฤติดีดวยใจ หรือที่ เปนไปแลวทางใจ คือ มโนสุจริต มี  3 

ประการ ไดแก ไมคิดโลภอยากไดของผูอ่ืน ไมคิดพยาบาทปองรายเบียดเบียน 

เห็นถูกตองตามคลองธรรม 

 สุจริต 3 ที่บริบูรณยอมทําใหสติปฏฐาน 4 บริบูรณ 

สติปฏฐาน 4  สติปฏฐาน 4 คือ ธรรมเปนที่ตั้งแหงการระลึกรูอารมณมี 4 ประการ คือ กาย 

เวทนา จิต และธรรม 

 การเจริญสติปฏฐาน คือ การตั้งสติระลึกรูอารมณที่มากระทบทางตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ รูไปตามอาการที่เห็น ตามที่ไดยิน ท่ีไดกลิ่น ที่ไดสัมผัส ที่ไดนึก ที่

ไดรูสึก ที่ไดรับรู ไมตัดสินดี-ชั่ว ชอบหรือไมชอบ ยินดีหรือไมยินดี คือ การ

ระลึกรูดวยสติอยางจดจอตอเนื่องในทุกอาการที่กระทบ ตามลักษณะอาการ

ของอารมณนั้น ๆ ยอมจัดเปนการเจริญสติปฏฐาน 4 ทั้งส้ิน ไดแก 

1. กายานุปสสนาสติปฏฐาน การมสีติกําหนดพิจารณากาย 

2. เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน การมีสติกําหนดพิจารณาในเวทนา ความรูสึก 

3. จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน การมสีติกําหนดพิจารณาจิต 

4. ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน การมสีติกําหนดพิจารณาสภาพธรรม 

 สติปฏฐาน 4 ยอมทําใหโพชฌงค 7 บริบูรณ 

โพชฌงค 7  โพชฌงค คือ องคแหงการรูแจงดวยปญญาตรัสรู เมื่อองคนั้น ๆ สมบูรณพรอม

ดวยการเจริญสติปฏฐาน 4 ยอมเกิดเปนสัมโพชฌงค ไดแก 

1. สติสัมโพชฌงค ความระลึกรู ระลึกรูอารมณอยูในฐานกาย เวทนา จิต และ

ธรรม ตอเนื่องกัน ระลึกสภาวธรรมในปจจุบันขณะ ปราศจากอคติ รูชัดอยูใน

สภาพธรรมท่ีเกิดขึ้น และดับไปตามเหตุปจจัยเทานั้น 
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2. ธัมมวิจยสัมโพชฌงค การเลือกเฟนเจริญกุศลธรรม ธัมมวิจยะ คือ เลือกเฟน

