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“ความอิจฉา” คือ ความรูส้ กึ ทีไ( ม่อยากเห็นคนอื(นได้ดกี ว่า ได้ลาภมากกว่า มีช(อื เสียงมากกว่าและทนไม่ได้เมื(อ
ผิดหวัง เกิดความรูส้ กึ กระวนกระวาย กระสับกระส่าย กินก็ไม่เป็ นสุข เห็นเรื(องน่ าสนุ กกลายเป็ นทุกข์ไปเสียสิน: และจุด
จบมักลงเอยด้วยเรื(องน่ าเวทนา ความอิจฉานี:เป็ นส่วนหนึ(งของกิรยิ าอาการทีแ( สดงออกทางอารมณ์ซง(ึ ฝั งตัวหลบซ่อน
อยู่ภายในสายเลือดของมนุษย์ ความอิจฉานี:เป็ นอาการนามไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรับรูไ้ ด้โดยการแสดงออก
ทางพฤติกรรมของบุคคลทีต( กอยู่ใต้อทิ ธิพลของอารมณ์ชนิดนี:ครอบงํา มนุ ษย์เราเคยชินกับพฤติกรรมของความอิจฉา
ทัง: จากตนเองและจากผูอ้ (นื จนกลายเป็ นเรื(องปกติ ความอิจฉานัน: ก่อให้เกิดโทษและผลเสียมากมาย ดังซึง( ปรากฏตามที(
ต่างๆ จากการได้ยนิ ได้ฟังจากสือ( ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นทีวี วิทยุหรือหนังสือพิมพ์ รวมถึงการบอกเล่า
จากพฤติกรรมดังกล่าวนี: ได้ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่ผูศ้ กึ ษาในการสืบค้นหาลักษณะอาการ สาเหตุ โทษ
และทางแก้ไขของอาการนามชนิดนี: ทางผูศ้ กึ ษาจึงได้ตงั : ประเด็นศึกษาในหัวข้อ ได้แก่ คําจํากัดความของความอิจฉา
ลักษณะอาการของความอิจฉา รวมถึงมูลเหตุ ผลของอาการและวิธแี ก้ไข
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, ความอิจฉา

Abstract
The term “jealousy” is an emotion which typically refers to the thoughts and feelings of insecurity,
fear, concern, and anxiety over an anticipated loss or status of something of personal value, particularly in
reference to a human connection. This emotion is one of our manners. Jealousy isn't something we have
much control over. In truth, it is a natural, instinctive emotion that everyone experiences at one point or
another. The problem with jealousy is that it masks other feelings and attitudes that are even more hurtful to
us and those closest to us. Its intensity is often shielding deep-seated feelings of possessiveness, insecurity
or shame. People are familiar with it because it happens inside their own minds and they also feel it from the
others. Jealousy can lead to many disadvantages toward oneself as well as other people, which are always
shown on TV, newspaper and radio. Jealousy itself can take on a sort of wicked presence in our lives.
Actions taken on its behalf have been known to crush a budding romance, slowly erode a longstanding union
or even lead to serious abuse. The objective of this study is to describe characteristics, causes,
disadvantages and suggestions.
Key words: management, jealousy.
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บทนํา
ความอิจฉา ไม่ใช่อาการทีผ( คู้ นพึงปรารถนา เพราะย่อมไม่มใี ครต้องการเห็นสภาพหน้าตาทีบ( ง(ึ ตึงและบูดเบีย: ว
ของตน แต่เมื(อถูกอํานาจแห่งความอิจฉาริษยาครอบงํา คนเราก็มกั หลงลืมภาวะทีเ( ป็ นปกติของตนไปเสียสิน: ตามอํานาจ
แห่งความโลภ โกรธ หลง ซึ(งอํานาจของอาการนามทัง: 3 ประการนี:ได้เข้ามาบดบังสติและปั ญญา นํ าไปสู่การไม่
สามารถระงับ ยับยัง: ชังใจ
( ใคร่ครวญ หรือตรึกตรอง และเมื(ออาการอิจฉาเกิดขึน: ก็จะนํามาซึง( ความรูส้ กึ เกลียด หรือไม่
พอใจที(ปะทุขน:ึ ภายในจิตใจแล้วส่งผ่านไปยังใบหน้า ใบหน้าที(เคยผ่องใสกลับกลายเป็ นสภาพที(ตรงกันข้ามไปอย่าง
สิน: เชิง
ความอิ จฉา คืออะไร (What is Envy or Jealousy) คําว่า “อิจฉา” เป็ นคําไทยทีเ( พีย: นมาจากภาษาบาลีว่า
“อิสสา” ตรงกับภาษาสันสกฤตว่า “อีรษิ ยา” และกลายมาเป็ น “ริษยา” เมื(อทําหน้าที(เป็ นคํานาม จะแปลว่า “ความ
รังเกียจ ความชิงชัง ความปองร้าย” และเป็ นคํากริยา แปลว่า มีใจรุ่มร้อนเมื(อเห็นคนอื(นได้ดี หรือดีกว่าตน ทนไม่ได้ รับ
2
ไม่ได้ ต้องการเอาชนะโดยการฝั กใฝ่ ไปในทางเลวร้าย
อิสสา หมายถึง ความริษยา เป็ นสภาวธรรมทีม( จี ริง เกิดขึน: จริงตามการสังสมของแต่
(
ละบุคคล ความริษยาเป็ น
อกุศลฝ่ ายโทสะ เพราะว่า ขณะใดทีเ( กิดความริษยาขึน: ขณะนัน: ย่อมเกิดความไม่ชอบใจ ไม่พอใจ มีความขุ่นข้องหมอง
ใจ ในเมื(อเห็นบุคคลอื(นได้ลาภ ได้สกั การะ ได้ความเคารพ ได้ความนับถือ ได้รบั การกราบไหว้บูชา ดังนัน: จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า เมื(อเห็นบุคคลอื(นได้ดแี ล้วทนไม่ได้ ไม่ต้องการให้บุคคลอื(นได้ดี นี(แหละคือลักษณะของความริษยา ซึง( เมื(อ
ถูกครอบงํามักทําให้จติ ใฝ่ ต(ํา จัดเป็ นพวกอกุศลจิต อาวุธร้ายของพวกพาลชน

ลักษณะของความอิ จฉา (Trait of Envy or Jealousy)
ความอิจฉามีลกั ษณะดังต่อไปนี: คือ
1. รูส้ กึ เป็ นทุกข์เมื(อเห็นคนทีต( นไม่พงึ ประสงค์มคี วามสุข
2. ไม่อยากเห็นคนอื(นได้ดกี ว่าตน
3. มีความรูส้ กึ อึดอัด ร้อนใจเมื(อเห็นคนอื(นดีกว่า เหนือกว่า
4. ทนไม่ได้ เมื(อเห็นคนทีต( นไม่ชอบลํ:าหน้า เกินหน้า
5. รูส้ กึ ยินดีจนออกนอกหน้า เมื(อเห็นผูท้ ต(ี นไม่ชอบเพลีย( งพลํ:า
6. รูส้ กึ มีความสุข เมื(อเห็นคนอื(นทีต( นไม่ชอบ มีความทุกข์
7. รูส้ กึ อึดอัด รันทด หดหู่ จนถึงขัน: กินไม่ได้ นอนไม่หลับ เมื(อหาทางออกไม่ได้กจ็ ะพาลพาหาเหตุ
8. เมื(อจนตรอกอาจถึงขัน: หาทางออกในทางทีผ( ดิ ๆให้กบั ตนเอง
9. จุดจบมักลงเอยด้วยหายนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ(ง
10. นําความเสือ( มเสียทัง: เกียรติยศและชื(อเสียงมาให้
อิสสา (อิจฉา) และริษยา คือ อาการเป็ นทุกข์กบั สมบัติของคนอื(น ถือเป็ นอกุศลธรรมประเภทหนึ(งที(มลี าภ
สักการะ ความเคารพ ความบูชา และการนับถือของบุคคลอื(นเป็ นอารมณ์ กล่าวคือ ผูท้ ม(ี คี วามริษยา เมื(อเห็นผูอ้ (นื ได้รบั
สมบัติ ได้ลาภสักการะ ได้รบั ความเคารพ บูชาและนับถือเหนือกว่าตน ก็จะเกิดอาการอึดอัด รันทด หดหู่ ท้อแท้ ทน
ไม่ได้ ตีโพยตีพาย เสียใจ เป็ นทุกข์ ไม่พอใจ ก่นด่า ว่ากล่าว เป็ นต้น ซึง( อาการเหล่านี:กค็ อื ความไม่อยากให้คนอื(นได้ดี
นันเอง
(

2

พจนานุ กรมไทย-ไทย, ข้อ 3 ในมละ 7 ข้อ 9 ในอุปกิเลส 16.

