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โพชฌงค

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ∗

วันกอนนี้ โยมไดปรารภทํานองอาราธนาวา ถาอาตมภาพ
แสดงเรื่องโพชฌงค ก็คงจะดี
โพชฌงคนี้ เปนหลักธรรมสําคัญหมวดหนึ่ง ญาติโยม
หลายทานรูจักในชื่อที่เปนบทสวดมนต เรียกวาโพชฌงคปริตร
และนับถือกันมาวา เปนพุทธมนตสําหรับสวดสาธยาย เพื่อใหคน
ปวยไดสดับตรับฟงแลวจะไดหายโรค
ที่เชื่อกันอยางนี้ ก็เพราะมีเรื่องมาในพระไตรปฎกเลาวา
พระมหากัสสปะ ซึ่งเปนพระเถระผูใหญทานหนึ่งเคยอาพาธ และ
พระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม แลวทรงแสดงเรื่องโพชฌงคนี้ ตอนทาย
พระมหากัสสปเถระก็หายจากโรคนั้น

∗

ชุดที่สาม จากรายการเลาเรื่องใหโยมฟง เลาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘
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อีกคราวหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเปนอัครสาวกฝาย
ซาย ก็อาพาธและพระพุทธเจาเสด็จไปเยี่ยม ก็ไดทรงแสดง
โพชฌงคนี้อีก แลวพระมหาโมคคัลลานะก็หายโรค
อีกคราวหนึ่ง พระพุทธองคเองทรงอาพาธ ก็ตรัสใหพระ
มหาจุนทะ ซึ่งเปนพระเถระผูใหญรูปหนึ่งแสดงโพชฌงคถวาย
แลวพระพุทธเจาก็หายประชวร
จากเรื่องราวที่กลาวถึงนี้ พุทธศาสนิกชนก็เลยเชื่อกันมาวา
บทโพชฌงคนั้น สวดแลวจะชวยใหหายโรค แตที่เราสวดกันนี้ เปน
การสวดคําบาลี ผฟู ง ก็ฟง ไป ซึง่ บางทีอาจจะไมเขาใจเนือ้ ความก็ได
แตที่ทานแสดงในพระไตรปฎกนั้น ทานแสดงเนื้อหาคือตัว
หลักธรรม และธรรมะที่แสดงนั้นเปนธรรมเกี่ยวกับปญญา เปน
ธรรมะชั้นสูง ซึ่งความจริงก็เปนเรื่องของการทําใจใหสวาง สะอาด
ผองใส เปนการรักษาใจ

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ
เปนธรรมดาวา กายกับใจนั้นเปนสิ่งที่อาศัยกันและกัน พอ
กายเจ็บปวยไมสบาย คนทั่วไปก็มักจะพาลจิตใจไมสบาย เศรา
หมอง กระวนกระวาย กระสับกระสายไปดวย และในทํานองเดียว
กัน เมื่อจิตใจไมสบายก็พลอยใหกายไมสบายไปดวย เริ่มตนตั้งแต
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รับประทานอาหารไมได รางกายเศราหมอง ผิวพรรณซูบซีด เปน
สิ่งที่เนื่องอาศัยกัน
ในทางตรงขาม คือในทางที่ดี ถาจิตใจดี สบาย บางทีก็
กลับมาชวยกาย เชนในยามเจ็บปวยถาจิตใจสบาย เชน มีกําลังใจ
หรือจิตใจผองใสเบิกบาน โรคที่เปนมาก ก็กลายเปนนอย หรือที่จะ
หายยากก็หายงายขึ้น ยิ่งถาหากวากําลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับ
หนึ่ง ก็ไมเพียงแตทําใหโรคบรรเทาเทานั้น แตอาจจะชวยรักษาโรค
ไปดวยเลย ทั้งนี้ก็อยูที่วาจะชวยทําใจของเราหรือรักษาใจของเรา
ไดมากแคไหน
พระพุทธเจาและพระมหาสาวกนั้น ทานมีจิตใจที่พัฒนา
ใหดีงามเต็มที่ มีสุขภาพดานจิตที่สมบูรณแลว เมื่อถึงเวลาที่
ตองการ ก็จึงเรียกเอาดานจิตมาชวยดานกายไดเต็มที่ ถาไมเหลือ
วิสัยของเหตุปจจัย ก็เอาของดีที่มีในใจออกมารักษากาย ที่เปนโรค
ใหหายไปได
หลักโพชฌงคเปนหลักปฏิบัติทั่วไป ไมเฉพาะสําหรับผูปวย
เทานั้น ถาวิเคราะหดูความหมายของศัพท ก็จะเห็นวา ศัพทเดิม
นั้นทานมีความมุงหมายอยางไร
โพชฌงคมาจากคําวา โพชฺฌ กับ องฺค หรือโพธิ กับองค
จึงแปลวา องคแหงผูตรัสรู หรือองคแหงการตรัสรูก็ได พูดตาม
ศัพทก็คือองคแหงโพธิ หรือองคแหงโพธิญาณนั่นเอง หมายถึงองค
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ประกอบ หรือหลักธรรม ที่เปนเครื่องประกอบของการตรัสรู หรือ
องคประกอบแหงโพธิญาณ แสดงวาหลักธรรมนี้สําคัญมาก เพราะ
เปนธรรมที่จะชวยใหเกิดการตรัสรู
การตรัสรูนั้นเปนเรื่องของปญญา ปญญาคือความรูความ
เขาใจขั้นที่จะทําใหตรัสรูนี้ มีความหมายลึกซึ้งลงไป กลาวคือ การ
ตรัสรูนั้นหมายถึงวา
ประการที่ ๑ รูแจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย เห็นสวางโลง
ทั่วไปหมด ไมมีจุดหมองจุดมัว เพราะความรูนั้นชําระใจใหหมด
กิเลส ใหบริสุทธิ์ดวย เพราะฉะนั้น ปญญาตรัสรูนี้จึงหมายถึงความ
รูบริสุทธิ์ หรือความรูที่เปนเหตุใหเกิดความบริสุทธิ์
ประการที่ ๒ ปญญาที่ทําใหตรัสรูนี้ทําใหเกิดความตื่น คือ
เดิมนั้นมีความหลับอยู คือมัวเพลิน มัวประมาทอยู ไมลืมตาลืมใจ
ดูความเปนจริง และมีความหลงใหล เชน มีความหมกมุนมัวเมา
ยึดติดในสิ่งตางๆ เมื่อปญญารูแจงความจริงตรัสรูแลวก็กลายเปน
ผูตื่นขึ้น พนจากความหลับ จากความประมาทมัวเมา พนจาก
ความยึดติดตางๆ พูดสั้นๆ วา ตื่นขึ้นทั้งจากความหลับใหลและ
จากความหลงใหล และ
ประการที่ ๓ จากการที่บริสุทธิ์และตื่นขึ้นมานี้ ก็ทําใหจิต
ใจของผูนั้นมีความเบิกบานผองใส ปลอดโปรงโลงเบา เปนอิสระ
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อันนี้คือสภาพจิตที่ดีงาม ถาเรียกในสมัยปจจุบันก็วาเปนสุขภาพ
จิตที่ดีมาก
ถาทานผูใดก็ตามไดมีสุขภาพจิตอยางนี้แลว แมจะไมถึง
ขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิง ก็นับวาเปนผูมีความสุขมาก ถาเปนผูปวย
ไขก็เรียกวามีสภาพจิตที่เหมือนกับไมไดปวย อยางที่เรียกวา กาย
ปวยแตใจไมปวย หรือปวยแตกายใจไมปวย ดังที่พระพุทธเจาเคย
ตรัสสอนทานผูสูงอายุ
ทานผูเจ็บปวยกระเสาะกระแสะ
กระสับกระสายในวัยชราวา ใหทําใจวา ถึงแมกายของเราจะปวย
แตใจของเราจะไมปวยดวย
ถาทําไดอยางนี้ ก็จะเปนจิตใจที่มีความสุขและก็จะชวย
ผอนคลายหางหายจากโรคนั้น หรืออยางนอยก็บรรเทาทุกขเวทนา
ที่เกิดจากโรคนั้นลงได อันนี้คือการอธิบายความหมายของคําวา
โพชฌงค ที่แปลวาองคแหงการตรัสรู

องคแหงการตรัสรแู ละสุขภาพที่สมบูรณ
ตอจากนี้ก็ควรจะมาสํารวจกันวา หลักธรรมที่เปนองค
ประกอบของการตรัสรูนั้นมีอะไรบาง และมีความหมายอยางไร
โพชฌงคมี ๗ ประการดวยกัน เรียกกันวา โพชฌงค ๗
เหมือนอยางที่บอกไวในบทสวดมนตวา โพชฌังโค สะติสังขาโต . .