ธรรม ไดแก ไตรตรอง เลือกเฟน อริยสัจ 4 โดยรูรูปและนามวาไมเที่ยง เปน

ทุกข เปนอนัตตา  

3. วิริยสัมโพชฌงค ความเพียร ประคองจิตไมใหทอแทในการเจริญภาวนา 

เพียรจดจออยางแรงกลา ตามสภาวะปจจุบันดวยสัมมัปธาน 4 ในทางกาย คือ 

ตั้งกายใหตรงเสมอ ในทางใจคือจดจอสภาวะปจจุบันที่รูสึกวาชอบไมชอบ 

กําหนดใหรูเทาทันอารมณ 

4. ปติสัมโพชฌงค ความอ่ิมใจ แผซานไปดวยความยินดี ทําใหกายและ จิตฟู

ข้ึน รูเทาทันจะสามารถยกจิตและอารมณข้ึนสูวิปสสนา 5 ประการคือ 

1) ขุททกาปติ ปติเล็กนอย มีขนลุกทั่วรางกาย หรือน้ําตาไหล 

2) ขณิกาปต ิปติชั่วขณะ ปรากฏแมในขณะเพ่ิงหลับตา 

3) โอกกันติกาปติ ปติซึมซับ คลายคลื่นหรือกระแสไฟ 

4) อุพเพงคาปติ ปติโลดโผน ทําใหกายลอยได 

5) ผรณาปติ ปติซาบซาน ซาบซานทรวงอก ไปมาทั่วราง 

5. ปสสัทธิสัมโพชฌงค ความสงบกายสงบใจ มีความสงบกายสงบใจ ในขณะรู

อารมณ กาย เวทนา จิต และธรรม มีสภาพสงบ ไมมีกิเลสกวนใจใหหมองเศรา 

ไมโลภ โกรธ ไมหลง เหมือนอยูคนเดียวในโลก เงียบสงบ ไมกระวนกระวาย มี

ความเยือกเย็นอั นเกิดจากความไมดิ้นรนแหงกาย และจิต เรียก กายปสสัทธิ 

และ จิตปสสัทธ ิ

6. สมาธิสัมโพชฌงค สมาธิ ความตั้งใจมั่นอยูในอารมณเดียวอยางแนวแนของ

กุศลจิต ไมฟุง 

7. อุเบกขาสัมโพชฌงค ความเพงพิจารณาธรรมในกาย เวทนา จิต ธรรม ตาม

ความเปนจริง ไมใหตกไปในฝกฝายแหงอารมณที่ชอบ ไมชอบ หักหามความ

ยอและหยอนแหงจิต 

 โพชฌงค 7 ยอมทําใหวิชชาและวิมุตติบริบูรณ 

4.3 วิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

นิวรณ เกิดจากเหตุปจจัย คือ เม่ือมีการกระทบที่อายตนะ ก็เกิดอารมณความคิด สิ่งกอกวน

ใจ เม่ือใดท่ีนิวรณมีอยู เม่ือนั้นการบรรลุธรรมยอมไมเกิดขึ้น เพราะจิตไมพรอม แตเมื่อใดจิตปลอด

นิวรณแลว จิตนั้นก็พรอมตอการบรรลุธรรม ฌานสามารถขมหรือระงับนิวรณไวไดชั่วคราว เมื่อจะละ

ไดนั้นก็เพราะเหตุนั้นดับไป ดังนั้นการละนิวรณเปนหนาท่ีของวิปสสนาที่จะดับเชื้อกิเลสใหสนิทดวย
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การละไดชั่วขณะไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งละไดโดยเด็ดขาด ซึ่งวิปสสนาในอริยมรรค เปนการพิจารณา

เห็นธรรม วาเม่ือมีนิวรณอยูในจิต ใหรูชัดวามีนิวรณอยู  เมื่อนิวรณไมมีอยูในจิตใหรูชัดวาไมมีนิวรณ

อยูในจิต เมื่อนิวรณเกิดใหรูชัดวานิวรณเกิด เมื่อนิวรณดับใหรูชัดในเหตุดับของนิวรณนั้น จนสามารถ

ดับนิวรณลงไปได ตามลําดับขั้นตอน  

การไมเกิดของกามฉันทะ หรือ วิธีทําใหละกามฉันทะไดโดยเด็ดขาด ดวยอรหัตตมรรค พระ

โสดาบันจะสามารถละกามฉันทะที่นําไปสูอบายได แมวาจะยังมีความพอใจในกามอยูแตไมผิดศีลขอ 3 

ที่ลวงละเมิดสามีหรือภรรยาของผูอ่ืน พระสกทาคามีสามารถละกามฉันทะหยาบท่ีเปนการเสพกามได 

จึงไมเสพกามอีก พระอนาคามีสามารถละกามราคะในกามคุณทั้ง 5 ได จึงรักษาศีล 8 แตยังยินดีใน

ฌานที่เปนรูปราคะ (รูปฌาน) และ อรูปราคะ (อรูปฌาน) สวนพระอรหันตสามารถละรูปราคะและ

อรูปราคะได จึงรูเหตุไมเกิดของกามฉันทะไดเองดวยอรหันตมรรค กามฉันทะที่สะสมไวในจิตก็ถูกขจัด

ออกไปชั้นแลวชั้นเลา ดวยมรรคญาณ จนกระทั่งหมดไปโดยเด็ดขาด ผูปฏิบัติก็จะบรรลุธรรมเปนพระ

อรหันต สําหรับผูปฏิบัติที่ยังมิใชพระอรหันตนั้นจะรูเหตุไมเกิดของฉันทะไดดวยปญญาที่เกิดจากการ

