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ดังทีพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนท่านผูส้ ูงอายุ
ท่านผูเ้ จ็บป่ วยกระเสาะกระแสะกระสับกระส่ายในวัยชราว่า ให้ทาํ ใจว่า
ถึงแมก้ ายของเราจะป่ วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วย
u
This is just as the Buddha has taught elderly people, those constantly
pestered by ailments and restlessness in their old age, to develop such a
mentality that even though the body is ill, the mind will not be also ill.

อารัมภพจน
หนังสือเลมลาสุดที่ ศาสตราจารย ดร.พงษศรี เลขะวัฒนะ ไดแปล
เปนภาษาอังกฤษ คือ ลักษณะแหงพระพุทธศาสนา ซึ่งผูศรัทธาหลายทาน
ไดพิมพเผยแพรเปนธรรมทานในวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้นมาบัดนี้ ศาสตราจารย ดร.พงษศรี เลขะวัฒ นะ เจริญ ธรรมฉันทะยิ่งขึ้นไป ไดแปลหนังสือธรรมเปนภาษาอังกฤษเสร็จอีกเลมหนึ่ง คือ
โพชฌงค: พุทธวิธีเสริมสุ ขภาพ นับ วาเปนความกาวหนา ของงานเผยแผ
ธรรม เพื่อประโยชนทางการศึกษา และความเจริญงอกงามแหงจิตใจและ
ปญญาของประชาชน
ในวาระนี้ก็เชนเดียวกัน ศาสตราจารย ดร.สมศีล ฌานวังศะ ไดมี
ฉันทะชวยตรวจและเรียบเรียงบันทึกทายเลม พรอมทั้งจัดเนื้อหาใหเปน
ฉบับสองภาษา กั บ ทั้งไดรับ ความรวมใจจากรองศาสตราจารย ดร.วิภา
ฌานวังศะ ชวยทวนทานโดยตลอดดวย
ประจวบวาการจัดพิมพดังที่เตรียมการไวแตเดิม ใกลวันวิสาขบูชา
การที่ผูศรัทธามากหลายรวมใจรวมศรัทธากันจัดพิมพหนังสือนี้เผยแพร จึง
อาจถือวาเปนธรรมทานโดยปรารภโอกาสวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๕๙
ขออนุ โ มทนาอาจารยทั้ ง ๓ ท า น ที่ ได ทํ า ให ห นั ง สื อ ธรรมฉบั บ
แปลภาษาอังกฤษเลมนี้เกิดขึ้น และอนุโมทนาเหลาผูศรัทธาที่ไดบําเพ็ญ
บุญกิริยาแหงธรรมทาน ขอกุศ ลจริยาที่รว มกันบํา เพ็ญ นี้ จงสัมฤทธิ์ผ ลให
ทุกทา นพรอมทั้งญาติมิตร เจริญดวยจตุรพิธพรชัย และใหพหูชนกาวไปใน
สัมมาปฏิปทา ที่จะนํามาซึ่งธรรมไพบูลยสืบตอไป
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วันวิสาขบูชา ๒๐ พ.ค. ๒๕๕๙

Foreword
The last book translated into English by Professor Dr. Pongsri
Lekawatana was Characteristics of Buddhism, which a large number of
devotees published as a Dhamma gift on the Vesak of 2015.
Now Professor Dr. Pongsri Lekawatana, with even greater zeal in the
Dhamma cultivated, has translated yet another volume, namely Bojjhaṅga:
The Buddhist Way of Enhancing Health. This is in effect an advancement in
the propagation of the Dhamma for the people’s educational benefits as
well as the growth and blossom of their mind and wisdom.
On this occasion, as well, Professor Dr. Somseen Chanawangsa, with
his resolve, has edited the translation and compiled the endnotes, while also
laying out the content in bilingual format, with the joint-hearted assistance of
Associate Professor Dr. Wipah Chanawangsa in going over the entire text.
Coincidentally, the original publication date as planned was close to
the Vesak Day. With a great number of devotees publishing this book for
dissemination in a unified spirit and with united faith, this could as well be
considered a Dhamma gift addressing the occasion of the Vesak of 2016.
I would like to express my appreciation to the three professors who
have brought into existence the English translation of this work. My
appreciation also goes to all the devotees who have made merit in the form
of giving the Dhamma. May the wholesome deeds thus jointly performed
culminate in all the parties involved, along with their relatives and friends,
prospering in the four boons of life, and also in the multitude of people
making progress in the right way to bring about the full development of the
Dhamma for years to come.
Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
Vesak Day, May 20, 2016
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โพชฌงค: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ*
วันก่อนนี โยมได้ปรารภทํานองอาราธนาว่า ถ้าอาตมภาพแสดงเรือง
โพชฌงค์ ก็คงจะดี
โพชฌงค์นี เป็ นหลักธรรมสําคัญหมวดหนึง ญาติโยมหลายท่านรูจ้ กั
ในชือทีเป็ นบทสวดมนต์ เรียกว่า โพชฌงคปริตร หรือ โพชฌังคปริตร
และนับถือกันมาว่า เป็ นพุทธมนต์สาํ หรับสวดสาธยาย (ดัง ทีนิยมเรียกว่า
“สวดโพชฌงค์”) เพือให้ผูป้ ่ วยได้สดับตรับฟังแลว้ จะได้หายโรค
ทีเชือกันอย่างนี ก็เพราะมีเรืองมาในพระไตรปิ ฎกเล่าว่า พระมหากัสสปะ
ซึงเป็ นพระเถระผูใ้ หญ่ท่านหนึงเคยอาพาธ และพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยียม แลว้
ทรงแสดงเรืองโพชฌงค์นี ตอนท้ายพระมหากัสสปเถระก็หายจากโรคนัน
อีกคราวหนึง พระมหาโมคคัลลานะ ซึงเป็ นอัครสาวกฝ่ า ยซา้ ย ก็
อาพาธและพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยียม ก็ได้ทรงแสดงโพชฌงค์นีอีก แลว้ พระ
มหาโมคคัลลานะก็หายโรค
อีกคราวหนึง พระพุทธองค์เองทรงอาพาธ ก็ตรัสให้พระมหาจุนทะ
ซึงเป็ นพระเถระผูใ้ หญ่รูปหนึงแสดงโพชฌงค์ถวาย แลว้ พระพุทธเจ้าก็หาย
ประชวร
จากเรืองราวทีกล่าวถึงนี พุทธศาสนิกชนก็เลยเชือกันมาว่า บทโพชฌงค์
นัน สวดแลว้ จะช่วยให้หายโรค แต่ทเราสวดกั
ี
นนี เป็ นการสวดคําบาลี ผูฟ้ งั
ก็ฟงั ไป ซึงบางทีอาจจะไม่เข ้าใจเนือความก็ได้
จากรายการเล่าเรืองให้โยมฟัง เล่าเมือวันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๘

ดู ภาคผนวก และบัน ทึกท้ายเล่ม ข้อ [๑]


ชุดทีสาม

Bojjhaṅga: The Buddhist Way of Enhancing Health
The other day, you brought up in the manner of an invitation
that it would be nice if I should give a talk on the Bojjhaṅga.
The Bojjhaṅga is a major set of Dhamma principles. Many of you
recognize it as the name of a chanting text called Bojjhongaparitr or
Bojjhangaparitr** (Pali: Bojjhaṅgaparitta). It has traditionally been
respected as a Buddhist incantation to be recited (as is popularly called
“Bojjhaṅga chanting”) for sick people to listen to so that they will
recover from their illnesses.
Such a belief owes its origin in these accounts in the Pali Canon.
The Venerable Mahākassapa, one of the senior elder monks, once
became ill. The Buddha visited him and expounded on the Bojjhaṅga.
Eventually, the Venerable Mahākassapa recovered from his illness.
On another occasion, the Venerable Mahāmoggallāna, the
Buddha’s left-hand chief disciple, also became ill. The Buddha visited
him and again expounded on the Bojjhaṅga, and then the monk
recuperated.
On yet another occasion, the Buddha himself became ill, he had
the Venerable Mahācunda, another senior elder monk, recite the
Bojjhaṅga to him and he regained his health.
From these accounts, Buddhists have, therefore, traditionally
believed that the chanting of the Bojjhaṅga text will help them recover
from an illness. However, since what is chanted is in Pali, it is likely that
the hearer might just listen without any understanding of the content.



The third series from the program entitled “Recounting stories to the lay
devotees.” It was given on November 3, 1985.

See Addendum and Endnote [1].
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แต่ทท่ี านแสดงในพระไตรปิ ฎกนัน ท่านแสดงเนือหาคือตัวหลักธรรม
และธรรมะทีแสดงนันเป็ นธรรมเกียวกับปัญญา เป็ นธรรมะชันสูง ซึงความ
จริงก็เป็ นเรืองของการทําใจให้สว่าง สะอาด ผ่องใส เป็ นการรักษาใจ

พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

เป็ นธรรมดาว่า กายกับใจนันเป็นสิงทีอาศัยกันและกัน พอกายเจ็บป่ วย
ไม่สบาย คนทัวไปก็มกั จะพาลจิตใจไม่สบาย เศร้าหมอง กระวนกระวาย
กระสับกระส่ายไปด้วย และในทํานองเดียวกัน เมือจิตใจไม่สบาย ก็พลอย
ให้กายไม่สบายไปด้วย เริมต้นตังแต่รบั ประทานอาหารไม่ได้ ร่างกายเศร้าหมอง
ผิวพรรณซูบซีด เป็ นสิงทีเนืองอาศัยกัน
ในทางตรงขา้ ม คือในทางทีดี ถ้าจิตใจดี สบาย บางทีก็กลับมาช่วยกาย
เช่นในยามเจ็บป่ วย ถ้าจิตใจสบาย เช่น มีกาํ ลังใจ หรือจิตใจผ่องใสเบิกบาน
โรคทีเป็ นมาก ก็กลายเป็ นน้อย หรือทีจะหายยาก ก็หายง่ายขึน ยิงถ้าหากว่า
กําลังใจทีดีนนมี
ั มากถึงระดับหนึง ก็ไม่เพียงแต่ทาํ ให้โรคบรรเทาเท่านัน แต่
อาจจะช่วยรักษาโรคไปด้วยเลย ทังนีก็อยู่ทว่ี าจะช่วยทําใจของเราหรือรักษาใจ
ของเราได้มากแค่ไหน
พระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกนัน ท่านมีจิตใจทีพัฒนาให้ดีงามเต็มที
มีสุขภาพด้านจิตทีสมบูรณ์แลว้ เมือถึงเวลาทีต้องการ ก็จึงเรียกเอาด้านจิต
มาช่วยด้านกายได้เต็มที ถ้าไม่เหลือวิสยั ของเหตุปจั จัย ก็เอาของดีทมีี ในใจ
ออกมารักษากาย ทีเป็ นโรคให้หายไปได้
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In any event, what is expounded in the Pali Canon contains a
Dhamma principle. The Dhamma expounded is on wisdom, a high-level
Dhamma concept, which in fact deals with illuminating, cleansing, and
brightening up the mind—a way of healing the mind.
The Buddhist way of enhancing health
It is only natural that body and mind depend upon each other.
For people in general, when the body is ill, their mind will accordingly
become miserable, dismal, restless, and nervous. Similarly, when the
mind is not well, the body will also become miserable—from the loss of
appetite, to the body looking forlorn, to the complexion losing its
luster—[as body and mind] are interconnected.
To the contrary, i.e. on the positive side, if the mind is in good
condition and at ease, it might in turn come to the body’s rescue. For
instance, when the body is ill, if the mind is at ease, such as having
willpower or being radiant and cheerful, a serious illness will become
less severe, or a case that is difficult to treat may become easier to cure.
Especially if the good willpower is boosted up to a certain point, it will
not only help abate the illness, but it may even help cure it altogether.
All this depends on the extent to which the willpower helps one come
to terms [with the illness] or heal one’s mind.
The Buddha as well as his great disciples had a mind that had
well developed to the fullest degree. They had perfect mental health.
When needed, the mental powers could be summoned to fully assist
the body. If the illness was not beyond the range of causes and
conditions [to be cured], the good things in the mind could be brought
out to rid the body of its illness.

๓
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หลักโพชฌงค์เป็ นหลักปฏิบตั ทิ วไป
ั ไม่เฉพาะสําหรับผูป้ ่ วยเท่านัน ถ้า
วิเคราะห์ดูความหมายของศัพท์ ก็จะเห็นว่า ศัพท์เดิมนันท่านมีความมุ่งหมาย
อย่างไร
โพชฌงค์มาจากคําว่า โพชฺ ฌฺ กับ องฺค หรือ โพธิ กับ องค์ จึงแปลว่า
องค์แห่งผูต้ รัสรู ้ หรือองค์แห่งการตรัสรูก้ ็ได้ พูดตามศัพท์ก็คือองค์แห่งโพธิ
หรือองค์แห่งโพธิญาณนันเอง หมายถึงองค์ประกอบ หรือหลักธรรมทีเป็ น
เครืองประกอบของการตรัส รู ้ หรือองค์ประกอบแห่งโพธิญาณ แสดงว่า
หลักธรรมนีสําคัญมาก เพราะเป็ นธรรมทีจะช่วยให้เกิดการตรัสรู ้
การตรัสรูน้ นเป็
ั นเรืองของปัญญา ปัญญาคือความรูค้ วามเขา้ ใจขันที
จะทําให้ตรัสรูน้ ี มีความหมายลึกซึงลงไป กล่าวคือ การตรัสรูน้ นหมายถึ
ั
งว่า
ประการที ๑ รูแ้ จ้งความจริงของสิงทังหลาย เห็นสว่างโล่งทัวไปหมด
ไม่มจี ุดหมองจุดมัว เพราะความรูน้ นชํ
ั าระใจให้หมดกิเลส ให้บริสุทธิด้วย
เพราะฉะนัน ปัญญาตรัสรูน้ ีจึงหมายถึงความรูบ้ ริสุทธิ หรือความรูท้ เป็ี นเหตุ
ให้เกิดความบริสุทธิ
ประการที ๒ ปัญญาทีทําให้ตรัสรูน้ ีทําให้เกิดความตืน คือ เดิมนันมี
ความหลับอยู่ คือมัวเพลิน มัวประมาทอยู่ ไม่ลมื ตาลืมใจดูความเป็ นจริง
และมีความหลงใหล เช่น มีความหมกมุ่นมัวเมายึดติดในสิงต่างๆ เมือปัญญา
รูแ้ จ้งความจริงตรัสรูแ้ ลว้ ก็กลายเป็ นผูต้ นขึ
ื น พ้นจากความหลับ จากความ
ประมาทมัวเมา พ้นจากความยึดติดต่างๆ พูดสันๆ ว่า ตืนขึนทังจากความ
หลับใหลและจากความหลงใหล และ



ดู

บันทึกท้ายเล่ม ข้อ [๒]
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The tenet of Bojjhaṅga constitutes a principle of practice in
general, not merely for the sick. If one analyzes the meaning of the
term, one will realize what is meant by the original term.
The term bojjhaṅga is derived from bojjh and aṅga, or bodhi
(enlightenment) and aṅga (factor). Therefore, it denotes factors of an
enlightened one or, alternatively, factors of enlightenment. Literally
speaking, the term means the factors of bodhi or factors of bodhiñāṇa
(knowledge of enlightenment). It refers to constituents or Dhamma
principles contributing to enlightenment, or factors of knowledge of
enlightenment. This indicates that the tenet of Bojjhaṅga is of utmost
importance because it constitutes factors contributing to enlightenment.
Enlightenment is a matter of paññā (wisdom). The wisdom, or
knowledge and understanding, at the level of enabling enlightenment
has deeper meanings. That is, enlightenment means the following:
Firstly, [it means] being enlightened about the truth of all things,
seeing through everything all lit up and without obstruction or without
any dull or obscure spots, since such knowledge has already cleansed
the mind of all defilements and purified it. Therefore, this enlightenment wisdom refers to pure knowledge or purifying knowledge.
Secondly, the enlightenment wisdom brings about awakening.
That is, prior to this, a person was asleep; he was given to enjoyment
and heedlessness. He failed to open his eyes and his mind to the truth
and was deluded. For instance, he became preoccupied with, indulged
in, and formed attachments to, a number of things. With his wisdom
having fully realized the truth, or having become enlightened, he has
come to be an awakened one, liberated from his sleep, heedlessness,
and delusions, and released from all attachments. In short, he is
awakened both from deep sleep and from delusions; and



See Endnote [2].

๔
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ประการที ๓ จากการทีบริสุทธิและตืนขึนมานี ก็ทาํ ให้จิตใจของผูน้ นั
มีความเบิกบานผ่องใส ปลอดโปร่งโล่งเบา เป็ นอิสระ อันนีคือสภาพจิตทีดี
งาม ถ้าเรียกในสมัยปัจจุบนั ก็ว่าเป็ นสุขภาพจิตทีดีมาก
ถ้าท่านผูใ้ ดก็ตามได้มสี ุขภาพจิตอย่างนีแลว้ แม ้จะไม่ถงึ ขันหมดกิเลส
โดยสินเชิง ก็นบั ว่าเป็ นผูม้ คี วามสุขมาก ถ้าเป็ นผูป้ ่ วยไขก้ ็เรียกว่ามีสภาพจิต
ทีเหมือนกับไม่ได้ป่วย อย่างทีเรียกว่า กายป่ วยแต่ใจไม่ป่วย หรือป่ วยแต่
กายใจไม่ป่วย ดังทีพระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนท่านผูส้ ูงอายุ ท่านผูเ้ จ็บป่ วย
กระเสาะกระแสะกระสับกระส่ายในวัยชราว่า ให้ทาํ ใจว่า ถึงแมก้ ายของเรา
จะป่ วย แต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วย
ถ้าทําได้อย่างนี ก็จะเป็ นจิตใจทีมีความสุขและก็จะช่วยผ่อนคลายห่าง
หายจากโรคนัน หรืออย่างน้อยก็บรรเทาทุกขเวทนาทีเกิดจากโรคนันลงได้ อัน
นีคือการอธิบายความหมายของคําว่า โพชฌงค์ ทีแปลว่าองค์แห่งการตรัสรู ้
องค์แห่งการตรัสรูแ้ ละสุขภาพทีสมบู รณ์
ต่อจากนีก็ควรจะมาสํารวจกันว่า หลักธรรมทีเป็ นองค์ประกอบของการ
ตรัสรูน้ นมี
ั อะไรบ ้าง และมีความหมายอย่างไร
โพชฌงค์มี ๗ ประการด้วยกัน เรียกกันว่า โพชฌงค์ ๗ เหมือนอย่าง
ทีบอกไว้ในบทสวดมนต์ว่า โพชฺ ฌงฺโค สติสงฺขาโต ...
โพชฌงค์ ได้แก่
องค์ที ๑ คือ สติ
องค์ที ๒ คือ ธัมมวิจยะ
องค์ที ๓ คือ วิริยะ
องค์ที ๔ คือ ปี ติ
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Thirdly, consequent to the purification and awakening is his
mind being radiant, cheerful, uncluttered, relieved, alleviated, and
freed. Such a mind is in its optimal state. In modern jargon, this is
called excellent mental health.
Whoever has such a state of mental health, even though he has
not completely rid himself of all defilements, is still regarded as a very
happy person. If he is a patient, he can be said to be in such a mental
state as though he were not ill, or, as it were, the body is ill but the
mind is not; or the illness is only in the body, but not in the mind. This
is just as the Buddha has taught elderly people, those constantly
pestered by ailments and restlessness in their old age, to develop such
a mentality that even though the body is ill, the mind will not be also ill.
If one can achieve this, one’s mind will be happy, which will help
reduce the impact of the illness or at least alleviate the pain caused by
the illness. This is an explication of the meaning of the term bojjhaṅga,
which is rendered as “enlightenment factors.”
The enlightenment factors and perfect health
Next, we should examine what Dhamma principles constitute the
enlightenment factors and what they mean.
The Bojjhaṅga consists of seven factors, so-called [in Thai]
“seven items of the Bojjhaṅga,” as enumerated in the chanting text
bojjhaṅgo satisaṅkhāto …
The enlightenment factors are as follows:
The first factor is sati (mindfulness).
The second factor is dhammavicaya (truth investigation).
The third factor is viriya (energy).
The fourth factor is pīti (rapture).

