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บทความวิชาการ 
  

การดับอกุศลจิตตามแนวพุทธ 
 

พระครูไพศาลวัฒนคุณ (สมพร ฐิตปุญฺโญ เต้นปักษี)1 
 
บทคัดย่อ 

วิ ธีคิ ด เ พื่ อ บรร เท าอ กุศล จิต เป็ น
กระบวนการค้นหาแนวทางความคิดเพื่อ
บรรเทากิเลส ทําให้อกุศลจิตเบาบางลด
น้อยลง หรือสามารถระงับไว้ได้อย่างใดอย่าง
หนึ่งให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ จะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อสภาพจิตใจทั้งตนเองและ
ผู้อื่น เป็นวิธีคิดแบบเร้ากุศล หรือคิดแบบกุศล
ภาวนา เพื่อสกัดกั้น บรรเทาและขัดเกลา
ตัณหา ส่งเสริมความเจริญงอกงามแห่งกุศล
ธรรม เป็นเรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิ ทําให้
ชีวิตไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง และมีความสุขได้มี
อารมณ์ดี สะท้อนถึงสุขภาพจิตที่ดี ด้วยการ
ลดความโลภ โกรธ หลง 

การประยุกต์วิธีคิดเพื่อบรรเทาอกุศล
จิตในชีวิตประจําวันในระดับโลกิยะนั้น ก็เพื่อ
ดําเนินชีวิตด้วยวิธีคิดที่รู้เท่าทันพฤติกรรมทาง
กาย รู้เท่าทันเวทนา รู้เท่าทันจิต และรู้เท่าทัน
ธรรม มีหลักเกณฑ์รวมอยู่ในสติปัฏฐาน  4 
เป็นวิธีคิดที่มีแนวทางของความรู้คิด  ด้วย
อํานาจของสติที่คอยควบคุมอารมณ์ มี
จุดมุ่งหมายสําคัญ คือ เพื่อให้มีสติระลึกรู้เท่า
ทัน โดยเฉพาะที่เป็นเหตุก่อให้เกิดทุกข์  
 

บทน า 
การคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่การ

แสดงออกทางกายและวาจาที่เรียกว่า การพูด
และการกระทํา และเป็นศูนย์บัญชาการ ซึ่ง
กําหนดหรือสั่งบังคับให้พูดจาและให้กระทํา
ไปตามที่คิดหมาย (พระพรหมคุณาภรณ์
(ป.อ.ปยุตฺโต),2553) ในแง่ความสัมพันธ์
ระ ห ว่ างร ะ บบ ทั้ งส องนั้ นคว ามคิ ด เป็ น
ศูนย์กลางโดยเป็นจุดประสานเชื่ อมต่อ
ระหว่างระบบการรับรู้กับระบบการกระทํา 
กล่าวคือเมื่อรับรู้เข้ามาโดยทางอายตนะต่างๆ 
และเก็บรวบรวมประมวลข้อมูลข่าวสารมาคิด
ปรุงแต่งแล้ว ก็วินิจฉัยสั่งการโดยแสดง
ออกเป็นการกระทําทางกายหรือทางวาจา 
หรือพูดจาและการกระทําต่างๆต่อไปเกี่ยวกับ
ความสําคัญกับวิธีคิด เพื่อบรรเทาอกุศลจิต 
ทางพระพุทธศาสนาบัญญัติว่า ความคิดเป็น
จุดเริ่มที่จะนําพาให้ชีวิตไปดีหรือไม่ดี เจริญ
หรือเสื่อม เพราะความคิดก่อให้เกิดการ
กระทํา ถ้าคิดในเรื่องอะไรบ่อยๆ ปักใจจน
กลายเป็นเจตคติแล้ว ไม่แคล้วจะต้องมี
พฤติกรรมไปในทํานองนั้น และเป็นกลไก
สําคัญในกระบวนการคิดแบบพุทธเพราะเป็น
เหตุใกล้ให้เกิดปัญญาต่อไป 