.
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โพชฌงค เริ่มดวย
องคที่ ๑ คือ สติ
องคที่ ๒ คือ ธัมมวิจยะ
องคที่ ๓ คือ วิริยะ
องคที่ ๔ คือ ปติ
องคที่ ๕ คือ ปสสัทธิ
องคที่ ๖ คือ สมาธิ
องคที่ ๗ คือ อุเบกขา
รวมเปนองคธรรมที่เรียกวา โพชฌงค ๗ ประการดวยกัน ที
นี้ลองมาดูความหมายเปนรายขอเสียกอน
ในหลักธรรมที่เรียกวา “โพชฌงค” หรือองคแหงการตรัสรู
นั้น การตรัสรูเปนจุดหมายที่ตองการ องคธรรมแหงการตรัสรู ก็
เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะชวยใหบรรลุจุดหมายที่ตองการ กอนที่
จะใชเครื่องมือก็ตองทําความรูจักกับเครื่องมือ หรืออุปกรณกอนวา
อุปกรณแตละอยางนั้นมีอะไรบาง จะใชสําหรับทําอะไร
องคประกอบที่ ๑ “สติ” สติเปนธรรมที่เรารูจักกันดี แปล
วาความระลึกได ระลึกไดอยางไร ทานบอกวา สตินั้นมีลักษณะที่
เปนเครื่องดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ซึ่งภาษาธรรมเรียกวา “อารมณ” ดึง
จิตหรือกุมจิตไวกับอารมณ
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อารมณในที่นี้ก็คือ สิ่งที่เราตองเกี่ยวของทุกอยาง สิ่งที่เรา
รับรู สิ่งที่ใจเรานึกถึงได เรียกวา “อารมณ” ไมใชอารมณอยางใน
ภาษาไทย ในที่นี้เพื่อกันความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดวา สิ่ง
แทนที่จะพูดวา อารมณ
สติมีหนาที่ดึงหรือตรึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ ถาเราจะทําอะไรก็
ใหจิตระลึกถึงสิ่งนั้น ดึงเอาไวเหมือนกับเชือก สมมติวามีหลักปก
ไว และมีสัตวตัวหนึ่งเปนตนวาลิงถูกเชือกผูกไวกับหลักนั้น จิตของ
เรานี้เปรียบเทียบไดกับลิงเพราะวาวุนวายมาก ดิ้นรนมาก อยูไม
สุข ทานเปรียบวาตองผูกลิงเอาไวกับหลัก มิฉะนั้นลิงก็จะหนีไป
ไมอยูกับที่ หรือหลุดหายไปเลย สิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือก เมื่อเอา
เชือกมาผูกลิงมัดไวกับหลัก ลิงไปไหนไมได ก็วนอยูกับหลักหรือ
ใกลๆ หลัก
ทานเปรียบในทางธรรมวา จิตนั้นเหมือนกับลิง หลักที่ผูก
ไวนั้น เหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวของตองทําในขณะนั้น จะเปนกิจที่
ตองทําหรือเปนธรรมอยางใดอยางหนึ่งก็คือหลักนั้น เชือกที่ผูกก็
คือสติ สติเปนตัวที่ผูกจิตไวกับหลักหรือสิ่งนั้น ดึงไว คุมไว กํากับไว
ไมใหหลุดหายไป
ถาเปนสิ่งเฉพาะหนา ซึ่งปรากฏอยูหรือโผลเขามา ก็เพียง
แตดึงจิตไวกับสิ่งนั้นๆ กุมไว กํากับไวไมใหหลุดลอยหรือผานหาย
ไปไหน อยางที่พูดกันวา เวลาทําอะไรก็ใหระลึกไว คือคอยนึกถึง
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สิ่งที่เรากําลังทํานั้น นึกถึงอยูเรื่อยๆ ใหสิ่งนั้นอยูในการรับรู หรืออยู
กับจิตของเรา ไมใหคลาดไมใหพลัดกันไป อยาใหสิ่งนั้นหลุดหาย
หรืออยาใหจิตของเราฟุงซานลองลอยไปที่อื่น
แตทีนี้ ถาสิ่งนั้นอยูหางไกลออกไปไมปรากฏอยู เชนเปน
เรื่องอดีตผานไปแลว ยกตัวอยางเชน ธรรมคือคําสอนที่ไดฟงมา
กอนหรือสิ่งที่ไดเลาเรียนไว เมื่อหลายวันหรือหลายเดือนมาแลว
สิ่งนั้นอยูหาง สติก็ทํ าหนาที่ดึงเอามา เมื่อกี้ดึงไว ไมใหไปไหน
ใหอยูกับสิ่งนั้น ทีนี้ถาสิ่งนั้นอยูหางก็ดึงเอามา หรือดึงจิตไปไวกับ
สิ่งนั้น ใหไปอยูดวยกัน นี่คือสิ่งที่เรียกวา สติ
สติ ดึงเอาจิตมากํากับไวกับสิ่งที่ตองการ หรือสิ่งที่เราควร
จะเกี่ยวของ ทําใหสิ่งนั้นอยูในการรับรูของจิต ไมหลุดลอย ไมหลน
หาย ไมพลัดกันไปเสีย นี้คือหนาที่ของสติ ประโยชนของสติก็อยู
ตรงนี้ อันนี้คือเครื่องมือหรืออุปกรณที่เรียกวาองคประกอบขอที่ ๑
ไดแก สติ
องคประกอบที่ ๒ “ธัมมวิจยะ” หรือ “ธรรมวิจัย” แปลวา
การวิจัยธรรม วิจัย นั้นแปลวา การเฟนหรือเลือกเฟน คือการใช
ปญญาไตรตรอง พิจารณา สอดสอง คนควา ธรรม ก็คือความจริง
ความถูกตอง สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เปนประโยชนเกื้อกูล หรือคําสอนที่
ใหความรูเกี่ยวกับความจริง ความถูกตองดีงาม และสิ่งที่เปน
ประโยชนเกื้อกูลนั้น
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สิ่งนั้นอาจจะอยูตอหนาก็ได เชนเรามองเห็นอะไรอยูขาง
หนาหรือขณะนี้ เรากําลังเผชิญกับอารมณที่เขามาเกี่ยวของ เราก็
เฟน คือมองคนหาใหเห็นธรรมเฟนเอาธรรมออกมาใหได หรือมอง
ใหเปนธรรม
ถามองไมดี ใจของเราก็วุนวาย ปนปวน กระวนกระวาย
เดือดรอน แตถามองใหดี ถึงแมสิ่งนั้นคนทั่วไปเขาวาไมดี ไมชอบ
ใจ เมื่อจําเปนที่เราจะตองเกี่ยวของกับสิ่งนั้นเฉพาะหนาแลว เราก็
มองใหมันเปนธรรมไป หรือมองใหเห็นธรรมขึ้นมา ทําแบบนี้ก็เปน
ธรรมวิจัยอยางหนึ่ง เรียกวามองอะไรก็ได ถามองใหดีแลวมันเปน
ธรรมหรือทําใหเห็นธรรมไดหมด
เหมือนอยางอาจารยที่สอนธรรมบางทาน ทานเนนในเรื่อง
นี้วา มองอะไรใหเห็นเปนธรรม มองใบไม อิฐ ดิน อะไรก็เปนธรรม