สาเหตุที@ทาํ ให้เกิ ดความอิ จฉา (Causation of Envy or Jealousy)
ตามหลักปฏิจจสมุปปาท ไม่มสี งิ( ใดสิง( หนึ(งทีเ( กิดขึน: เองได้ตามลําพัง สิง( หนึ(งจะเกิดขึน: ได้กจ็ ะต้องอาศัยอีกสิง(
หนึ( งเป็ นปั จจัย ช่ว ยทํา ให้เ กิด ขึ:น สิง( ใดสิ(งหนึ( งที(เ กิด ขึ:น ก็ด้ว ยมีปั จจัย 2 ประการอาศัย ซึ(งกันและกัน ทํา ให้เ กิด ขึ:น
เช่นเดียวกับมนุ ษย์และสัตว์ทจ(ี ะขยายพันธุใ์ ห้เกิดลูกหลานขึน: มาได้ ก็ต้องผ่านการผสมพันธุจ์ ากบิดามารดา หรือสัตว์
ตัวผูต้ วั เมีย พืชพันธุ์ ธัญญาหารและผลาผลทัง: หลายก็เช่นเดียวกัน จะผลิดอกออกผลขยายพันธุส์ บื ต่อไปได้กต็ ้องอาศัย
การผสมพันธุจ์ ากเกสรตัวผูแ้ ละตัวเมียจึงจะเกิดขึน: มาได้ สําหรับความอิจฉาจะเกิดขึน: ก็โดยอาศัยสมบัตขิ องคนอื(นเป็ น
เหตุ เป็ นตัวแปร ทําให้เกิดอคติ
ในสักกปั ญหสูตร แสดงไว้ว่า ความริษยาและความตระหนี(มอี ารมณ์อนั เป็ นทีร( กั และไม่เป็ นทีร( กั เป็ นแดนเกิด
เมื(ออารมณ์อนั เป็ นทีร( กั ยังมีอยู่ฉันใด ความริษยาและความตระหนี(กย็ ่อมมีอยู่ฉันนัน: อิสสา เกิดขึน: และดับไป สลับกับ
อารมณ์อ(นื ๆอยู่ตลอดเวลา แต่เมื(ออิสสาเกิดขึน: ทีไร เราก็มคี วามทุกข์ อึดอัด ร้อนรน ไม่ต้องการมีความรูส้ กึ แบบนัน:
เพราะมันส่งผลทําให้เราเป็ นคนทีน( ่ารังเกียจ และดูเห็นแก่ตวั เป็ นทีส( ดุ
อกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็ นประเภทใดก็ตาม เมื(อเกิดขึน: แล้ว ย่อมเป็ นสิง( ทีน( ่ ารังเกียจทัง: นัน: มีทางเดียวทีจ( ะต้อง
ขจัดขัดเกลาอกุศลให้เบาบางลงได้ คือ การเจริญภาวนา ศึกษาอบรมธรรมะ ให้เกิดปั ญญาเพื(อให้เข้าใจถูกต้องและเห็น
ถูกต้องตามสภาพทีเ( ป็ นจริง โดยเข้าใจว่า สิง( ใดดีหรือ ไม่ดี สิง( ใดควรหรือไม่ควร ให้รูว้ ่าสิง( ใดเป็ นกุศล สิง( ใดเป็ นอกุศล
เพราะว่าหากทําในสิง( ที(เป็ นกุศล ผลดีก็จะบังเกิดแก่ผู้ทํา ถ้าทําในสิง( ที(เป็ นอกุศล ผลร้ายก็จะบังเกิดขึน: แก่ผู้กระทํา
เช่นเดียวกัน ถ้าสามารถทําความเข้าใจถึงสภาพทีแ( ท้จริง ตามความเป็ นจริงแล้ว ความโกรธ ความขุ่นข้องหมองใจ
ความอิจฉา ริษยา ก็จะค่อย ๆ ทุเลาเบาบางลงได้ตามกําลังสติปัญญาไม่มากก็น้อย (ผูท้ จ(ี ะละความอิจฉาริษยาได้โดย
เด็ดขาด ต้องเป็ นพระอริยบุคคลขัน: โสดาบันขึน: ไป)
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมเพื(ออนุเคราะห์ให้พุทธบริษทั มีความประพฤติชอบ ประพฤติดงี าม งามทัง:
ภายนอกทัง: ภายใน งามทัง: ทางกาย วาจาและใจ นอกจากนี: หากผูใ้ ดเคยได้รบั การสังสมอบรมมาในเรื
(
(องของความมี
เมตตาด้วยแล้ว ก็ยงิ( เป็ นการง่ายทีจ( ะเสริมสร้างจิตใจให้มแี ต่ความโอบอ้อมอารี เอือ: เฟื: อเผื(อแผ่ มีความปรารถนาดีต่อ
ผูอ้ (นื ทัง: ต่อหน้าและลับหลัง อกุศลธรรมฝ่ ายอิจฉาริษยาก็จะเบาบางและมักจะไม่เกิดขึน: กับบุคคลนัน:
ดังนัน: หลักธรรมฝ่ ายกุศลทัง: หลาย ผู้ท(รี กั ความสงบและฝั กใฝ่ ในคุณงามความดี ควรจะสังสมอบรมเจริ
(
ญ
ภาวนาให้เกิดให้มขี น:ึ ในชีวติ ประจําวัน ทําชีวติ ตนให้เปี( ยมล้นไปด้วยความสงบสุขปราศจากความขลาด หวาดระแวง ให้
จิตใจคงซึง( ความสงบเยือกเย็นด้วยอานิสงค์แห่งการเจริญเมตตาธรรม แตกต่างจากบุคคลทีฝ( ั กใฝ่ ในธรรม ฝ่ ายอกุศลที(
ต้องใช้ชวี ติ อยู่ดว้ ยความหวาดระแวง ระวังภัยอยู่เสมอ เพราะว่ากรรมชัวย่
( อมนําแต่ความทุกข์มาให้นนั : เอง
บางคนอาจจะไม่รูต้ วั ว่า ตนกําลังเกิดขึน: ซึง( ความอิจฉา ทราบแต่ว่าเมื(อเห็นคนที(เราไม่ชอบหน้า ก็ไม่อยาก
เสียเวลาพูดจาปราศรัยด้วย มีแต่อยากจะหลบหน้าหรือหนีไปให้พน้ การมีความรังเกียจก็หมายถึงการมีทฏิ ฐิมานะ มี
ความตระหนี( ไม่อยากเสียเวลากับการสนทนาพาทีคบค้าสมาคม ถ้าคนเรามีลกั ษณะแบบนี:กจ็ ะเป็ นการเอือ: ต่อการให้
เกิดความอิจฉาได้ง่าย เพราะว่าเป็ นธรรมฝ่ ายอกุศลด้วยกัน คือถ้ามีความโลภก็จะก่อให้เกิดความโกรธและความหลง
ติดตามด้วยธรรมสหาย คือ อิจฉา ริษยา รังเกียจ นินทา อาฆาตและพยาบาทในทีส( ุด แต่อย่างไรก็ตาม ทุกเรื(องทุก
ปั ญหาย่อมมีทางออกและสามารถแก้ไขได้ ซึง( วิธแี ก้จะได้อธิบายไว้ในหัวข้อต่อไป