๕
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องค์ที ๕ คือ ปัสสัทธิ
องค์ที ๖ คือ สมาธิ
องค์ที ๗ คือ อุเบกขา
รวมเป็ นองค์ธรรมทีเรียกว่า โพชฌงค์ ๗ ประการด้วยกัน ทีนีลองมา
ดูความหมายเป็ นรายขอ้ เสียก่อน
ในหลักธรรมทีเรียกว่า “โพชฌงค์” หรือองค์แห่งการตรัสรูน้ นั การ
ตรัสรู เ้ ป็ นจุด หมายทีต้องการ องค์ธรรมแห่งการตรัสรู ้ ก็เปรียบเสมือน
เครืองมือทีจะช่วยให้บรรลุจุดหมายทีต้องการ ก่อนทีจะใช้เครืองมือก็ตอ้ งทํา
ความรูจ้ กั กับเครืองมือ หรืออุปกรณ์ก่อนว่า อุปกรณ์แต่ละอย่างนันมีอะไรบ ้าง
จะใช้สาํ หรับทําอะไร
องค์ประกอบที ๑: สติ สติเป็ นธรรมทีเรารูจ้ กั กันดี แปลว่าความ
ระลึกได้ ระลึกได้อย่างไร ท่านบอกว่า สตินนมี
ั ลกั ษณะทีเป็ นเครืองดึงจิตไว้
กับสิงนันๆ ซึงภาษาธรรมเรียกว่า “อารมณ์” ดึงจิตหรือกุมจิตไว้กบั อารมณ์
อารมณ์ในทีนีก็คือ สิงทีเราต้องเกียวขอ้ งทุกอย่าง สิงทีเรารับรู ้ สิงทีใจ
เรานึกถึงได้ เรียกว่า “อารมณ์” ไม่ใช่อารมณ์อย่างในภาษาไทย ในทีนีเพือ
กันความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดว่า สิง แทนทีจะพูดว่า อารมณ์
สติมหี น้าทีดึงหรือตรึงจิตไว้กบั สิงนันๆ ถ้าเราจะทําอะไรก็ให้จิตระลึก
ถึงสิงนัน ดึงเอาไว้เหมือนกับเชือก สมมติว่ามีหลักปักไว้ และมีสตั ว์ตวั หนึง
เป็ น ต้นว่าลิงถูกเชือกผูกไว้กบั หลักนัน จิตของเรานีเปรียบเทียบได้กบั ลิง
เพราะว่าวุ่นวายมาก ดินรนมาก อยู่ไม่สุข ท่านเปรียบว่าต้องผูกลิงเอาไว้กบั
หลัก มิฉะนันลิงก็จะหนีไป ไม่อยู่กบั ที หรือหลุดหายไปเลย สิงทีจะผูกลิงก็
คือเชือก เมือเอาเชือกมาผูกลิงมัดไว้กบั หลัก ลิงไปไหนไม่ได้ ก็วนอยู่กบั
หลักหรือใกลๆ้ หลัก
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The fifth factor is passaddhi (tranquility).
The sixth factor is samādhi (concentration).
The seventh factor is upekkhā (equanimity).
All these factors form the Dhamma principles called the seven
items of the Bojjhaṅga. Now let us look at the meaning of each factor
first.
In the Dhamma principles known as Bojjhaṅga or enlightenment
factors, the desired goal is enlightenment. The enlightenment factors
are comparable to tools that will help achieve the desired goal. Before
using the tools, we must first get acquainted with them, and see what
the equipment consists of and what each item is used for.
The first factor: sati. Sati is a Dhamma principle that is well
known to us. It means recollection. How do we recollect? We are told
that sati is characterized as a means to keep the mind fixed onto a
given sense object, or arom [derived from the Pali ārammaṇa] in
Dhamma jargon, that is, pulling the mind to, or fixing it onto, an arom.
Ārammaṇa, in this context refers to everything we are to be
concerned with, whatever our mind is aware of, or recalls. It is not the
same as the word arom as used in the Thai language [which means
“emotion” or “mood”]. To prevent confusion with the Thai usage, the
[Thai] word [for] “object” will be used here instead of the word arom.
It is the duty of sati to pull the mind or secure it to a given object.
Whatever we do, we must have our mind dwell on that object, pulling it
like a string. Suppose there is a post driven into the ground and an
animal, say a monkey, is tied to the post with a string. Our mind is
comparable to the monkey because it is extremely restless; it struggles
a lot and cannot keep still. It has been likened that the monkey has to
be tied to the post; otherwise it will escape, it cannot remain in one
place, or it will try to get away and disappear forever. What will tie the
monkey is the string. When the monkey is tied with the string and
fastened to the post, it will not be able to go anywhere, but move
around or near that post.

๖
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ท่านเปรียบในทางธรรมว่า จิตนันเหมือนกับลิง หลักทีผูกไวน้ นั
เหมือนกับสิงทีเราเกียวข้องต้องทําในขณะนัน จะเป็ นกิจทีต้องทําหรือเป็ น
ธรรมอย่างใดอย่างหนึงก็คือหลักนัน เชือกทีผูกก็คือสติ สติเป็ นตัวทีผูกจิต
ไว้กบั หลักหรือสิงนัน ดึงไว้ คุมไว้ กํากับไว้ ไม่ให้หลุดหายไป
ถ้าเป็ นสิงเฉพาะหน้า ซึงปรากฏอยู่หรือโผล่เขา้ มา ก็เพียงแต่ดึงจิตไว้
กับสิงนันๆ กุมไว้ กํากับไว้ไม่ให้หลุดลอยหรือผ่านหายไปไหน อย่างทีพูดกัน
ว่า เวลาทําอะไรก็ให้ระลึกไว้ คือคอยนึกถึงสิงทีเรากําลังทํานัน นึกถึงอยู่
เรือยๆ ให้สงนั
ิ นอยู่ในการรับรู ้ หรืออยู่กบั จิตของเรา ไม่ให้คลาดไม่ให้พลัด
กันไป อย่าให้สงนั
ิ นหลุดหาย หรืออย่าให้จิตของเราฟุ้งซ่านล่องลอยไปทีอืน
แต่ทีนี ถ้าสิงนันอยู่ห่างไกลออกไปไม่ปรากฏอยู่ เช่นเป็ นเรืองอดีต
ผ่านไปแลว้ ยกตัวอย่างเช่น ธรรมคือคําสอนทีได้ฟงั มาก่อนหรือสิงทีได้เล่า
เรียนไว้ เมือหลายวันหรือหลายเดือนมาแลว้ สิงนันอยู่ห่าง สติก็ทาํ หน้าที
ดึงเอามา เมือกีดึงไว้ ไม่ให้ไปไหน ให้อยู่กบั สิงนัน ทีนีถ้าสิงนันอยู่ห่างก็ดงึ
เอามา หรือดึงจิตไปไว้กบั สิงนัน ให้ไปอยู่ดว้ ยกัน นีคือสิงทีเรียกว่า สติ
สติ ดึงเอาจิตมากํากับไว้กบั สิงทีต้องการ หรือสิงทีเราควรจะเกียวขอ้ ง
ทําให้สงนั
ิ นอยู่ในการรับรูข้ องจิต ไม่หลุดลอย ไม่หล่นหาย ไม่พลัดกันไป
เสีย นีคือหน้าทีของสติ ประโยชน์ของสติก็อยู่ตรงนี อันนีคือเครืองมือหรือ
อุปกรณ์ทเรีี ยกว่าองค์ประกอบขอ้ ที ๑ ได้แก่ สติ
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In terms of the Dhamma, the mind is compared to the monkey,
and the post is likened to what we are concerned with, or what we
have to do at that very moment. It could be a particular task at hand or
a given Dhamma principle [to deal with]; the string for tying is sati. It is
sati that ties the mind to the post or that particular object; sati pulls the
mind [to the post], controls it, and fixes it so that it will not come off
and get lost.
If it is something in our immediate perception that is already
there or that emerges into our consciousness, what we have to do is
simply pull the mind to it, fix the mind onto it, or control the mind so
that it does not get loose and disappear. As the common expression
goes, whenever you do anything, bear in mind what you are doing; that
is, keep your mind fixed onto the thing you are doing; think of it
constantly so that your mind is aware of it or it remains in your mind
all the time without being missed out or separated. Don’t let it come off
and get lost; don’t let your mind get erratic and drift away.
But now if the object is far away, not immediately present, such
as something that happened in the past, for instance, the Dhamma or
the Buddha’s teaching that one listened to or something one studied
several days or several months ago. The thing in question being
removed away, it is the duty of sati to draw it back. Just a moment ago,
you were told to pull your mind and keep it fixed onto a particular
object. Now if the object is some distance away, you have to draw it
back; that is, pull your mind to that object so that they stay together.
This is what is called sati.
Sati pulls the mind and keeps it fixed onto the desired object or
whatever you ought to be concerned with, subjecting the object to the
mind’s awareness, preventing it from getting loose, dropping off and
lost, or becoming separated. This is the duty of sati. The usefulness of
sati lies in here. It is a tool or device constituting the first [enlightenment] factor, namely sati.