หมด ถามองไมดี อะไรๆ ก็เปนอธรรมไปหมด ทําใหใจของเราเสีย
หาย เชนเห็นคนไมนาดู ถามองไมดีก็เกิดโทสะ แตถามองใหดีอาจ
จะเกิดกรุณา เกิดความสงสาร อยางนี้เปนตน
หรืออยางพระเถรีทานหนึ่งในสมัยพุทธกาล ถึงวาระมีหนา
ที่ไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเทียนขึ้น แสงเทียนสวาง มองที่เปลวเทียน
นั้น เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป พอมองอยางนี้ก็เห็นธรรม ทํา
ใหเกิดปญญาขึ้นมา
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ฉะนั้น สิ่งทั้งหลายนี้อยูที่เรามอง จึงตองรูจักมอง มองใหดี
มองใหเปน มองใหเห็นธรรม หรือมองใหเปนธรรม
ทีนี้ประการตอไป ธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตรตรองสิ่งที่สติ
ดึงมา อยางที่อาตมภาพไดกลาวเมื่อกี้วา เราอาจจะใชสติดึงสิ่งที่อ
ยูหางไกล เชน สิ่งที่เราไดเลาเรียนมาแลว ไดฟงมากอนแลว อาจ
เปนธรรมคําสอนตางๆ เขามาสูจิต แลวก็ใชปญญาพิจารณาเฟน
หาความหมาย เฟนหาสาระ เลือกเฟนเอามาใชใหเหมาะหรือให
ตรงกับที่ตองการจะใชใหไดผล
เชน เวลาเราอยูนิ่งๆ วางๆ เราก็ระลึกนึกถึงทบทวนธรรมที่
ไดเลาเรียนมาแลว เอามาเลือกเฟน นํามาใชใหถูกกับโอกาส ใชให
เหมาะกับกิจเฉพาะหนาหรือแกปญหาเฉพาะหนาของเราใหถูก
ตองได ใหพอดี การเลือกเฟนออกมาใหถูกตองนี้ก็เรียกวา ธรรม
วิจัยเหมือนกัน แมกระทั่งวา เฟนใหรูวาความหมายของหลักธรรม
นั้นคืออะไร ในกรณีนั้นๆ มุงเอาแงไหน อยางนี้ก็เรียกวา “ธรรม
วิจัย”
องคประกอบที่ ๓ “วิริยะ” วิริยะ แปลวาความเพียร
ความเพียรนี้แปลตามศัพทวา ความเปนผูกลาหาญ หรือความ
แกลวกลา วิริยะหรือวีริยะก็มาจาก วีระ ไดแกความเปนวีระ อยาง
ที่เราพูดกันในคําวา วีรชน วีรบุรุษ วีรสตรี เปนตนนั่นเอง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

วิริยะ หรือความแกลวกลานี้ หมายถึงพลังความเขมแข็ง
ของจิตใจ ที่จะเดิน ที่จะกาวหนาตอไป ถึงจะเผชิญอุปสรรค ความ
ยุงยาก ความลําบาก ถึงจะเปนงานหนัก หรือมีภัย ก็ไมครั่นคราม
ไมหวั่นหวาด ไมกลัว ใจสู ไมยอทอ ไมทอถอย และไมทอแท มี
กําลังประคับประคองใจของตัวเองไวไมใหถอย อันนี้เรียกวา วิริยะ
ก็เปนหลักสําคัญ เปนตัวกําลังความเขมแข็ง เปนองคประกอบที่จะ
ใหทําไดสําเร็จ
องคประกอบที่ ๔ ”ปติ” ปติ แปลวาความอิ่มใจ หรือ
ความดื่มดํ่า ความซาบซึ้ง ปลาบปลื้ม จิตใจของเราก็ตองการ
อาหารหลอเลี้ยง คลายกับรางกายเหมือนกัน ปตินี้เปนอาหารหลอ
เลี้ยงสําคัญของจิตใจ
บางทานที่ไดเจริญธรรมดีแลว แมจะรับประทานอาหาร
ทางกายไมมาก แตถาอิ่มใจ สามารถทําใจของตนเองใหมีปติได
เสมอ ก็จะเปนผูผองใสกระปรี้กระเปรา รางกายก็พลอยเอิบอิ่มไป
ดวยไดเหมือนกัน อยางที่ทานเรียกวา ปติภักขา แปลวา ผูมีปติเปน
ภักษา คือ มีปติเปนอาหาร
เพราะฉะนั้น วิธีการอยางหนึ่งที่จะชวยจิตใจของตัวเอง ก็
คือพยายามสรางปติขึ้นมา ปติเปนอาหารหลอเลี้ยงจิตใจใหเอิบ
อิ่ม ความอิ่มใจชวยไดมาก
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บางคนแมจะรับประทานอาหารไดมาก
แตถาจิตใจมี
ความวิตกกังวล เรารอนใจ รางกายก็อาจจะซูบซีดทรุดโทรมลงได
แตคนที่สบายใจ มีอะไรชวยใหดีใจ อิ่มใจอยูเสมอ ก็อาจทําใหราง
กายดีมีผิวพรรณผองใสไปดวย โดยที่อาหารกายนั้น มีแตเพียงพอ
ประมาณ เพราะฉะนั้น ปตินี้ จึงเปนหลักสําคัญอยางหนึ่ง เปน
ธรรมที่ควรจะสรางใหเกิดมีในใจของตนเสมอ ๆ
องคประกอบที่ ๕ ”ปสสัทธิ” ปสสัทธิ แปลวาความผอน
คลาย หรือสงบเย็น ไมกระสับกระสาย ไมเครียด ทานแบงเปนกาย
ผอนคลายกับใจผอนคลาย หรือสงบเย็นกายกับสงบเย็นใจ คือไม
กระสับกระสายไมเขม็งเครียด สงบเย็นกายทานหมายเอาลึกซึ้งถึง
การสงบผอนคลายของกองเจตสิก แตเราจะถือเอาการสงบผอน
คลายของรางกายธรรมดาก็ไดงายๆ
คนเราถามีความเครียด มีเรื่องไมสบายใจแลว มันจะ
เครียดทั้งกายและใจ
สภาพที่ตรงขามกับปสสัทธิ
ก็คือ
ความเครียด เมื่อมีเรื่องกลุมกังวลใจ อะไรตางๆ ทางใจแลว ก็
พลอยเครียดทางกายดวย ไมมีความสุข และจะทําใหรางกายทรุด
โทรมลงดวย
หรือถากายเครียด ใจก็พลอยเครียดไปดวย เชน พระพุทธ
เจาครั้งยังเปนพระโพธิสัตว กอนตรัสรู ทรงทดลองบําเพ็ญทุกร
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กิริยา กลั้นลมหายใจจนกายสะทาน ก็เกิดความเครียด ความ
กระสับกระสาย ทั้งทางกายและทางใจ เชนเดียวกัน
ฉะนั้น ทานจึงใหเจริญธรรมที่ตรงขามกับความเครียดนี้
นั่นก็คือ ปสสัทธิ ความสงบเย็น ความผอนคลาย รางกายก็ผอน
คลาย จิตใจก็ผอนคลาย ภาวะนี้เรียกวาปสสัทธิ เปนสิ่งที่ดีมาก
เปนตัวที่มักจะมาตามปติ คือ พออิ่มใจ ก็เกิดความผอนคลาย
สบาย
องคประกอบที่ ๖ “สมาธิ” สมาธิ แปลวา ความตั้งจิตมั่น
หรือแนวแนอยูกับสิ่งนั้นๆ ถาพิจารณาสิ่งใด ก็ใหจิตใจแนวแน จั
บอยูที่สิ่งนั้น ถาทํากิจทํางานอะไร ก็ใหใจของเราแนวอยูกับสิ่งนั้น
