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กอนอืน่ตองขอเกริน่ความหมายแหงคำ ทีไ่ดตัง้เอาไวเปนอารมัภบทคำวา ใจ นยัแรก
คำวา ใจ หมายเอาสิง่ทีอ่ยตูรงกลางจะเปนรปูทรงลกัษณะกลม แบน สีเ่หลีย่ม หรอืรปูลกัษณะ
ใดๆ กแ็ลวแต ตรงนัน้ทานเรยีกวา “ใจกลาง” (the middle) อกีนยัหนึง่ ใจ หมายเอาสิง่ที่
เปนประธาน เปนนามธรรม มองไมเหน็ สมัผสัดวยกายไมได ยกเวน “ใจ” ทีม่าจากคำวา “จ”ิ
ธาต ุ(ภาษาบาล)ี ในความกอ ในความคดิ สอดคลองตามความหมายอยางชัดเจน คำวา “จติ”
คือธรรมชาติที่รูอารมณ, สภาพนึกคิด, ความคิด, ใจหรือวิญญาณ (mind thought :
consciousness) พระเดชพระคณุพระธรรมปฎก๑ (ประยทุธ ปยตุโฺต) หรอื พระพรหมคณุาภรณ
(ปจจบุนั) ไดอธบิายขยายใหชดัเจน คำวา “ใจ” มไีวพจนหรอืบรบิททีต่างกนัเพยีงรปู แตมคีวาม
หมายเหมอืนกนัหรอืคลายกนั ใชแทนกนัไดหลายคำ เชน มโน, หทยั, บณัฑร, มนายตนะ, มนนิทรยี
และวญิญาณ เปนตน คำเหลานีม้คีวามหมายเกยกนั ไมใชตรงกนัโดยสมบรูณ ใชแทนกนัไดใน
บางโอกาส มใิชเสมอไป

 
          

ผศ.ดร. อภพิธัน  วศิษิฏใจงาม
อาจารยประจำ วทิยาลยัสงฆพทุธชนิราช
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๑ พระธรรมปฎก (ประยทุธ ปยตุโฺต), พจนานกุรมพทุธศาสตร ฉบบัประมวลธรรม, (กรงุเทพ
มหานคร : โรงพมิพมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๓๘), หนา ๓๒๙.
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เมือ่จดัแบงสภาวธรรมทัง้หลายเปนประเภททีเ่รยีกวาขนัธ ๕ จติไดแกวญิญาณขนัธ
แตในคมัภรีอภธิรรมยคุตอมา นยิมประมวลสภาวธรรมเขาเปน ๔ อยาง เรยีกวา ปรมตัถธรรม
๔ จติเปนปรมตัถธรรมอยางที ่ ๑ สวนคมัภรีอภธิรรมอรรถกถาประมวลเรือ่งจติทีแ่สดงไวใน
อภธิรรมปฎกแลวแจงนบัสภาพจติทัง้หลายไว มจีำนวน ๘๙ หรอืโดยพสิดารม ี ๑๒๑ เรยีกวา
จติ ๘๙ หรอื ๑๒๑ ดงัพทุธภาษติวา

“มโนปพุพฺงคฺมา ธมมฺา = สิง่ทัง้หลาย มใีจเปนสภาพ ถงึกอน
มโนเสฏาฺ มโนมยา = มใีจเปนใหญสำเรจ็ไดดวยเพราะใจ
มนสา เจ ปทฏุเนฺ ภาสต ิวา กโรต ิวา = ถาคนมีใจช่ัวแลว จะพูดก็ตาม จะทำ

กต็าม กช็ัว่
ตโตน ํทกุขฺมเนวต ิจกฺกวํ วหโต ปท”ํ = เพราะความชั่วนั้น ทุกขยอมติดตาม

คนนัน้ไป ดจุลอเกวยีน ตดิตามรอยเทา
โคผลูากเกวยีนไป ฉะนัน้

สวนคำวา “โลก” ทีเ่ปนชือ่เรือ่ง หมายเอาโลกซึง่แบงโดยสวนใหญๆ  ม ี๒ อยาง คอื
ประการแรกหมายถงึโลกคอืแผนดนิ ประการทีส่องหมายถงึโลกคอืหมสูตัว ในบทความนีผ้เูขยีน
หมายเอาชาวโลก คอืเรา ทานทัง้หลายทีด่ำรงชวีติอยมูทีกุขมสีขุสลบักนัไป