๗

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบที ๒: ธัมมวิจยะ หรือ ธรรมวิจยั แปลว่า การวิจยั
ธรรม วิจยั นันแปลว่า การเฟ้ นหรือเลือกเฟ้ น คือการใช้ปญั ญาไตร่ตรอง
พิจารณา สอดส่อง ค้นคว้า ธรรม ก็คือความจริง ความถูกต้อง สิงทีดีงาม
สิงทีเป็ นประโยชน์เกือกูล หรือคําสอนทีให้ความรูเ้ กียวกับความจริง ความ
ถูกต้องดีงาม และสิงทีเป็ นประโยชน์เกือกูลนัน
สิงนันอาจจะอยู่ต่อหน้าก็ได้ เช่นเรามองเห็นอะไรอยู่ขา้ งหน้าหรือขณะนี
เรากําลังเผชิญกับอารมณ์ทเขี า้ มาเกียวขอ้ ง เราก็เฟ้ น คือมองค้นหาให้เห็น
ธรรมเฟ้ นเอาธรรมออกมาให้ได้ หรือมองให้เป็ นธรรม
ถ้ามองไม่ดี ใจของเราก็วุ่นวาย ปันป่ วน กระวนกระวาย เดือดร้อน
แต่ถา้ มองให้ดี ถึงแมส้ งนั
ิ นคนทัวไปเขาว่าไม่ดี ไม่ชอบใจ เมือจําเป็ นทีเรา
จะต้องเกียวขอ้ งกับสิงนันเฉพาะหน้าแลว้ เราก็มองให้มนั เป็นธรรมไป หรือ
มองให้เห็นธรรมขึนมา ทําแบบนีก็เป็ นธรรมวิจยั อย่างหนึง เรียกว่ามองอะไร
ก็ได้ ถ้ามองให้ดีแลว้ มันเป็ นธรรมหรือทําให้เห็นธรรมได้หมด
เหมือนอย่างอาจารย์ทสอนธรรมบางท่
ี
าน ท่านเน้นในเรืองนีว่า มอง
อะไรให้เห็นเป็ นธรรม มองใบไม ้ อิฐ ดิน อะไรก็เป็ นธรรมหมด ถ้ามองไม่ดี
อะไรๆ ก็เป็ นอธรรมไปหมด ทําให้ใจของเราเสียหาย เช่นเห็นคนไม่น่าดู ถ้า
มองไม่ดีก็เกิดโทสะ แต่ถา้ มองให้ดีอาจจะเกิดกรุณา เกิดความสงสาร อย่าง
นีเป็ นต้น
หรืออย่างพระเถรีท่านหนึงในสมัยพุทธกาล ถึงวาระมีหน้าทีไปจัด
อุโบสถ ก็ไปจุดเทียนขึน แสงเทียนสว่าง มองทีเปลวเทียนนัน เห็นความ
เกิดขึน ตังอยู่ ดับไป พอมองอย่างนีก็เห็นธรรม ทําให้เกิดปัญญาขึนมา


ดู

บันทึกท้ายเล่ม ข้อ [๓]
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The second factor: dhammavicaya or [in Sanskrit] dharmavicaya, meaning truth investigation. The word vicaya means “choosing”
or “selection,” i.e. a process of using wisdom to deliberate on, ponder
over, inquire about, or research into, something. Dhamma refers to the
truth, righteousness, what is virtuous, what is beneficial and helpful; or
teaching that imparts knowledge about the truth, righteousness, what
is virtuous, what is beneficial and helpful.
That thing might be right before us. For example, we see
something in front or at this moment. We are facing a sense object that
comes to concern us. Then we choose or look for the Dhamma and
manage to seek it out, or perceive it as Dhamma.
If you do not look in the right way, your mind will be disturbed,
agitated, restless, and troubled. By contrast, if you look in the right way,
when you have to concern yourself with something immediate even if
it is considered by most people to be bad or unpleasant, you are to look
at it as Dhamma or until you see the truth. This is one kind of investigating the Dhamma. That is, whatever you look at, if you look in the
right way, it will all become Dhamma or enable you to see the Dhamma.
Some Dhamma teachers emphasize that whatever is perceived
be perceived as Dhamma. Whether it be a leaf, a brick, or a lump of
earth, anything will be Dhamma. If you do not look in the right way,
anything perceived will be the opposite of Dhamma, causing damage to
your mind. For instance, on seeing an unattractive person, if you don’t
look at him in the right way, aversion will arise. However, if you look in
the right way, compassion or pity may arise instead.
Or in another instance, an elder nun at the time of the Buddha,
when it was her turn to get the Uposatha hall ready, lit a candle, and
the candlelight shone brightly. She looked at the flame of the candle,
and saw its arising, presence, and dissolution. With this way of looking,
she realized the Dhamma and wisdom arose in her.



See Endnote [3].

๘

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

ฉะนัน สิงทังหลายนีอยู่ทเรามอง
ี
จึงต้องรูจ้ กั มอง มองให้ดี มองให้
เป็ น มองให้เห็นธรรม หรือมองให้เป็ นธรรม
ทีนีประการต่อไป ธรรมวิจยั นันพิจารณาไตร่ตรองสิงทีสติดึงมา อย่าง
ทีอาตมภาพได้กล่าวเมือกีว่า เราอาจจะใช้สติดึงสิงทีอยู่ห่างไกล เช่น สิงทีเรา
ได้เล่าเรียนมาแลว้ ได้ฟงั มาก่อนแลว้ อาจเป็ นธรรมคําสอนต่างๆ เขา้ มาสู่จิต
แลว้ ก็ใช้ปญั ญาพิจารณาเฟ้ นหาความหมาย เฟ้ นหาสาระ เลือกเฟ้ นเอามาใช้
ให้เหมาะหรือให้ตรงกับทีต้องการจะใช้ให้ได้ผล
เช่น เวลาเราอยู่นิงๆ ว่างๆ เราก็ระลึกนึกถึงทบทวนธรรมทีได้เล่าเรียน
มาแลว้ เอามาเลือกเฟ้ น นํามาใช้ให้ถูกกับโอกาส ใช้ให้เหมาะกับกิจเฉพาะ
หน้าหรือแก้ปญั หาเฉพาะหน้าของเราให้ถูกต้องได้ ให้พอดี การเลือกเฟ้ น
ออกมาให้ถูกต้องนีก็เรียกว่า ธรรมวิจยั เหมือนกัน แมก้ ระทังว่า เฟ้ นให้รูว้ ่า
ความหมายของหลักธรรมนันคืออะไร ในกรณีนนๆ
ั มุ่งเอาแง่ไหน อย่างนีก็
เรียกว่า “ธรรมวิจยั ”
องค์ประกอบที ๓: วิริยะ วิริยะ แปลว่าความเพียร ความเพียรนี
แปลตามศัพท์ว่า ความเป็ นผูก้ ลา้ หาญ หรือความแกลว้ กลา้ วิริยะหรือวีริยะ
ก็มาจาก วีระ ได้แก่ความเป็ นวีระ อย่างทีเราพูดกันในคําว่า วีรชน วีรบุรุษ
วีรสตรี เป็ นต้นนันเอง
วิริยะ หรือความแกลว้ กลา้ นี หมายถึงพลังความเข ้มแข็งของจิตใจ ที
จะเดิน ทีจะก้าวหน้าต่อไป ถึงจะเผชิญอุปสรรค ความยุ่งยาก ความลําบาก
ถึงจะเป็ นงานหนัก หรือมีภยั ก็ไม่ครันคร้าม ไม่หวันหวาด ไม่กลัว ใจสู ้ ไม่
ย่อท้อ ไม่ทอ้ ถอย และไม่ทอ้ แท้ มีกาํ ลังประคับประคองใจของตัวเองไว้
ไม่ให้ถอย อันนีเรียกว่า วิริยะ ก็เป็ นหลักสําคัญ เป็ นตัวกําลังความเขม้ แข็ง
เป็ นองค์ประกอบทีจะให้ทาํ ได้สาํ เร็จ
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Therefore, all things are contingent on the way you look at them.
You must know how to look at things—look at them in the right way,
learn how to look, look until you can discern the Dhamma or see it as
Dhamma.
The next step in investigating the Dhamma is reflecting on the
things that sati pulls back. As I mentioned a little while ago, we could
use sati to draw to the mind distant things such as what we have
already studied or heard—they could be expositions of various
Dhamma principles. Then we would use wisdom to reflect on their
meanings and substance, and select what is appropriate for, or exactly
corresponding to, what we want to use efficaciously.
For example, when we are sitting still and unoccupied, we may
recall and go over Dhamma principles we have already studied, make a
selection from them for use as it is right for the occasion, for use as it is
appropriate for the task at hand, or for properly and aptly solving our
immediate problem. Selecting what is right can also be called
dhammavicaya. Even such selection that enables us to know what the
meaning of the Dhamma principle in question is, as well as which
aspects are intended in that particular case, is called dhammavicaya as
well.
The third factor: viriya, which means energy, whose literal
meaning is bravery, or courage. Viriya or vīriya, derived from the word
vīra, means the state of being a vīra (braver), as is used in such words
as vīrajana (heroic person), vīrapuruṣa (hero), and vīrastrī (heroine).
Viriya, or courage, refers to the power of strength of the mind to
move forward or make further progress. Even if one is confronted with
obstacles, troubles, or difficulties, or even if it is a heavy task or there is
an imminent danger, one is not timid, apprehensive, or fearful; one is
tenacious, not discouraged, daunted, or dismayed; one has the energy
to sustain one’s own mind and prevent it from giving up. This is called
viriya, an important principle; it is the very energy of strength, a factor
that will contribute to success.

๙

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบที ๔: ปี ติ ปี ติ แปลว่าความอิมใจ หรือความดืมดํา
ความซาบซึง ปลาบปลืม จิตใจของเราก็ตอ้ งการอาหารหล่อเลียง คลา้ ยกับ
ร่างกายเหมือนกัน ปี ตนิ ีเป็ นอาหารหล่อเลียงสําคัญของจิตใจ
บางท่านทีได้เจริญธรรมดีแลว้ แมจ้ ะรับประทานอาหารทางกายไม่มาก
แต่ถา้ อิมใจ สามารถทําใจของตนเองให้มีปีติได้เสมอ ก็จะเป็ นผูผ้ ่องใส
กระปรีกระเปร่า ร่างกายก็พลอยเอิบอิมไปด้วยได้เหมือนกัน อย่างทีท่าน
เรียกว่า ปี ตภิ กั ขา แปลว่า “ผูม้ ปี ี ตเิ ป็ นภักษา” คือ มีปีตเิ ป็ นอาหาร
เพราะฉะนัน วิธีการอย่างหนึงทีจะช่วยจิตใจของตัวเอง ก็คือพยายาม
สร้างปี ตขิ นมา
ึ ปี ตเิ ป็ นอาหารหล่อเลียงจิตใจให้เอิบอิม ความอิมใจช่วยได้มาก
บางคนแมจ้ ะรับประทานอาหารได้มาก แต่ถา้ จิตใจมีความวิตกกังวล
เร่าร้อนใจ ร่างกายก็อาจจะซูบซีดทรุดโทรมลงได้ แต่คนทีสบายใจ มีอะไร
ช่วยให้ดีใจ อิมใจอยู่เสมอ ก็อาจทําให้ร่างกายดีมผี วิ พรรณผ่องใสไปด้วย
โดยทีอาหารกายนัน มีแต่เพียงพอประมาณ เพราะฉะนัน ปีตนิ ี จึงเป็ นหลัก
สําคัญอย่างหนึง เป็ นธรรมทีควรจะสร้างให้เกิดมีในใจของตนเสมอๆ
องค์ประกอบที ๕: ปัสสัทธิ ปัสสัทธิ แปลว่าความผ่อนคลาย หรือ
สงบเย็น ไม่กระสับกระส่าย ไม่เครียด ท่านแบ่งเป็ นกายผ่อนคลายกับใจ
ผ่อนคลาย หรือสงบเย็นกายกับสงบเย็นใจ คือไม่กระสับกระส่ายไม่เขม็ง
เครียด สงบเย็นกายท่านหมายเอาลึกซึงถึงการสงบผ่อนคลายของกองเจตสิก
แต่เราจะถือเอาการสงบผ่อนคลายของร่างกายธรรมดาก็ได้ง่ายๆ

