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อนุโมทนา 

...มีวัตถุประสงคขอสําคัญ คือ เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาและ
สงเสริมการศึกษาปฏิบัติธรรม ดังนั้น จึงเนนความสําคัญในการเผยแพร
หนังสือธรรมทาน ที่จะสงเสริมการศึกษาใหเกิดความเจริญธรรมเจริญ
ปญญาแกประชาชน 

บัดนี้ ไดรับแจงวา...มีความประสงคขอพิมพหนังสือ ในสถานการณ์
โควิด-19 น้ี โพชฌงค: สวดก็ได แตถาใช จะยิ่งดี เพื่อแจกเปนธรรม
ทาน แกผูศึกษาธรรมและผูสนใจทั่วๆ ไป 

การพิมพหนังสือธรรมแจกเปนทานนั้น นับวาเปนการใหธรรม ที่
พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนทานอันเลิศ ชนะทานทั้งปวง เปนการ
แสดงน้ําใจปรารถนาดีอยางแทจริงแกประชาชน ดวยการมอบใหซ่ึงแสง
สวางแหงปญญาและทรัพยอันลํ้าคาคือธรรม ที่จะนํามาซ่ึงประโยชนสุขที่
แทและยั่งยืนแกชีวิตและสังคม 

ขออนุโมทนา...ที่ไดมีบุญเจตนา ในการบําเพ็ญธรรมทานแหงการให
ธรรมใหปญญาแกประชาชนครั้งนี้ ขอกุศลจริยาที่บําเพ็ญ จงเปนปจจัย
นํามาซ่ึงธรรมไพบูลย เพื่อความดีงามและประโยชนสุขที่แทจริงและยั่งยืน
สืบไป  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๒๕๖๓
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ในสถานการณ์โควิด-19 น้ี 

โพชฌงค:์ สวดก็ได แตถาใช จะย่ิงดี∗ 

ตอนนี้ ประชาชนคนทั่วไป จิตใจมาอยูกับเร่ืองโรคระบาดโควิด-
19 ทําใหจิตใจและพฤติกรรมเปนไปกันตางๆ เปนไปดวยดีบาง ไมสบาย
ใจพาใหขัดของวาวุนขุนใจกันไปตางๆ บาง น่ีก็เปนดานหน่ึง แลวอีกดาน
หน่ึง ทานที่ปรารถนาดีมีความหวังดีตอประชาชน ตอสังคม ก็หาทางท่ีจะ
ชวยกันไป นอกจากในเรื่องของการบําบัดรักษา ตรงไปท่ีโรคภัยและคน
ที่เจ็บไขแลว ก็หาทางชวยในดานอื่นๆ มากมาย ที่จะชวยใหทุกคนมีชีวิต
ที่ดีเปนอยูปลอดภัยผานสถานการณของโรครายน้ีไปได 

ดานหน่ึงท่ีหลายทานหวงใย ก็คือเร่ืองจิตใจ มีขาววานิมนตพระ
ไปสวดโพชฌงค พอไดยินวานิมนตพระสวดโพชฌงค สําหรับคนเกาๆ 
ใกลวัด ซึ่งอยูในประเพณีที่สืบกันมา ก็พอจะคุนใจแลวก็พอใจ แตมาถึง
รุนน้ี แมแตคนใกลวัดที่ไมคุนนัก ก็ยังสงสัยแปรงใจอยูบาง สวนคนขาง
นอกบางทีก็ถึงกับขัดใจวานิมนตพระใหมาสวดโพชฌงค อะไรกัน 
โพชฌงคจะมาแกโรคไดอยางไร ถาไมทําความเขาใจกันไว ก็อาจจะทําให
มองไมดี หรือมีความสับสน  

แตจะอยางไรก็ตาม ในขั้นตนน้ี ก็ควรเขาใจกันโดยมองไวกอนวา 
ทั้งหมดนี้เปนเร่ืองของความปรารถนาดี ที่อยากใหทุกคน ใหทั้งสังคมน้ี 
ผานพนสถานการณที่ถือวาเลวรายอันน้ี ไปไดดวยดี  
                                                            
∗ ธรรมกถาของ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) กลาว ณ ที่พักพระอาพาธ ในชนบทอําเภอ
ดานชาง ๙-๑๐ เม.ย. ๒๕๖๓ [ขออนุโมทนา ทีมงานจิตอาสาของชมรมกัลยาณธรรม มี ทพญ. 
อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ เปนประธาน ที่ไดบําเพ็ญไวยาวัจมัยบุญกิริยา ในการถอดเสียง เปนตัว  
อักษร โดยความเอ้ืออํานวยการประสานงานของ พระครูประคุณสรกิจ (การุณย กุสลนนฺโท)] 



 

- ๑ - 

ขั้นศรทัธา:  
ให้สังคมสามัคคี คนมกีําลังใจ 

คราววิกฤติ โควิด-19 เราอยูกันดวยความรูเขาใจและหวังดี 
สวดมนต สวดปริตร คืออยางไร ควรไดทั้งความรูและจิตใจท่ีดี   

เพ่ือใหอยูกันดวยความรูเขาใจ ก็มาทําความเขาใจในเรื่อง
เกาๆ  กันไว นิดหนอย  การสวดโพชฌงค น้ี  ก็ เปนเรื่องใน
พระพุทธศาสนา ท่ีเรามีประเพณีสวดมนตซึ่งนิยมกันมาอยาง
หน่ึง เรียกวาสวดพระปริตร ถือวาเปนการใหความคุมครอง
ปองกัน ชวยใหปลอดภัยพนอันตราย 

คําวา “ปริตร” น้ี ชาวบานมักอานออกเสียงวา “ปะ-ริด” แต
ถาถืออยางทางการ ตาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ทานใหอานวา “ปะ-หริด” แปลงายๆ อยางท่ีบอกเม่ือก้ีวา เปนเคร่ือง
คุมครองปองกัน บทสวดเพ่ือความคุมครองปองกันอยางน้ี บท
หน่ึง ก็เปนปริตรหน่ึง ทานจัดประมวลมาต้ังแบบแผน เปนชุดเล็กมี 
๗ เรียกวาเจ็ดตํานาน และชุดใหญมี ๑๒ เรียกวาสิบสองตํานาน 

ควรทราบความเปนมาของปริตรไวสักหนอย อยางท่ีรูกันดี 
พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในดินแดนท่ีเรียกวาชมพูทวีป ท่ีน่ัน เวลา
น้ัน เขาถือวาพราหมณ และฤษีดาบส เปนบุคคลชั้นสูง เปนคน
ศักดิ์สิทธิ์ มักมีฤทธิ์มีอํานาจพิเศษ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓ 

 

  ๓

ถือกันวา พราหมณ และฤษีดาบสท่ีเกงๆ มีมนตขลัง รู
มนตรในคัมภีรอาถรรพเวท เมื่อโกรธหรือจะลงโทษใคร ก็ราย
มนตดวยฤทธิ์เดชของตน หรืออางอํานาจของเทพเจา สาปแชง
ใหเปนไปตางๆ เชนใหศีรษะแตกตายใน ๗ วัน สามารถรายมนต
สะกดคนหรือสัตวท้ังหลายใหอยูใตอํานาจของตัว ส่ังบังคับใหทํา
อะไรๆ ไดตามใจปรารถนา เชน สะกดใหหลับ สะกดใหอาปาก
คาง พูดไมออก ไดท้ังน้ัน หรือทํารายใหเปนไปตางๆ สุดแตจะขม
เหงรังแกหรือแกแคนกันอยางไรๆ  

สําหรับคนท่ัวไป ซึ่งไมมีฤทธิ์เดช เมื่ออยากมีอยากใชมนต 
ก็ไปเรียนจากพราหมณ จากฤษี หรือจะลักจําเอา ก็นําไปใชการได 

เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไดสอนใหคนมีเมตตาการุณย 
ไมเบียดเบียน ไมทําราย ไมทําการรุนแรง จึงไมมีการใชมนต/
มนตร (บาลี เปน มนฺต - มนต, สันสกฤต เปน มนฺตฺร - มนตร)  

แตคนท้ังสังคมน้ัน คุนอยูกับวัฒนธรรมเวทมนตร บางคนก็
เปนมนตรการหรือชํานาญมนตรวิทยามากอน แลวสลัดเลิกมา
เขาสูพระพุทธศาสนา แมมาถือหลักพระพุทธศาสนาแลว แตถา
ยังไมไดเรียนรู ไมมีการศึกษาหนักแนนเพียงพอ เมื่ออยูใน
บรรยากาศอยางเกาของสังคมแบบน้ัน ก็อาจจะรูสึกอางวางหรือ
หว่ันไหว น่ีคือสภาพท่ีทําใหเกิดมีปริตร (บาลี: ปริตฺต) ขึ้นมาปด
ชองวาง หรือเปนทางเบ่ียงเชื่อมตอเขาสูพระพุทธศาสนา 

ปริตร แปลวาเครื่องรักษาคุมครองปองกัน ก็เปนบทสวด  
แตไมมีเรื่องของการสาปแชงทํารายใชโลภะโทสะอยางมนตของ
พราหมณ ของฤษี (ตามปกติ ในคัมภีร์ไม่ใช้คําว่าสวดปริตร แต่ใช้คําว่า
ทําปริตร คือ ปริตฺตกรณ หมายความว่าทําเคร่ืองปกป้องรักษา) 



๔ โพชฌงค: สวดก็ได แตถาใช จะยิ่งดี 
 

ปริตรน้ันเนนเมตตานําหนาหรือเปนตัวยืน ตั้งแตจะเริ่ม
สวด  ก็ใหตั้ งจิตเมตตาขึ้นมากอน  และปริตรหลายบทก็มี
เน้ือความท่ีเปนการแสดงเมตตา คือปรารถนาดีตอสรรพสัตว ตอ
ทุกคน แมตอคนท่ีคิดรายหรือตั้งตัวเปนศัตรู  

ปริตรบางบทบอกสาระวามีความมั่นใจในตนเองท่ีมองเห็น
วาไดทํากิจหนาท่ีถูกตองหรือมีคุณความดีอยางน้ันๆ แลว พรอม
กับมีเมตตาปรารถนาดีตอคูกรณีหรือตอผูอ่ืน 

ปริตรท่ีบอกความกวางๆ ก็คืออางอิงพระรัตนตรัย ซึ่งมี
พระคุณยิ่งใหญกวางขวางครอบคลุมความจริง ความบริสุทธิ์ 
ความถูกตอง ความดีงามท้ังหมด โดยระลึกขึ้นมาทําใหเกิดกําลัง
ความมั่นใจ คุมครองรักษาพาตนใหปลอดภัยพนอันตราย   

อาจจะพูดถึงสาระของปริตรเปนแนวกวางๆ วา เริ่มตนก็ให
ตั้งเมตตาจิตขึ้นมา ตอจากมีเมตตานําหนาพาใจใหสงบเย็นดี
แลว ก็มีสตินึกระลึกเอาสัจจะ เอาความจริง เอาธรรม เอาคุณ
ความดีท่ีตนมีตนปฏิบัติ เปนท่ีอางอิงในการปองกันรักษาตัวให
ปลอดภัยพนอันตราย ทําใหเกิดความมั่นใจในตนเอง เขมแข็ง
มั่นคง ไมหว่ันไหว ไมสะทกสะทาน และมีสติมั่น ใจอยูกับตัว 
แลวก็ใชปัญญาแกไขปญหาจัดการกับสถานการณไดอยางดีท่ีสุด 

ทีน้ี สําหรับคนท่ีสวดโดยไมรูเขาใจความหมาย อยางใน
เมืองไทย คนท่ัวไปไมรูภาษาบาลี ก็สวดดวยศรัทธา แมจะไมรู
เขาใจเน้ือความ ก็ไดผลในแงท่ีทําใหใจสงบ ใจมาอยูกับตัว คือ
ตั้งสติได แลวก็มีกําลังใจ มั่นใจ  
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ถาชุมนุมสวดมนต ก็มีเพ่ือน มีมิตรรวมใจ ไดกําลังใจมา
เสริมกัน ถึงจะไมมาชุมนุมกันเปนกายสามัคคี ก็มีจิตสามัคคี 
เมื่อไดอยางน้ีแลว ถาไมมัวเพลินเรื่อยเปอยจบไปเปลาๆ ก็พรอม
ท่ีจะทําการอยางหน่ึงอยางใดท่ีคิดหมายไวโดยพรอมเพรียงกัน  

ดังท่ีวาแลว ปริตรน้ีเกิดมีขึ้นในบรรยากาศของสังคมแบบ
พราหมณท่ีมีมนตดังกระห่ึม และพึมพําๆ อยูท่ัวไป ในบางครั้ง
บางคราว ทานจึงเอาคําวามนตน้ัน มาเรียกปริตร ในเชิงเทียบเคียง
ทํานองลอคําลอความของพราหมณน้ันวา น่ีเปน “พุทธมนต” และ
ก็มีทานผูรูในเมืองไทยน้ี เรียกมนต/มนตร ท่ีเปนปกติของพวก
พราหมณน้ัน ใหเห็นตางแยกออกไปวา “เวทมนตร”  

(พระเถราจารยบางทาน เมื่อโตกับพราหมณ เรียกคําตรัสสอนของ
พระพุทธเจาวา “พุทธมนต” เพื่อใหพราหมณคิดเทียบเอง) 

โพชฌงค์ หลักธรรมใหญ่ ใช้สวดมนต์ก็ได้ เพื่อปูพื้นใจที่ดี  
เรื่องพระปริตรก็เกิดมีเปนมาอยางท่ีไดเลาพอใหรูเขาใจ

คราวๆ แลวน้ัน ทีน้ี ในบรรดาปริตรเหลาน้ัน ก็มีปริตรหน่ึง ชื่อวา 
“โพชฌังคปริตร” หรือพูดอีกอยางหน่ึงวา มีการเอาโพชฌงคมา
ใชเปนปริตรบทหน่ึงดวย  

เรื่องน้ี ขอทําความเขาใจกันกอนวา ความจริง โพชฌงค 
หรือโพชฌังคะน่ี เปนธรรมหมวดหนึ่งท่ีพระพุทธเจาไดตรัสเปน
หลักไว มีความสมบูรณในตัวของหลักน้ีเอง แปลงายๆ วา (ธรรม
ท่ีเปน) องคของการตรัสรู มี ๗ ขอ จึงเรียกชื่อเต็มวา “โพชฌงค์ ๗” 
คือ เมื่อปฏิบัติไดเต็มครบ ๗ องคน้ี ก็จะทําใหเกิดความตื่นรู ไป
จนบรรลุจุดหมายสูงสุดถึงการตรัสรู  



๖ โพชฌงค: สวดก็ได แตถาใช จะยิ่งดี 
 

โพชฌงค ๗ เปนหลักธรรมใหญอันสําคัญอยูอยางน้ี แลว
ตอมาไดมีการนําเอาหลักโพชฌงค ๗ น้ีมาใชสวดเปนปริตรบท
หน่ึง อันน้ีเปนเรื่องท่ีเปนมาอีกขั้นตอนหน่ึง  

ทําไมจึงเอามาจัดเอามาใชเปนปริตร ก็อยางท่ีวาแลว เรื่อง
เปนมาในสังคมใตบรรยากาศของศาสนาพราหมณ ท่ีกระห่ึมไป
ดวยเสียงสวดมนต/มนตร พระพุทธศาสนาไมยอมรับมนต/มนตร
เหลาน้ัน แตไดมีปริตต/ปริตรขึ้นมา ซึ่งในคัมภีรยุคหลังบางแหง
ใชคําเลียนหรือลอศัพทของพราหมณ เรียกปริตรวาพุทธมนต  

ปริตรของพุทธ ท่ีเรียกแบบลอคําของพราหมณวาพุทธ
มนตน้ัน ตางจากมนต/มนตร/เวทมนตรของพราหมณอยางไร ได
อธิบายไปพอสมควรแลว 

ทีน้ี คําสอนคําแสดงธรรมในพระสูตรบางแหงบาง ในบาง
ชาดกบาง ท่ีมีเรื่องราวเกี่ยวกับการอางอิงธรรม อางอิงความดี
งาม อางอิงสัจจะ หรืออางอิงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณแลว 
พนภัยหายโรคเปนตน มีอยูท่ีไหน ทานก็นํามาจัดนํามาใชเปน
บทสวดท่ีเรียกวา ปริตร ซึ่งแปลวาเครื่องคุมครองปองกัน ปริตร
น้ันก็มีหลายบท แลวก็มีเพ่ิมขึ้นๆ  

คราวห น่ึงท านไดคิ ดว า  หลักธรรมโพชฌงค  ๗  ท่ี
พระพุทธเจาตรัสไวน่ี เอามาสวดเปนปริตร จะคุมครองปองกันให
พนภัยอันตรายได โดยเฉพาะในแงของโรคภัยไขเจ็บ 

ทําไมจึงเปนอยางน้ัน ก็คือ มีเรื่องในพระไตรปฎกเลาไววา 
คราวหน่ึงพระมหากัสสปเถระ ซึ่งเปนพระมหาสาวกสําคัญมาก
องคหน่ึง ไดอาพาธ ถึงขั้นปวยหนัก  
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ครั้งน้ัน พระพุทธเจาไดเสด็จไปทรงเยี่ยมพระมหากัสสปะ 
พระองคตรัสถามอาการอาพาธของทาน และในการสนทนา ก็
ทรงยกเรื่องโพชฌงคขึ้นมา แลวตรัสบรรยายอธิบาย เปนสวน
เสริมการเยี่ยมเยียนสนทนา  