1 นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงวิธี
คิดที่น่าสนใจในการบรรเทาหรือละกิเลสไว้
หลายแห่ง เช่น นิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งคือ 
พระสังฆรักขิตได้จีวรมา 2 ผืน จะเอาใช้เอง 1 
ผืน และถวายพระอุปัชฌาย์ซึ่งเป็นหลวงลุง 1 
ผืน แต่พระอุปัชฌาย์ไม่รับ แม้พระสังฆรักขิต
จะอ้อนวอนแล้ว อ้อนวอนอีกก็ตามท่านก็ไม่
รับ พระสังฆรักขิตเกิดความน้อยใจ ขณะที่
ท่านกําลังนั่งพัดให้พระอุปัชฌาย์อยู่นั้น ท่านก็
คิดฟุ้งไปไกลว่าจะเอาผ้าทั้งสองไปขายแล้ว 
ซื้อแม่แพะมาเลี้ยง แล้วจึงขายลูกแพะ เมื่อเก็บ
รวบรวมเงินได้แล้วจะขอหญิงมาเป็นภรรยา 
เมื่ออยู่ด้วยกันก็จะมีลูกแล้วจะพาลูกมาเยี่ยม
หลวงลุง ขณะที่นั่งเกวียนมาเยี่ยมหลวงลุง 
ระหว่างทางภรรยาเหนื่อยเพราะอุ้มลูก บอก
ว่าช่วยอุ้มหน่อยสิฉันเหนื่อย ฉันกําลังขับยาน
อยู่ เธออุ้มไป เมียโกรธจึงทิ้งลูกบนพื้นเกวียน 
พอเด็กเจ็บมันก็ร้องเราก็โกรธ จึงใช้ปฏักตี
ภรรยาทันทีอย่างนี้เรียกว่า คิดไม่เป็นระเบียบ 
คิดไม่เป็นทางคิดไม่ถูกทาง ต้องใช้การคิดเป็น
ระเบียบ  คิด เป็นทางคิดถูกทาง  เรี ยกว่ า        
ปถมนสิการ” (พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺ
โต) และเสถียรพงษ์ วรรณปก, 2546) เพื่อ
บรรเทาอกุศลได้ คิดแบบการพิจารณาโดย
อุบายหรือคิดถูกวิธี อุบายมีทั้งทางลบและ
ทางบวก เรียกว่า อุปายมนสิการ เช่น การใช้
อุบายมีแม่ทัพคนหนึ่ง นํากองทัพไปออกรบ 
ซึ่งมีทหารจํานวนน้อยฝ่ายตรงข้ามมีทหาร
จํานวนมาก ถึงจะรบอย่างไรก็ไม่มีหนทางที่
จะเอาชนะได้ แม่ทัพจึงคิดอุบายโดยการพา
ทหารเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ และอธิษฐาน
เสียงดังว่า ถ้าหากกองทัพของข้าพเจ้าจะชนะ

ข้าศึก ขอให้เหรียญออกหัว ว่าแล้วก็โยน
เหรียญ ปรากฏว่าเหรียญก็ออกหัว เพื่อความ
มั่นใจที่จริงแล้วก็ล้วงเหรียญมาให้ดู ปรากฏ
ว่าเหรียญนั้นมีหัวทั้งสองด้าน เรียกว่า อุปา
ยมนสิการ คิดให้เกิดผล คิดให้เกิดผลที่พึง
ประสงค์ หรือสร้างสรรค์ในทางดี เรียกว่า อุป
ปาทมนสิการ เช่น ถ้าคิดว่าตนเองเกิดมา
ยากจนแล้วไม่ท้อถอยพยายามสร้างฐานะ
ให้แก่ตนด้วยความขยันหมั่นเพียร ทํางานที่
สุจริต ไม่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรมอย่างนี้
จึงจะนับว่าเป็นอุปปาทมนสิการ เพราะคิด
แล้วเกิดความกระตือรือร้นที่จะกระทํา ที่จะ
สร้างสรรค์และการกระทํานั้นเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่นเรียกว่าอุป
ปาทมนสิการ 

วิธีคิดแบบท่านจูเฬกสาฎก  (ปุ้ย แสง
ฉาย, ม.ป.พ.) ตอนที่ไปฟังธรรมคิดอยู่ในใจว่า
อยากจะถวายผ้าบูชาธรรมแต่คิดเสียดายอยู่
อย่างนั้นหลายครั้ง ในที่สุดก็เอาผ้าบูชาธรรมก็
เปล่งเสียงดังสามครั้งว่า เราชนะแล้วๆ เพราะ
จูเฬกสาฎกคิดบรรเทาความตระหนี่นั่นเอง จึง
เป็นเหตุให้การให้ทานบารมีเกิดขึ้นเหมือน
อย่างพระเวสสันดรยกลูกเมียให้แก่ชูชก 
เพราะเป็นการเสียสละบําเพ็ญทานบารมี คือ
การสั่งสมทานบารมีนั่นเอง แต่จูเฬกสาฎกคิด
ช้าทําช้า ปล่อยให้ความคิดนั้นเสียไปเพราะ
กุศลที่ทําไว้ช้าเลยได้สมบัติช้า เพราะฉะนั้น 
ควรทําบุญในเวลาคิดด้วยจิตแรงกล้า โดยมาก
ย่อมได้ผลทันตาเห็น ควรทําด้วยความ
เลื่อมใสอันแรงกล้าคือกล้าจนไม่กลัวอะไร 
ดังกรณีจูเฬกสาฏกเป็นตัวอย่าง และวิธีการ
ป ร ะ ยุ ก ต์ ก า ร คิ ด เ พื่ อ บ ร ร เ ท า อ กุ ศ ล จิ ต             
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มีความสําคัญว่า เป็นวิธีคิดในแนวสกัดกั้น
หรือบรรเทาและขัดเกลาตัณหา ส่งเสริมความ
เจริญงอกงามแห่งกุศลธรรม และการคิดเป็น
เรื่องของการมีสัมมาทิฏฐิ หรือการคิดชอบที่
เปรียบเทียบเป็นนาวาที่พาชีวิตให้ไปสู่ทิศทาง
ที่ถูกต้องและมีความสุขได้ การคิดนําไปสู่การ
มีอารมณ์ดี สะท้อนถึงสุขภาพจิตที่ดี การลด
ความโลภ โกรธ หลง สร้างทัศนะคติในเชิงบวก 
ก็จะนํามาซึ่งความสุขสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย
จิตใจ และอายุที่ยืนยาว ทั้งตัวเราเองและคน
ในครอบครัวก็พลอยจะมีความสุขตามไปด้วย 
ความหมายของการคิดในพระพุทธศาสนา 

การสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยวิธีการแห่ง
ปัญญานั้น เมื่อวิเคราะห์โดยรูปศัพท์คําว่า
โยนิโสมนสิการประกอบด้วยโยนิโส +
มนสิการโยนิโสมาจากคําว่า โยนิ แปลว่า
ต้นเหตุต้นเค้าแหล่งเกิด ส่วนคําว่า มนสิการ
แปลว่าการทําในใจ การคิดคํานึงนึกถึง ใส่ใจ
พิจารณา เมื่อรวมสองคําเข้าด้วยกัน แปลว่า
การทําในใจโดยแยบคาย  (พระเทพเวที
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2535) หมายถึงการใช้
ความคิดถูกวิธีคิด อย่างมีระเบียบคิดหาเหตุผล
สืบค้นถึงต้นเค้าสืบสาวให้ตลอดสายแยกแยะ
สิ่ ง ทั้ ง ห ล า ย ใ ห้ เ ห็ น ค ว า ม จ ริ ง ต า ม
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจ ัย  โดยไม่เอา
ความรู้สึกด้วยตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ
(พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต), 2525) 

ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่
ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิตฉันใด
ความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการก็เป็น
ตัวนํา เป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริย
อัษฎางคิกมรรคแก่ภิกษุฉันนั้น ภิกษุผู้ถึง

พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังสิ่งนี้ได้คือ
จักเจริญจักทําให้มากซึ่งอริยอัษฎางคิก มรรค
(สํ.ม.(ไทย) 19/55/44) 

ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไป
แห่งอาสวะทั้งหลาย (ว่าสําเร็จได้) แก่ผู้รู้ผู้เห็น 
มิใช่แก่ผู้ไม่รู้ ไม่ใช่แก่ผู้ไม่เห็น เมื่อรู้อยู่เห็น
อยู่อย่างไรจึงจะมีความสิ้นไปแห่งอาสวะ
ทั้งหลาย เมื่อรู้เห็น (วิธีทําให้เกิดและวิธีทํา
ไม่ให้ เกิด) โยนิโสมนสิการและอโยนิโส
มนสิการ เมื่อมนสิการโดยไม่แยบคาย อาสวะที่
ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว
ย่อมเจริญเพิ่มพูน เมื่อมนสิการโดยแยบคาย 
(โยนิโสมนสิการ) อาสวะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่
เกิดขึ้น และอาสวะที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมถูกละได้ 
(ม.มู.(ไทย) 12/15/18) 