Bojjhaṅga: The Buddhist Way of Enhancing Health

9

The fourth factor: pīti, which means satisfaction or delightful
absorption, appreciation, and rapture. Like our body, our mind needs
nourishment. Pīti is an important nutrient of the mind.
Some people who have developed well in the Dhamma, even
though they have not taken much food for the body, they will be
radiant and lively if they have satisfied their mind, being ever imbuing
their own mind with rapture. The body can also be fully satisfied, as is
known as pītibhakkhā, which means a person with pīti as nutrient, i.e.
having rapture as food.
Thus, one way of boosting one’s spirit is to build up pīti. It is a
nutrient that keeps the mind delighted; emotional satisfaction is a great
help.
Some people may have eaten a lot of food, yet if their mind is
overcome by worry and distress, their body may become emaciated
and deteriorated. By contrast, a person who is happy, with something
that constantly gladdens his heart and satisfies his mind, may look
happy and have a radiant and clear complexion, with just enough food
for the body. Pīti, therefore, is an important principle, an attribute that
should be constantly cultivated in the mind.
The fifth factor: passaddhi, which means relaxation or calmness and coolness, with no restlessness, no stress. This factor is divided
into body tranquility and mind tranquility, or calmness and coolness of
the body, and calmness and coolness of the mind: that is, the body and
the mind are not restless or taut. The meaning of calmness and coolness of the body is intended to be deeper to the extent of tranquility
and relaxation of various mental factors. However, we might as well
take it to simply refer to ordinary tranquility and relaxation of the
body.

๑๐

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

คนเราถ้ามีความเครียด มีเรืองไม่สบายใจแลว้ มันจะเครียดทังกาย
และใจ สภาพทีตรงขา้ มกับปัสสัทธิ ก็คือ ความเครียด เมือมีเรืองกลุม้ กังวล
ใจ อะไรต่างๆ ทางใจแลว้ ก็พลอยเครียดทางกายด้วย ไม่มคี วามสุข และจะ
ทําให้ร่างกายทรุดโทรมลงด้วย
หรือถ้ากายเครียด ใจก็พลอยเครียดไปด้วย เช่น พระพุทธเจ้าครังยัง
เป็ นพระโพธิสตั ว์ ก่อนตรัสรู ้ ทรงทดลองบําเพ็ญทุกรกิริยา กลันลมหายใจ
จนกายสะท้าน ก็เกิดความเครียด ความกระสับกระส่าย ทังทางกายและทาง
ใจ เช่นเดียวกัน
ฉะนัน ท่านจึงให้เจริญธรรมทีตรงขา้ มกับความเครียดนี นันก็คือ
ปัสสัทธิ ความสงบเย็น ความผ่อนคลาย ร่างกายก็ผ่อนคลาย จิตใจก็ผ่อน
คลาย ภาวะนีเรียกว่าปัสสัทธิ เป็ นสิงทีดีมาก เป็ นตัวทีมักจะมาตามปี ติ คือ
พออิมใจ ก็เกิดความผ่อนคลาย สบาย
องค์ประกอบที ๖: สมาธิ สมาธิ แปลว่า ความตังจิตมัน หรือแน่ว
แน่อยู่กบั สิงนันๆ ถ้าพิจารณาสิงใด ก็ให้จิตใจแน่วแน่ จับอยู่ทสิี งนัน ถ้าทํา
กิจทํางานอะไร ก็ให้ใจของเราแน่วอยู่กบั สิงนัน อย่างทีเรียกว่า ใจอยู่กบั กิจ
จิตอยู่กบั งาน อันนีเรียกว่า สมาธิ
ใจอยู่กบั สิงทีนิง ไม่เคลือนทีก็มี สมาธิก็จบั นิงสนิทอยู่ แต่ถา้ ทํากิจ
อะไรทีเป็ นความเคลือนไหว เป็ นการเคลือนทีไป สมาธิก็คงอยู่ คือจิตอยู่
ด้วยกับสิงทีกําหนด เป็ นไปแบบเรียบสนิท อันนีก็เรียกว่า สมาธิ จิตใจที
แน่วแน่เป็ นจิตใจทีมีกาํ ลังมาก เฉพาะอย่างยิงคือเป็ นจิตใจซึงเหมาะทีจะใช้
งานให้ได้ผลดี
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If a person is tense and has something on his mind, both his body
and mind will be tensed up. He will be in a state that is the opposite of
passaddhi. That is, when a person’s mind has something worrying it, his
body will be tense and unhappy, and it will become deteriorated as
well.
If the body is tense, the mind will also be tensed up. For instance,
while the Buddha was a Bodhisatta prior to his enlightenment, he had
tried practicing self-mortification. He held his breath until his body
shook. Both his body and mind became tense and restless.
Therefore, we are advised to practice the Dhamma that is the
opposite of tension, namely passaddhi—calmness, coolness, and relaxation. When the body is relaxed, the mind will be at ease. This state is
called passaddhi, which is a fine state. It generally comes after pīti; that
is, when one is gratified, one will become relaxed and at ease.
The sixth factor: Samādhi, which means firm establishment of
mind, or concentration, on a particular object. Whatever one is investigating, one’s mind must focus on it. In carrying out any activity, one’s
mind must be resolute on that object—or, as it were, the mind is on the
task; the thought is on the work. Such practice is samādhi, or concentration.
There are cases where the mind is fastened to a still or motionless object; samādhi is to remain still on it. However, if one is engaged
in a task that requires motion or moving around, samādhi is to remain
there with the mind staying with the assigned object—evenly and
snugly. This is known as samādhi. A steadfast mind has great strength;
it is especially suitable for being put to work to achieve a good result.

๑๑

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

ในขอ้ ๑ ทีว่าด้วยสติ ได้บอกว่า สติเป็ นตัวทีจับ ดึง ตรึง หรือกํากับ
ไว้ ทําให้จิตอยู่กบั สิงทีกําหนด ไม่หลุดลอยหาย หรือคลาดจากกันไป ในขอ้
๖ นีก็ว่า สมาธิ คือการทีจิตอยู่กบั สิงทีกําหนดนัน แน่วแน่ ตังมัน แนบสนิท
โยมบางท่านก็จะสงสัยว่า สติกบั สมาธินีฟังดู คล้ายกันมาก จะเห็นความ
แตกต่างกันได้อย่างไร
ขอชีแจงว่า คําอธิบายขา้ งต้นนันแหละ ถ้าอ่านให้ดี ก็จะมองเห็นความ
แตกต่างระหว่างสติกบั สมาธิ การทําให้จิตอยู่กบั สิงทีกําหนดเป็ นสติ การที
จิตอยู่กบั สิงทีกําหนดได้เป็ นสมาธิ
การดึง การตรึง การจับ การกํากับไว้ เป็ นการทําให้จิตอยู่กบั สิงที
กําหนด การดึง การตรึง การจับ การกํากับนัน จึงเป็ นสติ ส่วนการทีจิตตัง
มัน แน่วแน่ แนบสนิท เป็ นอาการทีจิตอยู่กบั สิงทีกําหนด การตังมัน แน่ว
แน่ แนบสนิทนันจึงเป็ นสมาธิ
สิงทังหลายทีเขา้ มาสู่การรับรูข้ องเรา หรือสิงทีใจเรารับรูน้ นั ผ่านเขา้
มาทางตาบ ้าง ทางหูบ ้าง ทางจมูกบ ้าง ทางลินบ ้าง ทางกายบ ้าง ปรากฏขึนมา
ในใจบ ้าง ศัพท์ทางพระเรียกว่า อารมณ์
เมืออารมณ์เขา้ มาแล้ว มันก็ผ่านหายไป ทีนี ถ้ามันไม่เกียวอะไรกับ
เรา มันจะผ่านหายไป ก็ช่างมัน เราก็ไม่ตอ้ งไปยุ่งด้วย แต่ถา้ เราจะต้องใช้
หรือจะต้องเกียวขอ้ งขึนมา แลว้ มันหายไป หลุดลอยไป ไม่ยอมอยู่กบั เรา
เราก็จะไม่ได้ประโยชน์ทต้ี องการ ตอนนีแหละผลเสียก็จะเกิดแก่เรา เราจึง
ต้องมีความสามารถทีจะดึงเอามันไว้ ไม่ให้หลุดลอยหาย หรือผ่านหายไป
การดึงเอาสิงนันไว้ เอาจิตกํากับมันไว้ หรือตรึงมันไวก้ บั จิต นีแหละคือ
บทบาทของสติ ได้แก่การคอยนึกเอาไว้ ไม่ให้อารมณ์นนหลุ
ั ดลอยหายไป
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In the first item [of the enlightenment factors], which deals with
sati, I said that sati is what takes hold of, pulls, secures, or controls,
making the mind stay with an assigned object so that it will not get
loose and disappear or slip away. In this sixth item, I say that samādhi
is the mind that stays with the assigned object—resolute, steadfast, and
snug. Some of you would wonder, as sati and samādhi sound so much
alike, how one can see the difference.
I would like to point out that it is the foregoing explanation [that
makes it clear]. If you have read carefully, you will perceive the
difference between them. Fixing the mind on the object assigned is sati,
while the mind can keep staying with the assigned object is samādhi.
The pulling, securing, taking hold of, and controlling are ways to
keep the mind on the assigned object; it is sati that pulls, secures, takes
hold of, and controls. While a mind that is steadfast, resolute, and snug
is one that stays with the assigned object; being steadfast, resolute, and
snug is samādhi.
Of all things that enter our awareness or what enters our
conscious mind, some come through the eyes, some through the ears,
some through the nose, some through the tongue, some through the
body, and some through the mind. The religious term for them is
ārammaṇa, or sense objects.
When these objects come in, they move past and disappear. Now,
if they do not concern us, it does not matter if they disappear; we do
not have to bother with them. However, if they are something we have
to make use of, or be concerned with, and if they are lost, come off and
drift away, or refuse to stay with us, then we will fail to benefit from
them as we desire. It is now to our disadvantage. We must, therefore,
be able to keep them pulled, making them stay, not letting them get
loose and drift away or move past and disappear. The pulling of the
objects and having the mind control them or fasten them to the mind
are the roles of sati, i.e. to keep thinking about the objects, not letting
them get loose and drift away.