พระพรหมคณุาภรณ ๒ สมยัดำรงสมณศกัดิท์ี ่(พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยตุโฺต]) ๒๕๔๖
พระเดชพระคณุไดแนะใหดหูลกัเกณฑวนิจิฉยัวาอะไรเปนความด ีอะไรเปนความชัว่ ไดยกใหเหน็
วาพระบรมศาสดาตรสัสอนใหถอืขอพจิารณาเกีย่วกบักศุลและอกศุลเปนแกนกลาง จากนัน้ให
ผอนขยายไปใหใชสำนกึเก่ียวกบัความดคีวามชัว่ของตนเองอยางทีเ่รยีกวามโนธรรม และใหถอื
มตขิองผรูเูปนหลกัประกอบอางองิ (ทัง้ ๒ อยางเปนฐานของหริโิอตตปัปะ) นอกจากนัน้ให
พจิารณาถงึผลของการกระทำอนัเกดิแกตนเองและแกผอูืน่หรอืแกบคุคลและสงัคม แสดงวา

๒ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พุทธธรรม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬา
ลงกรณราชวทิยาลยั, ๒๕๕๑), หนา ๑๗๘ - ๑๗๙.
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ใจของคนเราอกีนัน่แหละทีพ่ระพรหมคณุาภรณไดยกคำแนะนำของพระพทุธเจาใหเราพิจารณา
พระพทุธเจาผทูรงมพีระมหากรณุาธคิณุแกมวลมนษุยผมูปีญญานอย ใหยดึถอืหรอืมองทีผ่ลการ
กระทำ สำหรบับคุคลทัว่ไปใหถอืหลกัดงัตอไปนี้

 
๑) ตดัสนิดวยความเปนกศุลหรอือกศุลโดย
- พจิารณามลูเหตวุาเปนเจตนาทีเ่กดิจากกศุลมลูหรอือกศุลมลูคอื อโลภะ อโทสะ

อโมหะ หรอืเกดิจากโลภะ โทสะ โมหะ ทีเ่ปนสนมิใจ
- พจิารณาตามสภาวะวาเปนสภาพเกือ้กลูแกชวีติหรอืไม ทำใหจติเราสบายไรโรคา

ปลอดโปรงโลงสมองหรอืตรงกนัขามบัน่ทอนคณุภาพ สมรรถภาพทางจติโดยละอกศุลธรรมแลว
เพ่ิมกศุลใหมากขึน้หรอืไม

 
๒) ใชมโนธรรม คอืความรสูกึผดิชอบชัว่ดขีองตนเองพจิารณาวา การกระทำนัน้ตนเอง

ตเิตยีนตนเองไดหรอืไม เสยีความเคารพตนเองหรอืไม
๓) พจิารณาความยอมรบัของนกัปราชญราชบณัฑติชืน่ชมหรอืไม
๔) พจิารณาผลของการกระทำตอตนเอง – ตอผอูืน่

ดงักลาวมาโดยหลกัใหญพระเดชพระคณุไดแนะนำตามหลกัธรรมของพระพทุธองควา
ใหยดึถอืเกณฑตดัสนิวาเราควรปลกูฝงสิง่ดีๆ  (Wholesome action) ไวในใจ และละสิง่ไมดี
อกศุลมูล (Unwholesome action) อยาใหเกดิกับใจหรอืถาเกดิกใ็หหาวธิ ีลด ละ เลกิ แลว
เราทานก็จะพบหนทางแกปญหาที่ยากๆได แตตองใชสมาธิใหเกิดกับใจที่ประกอบไปดวยสติ
ประดจุน้ำในสระ ในบอทีน่ิง่..ใส เรายอมมองเหน็สิง่ตาง ๆ ม ี กงุ หอย ป ูปลา ตนดอกบวั
สาหราย จอกแหนไดอยางชัดเจน ตรงกันขามถาเรามีอกศุลมลูหรอืเปรยีบกบัดผลอยางนายมหา
ทคุตะทำบญุกศุลแกพระสารบีตุรแลวไดรบัผลในปจจบุนัทนัตา ปญหาทีเ่กดิขึน้ยอมแกไขไดเสมอ
เขาเหน็น้ำในสระในบอขนุมวัจะมองหาอะไรกม็องไมเหน็จงึพบแตปญหาและทางตนัแกปญหา
ไมได
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เปาหมาย ของตวัเราก็แกไดถาเรามใีจทีม่ธีรรม หรอื กศุลธรรม ไมโลภเกนิตวั ไม

