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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง ศึกษาวิเคราะห์การกาจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถร
วาทได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๓ ประการคือ ๑. เพื่อศึกษากิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาหลั กไตรสิ กขาในพระพุท ธศาสนาเถรวาท ๓.เพื่ อ วิ เ คราะห์ วิธีก าจั ดกิ เ ลสตามหลัก
ไตรสิกขา ผลการวิจัยพบว่า
กิเลส หมายถึงสภาวธรรมที่เกิดดับหรือเป็นไปร่วมกับจิต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้จิตเศร้าหมอง
และขัดขวางความเจริญทางจิต เนื่องจากกิเลสเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้า และพระสาวกจึงนิยมเอา
ไวพจน์มาเป็นรากศัพท์แทนกิเลสหรือเอาอุปมา มาเปรียบเทียบกับกิเลส เมื่อแสดงธรรมในสถานที่
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพลักษณ์ของกิเลสชัดเจนขึ้น (๒) บ่อเกิดของกิเลส กิเลสทั้ง ๓ ตระกูลล้วนมี
สาเหตุในการเกิดขึ้น กล่าวคือ การกาหนดหมายว่างามที่ขาดการพิจารณาโดยแยบคาย เป็นเหตุเกิด
ของโลภะ (ราคะ) และทาให้โลภะเจริญยิ่งขึ้น กิเลสมี ๓ ระดับคือ กิเลสอย่างหยาบ อย่างกลางและ
อย่างละเอียด
ไตรสิก คือข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา
เรียกกันง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ โดยมีเป้าหมายที่การบรรลุพระนิพพานอันบริสุทธิ์ปราศจากมลทิ น
ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การปรนเปรอตนด้วยกามสุขและการทรมานตน การ
กาจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขา ระดับที่ ๑ ตัดด้วย ระดับที่ ๒ ตัดด้วยสมาธิ ระดับที่ ๓ ตัดด้วยปัญญา
คาสาคัญ : ไตรสิกขา, กิเลส
Abstract
Studying Analytical study of the Three Senses in Theravada Buddhism
defines three objectives of research: 1. To study Passion in Theravada Buddhism. To
study the Three Senses in Theravada Buddhism. 3. To analyze how to eliminate the
passion of the three. The research found that
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I'm not sure if this is the case. This is the cause of mental sadness and mental
impediment. Because the passion is abstract Buddha. And the disciples took the
synonym for etymology instead of passion or metaphor. Compare with passion When
performing in various places. (2) The origins of the three passions of the passion are
the cause of the occurrence, namely, the definition of beauty that is not considered
deliberate. It is the cause of the volition (sensual) and the volition is growing up. Passion
is three levels of passion is rough. Intermediate and thorough
There are three types of practices that need to be studied, namely, Athisal,
Sikkotharajit, Sikkha, Panya Panyasikha, simply called the precepts of concentration,
with the goal of attaining the pure nirvana. Three Sikhs are practices in the middle way