ฟงและปญญาที่เกิดจากการคดิ 

การไมเกิดของพยาบาท หรือ วิธีทําใหละพยาบาทไดเด็ดขาด ดวยอนาคามิมรรค พระ

อนาคามีจึงรูเหตุไมเกิดของพยาบาทนี้ได 

การไมเกิดของถีนมิทธะ หรือวิธีทําใหละถีนมิทธะไดเด็ดขาด ดวยอรหัตตมรรค พระอรหันต

จึงรูเหตุไมเกิดของถีนมิทธะได 

การไมเกิดของอุทธัจจกุกกุจจะ หรือวิธีละความฟุงซานไดเด็ดขาด ดวยอรหัตตมรรค พระ

อรหันตจึงรูเหตุไมเกิดของความฟุงซานได สวนความรําคาญใจจะละไดเด็ดขาดดวยอนาคามิมรรค 

พระอนาคามีจึงรูเหตุไมเกิดความรําคาญใจได 

และการไมเกิดของวิจิกิจฉา หรือวิธีละความสงสัยไดเด็ดขาด ดวยโสดาปตติมรรค พระ

โสดาบันจึงรูเหตุไมเกิดความสงสัยได 

สรุปไดวา โสดาปตติมรรค ละวิจิกิจฉาไดเด็ดขาด สกทาคามิมรรค ละกามฉันทะหยาบ 

พยาบาทหยาบ ถีนมิทธะหยาบ และอุทธัจจกุกกจะอยางหยาบได อนาคามิมรรค ละพยาบาท และ 

กุกกุจจะไดเด็ดขาด และอรหัตตมรรค ละ กามฉันทะ ถีนมิทธะ และอุทธัจจะ ไดเด็ดขาด  

จากการคนควาเรื่องนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ไดนําการ

วิเคราะหมาสรุปไวดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4  แสดงนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรม 

นิวรณ ลักษณะและสาเหตุการเกิด ลักษณะการละ กระบวนการละ

เด็ดขาด 

กาม

ฉันทะ 

 เปนกิเลสประเภทโลภะ 

 เกิดจากการกระทบของ

อ า ย ต น ะ ภ า ย ใน แ ล ะ

ภายนอก 

 ในกามคุณ 5 คือ วัตถุกาม 

และสภาพที่ยินดีพอใจ คือ 

กิเลสกาม เกิดเปนสุภนิมิต 

 เพราะอโยนิโสมนสิการใน

สุภนิมิตนั้น 

 ฌาน โดยมี เอกัคคตา เปน

องคฌานที่ขมกามฉันทะไว

ไดชั่วคราว  

 โยนิโสมนสิการในอสุภนิมิต 

คือพิจารณาซากศพ อาการ 

32 ที่ไมสวยงาม 

 สกท าค ามิ ม ร รคล ะก าม

ฉันทะหยาบได 

 อรหตัตมรรค 

ละกามฉันทะ

ไดเด็ดขาด  

 พระอรหันต 

พยาบาท  เปนกิเลสประเภทโทสะ 

 เกิดจากการกระทบของ

อ า ย ต น ะ ภ า ย ใน แ ล ะ

ภายนอก 

 ในความไมยินดีพอใจในกาม

คุณ 5 เกิดเปนปฏิฆนิมิต 

 เพ ราะอโยนิ โสมนสิ การ

ในปฏิฆนิมิตนั้น 

 ฌาน โดยมี  ปติ  เป นองค

ฌ าน  ที่ ข มพยาบาทไว ได

ชั่วคราว  

 โยนิโสมนสิการ, เจริญเมตตา

ภาวนา (เมตตาเจโตวิมุตติ) 

คือ พิจารณาในความเปน

เพ่ือนรวมเกิดแกเจ็บตาย ที่

มีกรรมเปนของตน และทํา

ความเมตตาปรารถนาดีตอ

สัตวทั้งหลายเหลานั้นใหมาก 

 สกทาคามิมรรคละพยาบาท

หยาบได 

 อนาคามิมรรค

ละพยาบาท

ไดเด็ดขาด  

 พระอนาคามี 

ถีน

มิทธะ 

 เปนกิเลสประเภทโมหะ 

 เกิดจากการกระทบของ

อายตนภายในและภายนอก 

 ในความเบื่อหนาย ไมยินดี

ดวย คือ อรติ, ความเกียจ

คราน  คือ ตันที , การบิ ด

 ฌาน โดยมี วิตก เปนองค

ฌ านที่ ข ม ถีน มิ ท ธะไว ได

ชั่วคราวเปน วิกขัมภนปหาน 

 โยนิโสมนสิการในความเพียร 

พิจารณาดวยสติปญญาใน

ความเพียร เพ่ือละเหตุแหง

 อรหตัตมรรค 

ละถีนมิทธะ

ไดเด็ดขาด  

 พระอรหันต 
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กายขี้ เกียจ คือ วิชัมภิกา, 