โกรธ หรอื ใชอารมณตดัสนิใจ ไมหลงวาทรพัยสมบตันิัน่ แมน้ำ ภเูขานี ้ตองเปนของเราคนเดยีว
ปญหากจ็ะหายหรอืจะไดพบแสงสวางปลายอโุมงค

อเลก็ซานเดอร แกรแฮม เบลล ๓ กลาววา “รวบรวมความคดิของคณุทัง้หมด
ไปทีง่าน ทีอ่ยใูนมอืคณุ และแสงอาทติยจะจดุไฟไมไดถาไมไดรวมแสงใหมงุไปสเูปาทีจ่ดุ
เดยีว” หมายถงึวา ถาเราสามารถควบคมุพลงัอำนาจของเราได เทานัน้แหละการแกปญหา
ฝาฟนอปุสคัยอมสำเรจ็ไดโดยไมยาก ถาจติเปนสมาธ ิ เปนหนึง่ไมสบัสนไมวอกแวก

ทศันะของ โรเบริต คโิยซาก ิ (อางแลว) พดูถงึสมองซกีซาย สมองซกีขาว แบบ
งายๆ วาโดยปกต ิแลวสมองซกีซายจะคดิเกีย่วกบัตรรกะ สิง่ทีเ่ปนเหตเุปนผล เชน เปนคนเกง
คณติศาสตร เกงวทิยาศาสตร เปนหนอนหนงัสอื เปนตน สวนสมองซกีขวาเกีย่วกบั คนชอบ
ศลิปะ ดนตร ีในสวนทศันะทางพระพทุธศาสนา สมองกห็มายเอาวญิญาณความรแูจง (ผเูขียน
เพ่ิมเตมิ) และวญิญาณสามารถพฒันาได ตวัอยางการ ยกระดบัจากคน ขึน้ไปเปนมนษุย จาก
มนษุยเม่ือไดอปุสมบทเปนพระ และขึน้สงูชัน้อรยิะในทีส่ดุ ดงับทสวดมนตตอนทีว่า วิฺาฺณํ
อนจิจฺ ํเมือ่วญิญาณไมเทีย่งแสดงวาตองพฒันาได ดงันัน้ โรเบรดิ จงึเพิม่เติมวามนษุยเราตอง
ใชสมองทัง้ ๒ ดานจงึเจริญกาวหนาแกปญหาสวนตน สวนสงัคมได แตอยาลมืวา คำวาสมอง
กค็อืวญิญาณ หรอืใจนัน้แหละ

⌫⌫⌫⌫⌫
คณุ โรเบริต คโิยซาก ิ เขยีนไวในหนงัสอื “สองคม สองความคดิ ชวนคณุใหรวย

(อางแลว) ไดอางคำของพอซึ่งเปนพอบุญธรรม และที่สำคัญเปนผูจุดประกายความคิดให
คณุโรเบริต ใหทำธรุกจิเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัยจนไดกลายเปนมหาเศรษฐรีะดบัตนๆ ไปแลว