สรุป
ในความเป็ น จริง แล้ว มนุ ษ ย์มีค วามอิจ ฉาริษ ยาทุ ก คน ปริม าณมากน้ อ ยแตกต่ า งกัน ไป ถ้า ใครมีม ากจะ
แสดงออกจนเห็นได้ชดั และเมื(อแสดงออกบ่อย ๆ ก็เข้าข่ายเป็ นนิสยั เป็ นสันดานอิจฉาริษยา ถ้ามาอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม
ก็จะเข้าข่ายเป็ นอันธพาล พร้อมจะแสดงความก้าวร้าว ทําลาย ทําร้ายบุคคลทีเ( ขาอิจฉาริษยาได้ง่าย
ความอิจฉา : เป็ นความรูส้ กึ ทีไ( ม่อยากเห็นคนอื(นได้ดี กลัวว่าเขาจะดีเด่นเกินหน้าหรือเท่ากับตน จึงทนไม่ได้

ความริษยา : เป็ นนิสยั ที(เวลาเห็นคนอื(นได้ดแี ล้วทนไม่ได้ มักจะเกิดลักษณะริษยา อาฆาต คือการคิดแค้น
เพราะไม่อยากให้ใครได้ดี เรามักจะใช้คาํ สองคํานี:รวมกัน คือ อิจฉาริษยาตัวอย่างเหตุการณ์และลักษณะของความอิจฉา
ริษยาในชีวติ ประจําวัน ได้แก่
เพื(อนอิจฉาเพื(อน: เมื(อทราบข่าวว่าเพื(อนปลูกบ้านใหม่ และเมื(อได้เห็นว่าบ้านของเพื(อนหรูหราใหญ่โต จะเกิด
ความริษยาว่าทําไมบ้านของเพื(อนนัน: ดีกว่ากว่าบ้านของตน ทําให้ทนไม่ได้ และไม่ตอ้ งการไปบ้านเพื(อนอีก และหาทาง
ว่าเขาไม่ดตี ่างๆนาๆ
พีน( ้องอิจฉากัน (Sibling Rivalry) : การที(พ(นี ้องมีความอิจฉากันนัน: เกิดจากการที(พ่อแม่เลี:ยงดูไม่ดี มีอคติ
ลําเอียงจนเห็นได้ชดั ซึง( พ่อแม่มกั ไม่รตู้ วั ซึง( สิง( นี:สง่ ผลทําให้ลกู ทีโ( ดนลําเอียงกลายเป็ นคนมีลกั ษณะขีอ: จิ ฉา
ความอิจ ฉาริษยาเป็ น เรื(อ งของความก้าวร้าวสันดานดิบ ที(ทําให้มนุ ษ ย์อยู่ร่วมกันได้ยาก ซึ(งตรงข้า มกับ
คุณธรรม ได้แก่ ความรัก ความเมตตา กรุณา มุทติ า และอุเบกขา ทีท( ําให้มนุ ษย์อยู่ร่วมกันได้ดี นิสยั อิจฉาริษยานัน: มี
อยู่ในมนุษย์ปุถุชนทัวไป
( ไม่เว้นแม้ในนักบวชก็ตาม
ท่านปั ญญา นันทภิกขุ เคยให้คําอธิบายของคําว่า "อิจฉาริษยา" ไว้ว่า คําว่า "อิจฉา" หมายถึง "ความอยาก
ได้" เช่น เห็นผูอ้ (นื ขายเต้าฮวยแล้วได้รายได้ดี ก็อยากทําขายบ้าง ส่วน "ริษยา" หมายถึง "ความไม่พอใจ" เช่น เห็นใคร
เขาได้เลื(อนตําแหน่งก็รสู้ กึ ไม่พอใจ ไม่ยนิ ดีดว้ ยและอาจถึงขัน: อยากทําร้ายคนนัน: ๆ
ในสมัยก่อน คําว่า "อิจฉา" จะมาพร้อมกับ "ตาร้อน" คือ "อิจฉาตาร้อน" ส่วน "ริษยา" ก็มาคู่กบั "อาฆาต" คือ
"ริษยาอาฆาต" ซึง( นี(คอื ความหมายของคําว่า "อิจฉาริษยา" ของท่านปั ญญา
การเกิดขึน: ของอาการ "อิจฉา" และ "ริษยา" นัน: แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. แบบอารมณ์เดีย( ว คือ การเกิดขึน: ของ "อิจฉา" หรือ "ริษยา" เพียงตัวใดตัวหนึ(งในจิตใจเท่านัน: เช่น หาก
"อิจฉาตาร้อน" ก็จะเป็ นเพียงความคิดทีต( อ้ งการทําตามบุคคลนัน: ๆ หรือถ้าเกิดในเรื(อง "ริษยาอาฆาต" อารมณ์ทเ(ี ห็นได้
ชัดคือ ไม่ยนิ ดีดว้ ย มีความโกรธเคียดแค้นและอาจเลยเถิดไปถึงคิดจะทําร้ายให้เขาคนนัน: สิน: ไป
2. แบบอารมณ์คู่ คือ "อิจฉาและริษยา" เกิดขึน: พร้อมกัน ซึง( หากผูใ้ ดปล่อยให้อารมณ์คู่น:ีเกิดขึน: ความทุกข์
ทรมานและอันตรายก็ย่อมเกิดขึน: ต่อชีวติ ตนและผูอ้ (นื อย่างหลีกเลีย( งไม่ได้
กล่าวโดยสรุปได้ว่า บุคคลซึง( อยู่กนั ต่างทีต( ่างเวลาก็ลว้ นย่อมมีฐานข้อมูลชีวติ ทีแ( ตกต่างกันออกไป ทําให้การ
เกิดขึน: ของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็ นแบบใดก็ย่อมแตกต่างกันตามไปด้วย3

ตัวอย่างความอิ จฉา (Instance of Envy)
ในสมัยพุทธกาลก็มเี รื(องราวเกีย( วกับความอิจฉาอยู่เป็ นจํานวนมาก แต่ทพ(ี อเห็นเด่นชัดและรูจ้ กั กันแพร่หลาย
ในหมู่ชนชาวพุทธทีเ( คยศึกษาพุทธประวัติ คือ เรื(องนางมาคันทิยาและพระเทวทัตต์
นางมาคันทิ ยาผูกอาฆาตพระพุทธเจ้า (Magandiya’s Revenge to the Buddha) เมื(อพระพุทธองค์เข้าไป
ในกรุงโกสัมพีเมืองหลวงของแคว้นปั ญจาละทีอ( ยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของแคว้นโกศล ทรงถูกเหล่าชนอันธพาลที(
เป็ นพวกมิจฉาทิฐิ ซึง( ได้รบั สินจ้างจากพระนางมาคันทิยาผู้ผูกอาฆาตในพระพุทธองค์ ติดตามด่าว่าเยาะเย้ยด้วย
ประการต่างๆ จนท่านพระอานนท์ทนฟั งไม่ไหว ได้กราบทูลพระพุทธองค์ว่าควรจะเสด็จหนีไปเมืองอื(นเสีย แต่พระพุทธ
องค์ไม่ทรงเห็นด้วย ทรงตรัสว่า เรื(องเกิดขึน: ทีไ( หนก็ควรทําให้สงบทีน( นั : เสียก่อนจึงค่อยไปทีอ( (นื
มูล เหตุ ท(ีน างมามาคัน ทิย าผูก อาฆาตพระพุ ท ธเจ้า เกิด จากเมื(อ ตอนที(พ ระพุ ท ธองค์เ พิ(ง ตรัส รู้ใ หม่ ๆ
พระพุทธเจ้าทรงเสด็จไปโปรดแสดงธรรมแก่บดิ าและมารดาของนางมาคันทิยา ซึง( นางมาคันทิยาในตอนนัน: ยังเป็ นเด็ก
รุ่น เมื(อบิดามารดาของนางมาคันทิยาเห็นรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้า จึงประสงค์จะยกลูกสาวให้เป็ นภรรยาพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าจึงตรัสทํานองว่า อย่าประสงค์ยกลูกสาวให้พระองค์เลย เพราะแม้แต่ปลายเล็บ พระองค์กไ็ ม่พง(ึ ประสงค์ท(ี
3

วิทยา นาควัชระ, หนังสือพิ มพ์แนวหน้ า, ฉบับวันจันทร์ ที( 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555.