ความเมาอาหาร คือ ภัต

ตสัมมทะ และ ความหดหู

แหงจิต คือ เจตโส ลีนัตตัง 

 เพราะอโยนิโสมนสิการใน

อรติ  ตันที  วิชั มภิ กา ภั ต

ตสัมมทะ หรือ เจตโส ลีนัต

ตังนั้น 

ถีนมิทธะทั้ง 5 ไดแก ความ

เพียรเริ่มตน คือ อารัมภธาตุ, 

ความเพียรเพ่ือจะใหพนไป

จากความเบื่อหนาย คือ นิ

กกมธาตุ และ ความเพียรที่

มี กํ าลั งมากที่ สุ ด  เพื่ อ ให

บรรลุมรรคผลนิพพาน ไม

ทอดธุระเมื่อยั งมิ ไดบรรลุ

เปนพระอริยบุคคล คือ ปรัก

กมธาต ุ

 สกทาคามิมรรคละถีนมิทธะ

อยางหยาบ 

อุทธัจจ

กุกกุจจะ 

 เป น กิ เลสประเภท โลภะ 

และโทสะ 

 เกิดจากการกระทบของ

อ า ย ต น ะ ภ า ย ใน แ ล ะ

ภายนอก ในเหตุของกาม

ฉันทะ, พยาบาท, ถีนมิทธะ 

หรือ วิจิกิจฉา เพราะยังมิได

กํ าจัด ในขั้ นต น  เกิด เป น

ความไมสงบใจ คือ เจตโส 

อวูปสมะ 

 เพราะอโยนิโสมนสิการใน

เจตโสอวูปสมะนั้น 

 ฌาน โดยมีสุข เปนองคฌาน

ที่ขมอุทธัจจกุกกุจจะไวได

ชั่วคราวเปน วิกขัมภนปหาน 

 โยนิโสมนสิการในความไม

ส งบ แ ห ง ใจ ใน ข ณ ะ นั้ น 

พิจารณาดวยสติปญญาให

เห็นเหตุใหไมสงบใจ 

 สกทาคามิมรรคละอุทธัจจ

กุกกุจจะอยางหยาบได 

 อรหตัตมรรค 

ละอุทธัจจะ 

ความฟุงซาน

ในธรรมได

เด็ดขาด  

 พระอรหันต 

 อนาคามิมรรค 

ละกุกกุจจะได

เด็ดขาด 

 พระอนาคามี 

วิจิกิจฉา  เปนกิเลสประเภทโมหะ 

 เกิดจากการกระทบของ

อ า ย ต น ะ ภ า ย ใน แ ล ะ

ภายนอก 

 เพ ราะอโยนิ โสมนสิ การ 

ขาดการพิจารณาในความ

สงสัยดวยปญญา 

 ฌาน โดยมีวิจาร เปนองค

ฌ าน ที่ ข ม วิ จิ กิ จ ฉ าไว ได

ชั่วคราว เปนวิกขัมภนปหาน 

 โยนิโสมนสิการ พิจารณา

ดวยสติปญญา ในความลังเล

สงสั ยที่ เกิด ข้ึน  ทํ าความ

เขาใจในสิ่งที่สงสัยโดยศึกษา

 โสดาปตติ

มรรคละ

วิจิกิจฉาได

เด็ดขาด  

 พระโสดาบัน 



79 

 

ธรรมใหมาก หรือสอบถาม

ผูรูจริง 

4.4 สรุป 

การขจัดนิวรณนั้นเปนสิ่งที่เปนไปได จึงไมเหลือวิสัยของเรา เพราะมีแนวทางใหประพฤติ

ปฏิบัติ ดวยการเจริญวิปสสนา มีโยนิโสมนสิการ ใชปญญาพิจารณาใครครวญเหตุเกิดของนิวรณที่

ปรากฏขณะนั้น แลวทําความเพียรละไปเรื่อย ๆ จนเกิดเปนอริยมรรค และเมื่อนั้นจะสามารถดับ

นิวรณไดจุดมุงหมายของการศึกษาในพุทธศาสนาหรือ พุทธปรัชญานั้น เพ่ือประโยชนในการพัฒนาตน 