ท่ีจริง โพชฌงคก็เปนธรรมท่ีพระมหากัสสปะรูเขาใจและได
ปฏิบัติมาสําเร็จผลจนบรรลุจุดหมายแลว แตพระพุทธเจามาตรัส
อธิบาย เปนการแสดงธรรมทบทวนและย้ําความสําคัญ ไมทราบ
วายาวนานเทาไร ปรากฏวา เมื่อตรัสจบลง พระมหากัสสปะชื่น
ชมยินดี มีความสุขใจมาก พูดอยางภาษาชาวบานวามีกําลังใจ
แรงขึ้นมา เชนวา มีปติ มีความซึ้งใจ จนทําใหทานหายอาพาธ  

อีกคราวหน่ึง พระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งก็เปนพระสาวกที่
สําคัญมาก เปนอัครสาวกองคท่ีสอง ไดอาพาธลง พระพุทธเจาก็
ไดเสด็จไปทรงเยี่ยมและทักทายปราศรัย แลวตอนหนึ่ง พระองค
ไดตรัสบรรยายเร่ืองโพชฌงค ซ่ึงก็เปนเร่ืองท่ีพระมหาโมคคัลลานะ
ทานทราบดีอยู ทํานองวาใหทานฟงส่ิงท่ีทานรูเขาใจไดประสบ
มาเอง ซึ่งเปนส่ิงท่ีทําใหทานไดเจริญในธรรม จนไดบรรลุมรรค 
ผล นิพพานมาแลว เทากับไดทบทวนประสบการณทางจิตใจ
และทางปญญาท่ีทานไดผานการปฏิบัติมาแลว ไดฟนภาวะจิตท่ี
ดีงาม มีปติ มีความสุข เปนตนน้ันขึ้นมา  

เมื่อพระพุทธเจาตรัสจบแลว พระมหาโมคคัลลานะก็ชื่น
ชมยินดี และในขณะท่ีจิตใจของทานมีกําลังแข็งแรงขึ้นมา ทานก็
หายจากอาพาธน้ัน  
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คราวหน่ึง พระพุทธเจาเองประชวร ตอนน้ันพระมหาจุนทะ
ซึ่งเปนพระมหาสาวกองคหน่ึง ไดมาเปนผูอุปฏฐาก คอยเฝาดูแล
อยู ในวาระหน่ึง ทานเขามาดูวาอาการอาพาธของพระพุทธเจา
เปนอยางไรบาง พระพุทธเจาไดตรัสกับพระมหาจุนทะวา น่ีเธอ.. 
เอาโพชฌงคมาพูดอธิบายซิ  

ท่ีจริง โพชฌงคน้ัน พระพุทธเจาทรงทราบดี เพราะพระองค
ไดตรัสแสดงไวเอง แตคราวน้ีพระองคจะทรงฟง จึงตรัสใหพระ
มหาจุนทะกลาวตามความรูความสามารถของทาน พระมหา      
จุนทะก็กลาวอธิบายแสดงโพชฌงคไปตามลําดับจนกระท่ังจบ 
พอจบลง พระพุทธเจาทรงพอพระทัย ก็ทรงหายอาพาธ  

น้ีคือเรื่องราวความเปนมา ท่ีพระโบราณาจารยยกเปนขอ
ปรารภ ในการพิจารณานําเอาโพชฌงคมาจัดเปนปริตรบทหน่ึง 
และไดเรียบเรียงบทสวดท่ีเรียกวาโพชฌังคปริตรขึ้นมา ซึ่งนิยม
สวดใหคนเจ็บไขฟง เพ่ือชวยใหหายจากโรค  

สามัคคี มีกําลังใจ ตั้งสติได้ ใช้ปัญญา ฝ่าวิกฤติพ้นไป   
ทีน้ี เมื่อเรื่องมาถึงเรา โดยมีท้ังโพชฌงคท่ีเปนหลักปฏิบัติ

ธรรม ท่ีเปนองคของโพธิ และโพชฌงคท่ีเปนปริตร ท่ีใชสวดเปน
พุทธมนต เราก็มองโพชฌงคไดใน ๒ ระดับ คือ  

๑. ระดับศรัทธา การเอาโพชฌงคมาสวดเปนปริตรน่ี เห็น
ไดวาเปนการใชประโยชนในระดับศรัทธา คือมุงไปทางดานจิตใจ 
ศรัทธาทําใหคนมีใจสดชื่น ราเริง แจมใส มีกําลังใจเขมแข็ง ซึ่ง
เปนคุณสมบัติสําคัญท่ีจะชวยใหเปนอยูดําเนินชีวิตไดดี กําลังใจ
ท่ีเขมแข็งน้ันทําใหกายแข็งแรงไดดวย จึงเปนสวนชวยใหหายโรค
หายภัยได ตรงขามกับคนหมดกําลังใจ ท่ีทรุดลงใหเห็นไดชัดๆ 
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๒. ระดับปัญญา เปนเรื่องของการรูเขาใจโพชฌงคท่ีเปน
หลักธรรมแลวนํามาใชมาปฏิบัติใหกาวไปจนไดบรรลุผลท่ีเปน
จุดหมายของการปฏิบัติโพชฌงคน้ัน คือการตรัสรู เริ่มตั้งแตรู
เขาใจตัวหลักธรรมโพชฌงค ๗ แตละขอแตละองควา คืออะไร  
เปนอยางไร มีความหมายอยางไร สัมพันธกันอยางไร เอามาใช
มาปฏิบัติอยางไร เปนตน 

ทีน้ีก็พูดในระดับท่ี ๑ กอน คือในระดับศรัทธา ท่ีวาเปน
ดานจิตใจ อยางท่ีเอามาใชสวดมนตกันน้ี  

จะเห็นวา ในสถานการณอยางเวลาน้ี เมื่อเกิดโรคภัยไขเจ็บ
ถึงขั้นมีโรคระบาด เปนเหตุการณใหญขึ้นมา ก็ทําใหคนตระหนก
ตกใจ หวาดหว่ันพร่ันพรึง ทําใหคนหลายพวกหลายหมูดําเนินชีวิต
ไมสะดวก อะไรๆ ก็ไมเปนไปตามท่ีตัวเองจะเปนอยูไดตามปกติ 
ตองมาติดขัดเรื่องโนนเรื่องน้ี บางก็ทํางานทําการไมได ถึงกับตก
งาน ไมมีงานทํา ชีวิตติดขัด จิตใจวุนวาย เปนกันไปตางๆ    

ในสภาพอยางน้ี จิตใจของคนก็มีอาการเปนไปตางๆ บางก็
ตระหนกตกใจ บางก็หวาดกลัว บางก็วิตกกังวล บางก็หวงใยคน
น้ันคนนี้ บางก็โกรธ ขัดเคือง ไมพอใจ บางก็ซึมเศราเหงาหงอย 
บางก็กระวนกระวาย กลุมอกกลุมใจ บางก็เปล่ียนไปเปล่ียนมา 
เปนไปตางๆ รวมแลวก็เปนสภาพจิตท่ีไมดี แลวก็แปลกแยกกัน 
ถึงกับแตกแยกกันก็มี อยางน้ีก็คือจิตใจคนชักจะระส่ําระสาย 
แลวถาจัดการไมไดนําทางไมดี ก็จะไปถึงขั้นท่ีสังคมระสํ่าระสาย  

ในสภาพเชนน้ี ถาจะใหดี ตองแกปญหาใหถึงพ้ืนฐาน ขั้น
ท่ี ๑ ก็คือ ทําอยางไรจะใหคนมีใจสงบลงรวมเปนอยางเดียวหรือ
ไปในทางเดียวกัน  
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เมื่อคนท้ังหลายมีใจวาวุนขุนมัวรูสึกนึกคิดกันไปตางๆ น้ัน 
พอทุกคนมีใจสงบลงได ก็มีใจรวมกัน คือรวมกันในความสงบ
เปนอยางเดียวกัน น่ีเปนการรวมกันในขั้นพ้ืนฐาน  

แลวทีน้ีจะใหดี ก็รวมเดินรวมดําเนินความคิดความเห็นทํา
การท้ังหลายไปในทางเดียวกัน อยางน้ีก็เปนความพรอมเพรียง
สามัคคี เหมือนมีใจลงเรือดวยกันไปในทางเดียว เมื่อสามัคคีกัน 
ก็จะทําอะไรตออะไรไดโดยพรอมเพรียง แลวก็จะสําเร็จผลไดงาย  

เวลาน้ี คนท้ังหลายในประเทศน้ี ในสังคมน้ี ก็เหมือนคนลง
เรือลําเดียวกัน แลนหลีกหลบฝาพายุรายโควิด-19 ไปดวยกันบน
ทะเลใหญ ถาสามัคคีมีใจรวมรวมไปในทางเดียวกัน ทําอะไรๆ 
ประสานสอดคลองไปดวยกันในการฝาคล่ืนลมท่ีแรงราย เรือไทย
ก็จะผานพนภัยอันตรายไปถึงจุดหมายแหงความสุขไดโดยสวัสดี 

การสวดมนต  และฟงสวดมนต น่ี  ชวยทําใหใจสงบ 
ตามปกติ คนท่ีสวดมนตและฟงสวดมนต ก็คือญาติโยมประชาชน
คนท่ีมีศรัทธาอยูแลว พอฟงพระสวดมนต หรือตนเองสวดมนตก็
ตาม ใจก็นึกโนมไปในเรื่องบุญเรื่องธรรม ในความดีงาม ทําให
เปนจิตใจท่ีดี เกิดมีปติในบุญในธรรม พอไดฟงไดสวดน้ัน  

หนึ่ ง  เสียงสวดคําสวดก็มาครองใจแทนท่ีหรือไมก็กั้น
ความคิดความรูสึกท่ีตื่นตระหนกตกใจฟุงซานขุนมัวเศราหมอง
วุนวายอะไรตางๆ ใหเงียบหายไป ใจก็สงบ เมื่อคนที่สวดท่ีฟง 
ตางมีใจสงบ ก็มีใจรวมกันในความสงบหรือมีใจสงบเหมือนกัน  

สอง มิใชแคน้ัน การฟงการสวดน้ันยังพาใจใหนึกถึงพระ  
พุทธเจา พระธรรม พระสงฆ นึกถึงคนที่รวมใจปรารถนาดี และ
อะไรตออะไรท่ีดีงาม ก็ทําใหมีกําลังใจ เกิดความเขมแข็งขึ้นมา 
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ทีน้ี เมื่อใจคนเปนอยางเดียวกันอยางน้ี ก็เหมือนกับวาตัว
คนมารวมกัน ถาเขามาสวดดวยกัน ก็เรียกวามีกายสามัคคี คือ กาย
มาพรอมเพรียงอยูดวยกัน เมื่อคนมารวมรวมกันมีกายสามัคคี  
ก็รูสึกอุนใจ มาเสริมเพ่ิมกําลังกัน ใหแตละคนเขมแข็งมากขึ้น  

แตถึงแมตัวไมไดมา ไมไดกายสามัคคี แตถาใจสามัคคี ใจ
พรอมเพรียงกัน คือใจเปนอยางเดียวกัน รวมกันในความสงบ 
รวมกันในศรัทธา ก็เปนใจท่ีมีความสามัคคี เรียกวามีจิตสามัคคี 
ก็ยิ่งมีกําลังแรง เพราะจิตสามัคคีเปนฐานของกายสามัคคี  

เมื่อคนมีจิตสามัคคีแลว กายสามัคคีจึงจะมีความหมาย 
ถาเอากายมารวมกันเปนกายสามัคคี แตใจไมเอาดวยกันน่ี กาย
สามัคคีก็ไมมีความหมาย กําลังพลมากมายก็ไปไมรอด  

ฉะน้ัน จิตสามัคคีหรือใจสามัคคีน่ีสําคัญ คนท่ีฟงท่ีสวด
มนต มีจิตใจมารวมเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในความสงบ มีใจ
ระลึกนึกถึงดวยศรัทธาในพระพุทธเจา ในธรรม ในความดีงาม
ตางๆ ในเรื่องท่ีดีมีประโยชนอันควรจะทํา ก็เปนจิตใจท่ีดีงาม มี
ความสงบ แลวมีปติ สดชื่น เบิกบาน แจมใส ก็มีกําลังใจข้ึนมา  

พอใจสงบดีมีกําลังใจ ใจน้ันก็ตั้งหลักได ก็มีสติขึ้นมา พอ
สติมา ตั้งหลักได จะทําอะไร ใจก็พรอม ทีน้ีก็เอาละ ถาเปนคนท่ี
ไดเรียนรู มีทุนความรูเขาใจ ปญญาก็ทํางานเดินหนาไปได น่ีคือ
สติตั้งหลักให แลวปญญาก็คิดพิจารณาวา ในสถานการณอยาง
น้ี เรามีความรูในเร่ืองน้ีอยางน้ี เราจะทําอะไร จะปฏิบัติอยางไร 
กลายเปนวา ปญญาก็จะนําความรูตางๆ มาใชประโยชนได  

น่ีเปนขั้นท่ีรวมใจรวมพลใหเกิดความสามัคคี และใหเกิด
ความพรอมท่ีจะปฏิบัติการดําเนินการตางๆ  ตอไป 
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ในสมัยกอนน้ัน ท่ีทานจัดใหมีการสวดมนตน้ี มิใชวาจะมีแค
สวดมนต แตการสวดมนตเปนกิจกรรมชนิดท่ีวารวมพล รวมคน 
รวมใจ เพ่ือใหพรอมท่ีจะทําการอันใดอันหน่ึงตอไป น่ีคือ ตอนน้ี
คนมีใจสงบแลวนะ รวมกันเปนหน่ึงเดียวแลว และก็มีสติตั้งหลัก
ใหพรอมละ เออ... ทีน้ีจะทําอะไรละ ทานก็ตอดวยการฟงธรรม  

สมัยกอนจะเปนอยางน้ี คือ มีหลักวา พอสวดมนตจบ ก็ฟง
ธรรม ทีน้ี ในความหมายกวางๆ ฟงธรรมก็รวมไปถึงการเอาเร่ือง
ดีงามท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตเปนอยู มาบอกเลา
แนะนํากัน เชนเรื่องท่ีวาจะปฏิบัติตัวอยางไรในเวลาท่ีเกิดโรคภัย
ไขเจ็บ อยางท่ีมีโควิด-19 เกิดขึ้นน้ี มีวิธีปองกันตัวดําเนินชีวิตท่ีดี
งามใหเปนไปไดอยางไร น่ีคือ เมื่อใจคนสงบดวยการสวดมนต
แลว ก็ไดโอกาสนําเอาความรูน้ีมาบอกกัน และนอกจากความรู
ท่ัวไปท่ีเปนประโยชนแลว ก็เอาธรรมะมาสอนอีก ก็ดีกันใหญ  

เราน้ีก็มีเรี่ยวแรงสู้ปัญหา มีปัญญาดับทุกข์ได้  
ในสถานการณท่ีรายแรงอยางน้ี อยามัวติดจมอยูกับ

ความคิดฟุงซานวุนวายวาวุนขุนมัว ท่ีอะไรๆ ไมไดไมเปนอยางใจ 
อยามัวเจ็บใจอยูในความทุกข  

คนเราท่ีเกิดความตระหนกตกใจ เกิดความคับของขัดใจวา
ทําอะไรไมไดอยางใจ เชนวาจะไปเที่ยวเลนสนุกสนานบันเทิง ก็
ทําไมไดน้ัน ก็ไดแตขุนมัว ทําใหจิตใจเศราหมอง ไมดี เปนจิตใจ
ท่ีเสียหาย เส่ือมคุณภาพ จมอยูใตความทุกขความเดือดรอน 
นอกจากเปนจิตใจท่ีมีทุกขแลว ก็เปนจิตใจท่ีเจ็บปวย ไมเหมาะ
ไมพรอมท่ีจะทํางานหรือเอาไปใชงาน 

ลองคิดกนัดู เมื่อมีเรื่องทุกขมาแลว เราจะทําอยางไร?  
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ถามองตรงไปตรงมา ก็จะเห็นวา เออ... เจาโควิด-19 น่ีมัน
เปนโรคราย ถามันเขามาถึงตัวถึงกายก็จะเปนอันตรายรายแรง จะ
ทําใหคนเจ็บปวยถึงตาย เราตองปองกันไมใหมันมาถึงตัว แตน่ี 
คนเหลานี้ ทั้งที่ก็ยังอยูกันดีๆ โรคก็ยังไมมาถึงตัว ตัวก็ยังไมเปนโรค 
ก็หงุดหงิดขัดเคืองเดือดรอนใจวากันใหสับสนวุนวายไปหมด แลว
ตัวเองอยูกับความทุกขเทาน้ันไมพอ ยังทําใหคนกับคนวุนวายกัน
ไปดวย น่ีมันเร่ืองอะไร กลายเปนวาท้ังท่ีโรคน้ันก็ยังไมมาถึงตัว แต
มันเกง มันทํารายถึงใจไดเลย มันมาถึง ท้ังๆ ท่ียังไมถึงกันกับมัน  

น่ีมองในแงหน่ึง ก็กลายเปนวา คนเหลาน้ีทํารายตัวเอง 
เอาเรื่องท่ีคิดไมถูกตอง คิดผิดทาง เอามาทํารายใจตัวเอง ทําให
เดือดรอนเปนทุกข  