จะมอง ความสวยเป็ นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกซึง( ห่อหุม้ ของโสโครกคือ นํ:ามูก นํ:าลาย อุจจาระและปั สสาวะเอาไว้ นาง
มาคันทิยาได้ฟังดังนัน: จึงโกรธแค้นและผูกอาฆาตมาตัง: แต่นัน: แต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้บดิ านางมาคันทิยา
บรรลุเป็ นพระอนาคามี ส่วนมารดาบรรลุเป็ นพระโสดาบัน หลังจากนัน: นางมาคันทิยาก็ได้มาอาศัยอยู่กบั น้า ในกรุง
โกสัมพีน:ี น้าของนางเห็นว่า นางมีรูปสดสวยสมควรแก่พระราชา จึงยกนางมาคันทิยาให้กบั พระเจ้าอุเทน และด้วย
ความหลงในรูป พระเจ้าอุเทนจึงแต่งตัง: ให้เป็ นมเหสีอกี องค์หนึ(ง และเมื(อนางทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเมือง
โกสัมพี นางจึงเริม( ระบายความอาฆาตดังทีก( ล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าในเมืองนี:จะมีปัญหาดังทีก( ล่าวมา แต่พระพุทธองค์ก็
ทรงแสดงพระสัทธรรมต่อไป4
พระเจ้าอุเทน ยังมีมเหสีอกี องค์ คือพระนางสามาวดี พระนางสามาวดีมขี า้ ทาสอยู่คนหนึ(งชื(อ นางขุธชุตตรา
เป็ นคนทีต( ้องไปจัดซื:อดอกมะลิให้กบั พระนาง และก็จะแอบยักยอกเงินส่วนหนึ(งเก็บไว้ คือซือ: ดอกมะลิไม่เต็มจํานวน
เป็ นประจํา วันหนึ(งคนขายดอกมะลิกล่าวชวนนางขุธชุตตราให้ทาํ บุญกับพระพุทธเจ้า นางขุธชุตตราจึงอยู่ถวายทานแก่
พระพุทธเจ้า และได้ฟังธรรมทีพ( ระพุทธองค์ทรงแสดงแจกแจงอย่างละเอียด เมื(อสิน: สุดการแสดงธรรมนัน: นางก็ได้บรรลุ
เป็ นโสดาบัน และเมื(อนางจะกลับไปในวัง นางก็ตอ้ งซือ: ดอกมะลิกลับไปด้วย แต่คราวนี:นางละอายใจทีจ( ะซือ: ดอกมะลิไม่
เต็มจํานวนเพราะเป็ นพระโสดาบันแล้ว นางจึงซือ: ดอกมะลิเต็มจํานวน แล้วเอาไปให้พระนางสามาวดี พระนางสามาวดี
เมื(อเห็นว่าวันนี:มดี อกมะลิมากกว่าปกติ จึงถามนางขุธชุตตราว่า ทําไม่วนั นี:มดี อกมะลิมากกว่าปกติ นางขุธชุตตราก็
บอกตามความเป็ นจริงว่า นางมีความละอายตัวเองทีแ( อบยักยอกเงิน โดยซือ: ดอกมะลิไม่เต็มจํานวน แต่วนั นี:ซอ:ื มาเต็ม
จํานวนเงิน พระนางสามาวดีจงึ ถามว่า ทําไมจึงเกิดมีความละอาย นางขุธชุตตราจึงตอบว่า ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า
มา ด้วยธรรมนัน: นางจึงเกิดความละอายต่อบาป และไม่ตอ้ งการทําบาปอีก
พระนางสามาวดีมคี วามสนใจจึงกล่าวว่า อย่างนัน: ท่านจงบอกธรรมทีพ( ระพุทธเจ้าแสดงให้เราฟั ง นางขุธชุตต
รากล่าวว่า อย่างนัน: ขอให้พระนางจัดสถานทีใ( ห้เหมาะกับการกล่าวธรรม ส่วนข้าทาสบริวารถ้าประสงค์ฟังธรรมก็ให้มา
ประชุมรวมกัน แล้วระหว่างทีจ( ดั ทีแ( ละรวมคนกันอยู่ นางขุธชุตตราก็ขอไปอาบนํ:าแต่งตัวเพื(อให้เหมาะกับการแสดง
ธรรม
พระนางสามาวดีได้เรียกให้บริวารของพระนางมาฟั งธรรมทัง: หมด 500 คน หลังจากนัน: นางขุธชุตตราก็แสดง
ธรรมทีพ( ระพุทธเจ้าแสดงไว้ดแี ล้ว เมื(อจบการแสดงธรรมนัน: พระนางสามาวดีและเหล่าบริวารก็บรรลุเป็ นพระโสดาบัน
ทัง: หมด หลังจากนัน: เหล่าบริวารทัง: หลายของพระนางสามาวดี จึงตัง: ให้นางขุธชุตตราไม่ต้องทําหน้าทีอ( ะไร เพียงแต่ให้
ไปเข้าเฝ้ าพุทธเจ้าหรือมหาสาวกเป็ นประจํา แล้วฟั งพระธรรมทีแ( สดงทัง: หมด แล้วกลับมาถ่ายทอดกับพวกเขาเหล่านัน:
ต่อมาภายหลังนางขุธชุตตราจึงได้เป็ นเอคคทัตคะฝ่ ายอุบาสิกาทีจ( ดจําพระธรรมได้เป็ นเลิศ หลังจากนัน: พระนางสามา
วดีและเหล่าข้าทาสบริวารยิง( ศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า จึงทําให้พระนางมาคันทิยาพุ่งความอาฆาตต่อพระนางสามาวดี
มากยิง( ขึน: เพราะไปศรัทธาและบูชากับบุคคลทีน( างเกลียด และทัง: ยังมีสวามีคนเดียวกัน ส่วนมเหสีอกี คนหนึ(งของพระ
เจ้าอุเทนคือพระนางวาสุลทัตตา (พระเจ้าอุเทน มีมเหสี 3 องค์) ซึง( เป็ นราชธิดาของพระเจ้าจัณฑปั ทโชต แห่งกรุงอุเชนี
แคว้นอวันตี ซึง( อยู่ตดิ กับแคว้นวังสะทางทิศตะวันตกเฉียงไต้ พระนางวาสุลทัตตาเมื(อได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็
บรรลุเป็ นโสดาบันแต่หาได้มบี ทบาททีน( างมาคันทิยาต้องชิงดีชงิ เด่นกับพระนางไม่
พระนางมาคันทียาใส่ร้ายพระนางสามาวดีโดยเอางูเห่าใส่ในรูพณ
ิ ของพระเจ้าอุเทน แล้วปิ ดปากรูพณ
ิ ด้วย
ดอกไม้ เมื(อพระเจ้าอุเทนไปประทับอยู่กบั พระนางสามาวดี พระนางมาคันทิยาได้ทําทีไปเข้าเฝ้ าแล้วหยิบเอาดอกไม้
ออกจากรูพณ
ิ ขณะทีพ( ระองค์เผลอ เมื(อพระเจ้าอุเทนเห็นงูออกมาจากรูพณ
ิ ก็ตกใจกลัว พระนางมาคันทิยาจึงทูลยุว่า
พระนางสามาวดีและเหล่าบริวารมีแผนจะปลงพระชนม์พระองค์
พระเจ้าอุเทนจึงสังจั
( บพระนางสามาวดีและเหล่าบริวารไปประหาร โดยใช้ลูกธนูอาบยาพิษเพื(อประหาร พระ
นางสามาวดีจงึ บอกกับเหล่าบริวารให้แผ่เมตตาแก่พระเจ้าอุเทนและทหารเหล่านัน: เมื(อพระเจ้าอุเทนยกศรขึน: ง้างเพื(อ
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ยิงลูกธนูไปยังพระนางสามาวดี แต่ไม่สามารถง้างหรือปล่อยธนูไปได้ ค้างเกร็งสันอยู
( ่อย่างนัน: จนพระเจ้าอุเทนเกิดค
วามกลัวขึน: มาอย่างสุดกําลัง ต้องเอ่ยปากขอให้พระนางสามาวดียกโทษให้กบั พระองค์ดว้ ย พระนางสามาวดีจงึ เข้ามา
ใกล้พระเจ้าอุเทน แล้วจึงกล่าวยกโทษให้ พระเจ้าอุเทนจึงขยับตัวเองและลดธนูลงได้ และในตอนหลัง พระนางสามาวดี
ได้พาพระเจ้าอุเทนเข้าเฝ้ าพระพุทธเจ้า พระเจ้าอุเทนเมื(อได้ฟังธรรม ก็มคี วามศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแสดงตนเป็ น
อุบาสก (ยังเป็ นปุถุชน) ต่อมาในภายหลังพระนางสามาวดีเป็ นเอตทัคคะฝ่ ายอุบาสิกาผูม้ ปี กติอยู่ดว้ ยเมตตาเป็ นเลิศ
เป็ นอันว่าพระนางมาคันทิยาไม่สามารถกําจัดพระนางสามาวดีได้ แต่กจ็ อ้ งหาโอกาสอยู่ตลอดเวลาเพราะความอาฆาต
พระนางมาคันทิยาได้สบโอกาส เมื(อพระนางสามาวดีสร้างปราสาทหลังใหม่และเข้าไปอยู่ทป(ี ราสาทนัน: พร้อม
ด้วยบริวาร พระนางมาคันทิยาจึงสังให้
( น้าและเหล่าญาติพร้อมทัง: นักเลงทีจ( า้ งมา ทําการปิ ดประตูปราสาทไม่ให้ออกมา
ได้ แล้วทําการวางเพลิงเผาปราสาทนัน: ในเวลากลางคืน พระนางสามาวดีและเหล่าบริวารจึงถูกไฟเผาจนสิน: ชีพ เมื(อ
พระเจ้าอุเทนได้ทราบก็บงั เกิดความเสียใจและเศร้าโศกเป็ นอย่างยิง( เพราะพระองค์เห็นคุณของพระนางสามาวดีและ
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า แต่ตอ้ งข่มใจไว้เพราะประสงค์หาผูท้ ว(ี างเพลิง พระองค์จงึ ประกาศออกไปว่า ผูใ้ ดทีว( างเพลิงปลง
พระชนม์พระนางสามาวดี จะได้รบั รางวัล เพราะพระนางสามาวดีประสงค์จะปลงพระชนม์พระองค์หลายครัง: พระนาง
คันทิยาพอได้ทราบดังนัน: จึงกล่าวว่า พระนางเองพร้อมทัง: ญาติช่วยกันวางเพลิง พระเจ้าอุเทนจึงให้พระนางมาคันทิยา
รวบรวมญาติและนักเลงทัง: หลายทีช( ่วยกันวางเพลิงมาเฝ้ าพระองค์ แล้วพระองค์กจ็ บั ทัง: หมดไว้ และรับสังให้
( องครักษ์
ขุดหลุมใหญ่แล้วจับพระญาติและเหล่าอันธพาลทัง: หมดโยนลงในหลุมแล้วฝั งกลบตายจนหมดสิน: ส่วนนางมาคันทิยา
พระองค์กท็ รงสังให้
( กรอกปากด้วยนํ:ามันเดือดจนตายอย่างเวทนาสมกับความชัวที
( พ( ระนางได้ทํา5 นี( คือ โทษของความ
อิจฉาผูท้ เ(ี กรงกลัวต่อผลของวิบากพึงสังวรณ์ให้มาก