อยางที่เรียกวา ใจอยูกับกิจ จิตอยูกับงาน อันนี้เรียกวา สมาธิ
ใจอยูกับสิ่งที่นิ่ง ไมเคลื่อนที่ก็มี สมาธิก็จับนิ่งสนิทอยู แต
ถาทํากิจอะไรที่เปนความเคลื่อนไหว เปนการเคลื่อนที่ไป สมาธิ
ก็คงอยู คือจิตอยูดวยกับสิ่งที่กําหนด เปนไปแบบเรียบสนิท อันนี้ก็
เรียกวา สมาธิ จิตใจที่แนวแนเปนจิตใจที่มีกําลังมาก เฉพาะอยาง
ยิ่งคือเปนจิตใจซึ่งเหมาะที่จะใชงานใหไดผลดี
ในขอ ๑ ที่วาดวยสติ ไดบอกวา สติเปนตัวที่จับ ดึง ตรึง
หรือกํากับไว ทําใหจิตอยูกับสิ่งที่กําหนด ไมหลุดลอยหาย หรือ
คลาดจากกันไป ในขอ ๖ นี้ก็วา สมาธิ คือการที่จิตอยูกับสิ่งที่
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กําหนดนั้น แนวแน ตั้งมั่น แนบสนิท โยมบางทานก็จะสงสัยวา สติ
กับสมาธินี้ฟงดูคลายกันมาก จะเห็นความแตกตางกันไดอยางไร
ขอชี้แจงวา คําอธิบายขางตนนั้นแหละ ถาอานใหดี ก็จะ
มองเห็นความแตกตางระหวางสติกับสมาธิ การทําใหจิตอยูกับสิ่ง
ที่กําหนดเปนสติ การที่จิตอยูกับสิ่งที่กําหนดไดเปนสมาธิ
การดึง การตรึง การจับ การกํากับไว เปนการทําใหจิตอยู
กับสิ่งที่กําหนด การดึง การตรึง การจับ การกํากับนั้น จึงเปนสติ
สวนการที่จิตตั้งมั่น แนวแน แนบสนิท เปนอาการที่จิตอยูกับสิ่งที่
กําหนด การตั้งมั่น แนวแน แนบสนิทนั้นจึงเปนสมาธิ
สิ่งทั้งหลายที่เขามาสูการรับรูของเรา หรือสิ่งที่ใจเรารับรู
นั้น ผานเขามาทางตาบาง ทางหูบาง ทางจมูกบาง ทางลิ้นบาง
ทางกายบาง ปรากฏขึ้นมาในใจบาง ศัพททางพระเรียกวา อารมณ
เมื่ออารมณเขามาแลว มันก็ผานหายไป ทีนี้ ถามันไมเกี่ยว
อะไรกับเรา มันจะผานหายไป ก็ชางมัน เราก็ไมตองไปยุงดวย แต
ถาเราจะตองใช หรือจะตองเกี่ยวของขึ้นมา แลวมันหายไป หลุด
ลอยไป ไมยอมอยูกับเรา เราก็จะไมไดประโยชนที่ตองการ ตอนนี้
แหละผลเสียก็จะเกิดแกเรา เราจึงตองมีความสามารถที่จะดึงเอา
มันไว ไมใหหลุดลอยหาย หรือผานหายไป การดึงเอาสิ่งนั้นไว เอา
จิตกํากับมันไว หรือตรึงมันไวกับจิต นี่แหละคือบทบาทของสติ ได
แกการคอยนึกเอาไว ไมใหอารมณนั้นหลุดลอยหายไป
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อีกอยางหนึ่ง อารมณนั้นเขามาแลวและผานลวงไปแลว
ไมปรากฏตอหนาเรา แตไปอยูในความทรงจํา ตอนนี้เราเกิดจะ
ตองใช จะตองเกี่ยวของกับมัน เราจะทําอยางไร เราก็ตองมีความ
สามารถที่จะดึงเอามันขึ้นมาไวตอหนาเราขณะนี้
การดึงเอา
อารมณที่ผานลวงไปแลวขึ้นมาใหจิตพบกับมันได นี่ก็เปนบทบาท
ของสติ ไดแกการระลึกขึ้นมา ทําใหสิ่งที่ผานลวงแลวโผลขึ้นมา
ปรากฏอยูตอหนา
อยางไรก็ดี การดึง การตรึง การจับ หรือการกํากับไว ยอม
เปนคูกันกับการหลุด การพลัด การพลาด การคลาด หรือการหาย
ไป การนึกและระลึก ก็เปนคูกับการเผลอและการลืม ดังนั้น เพื่อไม
ใหเผลอหรือลืม ไมใหอารมณหลุดลอยหายไปจากจิต หรือไมให
จิตพลัดพลาดกันกับอารมณ ก็ตองคอยกํากับ จับ ดึง เหนี่ยว รั้งไว
เรื่อยๆ
ถาจะใหมั่นใจหรือแนใจยิ่งกวานั้น ก็ตองใหจิตตั้งมั่น หรือ
แนวแนอยูกับอารมณนั้น หรือใหอารมณนั้นอยูกับจิตแนบสนิท
หรือนิ่งสนิทไปเลย ถาถึงขั้นนี้ได ก็เรียกวาเปนสมาธิ
เราจะใช จะทํา จะดู จะพิจารณาสิ่งใด สิ่งนั้นก็ตองอยูใน
กํากับหรือปรากฏอยูตอหนา ถาของนั้นเปนสิ่งที่เลื่อนไหล หรือจะ
ปลิวลอย เชนอยางแผนผา หรือสําลี ที่อยูกลางลมพัด ก็ตองมี
อะไรผูกรั้งดึงไว ไมใหหลุดลอยหรือเลื่อนไหลหายไป เมื่อสิ่งนั้นถูก
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ผูกรั้งดึงไวแลว เราก็จัดการ พิจารณาดู และทําอะไรๆ กับมันได
ตามตองการ
ในกรณีที่งาน ซึ่งจะทํากับแผนผาหรือสําลีนั้น ไมจําเปน
ตองใหละเอียดชัดเจนนัก เมื่อแผนผาหรือสําลีถูกดึงรั้งตรึงไว แลว
ถึงจะสั่นจะไหวหรือจะสายไปมาบาง ก็ยังทํางานไดสําเร็จ ถึงจะดู
ก็พอมองเห็นและบอกไดวา มีสีสันและรูปทรงอยางไร
แตในกรณีที่เปนงานละเอียด เชน ตองการเห็นราย
ละเอียดชัดเจน ถึงแมจะมีเชือกดึงไว ตรึงไว แตถายังสั่นไหว
สายอยู ก็ไมสามารถเห็นรายละเอียดหรือทํางานที่ตองใชความ
แมนยําใหสําเร็จได ในกรณีนี้จะตองปก ตอก ยึด หรือประทับให
แนนแนบนิ่งสนิททีเดียว จึงจะดูใหเห็นชัดในรายละเอียด หรือทํา
สิ่งที่จําเพาะใหแมนยําได
ในทํานองเดียวกัน ถาจิตจะมอง จะพิจารณาหรือทํากิจกับ
อารมณใดที่ไมตองการความละเอียดชัดเจนนัก เพียงมีสติคอยดึง
ตรึง จับ กํากับ หรือคอยรั้งไว ก็เพียงพอที่จะทํางานไดสําเร็จ แตถา
เรื่องใดตองการความชัดเจนในสวนรายละเอียด หรือตองการการ
กระทําที่แมนยําแนนอน ตอนนี้จําเปนจะตองใหจิตถึงขั้นมีสมาธิ
แนวมากทีเดียว
ทานเปรียบเทียบไว เหมือนกับวาเราเอาลูกวัวปาตัวหนึ่ง
มาฝก วัวจะหนีไปอยูเรื่อย เราก็เอาเชือกผูกวัวปานั้นไวกับหลัก ถึง