๓ หนงัสอืสองคม สองความคดิ ชวนคณุใหรวย ; Why we want you to be rich แตงโดย
Donald  J. และ Robert T. Kiyosaki แปลโดย โอฬาร   ภทัรกองกติต, ๒๕๕๒ : หนา ๘๖,
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วา ปญหาทางการเงินของคนเรามีอยู ๒ อยางใหญๆ คือ ประการแรก คือการมีเงินมาก
เกนิไป และประการทีส่อง คอืการมเีงนิไมพอใช แตทานอธบิายใหหายขอของใจวา ประการ
แรกทำไมการมีเงินมากเกินไปจึงมีปญหา เพราะวาตองทำอยางไรจึงจะรักษาเงินใหอยูกับ
เจาของนานๆ หรอืทำอยางไรจะใหเงนิทำงานแทนเรา ทำอยางไรจงึจะไมถกูเก็บภาษเีงนิได
จงึมกีารหลบหลกี หาวธิทีีป่ดบงั ถาเปนนกัการเมอืง หรอืขาราชการกอ็าจใชอำนาจ ไปในทาง
ที่ผิดโดยการเลี่ยงกฎหมาย เชนซุกหุนดังเปนขาวมากมายเปนตน สวนในพระพุทธศาสนา
พระพทุธองคไดตรสัหลกัธรรมทีส่ามารถนำไปปฏบิตัแิลวไดผลจรงิดงัเชนหลกัธรรมสนัโดษ คอื
การใชชวีติแบบพอเพยีงและใหเพยีงพอ ดงัทีพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย คอื พระพระบาท
สมเดจ็พระเจาอยหูวั รชักาลปจจบุนัทรงพระเมตตาพระราชทานเปนปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง
(Sufficiency Economy) สามารถปฏบิตัใิหไดผลจรงิและธรรมอกีขอหนึง่ซึง่พระพทุธองคตรสั
ไววา

ทฏิฐธมัมกิตัถะประโยชน หรอื ธรรมทีเ่ปนหวัใจเศรษฐ ี๔ ประการไดแก

๑) อฏุฐานสมัปทา ขยนัหมัน่เพยีร ลกุขึน้มาทำงาน

๒) อารักขสัมปทา ถงึพรอมดวยการรกัษา เมือ่หาทรพัยไดมาแลวรจูกัแบง
เกบ็ไวบางสวน

๓) กลัยาณมติตตา คบเพือ่นทีเ่ปนคนด ีมศีลีธรรม

๔) สมานัตตตา วางตนใหพอเหมาะพอดกีบัฐานะของตน

เมือ่เราไดหลกัธรรมหรอืแนวทางปฏบิตัแิลวกถ็อืวาเปนคนมหีลกั แตมนัสำคญัอยทูี่
วา จะนำไปปฏบิตัไิดจริงครบถวนแคไหน เพยีงไร ทนีีก้ต็องกลบัไปทบทวนตวัเราตามทีไ่ดตัง้
เปนบทนำไปแลววา มนัอยทูี ่“ใจ” วาเรานัน้ กลาวกบัใจเรา (Saying with our minds)
มสีญัญาใจ ขอตกลง (Commitment) วาเราตกลงจะทำจรงิ ไมหลอกตวัเอง ไมอภยัใหตวัเอง
บอยเกนิไป การเอาใจใสครอบครวั ทำบญัชคีรวัเรือน จนแกหนีส้นิได เปนตน



สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต204


สวนดานปญหาสิง่แวดลอมหรอืปญหาปจจบุนักม็ใีหเหน็ดาษดืน่ เชน ปญหามลพษิเกดิ

ที ่มาบตาพดุ จงัหวดัระยอง หรอืแมปญหาใหญทีช่าวโลกตกใจกค็อื ปญหาสภาวะโลกรอน (Global
Warming ) ลวนเกดิมาจากสาเหต ุทีม่นษุยทำใหมนัเปนเชนนัน้ ดงัพทุธดำรสั ตอนพระอสัสชิ
ผูเปนหนึ่งในบรรดาปญจวัคคียทั้ง ๕ ไดเทศนาสั้นๆ แกทานอุปติสสะหรือพระอัครสาวกชื่อ
สารีบุตรวา

เหตุปฺปภวาธรรม (สิ่งทั้งหลาย) เหลาใดเกิดจากเหตุ จะดับไปก็เพราะเหตุดับ
พระตถาคตตรสัเหตแุหงธรรมเหลานัน้ และความดบัแหงธรรมทัง้หลายเหลานัน้ พระมหาสมณะ
(ศาสดา) มปีกตติรสัเชนนัน้

เมือ่ทกุทานทกุคนอยากมปีกตโิยนความผดิใหคนอืน่ ควรกลบัมาแกทีต่น คอืแกทีใ่จ
แลวทกุสรรพสิง่ในโลก กจ็ะแกโดยไมยากแล