โทษของความอิ จฉาริ ษยา (Demerit of Envy Jealousy)
มนุษย์เราต่างมีองค์ประกอบอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน คือกายและใจ กายประกอบด้วยธาตุส(ี มีสภาพไม่เทีย( งเกิดขึน:
ตัง: อยู่และก็ดบั ไป ส่วนใจเป็ นนามธรรม มีสภาพซัดส่ายไปมาไม่หยุดนิ(ง และโดยความเป็ นจริงแล้ว แม้ว่ากายจะดับ แต่
ใจไม่เคยดับสูญ กลับเคลื(อนย้ายจากกายไปสู่สภาวะใหม่ตามแรงกรรมที(ได้ทําเอาไว้ นอกจากนี: ความแตกต่างที(น่า
พิศวงอีกประการหนึ(งของกายและใจก็คอื กายนัน: แม้จะมีการเปลีย( นแปลงจากเกิดไปสู่ความดับและอีกทัง: เป็ นรูปธรรม
แต่ กลับไม่มีใ ครสามารถบังคับบัญชา หรือโน้ มน้ าวให้เป็ นอย่างที(เราต้องการได้ ผิดกับใจที(เป็ นนามธรรม ไม่อาจ
มองเห็นด้วยตาเปล่า แต่พร้อมทีจ( ะยอมรับการฝึกฝน เมื(อฝึกฝนใจจนกระทังละเอี
(
ยดอ่อน นุ่มนวลควรแก่การงานแล้ว ก็
จะสามารถโน้มน้าวใจได้ตามความต้องการของตน
มีถอ้ ยคําทีเ( ปรตตนหนึ(งกล่าวไว้ใน มัตตาเปติวตั ถุว่า “ฉันได้ทาํ บาปกรรมเอาไว้ จึงไปสูเ่ ปตโลก ฉันอนุโมทนา
ทานทีท( ่านให้แล้ว จึงไม่มภี ยั แต่ทไ(ี หน ขอท่านพร้อมด้วยญาติทุกคน จงมีอายุยนื นานเถิด ขอท่านจงประพฤติธรรมและ
ให้ทานในโลกนี: แล้วจะเข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศก เมื(อท่านกําจัดมลทินคือความตระหนี(พร้อมด้วยรากแล้ว ใครก็ตเิ ตียน
ท่านไม่ได้ จักเข้าถึงโลกสวรรค์ ”
ตามความเป็ นจริงแล้ว เราเกิดมาบนโลกนี: ไม่ได้มาเพื(อเสวยบุญหรือชดใช้กรรมแต่อย่างใด แต่เกิดมาเพื(อสัง(
สมบุญบารมีให้ยงิ( ๆ ขึน: ไป ไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ทาํ มาหากิน หรือเพียงปล่อยชีวติ ให้เพลิดเพลินตามกระแสโลกไปวัน ๆ
เท่านัน: แต่เราต้องสร้างบารมี ในโลกสวรรค์นนั : เป็ นทิพยสถานรองรับการเสวยผลบุญทีไ( ด้กระทําเอาไว้ขณะทีเ( ป็ นมนุษย์
ส่วนในอบายภูมิ เป็ นภพภูมทิ (ตี ้องชดใช้วิบากกรรมที(เคยทําผิดพลาดมาในภพภูมิเหล่านี: ไม่มกี ารทํามาค้าขาย ไร้
การศึกษาเล่าเรียน มีแต่เสวยกรรมทีต( นเองได้สร้างเอาไว้ในอดีตชาติเท่านัน: แต่ผคู้ นส่วนใหญ่ แม้ได้โอกาสกลับมาเกิด
เป็ นมนุษย์แล้ว ก็ยงั ไม่ตระหนักรูว้ ่า เกิดมาภพชาติน:ีตอ้ งทําอะไรบ้าง เกิดมาทําไม ตายแล้วจะไปทีใ( ด เมื(อไม่ทราบก็ทาํ
ให้พลัง: พลาดไปทําบาปอกุศล เป็ นเหตุให้ตอ้ งพลัดตกไปในอบายภูมอิ กี ครัง: แล้วครัง: เล่า
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มีเรื(องทีเ( กิดขึน: ในสมัยพุทธกาลว่า ในกรุงสาวัตถี มีกุฎุมพีผูห้ นึ(ง เป็ นคนมีศรัทธา มีความเลื(อมใส แต่ภรรยา
ชื(อว่า มัตตา กลับไม่มศี รัทธา เป็ นคนมักโกรธ ฝ่ ายสามีกลัวว่าวงศ์ตระกูลจะขาดสูญ เนื(องจากภรรยาเป็ นหมัน จึง
แต่งงานกับหญิงคนใหม่ช(อื ติสสา ภรรยาคนใหม่เป็ นผูม้ ศี รัทธาในพระศาสนา นางจึงเป็ นทีร( กั ทีช( อบใจของสามี ไม่นาน
นักนางก็ใ ห้กําเนิดบุ ตรชายชื(อภูตะ นางทําหน้ าที(เ ป็ นแม่บ้าน คอยอุปัฏ ฐากภิกษุ วนั ละ 4 รูป ด้วยความเคารพ
ส่วนหญิงหมันเป็ นคนชอบอิจฉาริษยา คอยจ้องจับผิดและประทุษร้ายภรรยาคนใหม่อยู่เป็ นประจํา
วันหนึ(ง ภรรยาทัง: สองอาบนํ: าสระผม แล้วยืนผมเปี ยกชุ่มอยู่ กุฎุมพีมคี วามเสน่ หาผูกพันในนางติสสาด้วย
อํานาจคุณความดี ได้ยนื สนทนากับนางด้วยถ้อยคําไพเราะอ่อนหวาน นางมัตตาอดทนต่อเหตุการณ์นัน: ไม่ได้ ถูกความ
ริษยาครอบงํา จึงเอาหยากเยื(อที(กวาดสุมไว้ในเรือน มาโปรยลงบนกระหม่อมของนางติสสา และหาทางทําร้ายนาง
ต่างๆ นานา บางวันก็แอบเอาเสือ: ผ้าของนางติสสาไปซ่อน ทําให้ตสิ สาอุบาสิกาไม่มเี สือ: ผ้าสวมใส่ ต้องเกิดความละอาย
แก่ผคู้ น แต่นางติสสาผูม้ จี ติ ใจงดงามก็อดทนเรื(อยมา
ต่อมา เมื(อนางมัตตาถึงแก่ความตายแล้ว ด้วยแรงกรรมนัน: ทําให้นางไปบังเกิดเป็ นเปรตเปลือยกายไร้เสือ: ผ้า
อาภรณ์ มีสรีระเปื: อนฝุ่ นเพราะแรงกรรมทีอ( จิ ฉานางติสสา ทัวเรื
( อนร่างของนางเปรตมีหดิ ขึน: เต็มไปหมด อีกทัง: แรงกรรม
ทีน( างเอาหมามุ่ยมาโปรยลงบนเตียงนอนของติสสาอุบาสิกา เลยเป็ นเหตุให้นางใช้น:ิวทีม( เี ล็บแหลมคมเกาตามเนื:อตาม
ตัว เลือดไหลเยิม: อยู่ตลอดเวลา
เปรตมัตตาเป็ นผูม้ กี ลิน( กายเหม็นเหมือนคูถ เพราะได้เคยลักของหอม ดอกไม้ และเครื(องลูบไล้ทม(ี คี ่ามากของ
นางติสสาไปทิง: ลงในหลุมคูถ ทีส( าํ คัญก็คอื นางเป็ นเปรตผูห้ วิ โหยไม่มอี าหารตกถึงท้องเลย ได้รบั ความลําบากอย่างยิง(
เพราะทัง: ๆทีท( รัพย์สนิ ในบ้านแม้มอี ยู่มากมาย แต่กไ็ ม่เคยใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์แก่คนอื(น และไม่เคยให้ทานแก่ภกิ ษุ
สงฆ์ มีแต่คอยขัดขวางการทําความดีของนางติสสาเรื(อยมา
คืนวันหนึ(ง นางเปรตมัตตามาปรากฏกายแก่นางติสสา ผู้กําลังอาบนํ:าอยู่หลังบ้าน นางติสสาเห็นจึงถามว่า
“ดูก่อนนางเปรตผูซ้ ูบผอม มีแต่ซโ(ี ครง ท่านเป็ นผูเ้ ปลือยกาย มีรูปร่างน่ าเกลียด มีเนื:อตัวสะพรังไปด้
( วยเส้นเอ็น ท่าน
ต้องไปเสวยวิบากกรรมอันเผ็ดร้อน เพราะกรรมทีท( าํ เอาไว้ในสมัยทีเ( ป็ นมนุษย์ได้ประทุษร้ายต่อตน เมื(อติสสาอุบาสิการู้
ว่า เป็ นเปรตมัตตา ทีเ( คยเป็ นภรรยาร่วมสามีเดียวกันก็เกิดความสงสาร ได้บอกว่า “ตอนนี:กุฎุมพีผูเ้ ป็ นสามีกําลังไปซือ:
กับข้าวทีต( ลาดยังไม่กลับ ขอให้ท่านรออยู่ก่อนเถิด แล้วจะได้พบกับสามี” นางเปรตกล่าวว่า “ฉันเป็ นผู้เปลือยกายมี
รูปร่างน่ าเกลียด ซูบผอม สะพรังไปด้
( วยเส้นเอ็น ขออย่าให้กุฎุมพีได้เห็นฉันเลย” นางติสสาแม้จะเคยถูกนางเปรต
ประทุษร้ายข่มเหงรังแกในสมัยทีย( งั เป็ นมนุ ษย์ แต่กไ็ ม่เคยคิดทีจ( ะผูกอาฆาตพยาบาทตอบต่อนาง ยิง( เมื(อเห็นนางมา
ประสบวิบากกรรมเช่นนี: มหากรุณาก็บงั เกิดขึน: ในใจ จึงบอกเปรตว่า “เพื(อนเอ๋ย ฉันจะนิมนต์พระมาฉันภัตตาหารที(
บ้าน แล้วอุทศิ ส่วนกุศลไปให้ ขอให้เพื(อนเตรียมรับผลทานทีจ( ะบังเกิดขึน: จากการถวายสังฆทานในวันพรุ่งนี:เถิด” ครัน:
แล้วเช้าวันต่อมา นางติสสาได้นิมนต์พระมาจํานวน 8 รูป ให้มาฉันภัตตาหารทีบ( ้าน เมื(อพระท่านฉันเสร็จ ก็ถวายผ้า
ไตรจีวรแก่ภกิ ษุสงฆ์ทุกรูป แล้วอุทศิ ส่วนกุศลไปให้นางเปรต ทันทีทน(ี างอุทศิ ส่วนบุญไปให้ ข้าวนํ:าและเครื(องนุ่ งห่มอัน
เป็ นทิพย์ ก็ได้บงั เกิดขึน: กับนางเปรต จากเดิมทีเ( คยเศร้าหมองก็เปลีย( น เป็ นผูม้ รี ่างกายสะอาด นุ่ งห่มเสือ: ผ้าอาภรณ์อนั
เป็ นทิพย์ประดับด้วยรัตนะอันวิจติ ร เมื(อตกเวลาเย็นก็เข้าไปหานางติสสาทีห( ลังบ้าน
คราวนี:มาในรูปกายใหม่ทาํ ให้นางติสสาจําไม่ได้ จึงถามไปว่า “ดูก่อนเทพธิดา ท่านมีวรรณะงามยิง( นัก ท่านมี
วรรณะเช่นนี: อิฐผลย่อมสําเร็จแก่ท่านในวิมานนี: เพราะกรรมอะไร เมื(อท่านเกิดเป็ นมนุษย์ได้ทาํ บุญอะไรไว้”
มัตตาเทพธิดาผูพ้ น้ จากอัตตภาพเปรต ได้ตอบเพื(อนรักว่า “ฉันชื(อมัตตา เป็ นหญิงร่วมสามีกนั กับท่าน ฉันได้
ทําอกุศลกรรมไว้ จึงจากโลกนี:ไปสูเ่ ปตโลก แต่เพราะฉันอนุโมทนาทานทีท( ่านให้แล้วในหมู่สงฆ์ผูเ้ ป็ นเนื:อนาบุญอันเลิศ
จึงไม่มภี ยั แต่ทไ(ี หน ได้เสวยทิพยสมบัติน:ี ขอท่านพร้อมด้วยหมู่ญาติทุกคน จงมีอายุยนื นานเถิด ขอท่านจงประพฤติ

