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ผศ.ดร. อภิพธั น วิศษิ ฏใจงาม
อาจารยประจำ วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

กอนอืน่ ตองขอเกริน่ ความหมายแหงคำ ทีไ่ ดตงั้ เอาไวเปนอารัมภบทคำวา ใจ นัยแรก
คำวา ใจ หมายเอาสิง่ ทีอ่ ยตู รงกลางจะเปนรูปทรงลักษณะกลม แบน สีเ่ หลีย่ ม หรือรูปลักษณะ
ใดๆ ก็แลวแต ตรงนัน้ ทานเรียกวา “ใจกลาง” (the middle) อีกนัยหนึง่ ใจ หมายเอาสิง่ ที่
เปนประธาน เปนนามธรรม มองไมเห็น สัมผัสดวยกายไมได ยกเวน “ใจ” ทีม่ าจากคำวา “จิ”
ธาตุ (ภาษาบาลี) ในความกอ ในความคิด สอดคลองตามความหมายอยางชัดเจน คำวา “จิต”
คือธรรมชาติที่รูอารมณ, สภาพนึกคิด, ความคิด, ใจหรือวิญญาณ (mind thought :
consciousness) พระเดชพระคุณพระธรรมปฎก๑ (ประยุทธ ปยุตโฺ ต) หรือ พระพรหมคุณาภรณ
(ปจจุบนั ) ไดอธิบายขยายใหชดั เจน คำวา “ใจ” มีไวพจนหรือบริบททีต่ า งกันเพียงรูป แตมคี วาม
หมายเหมือนกันหรือคลายกัน ใชแทนกันไดหลายคำ เชน มโน, หทัย, บัณฑร, มนายตนะ, มนินทรีย
และวิญญาณ เปนตน คำเหลานีม้ คี วามหมายเกยกัน ไมใชตรงกันโดยสมบูรณ ใชแทนกันไดใน
บางโอกาส มิใชเสมอไป

๑

พระธรรมปฎก (ประยุทธ ปยุตโฺ ต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพ
มหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๓๒๙.
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เมือ่ จัดแบงสภาวธรรมทัง้ หลายเปนประเภททีเ่ รียกวาขันธ ๕ จิตไดแกวญ
ิ ญาณขันธ
แตในคัมภีรอ ภิธรรมยุคตอมา นิยมประมวลสภาวธรรมเขาเปน ๔ อยาง เรียกวา ปรมัตถธรรม
๔ จิตเปนปรมัตถธรรมอยางที่ ๑ สวนคัมภีรอ ภิธรรมอรรถกถาประมวลเรือ่ งจิตทีแ่ สดงไวใน
อภิธรรมปฎกแลวแจงนับสภาพจิตทัง้ หลายไว มีจำนวน ๘๙ หรือโดยพิสดารมี ๑๒๑ เรียกวา
จิต ๘๙ หรือ ๑๒๑ ดังพุทธภาษิตวา
“มโนปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา
= สิง่ ทัง้ หลาย มีใจเปนสภาพ ถึงกอน
มโนเสฏาฺ มโนมยา
= มีใจเปนใหญสำเร็จไดดว ยเพราะใจ
มนสา เจ ปทุฏเ ฺน ภาสติ วา กโรติ วา = ถาคนมีใจชั่วแลว จะพูดก็ตาม จะทำ
ก็ตาม ก็ชวั่
ตโตนํ ทุกขฺ มเนวติ จกฺกวํ วหโต ปทํ” = เพราะความชั่วนั้น ทุกขยอมติดตาม
คนนัน้ ไป ดุจลอเกวียน ติดตามรอยเทา
โคผลู ากเกวียนไป ฉะนัน้
สวนคำวา “โลก” ทีเ่ ปนชือ่ เรือ่ ง หมายเอาโลกซึง่ แบงโดยสวนใหญๆ มี ๒ อยาง คือ
ประการแรกหมายถึงโลกคือแผนดิน ประการทีส่ องหมายถึงโลกคือหมสู ตั ว ในบทความนีผ้ เู ขียน
หมายเอาชาวโลก คือเรา ทานทัง้ หลายทีด่ ำรงชีวติ อยมู ที กุ ขมสี ขุ สลับกันไป
พระพรหมคุณาภรณ ๒ สมัยดำรงสมณศักดิท์ ี่ (พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตโฺ ต]) ๒๕๔๖
พระเดชพระคุณไดแนะใหดหู ลักเกณฑวนิ จิ ฉัยวาอะไรเปนความดี อะไรเปนความชัว่ ไดยกใหเห็น
วาพระบรมศาสดาตรัสสอนใหถอื ขอพิจารณาเกีย่ วกับกุศลและอกุศลเปนแกนกลาง จากนัน้ ให
ผอนขยายไปใหใชสำนึกเกีย่ วกับความดีความชัว่ ของตนเองอยางทีเ่ รียกวามโนธรรม และใหถอื
มติของผรู เู ปนหลักประกอบอางอิง (ทัง้ ๒ อยางเปนฐานของหิรโิ อตตัปปะ) นอกจากนัน้ ให
พิจารณาถึงผลของการกระทำอันเกิดแกตนเองและแกผอู นื่ หรือแกบคุ คลและสังคม แสดงวา