๑๒

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

อีกอย่างหนึง อารมณ์นนเข
ั า้ มาแลว้ และผ่านล่วงไปแลว้ ไม่ปรากฏต่อ
หน้าเรา แต่ไปอยู่ในความทรงจํา ตอนนีเราเกิดจะต้องใช้ จะต้องเกียวขอ้ ง
กับมัน เราจะทําอย่างไร เราก็ตอ้ งมีความสามารถทีจะดึงเอามันขึนมาไว้ต่อ
หน้าเราขณะนี การดึงเอาอารมณ์ทผ่ี านล่วงไปแลว้ ขึนมาให้จิตพบกับมัน ได้
นีก็เป็ นบทบาทของสติ ได้แก่การระลึกขึนมา ทําให้สิงทีผ่านล่วงแลว้ โผล่
ขึนมาปรากฏอยู่ต่อหน้า
อย่างไรก็ดี การดึง การตรึง การจับ หรือการกํากับไว้ ย่อมเป็ นคู่กนั
กับการหลุด การพลัด การพลาด การคลาด หรือการหายไป การนึกและ
ระลึก ก็เป็ นคู่กบั การเผลอและการลืม ดังนัน เพือไม่ให้เผลอหรือลืม ไม่ให้
อารมณ์หลุดลอยหายไปจากจิต หรือไม่ให้จิตพลัดพลาดกันกับอารมณ์ ก็
ต้องคอยกํากับ จับ ดึง เหนียว รังไว้เรือยๆ
ถ้าจะให้มนใจหรื
ั
อแน่ใจยิงกว่านัน ก็ตอ้ งให้จิตตังมัน หรือแน่วแน่อยู่
กับอารมณ์นนั หรือให้อารมณ์นนอยู
ั ่กบั จิตแนบสนิทหรือนิงสนิทไปเลย ถ้า
ถึงขันนีได้ ก็เรียกว่าเป็ นสมาธิ
เราจะใช้ จะทํา จะดู จะพิจารณาสิงใด สิงนันก็ตอ้ งอยู่ในกํากับหรือ
ปรากฏอยู่ต่อหน้า ถ้าของนันเป็ นสิงทีเลือนไหล หรือจะปลิวลอย เช่นอย่าง
แผ่นผ้า หรือสําลี ทีอยู่กลางลมพัด ก็ตอ้ งมีอะไรผูกรังดึงไว้ ไม่ให้หลุดลอย
หรือเลือนไหลหายไป เมือสิงนันถูกผูกรังดึงไว้แลว้ เราก็จดั การ พิจารณาดู
และทําอะไรๆ กับมันได้ตามต้องการ
ในกรณีทงาน
ี ซึงจะทํากับแผ่นผ้าหรือสําลีนนั ไม่จาํ เป็ นต้องให้ละเอียด
ชัดเจนนัก เมือแผ่นผ้าหรือสําลีถูกดึงรังตรึงไว้แลว้ ถึงจะสันจะไหวหรือจะ
ส่ายไปมาบ ้าง ก็ยงั ทํางานได้สาํ เร็จ ถึงจะดู ก็พอมองเห็นและบอกได้ว่า มี
สีสนั และรูปทรงอย่างไร
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Moreover, when a sense object has already come in and moved
past, it will not appear before us, but it gets stored in our memory. Now
that we have to use and be concerned with it, what should we do? We
must be able to draw it up and put it in front of us at this very moment.
It is the role of sati to draw up a sense object that is past and gone so
that the mind can experience it; that is, recalling a past thing, making it
appear right in front of us.
However, pulling, securing, taking hold of, or controlling are
opposite counterparts of loosening, separating, missing out, straying,
or slipping away. Reflecting and recalling are opposite counterparts of
being off guard and forgetting. Therefore, to prevent oneself from being
off guard or forgetting and letting the sense object slip away from the
mind, or letting the mind separated from the sense object, one has to
constantly keep at the controlling, taking hold of, pulling, restraining,
or holding back.
To be more confident or certain, the mind must be resolute or
steadfast on that sense object, or the object must be made to stay snug
or absolutely still with the mind. If this level can be reached, it is called
concentration.
If we want to use, do, see, or examine something, the thing must
be under our control and appear in front of us. If it is slippery or apt to
blow away, such as a piece of cloth or cotton wool in the middle of a
wind, there must be something to fasten it, hold it back, or pull it so
that it will not blow or slip away. When the thing in question is
fastened, held back, or pulled, we will then be able to examine it and do
whatever we want with it.
In the case that the work to be done with a piece of cloth or
cotton wool does not require very clear details, when the piece of cloth
or cotton wool has been pulled, held back, or secured, albeit shaking,
fluttering, or moving about somewhat, we can still accomplish our task.
Even when just taking a look at it, we can still see and tell what its color
and shape are.

๑๓

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

แต่ในกรณี ทีเป็ นงานละเอียด เช่น ต้องการเห็นรายละเอียดชัดเจน
ถึงแมจ้ ะมีเชือกดึงไว้ ตรึงไว้ แต่ถา้ ยังสันไหว ส่ายอยู่ ก็ไม่สามารถเห็น
รายละเอียดหรือทํางานทีต้องใช้ความแม่นยําให้สาํ เร็จได้ ในกรณี นีจะต้อง
ปัก ตอก ยึด หรือประทับให้แน่นแนบนิงสนิททีเดียว จึงจะดูให้เห็นชัดใน
รายละเอียด หรือทําสิงทีจําเพาะให้แม่นยําได้
ในทํานองเดียวกัน ถ้าจิตจะมอง จะพิจารณาหรือทํากิจกับอารมณ์ใด
ทีไม่ตอ้ งการความละเอียดชัดเจนนัก เพียงมีสติคอยดึง ตรึง จับ กํากับ
หรือคอยรังไว้ ก็เพียงพอทีจะทํางานได้สาํ เร็จ แต่ถา้ เรืองใดต้องการความ
ชัดเจนในส่วนรายละเอียด หรือต้องการการกระทําทีแม่นยําแน่นอน ตอนนี
จําเป็ นจะต้องให้จิตถึงขันมีสมาธิแน่วมากทีเดียว
ท่านเปรียบเทียบไว้ เหมือนกับว่าเราเอาลูกวัวป่ าตัวหนึงมาฝึ ก วัวจะ
หนีไปอยู่เรือย เราก็เอาเชือกผูกวัวป่ านันไว้กบั หลัก ถึงแมว้ วั จะดินรนวิงหนี
ไปทางไหน ก็ได้แค่อยู่ในรัศมีของหลัก วนอยู่ใกลๆ้ หลัก ไม่หลุด ไม่หายไป
แต่ถงึ อย่างนัน วัวนันก็ยงั ดินรนวิงไปมาอยู่ ต่อมานานเขา้ ปรากฏว่า วัวป่ า
คลายพยศ มาหยุดหมอบนิงอยู่ทหลั
ี ก สงบเลย
ในขอ้ อุปมานี ท่านเปรียบการเอาเชือกผูกวัวป่ าไว้กบั หลักเหมือนกับ
เป็ นสติ ส่วนการทีวัวป่ าลงหมอบนิงอยู่ใกลห้ ลักนัน เปรียบเหมือนเป็ นสมาธิ
ความจริง สติกบั สมาธิ ทังสองอย่างนีทํางานด้วยกัน ประสานและ
อาศัยกัน สติเป็ นตัวนําหน้า หรือเป็ นตัวเริมต้นก่อน แลว้ สมาธิก็ตามมา ถ้า
สมาธิยงั ไม่แน่ว ยังไม่เขม้ มาก สติก็เป็ นตัวเด่น ต้องทํางานหนักหน่อย ต้อง
ดึงแลว้ ดึงอีก หรือคอยดึงแรงๆ อยู่เรือย แต่พอสมาธิแน่วสนิทอยู่ตวั ดีแลว้
สมาธิก็กลายเป็ นตัวเด่นแทน สติทคอยกํ
ี ากับหรือคอยตรึงๆ ดึงๆ ไว้ จะ
ทํางานเพียงนิดๆ แทบไม่ปรากฏตัวออกมา แต่ก็ทาํ งานอยู่นนตลอดเวลา
ั
ไม่ได้หายไปไหน
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But in the case that the work is delicate, for example, requiring a
clear view of details, even when the cloth or cotton wool is tied down
or secured with a string, but if it still flutters and moves about, we will
not be able to see the details or accomplish the work that demands
precision. In this case, we have to pin it, hammer it down, take a tight
hold of it, or hold it down so that it becomes completely tight, snug, and
motionless before we can see the details clearly or accomplish a
specific task precisely.
Likewise, if the mind is to look at, reflect on, or deal with, a sense
object that does not call for very clear details, the work can be
accomplished merely while sati keeps pulling it, securing it, taking hold
of it, controlling it, or holding it back. However, when a task needs to be
clear in detail or an act of accuracy and certainty is required, it is
necessary for the mind to be highly concentrated.
A simile has been made up. It was like we brought in a wild calf
for training. The calf would keep escaping and we tied it to a stake.
Whichever way the calf struggled to free itself, it could only be within
the radius of the stake. It would run around near the stake and could
not break loose or get away. However, even so the calf still struggled
and ran around. Later on, with more time elapsing, the wild calf
stopped its fractiousness, crouching still at the stake, totally subdued
and calm.
In this simile, the string tying the wild calf to the stake was
likened to sati, while the process that brought it to crouch motionless
near the stake was compared to samadhi.
In fact, sati and samādhi work together; they coordinate and
depend on each other. Sati is the leader or initiator and then samādhi
follows. If samādhi is not yet steadfast, not yet very strong, sati will be
prominent and has to work rather hard. It has to pull again and again
or keep pulling constantly with force; however, when samādhi is
already steadfast and well settled, it will become prominent instead.
Sati that keeps controlling, securing, or pulling will do only a little
work; it hardly becomes manifest, though it is working there all the
time and has not gone anywhere.