ธรรม และให้ทานในหมู่สงฆ์ผู้เป็ นทักขิไณยบุคคลเถิด แล้วท่านจะได้เข้าถึงฐานะอันไม่เศร้าโศก ปราศจากธุลี เป็ น
สถานทีป( ลอดภัย ท่านกําจัดมลทินคือความตระหนี(พร้อมด้วยรากแล้ว ทีใ( ครๆไม่อาจติเตียนได้ จักเข้าถึงโลกสวรรค์”6
ทีก( ล่าวมาข้างต้นนี: ก็เป็ นอุทาหรณ์สอนใจให้เราสําเหนียกได้ว่า ความชัวหรื
( ออกุศลกรรมทัง: หลายเป็ นสิง( ทีเ( รา
ควรให้ความสําคัญหรือไม่ การที(จะเอาชนะชําระแค้นให้สาแก่ใจตนเองนัน: มันเป็ นชัยชนะโดยแท้ จริงหรือไม่ สุขชัว(
ข้ามคืน เมื(อเทียบกับทุกข์ยนื นานชัวชี
( วติ มันคุม้ กันหรือไม่ เส้นผมบังตา อวิชชาบังใจ บางคนสอนแต่ให้คนอื(นทําดี แต่
ตนเองทําอัปปรียไ์ ด้สารพัด ตามความเชื(อทางพระพุทธศาสนา การทําความดีและความชัวนั
( น: แม้ว่าจะมีคนรูห้ รือไม่รูก้ ็
ตาม แม้ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่กต็ าม ทัง: สองอย่างมีค่าเท่ากัน เพราะวิบากกรรมได้ทําหน้าที(จดบันทึกไว้แล้วทุกเศษ
เสีย: ววินาที ไม่ว่าท่านจะหลบลีห: นีไปไหนก็ตาม ไม่มที างทีจ( ะหลบลีห: นีวบิ ากกรรมของตนไปได้ และเมื(อเวลานัน: มาถึง
กุศลกรรมทีท( ํามามีพลังอ่อนเบาเมื(อไหร่ อํานาจแห่งอกุศลกรรมทีม( พี ลังมากกว่าก็จะถาโถมจู่โจมเข้ามาเล่นงานทันที
ถ้ายังมีสติ สัมปชัญญะอยู่กม็ กั รูส้ กึ เสียใจกับสิง( ทีต( นได้เคยกระทําลงไป ตรงข้ามกับพวกคนพาลทีม( กั ไม่รสู้ กึ อะไร

