
                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.7  No.2  July - December  2013              . 

 

114 

บทความวิชาการ 
 

การประยุกตการคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิตในชีวิตประจําวัน 
 

                                                                                                               พระมหาโสภณ วิจิตฺตธมฺโม1 
 
การคิดเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสู 

การแสดงออกทางกายและวาจา ที่เรียกวา การ
พูดและการกระทํา เปนศูนยบัญชาการ ซ่ึง
กําหนดหรือส่ังบังคับใหพูดจาและใหกระทํา
ไปตามที่คิดหมาย (พระพรหมคุณาภรณ, 
2553)  ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร คิ ด  ใ น ท า ง
พระพุทธศาสนา  หมายถึง กระบวนการที่
เปนไปเพื่อความเจริญแหงปญญา  สาระ 
สําคัญของกระบวนการเรียนรูแบบพุทธได
สรุปไวแลว ในธรรม 4 ประการที่เปนไปเพื่อ
ความเจริญแหงปญญา ประกอบดวย การ
เสวนาสัตบุ รุษ  การฟ งธรรมะ  โยนิ โส
มนสิการ และธรรมานุปฏิบัติ การคิดเพื่อ
บรรเทาอกุศลจิต ทําใหเกิดมีความเมตตา 
ความรักใคร การสงเคราะหปจจัยลาภตามมี
ตามได  มีการสง เสริม  สนับสนุน  ความ
ยุติธรรมเปนหลัก เรียกวา พรหมวิหาร 4 แต
ในตรงกันนั้นไมไดกอใหเกิดประโยชนแก
ผูใด หากยังมี ความโลภ โกรธ และหลงเกิด
ขึ้นกับใครแลว จะทําใหผูนั้นมีความรุมรอน 
จิตใจกระสับกระสาย ไมเปนสุข เหมือนถูก
ไฟเผาลน ไมมีโทษใดรายแรงเทากับความ
โลภ โกรธ หลงได และวิธีการประยุกตการ
คิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิต นั้นมีประโยชนใช

กับชีวิตประจําวัน เพื่อความสงบสุขภายใน 
อันเปนความสุขที่แท ดังพุทธพจนวา สุขอื่น
ยิ่งกวาความสงบไมมี โดยอาศัยหลักธรรมวิธี
คิดแนวพุทธ 10 ประการ  เรียกวา โยนิโส
มนสิการ  จะนําไปสูการเกิดปญญา  และ
สามารถแกปญหา ชวยดับทุกขหรือบรรเทา
ทุกขที่เกิดขึ้นได 
 
อกุศลจิตในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

หลักการเพื่อบรรเทาอกุศลจิต คิด
ในทางที่ปลอดจากอกุศลจิต 3 (พระพรหม
คุณาภรณ, 2552) คือ จากความโลภ ความนึก
คิดที่ปลอดโปรงจากกาม ไมหมกมุนพัวพัน
ติดของในสิ่งสนองความอยากตางๆ คิด
ปราศจากความเห็นแกตัว  คิดเสียสละ และ
ความคิดที่เปนคุณเปนกุศลทุกอยาง จัดเปน
ความนึกคิดที่ปราศจากราคะ หรือความโลภ 
คิดไมพยาบาท คือคิดไมมีความเคียดแคน 
ชิงชัง ขัดเคือง หรือเพงมองในแงรายตางๆ มี
ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต ตองการใหผูอ่ืน
เปนสุข จัดเปนความนึกคิดที่ปราศจากโทสะ 
คือ ไมมีการเบียนเบียด การคิดทําราย หรือ
ทําลาย ชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข 
จั ด เ ป นคว ามนึ กคิ ดที่ ป ร าศจ ากโทสะ