พระธรรมปิฎกอธิบายความหมาย
ของโยนิโสมนสิการไว้ดังนี้  (พระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตฺโต), 2542) “ในระบบการศึกษา
อบรมโยนิโสมนสิการ เป็นการฝึกใช้ความคิด 
ให้รู้จักคิดอย่างถูกวิธี คิดอย่างมีระเบียบ รู้จัก
คิดวิเคราะห์ ไม่มองเห็นสิ่งต่างๆ อย่างตื้นผิว
เผิน เป็นขั้นสําคัญในการสร้างปัญหาที่
บริสุทธิ์ เป็นอิสระทําให้ทุกคนช่วยตนเองได้ 
และนําไปสู่จุดมุ่งหมายของพุทธธรรมอย่าง
ถ่องแท้” มีกิจกรรมหลายอย่างที่คนทั่วไป
มักจะเรียกว่า “การคิด” เช่นคนๆ หนึ่งพยายาม
นึกถึงที่อยู่เก่าของตน เราก็อาจพูดว่าเขากําลัง
คิดถึงบ้าน อีกคนหนึ่งคิดว่าพรุ่งนี้เขาจะไป
เตะฟุตบอล การคิดที่กล่าวมานี้ตรรกวิทยาไม่
ถือว่าเป็น “การคิดด้วยเหตุผล” เพื่อการ
ตัดสินใจ จึงทําความเข้าใจว่าการคิดด้วยเหตุ
ผลต่างจากการนึกคิดเรื่องในอนาคตอย่างไร 
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ตัวอย่างว่าสมมติว่าเรานัดเพื่อนคนหนึ่งว่า จะ
ไปถึงบ้านของเขาในเวลาอีกหนึ่งชั่วโมง แต่
สํารวจดูว่าจะไปได้อย่างไร ก็พบว่าถ้าเดินไป
จะต้องใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง แต่ถ้าคอย
อีก 20 นาทีแล้วไปรถประจําทางจะใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที รวมเวลาโดยใช้ 60 นาที ถ้า
จะไปโดยรถประจําทางทันเวลาที่นัดหมายกัน
ไว้ จึงตัดสินใจใช้รถประจําทาง การตัดสินใจ
เช่นนี้เป็นการใช้เหตุผล อย่างไรก็ตามการคิด
ด้วยเหตุผลยังแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ เช่น
การคิดโดยแยกประเภท การคิดโดยตัด
ประเด็น (thinking by classification) การคิด
โดยตัดประเด็น การคิดแบบอุปนัย การคิด
แบบนิรนัย และการคิดแบบไตร่ตรองหรือ
การคิดสะท้อน (reflective thinking) ทั้งหมด
นี้เป็นการคิดตามแนวปรัชญาตะวันตก  

เรื่องการคิดโดย ดร.สาโรช บัวศรี
สําหรับการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการ
คิดตามแนวปรัชญาตะวันออกโดยอาศัย
หลักธรรมในพระพุทธศาสนา มีผู้กล่าว
พาดพิงถึงการคิดแบบโยนิโสมนสิการหลาย
ท่าน เช่น อาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ และพระ
ธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ผู้ที่ได้
วิ เคราะห์และเสนอแนวคิดแบบโยนิโส
มนสิการอย่างละเอียด คือ พระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตโต) จึงเป็นการสมควรที่จะนํา
ข้อคิดเห็นของท่านมาเสนอไว้ในที่นี้ “ว่าโดย
รูปศัพท์ โยนิโสมนสิการ ประกอบด้วย
โยนิโสกับมนสิการ โยนิโสมาจากโยนิแปลว่า 
เหตุ ต้นเค้า แหล่งเกิดปัญญา อุบายวิธีทาง 
ส่วนมนสิการ แปลว่า การทําในใจ การคิด 
คํานึง นึกถึง ใส่ใจ พิจารณารวมเข้าเป็น

โยนิโสมนสิการ ท่านแปลสืบทอดกันมาว่า
การทําในใจโดยแยบคาย” กล่าวอีกนัยหนึ่ง
การทําในใจโดยแยบคาย คือการคิดเป็น คือ
คิดถูกต้องตามความเป็นจริง การเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ และคิดเชื่อมโยงตีความข้อมูล
เพื่อนําไปใช้ต่อไป 

การทําในใจโดยแยบคายความหมาย
อาจแยกเป็นลกัษณะต่างๆ ได้ดังต่อไปนี ้

(1) อุบายมนสิการ แปลว่า คิด
พิจารณาโดยอุบาย คือคิดอย่างมีวิธีหรือคิดถูก
วิ ธี ห ม า ย ถึ ง ถู ก วิ ธี ที่ จ ะ เ ข้ า ถึ ง ค ว า ม จ ริ ง
สอดคล้องเข้าแนวสัจจะ ทําให้หยั่งรู้สภาวะ
ลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งท้ังหลาย 

(2) ปถมสิการ แปลว่า คิดเป็นทาง
หรือคิดถูกทาง คือคิดได้ต่อเนื่องเป็นลําดับ
จัดลําดับได้หรือมีลําดับมีขั้นตอนแล่นไปเป็น
แถวเป็นแนว หมายถึง ความคิดเป็นระเบียบ
ตามแนวเหตุผล เป็นต้น ไม่ยุ่งเหยิงสับสน
ไม่ใช่วกเวียนติดพันประเดี๋ยวเรื่องนี้ ที่นี่เดี๋ยว
เตลิดออกไปเรื่องนั้น  ที่โน้นกระโดดไป
กระโดดมา ต่อเป็นชิ้นเป็นอันไม่ได้ ทั้งนี้
รวมทั้งความสามารถที่จะชักความนึกคิดเข้าสู่
แนวทางที่ถูกต้อง  

(3) การณมนสิการ แปลว่าคิดตาม
เหตุ คิดค้นเหตุ คิดหาผล หรือคิดอย่างมี
เหตุผล หมายถึงการคิดสืบค้นตามแนว
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยที่สืบทอดกัน
พิจารณาสืบสาวหาสาเหตุให้เข้าใจถึงต้นเค้า
แหล่งที่มาซึ่งส่งผลตอ่เนื่องมาตามลําดับ  

(4) อุปปาทกมนสิการ แปลว่าคิดให้
เกิดผล คือใช้ความคิดให้เกิดผลที่พึงประสงค์
เล็งถึงการคิดอย่างมีเป้าหมาย ท่านหมายถึง



                 JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE             Vol.8  No.2  July - December  2014              .       