การจะบรรลุเปาหมายของชีวิต ตองสรางความดีใหเกิดข้ึนกอนเปนอันดับแรก จากนั้นคอยพากเพียร

จนเกิดประโยชนสูงสุด ดวยการเพียรละนิวรณนี้ และเมื่อสามารถขจัดนิวรณไดมากเทาไร เมื่อนั้น

ประโยชนอันจะเกิดแกผูอ่ืนยอมปรากฏขึ้นจากการบรรลุธรรม 

จากการศึกษาสรุปไดวา นิวรณนี้เปนธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน เพ่ือกั้นจิตใจเราไวไมใหทําความดี

หรือกิจอันควร นิวรณหากมีอยูในจิตยอมปดก้ันจิต ทําใหไมสามารถจะทําประโยชนใหเกิดแตตนหรือ

ผูอื่นได แตเม่ือไดศึกษา รูจักนิวรณแลว เกิดสติปญญาทําความรูใหเทาทัน พิจารณาเห็นโทษ ก็จะคอย 

ๆ ละวางนิวรณลงได และยอมทําประโยชนใหเกิดข้ึนแกตน เมื่อใดบุคคลผูมปีญญาฝกฝนอยูดวยความ

มีสติ ยอมเห็นธรรมชาติอันนี้แลว เห็นสาเหตุของนิวรณวาเกิดขึ้นไดอยางไร เมื่อนั้นก็สามารถจะละ

นิวรณได แมจะเปนเพียงแคชั่วขณะก็ตาม ยอมเปนประโยชนที่เกิดแกตน เมื่อฝกฝนใหไดมากยิ่งข้ึนก็

ยอมเกิดเปนประโยชนตอผูอ่ืนดวย 

ตารางที่ 4.5  แสดงประโยชนที่ไดจากการละนิวรณ 

นิวรณ ละไดดวย ประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ประโยชนสองฝาย 

เบื้องตน ทามกลาง สูงสุด 

กามฉันทะ อรหัตตมรรค      

พยาบาท อนาคามิมรรค   - - - 

ถีนมิทธะ อรหัตตมรรค      

อุทธัจจะ อรหัตตมรรค       

กุกกุจจะ อนาคามิมรรค   - - - 

วิจิกิจฉา โสดาปตติมรรค  - - - - 

 



บทท่ี 5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่องนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท มีวัตถุประสงค 3 

ประการ คือ เพ่ือศึกษานิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท เพ่ือศึกษากระบวนการบรรลุธรรมในพุทธ

ปรัชญาเถรวาท และเพื่อวิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท การศึกษา

ครั้งนี้ เปนการศึกษาขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎก อรรถกถา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยทาง

พระพุทธศาสนา แลวนํามาวิเคราะห เรียบเรียง ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยไดดงัตอไปนี ้

5.1 บทสรุป 

5.1.1 นิวรณในพุทธปรัชญาเถรวาท  

นิวรณ เปนธรรมชาติที่ก้ันจิตไวไมใหเขาถึงความดีงาม เปนปริยุฏฐานกิเลส หามจิตไมใหสงบ

เปนสมาธิ เปนอกุศลธรรมที่คอยกดทับจิต ปดก้ันปญญา ไมใหเขาถึงพระนิพพาน มี 5 อยาง ไดแก 

กามฉันทะ คือ ความพอใจใฝในกามคุณ, พยาบาท คือ ความแคนเคือง, ถีนมิทธะ คือ ความหดหู

ทอแท, อุทธัจจะกุกกุจจะ คือ ความฟุงซานรําคาญใจ และวิจิกิจฉา คือ ความลังเลสงสัย ถาถูกนิวรณ

ขอใดขอหนึ่งมาก้ันเอาไวแลวก็จะถึงความดี หรือถึงความสงบสุขไมได  

ดังนั้น จึงตองรูจักสาเหตุของการเกิดกามฉันทะ 2 ประการ ไดแก 1) สุภนิมิต 2) อโยนิโสมน

สิการ คือ การหลงติดมัวเมาในสิ่งท่ีไมจริงนั้นวาสวยงาม หากจะละก็ละดวยเหตุ 2 ประการ ไดแก 1) 

อสุภนิมิต 2) โยนิโสมนสิการ คือ มีปญญาพิจารณาไตรตรอง ใสใจในส่ิงไมงามวาไมงาม การใสใจสิ่งที่