๒

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หนา ๑๗๘ - ๑๗๙.
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ใจของคนเราอีกนัน่ แหละทีพ่ ระพรหมคุณาภรณไดยกคำแนะนำของพระพุทธเจาใหเราพิจารณา
พระพุทธเจาผทู รงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แกมวลมนุษยผมู ปี ญ
 ญานอย ใหยดึ ถือหรือมองทีผ่ ลการ
กระทำ สำหรับบุคคลทัว่ ไปใหถอื หลักดังตอไปนี้

 
๑) ตัดสินดวยความเปนกุศลหรืออกุศลโดย
- พิจารณามูลเหตุวา เปนเจตนาทีเ่ กิดจากกุศลมูลหรืออกุศลมูลคือ อโลภะ อโทสะ
อโมหะ หรือเกิดจากโลภะ โทสะ โมหะ ทีเ่ ปนสนิมใจ
- พิจารณาตามสภาวะวาเปนสภาพเกือ้ กูลแกชวี ติ หรือไม ทำใหจติ เราสบายไรโรคา
ปลอดโปรงโลงสมองหรือตรงกันขามบัน่ ทอนคุณภาพ สมรรถภาพทางจิตโดยละอกุศลธรรมแลว
เพิม่ กุศลใหมากขึน้ หรือไม