that are not pampering themselves with eroticism and suffering. Removing Passion
from the Three Levels of Truth, Cut with Grade 2, Cut with Grade 3, Cut With Wisdom
Keywords : threefold, kilesa
๑. บทนา
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวไว้ว่า กิเลสเป็นตัวมูลเหตุของการกระทากรรม
ต่างๆที่จะปรุงแต่งชีวิตให้เป็นไป จึงถือว่ากิเลสเป็นจุดเริ่มต้นที่จาเป็นต้องเรียนรู้กิเลส รู้จักคุณและ
โทษของกิเลสก่อนเป็นลาดับแรก ดัง ที่ปรากฏในคัมภีร์พระไตรปิฎกได้ทรงบัญญัติไ ว้ว่า กิเลสเป็น
ต้นเหตุให้เกิดปัญหาเดือดร้อนวุ่นวายมากมาย พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่า “ มา ปมาทมนุยุญเชถ
มา กามรติสนฺถว อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ ปรม สุข” แปลว่า อย่ามัวแต่ประมาทอย่ามัวแต่สนิท
ชิดชอบในกามกิเลส เพราะผู้ไม่ประมาท พิจารณาอยู่ ย่อมถึงความสุขอย่างยิ่ง๓
ปัจจุบันนี้ผู้คนมักจะหลงกระแสของโลกภายนอกที่มาตามอายตนะภายนอกและอายตนะ
ภายในและยังไม่รู้เท่าทันโลกธรรม จึง กลายเป็นปัญหาให้สังคมวุ่นวายและห่างไกลจากการปฏิบัติ
ธรรมได้ กิ เ ลสคื อ สิ่ ง ที่ ฝั่ ง อยู่ ใ นจิ ต ใจที่ ท าให้ ม นุ ษ ย์ เ ราต้ อ งเวี ย นว่ า ยตายเกิ ด ก่ อ ให้ เ กิ ด ความทุ กข์
เดือดร้อนกระวนกระวายเสมือนมี หอกหรือหลาวทิ่มแทงจิตใจอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขที่แท้จริง
มิได้ในที่นี้กล่าวถึงกิเลส๓ประเภทได้แก่กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางและกิเลสอย่างละเอียดสิ่งที่
เป็ น อุ ป สรรคขั ด ขวางความก้ า งหน้ า ในการสร้ า งความดี ส าหรั บ เครื่ อ งมื อ ในการก าจั ด กิ เ ลสใน
พระพุทธศาสนาหากวิเคราะห์แล้วคงไม่พ้นหลักไตรสิกขาหลักไตรสิกขาในพระไตรปิฎกเบื้องต้นพบว่า
พระพุทธเจ้าได้ตรัสเกี่ยวกับหลักไตรสิกขาไว้ในสถานที่ต่างๆ ดังนี้ คือ ในวัชชีปุตตสูตร มีข้อความตอน
หนึ่งว่า พระพุทธเจ้าขณะทรงประทับอยู่ ณ กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน เขตกรุงเวสาลี ขณะนั้นได้มี
ภิกษุชื่อวัชชีบุตรเข้าไปเฝ้า แล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า สิกขาบท ๑๕๐ ที่ยกขึ้นแสดงทุกกึ่งเดือนข้า
พระองค์ไม่สามารถศึกษาได้หมด พระพุทธเจ้าจึง ตรัสถามว่าเธอจักสามารถศึกษาในสิกขา ๓ คือ
อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ได้หรือไม่ ภิกษุวัชชีบุตรจึงกราบทูลรับแล้วปฏิบัติตาม
คำแนะนำของพระพุทธเจ้า ครั้นต่อมาเมื่อภิกษุวัชชีบุตรได้ศึกษาสิกขา ๓ แล้วก็สามารถละราคะ
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โทสะ และโมหะได้อันเป็นการทาให้ภิกษุวัชชีบุตรไม่ทากรรมที่เป็นอกุศล ไม่ประพฤติสิ่งเลวทรามอีก๔
อีกที่หนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องของไตรสิกขา ซึ่งปรากฏอยู่ใน ทุติยสิกขัตตยสูตร ซึ่งมีใจความสาคัญ
ดังนี้ คือ พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับสิกขา ๓ ประการ ในลักษณะปุจฉาและวิสัชชนาด้วยพระองค์เองว่า
สิกขาบท ๓ ประการ อะไรบ้าง คือ ๑) อธิศีลสิกขา ๒) อธิจิตตสิกขา ๓) อธิปัญญาสิกขา ภิกษุในธรรม