1 นิสิตปริญญาเอก  หลักสูตรพทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาพุทธจิตวิทยา  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
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เชนเดียวกัน หรือวิธีคิดแบบอุบายปลุกเรา
คุณธรรม หรือวิธีคิดแบบเรากุศล หรือเรา
คุณธรรม หรือวิธีคิดแบบกุศล ภาวนา เปนวิธี
คิดในแนวสกัดกั้น หรือบรรเทาและขัดเกลา
ตัณหา หลักการทั่วไปของวิธีคิดแบบนี้ คือ 
ส่ิงที่ได ประสบหรือไดรับรูอยางเดียวกัน แต
บุคคลผูประสบ หรือรับรูตางกัน อาจมองเห็น
และคิดนึกปรุงแตงไปคนละอยาง สุดแต
โครงสรางของจิตใจ หรือแนวทางความเคย
ชินตางๆ หรือสุดแตการทําใจในขณะนั้นๆ 
ของอยางเดียวกัน หรืออาการกิริยาเดียวกัน 
คนหนึ่งมองเห็นแลวคิดปรุงแตไปในทางดี
งาม เปนประโยชน เปนกุศล แตอีกคนหนึ่ง 
เห็นแลวคิดปรุงแตไปในทางไมดีไมงาม เปน
โทษ เปนอกุศล แมแตบุคคลคนเดียวกัน แต
ตางขณะตางเวลา ก็อาจคิดเห็นปรุงแตงตาง
ออกไปครั้งละอยาง คราวหนึ่งราย คราวหนึ่ง
ดี การทําใจที่ชวยตั้งตน และชักนําความคิด 
ใหเดินไปในทางที่ดีงามและเปนประโยชน 
เรียกวาเปนวิธีคิดแบบอุบายปลุกเราคุณธรรม
(พระพรหมคุณาภรณ, 2552) 
 
อกุศลจิตในชีวิตประจําวัน 
 การนําเอาหลักธรรมขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาสูภาคปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันนั้น คือการรับเขา
หลักธรรม พิจารณาและบรรเทากิเลส อันเปน
เหตุใกลใหเกิดปญญา เกี่ยวกับกรณีตัวอยาง
การคิดเพื่อบรรเทากลุมกิเลสทั้ง 3 คือ กลุม
โลภะ กลุมโทสะ กลุมโมหะ และการบรรเทา
ความยึดมั่นถือมั่น แสดงใหเห็นถึงรากฐาน
ที่มาของวัฒนธรรมการคิด ซ่ึงมีอิทธิพลตอ

แนวคิดของวิธีคิดยุคปจจุบัน และนักวิชาการ
ไทย แนวคิดยุคปจจุบันและแนวคิดของวิธีคิด
เพื่อบรรเทาอกุศลจิตในพระพุทธศาสนาเถร
วาท (แมชีสุนันทา เรียงแหลม, 2550) 

ในขณะที่การคิดถึงความตายแลวคิด
ไมถูกวิธีวา จะเกิดอกุศลธรรมขึ้นเกิดความ
สลดหดหู เศราเหี่ยวแหงใจ หวั่นไหว
หวาดกลัว เสียใจ และอาจดีใจเมื่อเปนความ
ตายของคนที่เกลียดชัง แตถาคิดใหถูกวิธี จะ
เกิดกุศลธรรม เกิดความรูสึกตื่นตัว เราใจ ไม
ประมาท เรงขวนขวายปฏิบัติหนาที่นําสิ่งดี
งามเปนประโยชน ประพฤติปฏิบัติธรรม 
รูเทาทันความจริงเปนคติธรรมดาของสังขาร 
และวิธีประยุกตการคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิต
ในชี วิ ตประจํ า วั นที่ ป ร ากฏในคํ าสอน
พระพุทธศาสนาเถรวาทหลักธรรมที่ เปน
บัณฑิตควรยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อถึงพรอมดวย
ความสําเร็จสมประสงค คือ อิทธิบาท 4 

