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Control anger on a daily basis according to Buddhadhamma
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บทคัดย่อ
การจัดการความโกรธในชีวิตประจาวันตามแนวพุทธธรรม เป็ นกระบวนการพัฒนาทางจิต
เป็ นสาคัญเพื่อปรับพฤติกรรมทางกาย ทางวาจา เพื่อการดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ขทั้งสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตโดยการพิ จารณาทั้งด้านจิตวิทยาและหลักพุทธธรรม ได้แก่ การเจริ ญสติ ขันติ
และเมตตา ด้านการควบคุมความโกรธ ด้วยสติ ขันติ เมตตา ตามหลักการของศีล เป็ นมาตรฐาน
ของอารยชนด้า นความสัม พัน ธ์ท างสัง คม ด้า นการบรรเทาความโกรธด้ว ยสติ ขัน ติ เมตตา
ตามหลักการของสมาธิ ในด้านจิตวิทยาเป็ นขั้นความต้องการที่สูงขึ้น ได้แก่ การเป็ นที่ยอมรับ การพัฒนา
จิ ตใจให้เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการบรรเทา ขั้น สมาธิ น้ ันเป็ นการบรรเทาไม่ ใ ห้กิ เลส
เกิดชัว่ ขณะ ผูท้ ี่ทาได้ในระดับบรรเทาความโกรธนั้นต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติทางกายดีเรี ยกว่า
เป็ นผูม้ ีศีลธรรม เป็ นมาตรฐานของอารยชนทางคุ ณธรรม การพัฒนาจิตมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ทางกายเป็ นที่ยอมรับทั้งในด้านจิตวิทยาและในศาสนาพุทธ
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Abstract
To control the anger in daily life in the Buddhist approach is the mental development
process in order to adjust physical and verbal behaviors for living a life with physical and
mental happiness in the psychological and Buddhist viewpoints, i.e. to cultivate mindfulness,
tolerance and loving-kindness. In controlling the anger, mindfulness, tolerance and lovingkindness should be cultivated in the precept level. According to psychology, human
fundamental need is safety or security. Precepts are the principles for controlling behaviors and
the civilized standard in social relation. In reducing the anger, mindfulness, tolerance and
loving-kindness should be cultivated in the concentration level. In psychology, this is the higher
need of human; the recognition. Mental development with moral and virtue in concentration
level is to relief defilement in a while. Those who can reduce the anger must have good bodily
behaviors and are recognized as ethical person. This is the standard of civilized man in morality.
Mental development is essential to physical development and it is accepted by both psychology
and Buddhism.
Keywords: anger management; Daily life; Buddhadhamma
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บทนา
ความโกรธ (anger) เป็ นประสบการณ์
ที่มีผลต่อสรี รวิทยา อารมณ์ สติปัญญา สังคม
และจิตวิญญาณ อาจจะสนองตามธรรมชาติจาก
ความรู ้ สึ กต่อเหตุ การณ์ ต่าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้ น พบได้
ตั้งแต่เด็กจนถึงตาย เกิดได้ทุกขณะและแตกต่าง
จากความรุ นแรง ความโกรธ เป็ นอารมณ์ปกติ
ที่เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ เราทุกคนมีความคุน้ เคย
กับอารมณ์เป็ นอย่างดี ไม่วา่ จะสุ ข เศร้า กลัว
หรื อโกรธเราต้องเผชิ ญกับภาวะอารมณ์ เหล่ านี้
ตั้งแต่เกิดจนตาย เราพยายามแสวงหาสภาพการณ์
ที่ทาให้เรามีค วามรู้ สึ กเป็ นสุ ขและหลี กเลี่ ย ง
สภาพการณ์ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรู ้ สึ กเศร้ า
หรื อ หวาดกลัว แม้บ างอารมณ์ จ ะเป็ นสิ่ ง ที่
ไม่ พึ ง ปรารถนา แต่ เ ราก็ อ ยู่อ ย่า งไร้ อ ารมณ์
ไม่ได้ ดังนั้นอารมณ์ จึงมีความสาคัญกับชี วิต
จิ ต ใจเช่ นเดี ย วกับ ที่ อาหารมี ค วามส าคัญ ต่ อ
ร่ า งกาย สุ ข ภาพจิ ตของคนเราจะดี หรื อไม่ก็
ขึ้ นอยู่ ก ั บ การปรุ งแต่ ง ของอารมณ์ ต่ า ง ๆ
การศึ ก ษาทางการแพทย์พ บว่า การที่ ค นเรา
เมื่ อมี ค วามโกรธหรื อความเครี ย ดเกิ ดขึ้ นซึ่ ง
เป็ นปั จจัยทางด้านอารมณ์ ก่ อให้เกิ ดความรู ้ สึก
ขุ่นใจ และไม่สบายใจและอาจส่ งผลต่ออวัยวะ
ภายในผ่านการเปลี่ ยนแปลงของหัวใจ ความดัน