 
๒) ใชมโนธรรม คือความรสู กึ ผิดชอบชัว่ ดีของตนเองพิจารณาวา การกระทำนัน้ ตนเอง
ติเตียนตนเองไดหรือไม เสียความเคารพตนเองหรือไม
๓) พิจารณาความยอมรับของนักปราชญราชบัณฑิตชืน่ ชมหรือไม
๔) พิจารณาผลของการกระทำตอตนเอง – ตอผอู นื่
ดังกลาวมาโดยหลักใหญพระเดชพระคุณไดแนะนำตามหลักธรรมของพระพุทธองควา
ใหยดึ ถือเกณฑตดั สินวาเราควรปลูกฝงสิง่ ดีๆ (Wholesome action) ไวในใจ และละสิง่ ไมดี
อกุศลมูล (Unwholesome action) อยาใหเกิดกับใจหรือถาเกิดก็ใหหาวิธี ลด ละ เลิก แลว
เราทานก็จะพบหนทางแกปญหาที่ยากๆได แตตองใชสมาธิใหเกิดกับใจที่ประกอบไปดวยสติ
ประดุจน้ำในสระ ในบอทีน่ งิ่ ..ใส เรายอมมองเห็นสิง่ ตาง ๆ มี กงุ หอย ปู ปลา ตนดอกบัว
สาหราย จอกแหนไดอยางชัดเจน ตรงกันขามถาเรามีอกุศลมูลหรือเปรียบกับดผลอยางนายมหา
ทุคตะทำบุญกุศลแกพระสารีบตุ รแลวไดรบั ผลในปจจุบนั ทันตา ปญหาทีเ่ กิดขึน้ ยอมแกไขไดเสมอ
เขาเห็นน้ำในสระในบอขนุ มัวจะมองหาอะไรก็มองไมเห็นจึงพบแตปญ
 หาและทางตันแกปญ
 หา
ไมได
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เปาหมาย ของตัวเราก็แกไดถา เรามีใจทีม่ ธี รรม หรือ กุศลธรรม ไมโลภเกินตัว ไม
โกรธ หรือ ใชอารมณตดั สินใจ ไมหลงวาทรัพยสมบัตนิ นั่ แมน้ำ ภูเขานี้ ตองเปนของเราคนเดียว
ปญหาก็จะหายหรือจะไดพบแสงสวางปลายอุโมงค
อเล็กซานเดอร แกรแฮม เบลล ๓ กลาววา “รวบรวมความคิดของคุณทัง้ หมด
ไปทีง่ าน ทีอ่ ยใู นมือคุณ และแสงอาทิตยจะจุดไฟไมไดถา ไมไดรวมแสงใหมงุ ไปสเู ปาทีจ่ ดุ
เดียว” หมายถึงวา ถาเราสามารถควบคุมพลังอำนาจของเราได เทานัน้ แหละการแกปญ
 หา
ฝาฟนอุปสัคยอมสำเร็จไดโดยไมยาก ถาจิตเปนสมาธิ เปนหนึง่ ไมสบั สนไมวอกแวก
ทัศนะของ โรเบิรต คิโยซากิ (อางแลว) พูดถึงสมองซีกซาย สมองซีกขาว แบบ
งายๆ วาโดยปกติ แลวสมองซีกซายจะคิดเกีย่ วกับตรรกะ สิง่ ทีเ่ ปนเหตุเปนผล เชน เปนคนเกง
คณิตศาสตร เกงวิทยาศาสตร เปนหนอนหนังสือ เปนตน สวนสมองซีกขวาเกีย่ วกับ คนชอบ
ศิลปะ ดนตรี ในสวนทัศนะทางพระพุทธศาสนา สมองก็หมายเอาวิญญาณความรแู จง (ผเู ขียน
เพิม่ เติม) และวิญญาณสามารถพัฒนาได ตัวอยางการ ยกระดับจากคน ขึน้ ไปเปนมนุษย จาก
มนุษยเมือ่ ไดอปุ สมบทเปนพระ และขึน้ สูงชัน้ อริยะในทีส่ ดุ ดังบทสวดมนตตอนทีว่ า วิ
ฺ าฺ ณํ
อนิจจฺ ํ เมือ่ วิญญาณไมเทีย่ งแสดงวาตองพัฒนาได ดังนัน้ โรเบริด จึงเพิม่ เติมวามนุษยเราตอง
ใชสมองทัง้ ๒ ดานจึงเจริญกาวหนาแกปญ
 หาสวนตน สวนสังคมได แตอยาลืมวา คำวาสมอง
ก็คอื วิญญาณ หรือใจนัน้ แหละ

⌫ 
 
คุณ โรเบิรต คิโยซากิ เขียนไวในหนังสือ “สองคม สองความคิด ชวนคุณใหรวย
(อางแลว) ไดอางคำของพอซึ่งเปนพอบุญธรรม และที่สำคัญเปนผูจุดประกายความคิดให
คุณโรเบิรต ใหทำธุรกิจเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพยจนไดกลายเปนมหาเศรษฐีระดับตนๆ ไปแลว
๓