 

93 

การคิดพิจารณาที่ทําให้เกิดกุศลธรรม เช่น
ปลุกเร้าให้เกิดความเพียร การรู้จักคิดที่จะทํา
ให้หายหวาดกลัว ให้หายโกรธ การพิจารณาที่
ทําให้มีสติ ทําให้จิตใจเข้มแข็งมั่นคง ลักษณะ
ต่างๆ ของความคิดที่กล่าวมาข้างต้นนั้น พอ
สรุปได้ว่า คิดถูกวิธี คิดมีระเบียบ คิดมีเหตุผล
และคิดเป็นกุศล พระธรรมปิฎกยังกล่าวต่อไป
ว่า “ถ้ามองในแง่ของขอบเขตโยนิโสมนสิการ 
กินความกว้าง ครอบคลุมตั้งแต่ความคิดใน
แนวทางของศีลธรรม การคิดตามหลักความดี
งาม และหลักความจริงต่างๆ ที่ตนได้ศึกษา 
หรือรับการอบรมสั่งสอนมา มีความรู้  ความ
เข้าใจดีอยู่แล้ว เช่น คิดในทางที่จะเป็นมิตร คิด
รัก คิดปรารถนาดีมีเมตตา คิดท่ีจะให้หรือ
ช่วยเหลือเกื้อกูล คิดในทางที่จะเข้มแข็ง ทําการ
จริงจังไม่ย่อท้อ ซึ่งไม่ต้องใช้ปัญญาลึกซึ้งไป
จนถึงการคิดแยกแยะองค์ประกอบ และสืบสาว
หาสาเหตุปัจจัยที่ต้องใช้ปัญญาละเอียดประณีต 
เนื่องด้วยโยนิโสมนสิการมีขอบเขตกว้างขวาง 
ปกติชนทุกคนสามารถใช้โยนิโสมนสิการได้” 
“ถ้ามองในแง่หน้าที่  โยนิโสมนสิการคือ 
ความคิดที่สกัดอวิชชาตัณหา หรือการคิดเพื่อ
สกัดตัดหน้าอวิชชาและตัณหา” 
มูลเหตุของอกุศลจิต 

มูลเหตุของอกุศลจิต คือ โลภ-โกรธ-
หลง เกิดจาก "อวิชชา" ความไม่รู ้หรือเกิดจาก
กายกับใจที่ไม่ได้เจริญสติสัมปชัญญะในกาย 
ความรู้สึกในจิตและในธรรมชาติแห่งชีวิตที่
สัมผัสรับรู้แล้วหลงผิด ไม่ศึกษาเรื่องชีวิตว่า
ชีวิตคืออะไร ไม่รู้เรื่องลมหายใจ การรู้ตัวทั่ว
พร้อม ไม่ศึกษาว่าชีวิตไม่โลภ-ไม่มีโลภ มื้อ
หนึ่งทานข้าวไม่เกิน 2 ชาม ความโลภล้วนเกิด

จากใจที่ไม่รู้จักพอ นอนไม่เกิน 1 วา ใส่
เสื้อผ้าไม่เกิน 2 ชุดต่อวัน เมื่อไม่ได้ดังใจก็
โกรธเพราะขาดสต ิแล้วหลงรัก-หลงชังเพราะ
การเห็นผิดธรรมชาติ เกิดความหลงผิดก่อน 
จึงเกิดโลภและโกรธเข้าแทรก หลงเกิดจาก
สาเหตุ 3 ประการ คือ กายไม่รู้จักกาย ล.ลิง-
คือใจ ไม่รู้จักใจที่แท้จริงว่า ใจคืออะไร ง.งู 
คือตัณหา ความอยากที่มนุษย์ปล่อยกายปล่อย
ใจ ให้หลงอยู่ในโลก โดยไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติ
ธรรม จึงไม่สามารถเรียนรู้และลดละเลิกใน
ความโลภ-โกรธและหลงผิด เกิดที่ความคิด
ของมนุษย์เราเป็นปฐมเหตุ และค่อยพัฒนามา
สู่คําพูดและการกระทําทีหลัง  