(คณาจารยสํานักพิมพเล่ียงเชียง, 2556) ไดแก  
1) ฉันทะ คือ ความพอใจและใฝใจที่

จะกระทําสิ่งนัน้ๆ ใหดยีิ่งขึ้น 
2) วิริยะ คือ ความขยันหมั่นเพียรที่

จะปฏิบัติหนาที่การงานดวยความพากเพียร
พยายาม ไมทอถอย  
 3) จิตตะ คือ ความมีจิตตั้งมั่นในสิ่งที่
กระทําอยางแนวแน  
 4) วิมังสา คือ ความไตรตรองโดยใช
ปญญาใครครวญหาเหตุผล 
 วิธีละความโกรธสามารถทําไดโดย
การเจริญเมตตา เพราะทําใหเกิดประโยชน
ปจจุบันแกผูปฏิบัติมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง 
ผูเจริญเมตตา ยอมมีจิตมั่นในความเมตตา 
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สงผลใหไดรับอานิสงส คือ หลับเปนสุข ตื่น
เปนสุข ไมฝนราย จิตตั้งมั่นไดเร็ว สีหนา
สดใส ไดรับอานิสงสทําใหรางกายและจิตใจ
ของผูเจริญเมตตา ไดรับการพักผอนอยางเต็มที่
ดังนั้นผูเจริญเมตตา จึงเปนบุคคลที่มีสุขภาพดี 
รางกายแข็งแรงมีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับใน
สังคม เปนอานิสงสสวนหนึ่งของการเจริญ
เมตตา คือ เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย เปนที่
รักของอมนุษยทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายรักษา 
ซ่ึงบุคคลผูมีคุณสมบัติดังกลาวนี้ ไมวาจะอยูที่
ไหน ทําอะไร ยอมแวดลอมไปดวยบุคคลที่
พรอมจะใหความรวมมือ สนับสนุน และให
ความชวยเหลืออยูเสมอ เมื่อประกอบอาชีพการ
งานหรือกิจการใดๆ ยอมประสบความสําเร็จ 
ทําใหมีสถานภาพดี เปนที่ยอมรับในสังคมมี
สุขภาพจิต มีวุฒิภาวะทางอารมณที่ดีเพราะการ
เจริญเมตตา ทําใหจิตใจของผูเจริญเมตตามี
คุณภาพสูงขึ้น ตามขั้นของการปฏิบัติ ดังพุทธ
พจนที่วา ผูมีเมตตาในสัตวทุกหมูเหลา จะไม
ฆาเอง ไมใชใหผูอ่ืนฆา ไมชนะเอง (พระธรรม
ปฎก, 2546) 

การใชความคิดถูกวิธีคิด อยางมี
ระเบียบคิดหาเหตุผล สืบคนถึงตนเคา สืบสาว
ใหตลอดสาย แยกแยะสิ่งทั้งหลายใหเห็นความ
จริงตามความสัมพันธแหงเหตุปจจัย โดยไม
เอาความรูสึกดวยตัณหาอุปาทานของตนเขาจบั 
(พระราชวรมุนี, 2525) วิธีคิดแบบมีปจจุบัน
ธรรมเปนอารมณ และมีขอที่ตองทําความ
เขาใจเปนพิเศษคือ การที่มีผูเขาใจผิดเกี่ยวกับ
ความหมายของการเปนอยูในปจจุบัน หรือมี
ปจจุบันธรรมเปนอารมณ ความคิดที่เปนอยูใน
ปจจุบันหมายถึงการคิดในแนวทางของความรู 

หรือคิดดวยอํานายปญญา การคิดแบบนี้ถือวา
ไมวาจะเปนเรื่องที่เปนอยูในขณะนี้ หรือเปน
เร่ืองที่ลวงไปแลว หรือเปนเรื่องของกาลภาย
หน าก็ จั ด เข าไปเปนการป จจุบันทั้ งสิ้ น 
ความคิดถึงอดีตและอนาคต ตามแนวทางของ
ปญญาที่เปนเรื่องของกิจในปจจุบันจะชวยให
เกิดประโยชนในทาง ปฏิบัติ ชวยใหการปฏิบัติ
ในปจจุบันถูกตองไดผลดียิ่งขึ้น และ
สนับสนุนใหมีการตระเตรียมวางแผนลวงหนา 
นับวาเปนวิธีคิดที่มีประโยชนมาก (พระราชวร
มุนี, 2525) 