ไมเท่ียงวาไมเที่ยง สิ่งที่เปนทุกขวาเปนทุกข ใสใจในสิ่งไมใชตัวตนวาไมใชตัวตน เมื่อโยนิโสมนสิการให

มากในอสุภนิมิต ยอมละกามฉันทะเสียได  

พยาบาท มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก 1) ปฏิฆนิมิต 2) อโยนิโสมนสิการ คือ การ

สําคัญมั่นหมายในสิ่งที่ไมถูกตองวากระทบกระทั่ง ใหขุนใจ จึงเกิดความไมพอใจ ขุนเคือง คิดรายขึ้น 

หากจะละก็ดวยเหตุ 2 ประการ ไดแก 1) เมตตาเจโตวิมุตติ 2) โยนิโสมนสิการ คือ การมีปญญาเห็น

คุณในการแผเมตตาจิต แลวทําการเจริญเมตตาไปทั่วทุกทิศอยูเนือง ๆ ยอมทําใหละพยาบาทได  

ถีนมิทธะ มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก 1) อรติ เปนความไมยินดี, ตนฺที เปนความเกียจ

คราน, วิชมฺภิตา เปนความบิดขี้เกียจ หรือ ออนเพลีย, ภตฺตสมฺมทะ เปนความเมาอาหาร และ เจตโส 

ลีนตฺตํ เปนจิตที่ยอหยอน 2) อโยนิโสมนสิการ ไมมีปญญาพิจารณาไตรตรอง สภาพความไมพรอมของ

กายและใจ หากจะละก็ดวยเหตุ 2 ประการ ไดแก 1) การปรารภความเพียร 2) โยนิโสมนสิการ คือ 

การใชปญญาพิจารณาไตรตรองความเพียร เพ่ือกายและใจไมเกียจคราน ออนเพลีย เปนตน เมื่อ

โยนิโสมนสิการใหมากในความเพียร 3 ประเภท ยอมทําใหละถีนมิทธะได  
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อุทธัจจกุกกุจจะ มีสาเหตุการเกิด 2 ประการ ไดแก 1) เจตโส อวูปสม เปนความไมสงบแหง

ใจ 2) อโยนิโสมนสิการ คือ การไมใสใจโดยแยบคายดวยปญญา หรือไมไดพิจารณาในความไมสงบใจ

นั้น หากจะละก็ละดวยเหตุ 2 ประการ ไดแก 1) เจตโส วูปสม ความสงบแหงใจ และ 2) โยนิโส

มนสิการ คือ มีปญญาพิจารณา เพ่ือทําความสงบใจเกิดขึ้น จึงทําใหละอุทธัจจกุกกุจจะได และ 

วิจิกิจฉานั้น มีสาเหตุการเกิดเพียงขอเดียว ไดแก อโยนิโสมนสิการ คือ ความไมมีปญญา

พิจารณาอยางถูกตอง พิจารณาผิดไปจากความจริง ทําใหมีความสงสัย ทําใหใจไมสงบ เชน เคลือบ

แคลงสงสัยในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ สงสัยในหลักการปฏิบัติ เปนตน ซึ่งหากตองการ

ละก็ดวยเหตุประการเดียว ไดแก โยนิโสมนสิการ คือ มีการพิจารณาใครครวญ โดยถูกตองตรงตาม

ความเปนจริง ในคุณของกุศลธรรมทั้งปวง เมื่อละนิวรณไดแลว ใจก็เบิกบาน เกิดปติ จิตตั้งมั่นเปน

สมาธิขึ้น 

5.1.2 กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท  

กระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท คือ ขั้นตอนท่ีนําไปสูการบรรลุมรรคผลใน

พุทธปรัชญาเถรวาท เปนพระอริยบุคคล ซึ่งเปนผูชําระกิเลสดวยการปฏิบัติ ดังนี้ คือ คบสัตบุรุษ ฟง

สัทธรรมเพ่ือคลายกําหนัด เกิดศรัทธา มีโยนิโสมนสิการ มีสติสัมปชัญญะ สํารวมระวังอินทรีย มีความ