ฉะนั้น การอบรมใจจึงเป็นการแก้ที่
ปฐมเหตุ คือความคิดก่อน อบรมความคิดโดย
อาศัย "ศีล" ละความโลภ “ทาน” ละความ
โกรธ และภาวนาละความหลงผิด ความหลง
เกิดจากจิตไม่ตามจิต ความโกรธเกิดจากจิตไม่
ตามทันใจ (ขาดสติ) ความโลภเกิดจากจิตตาม
ไม่ทันกาย (กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน) ไม่
พิจารณากายในกาย การเกิดขึ้นแห่งอกุศลจิต
นั้น เพราะการไม่ใส่ใจพิจารณาให้แยบคาย
เรียกว่า "อโยนิโสมนสิการ" สมเด็จพระผู้มี
พระภาคแสดงว่า ผู้ที่มีอโยนิโสมนสิการนั้น
อกุศลจิตที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้น อกุศลจิตที่
เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้น กุศลจิตที่จะเกิด
ย่อมไมมีโอกาสจะเกิด และกุศลจิตที่กําลัง
เกิดขึ้นย่อมดับสิ้นลงพลันอโยนิโสมนสิการนี้ 
ย่อมเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุ 5 ประการ  

(1) ไม่ได้สร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อน 
(2) อยู่ในประเทศที่ไม่สมควร  
(3) ไม่ได้คบหาสนทนากับสปับุรุษ 
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(4) ไม่ได้ฟังธรรมของสัปบุรุษ 
(5) ตั้งตนไว้ผดิ 
เ ห ต ุใ ห ้เ ก ิด อ โ ย น ิโ ส ม น ส ิก า ร  5 

ประการนี้ ย่อมมีอุปการะแก่กันคือไม่ได้สร้าง
สมบุญไว้แต่ปางก่อนเป็นอดีตเหตุ เพราะไม่ได้
สร้างสมบุญไว้แต่ปางก่อน จึงทําให้มาเกิดใน
ประเทศที่ไม่สมควร คือไม่มีสัปบุรุษ จึงทําให้
ไม่ได้ฟังธรรม และเพราะเหตุที่ไม่ได้ฟังธรรม 
จึงทําให้หลงผิดตั้งจิตไว้โดยไม่ชอบคือตั้งตน
ไว้ผิดนั่นเอง จึงทําให้อกุศลจิตเกิดขึ้น โดย
อาศัยอโยนิโสมนสิการ เหตุให้เกิดอโยนิโส
มนสิการนี้ จึงเท่ากับเป็นเหตุเกิดอกุศลจิต
นั่นเอง (พระธรรมปฎิก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2547) 
ประเภทของการคิดแบบกุศลจิต 

คนเราเมื่อจะทําอะไรก็ให้ตระหนักรู้
ถึงการคิดเพื่อบรรเทาอกุศลจิตก่อน ว่าเราคิด
เพื่ออะไร หลักการเป็นอย่างไร เราต้องใช้
หลักนั้นไปสัมพันธ์กับการคิดเพื่อบรรเทา
อกุศลจิตสําคัญตรงที่ว่ า เรามีการคิดเพื่อ
บรรเทาอะไร เรามีวิธีการที่เหมาะกับการคิด
เพื่อบรรเทาอกุศลจิตไหม การคิดเพื่อบรรเทา
อกุศลจิตนี้อยากได้กุศล คือความดี ได้ความดี
ไปเพื่ออะไร วิธีการของเราที่ทําอยู่เวลานี้มัน
พอจะให้ไปจุดหมายนั้นไหม การคิดเพื่อ
บรรเทาอกุศลจิตต้องประกอบด้วยสติและ
ปัญญา การคิดแบบกุศลมี 4 ความหมาย คือ
เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อสุขภาพ คําว่าสุขภาพใน
ที่นี้หมายถึง สุขภาพของจิตใจซึ่งเป็นฐานของ
สุขภาพกายด้ วยคือทํ าให้จิ ตใจ เข้มแข็ ง
สมบูรณ์เหมือนกับร่างกายของเรานี้ เมื่อไม่มี
โรคก็เป็นร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจที่
ไม่ถูกโรคคือกิเลสเบียดเบียน ก็เป็นจิตใจที่