 
โทษของอกุศลจิต 
 ลักษณะโทษของความโลภและผลที่
กระทบตอสังคม อนึ่งความโลภเมื่อแสดงตัว
ออกมาเปนความพยายามทุกวิถีทาง เพื่อโนม
นาวสิ่งที่ตนหมายปองมาเปนสมบัติของตน 
หรือพยายามเหนี่ยวร้ังเขามา อยางไรก็ตามโทษ
ของความโลภเปนปญหาบีบคั้นเบียดเบียน
จิ ตใจของปุ ถุ ชนบางคนอยู ทุ กวั น  ทาง
พระพุทธศาสนาเถรวาท ตระหนักถึงปญหาขอ
นี้ จึงจัดความโลภเปนโทษพื้นฐานของสังคม
ประการหนึ่ง เมื่อพิจารณาลักษณะของความ
โลภตามที่ปรากฏในสังคมปจจุบัน โทษที่เกิด
จากความโลภจะแสดงอาการในรูปแบบของ
ความอยากไดเปนความอยากไดที่เปนไปใน
การประพฤติทุจริต หรือเปนบทบาทเชิงลบที่
กีดกันวิ ถี ชีวิตของมวลมนุษยใหออกจาก
ความชอบธรรม (พระมหาขันทอง วิชาเดช, 
2545) 
 เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นผิดอกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และอกุศลธรรม
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ที่เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญ 
ไพบูลยยิ่งดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็น
ธรรมอยางอื่นแมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด เกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย
ยิ่ง เหมือนกับสัมมาทิฏฐินี้เลย ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อบุคคลเปนผูมีความเห็นชอบกุศล
ธรรมที่ยังไมเกิด ยอมเกิดขึ้น และกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแลว ยอมเปนไปเพื่อความเจริญไพบูลย
ยิ่ง "ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราไมเล็งเห็นธรรม
อยางอื่น แมขอหนึ่ง ซ่ึงเปนเหตุใหกุศลธรรมที่
ยังไมเกิด ไมเกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แลว ยอมเสื่อมไป เหมือนกับมิจฉาทิฏฐินี้เลย 
ดู ก อนภิ กษุทั้ งหลาย  เมื่ อบุ คคลเปน ผู มี
ความเห็นผิดกุศลธรรมที่ยังไมเกิดยอมไม
เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อม
ไป 
 แมแตพระเจาอชาตศัตรูที่มีความโลภ
อยางรุนแรง เพื่อจะครองราชยสมบัติ ถึงกับ
ตองฆาพอของตัวเอง จิตของบุคคลที่ถูกความ
โลภครอบงํา จะมีอาการเต็มไปดวยความอยาก
อยางไมมีที่ส้ินสุด โทษที่เกิดจากความโลภมี
อิทธิพลทําใหบุคคลมีการกระทําทางกายทาง
วาจาอันไมนาปรารถนาของแตละบุคคล สงผล
กระทบเชิงลบตอผูกระทํา และสรางปญหาแก
สังคมโดยรวม เพราะพฤติกรรมดังกลาวเกิด
จากอํานาจของกิเลส และขัดตอหลักคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาททั้งสิ้น  
 โทษของความโลภจําแนกออกเปน 3 
ระดับ ไดแก อยางละเอียด กลาง และหยาบ 
ความโลภทุกระดับชั้นไมวาละเอียด กลาง 
หยาบ ยอมเปนเหตุแหงทุกข เราเปนเสมือน

ทาส ตลอดเวลาที่เรายังเพลิดเพลินมัวเมาอยู
ในอารมณที่ปรากฏทาง ตา หู จมูก ล้ิน กาย 
และใจ เราจะไมเปนอิสระ ถาเรามีความสุข
เกิดขึ้นกับสถานการณที่มีอารมณภายนอก
ที่มากระทบ เรายึดถือในความพอใจและ
ความอยากไดจนเกินไป ทําใหจิตใจเศรา
หมองไดงาย และตกเปนทาสของอารมณและ
ความรูสึกตางๆ ที่เปนสาเหตุของความโลภที่
เกิดขึ้นในวิถีจิต โทษของความโลภเปนเหตุ
ของการพูดไมดี ทําไมดี ก็เปนทุกข ไดพบ
เห็นในชีวิตประจําวัน การที่บุคคลขาดเมตตา 
จึงทําใหความรัก ความปรารถนาดีของเขา 
เปนความรัก ในลักษณะมีเยื่อใยอาลัย 
ปรารถนาเรียกรองความตองการ ไดรับการ
ตอบแทนในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ถาไมมี
การตอบสนองก็จะกลายเปนความโกรธ และ
เปนความรักคํานึงถึง รูปราง หนาตา ของเขา
วาเปนอยางไร มุงที่ความสวยงาม ความนารัก 
นาใคร นายินดี นาปรารถนา ของรูป เสียง 
กล่ินรส สัมผัส สภาพของสิ่งเหลานั้น 
(พระเทพดิลก, ม.ป.ป.) 
 