ทีน้ี ถาตั้งสติตั้งหลักได วางใจใหถูก อยางนอยก็คิดวา เออ
... น่ีอะไรกัน โควิดก็เปนของมัน มันทําใหเกิดสถานการณราย 
มันสามารถทํารายเราได เราจะตองคิดปองกันแกไข ใหเราอยู
ของเราได ใหพวกเราอยูกันไดอยางดี แตน่ีเรามาคิดวุนอยูกับ
เรื่องตัวเอง ทํากับใจของตัว มัวแตคิดวิตกกังวลขัดเคืองวุนวาย
ใจ น่ีเราเองเอามันมาทํารายตัวเรา เรากลายเปนผูถูกกระทํา คน
ท่ีเกงจริง ตองเปนผูกระทํา ไมใชเปนผูถูกกระทํา ตอนน้ีเราเปน
ผูถูกกระทํา ถูกกระทําอยางไร เราเอาเร่ืองมาคิดใหเปนปญหา
เดือดรอนใจตัวเอง โดยไมไดคิดท่ีจะแกปญหาตัวจริงเลย  

เรื่องน้ีบอกวา คนท่ีปฏิบัติถูกตอง คนท่ีเกงจริง ก็คือ จาก
การเปนผูถูกกระทํา ตองเปล่ียนใหตัวเปนผูกระทํา จากการถูก
ปญหามาบีบคั้น ถูกความทุกขมากดทับตัว ตองพลิกตัวกลับขึ้น
เปนผูแกปญหา เปนผูดับทุกข  
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สติจะบอกเลยวา คุณทําผิดแลว โรคก็ยังไมเปน แตมันทํา
ใหตัวเราเกิดความวุนวาย กลายเปนการซ้ําเติมทํากับตัวเอง 
อยางน้ีไมไดเรื่อง เอาใหม ตองเปล่ียน เราตองพลิกตัวขึ้นเปน
ผูกระทํา แลวก็เปนผูแกปญหา เปนผูดับทุกข  

ตอนน้ีคือสติมาแลว ปญญาก็ตามมาไดเลย พอปญญามา 
ก็เดินหนาได ถึงตอนน้ีก็คิดวา เราจะจัดจะทําอะไรๆ จะดําเนิน
ชีวิตของเราอยางไร ใหดีท่ีสุด แลวพวกเรา เพ่ือนเรา ครอบครัวพ่ี
นองเรา จะอยูจะทําอะไรกันอยางไร ใหดีท่ีสุด ท่ีจะแกไขเอาชนะ
มันได  

ท่ีวามาน้ีก็คือ เริ่มจากวา ถาเรารูจักสวดมนตใหถูกตอง ให
ไดผลเปนประโยชน ก็จัดตั้งวางฐานใหแกชีวิตและสังคมได 
คนเรานั้นมีฐานอยูท่ีจิต ถาจัดวางจิตใหถูกตองแลว เมื่อจิตน้ันดี 
มีความมั่นใจ มั่นคงแลว ก็มีสติ เมื่อจิตมีสติ สติก็ตั้งหลักให
เดินหนาเดินงานได ทีน้ีปญญาก็มา คนก็กลายเปนผูดําเนินการ
แกไขปญหา และทําการสรางสรรค งานการก็เดินหนาไป ก็แกไข
ปญหาและทําสิ่ ง ท่ี พึงตองการได  อยางนอยก็พาใหผาน
สถานการณไปไดอยางดีท่ีสุด  

แตจะใหสําเร็จผลอยางดี คนตองสามัคคีกัน สวดมนตพา
ใหท้ังกายและใจคนมาสามัคคีกัน สามัคคีท่ีแทท่ีมีผลแน คือ
สามัคคีของจิตใจ เมื่อมีจิตสามัคคีแลว ความสามัคคีในการงาน
กิจการและการกระทําทางกายก็ออกมาดวย คนก็ไปดวยกัน 
เดินทางเดียวกันไปไดดวยดี เพราะฉะน้ัน เรื่องสวดมนตน่ี ถาใช
ใหถูกใหเปน ก็เปนประโยชนไดมาก  
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ก็เอาเปนวา เราใชสวดมนตเปนพ้ืนฐานเบ้ืองตน ดวยการ
ท่ีคนมีศรัทธามานํา ทําใหจิตใจมารวมกัน เมื่อใจคนรวมกันใน
ความดีงาม มีความสงบพรอมกันดี มีสติตั้งหลักได ก็พรอมท่ีจะ
เดินหนาไปดวยการใชปญญา  

ตอนน้ีละท่ีวา พอสวดมนตมีใจสงบ (ไมใชสวดกลอมใจให
เคลิบเคล้ิม) จบสวดมนต ออกจากสวดมนตแลว ก็มีการฟงธรรม 
มีการพูดจาบอกเลาใหความรูใหคติแนะนําอะไรตางๆ หรือพรอม
ใจกันทําอะไรๆ น่ีคือศรัทธาท่ีปฏิบัติถูกตอง ก็มาตอกับปญญา  

ในระดับปญญา ก็คือใชโพชฌงคในปฏิบัติการ ท่ีจะพูดกัน
ตอไป ตอนน้ีพูดเรื่องของศรัทธาในระดับจิตใจแทรกเขามาให
เขาใจไวกอน  

ในเร่ืองของศรัทธา เรื่องของจิตใจน้ัน ไดบอกแลววา 
กําลังใจเปนคุณสมบัติอยางหน่ึงท่ีสําคัญ ควรย้ําเรื่องน้ีไวดวย 

มีพุทธพจนท่ีพึงถือเปนคติวา “อาปทาสุ...ถาโม เวทิตพฺโพ” มี
ความหมายวา เรี่ยวแรงกําลังของคนน้ัน พึงรูไดในคราวมีภัย
อันตราย เริ่มแตกําลังใจ พอมีภัยอันตรายเกิดขึ้น เราจะรูเลยวา
คนมีกําลังใจไหม อยางท่ีพูดส้ันๆ วา “กําลังใจ รูไดเม่ือภัยมา”  

เราจะตองพิสูจนวาเรามีความเขมแข็ง มีกําลัง ตัวเราเองน่ี
มีกําลังใจ และประเทศชาติ สังคมของเรามีกําลังท่ีจะผจญตอสู
แกไขปญหาน้ีได  

น่ีเปนเวลาท่ีจะพิสูจนตัวเอง ตองแสดงใหเห็นวาเรามีกําลัง
เขมแข็งพอท่ีจะเอาชนะ ท่ีจะทําการใหสําเร็จ อยางท่ีทานวา 
“อาปทาสุ...ถาโม เวทิตพฺโพ” เร่ียวแรงกําลัง รูไดเม่ือมีภัยอันตราย  
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ทีน้ี ในยามมีเรื่องราย มีภัยอันตรายเกิดขึ้นน้ี ก็มีคติ
สําหรับสถานการณของแตละคน ท่ีทานใหไวอีกวา คนท่ีเกงจริง 
คนท่ีดําเนินชีวิตไดดีน้ัน ถึงทีได้ประโยชน์สมหมาย ไม่เหลิงลอย 
ถึงคราวสญูเสียประโยชน์ ก็ไม่หมดกําลังใจ  

คนจํานวนมากน้ัน สติไมอยู ปญญาไมบอกให พอไดอะไร
สําเร็จดี ไดลาภโนนน่ี ก็เหลิง น่ีคือพลาดไปแลว เรียกไดวา เสียสติ  

ทีน้ี พอสูญเสียบาง มีเรื่องราย เจอภัยพิบัติเขา ก็หมด
กําลังใจอีก อันน้ีก็ใชไมได ก็คือ หมดสติ  

ฉะน้ัน ตองเอาคติน้ีไว จะไดเปนเคร่ืองพิสูจนตัวเอง ดัง
ท่ีวา ถึงทีไดผลสําเร็จสมหมาย  ไมเหลิงลอย  ถึงคราวเสีย
ประโยชน ก็ไมหมดกําลังใจ อันน้ีจะเปนการพิสูจนตัวเราเอง 
แลวก็เขากับหลักท่ีวา เรี่ยวแรงกําลังท่ีมี จะรูไดเมื่อมีภัยอันตราย  

ท่ีวาสวดมนตจบแลว ใหฟงธรรม อยางงายๆ ก็สามารถ
แนะนําธรรมคติอยางน้ี หรือบอกธรรมบทส้ันๆ พอใหจิตท่ีสงบ
มั่นพรอมดีแลวน้ัน ไดงานท่ีจะทําดวยปญญาตอไป  

เปนอันวา การสวดมนตท่ีเปนการปฏิบัติเบ้ืองตนดวย
ศรัทธา ก็สามารถใชเปนเคร่ืองเตรียมจิตใจ ชวยใหสงบมั่นคง
เกิดมีเรี่ยวแรงกําลัง ตั้งสติไดดี เปนจิตท่ีเหมาะท่ีพรอมจะใช
ทํางาน และนําใหเกิดความสามัคคีท่ีจะใหคนเดินหนาไปดวยกัน  

ถาสังคมเปนอยางนี้ได ถึงแมตองผจญวิกฤติภัย ก็หวังไดวาจะชนะ 
จะผานพนไปไดดวยดี อยางนอยแมแตในระหวางที่ยังดําเนินงานในการที่
จะแกปญหา คนก็มีจิตใจที่ดี มีสติ มีกําลังใจที่จะกาวไปขางหนา  

เอาละ น้ีคือการสวดพระปริตร ท่ีนําธรรมมาใชในขั้นตน 
ซึ่งเปนเรื่องของศรัทธา วากันแคน้ีกอน 



 

- ๒ - 

ขั้นปญัญา: รู้เข้าใจ ใช้โพชฌงค ์
โพชฌงค์นี้ คือท่ี สติ กับ ปัญญา มาทําหน้าท่ีเต็มตัว   

ตอไปขั้นท่ี ๒ คือระดับปญญา เปนขั้นท่ีรูท่ีถึงตัวจริงของ
โพชฌงค ทีน้ีเราก็มาเรียนโพชฌงคท่ีเปนหลักธรรมกันหนอย 
อาจจะรูสึกวายากบาง แตถาเรารูเขาใจจริงแลวเอาไปใชปฏิบัติ
จะเปนประโยชนอยางยิ่ง โพชฌงคน้ีทานย้ําไววาสําคัญนัก  

“โพชฌงค” แปลวา ธรรมท่ีเปนองคของการตรัสรู พูดขยาย
ความวา ธรรมคือขอปฏิบัติท่ีเปนองคประกอบของการตื่นรู 
จนถึงตรัสรู ทําไมจึงแปลอยางน้ัน  

“โพชฌงค์” น่ีมาจากคําวา “โพธิ” น่ันเอง ในภาษาบาลี มี
วิธีทางไวยากรณ “โพธิ” คือ การตรัสรูน้ี เวลาไปรวมกับ “อังคะ” 
กลายเปน “โพชฌ” จึงเปน “โพชฌังคะ” ภาษาไทยเรียกวา 
“โพชฌงค์” ท่ีจริงก็คือ โพธิน่ันแหละ แลวก็ “อังคะ” คือองค ไดแก
องคประกอบ จึงเปนองคประกอบของการตรัสรู  

องคประกอบของการตรัสรู ก็หมายความวา ธรรมแตละขอ
ในจํานวนน้ี เปนองคประกอบท่ีมารวมกันเขา ทําใหเกดิการตรัสรู 
ท่ีวาเปนองคคือองคประกอบน้ี ก็หมายความวา ตองพรอมตอง
ครบ จึงจะตรัสรู เพราะฉะน้ัน ธรรมชุดน้ีจึงมีคําท่ีทานอธิบายไว
พิเศษหนอยวา องคประกอบเหลาน้ีตองมาครบพรอมกันเปน
ธรรมสามัคคี ซึ่งจะไมคอยไดยินท่ีอ่ืน  
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ธรรมชุดโพชฌงคน้ีมีคําวา “ธรรมสามัคคี” หมายความวา
เป นการประชุมหรื อ รวมพร อมของบรรดาธรรม ท่ี เป น
องคประกอบ ก็หมายความวา โพชฌงคน่ีเปนระบบองครวม 
โพชฌงคน้ีมี ๗ ขอ ก็คือตองพรอมท้ัง ๗ ขอ แตละขอเปนองค
หน่ึงๆ คือเปนองคประกอบอันหน่ึงๆ มาครบพรอมท้ัง ๗ ขอก็
ตรัสรู หรือสําหรับคนท่ีปฏิบัติเบ้ืองตน ก็เรียกงายๆ วาตื่นรู   

ฉะน้ัน อยาลืมวาธรรมชุดน้ีพิเศษ จึงมีคําวา “องค” แปลวา
องคประกอบ และตองมีสามัคคี คือพรอมกันครบ เราพูดวาคน
พรอมเพรียงกัน น่ีธรรมก็ตองพรอมเพรียง คือตองมีสามัคคี  

ทีน้ี มีอะไรบางละ โพชฌงค คือ โพธิ+องค องค คือธรรมท่ี
เปนองคประกอบของโพธิน้ัน มี ๗ ขอ วาใหฟงผานๆ กอน ไดแก 
สติ ธัมมวิจัย วิริยะ (ความเพียร) ปีติ ปัสสัทธิ (ความผอนคลาย) 
สมาธิ และอุเบกขา น่ี ๗ ขอนะ  

ทีน้ีก็มาเรียนความหมาย ใหรูวา ทําไมธรรม ๗ ขอน้ีจึง
สําคัญนัก ใครมีพรอมก็ทําใหเกิดความตื่นรู จนถึงตรัสรู สําเร็จ
ถึงจุดหมาย วาไปทีละขอ ฟงกันแบบผานๆ สบายๆ 

๑. สติ ธรรมองคน้ีไดยินกันเสมอ สติเปนตัวตั้งตน ให
สังเกตไวเลย พอจะเร่ิมตน ตองมีสติกอน ถาไมมีสติ ก็เริ่มไมได 
สติเปนตัวสําคัญท่ีตั้งหลักให ถาตั้งตัวตั้งหลักไมได ก็ทําอะไร
ไมได สติแปลวาอะไร แปลงายๆ วา ระลึก นึกไว้ จําได้ ไม่หลงลืม 
ไม่เลือนลอย ไม่ละเลย น้ีแปลแบบงายๆ  

ทีน้ี ลักษณะของสติเปนอยางไร คือ  ตื่นตัว  ตั้งหลักได้  ใจ
อยู่กับตัว ไม่ประมาท  
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ขออธิบายนิดหนอย ตื่นตัว เปนอยางไร ตื่นตัวคือ ทัน-พร้อม 
มีอะไรเกิดขึ้น ก็ทัน ทันเหตุ ทันการณ ทันขอมูล ทันเรื่องราว ทัน
ความรู และพรอมท่ีจะปฏิบัติ พรอมท่ีจะลงมือทํา น่ีละสติเปนตัว
เริ่มตน ถาไมมีสติน้ีอยู ก็ทําอะไรไมได  

ตรงนี้ตองอธิบายประกอบนิดหนอย ตื่นตัวน่ี ตรงขามกับ
ตื่นตูม มีสติ คือตื่นตัว ไมตื่นตูม ตื่นตูมน้ันตรงขาม ตื่นตัวคือมี
สติ แตตื่นตูมคือเสียสติ ตื่นตูมคือตกใจหวาดกลัวจนกระท่ังสติ
หายไป เลยทําอะไรตออะไรผิดพลาดหมด เหมือนอยางกระตาย
ตื่นตูม คือมันนอนหลับอยู ไดยินเสียงลูกตาลตกลงมาบนใบตาล
แหง ดังสน่ันหว่ันไหว นึกวาโลกแตก ก็เลยกระโจนไป รองตะโกน
วาโลกแตกๆ สัตวท้ังหลายท่ีไมรูเรื่อง ก็ว่ิงตามกันไปเปนฝูง เอา
ละ เรื่องกระตายตื่นตูมก็ไปฟงเอาเอง ก็เปนอันวาไมตื่นตูม มีสติ
คือตื่นตัว ตื่นตัวก็พรอม ก็ทันอยางท่ีวาแลว  

ทีน้ีตอไป ตั้งหลักได้ พอมีสติน่ี คนตั้งหลักไดทันที พอตั้ง
หลักได จึงทําอะไรๆ ได คนท่ีตั้งหลักไมไดน่ีทําอะไรก็พลาดหมด 
พอตั้งหลักได ก็ทําไดเต็มท่ี ฉะน้ัน ตั้งหลักไดจึงสําคัญมาก  

ตอไปก็ ใจอยู่กับตัว คนท่ีมีสติ ใจอยูกับตัว ก็ไมใจหาย ไม
ใจลอย ไมขวัญหนี คนใจลอย ใจหาย ขวัญหนี ก็คือไมมีสติ ตอง
เรียกสติกลับมา ใหใจอยูกับตัว ไมใจหาย ไมใจลอย 