และระบบฮอร์ โ มนส์ อื่น ๆ ยิ่ง ความกดดัน
เกิ ด ขึ้ น บ่ อ ยเท่ า ใด ก็ ยิ่ง ส่ ง ผลกระทบถาวร
ต่ อ ระบบการทางานของหัวใจ ประสาท และ
ระบบภูมิคุม้ กัน ดังนั้น ความโกรธที่เกิดขึ้นใน
เชิ งลบ จะส่ งผลเสี ยทั้งต่ อสุ ขภาพจิ ต และยังส่ ง
ผลเสี ยไปยังระบบต่าง ๆ ของร่ างกายอี กด้วย
(สมภพ เรื องตระกูล, 2547 หน้า 11-12)
ในปั จจุ บ ั น สุ ขภาพจิ ต ของคนไทย
มีระดับความเครี ยดสู งมาก โดยมีปัจจัยพื้นฐาน
มาจากการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมเศรษฐกิ จ
สถาบันครอบครั ว การแข่ ง ขัน ที่ สู ง ในเรื่ อ ง
การเรี ย น การทางาน เรื่ อ งของปากท้อ ง
ค่ า ครองชีพสู งขึ้นอย่างรวดเร็ ว ความปลอดภัย
ในชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น รวมไปถึ ง คนไทย
ทั่ว ประเทศกาลังเผชิ ญหน้ากับวิกฤติในเรื่ อง
ของภัยธรรมชาติที่มีความรุ นแรง เช่น น้ าท่วม
แผ่น ดิ น ไหว ดิ น ถล่ ม ลมพายุ หรื อ ภัย พิ บ ัติ
สึ นามิ ทาให้เกิ ดความกดดันในการดาเนิ นชี วิต
ประสบกับความผิดหวังล้มเหลว หรื อสู ญเสี ย
ในชี วิตที่รุนแรง ทาให้เกิดความเครี ยด สุ ขภาพจิต
ก็ แ ย่ อ าจกลายเป็ นโรคซึ ม เศร้ า และน าไปสู่
การฆ่าตัวตายได้ เนื่ องจากแต่ละคนมีพ้ืนฐาน
ทางอารมณ์ แ ละจิ ต ใจที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ มี
ความสามารถในการปรับตัว และแก้ปัญหาใน
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ชี วิตได้ไม่เท่ากัน (สมบัติ ศาสตร์ รุ่งภัค, 2559,
หน้า 3)
จากรายงานสถิติของ สานักยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ขพบว่าอัตราการฆ่าตัวตาย
ของคนไทยปี 2558 อยู่ที่ 6.47 ต่อแสนประชากร
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี 2557 ซึ่ งอยู่ ที่ 6.08 ต่ อ แสน
ประชากร เฉลี่ ยเดื อนละ 350 คน หรื อ ทุก ๆ
2 ชัว่ โมงจะฆ่าตัวตายสาเร็ จ 1 คน (ศักริ นทร์
แก้วเฮ้า, 2559, หน้า 4) แพทย์หญิงพรรณพิมล
วิปุ ล ากร รองอธิ บ ดี ก รมสุ ข ภาพจิ ต กล่ า วว่า
อายุต่ าสุ ดที่ ฆ่าตัวตายคื อเด็กอายุ 10 ปี สู งสุ ด
คื อ อายุ 97 ปี กลุ่ ม ที่ ก ารฆ่ า ตัวตายสู ง สุ ด คื อ
วัยแรงงานอายุ 30 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ เกษตรกร
ราชการ ผูช้ ายฆ่าตัวตายสู งขึ้น และสู งกว่าผูห้ ญิง
4 เท่ า ด้า น ซึ่ งเกิ ด ขึ้ น ได้ท้ งั ในคนปกติ และ
ผู้ป่ วยจิ ต เวช (เสาวลัก ษณ์ พิ สิ ท ธิ์ ไพบู ล ย์,
2559, หน้า 2)
มนุ ษย์เป็ นทรั พยากรที่ มีค่ า การฆ่า ตัว
ตายเป็ นการสู ญ เสี ยทรั พ ยากรบุ ค คลและ
ท าลายเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศและ
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ เศรษฐกิ จ เพราะ
เศรษฐกิ จจะเจริ ญเติบโตได้ตอ้ งอาศัยแรงกาย
และแรงสมองของมนุ ษ ย์เ ป็ นตัว ขับ เคลื่ อ น
นอกจากนี้ ยงั ส่ งผลในด้านสุ ขภาพจิ ตของคน

ใกล้ชิด เพราะอาจเป็ นเสมือนตราบาปในใจของ
ผูใ้ กล้ชิดไปตลอดชี วิต จากสถิ ติพบว่า กลุ่ ม ที่
การฆ่าตัวตายสู งสุ ดคือ วัยแรงงาน และพบใน
ทุกสาขาอาชีพ โดยผูท้ ี่ฆ่าตัวตายอายุนอ้ ยที่สุด
คื อ อายุ 10 ปี อายุ สู งที่ สุ ดคื อ 97 ปี ซึ่ งเป็ น
เครื่ องบ่ งชี้ สภาพของสั งคมโดยเฉพาะสภาวะ
ความผูกพันของคนในครอบครัว
นอกจากนี้ ความขัดแย้งกระทบกระทัง่ กัน
ในสังคมมีปรากฏให้เห็ นอยู่ทวั่ ไป ซึ่ งนับวัน
จะรุ นแรงกลายเป็ นความไม่พอใจ ความโกรธ
และการประทุษร้ ายซึ่ งกันและกัน ส่ งผลกระทบ
ต่อสังคม ดังที่ปรากฏในปั จจุบนั งานวิจยั เรื่ อง
“การบริ หารจัดการความโกรธตามแนวพุทธ
ธรรม” เป็ นการนาเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
ตามหลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนา เพื่อ
ความสุ ขของผูป้ ฏิ บตั ิ เป็ นหนทางไปสู่ สังคม
แห่งความสุ ข ตามธรรมดามนุ ษย์ปรารถนาสุ ข
เกลี ย ดทุ ก ข์ การอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมย่ อ มมี
การกระทบกระทัง่ กันเป็ นธรรมดา การมี สติ
ในการควบคุมตนเอง อดทนและใช้สติปั ญญา
ต่อความไม่พอใจที่ เข้ามากระทบ มี ความเมตตา
ต่ อ ตนเองและต่ อ ผู้อื่ น เพื่ อ เป็ นกรอบใน
การด าเนิ น ชี วิ ต ส่ ว นตัว เป็ นหลัก ในการอยู่
ร่ วมกั บ ผู ้ อื่ น ใ นสั ง คม เป็ นแนวทางใ น
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การปฏิ บ ัติ ต่ อ เพื่ อ นร่ วมโลก ดั ง นี้ จะเป็ น
ประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
การบริ หารจัดการความโกรธมีความสาคัญ
ต่อตนเอง คือทาให้สุขภาพกายและสุ ขภาพจิตดี
มีความสุ ข หลักการด้านการเจริ ญสติ ด้านความ
อดทน และความเมตตา จะส่ งผลให้ความสัมพันธ์
ของบุ คคลในครอบครั ว มี ความอบอุ่นมีความรั ก
เมตตาต่ อ กัน ในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวัน
ในด้านการศึกษา หรื อด้านการประกอบอาชีพ
ในพระพุ ท ธศาสนา หลั ก ค าสอนที่
เกี่ ย วกับ การจัดการความโกรธ มี ป รากฏอยู่
มากมายหลายแห่ง ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสสอน
เกี่ ยวกับการกาจัดหรื อการละวางความโกรธ
เพื่ อ มิ ใ ห้ ค วามโกรธมี อ านาจเหนื อจิ ต ใจ
ของมนุ ษย์ ดังข้อความตอนหนึ่ งที่ ปรากฏใน
มัชฌิมนิ กาย มูลปั ณณาสก์ที่พระพุทธองค์ตรั ส
เตื อนเหล่ า พระสาวกว่ า ภิ ก ษุ ท้ ัง หลาย หาก
พวกโจรผูป้ ระพฤติ ต่ าทราม จะพึงใช้เลื่ อยที่ มี
ที่จบั 2 ข้างเลื่ อยอวัยวะน้อยใหญ่ ผูม้ ี ใจคิ ดร้ าย
แม้ในพวกโจรนั้น ก็ไม่ชื่อว่าทาตามคาสั่งสอน
ของเรา เพราะเหตุ ที่ อดกลั้นไว้ไ ม่ ไ ด้แ ละจัก
อนุ เคราะห์ ด้วยสิ่ งอันเป็ นประโยชน์อยู่อย่าง
ผูม้ ีเมตตาจิต ไม่มีโทสะ เราจักแผ่เมตตาจิตไป
ให้บุคคลนั้น... (ม.มู. 12/235/244) การที่จะละวาง