วินัยนี้มีศีล สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย นี้เรียกว่า อธิศีลสิกขา ภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาก
กามทั้งหลายบรรลุตุถฌานที่ไม่มีทุกข์ ไม่มีสุข มีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ นี้เรียกว่า อธิจิตตสิกขา
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ทาให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติขึ้นไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอัน
ยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน นี้เรียกว่า อธิปัญญาสิกขา๕ ไตรสิกขาจึงมีความสาคัญเพราะเป็นหลักการ
นาไปสู่ความหลุดพ้นคือพระนิพพานความหมดจากทุกข์และกิเลสทั้งปวง
จากหลักการดังกล่าวจึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาวิธีกาจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขาซึ่ง การ
กาจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขาหากมีการวิเคราะห์แล้วจะทาให้มีแนวทางการปฏิบัติซึ่งในงานวิจัยผู้วิจัย
ได้เน้นวิธีการกาจัดกิเลส ๓ อย่างคือ วิธีกาจัดกิเลสอย่างละเอียด อย่างกลางและกิเลสอย่า งเบา ซึ่ง
เมื่อเข้าใจแนวทางวิธีการกาจัดกิเลสก็จะทาให้มนุษย์มีแนวทางพัฒนาและสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตนเองได้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษากิเลสในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๒. เพื่อศึกษาหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท
๓. เพื่อวิเคราะห์วิธีกาจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขา
๓. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีลาดับและขั้นตอนในการ
ดาเนินวิจัยดังต่อไปนี้
๑. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Sources) คือ
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๓๙
๒. ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารชั้นทุติยภูมิ (Secondary Sources) มี
อรรถกถา ฎีกา ปกรณ์วิเสสอื่นๆ ตลอดทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้
๓. วิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดตามกรอบวัตถุประสงค์
๔. เรียบเรียง และสรุปผลการวิจัยพร้อมเสนอแนะ
๕. เสนอผลการวิจัยโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)
๔. ผลการศึกษา
๑. กิเลสในพระพระพุทธศาสนามีประเด็นการศึกษา ๖ ประการ คือ (๑) ความหมาย
ของกิเลส กิเลส หมายถึงสภาวธรรมที่เกิดดับหรือเป็นไปร่วมกับจิต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้จิต เศร้ า
หมองและขัดขวางความเจริญทางจิต เนื่องจากกิเลสเป็นนามธรรมพระพุทธเจ้า และพระสาวกจึง
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นิยมเอาไวพจน์มาเป็นรากศัพท์แทนกิเลสหรือเอาอุปมา มาเปรียบเทียบกับกิเลส เมื่อแสดงธรรมใน
สถานที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ฟังเห็นภาพลักษณ์ของกิเลสชัดเจนขึ้น (๒) บ่อเกิดของกิเลส กิเลสทั้ง ๓
ตระกูลล้วนมีสาเหตุในการเกิดขึ้น กล่าวคือ การกาหนดหมายว่างามที่ขาดการพิจารณาโดยแยบคาย
เป็นเหตุเกิดของโลภะ (ราคะ) และทาให้โลภะเจริญยิ่งขึ้น การกาหนดหมายในการกระทบกระทั่งที่