ทุกขท่ีเกิดเพราะอกุศลจิต 
 กิเลสตางๆ ที่สะสมมามากมาย ทําให
เกิดความทุกข ใจ  อัน เกิดจากกิ เลสเปน
ธรรมดา ความทุกขที่สัตวโลกกลาววา เปน
ปญหาชีวิตนั้นความทุกขจึงแบงเปน 2 สวน
ใหญๆ คือ ความทุกขกายที่เปนผลของกรรม 
ที่ไดรับกระทบสัมผัสทางกาย ไมดี มีการเจ็บ
ไขไดปวย ขณะที่เจ็บ และความทุกขใจที่เกิด
จากกิเลสประการตางๆ ปญหาหนักของชีวิต 
จึงไมพนจากการเกิดขึ้นของสภาพธรรมที่
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เปนจิต เจตสิกที่เปนผลของกรรมบาง (ทุกข
กาย) และเปนอกุศลจิตบาง คือทุกขใจ เพราะ
ปุถุชนที่ไมไดสดับ ไมมีปญญา จึงไมไดรูตาม
ความเปนจริงวาเปนแตเพียงธรรม ไมใชเรา
แตเพราะมีกิเลส ที่สําคัญผิดวา มีเรา มีเขา มี
ส่ิงตางๆ จึงทุกขเพราะความยึดถือ วาเปนเรา 
เปนเขา เปนสิ่งตางๆ และเพราะความยึดถือ
ในสิ่งเหลานั้นเมื่อส่ิงนั้นแปรปรวนไปไมเปน
ดั่งใจ หรือไมไดส่ิงนั้น พลัดพรากจากสิ่งนั้น
จึงทําใหทุกขใจ จึงเกิดปญหาขึ้น ปญหามีได
เพราะกิเลส ขณะใดที่เปนอกุศลมีปญหา 
 ปญหามีเพราะกิเลส และขณะที่เปน
ปญหา คือขณะนั้นจิตเปนอกุศล มีความทุกข
ใจ ฟุงซาน เพื่อใหเขาใจวา ปญหาคืออกุศล 
กุศลไมเปนปญหา ขณะที่ทุกขใจเพราะกิเลส 
เปนปญหาในขณะนั้น การแกไขปญหา หรือ
การแกไขอกุศล ตองแกไขดวยปญญาความรู
ตามความเปนจริง ซ่ึงเราจะตองยอมรับความ
จริงในบางประการวา สะสมปญหา สะสม
เหตุใหเกิดปญหา เหตุใหเกิดความทุกขใจ คือ
สะสมกิเลสมามากมายที่ทําใหเกิดอกุศล เกิด
ปญหามามากมายนับไมถวน การจะแกปญหา
แกอกุศล จึงจะตองคอยเปนคอยไป ใชเวลา
ยาวนาน ไมสามารถที่จะละปญหาไดทันที 
เพราะสะสมกิเลสมามากนั่นเอง ซ่ึงธรรมที่จะ
แกปญหา แกอกุศล คือ ปญญา เพราะปญญา
ทําใหเขาใจความจริงของชีวิตวา คือ มีแต
ธรรมที่เกิดขึ้น ไมมีเรา ไมมีเร่ืองราวตางๆ ที่
ยึดวาสิ่งนั้นสําคัญเหลือเกินกับชีวิต หากเรา
มองยอนไปในเรื่องราวนั้นที่ผานไป แมไม
นาน ก็ไมตางจากความฝน และที่สําคัญที่เรา