ความโกรธและแผ่ เ มตตาจิ ต ได้ น้ ั นต้ อ ง
ประกอบด้วยโยนิ โสมนสิ การ หมายถึ ง การท า
ในใจให้แยบคาย กล่าวคือ การพิจารณาอย่าง
รอบคอบถี่ถว้ น ทางพุทธศาสนาถือว่ามีคุณค่า
เท่ากับความไม่ ประมาทหรื อ “อัปมาท” ซึ่ งเป็ น
แหล่ งรวมแห่ งธรรมฝ่ ายดี หรื อ “กุศลธรรม”
ทั้งปวง สังยุตตนิ กาย มหาวารวรรค (สงฺ .มหา.
19/464/129) นอกจากนั้น ยัง จัดเป็ นธรรมะ
ข้อหนึ่ งในกลุ่มธรรมที่เป็ นไปเพื่อความเจริ ญ
ด้วยปั ญญา และเป็ นธรรมะมีอุปการะมากแก่
มนุ ษย์ดงั พรรณาในอังคุ ตตรนิ กาย จตุ กกนิ บาต
(อง.จตุกฺก. 12/268-9/332)
จากพุ ท ธพจน์ แ สดงชั ด เจนว่ า หลั ก
ศาสนาพุ ท ธสอนให้ อ ดทน อดกลั้ นต่ อ
ความยากล าบากที่ เข้า มากระทบทั้ง ทางกาย
และทางใจ อดทนต่ อความทุ กข์ทางกายที่ ได้รับ
จากการกระทาของโจร อดทนต่อความเจ็บใจ
ไม่คิดพยาบาท ไม่มีโทสะต่อผูท้ ี่ทาร้าย นอกจากนี้
ยังต้องเมตตาจิ ต สามารถแผ่เมตตาให้ผูท้ ี่ ท าร้ าย
ตนได้ การที่ จ ะท าเช่ น นี้ ได้ ห ลั ก ส าคัญ คื อ
ต้องมีสติ คิดพิจารณาไตร่ ตรองหลักธรรมคาสอน
ที่สาคัญเรื่ องหนึ่ งของพระพุทธศาสนาซึ่ งถื อ
ว่าเป็ นหลักธรรมสาคัญอย่างมากทางคุณธรรม
คื อ เรื่ องสติ ในการดาเนิ น ชี วิ ต ประจาวัน

วารสารรามคาแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ ปี ที่ 35 ฉบับที่ 2
210

จาเป็ นต้องมีสติ กากับอยู่ การคิด การพูดและ
การกระทาจึงไม่ผิดพลาด บกพร่ อง หรื อเป็ นไป
ในทางเสื่ อม เหตุ ที่ เกิ ดขึ้ นในชี วิตประจาวัน
ที่ปรากฏตามหน้าหนังสื อพิมพ์จานวนไม่นอ้ ย
มีสาเหตุ มาจากการขาดสติ ของผูท้ ี่ มีความโกรธ
การใช้ก าลัง ท ารายกัน (สุ นทรี เฉลิ มพงศธร,
2547, หน้า 1) สติประกอบด้วยการคิดพิจารณา
ไตร่ ต รอง (โยนิ โ สมนสิ ก าร) ความอดทน
ความเมตตาจึ ง เป็ นหลั ก ธรรมส าคั ญ ใน
การดาเนินชีวติ
ปั จ จั ยที่ ก่ อให้ เกิ ด ความโกรธ ตามหลั ก
พุทธธรรม
ความโกรธเป็ นภาวะทางอารมณ์
ที่ เริ่ ม จากความไม่ พอใจ แล้วเพิ่ม ขึ้ นเรื่ อย ๆ
ซึ่ งระดับ ความโกรธของแต่ ล ะคนอาจจะมี
ความรุ นแรงต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั เหตุ หรื อ
ปั จจัยที่ เกี่ ยวข้อง โดยแบ่งเป็ นสาเหตุ ภายใน
และสายเหตุภายนอก ดังนี้
1. สาเหตุภายใน
เกิ ดจาก อกุศล 3 ซึ่ งพระพุทธเจ้า
ตรั ส เรื่ อ งอกุศ ลมูล 3 ไว้ใ น มู ล สู ต ร ดัง นี้
“..ภิกษุท้ งั หลาย อกุศลมูล 3 อย่างนี้..”

โลภะจัด เป็ นอกุ ศ ล บุ ค คลผู้โ ลภ
กระทากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ อกุศลธรรม
อันเกิดเพราะความโลภ
โทสะจัด เป็ นอกุ ศ ล บุ ค คลผูโ้ กรธ
กระทากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ อกุศลธรรม
อันเกิดเฉพาะความโกรธ
โมหะจัด เป็ นอกุ ศ ล บุ ค คลผู้ห ลง
กระทากรรมใดด้วยกาย วาจา ใจ อกุศลธรรม
ที่เกิดเพราะความหลง
“ธรรมที่เป็ นบาปอกุศลซึ่ งเกิ ดเพราะ
ความโลภ ความโกรธ โมหะครอบง า มี จิ ต
อัน อกุ ศ ลธรรมกลุ ้ ม รุ ม ในปั จ จุ บ ัน ย่ อ มอยู่
เป็ นทุกข์ ลาบาก คับแค้น เดือดร้อน เมื่อแตกกายตายไป ทุ คติ เป็ นอันหวังได้...” (องฺ .ติ ก .
20/509/228-232)
อกุศลได้ชื่อว่าเป็ นมลทิน “...มลทิน
ภายใน 3 ประการ คือ โลภะ โทสะ และโมหะ
โดยเฉพาะโทสะนี้ เมื่อครอบงาจิตใจและจะมี
อาการดัง นี้ โทสะทาให้ เ กิ ด ความฉิ บ หาย
โทสะทาให้จิตใจกาเริ บ คนไม่รู้จกั โทสะนั้น
อัน เกิ ด ในภายในว่ า เป็ นภั ย คนโกรธย่ อ ม
ไม่รู้ จ กั ประโยชน์ ย่อมไม่เ ห็ น ธรรม โทสะ
ย่อมครอบง าทรชนในขณะใด ความมื ดหม่ น
ย่อมมี ในขณะนั้น ก็ บุ คคลใดละโทสะได้ขาด
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ย่อ มไม่ ป ระทุ ษ ร้ า ยในอารมณ์ เป็ นที่ ต้ งั แห่ ง
ความประทุษร้าย” (องฺ .ติก. 15/105/172)
นอกจากนี้ใน พระสุ ตตันตปิ ฎก ก็ยงั ได้
แสดงว่า ความโกรธมีรากฐานมาจาก
1. อวิชชา (ความไม่รู้จริ ง)
2. อโยนิโสมนสิ การ (การไม่คิดตริ ตรอง
โดยแยบคาย)
3. อัสมิ มานะ (ความถื อตัวว่า เป็ นเรา
ความถือเขาถือเรา)
4. อหิ ริกะ (ความไม่มีความละอายใจ)
5. อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัวต่อ
อกุศล)
6. อุทธัจจะ (ความฟุ้ งซ่าน)
(ขุ.ม. 29/203/593)
อวิชชา (ความไม่รู้) พระพุทธเจ้าทรงแสดง
เรื่ องอวิชชา ในมหาวารวัคค์ ดังนี้
“...ความไม่รู้อนั ใดเป็ นความไม่รู้
ในทุกข์ เป็ นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์
เป็ นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือของ
ทุกข์ และเป็ นความไม่รู้ในทางดาเนิ น
ให้ถึ งความดับไม่ เหลื อของทุ กข์น้ ี เรา
เรี ยกว่า อวิชชาและบุคคลชื่ อว่าถึ งแล้ว
ซึ่ งอวิชชา ก็เพราะเหตุไม่รู้ความจริ งมี
ประมาณเท่ านี้ แล ตัวอวิ ชชานั่นเองที่