หนังสือสองคม สองความคิด ชวนคุณใหรวย ; Why we want you to be rich แตงโดย
Donald J. และ Robert T. Kiyosaki แปลโดย โอฬาร ภัทรกองกิตต, ๒๕๕๒ : หนา ๘๖,
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วา ปญหาทางการเงินของคนเรามีอยู ๒ อยางใหญๆ คือ ประการแรก คือการมีเงินมาก
เกินไป และประการทีส่ อง คือการมีเงินไมพอใช แตทา นอธิบายใหหายขอของใจวา ประการ
แรกทำไมการมีเงินมากเกินไปจึงมีปญหา เพราะวาตองทำอยางไรจึงจะรักษาเงินใหอยูกับ
เจาของนานๆ หรือทำอยางไรจะใหเงินทำงานแทนเรา ทำอยางไรจึงจะไมถกู เก็บภาษีเงินได
จึงมีการหลบหลีก หาวิธที ปี่ ด บัง ถาเปนนักการเมือง หรือขาราชการก็อาจใชอำนาจ ไปในทาง
ที่ผิดโดยการเลี่ยงกฎหมาย เชนซุกหุนดังเปนขาวมากมายเปนตน สวนในพระพุทธศาสนา
พระพุทธองคไดตรัสหลักธรรมทีส่ ามารถนำไปปฏิบตั แิ ลวไดผลจริงดังเชนหลักธรรมสันโดษ คือ
การใชชวี ติ แบบพอเพียงและใหเพียงพอ ดังทีพ่ อ หลวงของปวงชนชาวไทย คือ พระพระบาท
สมเด็จพระเจาอยหู วั รัชกาลปจจุบนั ทรงพระเมตตาพระราชทานเปนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy) สามารถปฏิบตั ใิ หไดผลจริงและธรรมอีกขอหนึง่ ซึง่ พระพุทธองคตรัส
ไววา
ทิฏฐธัมมิกตั ถะประโยชน หรือ ธรรมทีเ่ ปนหัวใจเศรษฐี ๔ ประการไดแก
๑) อุฏฐานสัมปทา
ขยันหมัน่ เพียร ลุกขึน้ มาทำงาน
๒) อารักขสัมปทา
ถึงพรอมดวยการรักษา เมือ่ หาทรัพยไดมาแลวรจู กั แบง
เก็บไวบางสวน
๓) กัลยาณมิตตตา
คบเพือ่ นทีเ่ ปนคนดี มีศลี ธรรม
๔) สมานัตตตา
วางตนใหพอเหมาะพอดีกบั ฐานะของตน
เมือ่ เราไดหลักธรรมหรือแนวทางปฏิบตั แิ ลวก็ถอื วาเปนคนมีหลัก แตมนั สำคัญอยทู ี่
วา จะนำไปปฏิบตั ไิ ดจริงครบถวนแคไหน เพียงไร ทีนกี้ ต็ อ งกลับไปทบทวนตัวเราตามทีไ่ ดตงั้
เปนบทนำไปแลววา มันอยทู ี่ “ใจ” วาเรานัน้ กลาวกับใจเรา (Saying with our minds)
มีสญ
ั ญาใจ ขอตกลง (Commitment) วาเราตกลงจะทำจริง ไมหลอกตัวเอง ไมอภัยใหตวั เอง
บอยเกินไป การเอาใจใสครอบครัว ทำบัญชีครัวเรือน จนแกหนีส้ นิ ได เปนตน
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สวนดานปญหาสิง่ แวดลอมหรือปญหาปจจุบนั ก็มใี หเห็นดาษดืน่ เชน ปญหามลพิษเกิด
ที่ มาบตาพุด จังหวัดระยอง หรือแมปญ
 หาใหญทชี่ าวโลกตกใจก็คอื ปญหาสภาวะโลกรอน (Global
Warming ) ลวนเกิดมาจากสาเหตุ ทีม่ นุษยทำใหมนั เปนเชนนัน้ ดังพุทธดำรัส ตอนพระอัสสชิ
ผูเปนหนึ่งในบรรดาปญจวัคคียทั้ง ๕ ไดเทศนาสั้นๆ แกทานอุปติสสะหรือพระอัครสาวกชื่อ
สารีบุตรวา
เหตุปฺปภวาธรรม (สิ่งทั้งหลาย) เหลาใดเกิดจากเหตุ จะดับไปก็เพราะเหตุดับ
พระตถาคตตรัสเหตุแหงธรรมเหลานัน้ และความดับแหงธรรมทัง้ หลายเหลานัน้ พระมหาสมณะ
(ศาสดา) มีปกติตรัสเชนนัน้
เมือ่ ทุกทานทุกคนอยากมีปกติโยนความผิดใหคนอืน่ ควรกลับมาแกทตี่ น คือแกทใี่ จ
แลวทุกสรรพสิง่ ในโลก ก็จะแกโดยไมยากแล