คิดวาสําคัญมาก หลับแลวก็ลืมในขณะที่หลับ
แลว เร่ืองราวที่สําคัญมาก หายไปไหน ไมมี 
 
การคิดในพระพุทธศาสนา 
 มนุษยในสังคมจะมีความสุขอยาง
แทจริงไดตองดําเนินชีวิตถูกตอง ดีงาม คือ
ตองปฏิบัติถูกตองตอชีวิตตนเอง ตอผูอ่ืน ตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งตอเทคโนโลยี
ตางๆ การดําเนินชีวิตมองในแงหนึ่งก็คือการ
ประกอบกิจกรรมหรือกระทําการงานตางๆ 
โดยเคลื่อนไหวแสดงออก เปนพฤติกรรมทาง
กายบาง ทางวาจาบาง ทางใจบาง เรียกงายๆ 
วา ทํา พูด คิดการดําเนินชีวิตที่ถูกตองไดผลดี
ก็คือการรูจักทํา รูจักพูด รูจักคิด หรือที่
เรียกวา ทําเปน พูดเปน และคิดเปน (พระ
ธรรมปฎก, 2547) 
 ในบรรดาการกระทําการงานตางๆ 
การรูจักคิดหรือคิดเปน เปนองคประกอบที่
สําคัญอยางยิ่งในการรูจักดําเนินชีวิตหรือ
ดําเนินชีวิตเปน แลวคิดอยางไรจึงจะเรียกวา 
การรูจักคิดหรือคิดเปน  อกุศลจิตที่ เปน
อุปสรรคเครื่องกีดขวางความเจริญของกุศล
จิต มีเครื่องวินิจฉัยอกุศลธรรมอยู 3 ประการ
คือ  

(1) อกุสลํ คือ สภาพที่ไมเปนกุศล  
(2) วชฺชํ คือ สภาพที่มีโทษ  
(3) ทุกฺขวิปากํ คือ สภาพที่ใหผลเปน
ทุกข 

 อกุศลธรรมไดแก อวิชชา คือ ความ
ไมรู หรือความไมรูแจงจัดเปนมูลฐานของ
สรรพกิเลสที่มีช่ือเรียกตางๆ กันออกไปตาม
อาการของกิเลสเหลานั้น ซ่ึงลวนแลวแต
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สืบเนื่องจากอวิชชาทั้งสิ้น แมจะจําแนกความ
ไมรูออกไปมากเทาไรก็ตาม ความไมรู
เหลานั้น อกุศลธรรมที่เปนอุปสรรคหรือเปน
อันตรายตอการคิดบรรเทาอกุศลจิต 
 
การคิดแบบกุศลจิตในพระพุทธศาสนา 
 การคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิตกอน วา
เราคิดเพื่ออะไร หลักการเปนอยางไร เราตอง
ใชหลักนั้นไปสัมพันธกับการคิดเพื่อบรรเทา
อกุศลจิตสําคัญตรงที่ว า เรามีการคิดเพื่อ
บรรเทาอะไร เรามีวิธีการที่เหมาะกับการคิด
เพื่อบรรเทาอกุศลจิตไหม การคิดเพื่อบรรเทา
อกุศลจิตนี้อยากไดกุศล คือความดี ไดความดี
ไปเพื่ออะไร วิธีการของเราที่ทําอยูเวลานี้ มัน
พอจะใหไปถึงจุดหมายนั้นไหม การคิดเพื่อ
บรรเทาอกุศลจิตตองประกอบดวยสติ และ
ปญญา การคิดแบบกุศลมี 4 ความหมาย คือ
เปนสิ่งที่เกื้อกูลตอสุขภาพ คําวาสุขภาพใน
ที่นี้หมายถึง สุขภาพของจิตใจซึ่งเปนฐานของ
สุขภาพกายดวย คือทําใหจิตใจเขมแข็ง
สมบูรณเหมือนกับรางกายของเรา เมื่อไมมี
โรคก็เปนรางกายที่แข็งแรงสมบูรณ จิตใจที่
ไมถูกโรค คือกิเลสเบียดเบียน ก็เปนจิตใจที่
แข็งแรงสมบูรณ สบายคลองแคลว ใชงานได
ดี อยางที่ทานเรียกวา ควรแกงาน หรือเหมาะ
แกการใชงาน จิตใจแบบนี้เรียกวา ไมมีโรค 
ความหมายที่ 2 วา อนวัชชะ แปลวา ไม
เสียหาย ไมมีโทษ คือ ไมมีส่ิงมัวหมอง ไม
สกปรก ไมบกพรอง สะอาด ผองแผว ผองใส 
ปลอดโปรง เปนตน เอางายๆ วา สะอาด
บริสุทธิ์ ความหมายที่ 3 วา โกศลสัมภูต
แปลวา เกิดจากปญญา เกิดจากความฉลาด 