ประพฤติทางกาย วาจาและใจดีงาม เจริญสติปฏฐาน 4 และเจริญโพชฌงค 7 จนนําไปสูการเกิด

ปญญาแลวบรรลุวิชชาและวิมุตติ และเปนพระอริยบุคคลไปตามลําดับ ไดแก  

พระโสดาบัน คือ ผูถึงกระแส ผูบรรลุโสดาปตติผล ละสังโยชน 3 ขอ ไดแก สักกายทิฏฐิ 

ความเห็นวามีตัวตน วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย และสีลัพพตปรามาส ความยึดติดในศีลพรต จึงเปนผู

ไมตกไปในอบายภูมิทั้ง 4 มี นรก กําเนิดสัตวเดรัจฉาน เปรตวิสัย และอสุรกาย 

พระสกทาคามี คือ ผูละสังโยชน ท้ัง 3 ไดเหมือนพระโสดาบัน และทํากามฉันทะ หรือกาม

ราคะ ความยินดีติดใจในกามคุณ พยาบาทหรือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแหงจิต ถีนมิทธะหรือความ

เบื่อหนาย งวงซึม และอุทธัจจกุกกุจจะ หรือความฟุงซานรําคาญใจ  เปนการทําราคะ โทสะ โมหะ ได

เบาบาง จึงเปนผูจะกลับมาเกิดยังโลก หรือเทวโลกเพียงครั้งเดียว แลวทําที่สุดแหงทุกขได 

พระอนาคามี คือ ผูละสังโยชนท่ีเรียกวา โอรัมภาคิยสังโยชน  5 ขอ ไดแก สักกายทิฏฐิ 

ความเห็นวามีตัวตน วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย สีลัพพตปรามาส ความยึดติดในศีลพรต กามฉันทะ 

หรือกามราคะ ความยินดีติดใจในกามคุณ พยาบาทหรือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแหงจิต เปนผูไม

กลับมาจากโลกโอปปาติกะ 

พระอรหันต คือ ผู เปนอรหันตขีณาสพ อยูจบพรหมจรรย ละสังโยชน 10 ขอ ไดแก

สักกายทิฏฐิ ความเห็นวามีตัวตน วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย สีลัพพตปรามาส ความยึดติดในศีลพรต 

กามฉันทะ หรือกามราคะ ความยินดีติดใจในกามคุณ พยาบาทหรือปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแหง

จิต รูปราคะ ความติดใจยินดีในรูปฌาน อรูปราคะ ความติดใจยินดีในอรูปฌาน มานะ ความถือตัว
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อุทธัจจะ ความฟุงซาน และ อวิชชา ความไมรู เปนผูทําลายอาสวะกิเลสหมดสิ้น ดังแผนผังท่ีแสดงไว 

ดังนี้ 

แผนผังท่ี 5.1  แสดงกระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุธรรม 

 

5.1.3 วิเคราะหนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท  

นิวรณนั้นเปนธรรมชาติ หรืออกุศลธรรมท่ีปดก้ันจิต ทําใหไมสามารถเขาถึงความดีงามๆได 

เปนอุปสรรคขัดขวางไมใหจิตสงบเปนสมาธิ ขัดขวางไมใหเกิดปญญา เมื่อนิวรณยังไมสงบลงตราบใด 

ความตั้งมั่นของจิตที่จะเปนสมาธิ ไปจนถึงการมีปญญาเห็นจริงก็ไมอาจเกิดขึ้น แตนิวรณนั้นขมไดดวย

องคฌาน ซึ่งทําใหนิวรณสงบระงับลงได แตเปนเพียงชั่วคราวตราบเทาที่ฌานยังคงอยู  

เนื่องจากนิวรณทั้ง 5 นี้เปนธรรมชาติที่เกิดกับจิต การละนิวรณ 5 ใหไดโดยเด็ดขาด จึงตอง

ใชวิปสสนา เพราะวิปสสนา คือ การเรียนรูธรรมชาติของสรรพสิ่ง ดวยความมีสติสัมปชัญญะ ดวยใจ

ตั้งม่ันและเปนกลาง รูแตไมแทรกแซง ไมวาขณะนั้นจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น เมื่อนิวรณเกิดข้ึนแลว จะตอง

เห็นนิวรณ ซึ่งจะเปนประโยชนในการเรียนรู เพ่ือใหเห็น ไตรลักษณ คือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  หรือ 