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แมวัวจะดิ้นรนวิ่งหนีไปทางไหน ก็ไดแคอยูในรัศมีของหลัก วนอยู
ใกลๆ หลัก ไมหลุด ไมหายไป แตถึงอยางนั้น วัวนั้นก็ยังดิ้นรนวิ่ง
ไปมาอยู ตอมานานเขา ปรากฏวา วัวปาคลายพยศ มาหยุดหมอบ
นิ่งอยูที่หลัก สงบเลย
ในขออุปมานี้ ทานเปรียบการเอาเชือกผูกวัวปาไวกับหลัก
เหมือนกับเปนสติ
สวนการที่วัวปาลงหมอบนิ่งอยูใกลหลักนั้น
เปรียบเหมือนเปนสมาธิ
ความจริง สติกับสมาธิ ทั้งสองอยางนี้ทํางานดวยกัน
ประสานและอาศัยกัน สติเปนตัวนําหนา หรือเปนตัวเริ่มตนกอน
แลวสมาธิก็ตามมา ถาสมาธิยังไมแนว ยังไมเขมมาก สติก็เปนตัว
เดน ตองทํางานหนักหนอย ตองดึงแลวดึงอีก หรือคอยดึงแรงๆ อยู
เรื่อย แตพอสมาธิแนวสนิทอยูตัวดีแลว สมาธิก็กลายเปนตัวเดน
แทน สติที่คอยกํากับหรือคอยตรึงๆ ดึงๆ ไว จะทํางานเพียงนิดๆ
แทบไมปรากฏตัวออกมา แตก็ทํางานอยูนั่นตลอดเวลา ไมไดหาย
ไปไหน
เปรียบเทียบเหมือนกับวา เอาแผนผามาขึงกลางลม โดย
เราเอาเชือกดึงไวหรือขึงไว แผนผาถูกลมพัด แตก็ไมหลุดลอยหาย
ไป เพราะถูกเชือกดึงเอาไว อยางไรก็ตาม ถึงแมแผนผาจะไมหลุด
ลอยหายไป แตมันก็ขยับอยูเรื่อย ยังสายไปสายมา พลิ้วไปพลิ้ว
มาอยูที่นั่น ไมนิ่ง
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ในตัวอยางเปรียบเทียบนี้ มีทั้งการดึงของเชือกและการอยู
นิ่งของแผนผา มาดวยกัน คือตอนที่เชือกดึงไว ก็มีการอยูตัวของ
แผนผาดวย แตการอยูตัวนั้นมีอยูชั่วเดี๋ยวเดียวๆ ความเดนไปอยูที่
การดึงหรือรั้งของเชือก การดึงของเชือกนั้นคือสติ สวนการอยูตัว
หรืออยูนิ่งของแผนผาเทากับสมาธิ จะเห็นวาตอนนี้สติเปนตัวเดน
ทํางานหนัก ทํางานมาก สวนสมาธิมีไดนิดๆ หนึ่ง ไมเดนออกมา
คือสติดึงไว อยูตัวไดนิดก็ขยับไปอีกแลว ดึงไวอยูตัวไดนิดก็ไปอีก
แลว ตัวดึงเลยเดน สวนการหยุดนิ่งสั้นเหลือเกิน ชั่วขณะๆ เทานั้น
อีกกรณีหนึ่ง เปนแผนเหล็ก เอามาตั้งไว ก็ตองเอาเชือกผูก
ดึงรั้งไวเหมือนกัน แตเมื่อถูกลมพัด แผนเหล็กนั้นไมคอยจะหวั่น
ไหว ไมคอยจะขยับ อยูตัวนิ่งดีกวาแผนผา ตอนนี้การทํางานของ
สติ คือเชือกที่ดึง ไมเดน แตก็มีอยู คลายๆ แอบๆ อยู ตัวที่เดนคือ
ความอยูตัวนิ่งของแผนเหล็ก สติไดแตคลอๆ ไว แตทั้งสองอยาง
ก็อยูดวยกัน
ในกรณีของแผนผาที่ขยับๆ หรือสายๆ ไหวๆ นั้น ถามีรูป
ภาพที่เขียนไวใหญๆ หรือตัวหนังสือโตๆ ก็อานได พอใชการ แตถา
เปนลวดลายละเอียด หรือตัวหนังสือเล็กๆ ก็เห็นไมถนัด อานไดไม
ชัดเจน หรือถาละเอียดนักก็มองไมออก หรืออานไมไดเลย
เพราะฉะนั้น ถาเปนเรื่องที่ดูพอเห็นผานๆ เปนเรื่อง
หยาบๆ เห็นงาย เพียงคอยมีสติกํากับไว ถึงแมจิตจะอยูตัวเปน
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สมาธิเพียงชั่วขณะสั้นๆ ก็พอใหสําเร็จกิจ ใชงานได แตถาเปนสิ่งที่
ตองพิจารณาตรวจดูละเอียด ก็ตองใหจิตเปนสมาธิอยูตัวแนวแน
มากๆ จึงจะมองเห็นไดถนัดชัดเจน
ยิ่งละเอียดลึกซึ้งซับซอนมาก ก็ยิ่งตองการจิตที่เปนสมาธิ
แนวสนิททีเดียว ถาเปรียบเทียบก็หมือนกับจะใชกลองจุลทรรศน
สองดูจุลินทรียที่แสนเล็ก หรืออะไรที่เล็กเหลือเกิน สิ่งที่ถูกดูถูก
ตรวจพิจารณา ซึ่งถูกเครื่องจับกํากับไว จะตองนิ่งแนวประสานกับ
ตาและเลนสที่สองดู อยางสนิททีเดียว
ตอนนี้แหละ ที่สมาธิเปนตัวจําเปน ตองมีใหมาก เวลาที่
เราจะเอาจิตไปใชงานสําคัญๆ จะในแงพลังจิตก็ดี ในแงของการ
พิจารณาเรื่องละเอียดซับซอนมากดวยปญญาที่คมกลาก็ดี ทาน
จะเนนบทบาทของสมาธิอยางมาก เรียกวาสมาธิเปนบาทหรือเปน
ฐานของงานใชกําลังจิตหรืองานใชปญญานั้นๆ
ตอนที่สมาธิยังออน อยูชั่วขณะเดี๋ยวหนึ่งๆ จะไปๆ ก็ตอง
ใชสติคอยดึงอยูเรื่อยๆ สติก็จึงทํางานมาก เปนตัวเดนอยางที่กลาว
แลว ตอนนั้นจึงอยูในภาวะที่คอยดึงไว กับจะหลุดไป เหมือนคอย
ดึงฉุดหรือชักคะเยอกันอยู พอแนวแนอยูตัวสนิทดีแลวก็หมดเรื่อง
ที่จะตองคอยฉุด พนจากการที่จะตองคอยดึงกันที สติก็เพียงแตคล
ออยู ก็เอาจิตที่เปนสมาธิไปใชงานไดเต็มที่
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อยางที่กลาวแลววา ระหวางสติกับสมาธินั้น สติเปนตัวนํา
หนา หรือเปนตัวเริ่มตนกอน แมวาจุดหมายเราจะตองการสมาธิ
โดยเฉพาะตองการสมาธิที่แนวแนเขมมาก แตก็จะตองเริ่มงาน
ดวยสติ ดังนั้น ในการฝกสมาธิ จึงตองเริ่มตนดวยการเอาสติมาชัก
นํา หรือมาจับตั้งจูงเขา คือเอาสติมากําหนดอารมณหรือสิ่งที่ใช
เปนกรรมฐานนั้น ๆ กอน
ดังจะเห็นวา ในการฝกสมาธิหรือเจริญสมาธินั้น วิธีฝกทั้ง
หลายจะมีชื่อลงทายดวยสติกันทั่วไป เชน อานาปานสติ พุทธานุ
สติ มรณสติ เปนตน พูดงายๆ วา สติเปนเครื่องมือของสมาธิ
ภาวนา หรือสมาธิภาวนาใชสติเปนเครื่องมือนั่นเอง
พูดเรื่องสติมาเสียนาน ขอยุติเอาไวแคนี้กอน ยังมีองค
ประกอบขอสุดทาย ที่จะตองพูดตอไปอีก
องคประกอบที่ ๗ ซึ่งเปนขอสุดทาย คือ “อุเบกขา”