๑๔

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

เปรียบเทียบเหมือนกับว่า เอาแผ่นผ้ามาขึงกลางลม โดยเราเอาเชือก
ดึงไว้หรือขึงไว้ แผ่นผ้าถูกลมพัด แต่ก็ไม่หลุดลอยหายไป เพราะถูกเชือกดึง
เอาไว้ อย่างไรก็ตาม ถึงแมแ้ ผ่นผ้าจะไม่หลุดลอยหายไป แต่มนั ก็ขยับอยู่
เรือย ยังส่ายไปส่ายมา พลิวไปพลิวมาอยู่ทนัี น ไม่นิง
ในตัวอย่างเปรียบเทียบนี มีทงการดึ
ั งของเชือกและการอยู่นิงของแผ่น
ผ้า มาด้วยกัน คือตอนทีเชือกดึงไว้ ก็มกี ารอยู่ตวั ของแผ่นผ้าด้วย แต่การ
อยู่ตวั นันมีอยู่ชวเดี
ั ยวเดียว ความเด่นไปอยู่ทการดึ
ี งหรือรังของเชือก การดึง
ของเชือกนันคือสติ ส่วนการอยู่ตวั หรืออยู่นิงของแผ่นผ้าเท่ากับสมาธิ จะ
เห็นว่าตอนนีสติเป็ นตัวเด่น ทํางานหนัก ทํางานมาก ส่วนสมาธิมีได้นิด
หนึง ไม่เด่นออกมา คือสติดงึ ไว้ อยู่ตวั ได้นิดก็ขยับไปอีกแลว้ ดึงไว้อยู่ตวั ได้
นิดก็ไปอีกแลว้ ตัวดึงเลยเด่น ส่วนการหยุดนิงสันเหลือเกิน ชัวขณะๆ เท่านัน
อีกกรณีหนึง เป็ นแผ่นเหล็ก เอามาตังไว้ ก็ตอ้ งเอาเชือกผูกดึงรังไว้
เหมือนกัน แต่เมือถูกลมพัด แผ่นเหล็กนันไม่ค่อยจะหวันไหว ไม่ค่อยจะ
ขยับ อยู่ตวั นิงดีกว่าแผ่นผ้า ตอนนีการทํางานของสติ คือเชือกทีดึง ไม่เด่น
แต่ก็มอี ยู่ คลา้ ยๆ แอบๆ อยู่ ตัวทีเด่นคือความอยู่ตวั นิงของแผ่นเหล็ก สติ
ได้แต่คลอๆ ไว้ แต่ทงสองอย่
ั
างก็อยู่ดว้ ยกัน
ในกรณีของแผ่นผ้าทีขยับๆ หรือส่ายๆ ไหวๆ นัน ถ้ามีรูปภาพทีเขียน
ไว้ใหญ่ ๆ หรือตัวหนัง สือโตๆ ก็อ่านได้ พอใช้การ แต่ถา้ เป็ นลวดลาย
ละเอียด หรือตัวหนัง สือเล็กๆ ก็เห็น ไม่ถนัด อ่านได้ไม่ชดั เจน หรือถ้า
ละเอียดนักก็มองไม่ออก หรืออ่านไม่ได้เลย
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It is comparable to a piece of cloth stretched taut in the middle of
a wind and held in place by ropes. When the wind blows, the cloth will
not be carried away because it is held by the ropes. Even though the
cloth is not blown away, it moves all the time, swishing and fluttering;
it does not remain still.
In this analogy, there come together both the pulling of the ropes
and the cloth staying still. That is, when the ropes are pulling tight,
there is also the settling of the cloth, but the cloth will settle for just an
instant. The prominent role lies in the pulling or holding back of the
ropes. The pulling of the ropes is sati, mindfulness, whereas the settling
or staying still of the cloth is tantamount to samādhi, concentration. It
can be seen at this moment that sati is prominent; it is working hard or
doing a great deal of work while there can be a small amount of
samādhi, but it does not stand out. Sati is restraining the cloth, keeping
it in place for an instant before the cloth wriggles out again. The cloth,
being restrained and settling for a short while, moves again. The
pulling thus stands out while the motionlessness is extremely brief,
lasting merely an instant.
In another case, it is an iron sheet that is placed [in the middle of
a wind]. It also has to be tied down with ropes and held back. However,
when the wind blows, the iron sheet is barely agitated, hardly moving.
It keeps still better than the cloth. At this point, the work of sati, i.e. the
ropes pulling, is not prominent, but it is still there as if working
stealthily. What is conspicuous is the motionlessness of the iron sheet;
Sati simply remains around. Both sati and samādhi are together.
In the case of the cloth that moves or flutters this way and that
way, if there is a large painting or big letters on it, they are readily
recognizable, which is satisfactory. But if there are delicate designs, or
minute letters, it is not possible to see them clearly or read them easily.
If they are too fine, they cannot be figured out or read at all.

๑๕

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

เพราะฉะนัน ถ้าเป็ นเรืองทีดูพอเห็นผ่านๆ เป็ นเรือง หยาบๆ เห็นง่าย
เพียงคอยมีสติกาํ กับไว้ ถึงแมจ้ ิตจะอยู่ตวั เป็ นสมาธิเพียงชัวขณะสันๆ ก็พอ
ให้สาํ เร็จกิจ ใช้งานได้ แต่ถา้ เป็ นสิงทีต้องพิจารณาตรวจดูละเอียด ก็ตอ้ งให้
จิตเป็ นสมาธิอยู่ตวั แน่วแน่มากๆ จึงจะมองเห็นได้ถนัดชัดเจน
ยิงละเอียดลึกซึงซับซอ้ นมาก ก็ยงต้
ิ องการจิตทีเป็ นสมาธิแน่ วสนิท
ทีเดียว ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับจะใช้กลอ้ งจุลทรรศน์ส่องดูจุลนิ ทรียท์ แสน
ี
เล็ก หรืออะไรทีเล็กเหลือเกิน สิงทีถูกดูถูกตรวจพิจารณา ซึงถูกเครืองจับ
กํากับไว้ จะต้องนิงแน่วประสานกับตาและเลนส์ทส่ี องดู อย่างสนิททีเดียว
ตอนนีแหละ ทีสมาธิเป็ นตัวจําเป็ น ต้องมีให้มาก เวลาทีเราจะเอาจิต
ไปใช้งานสําคัญๆ จะในแง่พลังจิตก็ดี ในแง่ของการพิจารณาเรืองละเอียด
ซับซอ้ นมากด้วยปัญญาทีคมกลา้ ก็ดี ท่านจะเน้นบทบาทของสมาธิอย่างมาก
เรียกว่าสมาธิเป็ นบาทหรือเป็ นฐานของงานใช้กาํ ลังจิตหรืองานใช้ปญั ญานันๆ
ตอนทีสมาธิยงั อ่อน อยูช่ วขณะเดี
ั
ยวหนึงๆ จะไปๆ ก็ตอ้ งใช้สติคอย
ดึงอยู่เรือยๆ สติก็จึงทํางานมาก เป็ นตัวเด่นอย่างทีกล่าวแลว้ ตอนนันจึงอยู่
ในภาวะทีคอยดึงไว้ กับจะหลุดไป เหมือนคอยดึงฉุดหรือชักคะเย่อกันอยู่
พอแน่วแน่อยู่ตวั สนิทดีแลว้ ก็หมดเรืองทีจะต้องคอยฉุด พ้นจากการทีจะต้อง
คอยดึงกันที สติก็เพียงแต่คลออยู่ ก็เอาจิตทีเป็ นสมาธิไปใช้งานได้เต็มที
อย่างทีกล่าวแลว้ ว่า ระหว่างสติกบั สมาธินนั สติเป็ นตัวนําหน้า หรือ
เป็ นตัวเริมต้นก่อน แมว้ ่าจุดหมายเราจะต้องการสมาธิ โดยเฉพาะต้องการ
สมาธิทแน่
ี วแน่เขม้ มาก แต่ก็จะต้องเริมงานด้วยสติ ดังนัน ในการฝึ กสมาธิ
จึงต้องเริมต้นด้วยการเอาสติมาชักนํา หรือมาจับตังจูงเขา้ คือเอาสติมากําหนด
อารมณ์หรือสิงทีใช้เป็ นกรรมฐานนันๆ ก่อน
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Therefore, if the matter at hand is something to glance through
quickly, something rough that can be seen easily, merely with sati in
control even though the mind settles and gains merely momentary
concentration, it is sufficient for the mind to accomplish the task or for
it to be put to work. However, with something that requires close
examination, the mind must be very firmly concentrated on it to be
able to see it clearly.
The more delicate, profound, and complex the work is, the more
an absolutely firmly concentrated mind is required. It is comparable to
using a microscope to look at an extremely minute microbe or anything
that is very tiny. The object being looked at, examined, or scrutinized,
which is held still in the machine, must be firmly fixed and coordinated
tightly with the eyes and the lens.
It is at this stage that samādhi is essential; we must have a great
deal of it. When we are to use our mind in doing important tasks,
whether it be [using] mental power or investigating a highly delicate
and complicated object that calls for sharp wisdom, the role of samādhi
will be greatly emphasized. Samādhi is called the basis or foundation
for the work requiring the use of mental power or wisdom.
When samādhi is still weak and stays for a short while,
constantly ready to drift away, sati has to be employed to keep pulling
it back. So sati has to work a lot, taking a prominent role as stated
earlier. It is then in a state of keeping at the pulling while [samādhi
keeps] flitting away, like pulling back and forth in a tug of war. Once
[samādhi] is steadfast and snugly well settled, there is no more keeping
at the pulling and the to-and-fro dragging is over; sati simply remains
around. Then the mind that is concentrated can be put to work to its
full potential.
As mentioned earlier, between sati and samādhi, sati is the factor
that leads or starts the process. Even though our goal is to attain
samādhi, especially of the kind that is steadfast and strong, we have to
start with sati. For this reason, in practicing samādhi, one has to start
with bringing in sati to induce it, or set it up and lead it in. That is, sati
must first be employed as the basis for the sense object or object of
meditation to be assigned.