วิ ธีเอาชนะ (แก้ ) ความอิ จฉา (How to Overcome Envy)
การทีจ( ะเอาชนะความอิจฉาให้ได้นนั : วิธกี ารหนึ(งต้องหมันอบรมเจริ
(
ญสติปัญญา ภาวนา มีเมตตา มีความเป็ น
มิตรทีด( ตี ่อคนทุกคนทีเ( รามีปฏิสมั พันธ์ทงั : ต่อหน้าและลับหลัง มีมุทติ าจิตยินดีและชื(นชมในคุณงามความดีและกุศลกรรม
ของบุคคลอื(นซึง( จะเป็ นการช่วยบรรเทาให้ความรูส้ กึ อิจฉาเบาบางลง จิตทีใ( ฝ่ ในทางทีเ( ป็ นอกุศลก็จะลดลงเช่นเดียวกัน
คนเราทุกคนต่างก็รู้ดวี ่ากําลังมีความอิจฉาบุคคลอื(นอยู่ แต่เราก็พยายามที(จะระงับยับยัง: ชังใจไว้
(
ไม่ปล่อยให้อาการ
แสดงออกมา พยายามข่มความรูส้ กึ อิจฉานัน: ไว้ดว้ ยเมตตาและมุทติ ากับเขา แต่พฤติกรรมใด ๆ ถ้าไม่ใช่ธาตุแท้ทม(ี อี ยู่
ในกมลสันดานแล้ว แม้แสดงออกไปก็เหมือนเสแสร้งแกล้งทําดีกบั เขา การทีจ( ะเอาชนะความอิจฉานี:ให้ได้ เราจะต้องทํา
ดีให้ได้เท่าทีเ( ราจะทําได้7 คนส่วนใหญ่คงเคยรูส้ กึ อิจฉาใครบางคน เพียงเพราะเห็นความสําเร็จของเขา และมักจะพูดถึง
เหตุผลธรรมดาๆทีท( าํ ให้เขาประสบความสําเร็จ เพื(อทีว( ่าเราจะได้มองข้ามมันไป และรูส้ กึ ดีกบั ตัวเอง อารมณ์ความรูส้ กึ
เช่นนี: เกิดจากสัญชาตญาณของมนุ ษย์ท(พี ยายามปกป้ องตัวเองด้วยการฝั งกลบความบกพร่องและความรู้สกึ ไม่
ปลอดภัย ไม่มนคง
ั ( ไว้ภายในจิตใจ แต่จะมีประโยชน์อะไรกับการกระทําเช่นนัน: เพราะไม่เพียงแต่ความรูส้ กึ อิจฉา
ริษยาจะไม่สง่ ผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื(อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนรอบข้างแล้ว มันยังทําให้
ตัวเราเองรูส้ กึ แย่ไปด้วยและอาจส่งผลร้ายต่อเนื(องไปยังร่างกาย เช่น ทําให้รสู้ กึ อึดอัด แน่นท้อง เป็ นต้น
การจัดการกับอารมณ์อจิ ฉาริษยาและการขจัดรูปแบบความคิดด้านลบออกจากจิตใจ สามารถทําได้ โดย
1. เฝ้ ามองอารมณ์ ริษยา คือ การพยายามควบคุมความรูส้ กึ ตัวเองไม่ให้รูส้ กึ อิจฉาริษยา พยายามไม่ให้
อารมณ์อย่างนัน: หลุดลอยออกมา เมื(อเรารูส้ กึ อิจฉาใครบางคน และปล่อยตัวเองให้อยู่ในอารมณ์นัน: เราก็จะตกเป็ นทาส
ของความรูส้ กึ ดังกล่าวตลอดไป แต่หากเราสามารถสะกดอารมณ์เช่นนัน: ได้ดว้ ยสติ ความอดทน ความอดกลัน: ก็จะทํา
ให้อารมณ์รษิ ยาเริม( ลดน้อยลงได้
2. รักตัวเอง ถ้าเรารักตัวเอง ก็อย่ายอมให้ตนต้องตกเป็ นทาสของความอิจฉาริษยา เพราะเมื(อใดก็ตามทีเ( รา
ตกอยู่ใต้อาํ นาจของมัน มันจะพาเราไปประจานให้อบั อายขายหน้า กล่าวคือ เมื(อใดก็ตามทีค( นอื(นรูว้ ่าเราเป็ นคนทีม( นี ิสยั
ขีอ: จิ ฉา ราศีของเราก็จะตกตํ(าและมัวหมอง
3. เลิ กเปรียบเทียบ เมื(อพบเห็นกิรยิ าอาการของคนบางคน ไม่ว่าจะสบอารมณ์หรือไม่สบอารมณ์กต็ าม ไม่
ควรจะมีการเปรียบเทียบระหว่างบุคคล เพราะการเปรียบเทียบนําไปสูค่ วามอิจฉาริษยา และทัง: สองสิง( นี:ลว้ นปรุงแต่งขึน:
6
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จากจิต บางคราวจิตของมนุษย์อาจจมปลักอยู่กบั การเปรียบเทียบ จนมองไม่เห็นความเป็ นจริง เราจึงจําเป็ นต้องลดการ
เปรียบเทียบลง เพื(อจะได้เห็นทุกสิง( ตามเนื:อแท้ของมัน
4. ค้นหาสิ@ งที@ คกุ คามจิ ตใจ ถามตัวเองและค้นหาว่าอะไรที(ทําให้รู้สกึ หวันไหว
(
เมื(อเห็นบุคคลอื(นดีเด่น
เหนือกว่าเรา มันดูเหมือนว่าพฤติกรรมอย่างนัน: เป็ นภัยคุกคามเรายิง( นัก ยิง( หาทางทีจ( ะเอาชนะเขามากเท่าไหร่ ก็ยงิ( ทํา
ให้เราระทมขมขืน( มากขึน: เท่านัน:
5. จดบันทึก การจดบันทึกข้อคิดลงบนกระดาษ ไม่เพียงเปิ ดโอกาสให้คุณแสดงตัวตนออกมา แต่ยงั เป็ นการ
วางแนวทางเลือกของคุณให้เห็นเด่นชัด เสมือนมองลงมาจากเครื(องบิน ซึง( แลเห็นภาพโดยรวมได้ดกี ว่านัน( เอง จงถาม
ตัวเองว่า “ทําไมฉันถึงรูส้ กึ เช่นนี:”
6. อยู่ในโลกแห่งความเป็ นจริง ถามตัวเองว่า คนทีค( ุณอิจฉานัน: เป็ นภัยคุกคาม ต่อตัวคุณ ต่อความสัมพันธ์
หรือต่อธุรกิจของคุณหรือไม่ สิง( ทีค( ุณกําลังรูส้ กึ หรือทํานัน: สร้างประโยชน์ให้แก่คนทีเ( กีย( วข้องหรือไม่ คุณจะเรียนรูอ้ ะไร
จากสิง( นี:ได้บา้ ง หรือจะได้ประโยชน์อะไรจากสถานการณ์น:ี ถ้ามันทําให้ทุกคนรูส้ กึ ไม่ดแี ละไม่มปี ระโยชน์อะไรต่อคุณ
เลย
7. หาจุดแข็งของตัวเอง สํารวจตนเองดูว่า มีจุดแข็งด้านใดและมีคุณลักษณะพิเศษอะไรทีเ( ป็ นเอกลักษณ์
เช่น มีสมองอันเยีย( มยอดในการคิดคํานวณ สามารถเล่นกีฬาได้ทุกประเภท เป็ นต้น จงเห็นคุณค่าของพรสวรรค์และ
ความสามารถทีค( ุณมีรวมทัง: ให้ความสําคัญกับข้อดีในตัวเองทีค( น้ พบนัน:
8. หันเหความสนใจ บางครัง: เมื(อเราถูกครอบงําด้วยความรูส้ กึ ไม่ดี เพราะเรามัวแต่เน้นความรูส้ กึ ด้านลบ จน
ลืมมองภาพใหญ่ แต่คุณสามารถเปลีย( นสภาพอารมณ์ขณะนัน: ได้ ด้วยการหันเหความสนใจไปยังสิง( อื(นทีแ( ตกต่างโดย
สิน: เชิง เช่น ทําอะไรก็ได้ทไ(ี ม่ให้อารมณ์ของเรายึดติดอยู่กบั สิง( ทีเราไม่พงึ ประสงค์นนั :
8. ถามตัวเอง “นี(เป็ นสิง( ทีเ( ราต้องการจริงๆใช่หรือไม่” ความรูส้ กึ เช่นนี: คือการทีเ( รากําลังให้ความสนใจต่อ
อารมณ์น:ีอยู่ สมมติว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ นัน: ถามตัวเองว่าต้องการเช่นนัน: จริงหรือไม่ แล้วคิดว่าคนอื(นจะรู้สกึ
อย่างไร8
วิธแี ก้ความอิจฉาริษยาทีจ( ะให้ได้ผลนัน: จะต้องขุดรากถอนโคนของมันให้ได้เสียก่อน คือ ความอิจฉาริษยานี:มี
รากเหง้ามาจากตัณหา ความอยากเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดความโลภ และความโลภเป็ นสาเหตุก่อให้เกิดความโกรธและ
หลงตามลําดับ ซึง( เรียกว่าอกุศลมูล 3 ประการ สภาวะทัง: 3 ประการนี:มอี ยู่ในกมลสันดานของมนุ ษย์และสัตว์ทงั : หลาย
ซึง( นําไปสูก่ ารแข่งขันแก่งแย่งชิงดีชงิ เด่นซึง( กันและกันโดยวิธกี ารหลากหลายรูปแบบ ซึง( การทีจ( ะลดและบรรเทาอาการ
เหล่านี:ให้เบาบางและหมดลงได้นัน: จะต้องแก้ด้วย 1) กุศลมูล 3 คือ ไม่โลภ ไม่โกรธและไม่หลง ประพฤติตนพอเพียง
สันโดษ ไม่มกั มากจนเกินไป อคติกจ็ ะไม่รุนแรง 2) พรหมวิหาร คือเมตตา กรุณา มุทติ าและอุเบกขา มีความรักใคร่ ให้
ความสงสารต่อคนอื(น พลอยยินดีเมื(อคนอื(นได้ดี หรือวางตัวเป็ นกลางก็จะเป็ นการทําตนให้เหินห่างความอิจฉาริษยาได้
3) สังคหวัตถุ 4 คือ ทาน ปิ ยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตา ทําตนเป็ นคนใจบุญสุนทาน ใฝ่ ในการให้วตั ถุสงิ( ของและ
แม้แต่ให้อภัยแก่บุคคลอื(น ทําในสิง( ทีเ( ป็ นประโยชน์ และให้ความเสมอภาคกับบุคคลทัวไป
( ประพฤติตนให้สมํ(าเสมอใน
หน้าทีก( ารงาน หากประพฤติได้โดยเด็ดขาดแล้วจะสามารถบรรลุเป็ นพระอริยบุคคลได้ กิเลส และตัณหาทัง: ปวงจะถูก
ขจัดไปเสียสิน:

สรุป
มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มกี เิ ลสด้วยกันทัง: สิน: ต่างแต่ว่าใครจะมีมากหรือน้อยกว่ากันเท่านัน: ก่อนจะคิดเรื(อง
วิธจี ดั การกับความอิจฉานี:จะต้องทราบก่อนว่า ความอิจฉานัน: เป็ นธรรมชาติทเ(ี กิดขึน: เองเราเข้าไปบังคับไม่ได้ ดังนัน:
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ประกายรุง้ , ชวนคิ ดชวนทํา: 9 วิ ธี เอาชนะความอิ จฉาริ ษยา, [ออนไลน์], แหล่งทีม( า:
http://www.manager.co.th/dhamma/viewnews.aspx?NewsID=9540000067754 [24 พ.ค. 2556].

เมื(อเราบังคับให้เกิดก็ไม่ได้กย็ ่อมจะไม่สามารถไปบังคับหรือจัดการให้ดบั หรือหยุดลงไปได้อย่างแท้จริง ทําได้เพียง
บรรเทาให้เบาบางลงได้เท่านัน: เมื(อเราเกิดความอิจฉาริษยาต้องรีบเตือนสติตนเอง โดยพิจารณาให้ชดั เจนว่าความ
อิจฉานัน: มีแต่โทษและทําให้เกิดความเสียหายต่อตัวเรา และยังอาจส่งผลต่อบุคคลอื(นด้วยเช่นเดียวกัน
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