อุเบกขา แปลกันงายๆ วา ความวางเฉย วางเฉยอยางไร ถาเราเห็น
อะไร รับรูอะไรแลวเราวางเฉยเสีย บางทีมันเปนแตเพียงความวาง
เฉยภายนอก หรือพยายามทําเปนเฉย แตใจไมเฉยจริง และไมรู
เรื่องรูราวอะไร อยางนี้ไมถูกตอง เฉยอยางนี้ไมใชอุเบกขา
ความวางเฉยในที่นี้ หมายถึง ความเรียบสงบของจิตที่เปน
กลางๆ ไมเอนเอียงไปขางโนนขางนี้ และเปนความเฉยรู คือ รูทัน
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จึงเฉย ไมใชเฉยไมรู หรือเฉยเพราะไมรู เปนการเฉยดูอยางรูทัน
และพรอมที่จะทําการเมื่อถึงจังหวะ
ทานเปรียบจิตที่เปนอุเบกขานี้วา เปนจิตที่ทุกอยางเขาที่ดี
แลว เพราะทุกสิ่งทุกอยางเขาที่ถูกจังหวะกันดีแลว ใจของเราจึง
วางเฉยดูมันไป เหมือนอยางเมื่อทานขับรถ ตอนแรกเราจะตองวุน
วายเรงเครื่องปรับอะไรตออะไรทุกอยางใหมันเขาที่ พอทุกอยาง
เขาที่แลว เครื่องก็เดินดีแลว วิ่งเรียบสนิทดีแลว ตอแตนี้เราก็เพียง
คอยมองดู คุมไว ระวังไว ใหมันเปนไปตามที่เราตองการเทานั้น
การที่ทุกสิ่งเขาที่เรียบรอยดีแลว เดินดีแลว เราไดแตคุม
เครื่องอยูมองดูเฉยๆ นี้ สภาวะนี้เรียกวาอุเบกขา เปนสภาพจิตที่
สบาย เพราะวาทําทุกอยางดีแลว ทุกอยางเดินเขารูปของมันแลว
เหมือนอยางวา ถาเปนพอเปนแม เมื่อลูกเขารับผิดชอบตัว
เองได เขามีการมีงานตางๆ ทําแลว เราชวยเขามาแลว เขาดําเนิน
การของเขาได ทํางานของเขาไดดีแลว คุณพอคุณแมก็เพียงแต
มองดูเทานั้น ไมเขาไปวุนวาย ไมกาวกายแทรกแซงในชีวิตหรือใน
ครอบครัวของเขา จิตใจที่วางเฉยอยางนี้ไดเรียกวา อุเบกขา
อุเบกขาไมใชไมรับรูอะไร ไมใชเฉยเมยไมรูเรื่อง หากแตรับ
รูอยางผูมีปญญา รูวาอะไรเปนอะไร เมื่อเขาที่ดีแลว ทุกอยางเปน
ไปดวยดี รูวาคนเขาควรรับผิดชอบตัวเองในเรื่องนี้ ใจเราวางเปน
กลางสนิท สบาย อยางนี้เรียกวา “อุเบกขา”
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ทั้งหมดนี้คือ ตัวองคธรรม ๗ ประการ ที่เปนองคประกอบ
ขององครวมคือ โพธิ หรือการตรัสรู เวลาเอามาพูดแยกๆ กันอยาง
นี้ บางทีก็เขาใจไมงายนัก แตก็พอเห็นเคาไดวา ธรรมทั้ง ๗ อยางนี้
ไมตองเอาครบทั้งหมดหรอก แมเพียงอยางเดียวถามีสักขอก็ชวย
ใหจิตใจสบายแลว
ถาเปนผูเจ็บไข มีเพียงอยางเดียว หรือสองอยาง จิตใจก็
สบาย เชน มีสติ จิตใจไมหลงใหลฟนเฟอน หรือมีปสสัทธิ กายใจ
ผอนคลาย เรียบเย็น สบาย ไมมีความเครียด ไมกังวลอะไร แคนี้ก็
เปนสภาพจิตที่ดีแลว ถารูจักมองดวยธัมมวิจยะ ก็ทําใจได ยิ่งถามี
วิริยะ มีกําลังใจดวย ก็เห็นชัดเจนวา เปนสภาพดีที่พึงตองการแนๆ
จิตใจของผูเจ็บไขนั้น จะไมตองเปนที่นาหวงกังวลแกทานผูอื่น ยิ่ง
มีปติ มีสมาธิ มีอุเบกขา ที่สรางขึ้นมาไดก็ยิ่งดี

บูรณาการองคประกอบใหเกิดสุขภาพเปนองครวม
แตที่ทานตองการก็คือ ใหองคธรรมทั้ง ๗ นี้มาทํางานรวม
กันครบถวน จึงจะเรียกวาเปน “โพชฌงค” ที่จะใหเกิดการตรัสรู ทํา
ใหกลายเปนผูตื่น ใหกลายเปนผูบริสุทธิ์ ใหกลายเปนผูผองใสเบิก
บาน โดยที่องคธรรมทั้ง ๗ นี้มาทํางานรวมกันครบบริบูรณ เปน
องครวมอันหนึ่งอันเดียว
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ทานแสดงลําดับวิธีการที่องคธรรมทั้ง ๗ ประการนี้มา
ทํางานรวมกันไววา
เริ่มตนดวยขอ ๑ คือสติ สติอาจจะดึงสิ่งที่เราเกี่ยวของ
เฉพาะหนาไวใหอยูกับจิต หรือใหจิตอยูกับสิ่งที่พิจารณาหรือที่
กระทํานั้นอยางหนึ่ง หรืออาจจะดึงสิ่งที่หางไกลเขามา คือเรื่องที่
ผานไปแลว เชน ธรรมที่ไดเลาเรียนมาแลว ก็มานึกทบทวนระลึก
ขึ้นในใจอยางหนึ่ง สตินี้เปนตัวแรกที่จะเขาไปสัมผัสกับสิ่งที่เราเขา
ไปเกี่ยวของ พอสติดึงเอาไว ดึงเขามา หรือระลึกขึ้นมาแลว
ตอไปขั้นที่ ๒ ก็ใชธรรมวิจัย เลือกเฟนไตรตรองธรรม
เหมือนกับที่อาตมภาพกลาวสักครูนี้วา เมื่อจิตของเราพบปะกับ
อารมณนั้น หรือสิ่งนั้นแลว ก็มองใหเปนธรรม มองใหเห็นธรรม
มองอยางทานพระเถรีที่กลาวถึงเมื่อกี้ ที่มองดูเปลวเทียนก็
มองเห็นธรรม เกิดความเขาใจ หยั่งลงไปถึงความเกิดขึ้น ความ
ตั้งอยู ความดับไปของสิ่งทั้งหลาย หรือถามองเห็นภาพหมูมนุษย
กําลังวุนวายกัน ก็อยาใหจิตใจปนปวนวุนวายสับสน มองใหเห็นแง
ดานที่จะเกิดความกรุณา ใหจิตใจมองไปในดานความปรารถนาดี
คิดจะชวยเหลือ หรือเปนเรื่องนาสงสาร
ถาเปนสิ่งที่ลวงแลว ก็ดึงจิตกับอารมณเขามาหากัน แลวก็
มองเห็นธรรมในอารมณนั้น หรือระลึกถึงคําสอน นําเอาธรรมที่ได
เรียนมานั้น ขึ้นมาไตรตรองดู เฟนใหเห็นความหมายเขาใจชัดเจน
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ดี หรือเลือกเฟนใหไดวา ในโอกาสเชนนี้ ขณะนี้ เราควรจะใชธรรม
ขอไหนแกไขปญหาเฉพาะหนา เพราะบางทีเราไมสามารถทําใจได
ไหวกับสิ่งที่เราเห็นเฉพาะหนา
ถึงแมทานจะบอกวา ใหมองอารมณที่เห็นเฉพาะหนานี้
เปนธรรมหรือมองใหเห็นธรรม แตเราทําไมไหว เราก็อาจจะระลึก
นึกทบทวนไปถึงธรรมที่ผานมาแลว เพื่อเอามาใชวา ในโอกาสนี้จะ