แข็งแรงสมบูรณ์ สบายคล่องแคล่ว ใช้งานได้ดี 
อย่างที่ท่านเรียกว่า ควรแก่งานหรือเหมาะแก่
การใช้งาน จิตใจแบบนี้เรียกว่า ไม่มีโรค
ความหมายที่ 2 ว่า อนวัชชะแปลว่าไม่เสียหาย 
ไม่มีโทษคือไม่มีสิ่งมัวหมอง ไม่สกปรก ไม่
บกพร่อง สะอาด ผ่องแผ้ว ผ่องใสปลอดโปร่ง 
เ ป ็น ต ้น  เ อ า ง ่า ย ๆ  ว ่า  ส ะ อ า ด บ ร ิส ุท ธิ์ 
ความหมายที่ 3 ว่า โกศลสัมภูตแปลว่าเกิดจาก
ปัญญา เกิดจากความฉลาดหมายความว่ากุศล
เป็นเรื่องที่ประกอบไปด้วยปัญญา คือ ความรู้
เข้าใจ ทําด้วยความรู้เหตุผล และทําตาม
ความรู้เหตุผลนั้น เช่นมองเห็นความดี ความ
ชั่ว รู้คุณรู้โทษ รู้ประโยชน์ รู้ไม่ใช่ประโยชน์ 
ทําด้วยจิตใจที่สว่างไม่โง่เขลา มืดมัว เรียกว่า 
เป็นความสว่างของจิตใจ เมื่อมีกุศลเกิดขึ้นใน
จิตใจแล้วไม่ปิดบังปัญญา จิตใจสว่าง ไม่มืด
ไม่บอด มองเห็นอะไรๆ ถูกต้องตามความเป็น
จริง ความหมายที่ 4 สุดท้ายคือ สุขวิบาก มีสุข
เป็นผล ทําให้เกิดความสุข เวลาทําจิตใจก็
โปร่งสบาย สดชื่น ร่าเริง เบิกบาน ผ่องใส 
สงบเย็น ไม่เร่าร้อน บีบคั้น อึดอัด คับแค้น 
(พระอาจารย์สัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ,  
2546) 
การบรรเทาอกุศลจิตตามหลักพุทธศาสนา 

หลักการคิดแบบการบรรเทาอกุศลจิต
นั้น เป็นการคิดที่มีความสําคัญมาก เพราะทํา
ให้บุคคลมีการคิดที่ถูกวิธี คิดมีเหตุผล คิดมี
ระเบียบ และเป็นกําลังเชื่อมต่อไปยังกุศลจิต
เป็นการคิดที่ส่งผลให้บุคคลสามารถพึ่งตนเอง
ได้ สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี 
และชักนําให้บุคคลต่างๆ เป็นกัลยาณมิตรที่ดี 
และพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีงาม  
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พูดรวมๆ ได้ว่า การคิดถูกต้อง รู้จัก
คิดหรือคิดเป็น เป็นศูนย์กลางที่บริหารการ
ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องทั้งหมด เพราะเป็นหัว
หน้าที่นําทางและควบคุมปฏิบัติถูกต้องในแง่
อื่นๆ ทั้งหมด เมื่อคิดเป็นแล้วก็ช่วยให้พูดเป็น
ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น ช่วยให้ดูเป็น ฟังเป็นกิน
เป็น ใส่เป็น บริโภคเป็น และคบหาเสาวนา
เป็น ตลอดไปทุกอย่าง คือดําเนินชีวิตเป็น
นั่นเอง จึงพูดได้ว่าการรู้จักคิดหรือคิดเป็น 
เป็นตัวนําที่ชักพาหรือเปิดช่องไปสู่การดําเนิน
ชีวิตที่ถูกต้องหรือชีวิตที่ดีงามทั้งหมดก็คือ 
ความพอดีและกรณีทั่วๆ ไป รู้จักเป็นกับ พอดี 
ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกัน การรู้จักทํา
หรือทําอะไรเป็นคือ ทําสิ่งนั้นๆพอเหมาะ
พอดีที่จะให้ เกิดผลสํา เร็จที่ต้องการตาม
วัตถุประสงค์หรือทําแม่นยํา สอดคล้องตรงจุด 
ตรงเป้าที่จะให้บรรลุจุดหมายอย่างดีที่สุดโดย
ไม่เกิดผลเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เลย 
พุทธธรรมถือเอาลักษณะที่ไร้โทษไร้ทุกข์และ
เหมาะเจาะที่จะให้ถึงจุดหมายเป็นสําคัญจึงใช้
คําว่า พอดีเป็นคําหลัก ดังนั้น สําหรับคําว่า
ดําเนินชีวิตเป็นสุขใช้คําว่าดําเนินชีวิตพอดี 
คือ ดําเนินชีวิตพอดีที่จะให้บรรลุจุดหมาย
แห่งการเป็นอยู่อย่างมีความสุขที่แท้จริง (พระ
ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต),2546) 

จากการที่พระพุทธเจ้าทรงให้มนุษย์
มองปัญหาของตนที่ตัวมนุษย์เอง ไม่ใช่มอง
หาเหตุและมองหาทางแก้ไปที่บนฟ้าหรือแก้ที่
โชคชะตา และให้แก้ไขด้วยการลงมือทําด้วย
ความเพียรพยายามตามเหตุผล ไม่ใช่หวังพึ่ง
การอ้อนวอนหรือนอนคอยโชคเป็นต้น ว่า
โดยแง่ที่เน้นของคําสอน หรือส่วนที่มีเนื้อหา