เป็ นตัวกิ เลสที่ ออกไปประสบอารมณ์
และรู ้ จกั อารมณ์ แต่ รู้ผิดจากความจริ งไป
จึงเป็ นความหลงงมงายซึ่ งเรี ยกว่าโมหะ
เป็ นรากของอกุศล...” (ส.สุ . 19/538/694)
อหิ ริ ก ะ (ความไม่ มี ค วามละอายใจ)
อโนตตัป ปะ (ความไม่ เ กรงกลัว ต่ อ อกุ ศ ล)
สภาวธรรมเหล่ า นี้ ชื่ อ ว่า พาลธรรม (อภิ.ส.
34/836/290) อหิ ริกะ เป็ นกิเลส และประกอบด้วย
โมหะ...อโนตตัปปะ เป็ นกิเลส และประกอบด้วย
กิ เลสโดยโมหะ (อภิ.ส. 34/808/279) อหิ ริกะ
และอโนตตัปปะเป็ นธรรมทาลายโลก เป็ น
อกุศลธรรม
อุทธัจจะ (ความฟุ้ งซ่าน) ในพระอภิธรรมปิ ฎก ได้อ ธิ บ ายลัก ษณะของอุ ท ธัจ จะไว้ว่า
อุทธัจจะ เป็ นความฟุ้ งซ่ านแห่ งจิต ความไม่สงบ
แห่ ง จิ ต ความวุ่ นวายใจ ความพล่ านแห่ ง จิ ต
(อภิ . ส . 76/352/442) พระพุ ท ธเจ้า ตรั ส กับ
วาเสฏฐมาณพและภารทวาชมาณพ ความว่า
“...ภิ ก ษุ น้ั น ประกอบด้ว ยศี ล ขัน ธ์ . ..มี
สติ สัมปชัญญะอยู่ ย่อมชาระจิตให้บริ สุทธิ์ ...
ละอุ ท ธัจจะแล้ว เป็ นผูไ้ ม่ ฟุ้ งซ่ า น มี จิต สงบ
ย่อมชาระจิตให้บริ สุทธิ์ จากอุทธัจจะได้” (ที.สี
9/383/379-380)
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2. สาเหตุภายนอก
สาเหตุของความโกรธที่ปรากฏใน
ขุททกนิ กาย มหานิ เทส พระสุ ตตันตปิ ฏกเล่มที่
21 พระไตรปิ ฏกเล่มที่ 29 แสดงไว้ดงั นี้
พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า ตรั ส ว่ า
ความโกรธ ย่อมเกิ ดด้วยอาการ 10 อย่าง
คื อ ความโกรธย่อ มเกิ ดด้วยอาการว่า
เขาได้ป ระพฤติ สิ่ ง ไม่ เ ป็ นประโยชน์
แก่เราแล้ว เขากาลังประพฤติสิ่งไม่เป็ น
ประโยชน์ แ ก่ เ รา เขาจัก ประพฤติ สิ่ ง
ไม่ เป็ นประโยชน์ แก่ เรา เขาได้ประพฤติ
สิ่ งไม่เป็ นประโยชน์แก่บุคคลผูเ้ ป็ นที่รัก
ที่ชอบใจของเราแล้ว เขากาลังประพฤติ
สิ่ งไม่เป็ นประโยชน์แก่ บุคคลผูเ้ ป็ นที่รัก
ที่ ช อบใจของเรา เขาจัก ประพฤติ สิ่ ง
ไม่เป็ นประโยชน์ แก่ บุ คคลผูเ้ ป็ นที่ รัก
ที่ ช อบใจของเรา เขาได้ป ระพฤติ สิ่ ง
เป็ นประโยชน์แก่ บุคคลผูไ้ ม่เป็ นที่ รัก
ที่ชอบใจของเรา เขากาลังประพฤติสิ่ง
เป็ นประโยชน์แก่ บุคคลผูไ้ ม่เป็ นที่ รัก
ที่ ช อบใจของเรา เขาจัก ประพฤติ สิ่ ง
เป็ นประโยชน์แก่ บุคคลผูไ้ ม่เป็ นที่ รัก
ที่ ช อบใจของเรา ความโกรธย่อมเกิ ด
ในที่มิใช่เหตุ (ขุ.ม. 29/105/172)