ถาใจอยูกับตัว พอมีอะไรเกี่ยวของ มีอะไรท่ีตัวจะตองเกี่ยว 
ไมวามันจะเกี่ยวกับตัว หรือตัวควรจะเกี่ยว ท่ีตัวจะตองเอาใจใส 
ใจก็ไปถึงเลย ใจไปถึงส่ิงน้ันดวยสตินึกถึงน่ันเอง สตินึกถึงส่ิงน้ัน 
ก็คือใจถึงกันกับส่ิงน้ัน ใจนึกท่ีจะไปทําไปจัดการกับส่ิงน้ัน คือจะ
เริ่มดําเนินการ ก็ไปจับเอามา เพ่ือจะไดจัดการ  
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ทีน้ีตอไป เมื่อใจอยูกับตัวแลว ก็ไมประมาท ไม่ประมาท ก็
คือมีสติอยู คนมีสติอยู ไมประมาท ก็เหมือนกับคนเฝายาม ยาม
น้ันมองดูอยู พรอมอยูตลอดเวลา ลองนึกดูสิ คนอยูยามน้ันใจ
ตองตื่นอยูตลอดเวลา ใชไหม แลวก็มองดูอยู เออ... คนน้ีรายน่ี 
นาสงสัย กันไวกอน ไมใหเขา ถารูแนวาราย ก็กั้นหรือเอาออกไป
เลย แตถาเปนคนดี สิ่งท่ีดี เปนสิ่งท่ีตองการจะใชประโยชน ก็
รับเขามา น่ีคือหนาท่ีของยาม เปนหนาท่ีท่ีมีลักษณะของความ
ไมประมาท แตไมประมาทน้ันยังอีกเยอะ ในความหมายวาไม
ละเลย ไมปลอยปละละท้ิง มีอะไรท่ีควรจะทํา ก็รีบทํา  

ท่ีวามาเหลาน้ี คือลักษณะของสติ สติน่ีสําคัญมาก เอาแค
น้ีก็พอ ถือวาเขาใจรูความหมายของสติแลว  

สติน้ีทํางานท่ีสําคัญ คือนําเสนอหรือสงเรื่องใหปญญา พอ
สติมาเริ่มตนเริ่มเรื่องแลว ก็เรียกปญญาใหมาดูมาพิจารณา ถา
จะเปรียบก็เหมือนกับวา สติน่ีเปนมือ ปญญาเปนตา ตาคือ
ปญญาจะมองดูอะไร ถาสิ่งน้ันไมมาอยูตอหนา ไมอยูตรงตา หรือ
ลอยไปลอยมา ตาจะดูอยางไรก็ไมชัด ก็ตองเอามือคือสติไปจับ
เอาส่ิงน้ันมาถือไวใหตรงสายตา วางไวขางหนาหรือในที่ซ่ึงเหมาะ
ท่ีสุดท่ีตาคือปญญาจะเห็นไดชัด จะตรวจตราพิจารณาไดเต็มท่ี  

น่ีละท่ีวาสติเปนตัวเริ่มตนให แลวตัวสําคัญท่ีจะทํางานกับ
สติ ก็คือปญญา ปญญาในทีน้ีมีชื่อพิเศษเรียกวา ธัมมวิจัย  

๒. ธัมมวิจัย คือ วิจัยธรรม วิจัยเรื่องราวตางๆ จะเรียกวา 
ธัมมวิจยะ หรือธรรมวิจัย ก็ได “ธรรม” น่ีแปลงายๆ วา ส่ิง ก็ได (เชน
ในคําวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา สิ่งท้ังหลายทั้งปวงไมมีไมเปนอัตตา) เมื่อ
มีเร่ืองราว มีขอมูลอะไรๆ สติก็จับมาสงใหปญญา ปญญาก็วิจัย  
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ปญญาในท่ีน้ี เรียกวา “วิจัย” วิจัย คือ เฟ้น โบราณแปลวา 
เฟ้น หมายความวา เลือกคัด จัดแยก ตรวจสอบ สืบค้น สาวหาเหตุ
ปัจจัย เฟ้นให้ได้ความจริง เฟ้นให้ได้ตัวจริง เฟ้นให้ได้วิธีปฏิบัติท่ี
จะทําการแก้ปัญหาได้สําเร็จ หรือลุล่วงถึงจุดหมายได้เสร็จสิ้น  

ปญญาชื่อวาวิจัยน้ีสําคัญนัก ตองเขาใจไวนะ วิจัยท่ี
สําคัญน้ี ทานใชมากอน เดี๋ยวน้ีเราก็เอามาใชกันโดยถือวา
งานวิจัยเปนเรื่องสําคัญ แตทานใชมาดั้งเดิมในหลักโพชฌงคน้ี 
เรียกชื่อเต็มวา ธัมมวิจัย  

พอปญญาทํางานวิจัย ก็กาวหนาไปในการท่ีจะรูเขาใจ
เรื่องราว เขาถึงตัวจริงของเร่ือง ไดประเด็นท่ีแท มองเห็นชองทาง
วิธีปฏิบัติท่ีจะเขาถึงความจริง ตลอดจนไดวิธีแกปญหา วิธี
จัดการดําเนินการใหถึงจุดหมาย ธัมมวิจัย คือวิจัยธรรม ทํางานน้ี
ท้ังหมด  

ปัญญาทํางานไป ใจมุ่งหน้า มั่นแน่ว  
สดช่ืนร่ืนสบาย ผ่อนคลาย มองนิ่งได้ ชัดและตรง  

ทีน้ี พอวิจัยไปๆ ปญญาเดินหนาพัฒนาไป ก็ไดกําลัง
เรี่ยวแรงบุกฝาเดินหนามาขับเคล่ือน ตัวน้ีคือความเพียร ไดแก 

๓. วิริยะ คือ ความเพียร ตอนน้ีปญญาทํางาน ก็ตองการ
วิริยะมาหนุน เจอเรื่องยาก ก็ไมระยอ วิริยะ คือความแกลวกลา
พากเพียรบุกฝาเดินหนาไมถอย ชวยใหปญญาเดินหนาไปใน
การพินิจพิจารณา ในการคิดคนเรื่องตางๆ คิดสรรวิธีการตางๆ 
ความเพียรมาชวย เรียกไดวาขับเคล่ือน สงกําลังใหปญญา  
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๔. ปติ คือ ความอ่ิมใจ ปล้ืมใจ พอมีวิริยะแลว ทีน้ีใจมอง
วา ปญญาเห็นสวางกาวหนาไปๆ และความเพียรก็เขมแข็งขับ
ดันใหกําลังหนุนอยางดี สติก็จับอยู ไมหลุดไมพลาด ธัมมวิจัยก็
ทํางานไดดี วิริยะก็เดินหนาไป ประสานสอดคลองกันดี ก็สมใจ 
พอสมใจหมายไดดังใจ ก็ปล้ืมใจ อ่ิมใจ น่ีคือปติมา  

ในปติน้ัน ไมมีความขุนของ ขัดของ ขาดตกบกพรองในใจ 
ใจจึงอ่ิม เรียกวาอ่ิมใจ แลวความอ่ิมใจน้ัน ด้านหน่ึง ก็ไปเสริมวิริยะ 
เมื่อวิริยะไมมีอะไรติดขัด มีกําลังเต็มท่ี ก็เดินหนาไดเต็มแรง และ
อีกด้านหนึ่ง ก็สงผลตอเน่ืองใหใจท่ีอิ่มแลวน้ัน เกิดความผอนคลาย 
ซึ่งเปนภาวะของจิตและกาย ท่ีสําคัญมาก เปนโพชฌงคขอตอไป 

๕. ปสสัทธิ คือ ความผอนคลาย น่ีคือ เมื่อใจอิ่ม ไมมี
อะไรขาดพรอง ไมมีอะไรขัดของ ไมมีอะไรมารบกวนใจ ไมตอง
เกร็ง ไมตองเขม็ง ไมตองเครียดภายใน ใจก็ผอนคลาย ดังน้ัน 
พอปติ คือความอ่ิมใจมาแลว ปสสัทธิก็ตามมา  

ปัสสัทธิ แปลวา ความผอนคลาย รื่นสบายกายใจ (ตรงขาม
กับ “สารัทธะ” ที่แปลวาเครียด) ไมมีอะไรกดดันรุนเรา เปนภาวะจิต
สําคัญท่ีเปดโอกาสแกความสุข และแกสมาธิ และเปนภาวะท่ี
บรรจบประสานกายกับจิต คือเมื่อมีปสสัทธิ ก็จะมีท้ัง กายปัสสัทธิ 
– กายผอนคลายร่ืนสบาย และ จิตตปัสสัทธ ิ– ใจผอนคลายร่ืนสบาย  

ปัสสัทธิน้ี มีความสุขตามมาดวย การทํางานดวยโพชฌงค
จึงเปนการพักผอนไปในตัว และเปนความสุขแถมใหอีกดวย  

ปสสัทธิเขากันดีกับความคิดท่ีสุจริต ไมมีการเบียดเบียน 
และเปนตัวแสดงของสุขภาพจิต ซึ่งสงผลมาถึงสุขภาพกายดวย  

เมื่อมีปสสัทธิ ก็เปดโอกาสใหจิตเปนสมาธิ เปนองคตอไป 
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๖. สมาธิ คือ ภาวะจิตตั้งมั่น ใจมุงแนว เปนธรรมดาตาม
ธรรมชาติทีเดียววา เมื่อมีปสสัทธิ คือความผอนคลายแลว ก็จะมี
สุขตามมา สุข ก็คือ ไมมีอะไรบีบคั้นกดดันท่ิมแทงกวนใจ จิตไม
ตองดิ้นรน ก็อํานวยใหจิตน่ิงแนวเปนสมาธิ ดังน้ัน ตอจากปติ ก็
มีปสสัทธิ มีปสสัทธิแลวก็ผานสุขมาเปนสมาธิ (ความสุข เปน
เวทนาท่ีเสพเสวย มิใชเปนตัวทํางาน จึงไมเปนองคดวย) 

พอเปนสมาธิ ใจก็น่ิงแนว เมื่อใจมั่นแนวแลว ปญญาจะ
พิจารณาสอดสองตรวจตราเรื่องอะไร ใจน่ิงแนวอยูกับเรื่องน้ัน 
ปญญาก็ทํางานไดเต็มท่ี คลอง ไมตองติดขัดเลย  

ตอนน้ีจึงยิ่งดีกวาใชสติ เมื่อกี้น้ัน สติยังตองคอยจับ คอย
พยุง คอยคุม คอยดึงไวไมใหมันหลุดมันหายไป แตตอนน้ีใจอยู
กับเรื่องน้ันแลว เมื่อใจอยู สติก็ไมตองทํางาน ตอนน้ีสติเพียง
คลออยู คือถาหลุดจากสมาธิเมื่อไร สติก็ทํางานทันที แตพอ
สมาธิทํางาน สติก็ไมตองแลว สติก็วางได  

ทานเปรียบเหมือนกับวา คนจับเอาวัวพยศมา แลวจะให
มันอยูกับท่ี จะทําอยางไร ก็เอาเชือกมาผูกดึงไว วัวจะไป ก็ไป
ไมได เพราะเชือกดึงอยู เชือกน้ีคือสติ เชือกน้ีดึงไว ตรึงไว ทําให
วัวท่ีพยศ ไปไหนไมได  

แตทีน้ี ตอมาเจาวัวพยศตัวน้ีใจมันยอมแลว มันก็หมอบน่ิง
อยูกับหลัก พอมันหมอบนิ่งแลว เชือกก็ไมตองทํางานละ เชือก
คือสติ ไมตองทํางาน  ไมตองดึง ไมตองตรึง เพราะมีสมาธิคือ
เจาวัวมันหมอบอยูกับท่ีแลว ทีน้ีปญญาก็ทํางานในจิตท่ีมั่นแนว
อยูกับท่ีแลว ก็ทํางานไดสะดวกคลองเต็มท่ีเลย 
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พอจิตมั่นแนวเปนสมาธิแลว ก็เปดโอกาสใหจิตมีภาวะท่ี
ลงตัวดีท่ีสุด เปนองคสุดทายเรียกวาอุเบกขา ซึ่งเปนขอท่ีคนไทย
มากมาย ยังเขาใจผิดไปไกล ก็มาดูองคสุดทายน้ีวาเปนอยางไร 

๗. อุเบกขา คือภาวะท่ีใจน่ิงตรงเปนกลาง แตบางคนก็ยัง
ไมเขาใจชัด ใจน่ิงตรงเปนกลางคืออยางไร ก็ทําความเขาใจกัน
นิดหน่ึง ถาจะใหเขาใจงาย ก็ยกคาถาท่ีพระพุทธเจาทีปงกรตรัส
แกสุเมธดาบส เอามาใหฟงสักครึ่งคาถา พระองคตรัสวา 

ตุลาภูโต ทฬฺโห     สมฺโพธึ ปาปุณิสฺสส ิ
แปลวา: ทานเปนดังตุลา หนักแนนมั่นคง จักลุถึงซึ่งสัมโพธิญาณ 

น่ีคือพระดํารัสท่ีพระพุทธเจาพระนามวาทีปงกรตรัสไว 
เปนลักษณะของอุเบกขา ท่ีวาทานเปนดังตุลา หรือมีใจเปนตุลา 
ก็หมายความวา ทานมีใจเหมือนอยางตราชู รูจักไหมตราชู มีใจ
เหมือนอยางตราชู ก็อยูในดุล อยูในภาวะสมดุล คือเท่ียงตรง ไม
เอียงขางซาย ไมเอียงขางขวา ไมเอียงขึ้น ไมเอียงลง ตรงแนว 
พอดีเลย น่ีคือภาวะจิตท่ีลงตัวอยูในดุลยภาพ  

เปนอันวา ลักษณะสําคัญของอุเบกขา คือ “ตุลาภูโต” เปน
ตุลา จําไวเลยนะ พระพุทธเจาทรงใชคําอธิบายของคําอุเบกขา
วา ตุลาภูโต ใจเหมือนตราชู อยูในดุล อยูในภาวะสมดุล  

ตรงน้ีแหละเปนหลักสําคัญ จิตท่ีอยูในภาวะน้ีได เปนจิตท่ี
สมบูรณ มองเห็นอะไรๆ ตรง เต็ม พอดี พระอรหันตมีจิตเปน
ปกติอยูในภาวะท่ีเรียกวาอุเบกขา ท่ีเปนภาวะสมดุลน้ี   

ในเมืองไทย เราก็เอาตุลามาใช แตเราเรียกวาตุลาการ ก็
เลยแปลตุลาการกันหนอย  
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ตุลาการน้ีแปลได ๒ อยาง หนึ่ง แปลวา มีอาการเหมือนตุลา 
มีอาการเหมือนตราชู หมายความวา ผูพิพากษาตองมีอาการ 
คือมีการประพฤติปฏิบัติเหมือนกับตุลา เหมือนกับตราชู ซึ่งอยู
ในภาวะท่ีสมดุล ก็คือเท่ียงตรงน่ันเอง อีกอยางหนึ่ง ก็แปลตุลาการวา 
ผูสรางตุลา หรือผูทําตุลา ก็คือผูสรางตราชู หรือสรางความ
เท่ียงตรงนั้นเอง อันน้ีออกไปนอกเร่ืองนิดหนอย ก็กลับมาท่ีตุลา
ภูโต ซึ่งก็น่ันแหละ คืออันเดียวกัน  

ตุลาภูโต แปลแลววา เปนเหมือนตุลา หรือมีจิตใจเปนตุลา 
คืออยูในภาวะสมดุล ก็คือเท่ียงธรรม อยางท่ีบอกเมื่อกี้วา ไมเอน
เอียง ไมวาซายหรือขวา ไมวาขึ้นหรือลง ตรงแนว ก็มองเห็นไมวา
อะไร ตรงไปตรงมาตามเปนจริง เปนกลาง ไมถูกความรูสึกอะไร
ท้ังน้ันครอบงํา ไมวาชอบ ไมวาชัง ถาชอบ ก็เอียงไปทางหน่ึง ถา
ชัง ก็เอียงไปอีกทางหน่ึง เรียกวาเกิดความไมเท่ียงตรง การ
พิพากษาตัดสินวินิจฉัยก็เบ่ียงเบนไปหมด เพราะฉะน้ัน อันน้ีเปน
ตัวสําคัญ เปนตัวคุมทายใหถูกตองสมบูรณ 
ใจสมดุล งานสมบูรณ์  

ตอนน้ีครบแลว องคท้ัง ๗ ของโพชฌงค ในชุดน้ี มีตัว
ทํางานสําคัญท่ีบอกเมื่อกี้วา สติเปนตัวเริ่มตนจับงานเอาไว แลว
ปญญาก็เปนตัวทํางานเดินหนาไป  

ปญญาน้ีท่ีเรียกวาธัมมวิจัยน่ีแหละ เมื่อเขาชุดโพชฌงค
ทํางานไปพัฒนาไปจนสําเร็จผลลุจุดหมาย ใหคนถึงธรรม เห็น
ความจริงแทและไดประโยชนสูงสุดจากความจริงน้ัน ธัมมวิจัยก็
จะกลายเปนโพธิ  คือ  ปญญาน้ีแหละจะพัฒนาข้ึนไปเปน
โพธิญาณ เรียกวาตรัสรู  
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การท่ีปัญญาน้ันทํางานหาความรูและคิดการเดินหนา
พัฒนาไปได ก็ดวยมีวิริยะมาออกแรงทําการ โดยมีปฏิบัติการ
ตางๆ มากมายมาหนุนมาพาใหกาวไป แลวในท่ีสุด ความรู
เขาใจและคิดเห็นพิจารณาตัดสินวินิจฉัยท่ีเปนงานของปญญา
น้ัน จะถูกตอง พอดี ตรงตามเปนจริง ไมผิดพลาด ไมเอนเอียง ก็
ตอเมื่ออยูในภาวะจิตท่ีเปนอุเบกขา เปนตุลา อยูในดุลยภาพ  