หมายความวา กุศล เปนเรื่องที่ประกอบไป
ดวยปญญา คือ ความรูความเขาใจ ทําดวย
ความรูเหตุผล และทําตามความรูเหตุผลนั้น
เชน มองเห็นความดี ความชั่ว รูคุณรูโทษ รู
ประโยชน รูไมใชประโยชน ทําดวยจิตใจที่
สวางไมโงเขลามืดมัว เรียกวา เปนความสวาง
ของจิตใจ เมื่อมีกุศลเกิดขึ้นในจิตใจแลวไม
ปดบังปญญา  จิตใจสวาง  ไมมืดไมบอด 
มองเห็นอะไรๆ ถูกตองตามความเปนจริง 
ความหมายที่ 4 สุดทายคือ สุขวิบาก มีสุขเปน
ผล ทําใหเกิดความสุข เวลาทํา จิตใจก็โปรง
สบาย สดชื่น ราเริง เบิกบาน ผองใส สงบเย็น 
ไมเรารอน บีบคั้น อึดอัด คับแคน 
 กุศลจิต 3 หมายถึง การคิดที่เปน
ความดี รากเหงาหรือตนตอของความดีทั้ง
ปวง ซ่ึงเปนหลักธรรมที่ตรงกันขามกับ อกุศล
จิต มี 3 ประการ (พระพรหมคุณาภรณ, 2553) 

ดังนี้ 
 1) อโลภะ ความไมอยากได อโลภะ 
คือ ความเปนผูไมมีความทะยานอยากเปนผูที่
มีสติระลึกรูตัวอยูเสมอไมวาจะกระทําสิ่งใดๆ 
มีแตความยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู
เท านั้นการปฏิบัติตนเปนผูมีอโลภะนั้น 
จะตองปฏิบัติธรรมที่ตรงกันขามกับโลภะ 
เชน สันโดษ ความพอใจ ทาน การบริจาค 
จาคะ การเสียสละ อนภิชฌา ความไมโลภไม
อยากไดของผูอ่ืน เปนตน  
 2) อโทสะ ความไมคิดประทุษราย 
อโทสะ คือ ความไมคิดประทุษราย ไมโกรธ 
ไมผูกพยาบาท จะทําอะไรก็มีสติรูสึกตัวอยู
เสมอ ใชปญญาในการประกอบการตัดสินใจ
ต างๆ  การปฏิบัติตนเปนผูมีอโทสะนั้น 
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จะตองปฏิบัติธรรมที่ตรงกันขามกับโทสะ 
เชน เมตตา ความปรารถนาใหผูอ่ืนเปนสุข 
กรุณา ความสงสาร อักโกธะ ความไมโกรธ 
อพยาบาท ความไมปองรายผูอ่ืน อวิหิงสา 
ความไมเบียดเบียน ตีติกขาขันติ ความอดทน
ตอความเจ็บใจ เปนตน  
 3) อโมหะ ความไมหลง อโมหะ คือ 
ความไมหลงงมงาย ไมประมาทอันเปน
สาเหตุใหเกิดความชั่วทั้งปวง ใหเปนผูมี
สติปญญามั่นคงใชปญญาพิจารณาไตรตรอง
โดยยึดหลักเหตุผล เมื่อมีอโมหะเกิดขึ้นกับตัว
แลว โลภะ โทสะ และโมหะ ก็มิอาจเกิดขึ้น
ได การปฏิบัติตนเปนผูมีอโทสะนั้น จะตอง
ปฏิบัติธรรมที่ตรงกันขามกับโทสะ เชน พาหุ
สัจจะ ความเปนผูศึกษารับฟงมาก วิมังสา 
หมั่นตรึกตรองพิจารณา สัทธา เชื่อในสิ่งที่
ควรเชื่อ โยนิโสมนสิการ การรูจักตรึกตรอง
ใหรูจักดีช่ัว ปญญา รอบรูในสิ่งที่เปน
ประโยชนและไมเปนประโยชน เปนตน อโล
ภะ ความไมโลภอยากไดโดยมีความสันโดษ 
ความพอใจอยูในทรัพยสมบัติเฉพาะที่เปน
ของตนเทานั้น มูลเหตุของกุศลมูลคือ อโทสะ 
ความไมโกรธแคนขัดเคือง ก็โดยที่มีเมตตา
กรุณา มูลเหตุของกุศล คือ อโมหะ ความไม
หลง ก็คือความมีปญญารูตามความเปนจริง 
อันทําใหไมหลงใหล ไมใหถือเอาผิด 
 จิต มี กุศลจิต (จิตที่ดีงาม) วิบากจิต 
(จิตที่เปนผล) และกิริยาจิต (จิตที่ไมเปนทั้ง
เหตุและผล) จิตตางๆ เหลานี้เกิดขึ้นในวัน
หนึ่งๆ แตวาเราไมคอยรูเร่ืองจิตเหลานี้เลย 
โดยมากเราไมรูวา จิตเปน กุศล หรือ วิบาก 
หรือ กิริยา ถาเราพิจารณาสภาพของจิตก็จะ