กลหวิวาทสู ตร ได้ให้อรรถาธิ บายไว้ว่า
ความโกรธเกิดเพราะเหตุ 2 ประการ คือ เกิดเพราะ
อาศัยสิ่ งที่ไม่น่าปรารถนา และเกิดเพราะอาศัยสิ่ ง
ที่น่าปรารถนา หวาดระแวงว่าสิ่ งที่น่าปรารถนา
จะถูกแย่งชิ งไป กาลังถูกแย่งชิ งไป ถูกแย่งชิ ง
ไปแล้ว หวาดระแวงว่าสิ่ งที่ น่า ปรารถนาจะ
แปรผันไป กาลังแปรผันไป แปรผันไปแล้ว
ก็เกิดความโกรธ (ขุ.ม. 29/105/172)
ความโกรธนั้น เกิดจากเหตุที่ผอู้ ื่นจะทา
ในสิ่ งที่เราไม่ชอบใจ ไม่ถูกใจ แก่ตวั เรา หรื อ
แก่ คนที่ เรารั ก หรื อจะทาสิ่ งที่เป็ นประโยชน์
แก่คนที่เราเกลียด คือทาในสิ่ งที่เราไม่พอใจต่าง ๆ
เมื่ อ ความโกรธก่ อ ตัว ขึ้ นมาภายในจิ ต ใจ
ทีละน้อย ๆ ทั้งจากการคิด การเห็น การได้ฟัง
หรื อการกระทาเป็ นสาคัญ จนเป็ นชนวนเหตุ
ให้ แ สดงพฤติ ก รรมออกมาทางวาจา ได้แ ก่
การพูดจาหยาบคาย การแสดงพฤติกรรมก้าวร้ าว
รุ นแรง สุ ดท้ายสะสมความโกรธไว้ในใจ กลายเป็ น
ความผูกโกรธต่อไป อิทธิ พลของความโกรธนั้น
มีมาก สามารถทาลายล้างทุกสิ่ งที่อยูข่ วางหน้าได้
โดยที่ ค วามโกรธนั้น เริ่ ม ก่ อ ตัว จากภายใน
จิ ต ใจเราก่ อ นแล้ ว เริ่ มขยายผลไปเรื่ อย ๆ
มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ เนื่ อ งเป็ นกระบวนการ
ประกอบด้วยปั จจัยภายในได้แก่ สภาวะที่เป็ น
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สมุฏ ฐานจากภายในตัวบุ คคลมาจากอวิชชา
คื อ ความไม่ รู้ เ ท่ า ทัน กิ เ ลส คื อ ความโลภ
เมื่ อ ไม่ได้ตามปรารถนาก็โกรธ หรื อได้แล้วมี
ความเปลี่ยนแปลงไปก็โกรธ โดยมีอกุศลมูล 3
ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ เป็ นราก การขาดสติ
ในการเตือนตนเองให้คิดแบบโยนิ โสมนสิ การ
คื อการใช้ปั ญญาพิ จารณาโดยแยบคาย เพื่ อ
พิจารณาอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ เมื่อจิต
รั บ อนิ ษ ฐารมณ์ ที่ เ ข้า มากระทบท าให้ เ กิ ด
ความไม่พอใจตามลาดับจนเป็ นความโกรธ และ
ผูกโกรธ ด้านปั จจัยภายนอก ได้แก่ อาฆาตวัตถุ
10 ทั้งนี้ ความรุ นแรงของความโกรธขึ้ นอยู่กบั
เหตุปัจจัยและสภาวะแห่งจิตเฉพาะบุคคล
สรุ ป สาเหตุความโกรธเกิดจากปัจจัยภายใน
ได้แ ก่ โทสะ และมี ร ากฐานมาจาก อวิ ช ชา
(ความไม่รู้จริ ง) อโยนิ โสมนสิ การ (การไม่คิด
ตริ ตรองโดยแยบคาย) อัสมิมานะ (ความถือตัวว่า
เป็ นเรา ความถื อเขาถื อเรา) อหิ ริกะ (ความไม่มี
ความละอายใจ) อโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัว
ต่ออกุศล) อุทธัจจะ (ความฟุ้ งซ่ าน) ปั จจัยภายนอก
ได้แก่ อาฆาตวัตถุ 10
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า แนวความคิ ด
เรื่ องการบริ หารจัดการความโกรธทางการแพทย์
และทางจิ ต วิ ท ยาก็ เ ป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย ว

กับ หลัก พุ ท ธธรรม คื อ เห็ น ว่ า ความโกรธ
ก่ อให้เกิ ดปั ญหาแก่ ชี วิตและสั ง คมตั้ง แต่ ข้ นั
เบา ๆ ไปจนถึงขั้นรุ นแรง คือทาลายทรัพย์สินและ
ชีวติ ของมนุ ษย์และเห็นว่าความโกรธสามารถ
ควบคุมได้ดว้ ยเหตุผล และเห็นว่าการควบคุ ม
ความโกรธได้น้ นั เป็ นการระบายความโกรธ
ออกมาอย่า งเหมาะสม และวิ ธี ที่ จ ะคุ ม หรื อ
ระบายความโกรธออกมานั้นอาจทาได้หลายวิธี
ขึ้ นอยู่กบั แต่ละบุ คคลและแต่ละสถานการณ์
แต่สรุ ปได้ว่า อารมณ์ โกรธนั้นหากไม่มีเสี ยเลย
ก็ไม่ดีเพราะอารมณ์ โกรธเป็ นแรงกระตุ น้ ให้
คนเอาชนะสถานการณ์ และปั ญหาได้ แต่ใ น
ภาพรวมจะเห็ น ได้ ว่ า ความคิ ด ดัง กล่ า วนี้
ยัง ไม่ ชัด เจนและไม่ เป็ นระบบ และสุ ด ท้า ย
ยอมรั บว่าความโกรธมีประโยชน์ เพราะเป็ น
แรงกระตุน้ ในเชิ งสร้างสรรค์ ความคิดดังกล่าวนี้
จึงมีบางส่ วนคล้ายกับหลักพุทธธรรม
ส่ ว นที่ ค ล้า ยกับ พุ ท ธธรรม คื อ เห็ น ว่า
ความโกรธก่ อ ปั ญ หากับ ชี วิ ต และกับ สั ง คม
ความโกรธสามารถควบคุมได้ดว้ ยเหตุผล และ
อาจควบคุมได้หลายวิธี
ส่ วนประเด็นที่ ต่างจากพุทธธรรมก็คือ
ไม่ได้แสดงวิธีบริ หารจัดการความโกรธอย่าง
ชัดเจนและอย่างเป็ นระบบเหมือนพุทธธรรม
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ที่สาคัญยังเห็นว่า ความโกรธมีประโยชน์ เพราะ
เป็ นแรงกระตุน้ เชิงสร้างสรรค์ จึงไม่ควรกาจัด
ความโกรธให้หมดไปเสี ยทีเดียว
ส่ ว นพุ ท ธธรรมแสดงว่า ความโกรธ
เป็ นสิ่ งไม่ดีโดยส่ วนเดียว ที่เรี ยกว่า เป็ นอกุศล
ฉะนั้น ความโกรธนั้นยิ่งไม่มียิ่งดี และพุทธธรรม
แสดงว่า ความโกรธมิใช่แรงกระตุน้ เชิงสร้างสรรค์
แต่ เ ป็ นแรงกระตุ ้น เชิ ง ท าลาย เพราะฉะนั้น
ความโกรธจึ งเป็ นสิ่ งควรกาจัดให้สิ้ นเชิ ง โดยมี
วิธีการกาจัดเป็ นขั้นตอน คือเริ่ มด้วยการควบคุ ม
มิให้ความโกรธแสดงความรุ นแรงออกมาทาง
พฤติ ก รรม ด้ว ยหลัก การของศี ล แล้ว ค่ อ ย
บรรเทาหรื อทาให้ลดน้อยลงด้วยหลักการของ
สมาธิ แล้วจึงกาจัดหรื อทาให้หมดสิ้ นไปด้วย
ขบวนการของปัญญา
วิเคราะห์ ความโกรธทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ประจาวัน
เมื่อศึกษาเรื่ องความโกรธในชีวติ ประจาวัน
ได้พบปัญหาจากความโกรธ 3 ประเด็น คือ
1. เมื่อคนขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตา
ก่อให้เกิดความโกรธและความโกรธส่ งผลเสี ย
ต่อตนเองทั้งสุ ขภาพกาย ได้แก่ โรคทางกาย เช่ น
โรคหัวใจ ความดัน เป็ นต้น และสุ ขภาพจิต ได้แก่
ความเครี ยด ความกังวลภาวะซึ มเศร้ าที่ นาไปสู่