แตการท่ีจิตเขาถึงภาวะเปนอุเบกขาน้ันได ก็ดวยการท่ีจิต
เองไดพัฒนาข้ึนมาเปนจิตท่ีมีสุขภาวะแลว คือเปนจิตท่ีเอิบอ่ิม
สดชื่นและผอนคลาย ดวยปีติและปัสสัทธิ จนกระท่ังจิตน้ันอยูตัว
ตั้งมั่นเปนสมาธิได จึงกาวมาถึงภาวะแหงดุลยภาพของอุเบกขา 

ทีน้ีก็มีขอสังเกตวา หลักธรรมท่ัวไป โดยมากมีปญญาเปน
ตัวคุมทาย แตแปลกวา ในชุดโพชฌงคน้ี ปญญาเปนองคท่ี ๒ 
เปนตัวเจาของงาน ทํางานเต็มท่ี แลวมีอุเบกขาเปนตัวคุมทาย  

ท่ีเปนอยางน้ีก็เพราะวา อุเบกขาทําใหท้ัง ๖ ขอตนทํางาน
ไดถูกตอง เท่ียงตรง สมบูรณ เฉพาะอยางยิ่งปญญาท่ีเปนตัวเอก 
ถาจิตไมอยูในดุลยภาพ ไมสมดุล เอียงซาย-เอียงขวา เอนขึ้น-
เอนลง ก็จะรูเขาใจเอนเอียงบกพรอง มองเห็นไมตรงตามเปนจริง  

ดูอยางสติ ท่ีบอกเมื่อกี้วา สติตั้งหลักได เอาละ เราต้ังหลัก
ได แตทีน้ีพ้ืนกระดานบานเอียง พอพ้ืนกระดานบานเอียง เราตั้ง
หลักบนพ้ืนกระดานบานท่ีเอียง จะเปนอยางไร เราตั้งหลักได เรา
ตั้งหลักไดตรง บนพ้ืนกระดานบานท่ีเอียง หลักน้ันก็เอียงกับโลก 
แลวทีน้ี ถาเราตั้งหลักน้ีใหมันตรงกับโลก ตรงขึ้นไปในทองฟา 
มันก็เอียงขัดกับพ้ืนกระดานบานอีกน่ันแหละ เขากันไมไดกับ
พ้ืนบานท่ีเอียง น่ีคือสติก็ยังสมบูรณไมได ถาจิตไมเปนอุเบกขา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

 

  ๒๗ 

เพราะฉะน้ัน ภาวะลงตัวสมดุลของจิตน้ีจึงสําคัญมาก ตั้งแต
สติไปเลย สติแสนจะดี ทําใหตั้งหลักได แตพอมาเจออุเบกขาไม
มีเขา สติก็ชักยุง ก็ดีแหละตองมีสติ แตสติทํางานไดผลไมเต็มท่ี 
เพราะมันมีความไมสมบูรณอยางท่ีบอกเมื่อกี้ เหมือนพ้ืนบาน
พ้ืนกระดานเอียงน่ันแหละ ไปตั้งหลักบนน้ัน มันก็ยุง  

ตอไปก็เหมือนกัน จิตไมเปนอุเบกขา ปญญาก็เห็นเอนเอียง 
มองลําเอียง ถายังมีความเอนเอียงอยู ก็เห็นไมตรง ก็ไมถูกจริง 
ไมตรงตามความเปนจริง ยังมีความผิดพลาดได เพราะฉะน้ัน ใน
ท่ีสุด แมจนถึงโพธิญาณ ก็จึงตองมาในจิตท่ีเปนอุเบกขา เมื่อถึง
อุเบกขาครบจบโพชฌงค ๗ แลว ผลท่ีปญญาได คือความรู
ความเขาใจ ก็จะสมบูรณ เท่ียงตรง ถูกตอง แนนอน ไมผิดพลาด  

เพราะฉะน้ัน จึงควรพัฒนาจิตใจใหสามารถมีภาวะจิตเปน
อุเบกขา เมื่อใจเราเขาถึงภาวะจิตอุเบกขา ใจอุเบกขาก็มา
บรรจบกับปญญาท่ีจะรูเขาใจมองเห็นชัด-ตรง ปญญาที่เปนโพธิ 
มาในจิตท่ีสมดุลเปนอุเบกขา  

เปนอันวา ปญญาท่ีสมบูรณมาในจิตท่ีเปนอุเบกขา และ
อยางท่ีบอกแลววา จิตของพระอรหันต เปนจิตอุเบกขา เปนจิตท่ี
มีความสมบูรณลงตัวกับโลกน้ีท้ังหมด ก็เลยหมดปญหา อยูดวย
ปญญาท่ีมองเห็นแจงตรงตามเปนจริง เทาทันโลกและชีวิต 

หลักโพชฌงคน้ี เราสามารถนํามาใชในปฏิบัติการกับเรื่อง
ท้ังหลายในโลกน้ี ไมวาจะเปนงานวิจัยอะไรๆ รวมทั้งปฏิบัติการ
ในการปราบโควิด-19 น้ี ใหไดผลอยางดี  



๒๘ โพชฌงค: สวดก็ได แตถาใช จะยิ่งดี 
 

อยางนอย คนท่ีมีโพชฌงค ๗ น้ัน ใจไมมีโรค น่ีขั้นท่ีหน่ึง 
ใจไมมีโรค เปนใจท่ีสมบูรณแลว ก็พรอมท่ีจะทําอะไรได คนมีใจ
ไรโรคแลว มีสุขภาพจิตดีสมบูรณ เมื่อรูวิชารูงานชํานาญการ ก็
มาแกไขปญหาสุขภาพกาย สุขภาพของสังคมไดผลดี  

โพชฌงคน้ีเปนหลักการใหญท่ีเมื่อใชครบทุกขั้นตอน งานก็
จะสมบูรณ ถาทํางานไมครบโพชฌงค ๗ งานและผลสําเร็จของ
เราจะไมสมบูรณ อยางเชนงานพิจารณาตรวจสอบวัดผล ก็ตอง
อยูในจิตอุเบกขา ปญญาจึงจะเห็นถูกตองชัดตรง  

เอาละ  ไดพูดเรื่องโพชฌงคมาสมควร  ขอย้ําอีกทีวา
โพชฌงคคือธรรมท่ีเปนองคประกอบของโพธิ คือธรรมท่ีเปน
องคประกอบของการตื่นรูจนถึงตรัสรู ซึ่งรวมมาถึงการท่ีจะ
ทํางานท้ังหลายใหสําเร็จบรรลุจุดหมายอยางดีงามไดผล
สมบูรณ  

จุดเนนอันหน่ึงจากโพชฌงคก็คือ การแกปญหาและการ
ทํางานสรางสรรคท้ังหลาย เริ่มจากจิตใจท่ีดีงามสมบูรณ คือ
จิตใจท่ีไมมีโรค เมื่อจิตใจไมมีโรคแลว ก็จะทํางานไดดีมีผล
สมบูรณ และจิตใจท่ีไมมีโรคน้ัน เอ้ือโอกาสใหปญญาพัฒนาได
สมบูรณดวย เมื่อปญญาทํางานไดสมบูรณ ผลสําเร็จก็สมบูรณ 

วันน้ีก็เลยอธิบายเรื่องโพชฌงค ตั้งแตขั้นท่ีหน่ึง ในระดับ
ศรัทธา ท่ีเอาโพชฌงคมาใชเปนปริตร เอามาสวดมนต ซึ่งบางที 
หรือมักจะสวดกันไป ฟงกันไป โดยไมไดรูเขาใจเน้ือความท่ีเปน
หลักธรรม แตดวยแรงศรัทธา ก็ชวยใหมีผลดีแกจิตใจ ทําให
จิตใจตั้งหลักได เกิดมีความมั่นคง มั่นใจ มีจิตใจสงบ สดชื่น ผอง
ใส และมีความสามัคคีพรอมเพรียงกันได  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 
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ในสถานการณโควิด-19 น้ี เราเอาโพชฌงคมาใชประโยชน
ไดในท้ังสองระดับ ท้ังระดับศรัทธา และระดับปญญา ชวยให
ปฏิบัติการในการแกปญหาของสังคมนี้สําเร็จ ใหคนอยูกันดี จะ
ไดเปนฐานที่จะเดินหนากาวไปสูความเจริญงอกงาม มีความสุข 
โดยพึงมีไพบูลยท่ีพระพุทธเจาตรัสไวท้ัง ๒ อยาง คือ มีท้ังอามิส
ไพบูลย ความพรั่งพรอมทางวัตถุ และธรรมไพบูลย ความ
แพรหลายของธรรมดวย  

คิดวาพูดไวเทาน้ี พอสมควรแลว ขออนุโมทนา 
  
 



 

- ๓ - 

ปฏิบัติการ: โพชฌงค์ ในชีวิตและกิจการ 

ถ้าเลือกท่ีไม่ได้ ก็ทําท่ีนั่นให้มันดี  
เมื่อกี้ไดพูดอธิบายความหมายของโพชฌงค ๗ แตละขอๆ 

ไปแลว เมื่อเขาใจธรรมท่ีเปนหลักปฏิบัติเปนรายขอแลว ก็มาดู
การนําธรรมเหลาน้ันไปปฏิบัติ  หรือนําไปใชงาน อยางใน
สถานการณปจจุบันน้ี ลองยกตัวอยางมาดูวาเราจะใชโพชฌงค
อยางไร 

เอางายๆ อยางท่ีทางการประกาศวา ในระยะเวลาท่ีมี
ปญหาโรคโควิด-19 ระบาดน้ี ใหคนทํางานท่ีบาน อันน้ีเปนเรื่อง
ท่ีจําเปน ไมตองมาเถียงกันแลววาจะทําหรือไมทํา ทีน้ี บางคนก็
ชอบ แตสําหรับหลายคน เปนเรื่องใหมและแปลกไป ก็ไมถนัด 
และก็ไมสบายใจ บางทีขัดอกขัดใจ วาวุนขุนเคือง แตอยางไรก็
ตาม ดังท่ีวาแลว ไมวาจะชอบหรือไมชอบ ก็ตกลงวาตองทํา  

ทีน้ี เมื่อตองทํางานท่ีบาน จะทําอยางไร บางคนพอนึกถึง
ความเปล่ียนแปลงในเรื่องการทํางาน ก็มองกวางออกไปทันทีวา 
เออ... ในสถานการณรายคราวน้ี คนตองประสบปญหาเร่ืองการ
ทํางานกันท่ัวไปหมด คนจํานวนมากมายถูกเลิกงาน หยุดพัก
งาน ท่ีไหนๆ ก็มีแตเลิกงาน หยุดงาน พักกิจการ งานเกาเลิกไป 
งานใหมหาไมได เงินหมด ไมมีปจจัยยังชีพ เดือดรอนแสนสาหัส  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๑ 
 

  ๓๑

พอนึกได มองไปเห็นอยางน้ี ก็หันไปสนใจปญหาใหญของ
สังคม เรื่องคนไมมีงานทํา แลวเดือดรอนในเร่ืองชีวิตความ
เปนอยู นึกไดอยางน้ี ก็เลยเอาเวลาและความคิดไปรวมกับคน
อ่ืนท่ีหาทางชวยเหลือคนท่ีตกงาน  คนท่ีหมดอาชีพ  รวม
แกปญหาความยากไรขาดแคลนในสังคม สวนเรื่องของตัวเองท่ี
ตองยายการทํางานมาท่ีบาน กลายเปนเรื่องเล็กนอย ไมเปน
ปญหาเลย เรื่องแคน้ี เดี๋ยวก็จัดใหลงตัวได  

ถาจะคิด เขาก็มองวา ดูสิ คนมากมายตกงาน หยุดงาน 
เดือดรอนแทบไมมีจะกิน เราน้ียังมีงานทํา โชคดีกวาเขามากมาย 

คนท่ีนึกได แลวมองกวางออกไป และคิดแกปญหาความ
เดือดรอนของผูคนอยางน้ี ก็มาจากการมีสติในขั้นตนอยางหน่ึง  

ถึงตอนน้ี การตกลงจัดการในเรื่องท่ีจะยายการทํางานมา
ทําท่ีบาน ก็ยังคางรออยู แตเมื่อคนนึกคิดอยางท่ีวาเมื่อกี้น้ีแลว 
เขาก็คิดแกปญหาคิดจัดการเรื่องของตัวเองน้ันไปตามเหตุผล 
โดยไมตองมีความงุนงานวุนวายเดือดรอนใจมาแถมซ้ําตัว 

ทีน้ี ในเร่ืองการยายท่ีทํางานมาทําท่ีบาน ท่ีเปนปญหาของ
ตัวเองยังคางอยูน้ัน ตอนน้ีก็อยางท่ีวาแลว เปนเรื่องท่ีจะจัดการ
ใหเรียบรอยลงตัวไปตามเหตุผล ไมมีความรูสึกวุนวายขุนเคือง
ขัดใจอะไรๆ ท่ีเรียกวาเปนดานอารมณเขามาซ้ําเติมตัวเอง  

คราวน้ี ก็มาจัดการเรื่องงานการน้ัน ตามวิถีทางของ
สติปญญา ในหลักโพชฌงค  

เขาก็มานึกวา เออ... การท่ีเราตองอยูทํางานท่ีบานน่ี เปน
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นใหม เราไดจัดการวางแบบแผนแนว
ทางการทํางานในบานใหไดผลดีลงตัวหรือยัง  



๓๒ โพชฌงค: สวดก็ได แตถาใช จะยิ่งดี 
 

เขานึกดวยวา การยายท่ีทํางานน้ันก็มีเรื่องขางเคียงพวง
มาดวย ท่ีสําคัญคือเรื่องคน คราวน้ี คนท่ีอยูรวมในท่ีทํางาน 
เปล่ียนจากคนทํางานมาเปนคนท่ีอยูในบาน อาจจะเปนคุณแม 
คุณพอ ลูกๆ หรือคนอื่นๆ ท่ีอยูรวมบาน แลวเขาก็ไมไดทํางาน
อยางเดียวกับเรา จะทํางานโดยอยูดวยกันอยางไรใหมีความสุข 
แลวถาใหดี ก็ใหมาเกื้อกูลแกการทํากิจทําหนาท่ีการงานของกัน
และกันดวย เออ... น่ีเรายังไมไดจัดการวางแบบแผนระบบงาน
ใหมันเรียบรอยลงตัว อยางน้ีเรียกวาสติ นึกขึ้นมาแลว 

ท่ีนึกน้ัน ก็คิดและรูโดยมองเห็นดวยวา น่ีถาเราปลอยไป 
แลวจําเปนตองทํางาน โดยไมไดมานึกมาคิดจัดใหเรียบรอย 
ทานถือวาประมาท ประมาทก็คือละเลย ส่ิงท่ีควรทําใหเรียบรอย 
ใหเกิดผลดีท่ีมันควรจะเปน แตไมทํา น่ีเปนความประมาท เมื่อ
เราไมประมาท ก็มีสตินึกขึ้นมาวา เรื่องน้ีตองคิดหาทางจัดวางให
เรียบรอย ตรงนี้ก็เขาสูขอ ๒ ธัมมวิจัย  

ถึงตอนน้ี ธัมมวิจัย ก็คือใชปญญาคิดพิจารณาแยกแยะ 
เชื่อมโยงสืบคนหาวิธีการท่ีจะทําใหการทํางานหรือกระบวนวิธี
ทํางานน้ันเปนไปดวยดี ซึ่งรวมไปถึงความสัมพันธกับผูอ่ืนใน
บานในครอบครัวดวย เมื่อคิดคนหาไปๆ ก็อาจจะไดความคิดดีๆ 

ทีน้ีก็มานึกขึ้นไดวา เราควรจะฟงความรูความคิดเห็นของ
คนท่ีอยูในบานรวมกันท้ังหมดวา ทําอยางน้ีๆ ดีไหม หรือเขา
อาจจะมีความคิดเห็นอะไรดีๆ ตรงน้ีก็เขาสูวิธีของปญญาตาม
หลักเลยทีเดียว คือการใชปจจัยภายนอก หรือปจจัยทางสังคม
มาเสริมปญญา ซึ่งหมายถึงความสัมพันธกับผูอ่ืน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 
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หลักท่ีพูดถึงน้ันคืออยางไร? ธัมมวิจัยท่ีใชปญญาพินิจ
พิจารณาคนหาวิธีการท่ีจะใหทํางานไดดีน้ัน ถาพูดสรุปความ
ตามหลักก็คือ การวิจัยหรือธัมมวิจัยน้ัน ก็เพ่ือใหไดสัมมาทิฏฐิ   

สัมมาทิฏฐิ คืออะไร? สัมมาทิฏฐิ แปลกันวา ความ
เห็นชอบ ถาแปลแบบชาวบานก็คือ “ขอสรุปความคิดความ
เขาใจท่ีถูกตอง” น่ีคือส่ิงท่ีเราตองการ หรือจุดประสงคของ
ปญญา เราวิจัยตอนน้ีเพ่ือใหไดขอสรุปท่ีถูกตองดีท่ีสุดเทาท่ีทํา
ไดในตอนน้ัน คือใหไดสัมมาทิฏฐิ (เทาท่ีพัฒนามาได)   