เลือกเอาธรรมอะไรมาใชจึงจะเหมาะ จึงจะเปนประโยชน แกไข
ปญหาเฉพาะหนาได อันนี้ก็เปนขอที่ ๒ เรียกวาธรรมวิจัย
อยางนอยการที่ไดทบทวน นึกถึงธรรมที่ไดเลาเรียนมานั้น
ก็ทําใหจิตมีงานทํา ก็สบายใจขึ้น ถาเลือกไดธรรมที่ตองการ หรือ
เฟนไดเขาใจความหมาย ก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมา จิตก็จะมีแรงกาว
หนาตอไป
ตอไปก็ผานเขาสูขอที่ ๓ คือ วิริยะ ที่แปลวาความแกลว
กลา ความมีกําลังใจ จิตใจของเรานั้นมักจะทอถอยหดหู บางทีก็
วาเหว เหงา เซ็ง หรือไมกด็ นิ้ รนกระสับกระสาย วนุ วายใจ กลัดกลมุ
ที่เปนอยางนี้เพราะจิตไมมีที่ไป จิตของเราเควงควาง
แตถาจิตมีทางไป มันก็จะแลนไป เพราะจิตนี้ปกติไมหยุด
นิ่ง ชอบไขวควาหาอารมณ แตเราควาอะไรที่จะใหเปนทางเดิน
ของจิตไมได จิตก็วาวุนและวนเปนวัฏฏะ วิ่งพลานในวงจรที่ไมดีไม
งามอยูอยางนั้นนั่นเอง ทําความเดือดรอนใจใหแกตนเอง ทีนี้ถาทํา
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ทางเดินใหแกจิตไดแลว จิตก็จะมีพลัง ก็จะเกิดวิริยะ มีกําลังใจที่
จะวิ่งแลนไป
ถามีธัมมวิจยะ คือมองและเฟนธรรมใหปญญาเกิด มี
ความสวางขึ้นมาในอารมณนั้น ก็เปนทางเดินแกจิตได จิตก็จะมี
ทางและวิ่งแลนไปในทางนั้น คือมองเห็นเรื่องที่จะทํา มองเห็นทาง
ที่จะกาวหนาไป รูจุดรูแงรูวิธีที่จะแกไขจัดการกับเรื่องนั้นๆ หรือที่
จะปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ แลว ก็จะมีแรงขึ้น ก็จะเกิดกําลังใจขึ้น ทั้งสอง
ขอนี้เปนสิ่งที่เนื่องอาศัยกัน อันนี้เรียกวา วิริยะ คือความมีกําลังใจ
ที่จะกาวไป เปนเครื่องประคับประคองจิตไมใหหดหู ไมใหทอแท
หรือทอถอย
พอเกิดวิริยะ จิตมีกําลังแลว ปติ ความอิ่มใจก็เกิดขึ้นดวย
คนที่มีกําลังใจ ใจเขมแข็ง ใจไดเห็นเปาหมายอะไรขึ้นมาแลวก็จะ
เกิดปติ มีความอิ่มใจขึ้น อยางที่เรียกวาเกิดมีความหวัง
ทานเปรียบเหมือนกับวา คนหนึ่งเดินทางไกลฝามากลาง
ตะวันบายแดดรอนจา บนทองทุงโลงที่แหงแลง มองหาหมูบาน
และแหลงนํ้าสระหวยลําธาร ก็ไมเห็น เดินไปๆ ก็เหน็ดเหนื่อย ชัก
จะเมื่อยลา ทําทาจะเกิดความทอแทและทอถอย ออนแรงลงไป ใจ
ก็หวาดหวั่นกังวล เกิดความเครียดขึ้นมา
แตตอนหนึ่งมองไปลิบๆ ขางหนาดานหนึ่ง เห็นหมูไมเขียว
ขจีอยูไกลๆ พอเห็นอยางนั้นก็เอาขอมูลที่มองเห็นในแงตางๆ มา
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คิดพิจารณาตรวจสอบกับความรูที่ตนมีอยู ก็รูแจงแกใจวาที่นั่นมี
นํ้า พลันก็เกิดวิริยะมีกําลังเขมแข็งขึ้นมา กาวหนาตอไป และ
พรอมกับการกาวไป เดินไป หรือวิ่งไปนั้น หัวใจก็เกิดความชุมชื่น
เปยมดวยความหวัง ทั้งที่ยังไมถึงนํ้า ก็ชุมฉํ่าใจ เกิดความอิ่มใจ
ดวยปติ
พอเกิดความอิ่มใจแลว ก็จะมีความผอนคลายสบายใจ
สงบลงได หายเครียด เพราะคนที่เครียดกระสับกระสายนั้น ก็เนื่อง
ดวยจิตเปนอยางที่พูดเมื่อกี้นี้วา หวาดหวั่นกังวล อางวาง
หรื อวนอยู ติดคางอยู ไมมีที่ไป ก็เควงควางๆ จิตก็ยิ่งเครียดยิ่ง
กระสับกระสาย พอจิตมีทางไปแลว ก็มีกําลังใจเดินหนาไป มี
ความอิ่มใจ ก็มีความผอนคลายสบายสงบไปดวย หายเครียดหาย
กระวนกระวายใจ จิตก็ผอนคลายสงบระงับ กายก็ผอนคลายสงบ
ระงับ อันนี้เรียกวา เกิดปสสัทธิ
พอเกิดปสสัทธิแลว จิตซึ่งเดือดรอนวุนวายเพราะความ
เควงควางกระสับกระสาย
เมื่อมีทางไปแลวก็เดินเขาสูทางนั้น
ความกระสับกระสายกระวนกระวาย ความหวาดหวั่นกังวลและ
เครียดก็หายไป จิตก็นิ่งสงบ แนวแนไปกับการเดินทางและกิจที่จะ
ทําในเวลานั้น ก็เกิดเปนสมาธิขึ้น แลนแนวไปในทางนั้น วิ่งไปทาง
เดียวอยางแนวแน และมีกําลังมาก
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ทานเปรียบเหมือนกับนํ้าที่เรารดลงมาจากที่สูง นํ้าที่เรา
เอาภาชนะหรือที่บรรจุขนาดใหญเทลงบนยอดภูเขา ถานํ้านั้นไหล
ลงมาอยางกระจัดกระจายก็ไมมีกําลัง แตถาเราทําทางให จะตอ
เปนทอก็ตาม หรือขุดเปนรางนํ้าก็ตาม นํ้าที่ลงมาตามทางนั้นจะ
ไหลพุงเปนทางเดียว และมีกําลังมาก เหมือนจิตที่ไดทางของมัน
ชัดเจนแลว ก็จะเปนจิตที่ไหลแนวไปในทางนั้น และมีกําลังมาก นี้
เปนจิตที่มีสมาธิ
เมื่อจิตมีสมาธิ ก็เปนอันวาทุกอยางเดินไปดวยดีแลว เมื่อ
จิตมีทางไป ไปในทางที่ถูกตองสูจุดหมาย เดินไปดวยดี ไมมีหวง
กังวล ใจก็สบาย ปลอยวาง เฝาดูเฉยวางทีเปนกลางอยู จิตที่เฝาดู
เฉยนี้ คือจิตที่มีอุเบกขา เปนกลาง ไมเกาะเกี่ยวสิ่งใด เพราะไม
ตองกังวลถึงงานที่ทํา
เหมือนอยางคนขับรถที่วาเมื่อกี้นี้ เขาเพียรพยายามใน
ตอนแรกคือ เรงเครื่อง จับโนน ดึงนี่ เหยียบนั่น แตเมื่อเครื่องเดิน
ไปเรียบรอยเขาที่ดีแลวก็ปลอย จากนั้นก็เพียงนั่งมองดูเฉยสบาย
คอยคุมอยู และทําอะไรๆ ไปตามจังหวะของมันเทานั้น ตอนนี้จะ
คุยจะพูดอะไรกับใครก็ยังได ถาทําอยางนี้ได จิตที่เดินไปในแนว