ปั ญหาการฆ่าตัวตาย ปั ญหาอาชญากรรม ปั ญหา
ความรุ นแรงซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อสภาพเศรษฐกิ จ
และสังคม เป็ นปั ญหาสังคมที่ มี ความส าคัญ
ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่ งด่วน
2. เมื่อคนขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตา
ก่อให้เกิ ดความโกรธอันเป็ นปั ญหาทางจิตใจ
หรื อปั ญหาทางคุ ณ ธรรม เพราะผูท้ ี่ โกรธจะ
สามารถก่ อความรุ นแรงที่ ไม่ อาจคาดเดาได้
ความโกรธท าให้สามารถท าร้ ายผูม้ ี คุ ณ หรื อก่ อ
อาชญากรรมร้ายแรง เพราะความโกรธครอบงา
ขาดสติย้งั คิด ซึ่ งเป็ นปั ญหาด้านคุณธรรม ปั ญหา
ความขัดแย้งเชิ งความคิ ด และผลประโยชน์
ท าให้ เกิ ดปั ญหาสงคราม การฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์
มาจากสาเหตุสาคัญคื อความโกรธ การขาดสติ
คิดพิจารณา ขาดความอดทน ขาดความเมตตา
3. เมื่ อคนขาดสติ ขาดขันติ ขาดเมตตา
ก่อให้เกิดปั ญหาการดาเนิ นชี วิต เพราะความโกรธ
ทาให้ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่เกิดจาก
ความโกรธทางกาย วาจา ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
ต่อ ตนเอง ต่อ ผูอ้ ื่ น และปั ญหาทั้ง ต่อ ตนเอง
และผูอ้ ื่ น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดาเนิ น ชี วิ ต
สาเหตุ สาคัญ ก็ คื อ การขาดสติ คิ ด พิ จ ารณา
ขาดความอดทน ขาดความเมตตาต่ อ กัน
เป็ นปัญหาในการดาเนินชีวติ
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จากการวิจยั พบว่า แนวทางการบริ หาร
จัดการความโกรธตามแนวคิดและตามทฤษฎี
ทางตะวันตกไม่สามารถบริ หารจัดการความโกรธ
ได้ อ ย่ า งสิ้ นเชิ ง แนวทางเดี ย วที่ แ ก้ ไ ด้ คื อ
การปฏิ บ ัติ ต ามหลัก พุ ท ธธรรม ซึ่ งเป็ นการ
แก้ปัญหาที่รากของปั ญหา คือการกาจัดกิ เลส
ที่เป็ นสาเหตุหลักของอกุศลธรรม ตามหลักการ
ทางพระพุทธศาสนานั้น การจัดการหรื อการแก้
กิเลสนั้น ต้องดาเนิ นการใน 3 ขั้น หรื อ 3 ระดับ
คือ กิเลสอย่างหยาบ แก้หรื อจัดการได้ดว้ ยศีล
กิ เลสอย่างกลาง แก้หรื อจัดการได้ด้วยสมาธิ
และกิ เ ลสอย่า งละเอี ย ดแก้ห รื อ จัด การด้ว ย
ปั ญญา แนวทางการบริ หารจัดการความโกรธ
ตามแนวพุ ท ธธรรมจึ ง เป็ นการแก้ปั ญ หาที่
ต้นเหตุและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสิ้ นเชิ ง
ไม่กลับมาโกรธอีก
หลั ก พุ ท ธธรรมที่ เ หมาะสมกั บ การบริ ห าร
จัดการความโกรธ
พระพุทธศาสนา เป็ นศาสนาที่มีคมั ภีร์
คาสอนมากที่ สุ ดในโลก ทุ ก ค าสอนเป็ นจริ ง
สามารถพิสูจน์ได้แม้เวลาจะผ่านไปกว่า 2,000 ปี
ยัง ไม่ มี ห ลัก วิ ช าการใดคัด ค้า นค าสอนของ
พระพุทธเจ้า คาสอนทั้งหมดมีความสอดคล้อง

เชื่ อมโยง และไม่ขดั แย้งกัน ผูป้ ฏิ บตั ิตามหลัก
คาสอน ได้แก่ ศีล คือ ข้อปฏิ บ ตั ิเพื่อควบคุ ม
ทางกาย เป็ นเหตุให้การควบคุมทางสมาธิ เจริ ญ
ไปด้วย ส่ งผลต่อการปฏิ บ ตั ิ ใ ห้เกิ ดปั ญญาใน
ด้า นการบริ ห ารจัด การความโกรธก็ เ ช่ น กัน
การควบคุมความโกรธนั้นควบคุมความประพฤติ
ทางกาย ได้แ ก่ ศี ล การบรรเทาความโกรธ
ได้แก่ การเจริ ญสมาธิ ในการกาจัดความโกรธ
ไม่ให้กลับมาเกิ ดได้อีก ต้องกาจัดด้วยปั ญญา
ในอริ ยมรรคเท่านั้น หลักพุทธธรรมที่เหมาะสม
และสามารถนามาบูรณาการเพื่อบริ หารจัดการ
ความโกรธทั้ง 3 ด้านที่ได้จากผลการวิจยั พบว่า
1. สติ เป็ นหลักปฏิ บตั ิที่มนุ ษย์ทุกคน
ต้องฝึ กให้มีข้ ึนในตน ตามกระบวนการปฏิบตั ิ
อบรมสติ ยังเป็ นผลให้ไม่ฟุ้งซ่ าน มีความละอาย
และเกรงกลัวต่อบาป คลายความยึดมัน่ ถือมัน่
มี ก ารพิ จารณาไตร่ ตรองโดยแยบคาย และมี
ปั ญญา ทั้ง นี้ ข้ ึ นอยู่ก ับ คุ ณธรรมและคุ ณภาพ
ของผูป้ ฏิบตั ิตามการสั่งสมคุณธรรม ผูม้ ีสติจะ
เป็ นสมาชิ กที่ดีของสังคม เป็ นพลเมืองดี ของ
ประเทศชาติ และเป็ นเกณฑ์ ม าตรฐานให้
ประสบความสาเร็ จในหน้าที่ การงาน ดังนั้น
เมื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต อย่ า งมี ส ติ ไ ม่ ป ระมาท
ผู ้มี ส ติ ย่ อ มเป็ นสมาชิ ก ที่ ดี ข องสั ง คม เป็ น
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พลเมืองดีของชาติและเป็ นผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จ
ในหน้าที่การงาน
2. ขันติ คือ ความอดทน สภาพชี วิต
มนุ ษย์ตามธรรมดาต้องอยู่ในสังคม ย่อมต้องมี
การกระทบกระทัง่ กันเป็ นธรรมดา ผูท้ ี่ มีความ
อดทนหนักแน่น ต่อสิ่ งที่เข้ามากระทบจะทาให้
จิตใจเป็ นสุ ข ความอดทนในที่น้ ีมี 4 ระดับ คือ
1) อดทนต่อความลาบากตรากตรา
2) อดทนต่อทุกขเวทนา
3) อดทนต่อความเจ็บใจ
4) อดทนต่อสิ่ งที่เย้ายวนใจหรื อกิเลส
ซึ่งทนได้ยาก
3. เมตตา พระพุทธศาสนา เป็ นศาสนา
แห่งเมตตาการุ ณย์ พระพุทธเจ้า มีพระคุณข้อใหญ่
ประการหนึ่ง คือ พระมหากรุ ณา ชาวพุทธทุกคน
ได้รับการสั่งสอนให้มีเมตตากรุ ณา ให้ช่วยเหลื อ
เกื้อกูลผูอ้ ื่นด้วย กาย วาจา และมีน้ าใจปรารถนาดี
แม้แต่เมื่อไม่ได้ทาอะไรอื่น ก็ให้แผ่เมตตาแก่
เพื่ อนมนุ ษ ย์ตลอดจนสั ต ว์ท้ งั ปวง ขอให้ อ ยู่
เป็ นสุ ข ปราศจากเวรภัย กัน โดยทั่ว หน้า ผู ้มี
เมตตา ย่อมเป็ นที่รักของเทวดาและมนุ ษย์ มี
องค์ประกอบดังนี้ คือ
1) เมตตากายกรรม 3
2) เมตตาวจีกรรม 4