ทีน้ี หลักก็มีวา สัมมาทิฏฐิมีขอปฏิบัติหรือธรรมท่ีหนุน
หลายอยาง อยางหน่ึงคือ สากัจฉา ไดแก การสนทนา ถกปญหา 
อภิปราย ใหความรูความคิดเห็นแกกัน มาถึงตอนน้ี เราตองการ
ไดขอสรุปความคิดเห็นท่ีจะใหไดสัมมาทิฏฐิท่ีดีท่ีสุด เราก็พูดคุย
ปรึกษาหารือกับคนในบาน บอกวา วันน้ีมาคุยกันหนอยนะ ท่ีเรา
ตองอยูบานและทํางานกันท่ีบานน่ี แตละคนก็ทํางานตางกัน 
และบางคนก็ไมไดทํางาน เรามาชวยกันคิดวางวิธีอยูรวมกัน ให
ทํางานโดยตางคนตางทํา แตอยูรวมกัน ใหทุกคนอยูและทํางาน
ไดดี อะไรทํานองน้ี ก็มาพูดคุยกันดูดวยใจเท่ียงตรงไมเอนเอียง 
จนกระท่ังปญญามองเห็นเปนท่ีสบายใจวา ทํางานอยางน้ี จะอยู
กันดวยดีดวย และงานของแตละคนก็เดินหนาไปดวยดีดวย แถม
มาหนุนมาเสริมกันดวย อยางน้ีก็ไดความสบายใจ มั่นใจ  

การดําเนินการในเร่ืองน้ี ก็สําเร็จดวยวิริยะ ถาไดพบวิธีการ
ท่ีดีก็เกิดมีปีติ ไดอ่ิมใจ ปล้ืมใจ แลวก็เปนอันไดทํางานกัน ใน
บรรยากาศดีท่ีทุกคนมีปัสสัทธิ ผอนคลาย ท่ีคนอยูอยางเก้ือกูล
กัน งานก็ไดผล คนก็เปนสุข 
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ท่ีพูดมาอยางน้ีก็เปนตัวอยาง ซึ่งเห็นไดวากระบวนของ
โพชฌงคไดครบ ก็ขอใหไปพิจารณาเอาเองตลอดท้ัง ๗ ขอ แตใน
ท่ีน้ีตองการพูดใหเห็นวา ธรรมท่ีเกี่ยวของไมใชวามีเฉพาะ ๗ ขอ
ท่ีเปนองคในน้ีเทาน้ัน ธรรมแตละขอโยงไปถึงธรรมอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของเอง เพราะเปนธรรมดาของความสัมพันธเชิงเหตุปจจัย 
จะพูดวาธรรมท้ังหลายเรียกหากันและกันก็ได แตธรรมอ่ืนๆ ท่ี
โยงไปถึงเหลาน้ันมิใชเปนองค 

ตรงนี้ก็เปนอันไดบอกวา เราใชปญญาท่ีเปนธัมมวิจัย
เพ่ือใหไดสัมมาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิน้ันจะเกิดขึ้นโดยมีปจจัย
เกื้อหนุนหลายอยาง เชน สากัจฉา เราก็จัดใหมีสากัจฉาเพ่ือให
ไดสัมมาทิฏฐิน้ัน  

คนสู้ปัญหา พัฒนาได้แน่  
ในสถานการณโควิด-19 น้ี ไมใชแคเรื่องไมมีงานทํา หรือ

เรื่องยายท่ีทํางานไปทําท่ีบานเทาน้ัน ความขัดของตางๆ มีอีก
มากมาย คนจํานวนมากไปไหนๆ ไมได และไมมีท่ีท่ีจะไป ตอง
อยูแตท่ีบาน บางคนก็มาคิดวา ตอนน้ีเราไมตองไปทํางาน แตจะ
ไปท่ีอ่ืนๆ ท่ีไหนๆ ก็แทบไปไมได ตองอยูบานอยางเดียว จะทํา
อยางไรดี ก็เลยอึดอัดขัดเคืองกลุมใจงุนงานวุนวายไปตางๆ วา 
ทําไมเราจะตองอยูแตท่ีบาน ไมไดทําอะไร จะไปสถานบันเทิง ก็
ไปไมได จะไปเท่ียวท่ีไหน ก็ไมได ไมเคยเลยกับชีวิตแบบน้ี ไม
เปนอิสระ ไมมีเสรีภาพ นาเบ่ือเหลือเกิน 
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น่ี ถามีสตินึกขึ้นมา ปญญาก็มองเห็นไดวา เราน้ีไมปกติ
แลว มาขุนของหมองใจอะไรอยู เกิดปญหาข้ึนมา แทนท่ีจะแกไข 
กลับไปคิดวุนวายพอกเพ่ิมเติมปญหาใหมันหนักมันหนาขึ้น 
ไมไดอะไร ทุกขใจ เสียเวลา ทํารายตัวเอง ท่ีจริงก็ไมใชปญหา
อะไร สถานการณเปล่ียนไป ก็ถึงเวลาท่ีเราจะปรับตัวเขากับ
สถานการณใหมน้ัน จะวามันมาทาทายก็ได น่ีคือเราจะได
ทดสอบตัว ไดฝกตน 

สถานการณเปล่ียนไป เราก็พลิกตัวใหม คนในสมัยท่ีผาน
มา ชอบพูดวา “พลิกวิกฤติเป็นโอกาส” น่ันก็ถูก เปนถอยคําสํานวน
หน่ึงท่ีใชได รวมความก็คือตองทําใหเปนโอกาส แตโอกาสในท่ีน้ี
เปนโอกาสท่ีไมปรารถนา เมื่อเปนโอกาสท่ีไมปรารถนา เราก็ตอง
ทําใหมันดี จนกระท่ังมันกลายเปนโอกาสดีท่ีมีความสําเร็จเปน
โชคไปเลย เดี๋ยวมันก็กลายเปนโอกาสท่ีนาปรารถนาไปเอง มันก็
อยูท่ีความสามารถของเรา โอกาสมาทาทายเราวาจะสามารถใช
มันใหเปนประโยชนไดไหม ถาเรามีความสามารถจริง เราก็ทําได 
แลวน่ีก็คือเราพลิกวิกฤติเปนโอกาส ใหกลายเปนไดประโยชน 
ทําใหเราเปนคนมีความสุขไปเลย  

สติมา ปญญามองหาหนทาง ก็เขาสูกระบวนของโพชฌงค 
จะปรับตัวเขากับสถานการณใหม  ก็คิดวิธีการไป บางคน
มองเห็นวา ตอนนี้ละเปนโอกาสดีมีเวลาท่ีจะไดศึกษาหาความรู 
ก็อานหนังสือยกใหญ คนควาหาความรูคิดคนอะไรตออะไรไป 
จนกลายเปนประสบความสําเร็จไปในทางหน่ึงก็ได อยางในชีวิต
ของบางคนท่ีถูกเหตุการณบังคับ เขาไมยอมตัน ก็ใชเวลาน้ันเปน
โอกาสศึกษาคนควา ทําใหเขาไดเปนนักคิดนักประดิษฐผูคนพบ
ท่ียิ่งใหญ กลายเปนบุคคลสําคัญของโลกไปเลย  
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เพราะฉะน้ัน อยาไปมัวทอ มัวทุกข มัวกลุมใจ ไมใชเวลาท่ี
จะทอ แตเปนเวลาที่จะตองทํา สติปญญาตองพาใจใหพลิก
สถานการณกลับ พลิกทุกขใหเปนโชคชัยใหได อยางท่ีวาคนผู
ประสบความสําเร็จ ท่ีเรียกวาเปนบุคคลสําคัญของโลก โดดเดน
ขึ้นมาในวิถีทางอยางน้ีกันเปนจํานวนมาก จะเปนความลมเหลว 
หรือเปนความสําเร็จ ก็อยูท่ีตัวเราเองน่ีแหละ ถาเราคิดไมเปน ไป
มัวทอถอยกลุมใจอยู มันก็ไมไปไหน ไดแตอยูกับความทุกข แต
พลิกนิดเดียว พอคิดไดคิดเปน ก็พลิกสถานการณได ทุกขก็
กลายเปนตนทาง เปนท่ีมาของความสุขไปเลย 

อยางบางคนมองเห็นตนเองวา ตอนน้ีเราอยูวางๆ ไมไดทํา
อะไร เราลองศึกษาธรรมดูซิ ก็เลยคนควาหาความรูเรื่องธรรมไป
ยกใหญ จนแตกฉานกลายเปนอาจารยสอนธรรมไปได หรือ
อยางบางคนเจ็บไข ทําอะไรไมได เคยแข็งแรงมีสุขภาพดี คิดไม
ถึงวาตัวจะเจ็บไข คราวน้ีพอเจ็บไขแลว กลายเปนโอกาสใหได
ยินไดฟงและไดคิด ก็เลยมาสนใจธรรมเอาจริงเอาจัง แตกอนไม
เคยสนใจเลย ไดแตเท่ียวหาความสนุกสนานบันเทิง กลายเปน
วาเพ่ิงมามีโชคดีตอนท่ีเจ็บไขน่ีเอง ทําใหไดมารูจักธรรมะ และได
ศึกษายกใหญ น่ีแหละส่ิงท่ีไมคาดหมายในทางท่ีพลิกวิกฤติเปน
โอกาส พลิกทุกขใหเปนสุข เปนโชคชัย ก็เกิดขึ้นไดอยางน้ี  

เปนอันวา ท่ีรูจักแกปญหา สามารถพลิกสถานการณได 
กลับรายกลายดีอะไรๆ  กันน้ัน  ก็เปนการปฏิบัติตามหลัก
โพชฌงคน่ีแหละ ถึงจะยังไปตลอดกระบวนครบองคไมไหว 
อยางนอยก็ตั้งตนดวยสติ แลวก็ปญญาท่ีวิจัย เดินหนาบุกฝาไป
ดวยวิริยะ เอาละ วามาเทาน้ีเปนตัวอยาง ก็เพียงพอแลว  
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ท่ีไดพูดไว ก็เพ่ือใหเห็นวา ในสถานการณอยางน้ี เราจะมัว
กลุมใจ ปลอยตัวอยูกับความรูสึกขัดของ หมองมัว ก็มีแตจะปด
กั้นความรูคิดของตัว สติไมมา ปญญาไมมี เรี่ยวแรงกําลังวิริยะท่ี
ตัวมี ก็ไมเอาออกมาใช เพราะฉะน้ันจึงตองใชสถานการณน้ัน
เปนโอกาสใหได ในการท่ีจะแกปญหา ทําการสรางสรรค แลวก็
พัฒนาชีวิตของตนเองใหกาวไป  

คนเราน้ีจะพัฒนาชีวิตของตนไดดี จากการท่ีไดพบปญหา
แลวพยายามแกไข คนท่ีไมเจอปญหา จะพัฒนาตนไดยาก เมื่อ
ประสบปญหา จึงอยาไปมัวทอมัวทุกข แตพอเจอปญหา ก็ตั้งตัว
ตื่นทันไว จะไดมีสติมาบอกวาถึงเวลาเราตองใชปญญาแลว 
ปญหานั้นคูกับปญญา ก็คิดคนพิจารณาหาทางแกไข ปญญาก็
จะพัฒนาขึ้นมา พอปญญามา ปญหาก็หมดไป เราก็เปล่ียนทุกข
เปนสุขได กลายเปนความเจริญงอกงามและความสําเร็จ  

เพราะฉะน้ัน ตอนน้ีก็เปนเวลาท่ีสถานการณมันทาทาย วา
เราจะมีความสามารถ มีศักยภาพในการพัฒนาชีวิตไดแคไหน 
เราก็เอาโพชฌงคมาใช เอาโพชฌงคมานําหนาพาไปถึงธรรม
ท้ังหลายไดท่ัวถึงกันหมด พอสติเริ่มตั้งตัวตั้งตนได ปญญามา 
โดยเฉพาะปญญาท่ีชื่อวาวิจัยมาเฟนฟน แลวจากน้ันธรรมขอ
ตางๆ ก็จะโยงตอกันไปเอง ฉะน้ันจึงบอกไดวา จะจับท่ีจุดไหนก็
ได แลวมันก็โยงไปถึงกัน  

ก็เห็นจะพอสมควร พูดมามากมายแลว  
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คนไทยมีคุณภาพแค่ไหน พิสูจน์ได้ด้วยโควิด-19  
เวลาน้ี ทุกคน อยาไปคิดแคใกลๆ ไมใชแคพวกเราในถิ่นน้ี

บานน้ี แตท้ังประเทศไทย และไมใชแคประเทศไทย แตกวาง
ออกไปท้ังโลก กําลังเจอวิกฤติการณโรคโควิด-19 แพรระบาดไป
ท่ัวหมด เปน “สงครามโรค” เราเคยเจอ “สงครามโลก” ตอนน้ีมา
เจอ “สงครามโรค” และในวงการระหวางประเทศ ก็มองเห็นกัน
วา “สงครามโรคโควิด-19” คราวน้ี มีความรายแรงแทบจะไมแพ
สงครามโลก  

เมื่อเจอสงครามโรค ท่ีเราตองมาอยูในวิกฤตการณโรค     
โควิด-19 น้ี มันก็เปนเรื่องท่ีจะตองมาคิดพิจารณาแกไขใหจบส้ิน
ไป การจัดการกับสถานการณครั้งใหญน้ี ก็อยางท่ีบอกเมื่อกี้วา 
ตองมีสติกับปญญามาตั้งหลักและสองทางให พอสติมาเริ่มตน
ให ปญญาคิดพิจารณาหาทางออกสูปฏิบัติการ กระบวนการ
แกปญหาก็เดินหนาไปได 

ทีน้ี เหตุการณน้ีเปนไปในวงกวางใหญท่ัวโลก ผูคนลมตาย
มากมาย เกิดความสูญเสียตั้งแตดานเศรษฐกิจ ไปจนถึงจิตใจ 
เหลือหลายแทบจะประมาณมิได เมื่อเปนเหตุการณใหญขนาดน้ี
จะใหเปนเรื่องท่ีพระเรียกวาโมฆะ ท่ีผานไปอยางเปลาประโยชน
เสียไดกระไร ก็ตองใชใหเปนประโยชน ไมใหมันผานไปเปลา 

ประโยชนอะไรบาง ท่ีควรจะได จากสถานการณโรคโควิด-
19 น้ี ปญญาท่ีเปนธัมมวิจัยก็บอกใหวา  

๑. มองสืบทอดจากอดีต  มันเปนบททดสอบ  
๒. มองปญหาในปจจุบัน  มันเปนแบบฝกหัด  
๓. มองเล็งผลในอนาคต  มันเปนบทเรียน  
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ขอท่ี ๑ มองสืบทอดจากอดีต เปนการมองยอนอดีต คือดู
สภาพปจจุบันท่ีเปนผลสืบทอดมาจากอดีต  

วิกฤตการณน้ีเปนบททดสอบวาคนในสังคมน้ันๆ มีสภาพ
เปนอยางไร มีคุณภาพแคไหน คือเปนบททดสอบเชิงอดีต โดย
ยอนไปมองจากอดีตสืบมาวา คนพวกน้ันๆ ในถิ่นตางๆ ในสังคม
ตางๆ วา เทาท่ีไดพัฒนาจากอดีตมาถึงบัดน้ี มีสภาพเปนอยางไร 
มีคุณภาพแคไหน ตั้งแตดานจิตใจวา เขมแข็ง มั่นคง สามัคคี มี
วินัย มีนํ้าใจ ใชปญญา ฯลฯ หรือไม แคไหน พอใหไดเห็นกัน 

ในแงท่ีเปนบททดสอบน้ี เวลาน้ีก็ไดมีสถานการณจริง
เกิดขึ้นแลว คือวิกฤตการณโควิด-19 ท่ีรูกันและพูดกันอยูน้ี นา
พูดถึงขอสังเกตเกี่ยวกับคนไทยและสังคมไทยไวนิดหนอย คือ 
ในสถานการณน้ี เรามามองดูคนไทย วาเทาท่ีไดพัฒนามาถึง
บัดน้ี มีสภาพเปนอยางไร มีคุณภาพแคไหน เอาแคเปนตัวอยาง 

คนไทยน้ีมีชื่อเสียงท่ีรูกันดีเปนท่ีกลาวขานไปกวางไกล 
ดังท่ีไดยินวา พวกนักทัศนาจร คนตางประเทศ เมื่อมาเท่ียว
ประเทศไทย พากันประทับใจในเรื่องท่ีคนไทยย้ิมแยมแจมใสมี
นํ้าใจ ตอนรับโอภาปราศรัยเปนอยางดี และพรอมท่ีจะใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูล คุณสมบัติเหลาน้ีเปนเสนหของคนไทย ท่ีดึงดูด
ใจคนเมืองอ่ืน ใหอยากมาเท่ียวเมืองไทย  