ขาดการพิจารณาโดยแยบคาย เป็นเหตุเกิดของโทสะและทาให้โทสะเจริญยิ่งขึ้น ส่วนการกระทาไว้ใน
ใจโดยไม่แยบคายเป็นเหตุเกิดของโมหะและทาให้โมหะเจริญยิ่งขึ้น (๓) ประเภทของกิเลส อาการของ
กิเลสที่เกิดกับจิตมี ๓ ลักษณะ ได้แก่ กิเลสที่ทาให้จิตเกิดอาการ เช่น มักมาก หวงแหน อย่าง
รุนแรงจนนาไปสู่การปฏิบัติผิดศีลธรรม คือ กิเลสตระกูลโลภะมีกามราคะ ตัณหาเป็นอาทิ กิเลสที่
ทาให้จิตเกิดอาการ เช่น ขัดเคือง โกรธ คือ กิเลสตระกูลโทสะมีปฏิฆะ พยาบาทเป็นอาทิ และกิเลส
ที่ทาให้จิตเกิดอาการ เช่น เห็นผิด สงสัย คือ กิเลสตระกูลโมหะ มีวิจิ กิจฉา มานะเป็นอาทิ(๔)
ลักษณะของกิเลส จะปรากฏออกมาทางกาย วาจา และใจ(๕) คุณและโทษของกิเลส คุณของกิเลส
คือทาให้ทุกคนมีความต้องการ อยากได้ อยากแสวงหา โทษของกิเลส คือ เมื่อทุกคนแสวงหาก็เกิด
ความโลภ โกรธ หลง มากจนเกินไป และไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ และ
ยังเป็นตัวขัดขวางพระนิพพานด้วย
๒. จากการศึกษาเรื่องหลักไตรสิกขาในคัมภีร์พระพุทธศาสนาแล้ว ความสาคัญ ของ
หลักไตรสิกขาได้ดังนี้ คือ หลักไตรสิกขาเป็นที่หลอมรวมสิกขาบทในพระปาฎิโมกข์ เป็นสิกขาบท
เบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ มีอิทธิพลต่อคัมภีร์สาคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นที่หลอมรวมหลักปฏิบัติ
ธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาสาระสาคัญของหลักไตรสิกขาสรุป คือหลักปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓
อย่าง ได้แก่ ๑) อธิศีลสิกขา คือ ข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศีล ๒) อธิจิตตสิกขา คือ ข้อ
ปฏิบัติที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ จิตใจหรือสมาธิ และ ๓) อธิปัญญาสิกขา คือ ข้อปฏิบัติที่ต้อง
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปัญญา มักเรียกกันง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ ปัญญา การใช้หลักไตรสิกขาในสมัย
พุทธการนั้นมีการจัดบุคคลผู้ศึกษาออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มบรรพชิตหรือกลุ่มนักบวช ๒) กลุ่ม
คฤหัสถ์หรือผู้ครองเรือน ทั้งสองกลุ่มนี้รวมเรียกว่าพุทธบริษัท อันได้แก่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และ
อุบาสิกา กลุ่มบรรพชิตจะได้อบรมฝ่ายบทบัญญัติหรือข้อศึกษาที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สาหรับ
ป้องกันความประพฤติเสียหายและให้ถือสิกขาฝ่ายอภิสมาจาริยศึกษา ส่วนฝ่ายคฤหัสถ์จะได้ ศึกษา
เกี่ยวกับ ศีล ๕ หรือ ศีล ๘ เพื่อให้มีพื้นฐานของการดาเนินชีวิต ให้มีศรัทธาและเลื่อมใสเคารพในพระ
รัตนตรัย หลักไตรสิกขานั้นได้มีการพัฒนามาเป็นลาดับ จากอดีตในสมัยพุทธการมาจนถึงปัจจุบัน เริ่ม
จากโอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่าด้วยการไม่ทาบาปทั้งปวง ยังกุศลให้ถึงพร้อม และทาจิตให้ผ่องใส นั่นก็คือ
ศีล สมาธิ และปัญญาของหลักไตรสิกขานั่นเอง
๓. วิเคราะห์การกาจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขา ระดับที่ ๑ ตัดด้วยศีล มีพระบาลีว่า สีเล