3) เมตตามโนกรรม 3
บูรณาการการบริ หารจัดการความโกรธ
ด้วยหลักพุทธธรรมใน 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการควบคุมความโกรธ ด้วยสติ
ขัน ติ เมตตา ประกอบด้ว ยโยนิ โ สมนสิ ก าร
ตามกระบวนการพัฒนาขั้นศี ล เป็ นหลัก การ
ควบคุมพฤติกรรมทางกาย วาจา
2. ด้านการบรรเทาความโกรธ ด้วยสติ
ขันติ เมตตา ประกอบด้วยโยนิโสมนสิ การตาม
กระบวนการพัฒนาขั้นสมาธิ เพื่อเป็ นการพัฒนา
ด้านจิตใจ
3. ด้านการกาจัดความโกรธ ด้วยหลักสติ
ขัน ติ เมตตา ประกอบด้ว ยโยนิ โ สมนสิ ก าร
ตามกระบวนการพัฒ นาขั้น ปั ญ ญา เป็ นการ
พัฒนาปั ญญาหรื อการเจริ ญปั ญญาที่ เรี ย กว่า
วิปัสสนาปัญญา
กระบวนการปฏิ บ ัติ ด้ว ยการควบคุ ม
ประพฤติดว้ ยศีล เป็ นปั จจัยส่ งเสริ มการปฏิบตั ิ
อบรมสมาธิ การปฏิบตั ิอบรมสมาธิ เป็ นปั จจัย
ส่ งเสริ มต่อการปฏิบตั ิอบรมปั ญญา ตามแนวทาง
มรรคมี อ งค์ 8 คื อ ศี ล สมาธิ ปั ญ ญา ในขั้น
การควบคุมความโกรธที่เป็ นกิเลสอย่างหยาบ
เรี ย กว่า วีติก กมกิ เลสก าจัดได้ด้วยการปฏิ บตั ิ
ขั้นศี ล เรี ย กว่า ตทัง คปหาน ขั้น การบรรเทา
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ความโกรธที่ เ ป็ นกิ เ ลสอย่า งกลาง เรี ย กว่า
ปริ ยุ ฏฐานกิ เลส ก าจัด ได้ด้ว ยการปฏิ บ ัติ ข้ ัน
สมาธิ เ รี ย กว่า วิข มั ภนปหาน ขั้น การกาจัด
อนุ สั ย กิ เ ลส ได้ แ ก่ กิ เ ลสขั้น ละเอี ย ดต้อ ง
ก าจัด ด้ว ยปั ญ ญาในอนาคามิ ม รรคเรี ยกว่ า
สมุจเฉทปหาน เป็ นการกาจัดความโกรธอย่าง
สิ้ นเชิง
การบูรณาการหลักพุทธธรรมที่เหมาะสม
ในการบริ หารจัดการความโกรธ คือ การนาหลัก
พุทธธรรม ได้แก่ สติ ขันติ เมตตา บูรณาการ
กับ หลัก การปฏิ บ ตั ิ อบรมขั้น ศี ล เพื่ อควบคุ ม
ความโกรธ หลัก การปฏิ บ ตั ิ อบรมสมาธิ เพื่ อ
บรรเทาความโกรธ หลักการปฏิบตั ิอบรมปั ญญา
เพื่อกาจัดความโกรธ ผลที่ได้ คือ ศีล ควบคุ ม
พฤติ ก รรมทางกาย วาจา สมาธิ คื อ บรรเทา
กิ เลสที่ คุกรุ่ นในจิตใจทาให้เบาบางลงให้ผล
เป็ นความสงบ ปั ญ ญา คื อ ก าจัด กิ เ ลสที่ ย ัง
หลงเหลื ออยู่ใ นจิ ต ใจให้ห มดไปผลที่ ไ ด้คื อ
เป็ นอิสระสงบจากกิเลส
จากการบู ร ณาการการบริ ห ารจัด การ
ความโกรธตามแนวพุ ท ธธรรม ตามกรอบ
แนวคิดการวิจยั พบว่า สามารถนามาปฏิบตั ิใน
การด าเนิ น ชี วิ ต ในการอยู่ ใ นสั ง คม อย่ า งมี
คุ ณ ธรรมและมี ค วามสงบเป็ นกระบวนการ