 กิตติศัพทท่ีวาคนไทยมีนํ้าใจน้ี ไดยินกันเรื่อยมาเปนเวลา
ยาวนาน เมื่อมาถึงปจจุบันขณะน้ี ท่ีเกิดมีวิกฤตการณโควิด-19 
ขึ้นมา ในดานหนึ่งก็เปนโอกาสท่ีจะทดสอบ และแมแตจะพิสูจน
คุณสมบัติสําคัญ คือความมีนํ้าใจของคนไทยนั้น วามีจริงเปน
จริงอยางท่ีเลาลือหรือไม 
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คราวน้ี มาถึงสถานการณโควิด-19 ตัวผูพูดน้ี แมจะอยู
หางไกล แตไดฟงขาววิทยุบาง มีเสียงคนพูดกันมาถึงบาง ก็ได
ยินวา คนไทยในสถานการณรายน้ี นํ้าใจดี มีเมตตา แสดงออกมา
ชัดเจน เห็นอกเห็นใจกัน ออกเผ่ือแผแบงปน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
ใครติดขัดขาดแคลน มีอะไรจะตองชวยเหลือ ก็พรอมท่ีจะเขาไป
ใหอะไรๆ หรือทําอะไรๆ ให แมแตเหมือนกับไปชวยรับใชอีกดวย 
เขาหลักการปฏิบัติธรรมวา มีเมตตากรุณา ออกมาสูทาน จนถึง
ไวยาวัจมัย ทําใหคนไทยมีลักษณะท่ีจะเปนมิตรแท คือ “อาปทาสุ” 
ถึงคราวเดือดรอนมีภัย ก็ไมทิ้งกัน แถมในคราวคับขันก็มีกําลังคน  

ในสถานการณโควิด-19 น้ี ชัดเจนมาก อยางเชนคนท่ีมี
ฝมือทําหนากากอนามัย ก็ทําเอามาแจกกัน ถาเปนบริษัท เปน
กิจการใหญๆ ก็ถึงกับจัดหาให นอกจากหนากากในปริมาณ
มากมายแลว ก็จัดหาอุปกรณการแพทย ในการรักษาพยาบาล
ชวยชี วิต มามอบมาบริจาคใหแกทางการ แกโรงพยาบาล 
ตลอดจนเอ้ืออํานวยสถานท่ี จัดอาคารใหแพทยพยาบาลพักอาศัย 
หรือจะใหเปนโรงพยาบาลสนาม เกิดเรื่องอะไรท่ีจะตองขอแรง ก็
มีจิตอาสาออกมาพรอมท่ัว แสดงใหเห็นนํ้าใจท่ีพรอมจะชวยเหลือ
กัน ชวยผูเจ็บปวยคนทุกข ใหพนความเดือดรอน ใหเขามีความสุข  

แตใกลชิดเรื่องท่ีสุด ก็คือบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข ตั้งแตทองถิ่นท่ีมี อสม. ดูแลไปท่ัว มาถึงแกนกลางก็
คือคุณหมอและพยาบาล เร่ืองน้ีไดยินอยางท่ีวาเมื่อก้ี ท้ังทางวิทยุ
และคนเลากลาวขวัญกันวา ทานเหลานี้มีน้ําใจอยางสูง นอกจาก
มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูลแลว ก็ตองมีความเสียสละมากดวย ท้ัง
สละเรี่ยวแรงกําลัง สละเวลา แลวยังเสียสละดวงใจ บางที
เหมือนกับท้ิงครอบครัวมา ตองมาอดหลับอดนอนทํางานกันเต็มท่ี  
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สําหรับคุณหมอและพยาบาล บุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุขน้ัน เรื่องน้ีเปนท้ังความมีนํ้าใจและความเสียสละมา
รวมพรอมกันเต็มท่ี โดยท่ีความเสียสละมีนํ้าใจน้ัน เปนความ
เสียสละอยางสูง เพราะถึงขั้นท่ีมีความเส่ียงภัยเส่ียงชีวิตจออยู
ดวยเลยทีเดียว ดังน้ัน คนท้ังหลายท่ีกลาวขวัญอยางท่ีไดยินมาน้ี 
จึงมีความเห็นใจ และหวงใย อยากใหทุกทานปลอดภัย 

คนทําให้งานสําเร็จ งานทําให้คนย่ิงพัฒนา  
มาถึงตรงน้ี ก็เลยจะพูดถึงหลักโพชฌงค ท่ีนานํามาปฏิบัติ 

สําหรับบุคลากรทางการแพทย  
โดยเฉพาะคุณหมอและพยาบาลท้ังหลายน้ัน เมื่อทํางาน

กับคนเจ็บไข ตอหนาโรครายท่ีนากลัววาจะติดตอกัน อีกท้ัง
ฉุกเฉินบาง แทบจะชุลมุนบาง ก็แนนอนวาตองมีสติตื่นพรอม ท่ี
จะทํางานไดอยางมั่นใจ ทําการไดฉับไวทันการโดยไมพล้ังเผลอ
ไมผิดพลาด พรอมทั้งไมประมาทในการรักษาตัวเองดวย เพราะวา
ถาเผลอสติเมื่อไร พล้ังพลาดไป ภัยก็อาจมาถึงตัว สติทําใหใจ
อยูกับงาน ทันการท่ีเปนไป ไมเผลอไมพลาด น่ีเปนธรรมสําคัญ  

เมื่อสติตั้งตนจับงานใหแลว และตามติดถึงคนถึงงานอยู
ตลอดเวลา ปญญา ซึ่งเปนหัวหนางาน ก็เขามาบริหาร ท้ังสอง
ทาง เปดทาง นําทาง ส่ังงาน และเดินงานกาวหนาไป น่ีคือเรื่อง
ของความรูความคิด ตั้งแตมีความรูความเขาใจ นอกจากรูเขาใจ
โรค รูสภาพคนไข และรูเขาใจวิชาการ ตลอดจนวิธีปฏิบัติใน
วิชาชีพของตนอยางดีแลว ก็คิดการตางๆ ไดชัด เห็นทางแกไข
ปญหา และบําบัดรักษาคนไขใหหายจากโรค น่ีก็เปนเรื่องของ
ปญญา ท่ีวาเปนธัมมวิจัย  
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ทีน้ี เมื่อปญญามองเห็นตระหนักถึงความสําคัญของงานท่ี
ทํา อันโยงไปถึงความสําคัญของชีวิตคน ประกอบดวยความหวัง
ดีปรารถนาดีตอคนไข กวางออกไปถึงจุดหมายแหงความเกษม
ศานตมั่นคงของสังคมประเทศชาติ พอปญญาน้ันมองเห็นทาง
ไปของงาน เห็นกระบวนวิธีท่ีจะแกปญหา เห็นทางสําเร็จในการ
บําบัดรักษาไดชัด ก็เกิดเรี่ยวแรงกําลังกายกําลังใจ มีความเพียร
กาวรุดหนาไปในการทํางานอยางเขมแข็ง ท่ีจะใหสัมฤทธิ์
จุดหมาย น่ีคือเกิดมีวิริยะมาเปนแรงขับเคล่ือนใหเดินหนา 

นอกจากน้ี เมื่อคุณหมอและพยาบาลเปนตนทํางานน้ีอยู 
ก็จะมองเห็นดวยวา ตนเองน้ันเปนบุคคลสําคัญท่ีเปนแกนเปน
ห ลักของการ ท่ีจะแก ไ ขปญหาของชี วิ ตของ สั งคมของ
ประเทศชาติในเวลาน้ี บุคคลกลุมน้ี คือบุคลากรทางการแพทย
และสาธารณสุข น้ีแหละ  ท่ี จะพาใหคนไทย  สั งคมไทย 
ประเทศชาติไทย พนวิกฤตการณโรคโควิด-19 น้ีไปได เปนกําลัง
หลัก เปนกําลังแกนเลยทีเดียว เมื่อมองเห็นอยางน้ี ก็ยิ่งมีกําลัง
ความเพียรในการทํางานอยางเขมแข็งจริงจังเต็มท่ี 

นอกเหนือจากผลดีและคุณประโยชนในการทํางาน
สรางสรรคแกปญหาโดยตรงนี้แลว ยังมีขอควรคํานึงอีกวา 
การแพทยของไทยน้ีมีเกียรติคุณเปนท่ีรูกันมาวา มีมาตรฐานใน
วงการระหวางประเทศหรือในระดับโลกสูงมาก ปฏิบัติการทาง
การแพทยในสถานการณน้ี ก็จึงเหมือนเปนการพิสูจนใหเห็นวา
การแพทยและสาธารณสุขของไทยน้ีมีมาตรฐานสูงสมดังท่ีวาน้ัน 
อันนับวาเปนการรักษาเกียรติคุณ หรือยิ่งเชิดชูเกียรติคุณน้ันให
เดนใหนํายิ่งขึ้น ความขอน้ีก็ควรจะถือเปนสําคัญอยางหน่ึงดวย  
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เมื่อปญญาตระหนักรูถึงความสําคัญและคุณคายิ่งใหญ
ของงานท่ีทํา พรอมท้ังมองเห็นวิธีการและปฏิบัติการท่ีจะให
สําเร็จผลในการบําบัดรักษาและแกปญหาท้ังหลายไดอยางดี
แล ว  คุณหมอและบรรดาผู ทํ างานในวงการแพทยและ
สาธารณสุข ก็เกิดมีเรี่ยวแรงกําลังความเพียรพยายาม คือวิริยะ 
ท่ีจะดําเนินงานและทําปฏิบัติการตางๆ อยางเต็มท่ี  

จากน้ัน เมื่อมองเห็นวางานเดินหนาไปดวยดี ความเพียร
พยายามสัมฤทธิ์ผลอยางท่ีปญญามองไว ก็จะเกิดความอ่ิมใจ 
ไดปติ คือปล้ืมใจเปรมปรีดิ์   

นอกจากเปรมปรีดาวาการทํางานการแกปญหาเดินหนาสู
ความสําเร็จไดแนแลว ก็มีปติปล้ืมใจวา เราไดทําบุญกุศลชวย     
ชีวิตผูคนและบําเพ็ญคุณประโยชนแกสังคมประเทศชาติอยาง
ยอดยิ่งแลว เปนปติคือความอ่ิมใจปล้ืมใจท่ีชอบธรรม  

เมื่อมีปติอ่ิมใจดังวาน้ันแลว ก็จะมีปสสัทธิคือความผอน
คลายรื่นสบายกายใจตามมา  จิตใจที่ เปนอยาง น้ี  ก็ไมมี
ความเครียด ไมรูสึกเหน็ดเหน่ือย  

คนท่ีทํางานโดยมีโพชฌงคมาถึงปติและปสสัทธิ มีความ
อ่ิมใจและผอนคลายอยางท่ีวาน้ี ใจก็รื่นชื่นไปกับงานแนวสู
จุดหมาย ทํางานไมรูจักเหน็ดเหน่ือย พรอมดวยมีความสุขใน
การทํางานน้ัน เปนผูทํางานท่ีมีใจไมมีโรค แลวในภาวะท่ีผอน
คลายใจเปนสุขน้ี ใจน้ันก็พรอมท่ีจะเปนสมาธิ อันมั่นแนวท่ีจะ
ชวยใหทํางานไดสัมฤทธิ์ แลวเติมเต็มดวยดุลยภาพของใจท่ีเปน
อุเบกขา ซึ่งมองเห็นชัดตรง ไมเอนเอียง ไมเบ่ียงเบน อยูกับความ
พอดีของความเปนจริง ท่ีจะใหปญญาทํางานไดผลสมบูรณ 
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เมื่อแพทยและบรรดาผูทํางานในวงการบําบัดโรคและ
รักษาสุขภาพ นําโพชฌงคมาปฏิบัติ ผูทํางานก็ทําใหงานสําเร็จ 
งานก็ทําใหผูทํางานพัฒนาท้ังกาย ใจ และปญญา ดังไดวามา 

ทีน้ี ทางดานคนท่ัวไป เมื่อไดเห็นแพทยพยาบาลและผู
ทํางานในวงการแพทยและสาธารณสุขมีความเสียสละมากมาย
อยางน้ี ก็ซาบซึ้งใจ และเห็นใจ แลวก็มานึกถึงตัวเองวา เออ... 
ทานเหลาน้ีทํางานหนักมากแลวยังเสียสละกันนักหนา สวนตัว
เราน้ี ลําบากนิดหนอย แคดําเนินชีวิตตามเคยอยางปกติไมได 
ทําอะไรไมไดอยางใจ หาความสนุกสนานบันเทิงไมได เทาน้ีเอง 
จะไปทุกขเศราเหงาหงอยหรืองุนงานวุนวายอะไร  

พอคิดได  ใจก็พลิกกลับ  เลิกงุนงาน หายหงอยเหงา 
กลายเปนวาคิดจะไปหนุนไปชวยเปนกําลังใหแกผูท่ีทํางานแกไข
สถานการณ แลวตัวเองก็เกิดมีกําลังเขมแข็งขึ้นมา 
ชาวพุทธไทยจะได้ตรวจสอบการปฏิบัติธรรมของตัว  

เรื่องความมีนํ้าใจท่ีไดแสดงเมตตาการุณยออกมา เปน
การชวยเหลือดูแลแกไขปญหาท้ังหลาย และเปนทานคือการให
การแบงปนตางๆ น้ัน ก็เปนอันวา คนไทยน้ีถนัดมากและพรอม
ทุกเมื่อ เรียกวาปฏิบัติธรรมดานน้ี ระดับน้ี ไดดีทีเดียว  

ท่ีวามาน้ัน เปนการทดสอบดานจิตใจ ท่ีแสดงออกมาตอ
คนอ่ืน ทีน้ีก็นาจะดูการปฏิบัติธรรมดานทําหนาท่ีของตัวเองบาง 

ตั้งแตตนไดอางพุทธพจนไวคือ “อาปทาสุ...ถาโม เวทิตพฺโพ” 
วา เร่ียวแรงกําลังต้ังแตกําลังใจของคนน้ัน พึงรูไดเมื่อมีภัยอันตราย  

คําวา “อาปทาสุ” น่ีสําคัญนะ แปลวา คราวราย ยามคับขัน 
เดือดรอน มีภัยมาถึง ก็เหมือนคราวน้ีท่ีเจอโควิด-19 น่ีแหละ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๕ 

 

  ๔๕ 

ทีน้ี ก็มีพุทธพจนอีกวา “จตุตฺถ ฺจ นิธาเปยฺย อาปทาสุ ภวิสฺสติ” คือ
ทรงสอนวา คฤหัสถชาวบานน้ัน เมื่อทํางานมีรายได ก็ใหจัดสรร
ทรัพยเปน ๔ สวน คือ ๑ ส่วน บริโภคใชจายเล้ียงตัว เล้ียงพอแม
ครอบครัว ดูแลผูคน ทําบุญบําเพ็ญประโยชน ๒ ส่วน ใชลงทุนทํา
กิจการงาน และอีก ๑ ส่วน เปนนิธิเก็บตุนเผ่ือไวโดยหมายใจวา 
“อาปทาสุ” ถึงคราวคับขันมีภัย ก็จะมีกินมีใชมีไวที่จะชวยเหลือกัน 

คราวน้ี “อาปทาสุ” มาถึงแลว คือสถานการณโควิด-19 ก็รู
ไดเลยวา เรานี้หรือใครคนไหนมีเรี่ยวแรงกําลังหรือไม แคไหน 
ตรงจุดน้ี หมายถึงกําลังทุนทรัพยหรือกําลังเศรษฐกิจ 

แลวก็ไดตรวจสอบตัวเองดวย วาเราไดปฏิบัติธรรมท่ีได
ทรงสอนไวในเร่ืองการจัดสรรเก็บออมทุนทรัพยหรือไม 

ถ้าได้ปฏิบัติธรรมข้อนี้ไว้ โควิด-19 มา เราก็มีกินมีใช้ เป็นอยู่ได้ เป็นอยู่ด ี
ถ้าพลาดไปแล้ว ไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้ ก็จําไว้เตือนใจตัวเองว่า ต่อไปนี้จะไม่

ประมาท ไม่ปล่อยตัวให้พลาดไป เราจะมีวินัยทางเศรษฐกิจอย่างท่ีได้ตรัสสอนไว้  
สวนปญหาสวนตัวอื่นๆ เชนที่วา ในสถานการณนี้ ชีวิตเต็ม

ไปดวยขอติดขัด จะทําอะไรๆ จะไปท่ีไหนๆ ก็ไมไดอยางใจน้ัน 
เมื่อคิดได มันก็กลายเปนแบบฝกหัด อยางท่ีบอกวาเปนขอท่ี ๒ 

ขอท่ี  ๒  ก็คือ  มองปญหาในปจจุบัน  เปนแบบฝกหัด 
ปญหาในท่ีน้ี ก็ไดแกสถานการณราย ท่ีทําใหคนประสบทุกข 
ปญหาเปนแบบฝกหัดท่ีคนจะไดฝกตนเอง  

อยางท่ีไดพูดมาแลวขางตนวา ในสถานการณโควิด-19 น้ี
คนจํานวนมาก ตองเปล่ียนจากทํางานท่ีบริษัท หรือท่ีออฟฟศ 
มาทํางานท่ีบาน น่ีก็เปนแบบฝกหัดใหเราฝกตัวเองวา เราจะคิด
พิจารณาและปรึกษาหารือกับคนท่ีเกี่ยวของ เพื่อทําใหการทํางาน
ท่ีบานของเรา กลายเปนความเปล่ียนแปลงท่ีดี และมีผลดีไดไหม  
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การทําความเปล่ียนแปลงในตัวเอง ใหเปนไปดวยดีและ
เกิดมีผลดีได เปนการปรับตัวอยางหน่ึง การปรับตัวได ก็เปนการ
ฝกตัวอยางหน่ึง เปนความสามารถท่ีสําคัญอยางหน่ึง ท่ีจะชวย
ใหทําแบบฝกหัดครั้งน้ีสําเร็จ  