เขาใจตัวเองและผูอ่ืนมากขึ้น เราจะมีความ
เมตตากรุณาตอผูอ่ืนมากขึ้น ความไมโลภ มี
ประโยชน ช้ีให เห็นวา  คนที่ ถูกความโลภ
ครอบงําจิตใจ ยอมไมรูจักอรรถ ไมรูจักธรรม 
เพราะมีแตความมืดบอดปราศจากปญญา 
ความโลภเปนสาเหตุทําใหจิตใจเศราหมอง 
หรือสูญเสียความเปนปกติไป เปนเครื่องกั้นมิ
ใหบุคคลไปสูสุคติ พระพุทธองคจึงทรงตรัส
สอนใหละความโลภดวยอริยมรรค เพื่อให
บุคคลนั้นเปนผูที่มีจิตใจที่ใสสะอาด สวาง 
สงบ จะนําไปสูการพัฒนาทุกๆ ดานตาม
ความเปนจริง คนที่ไมถือเอาสิ่งของๆ ผูอ่ืน
แมแตเสนหญา เปนผูไมมีความโลภ องค
ธรรมที่เปนเครื่องปองกันพฤติกรรมทุจริตที่
จะลวงละเมิดทางกายวาจาเพราะความโลภคือ 
ศีล ยินดีดวยของที่มีอยู ไมมีความโลภใน
ปจจัย 4 ในสันโดษ ผูมีความอดกลั้นทําหนาที่
ขมจิตไว หมายถึง กิริยาที่อดทนตอความโลภ
เพราะขันติ ทําใหมีคุณคาทางจิตใจและ
ปญญา ไมลุมหลงหมกมุนมัวเมา บริโภค
ทรัพยอยางรูเทาทันเห็นคุณโทษ มีจิตเปน
อิสระ และอาศัยทรัพยเพื่อใหไดโอกาสที่จะ
พัฒนาจิตปญญายิ่งๆ ขึ้นไป (พระพรหมคุณา
ภรณ, 2546) 
 
บทสรุป 
 การอยูรวมกันของคนจํานวนมากใน
สั ง คม  ไ ม ว า จ ะ เ ป น คน ในสั ง ค ม ใ ด ก็
ตาม ยอมจะมีความขัดแยง การกระทบกระทั่ง
เกิดขึ้นเปนธรรมดา ทั้งในดานความคิด การ
พูด  การกระทําเพราะแตละคนมีพื้นฐาน
การศึกษาและไดอบรมทางจิตใจที่แตกตาง
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กัน แมวาในสังคมนั้นๆ จะมี กฎกติกา หรือ
ระเบียบวินัยไวคอยควบคุมก็ตาม  ความ
ขัดแยง  การกระทบกระทั่งก็ยอมจะมีขึ้น
บาง  การเอารัด เอา เปรียบกันของคนใน
สังคม เปนปญหาใหญ ซ่ึงนับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้นจนคนในสังคมหาความสงบสุข
ไมได แมสังคมก็ตกอยูในกฎเกณฑดังกลาว
นี้  ไมวาจะอยูในสมัยพุทธกาลหรือหลังพุทธ
ปรินิพพานแลวก็ตาม การคิดแบบการบรรเทา

อกุศลจิตนั้น เปนการคิดที่มีความสําคัญมาก 
เพราะทาใหบุคคลมีการคิดที่ถูกวิธี คิดมี
เหตุผล คิดมีระเบียบ และเปนกําลังเชื่อม
ตอไปยังกุศลจิตเปนการคิดที่สงผลใหบุคคล
สามารถพึ่งตนเองได สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นไดอยางถูกวิธี และชักนําใหบุคคล
ตางๆ เปนกัลยาณมิตรที่ดี และพัฒนาตนเอง
ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม 
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