ปฏิบตั ิอบรมทั้งทางกายและทางจิตเป็ นสาคัญ
เพื่ อ ปรั บ พฤติ ก รรมทางกาย ทางวาจา เพื่ อ
การดาเนิ นชี วิตอย่างมีความสุ ขทั้งสุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิตโดยการพิจารณาทั้งด้านจิตวิทยา
และหลักพุทธธรรม ได้แก่ การปฏิ บตั ิอบรมสติ
ขันติ และเมตตา ในการบริ หารจัดการความโกรธ
ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1) ศีล คือ การควบคุมความโกรธ (The
control of Kodha) ด้า นพฤติ ก รรมทางกาย
วาจา ปฏิบตั ิอบรมสติ ขันติ เมตตา ในระดับศีล
ตามหลัก จิ ต วิ ท ยาความต้อ งการขั้น พื้ น ฐาน
ของมนุ ษย์ความต้องการด้านความปลอดภัย
การมี ศี ล ท าให้ อ ยู่ด้ว ยกัน โดยไม่ ท าร้ า ยกัน
ความต้องการความรัก การมี ศีลทาให้ไม่แย่ง
ของรักของผูอ้ ื่น ความต้องการต่าง ๆ ต้องอยู่ใน
ระดับที่ควบคุมได้ คือ ระดับศีล ไม่ไปละเมิด
ผู้อื่ น ศี ล เป็ นหลั ก การควบคุ ม พฤติ ก รรม
เป็ นมาตรฐานของอารยชนด้านความสัมพันธ์
ทางสังคม
2) สมาธิ คือ การบรรเทาความโกรธ
(The reduction of Kodha) เป็ นการบรรเทา
ความโกรธที่คุกรุ่ นอยู่ในจิตใจด้วยการปฏิ บตั ิ
อบรมสติ ขันติ เมตตา ในระดับสมาธิ ตามหลัก
จิตวิทยาเป็ นขั้นความต้องการที่สูงขึ้ น ได้แก่
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การเป็ นที่ยอมรับ การพัฒนาจิตใจให้เป็ นผูม้ ี
คุ ณธรรม จริ ยธรรมในการบรรเทา ขั้นสมาธิ
นั้นเป็ นการบรรเทาไม่ใ ห้กิ เ ลสเกิ ด ชัว่ ขณะ
ผู ท้ ี ่ท าได้ใ นระดั บ บรรเทาความโกรธนั้ น
ต้องเป็ นผูท้ ี่มีความประพฤติทางกายดี เรี ยกว่า
เป็ นผูม้ ี ศี ล ธรรมจึ ง จะสามารถฝึ กหัด พัฒ นา
จิ ต ใจได้ดัง นั้น จึ ง ได้ รั บ การยอมรั บ ว่ า เป็ น
ผูม้ ีจริ ยธรรม เป็ นการพัฒนาจิตใจเพื่อบรรเทา
กิเลส เป็ นมาตรฐานของอารยชนทางคุณธรรม
3) ปั ญ ญา คื อ กาจัด ความโกรธ (The
eradication of Kodha) เป็ นการกาจัดความโกรธ
ที่ ย งั หลงเหลื อ อยู่ ใ นจิ ต ใจด้ ว ยปั ญ ญา ด้ว ย
การพัฒ นาปั ญ ญาหรื อ การปฏิ บ ัติ อ บรมสติ
ขันติ เมตตา ด้วยปั ญญา ปั ญญาเป็ นกุศลธรรม
ตรงข้ามกับอวิชชา คือ ความไม่รู้ เมื่อมีปัญญา
จึ ง จะสามารถเข้า ใจตนเองได้อ ย่ า งแท้จ ริ ง
ตามหลั ก ศาสนาพุ ท ธต้ อ งเป็ นปั ญญาใน
อริ ย มรรคเท่ า นั้น ในระดับ วิปั ส สนาปั ญ ญา
ในการก าจั ด ความโกรธต้ อ งอาศั ย ปั จจั ย
จากศีล และสมาธิ จึงจะสามารถเจริ ญปั ญญา
เพื่อกาจัด อวิชชา คือ ความไม่รู้ ที่เป็ นรากฐาน
ของโทสะได้ การก าจัดอวิช ชาท าให้ ม นุ ษ ย์
เป็ นอิสระจากความไม่รู้ ดังนั้น ปั ญญาจึงเป็ น
มาตรฐานของอารยชนในการดารงชีวิตอยูด่ ว้ ย

ปั ญญาเป็ นอิสระสงบจากกิเลส
การพัฒนาจิตมีความสาคัญต่อการพัฒนา
ทางกายเป็ นที่ ย อมรั บ ทั้ง ในด้ า นจิ ต วิ ท ยา
และในทางพระพุ ท ธศาสนา จึ ง กล่ า วได้ว่ า
เป็ นกระบวนการปฏิ บ ัติ อ บรมทางกายและ
ทางจิ ตเป็ นส าคัญ การจัดการความโกรธใน
ชี วิตประจาวันตามแนวพุทธธรรมนั้นเป็ นใน
ระดับการควบคุ ม อันเป็ นหลักการขั้นศีล ซึ่ ง
พระพุ ท ธศาสนาถื อว่า เป็ นหลัก การละกิ เลส
ขั้น หยาบมิ ใ ห้ แ สดงออกมาทางกาย วาจา
ศีลจึงมี ลกั ษณะเป็ นการควบคุ มกิ เลสที่ แม้จะ
มี อยู่มิ ใ ห้แ สดงหรื อ ปรากฏออกมาภายนอก
คุณธรรมที่จะช่วยทาให้ควบคุมกิเลสดังกล่าว
ซึ่ งในที่น้ ีมุ่งถึงความโกรธ ก็คือ สติ ขันติ และ
เมตตา ประกอบด้ว ยโยนิ โ สมนสิ ก าร โดย
มี กระบวนการคือ เมื่อความโกรธปรากฏ ก็ให้
มี ส ติ ร ะลึ ก รู ้ ว่ า เราก าลัง โกรธแล้ว พิ จ ารณา
(โยนิ โสมนสิ การ) ถึงผลดีผลเสี ยของการโกรธ
หรื อใช้ขนั ติ คื อการที่ จะไม่โกรธ หรื อพยายาม
ไม่โกรธนัน่ เอง แล้วพิจารณาถึ งผลดี ผลเสี ย
ของความโกรธ หรื อใช้เมตตา คื อ ความคิ ด
ในทางปรารถนาดี ต่ อ ผู ้ที่ ท าให้ เ ราโกรธ
เมื่ อ ท าได้เช่ นนี้ ความโกรธก็ จ ะสงบลงหรื อ
ระงับ ได้ชั่วคราว เป็ นการคุ ม ความโกรธได้
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ด้วยคุ ณธรรมเมื่ อจิ ตได้รับ การพัฒนา ท าให้
คุ ณ ภาพของจิ ต ดี ข้ ึ นเป็ นล าดับ การปฏิ บ ัติ
อบรมสติ ตามแนวสติ ปัฏ ฐาน 4 เป็ นหนทาง
ควบคุ ม บรรเทา และก าจัด ความโกรธได้
ถึ ง แม้ย งั ก าจัดความโกรธไม่ ไ ด้อย่า งสิ้ นเชิ ง

แต่อย่างน้อยก็สามารถดาเนิ นชี วิตประจาวัน
ได้อย่างมีความทุกข์นอ้ ยลง มีสติ ขันติ เมตตา
มากขึ้ นจัด ได้ว่า เป็ นผูม้ ี คุ ณ ธรรมเรี ย กได้ว่า
เป็ นกัลยาณบุคคล
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