นะ วีติกกะมะกิเลเส วิโสธะนัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ อย่างเคร่งครัดของฆราวาสก็
ดี การปฏิบัติตามพระวินัย ๒๒๗ ข้อ และการปฏิบัติธุตงควัตร ๑๓ ข้อ อย่างเคร่งครัดของพระสงฆ์ก็ดี
เป็นการชาระวีติกกมะกิเลสที่เกิดทางกายและทางวาจา
ระดับที่ ๒ ตัดด้วยสมาธิ มีพระบาลีว่า
สะมาธิยา วิกขัมภะนะกิเลเส วิโสธะนัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ การปฏิบัติโดยใช้สติกั บสมาธินาหน้า เช่น
การปฏิบัติตามสมถะ ๔๐ ซึ่งมีอนุสสติ ๑๐ เป็นเครื่องชาระวิกขัมภนกิเลส (ข่มกิเลสไว้) การปฏิบัติใน

๕

ลักษณะนี้ให้ผลได้ตลอดชาตินี้แล้ว เมื่อละอัตภาพก็ไปเกิดเป็นพรหม เมื่อหมดอายุพรหมก็กลับมาเกิด
อีกตามแต่บุญกรรมที่ทาไว้
ระดับที่ ๓ ตัดด้วยปัญญา มีพระบาลีว่า ปัญญายะ อนุสสะยะกิเลเส สะมุจเฉทะนัง วิโสธะ
นัง ปะกาสิตัง โหติ ฯ การใช้องค์มรรค คือสัมมาทิฏฐิดูรูปธาตุนามธาตุให้เห็นสภาวะที่มิใช่ตัวตน และ
ใช้สัมมาสังกัปปะพิจารณาว่าเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน หากใช้ปัญญาองค์มรรค ๒ ประการนาหน้าแล้ว
สามารถที่จะตัดอนุสัยกิเลสซึ่งเป็นกิเลสชนิดละเอียดอันซ่อนอยู่ในกมลสันดานนั้น ให้ขาดสะบั้นลงไป
แล้ ว ก็ เ กิ ด ความเป็ น จิ ต ใจที่ บ ริ สุ ท ธิ์ ขึ้ น มาได้ วิ ธี ก ารตั ด กิ เ ลสทั้ ง ๓ ระดั บ ก็ คื อ ๑. ศี ล ตั ด กิ เ ลส
เหมือนกับการตัดกิ่งไม้ ๒. สมาธิ ตัดกิเลส เหมือนกับการตัดต้นไม้ ๓. ปัญญา ตัดกิเลส เหมือนกับการ
ขัดรากถอนโคนต้นไม้ทั้งต้น
๕. บทสรุป
กิเลส เป็นสภาวธรรมที่เกิดดับหรือเป็นไปร่วมกับจิต ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้จิตเศร้าหมองและ
ขัดขวางความเจริญทางจิต บ่อเกิดของกิเลส กิเลสทั้ง ๓ ตระกูลล้วนมีสาเหตุในการเกิดขึ้น กล่าวคือ
การกาหนดหมายว่างามที่ขาดการพิจารณาโดยแยบคาย เป็นเหตุเกิดของโลภะ (ราคะ) และทาให้
โลภะเจริญยิ่งขึ้น การกาหนดหมายในการกระทบกระทั่งที่ขาดการพิจารณาโดยแยบคาย เป็นเหตุเกิด
ของโทสะและทาให้โทสะเจริญยิ่งขึ้น ส่วนการกระทาไว้ในใจโดยไม่แยบคายเป็นเหตุเกิดของโมหะและ
ทาให้โมหะเจริญยิ่งขึ้น ประเภทของกิเลส อาการของกิเลสที่เกิดกับจิตมี ๓ คุณของกิเลสคือทาให้ทุก
คนมีความต้องการ อยากได้ อยากแสวงหา โทษของกิเลส คือ เมื่อทุกคนแสวงหาก็เกิดความโลภ
โกรธ หลง มากจนเกินไป และไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ และยังเป็นตัว
ขัดขวางพระนิพพานด้วยไตรสิก คือข้อปฏิบัติที่ต้องศึกษา ๓ อย่าง ได้แก่ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา
อธิปัญญาสิกขา เรียกกันง่าย ๆ ว่า ศีล สมาธิ โดยมีเป้าหมายที่การบรรลุพระนิพพานอันบริสุท ธิ์
ปราศจากมลทิน ไตรสิกขาเป็นแนวปฏิบัติในทางสายกลางที่มิใช่การปรนเปรอตนด้วยกามสุขและการ
ทรมานตน การกาจัดกิเลสตามหลักไตรสิกขา ระดับที่ ๑ ตัดด้วย ระดับที่ ๒ ตัดด้วยสมาธิ ระดับที่ ๓
ตัดด้วยปัญญา
๖. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
๑. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการกาจัดกิเลสด้วยหลักสติปัฐฐาน ๔ เพื่อให้เห็นการ
วิเคราะห์เชิงลึก
๒.ควรมีการราหลักไตรสิกขาไปพัฒนาการศึกษาหรือการพัฒนาศึกยภาพของมนุษย์

๖
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