คําสอนมากกว่า เด่นกว่า ควรจะย้ําไว้ก่อนว่า 
พระพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาทั้งด้าน
นอกด้านใน ทั้งทางสังคมและทางจิตใจของ
บุคคล คือมีคําสอนขั้นศีล เป็นด้านนอก และ
ขั้นจิตและปัญญาเป็นด้านใน จากนี้จึงมาทํา
ความเข้าใจกันต่อไปว่า เมื่อกล่าวตามแง่เน้น
ของคําสอนเท่าที่มีอยู่ เนื้อหาคําสอนที่บันทึก
อยู่ในคัมภีร์ส่วนที่ว่าด้วยการแก้ปัญหาด้านใน
หรือด้านปัญญามีมากกว่าส่วนที่ว่าด้วยการ
แก้ปัญหาด้านนอก หรือปัญหาทางสังคมเป็น
ต้น พูดอีกอย่างหนึ่งว่า เนื้อหาคําสอนเน้น
ด้านแก้ปัญหาทางจิตใจมากกว่าแก้ปัญหาทาง
สังคม หรือด้านภายนอกอย่างอื่นที่เป็นเช่นนี้
เป็นเรื่องธรรมดาโดยเหตุผลและควรจะเป็น
เช่นนั้น (พระมหาสุวิทย์ วิชฺเชสโก, 2541) 
 
สรุป 

การแก้ไขอกุศลจิตคือหลักการวิธีการ
แก้ปัญหาแบบพุทธ มีลักษณะสําคัญ 2อย่าง 
คือ เป็นการแก้ปัญหาที่เหตุปัจจัยอย่างหนึ่ง 
เป็นการแก้ปัญหาของมนุษย์โดยมือของ
มนุษย์เองอย่างหนึ่ง พระพุทธศาสนาสอนให้
แก้ปัญหาทั้งด้านนอกด้านใน ทั้งทางสังคม
และทางจิตใจของบุคคล คือมีคําสอนขั้นศีล
เป็นด้านนอก และขั้นจิตและปัญญาเป็นด้าน
ใน ด้วยวิธีแก้ไขอกุศลจิต 3 ประการ  

(1) วิธีแก้ไขความโลภ โชคดีที่เกิดมา
เป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา ได้มีโอกาส
ทําทานกุศล หากได้ทําทานครบองค์ประกอบ
ของการให้ ซึ่งจะทําให้เกิดผลบุญอย่างเต็มที่
เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ ตั้งใจทําเจตนาของเราให้
บริสุทธิ์ก่อนที่จะทําทาน สิ่งของที่ควรให้ทาน 
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ด้วยความเพียรที่บริสุทธิ์ ให้เหมาะสมและดู
ควรแก่ผู้รับ ทําตนเองให้บริสุทธิ์ก่อนที่จะให้
ทานด้วยการสมาทานศีล 5 ตั้งจิตอธิษฐาน
ด้วยการยกทานนั้นเหนือศีรษะว่าขอให้ทาน
ของข้าพเจ้านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ตน
และผู้อื่นจะเริ่มต้นด้วยให้ความสมบูรณ์พูน
สุข เมื่อทําทานเสร็จแล้วให้สละทานขาดออก
จากใจ ไม่คิดเสียดายทรัพย์เลยบุญจึงจะสําเร็จ
ประโยชน์ ด้วยคําอุทิศส่วนกุศล  

(2) วิธีแก้ไขความโกรธ ชาวพุทธทุก
คนได้รับการสั่งสอนให้มีเมตตากรุณา ให้
ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกายวาจาและมีน้ําใจ
ปรารถนาดี มีการแผ่เมตตาแก่เพื่อนมนุษย์
ตลอดจนสัตว์ทั้งปวง  ขอให้อยู่เป็นสุข
ปราศจากเวรภัยกันโดยทั่วหน้า โบราณท่าน

เข้าใจและเห็นใจคนขี้โกรธ  จึงพยายาม
ช่วยเหลือโดยสอนวิธีการต่างๆ สําหรับระงับ
ความโกรธ วิธีการเหล่านี้มีประโยชน์ไม่
เฉพาะสําหรับคนมักโกรธเท่านั้น แต่เป็นคติ
แก่ทุกคนช่วยให้เห็นโทษของความโกรธและ
มั่นในคุณของเมตตายิ่งขึ้น  

(ค) วิธีแก้ไขความหลง การใช้สติอยู่
เสมอในการครองชีวิต อัปปมาทเป็นตัวการ
ทําให้ระมัดระวังตัว ป้องกันไม่ให้พลาดตก
ไปในทางชั่วหรือเสื่อม คอยยับยั้ง เตือนไม่ให้
เพลิดเพลินมัวเมาลุ่มหลงสยบอยู่ คอยกระตุ้น
ไม่ให้หยุดอยู ่กับที่ และคอยเร่งเร้าให้
ขะมักเขม้นที่จะเดินรุดหน้าอยู่เรื่อยไป ทําให้
สํานึกในหน้าที่อยู่เสมอ โดยตระหนักถึงสิ่ง
ควรทําไม่ควรทํา  
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