ความไมเท่ียง ความทุกข ความวางจากตัวตน  

ดังนั้นการทําความสงบใจเปนสิ่งแรกที่ตองทําใหเกิดขึ้น เม่ือจิตสงบตั้งมั่นไดแลว จึงคอย

ดําเนินเขาสูวิปสสนา อันเปนกระบวนการใหเกิดการบรรลุธรรมดวยการเจริญอริยมรรค ซึ่งจะเปนเหตุ

ทําใหนิวรณถูกละ และกําจัดไปได ดังตอนี้ 1) กามฉันทะ เปนกิเลสประเภทโลภะ พระอรหันตละได

เด็ดขาด พระสกทาคามีละกามฉันทะอยางหยาบได 2) พยาบาท เปนกิเลสประเภทโทสะ พระ

อนาคามีละไดเด็ดขาด พระสกทาคามีละพยาบาทอยางหยาบได 3) ถีนมิทธะ เปนกิเลสประเภทโมหะ 

พระอรหันตละไดเด็ดขาด พระสกทาคามีละถีนมิทธะอยางหยาบได 4) อุทธัจจกุกกุจจะ เปนกิเลส

ประเภทโลภะ และโทสะ พระอรหันตละไดเด็ดขาด พระสกทาคามีละอุทธัจจกุกกุจจะอยางหยาบได 

และ 5) วิจิกิจฉา เปนกิเลสประเภทโมหะ พระโสดาบันละไดเด็ดขาด 

 นิวรณเปนธรรมชาติที่กีดขวาง ก้ันจิต ไมใหเกิดความสงบ ดวยเหตุนั้น จึงไมสามารถทําให

การบรรลุธรรมเกิดข้ึน แตเมื่อใดที่เหตุของนิวรณนั้นไดดับไป จิตจึงจะสงบตั้งมั่น เมื่อนั้นจิตก็พรอมตอ

การบรรลุธรรมที่จะเกิดขึ้นตามลําดับ ดังแผนผังท่ีแสดงไว ดังนี ้
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แผนผังท่ี 5.2  แสดงการวิเคราะหนิวรณกับกระบวนการปฏิบัติเพื่อการบรรลุ

ธรรม

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่องนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ

ดังนี้ 

5.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดศึกษาในเรื่องนิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

เปนการศึกษาเชิงวิเคราะหในพระไตรปฎกฝายเถรวาท ซึ่งจากการศึกษาผูวิจัยไดคนพบความรูเชิงลึก

เก่ียวกับนิวรณและกระบวนการบรรลุธรรม จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เพ่ือใหเกิดการปฏิบัตจินทํา

ใหสามารถละนิวรณ ดวยการนําผลศึกษาในลักษณะของนิวรณทั้ง 5 รวมทั้งสาเหตุของการเกิดและ

การดับนิวรณ ไปทําคูมือการปฏิบัติเพ่ือการละนิวรณใหผูปฏิบัติสามารถนําไปใชไดจริง เพราะนิวรณ

นั้นเกิดจากความไมรูเทาทันอารมณ ทําใหจิตใจถูกนิวรณครอบงําอยูร่ําไป ดังนั้นจึงตองมีการฝกจิต

โดยมุงใหเกิดความสงบตั้งมั่นข้ึน พรอมทั้งมีสติท่ีจะทําใหไมหลงไปตามอารมณตาง ๆ เม่ือรูเทาทัน 

อารมณที่เปนสาเหตุการเกิดนิวรณแลว ก็ตองคอยระวังจนทําใหละนิวรณไดในที่สุด เมื่อมีสติ จิตตั้งมั่น

ไมหวั่นไหวไดแลว ก็ยอมทําใหเกิดปญญาอันเปนการบรรลุธรรมอยางหนึ่ง เพราะเกิดความรูความ

เขาใจที่แจมแจง และสามารถทําประโยชนใหเกิดแกตนเองและผูอื่นตอไป 

5.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษานิวรณกับกระบวนการบรรลุธรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท 

ผูวิจัยมีแนวความคิดเพ่ือเปนประเด็นในการคนควาตอไป คอื 

1) ศึกษาจริต 6 กับการละนิวรณ ในพุทธปรัชญาเถรวาท 

2) ศึกษากระบวนการประหาณกิเลสในพุทธปรัชญาเถรวาท 

3) ศึกษาหลักปฏิบัติเพ่ือการบรรลุวิชชาและวิมุตตใินพุทธปรัชญาเถรวาท 
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