คนท่ีคิดจะฝกตัวน้ัน เปนคนมีสํานึกทางการศึกษา เมื่อเจอ
สถานการณท่ีจะตองฝกตัวปรับตัว เขาจะไมมัวมาทอใจทุกขใจ 
แตเขามีความพอใจ (มีฉันทะ) และมีความสุขในการท่ีไดพัฒนา
ชีวิต และรูจักใชสถานการณรายใหเปนโอกาสดวย 

อยางนอยก็ตองคิดไดวา เรื่องน้ีถึงคราวจําเปนแลว เราจะ
มัวมาทอแทอยูทําไม จะเก็บทุกขไวอัดอ้ันตันใจ ไมมีประโยชน 
เอาเลย เราจะฝกจะหัดตัวเอง ดูซิวาเราจะทําใหสถานการณน้ี
เกิดมีความเปล่ียนแปลงท่ีเราจะอยูอยางใหมไดอยางดีท่ีสุดได
ไหม เรื่องอาจจะกลายเปนวา การอยูอยางใหมน้ี ดีกวาเกาดวย
ซ้ําไป น่ีคือในปจจุบัน เราทําแบบฝกหัด วากันแคน้ีกอน  

ได้บทเรียน เพื่ออนาคต  
ขอท่ี ๓ มองอนาคตสืบจากปจจุบัน ใหไดบทเรียน คือมอง

ปจจุบันเปนบทเรียนสําหรับอนาคต หมายความวา ภัยอันตราย
ส่ิงเลวรายตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในสถานการณปจจุบันน้ี แสดงใหเห็น
เหตุปจจัยในดานตางๆ คือเมื่อเรามองสภาพปจจุบัน เราก็จะ
มองเห็นความเปนไปของเหตุปจจัยท้ังหลาย แลวเราก็ประมวล
สภาพความเปนไปและเหตุปจจัยเหลาน้ันไวเปนบทเรียนตอไป
ในอนาคต อันจะทําใหเรามองเห็นทางแกปญหา และเห็นแนว
ทางการพัฒนาวาเราควรจะพัฒนาอยางไรใหเปนการเตรียมตัว
ใหพรอมท่ีจะปองกันปญหาเหลาน้ีไมใหเกิดขึ้นไดตอไป  
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การประมวลบทเรียนน้ี เปนประโยชนมาก สําหรับการ
เตรียมการเพ่ืออนาคต  

ในแงของบทเรียนเพ่ืออนาคตน้ี ก็อยากจะพูดกวางๆ สัก
หนอย ในเวลายาวนานท่ีผานมา บทเรียนของโลก บทเรียนของ
อารยธรรมน้ี เราก็ไดเปนบทใหญๆ ขึ้นมาเปนครั้งเปนคราว 
อยาง ๕๐ กวาปกอนน้ี เมื่อ ค.ศ. 1960s ปลายๆ ก็ไดเริ่มเกิด
สภาพเลวรายท่ีเรียกวาปญหาส่ิงแวดลอมอยางรุนแรงขึ้นมาใน
ประเทศท่ีเรียกวาพัฒนาแลว ทําใหคนเกิดมีสํานึกในเรื่องปญหา
ส่ิงแวดลอม 

แลวจากน้ัน ไมนานมาน้ี ก็ทําใหมนุษยถึงกับเปล่ียน
แนวความคิดใหญท่ีเปนกระแสหลักของโลกเลยทีเดียว ท่ีวาน้ีก็
คือ ยอนหลังไป ๒ – ๓ พันปมาแลว กระแสความคิดของอารย
ธรรมมนุษยในตะวันตกน้ัน ถือวาการพัฒนาความเจริญตางๆ
เกิดขึ้นไดดวยการเอาชนะธรรมชาติ มนุษยตองพิชิตธรรมชาติ 

แตแลว ๕๐ กวาปกอนน้ี เมื่อเริ่มเกิดปญหาส่ิงแวดลอมขึ้น
มาแลว ก็ทําใหคนเปล่ียนแนวคิดจากการพิชิตธรรมชาติ หันมา
คิดเปนมิตรกับธรรมชาติ เวลาน้ีจะเห็นวา ในประเทศท่ีเรียกวา
พัฒนาแลวท้ังหลาย คนชอบพูดบอกกันวา ตองเปนมิตรกับ
ธรรมชาติ จะทําอะไรๆ ก็ใหทําอยางเปนมิตรกับธรรมชาติ 

อยางไรก็ตาม จนกระท่ังเวลาผานมาเกินกวา ๕๐ ปแลว 
เดี๋ยวน้ีเราก็ยังแกปญหาน้ันไมได ท่ีจริงก็คือไปไดไมถึงไหนเลย 

การเปนมิตรกับธรรมชาติน้ี กลายเปนความคิดกระแสหลัก
ขึ้นมาแลว แตปรากฏวา ในการท่ีจะเปนมิตรกับธรรมชาติน้ัน คน
กลับมาเปนศัตรูกันเอง  



๔๘ โพชฌงค: สวดก็ได แตถาใช จะยิ่งดี 
 

คนคิดจะเปนมิตรกับธรรมชาติ แตคนกลับมาเปนศัตรู
กันเองอยางไร คือคนน้ันมาขัดแยงกันเอง ท่ีเปนปญหาใหญคือ
ขัดกันในเรื่องผลประโยชน มนุษยพวกท่ีไมยอมเปนมิตรกับ
ธรรมชาติ น้ันถือวา เขาจําเปนตองพิชิตธรรมชาติ เขาตอง
เอาชนะธรรมชาติ ตองรุกรานทําลายธรรมชาติ เพราะเขาตองทํา
เพ่ือเศรษฐกิจ 

เพราะฉะน้ัน ปญหาเศรษฐกิจก็ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีไม
ยั่งยืน ซึ่งเรายังประสบกันอยู เปนเรื่องหลักจนกระท่ังทุกวันน้ี 
และเปนปญหาท่ีจะยืดเยื้อยืนยาวตอไป  

ปญหาใหญๆ ในปจจุบัน จะเปนปญหาโควิด หรือปญหา
ฝุนควันพิษท่ีเรียกวา PM 2.5 ก็ตาม อะไรพวกน้ี มองตื้นๆ ก็ได
บาง ตองมองลึกลงไปบาง เปนเรื่องความสัมพันธของคนกับ
ธรรมชาติ แลวธรรมชาติอันน้ีก็มาอยูท่ีตัวมนุษยเองน่ันแหละ  

มนุษยเราน้ี ดานหน่ึงก็อยูกับสังคม ดังท่ีเรียกวาเปนสัตว
สังคม อีกดานหน่ึงก็มีชีวิตท่ีเปนธรรมชาติ เรียกวาเปนสัตวโลก  

วาโดยพ้ืนฐาน มนุษยเปนชีวิต เมื่อยังมีชีวิต จึงเปนมนุษย 
ชีวิตเปนตัวแทของมนุษย ตัวแทตัวจริงของมนุษยจึงเปนธรรมชาติ 
น่ีคือความหมายแทท่ีวา มนุษยโดยพ้ืนฐานเปนธรรมชาต ิ 

สวนอีกดานหน่ึง ซึ่งเปนอีกขั้นหน่ึง ก็คือ บนฐานของชีวิต 
ท่ีเปนสัตวโลกน้ัน ก็มีบุคคลเกิดขึ้นมา บุคคลน้ีเปนสัตวสังคม  

อารยธรรมในอดีตยาวนานท่ีผานมา ท่ีมนุษยเปนศัตรูกับ
ธรรมชาติ มุงหนารุกรานทําลายธรรมชาติน้ัน เปนอารยธรรมท่ีมี
เปาหมายมุงจะบํารุงบําเรอมนุษยในดานตัวบุคคล ท่ีเปนสัตว
สังคม 
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เมื่อมนุษยมุงหมายมองอยูแคน้ี ก็เลยกลายเปนวา เขา
มองขามความสัมพันธพ้ืนฐานกับธรรมชาติ ซึ่งเปนเน้ือตัวของ
ชีวิตท่ีเปนตัวแทตัวจริงของเขาเอง น่ีคือเขามองขามไป เขาคํานึง
ไมคอยถึงความเปนมนุษยในดานของชีวิตท่ีเปนธรรมชาติ 

แทจริงน้ัน ไมวามนุษยท่ีเปนตัวบุคคลจะทําอะไร ก็มีความ
เปนเหตุปจจัยโยงลงไปถึงธรรมชาติ เริ่มจากชีวิตของเขาเองโยง
สัมพันธกับธรรมชาติท้ังหมด ท่ีภาษาชาวบานวาดินนํ้าลมไฟ 
มนุษยจะทําอะไร จึงตองมองใหลึกลงไปถึงธรรมชาติ ไมใชมอง
อยูแคตัวบุคคลท่ีเปนสัตวสังคม 

มนุษยดานบุคคลกินเอร็ดอรอย ดานชีวิตอึดอัด สุดทาย
คนเปนโรคอวน อารยธรรมปจจุบัน วัดกันดวยสภาพชีวิต (สภาพ
ตัวบุคคล?) และสังคม ของประเทศท่ีเรียกวาพัฒนาแลว แตมา
บัดน้ีปรากฏวา ประเทศที่พัฒนาล่ิว เต็มไปดวยคนเปนโรคอวน 
น่ีเปนสัญญาณเตือนคนใหระวังความแปลกแยกกับชีวิตของตน  

มนุษยควรมีสติ นึกได  ไมปลอยตัวใหมีชี วิต ท่ี พ่ึงพา
เทคโนโลยีมากเกินไป จนกลายเปนขึ้นตอเทคโนโลยีถึงขั้นท่ีวา
พอเจอสถานการณท่ีขาดหายใชเทคโนโลยีไมได ชีวิตก็ติดขัดจน
แทบเปนอยูไมได มีความสุขไมได ไมสามารถเปนอยูดวยการ
ดํารงชีพพ้ืนฐาน ท่ีเปนอยูกับธรรมชาติ หรือไมก็อยูไมไดเพราะ
ธรรมชาติไดถูกทําลายไปมากมายเสียแลว  

สังคมท่ีดีจึงควรมีระบบชีวิตท่ีมีการดํารงชีพพ้ืนฐาน ซึ่งคน
มีชีวิตท่ีถึงกันกับธรรมชาติ และอยูดีไปดวยกันกับธรรมชาติ เปน
ฐานประกันไวกอนชั้นหน่ึง จะไดไมตองอยูใตบังคับของระบบ
เศรษฐกิจของสังคม และไมตองพ่ึงพาเทคโนโลยีมากเกินไป ถา
มองในแงเศรษฐกิจ น่ีก็เปนเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพ่ึงตนได  



๕๐ โพชฌงค: สวดก็ได แตถาใช จะยิ่งดี 
 

ในยามท่ีเกิดมีภัยพิบัติรายแรง เชนสงคราม หรืออยาง
วิกฤติโควิด-19 น้ี ถาสังคมมีอันเปนไปถึงกับซวนเซ จะพ่ึงพา
เทคโนโลยีสมัยใหมก็ไมได ชาวบานตองพูดไดวา เออ... ลําบาก
หนอย แตไมเปนไร ดินนํ้าลมไฟยังดีอยู พวกเรารูเขาใจอาชีวะท่ี
จะใหอยูไดดวยการดํารงชีพพ้ืนฐาน  

เมื่อใดชาวบานหมั่นเพียรสามัคคี ทําถิ่นไทยใหเปนรมณีย 
ท่ีตนไมงาม มีนํ้าดี เปนท่ีนาอยู นาดู นาเดิน เมื่อน้ันธรรมชาติ
เปนท่ีสบายแกคน สังคมไทยก็จะมั่นคง มีการพัฒนาท่ียั่งยืนได  

ในขั้นเปลือกนอก บุคคลครอบครองใชเทคโนโลยี ชีวิตท่ี
เปนแกนในของเขา ตองเขาถึงกันดีกับธรรมชาติดวย   

คนตองทันเทคโนโลยี พรอมท้ังถึงกันกับธรรมชาติ ตอง
พัฒนาตัวเอง ใหสามารถทําและใชเทคโนโลยีมิใหทําลาย
ธรรมชาติ แตเอาแคควบคุมได และคุมครอง เกื้อหนุนธรรมชาติ 

มนุษยท่ีหางเหินธรรมชาติ ก็คือแปลกแยกกับชีวิตของตัว
เขาเองท่ีเปนธรรมชาติดวย เวลานานผานไป แมแตหลักการ
ตางๆ ทางสังคมของเขา ก็มีความหมายท่ีแปลกแยก เพ้ียนไป
จากความจริงของชีวิตและธรรมชาติ ดังเชนเสรีภาพ แทนท่ีจะ
หมายถึง การท่ีทําไดตามท่ีรูความจริงรูเหตุผลความถูกตอง ก็
กลายเปนวา เสรีภาพ คือการทําอะไรไดตามท่ีรูสึกชอบใจไมชอบ
ใจ ใจอยากก็ทําไป คือทําไดตามความรูสึกและความคิดเห็นท่ี
เปนไปตามความรูสึกน้ัน หาไดโยงและอางอิงไปถึงความรูเขา
ใจความจริงและความถูกตองตามเหตุผลไม 
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ตอนน้ี ถึงเวลาท่ีมนุษยจะตองมาบูรณาการการพัฒนา
ของโลก ใหการพัฒนาเพ่ือสังคม หรือเพ่ือบุคคลท่ีเปนสัตวสังคม
น้ี กลมกลืนเขากับการพัฒนาเพ่ือความมีชีวิตท้ังกายใจท่ีดีงามมี
ความเกษมสุขดวย อันน้ีเปนเรื่องยากท่ีสุด ซึ่งเปนปญหาสําหรับ
มนุษยยุคปจจุบันวา อารยธรรมมนุษยจะไปไหวหรือไม  

ถึงเวลาบัดน้ี เราพูดไดเลยวา ยังไมมีความสําเร็จ แมแตจะ
กาวใหคืบหนา ก็ยังไปไดไมถึงไหนเลย   

ฉะน้ัน อันน้ีคือปญหาท่ีทาทายมนุษยท้ังโลก เปนปญหาท่ี
ทาทายอารยธรรมของมนุษยชาติ และมันก็ทาทายมนุษยแตละ
คนน้ีดวย  

เพราะฉะน้ัน ในท่ีสุด ปญหาโควิด-19 ก็มาจบลงท่ีปญหา
ระยะยาว คือการท่ีมนุษยจะตองหาทางพัฒนาอารยธรรม        
ของมนุษยชาติน้ี เพ่ือความดีงามความเกษมสุขของชีวิต ท่ี
บูรณาการกับพัฒนาการท่ีเปนความเจริญกาวหนาของสังคม
มนุษยน้ัน ใหเปนสันติสุขท่ียั่งยืนสืบไป  

 



 

บันทึกประกอบ 
ในการพิมพ์ครั้งท่ี ๑ 

เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓ นี้ ผู เขียนเขารักษาตัวใน
โรงพยาบาลเพื่อบําบัดอาพาธที่นับวาเปนคราวใหญครั้งหนึ่ง ในชวงเวลา
นั้น สถานการณโรคโควิด-19 กําลังเริ่มชัดขึ้น พอออกจาก รพ. ตอนส้ิน
เดือน ก.พ. ก็พอดีวาสถานการณโรคโควิด-19 เขาสูระยะเกือบวิกฤติ ที่ 
รพ. มุงรับหนาโรคโควิด-19 ผูปวยดวยโรคอื่นๆ ถาไมจําเปนจริงๆ จะ
ไดรับคําแนะนําไมใหเขา รพ. นี่คือถาอาพาธชาอีกนิด โรคของตนคงวิกฤต 

ออกจาก รพ. แลว ผูอาพาธไปพักฟนยาวอยูในชนบทที่รอนระอุ
ดวยไอแดด มีเสียงจากพระและโยมบอกตอๆ กันไปใหไดทราบวา ใน
สถานการณโรครายนี้ หลายคนกังวลใจ อยูกันไมเปนปกติสุข ขอใหพูด
ธรรมไปแนะนําและปลุกปลอบใจ ผูอาพาธรอพอใหมีกําลังดีขึ้นสักหนอย 
แลววันหนึ่ง กอนกลางเดือน เม.ย. ๒๕๖๓ ทางคายอารยาภิวัทธนก็ไดจัด
เตรียมการ โดย ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ ดําเนินการบันทึกธรรมกถา
เรื่อง โพชฌงค์: สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะย่ิงดี แลวสงแจกตอกันไป 

ตอมา ทางชมรมกัลยาณธรรม มี ทพญ. อัจฉรา กล่ินสุวรรณ เปน
ประธาน ไดถอดเสียงพูดธรรมนั้น เพื่อเผยแพรในวารสารโพธิยาลัย และ
ไดสงผานทางพระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท) สงตอมา เพื่อใหผู
พูดตรวจทาน จึงไดตรวจจนเสร็จ นอกจากพิมพในวารสารโพธิยาลัยแลว 
ก็เห็นควรพิมพเปนเลมหนังสือดวย และก็ไดรับความเอื้อเฟอจากอาจารย
เถกิง พริ้งพวงแกว ออกแบบปกให ดังที่ปรากฏในบัดนี้ 

ขออนุโมทนาทุกทานทุกนามที่ไดมีน้ําใจเปนบุญชวยเกื้อกูลในดาน
ตางๆ โดยตรงบาง โดยออมบาง ทําใหธรรมกถานี้ปรากฏมี จนเกิดเปน
หนังสือเลมนี้ ที่สําเร็จเปนธรรมทานสมหมาย   

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 