ทางของการใชปญญา ก็จะเจริญปญญา เกิดความรูความเขาใจ
เพิ่มพูนเปนปญญายิ่ง ๆ ขึ้นไป ถาเดินไปในทางของการทํากิจเพื่อ
โพธิ ก็จะบรรลุโพธิคือการตรัสรู
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เปนอันวา จุดเริ่มตนที่สําคัญคือ ตองมีสติ สตินั้นก็นํามา
ใชประโยชนดังที่กลาวแลว ใหมันสงตอกันไปตามลําดับ เปนธรรม
ที่หนุนเนื่องกัน ๗ ประการ ถาทําไดเชนนี้ ก็เปนประโยชนชวยให
บรรลุถึงจุดหมาย ไมวาจะเปนผูปฏิบัติเพื่อความหลุดพน หรือจะ
ใชประโยชนในชีวิตประจําวัน
แมแตถาใชประโยชนในชีวิตประจําวันถูกตอง ก็เปนการ
ปฏิบัติเพื่อความหลุดพนไปดวยในตัวนั่นเอง เพราะการปฏิบัติที่วา
เพื่อความหลุดพนนั้น ก็คือการที่สามารถทําจิตใจของตนเอง ให
ปลอดโปรงผองใสดวยสติปญญานั่นเอง จะเปนเครื่องชวยในทาง
จิตใจของแตละทานทุกๆ คน ทําใหเกิดความโลงเบา เปนอิสระ
อาตมภาพแสดงธรรมเรื่องโพชฌงคมานี้ ก็ไดพูดไปตาม
หลัก ใหเห็นความหมายของแตละขอและความสัมพันธกัน แตสิ่ง
สําคัญอยูที่วาเราจะนํามาใชอยางไรในกรณีแตละกรณี อันนี้เปน
เพียงการพูดใหเห็นแนวกวางๆ เทานั้น จะใหชัดเจนไดก็ตอเมื่อเรา
นําไปใช ในเหตุการณแตละเหตุการณ ในเรื่องแตละเรื่องวาจะใช
อยางไรใหเห็นประจักษแกตนเอง เมื่อไดเห็นประโยชนประจักษขึ้น
มาครั้งหนึ่ง เราก็จะมีความชัดเจนขึ้นและนําไปใชไดผลดียิ่งๆ ขึ้น
โอกาสนี้อาตมภาพก็ถือวาเปนการพูดเริ่ม หรือเปนการ
บอกแนวทางใหหลักการไว เปนความเขาใจทั่วไป เกี่ยวกับเรื่อง
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โพชฌงค ก็พอสมควรแกเวลา ขอสงเสริมกําลังใจโยม ขอใหโยม
เจริญดวยหลักธรรมเหลานี้ เริ่มตนดวยสติเปนตนไป
โดยเฉพาะขอหนึ่งที่อยากใหมีมากๆ ก็คือ ปติ ความอิ่มใจ
จะไดชวยเปนอาหารใจ คือ นอกจากมีอาหารทางกายเปนภักษา
แลว ก็ขอใหมีปติเปนภักษาดวย คือ มีปติเปนอาหารใจ เปนเครื่อง
สงเสริมใหมีความสุข เมื่อมีความสุขกายแลว มีความสุขใจดวย ก็
ไดชื่อวา เปนผูมีความสุขโดยสมบูรณ มีสุขภาพพรอมทั้งสองดาน
คือดานกาย และดานใจ มีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต
หลักธรรมทีอ่ าตมภาพนํามาชีแ้ จงเหลานี้ หากวาไดนาไปใช
ํ
ก็จะเปนพรอันประเสริฐที่เกิดขึ้นในจิตใจของโยมแตละทานเอง
อาตมภาพขอใหทกุ ทานไดรบั ประโยชนจากหลักธรรมชุดนีโ้ ดยทัว่ กัน

ภาคผนวก
โพชฌังคปริตร
โพชฌังโค สะติสังขาโต
วิริยัมปติปสสัทธิสะมาธุเปกขะโพชฌังคา
มุนินา สัมมะทักขาตา
สังวัตตันติ อะภิญญายะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกัสฺมิง สะมะเย นาโถ
คิลาเน ทุกขิเต ทิสฺวา
เต จะ ตัง อะภินันทิตฺวา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
เอกะทา ธัมมะราชาป
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ
สัมโมทิตฺวา จะ อาพาธา
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา
มัคคาหะตะกิเลสาวะ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ

ธัมมานัง วิจะโย ตะถา
โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร
สัตเตเต สัพพะทัสสินา
ภาวิตา พะหุลีกะตา
นิพพานายะ จะ โพธิยา
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
โมคคัลลานัญจะ กัสสะปง
โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ
โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
เคลัญเญนาภิปฬิโต
ภะณาเปตฺวานะ สาทะรัง
ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ
ติณณันนัมป มะเหสินัง
ปตตานุปปตติธัมมะตัง
โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๓๑

โพชฌังคปริตร
(แปล)
โพชฌงค ๗ ประการ คือ สติสัมโพชฌงค ธรรมวิจัยสัม
โพชฌงค วิริยสัมโพชฌงค ปติสัมโพชฌงค ปสสัทธิสัมโพชฌงค
สมาธิสัมโพชฌงค อุเบกขาสัมโพชฌงคเหลานี้ อันพระมุนีเจาผู
เห็นธรรมทั้งสิ้น ตรัสไวชอบแลว อันบุคคลมาเจริญ ทําใหมากแลว
ยอมเปนไปเพื่อความรูยิ่ง เพื่อนิพพาน และเพื่อความตรัสรู ดวยคํา
สัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจา ทอดพระเนตรพระมหาโมคคัล
ลานะ และพระมหากัสสปะ อาพาธ ไดรับทุกขเวทนาแลว ทรง
แสดงโพชฌงค ๗ ประการ ทานทั้ง ๒ ชื่นชมภาษิตนั้น หายโรคใน
ขณะนั้น ดวยคําสัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
ครั้งหนึ่ง แมพระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียน
แลว รับสั่งใหพระจุนทเถระ แสดงโพชฌงคนั้นโดยเอื้อเฟอ ก็ทรง
บันเทิงพระหฤทัย หายประชวรโดยพลัน ดวยคําสัตยนี้ ขอความ
สวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น อันพระมหาฤษีทั้ง ๓ องค ละไดแลว
ถึงความไมบังเกิดเปนธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกําจัดแลว ดวยคํา
สัตยนี้ ขอความสวัสดี จงมีแกทานทุกเมื่อ