๑๖

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

ดังจะเห็นว่า ในการฝึ กสมาธิหรือเจริญสมาธินนั วิธีฝึกทังหลายจะมี
ชือลงท้ายด้วยสติกนั ทัวไป เช่น อานาปานสติ พุทธานุสติ มรณสติ เป็ นต้น
พูดง่ายๆ ว่า สติเป็ นเครืองมือของสมาธิภาวนา หรือสมาธิภาวนาใช้สติเป็ น
เครืองมือนันเอง
พูดเรืองสติมาเสียนาน ขอยุติเอาไว้แค่นีก่อน ยังมีองค์ประกอบขอ้
สุดท้าย ทีจะต้องพูดต่อไปอีก
องค์ประกอบที ๗ ซึงเป็ นขอ้ สุดท้าย คือ อุเบกขา อุเบกขา แปล
กันง่ายๆ ว่า ความวางเฉย วางเฉยอย่างไร ถ้าเราเห็นอะไร รับรูอ้ ะไรแลว้ เรา
วางเฉยเสีย บางทีมนั เป็ นแต่เพียงความวางเฉยภายนอก หรือพยายาม
ทํา เป็ นเฉย แต่ใจไม่เฉยจริง และไม่รูเ้ รืองรูร้ าวอะไร อย่างนีไม่ถูกต้อง เฉย
อย่างนีไม่ใช่อุเบกขา
ความวางเฉยในทีนี หมายถึง ความเรียบสงบของจิตทีเป็ นกลางๆ ไม่
เอนเอียงไปขา้ งโน้นขา้ งนี และเป็ นความเฉยรู ้ คือ รูท้ นั จึงเฉย ไม่ใช่เฉยไม่รู ้
หรือเฉยเพราะไม่รู ้ เป็ นการเฉยดู อย่างรู ท้ นั และพร้อมทีจะทําการเมือถึง
จังหวะ
ท่านเปรียบจิตทีเป็ นอุเบกขานีว่า เป็ นจิตทีทุกอย่างเขา้ ทีดีแล ้ว เพราะ
ทุกสิงทุกอย่างเขา้ ทีถูกจังหวะกันดีแลว้ ใจของเราจึงวางเฉยดูมนั ไป เหมือน
อย่างเมือท่านขับรถ ตอนแรกเราจะต้องวุ่นวายเร่งเครืองปรับอะไรต่ออะไร
ทุกอย่างให้มนั เขา้ ที พอทุกอย่างเขา้ ทีแลว้ เครืองก็เดินดีแลว้ วิงเรียบสนิทดี
แลว้ ต่อแต่นีเราก็เพียงคอยมองดู คุมไว้ ระวังไว้ ให้มนั เป็ นไปตามทีเรา
ต้องการเท่านัน
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As can be seen in the practice or cultivation of samādhi, the
names of the techniques involved generally end with the term sati, for
example, ānāpānassati (mindfulness of breathing), Buddhānussati
(recollection of the Buddha), maraṇassati (mindfulness of death), and
so on. To put it simply, sati is a tool for the cultivation of samādhi. Or, in
other words, the cultivation of samādhi uses sati as a tool.
I have given quite a lengthy talk on sati, I will leave it for now as
there is yet one final factor I have to talk about further.
The seventh factor, the last item of the set, is upekkhā. It can
simply be translated as indifference. How can we manage to be
indifferent? When we see or know of something, and pay no attention
to it, this may sometimes be just the outward appearance of indifference
or an attempt to appear indifferent, yet the mind is not really so, and is
unaware of whatsoever is going on. This kind of indifference is not
right; it is not upekkhā.
Indifference in this context refers to the evenness and calmness
of a neutral mind without any inclination to one side or the other, and
it is indifference with knowledge; that is, [the mind] fully understands
what is what, so it remains indifferent. It is not being indifferent with
ignorance, or indifferent because of ignorance, but watching indifferently
through a thorough understanding and being ready to take action
when an opportune time arrives.
A mind that is equanimous has been compared to one where
everything is in place because everything works together harmoniously. Our mind then remains indifferent, watching it going along its
way as, for example, in the case of driving. At first, you are busy
pressing on the accelerator, adjusting this and that until everything
falls into place. When everything is already in place, the engine runs
well and smoothly. From then on, what you have to do is merely keep
an eye on it, control it, and see to it that it works the way you want.

๑๗

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

การทีทุกสิงเขา้ ทีเรียบร้อยดีแลว้ เดินดีแลว้ เราได้แต่คุมเครืองอยู่
มองดูเฉยๆ นี สภาวะนีเรียกว่าอุเบกขา เป็ นสภาพจิตทีสบาย เพราะว่าทําทุก
อย่างดีแลว้ ทุกอย่างเดินเขา้ รูปของมันแลว้
เหมือนอย่างว่า ถ้าเป็ นพ่อเป็ นแม่ เมือลูกเขารับผิดชอบตัวเองได้ เขา
มีการมีงานต่างๆ ทําแลว้ เราช่วยเขามาแลว้ เขาดําเนินการของเขาได้ ทํางาน
ของเขาได้ดีแลว้ คุณพ่อคุณแม่ก็เพียงแต่มองดูเท่านัน ไม่เข ้าไปวุ่นวาย ไม่
ก้าวก่ายแทรกแซงในชีวติ หรือในครอบครัวของเขา จิตใจทีวางเฉยอย่างนีได้
เรียกว่า อุเบกขา
อุเบกขาไม่ใช่ไม่รบั รูอ้ ะไร ไม่ใช่เฉยเมยไม่รูเ้ รือง หากแต่รบั รูอ้ ย่างผู ้มี
ปัญญา รูว้ ่าอะไรเป็ นอะไร เมือเขา้ ทีดีแลว้ ทุกอย่างเป็ นไปด้วยดี รูว้ ่าคนเขา
ควรรับผิดชอบตัวเองในเรืองนี ใจเราวางเป็ นกลางสนิท สบาย อย่างนีเรียกว่า
อุเบกขา
ทังหมดนีคือ ตัวองค์ธรรม ๗ ประการ ทีเป็ นองค์ประกอบขององค์
รวมคือ โพธิ หรือการตรัสรู ้ เวลาเอามาพูดแยกๆ กันอย่างนี บางทีก็เขา้ ใจ
ไม่ง่ายนัก แต่ก็พอเห็นเค้าได้ว่า ธรรมทัง ๗ อย่างนี ไม่ตอ้ งเอาครบทังหมด
หรอก แมเ้ พียงอย่างเดียวถ้ามีสกั ขอ้ ก็ช่วยให้จิตใจสบายแลว้
ถ้าเป็ นผูเ้ จ็บไข ้ มีเพียงอย่างเดียว หรือสองอย่าง จิตใจก็สบาย เช่น มี
สติ จิตใจไม่หลงใหลฟันเฟื อน หรือมีปสั สัทธิ กายใจผ่อนคลาย เรียบเย็น
สบาย ไม่มคี วามเครียด ไม่กงั วลอะไร แค่นีก็เป็ นสภาพจิตทีดีแลว้ ถ้ารูจ้ กั
มองด้วยธัมมวิจยะ ก็ทาํ ใจได้ ยิงถ้ามีวริ ิยะ มีกาํ ลังใจด้วย ก็เห็นชัดเจนว่า
เป็ นสภาพดีทพึี งต้องการแน่ๆ จิตใจของผูเ้ จ็บไขน้ นั จะไม่ต ้องเป็ นทีน่าห่วง
กังวลแก่ท่านผูอ้ นื ยิงมีปีติ มีสมาธิ มีอเุ บกขา ทีสร้างขึนมาได้ก็ยงดี
ิ
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When everything is in its place and proceeds smoothly, you only
have to keep it under control and watch it indifferently. This state of
mind is called upekkhā, a state in which the mind is at ease because
everything is well executed and is in its place.
It is like parents when their children are able to take care of
themselves, having embarked on their careers. Since the parents have
already helped them, now that they can proceed well on their own,
pursuing their careers, the parents only have to keep an eye on them
without messing around with, overstepping into, or interfering in, their
lives or their families. The mind that can maintain such poise is called
upekkhā.
By equanimity is not meant being unaware of anything. It is not
indifference through ignorance, but acknowledgement in the manner of
a person possessed of wisdom, knowing what is what, when everything
is in its place and proceeds well. Fully aware that people should be
responsible for themselves in a given matter, we can be totally equanimous and at ease. Such a state of mind is called upekkhā.
All these are the seven Dhamma factors that constitute the entire
body of bodhi, or enlightenment. However, when we talk about them
separately, sometimes it is not so easy to understand. But it can
roughly be seen that you do not need to possess them all. Even if you
have only one of them, it will help ease your mind already.
For a sick person, one or two factors will ease his mind. For
example, with mindfulness, his mind will not go deluded; or with
tranquility, his body and mind will be relaxed, calm, cool, at ease, not
tense, and not worried. Just that mental state is already good. If he
knows how to look [at his illness] with truth investigation, he will be
able to come to terms with it. If the ailing person also possesses energy
and willpower, it is quite obvious that his mind will definitely be in a
desirable state. The ailing person’s mind will not be worrisome for
other people. It will be better still if he can also build up rapture,
concentration and equanimity.

๑๘

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

บูรณาการองค์ประกอบให้ เกิดสุขภาพเป็ นองค์รวม
แต่ทท่ี านต้องการก็คือ ให้องค์ธรรมทัง ๗ นีมาทํางานร่วมกันครบถ้วน
จึงจะเรียกว่า เป็ น “โพชฌงค์” ทีจะใหเ้ กิดการตรัสรู ้ ทําให ก้ ลายเป็ นผูต้ นื
ให้กลายเป็ นผูบ้ ริสุทธิ ให้กลายเป็ นผูผ้ ่องใสเบิกบาน โดยทีองค์ธรรมทัง ๗
นีมาทํางานร่วมกันครบบริบูรณ์ เป็ นองค์รวมอันหนึงอันเดียว
ท่านแสดงลําดับวิธีการทีองค์ธรรมทัง ๗ ประการนีมาทํางานร่วมกัน
ไว้ว่า
เริมต้นด้วยขอ้ ๑ คือสติ สติอาจจะดึงสิงทีเราเกียวขอ้ งเฉพาะหน้าไว้
ให้อยู่กบั จิต หรือให้จิตอยู่กบั สิงทีพิจารณาหรือทีกระทํานันอย่างหนึง หรือ
อาจจะดึงสิงทีห่างไกลเขา้ มา คือเรืองทีผ่านไปแลว้ เช่น ธรรมทีได้เล่าเรียน
มาแลว้ ก็มานึกทบทวนระลึกขึนในใจอย่างหนึง สตินีเป็ นตัวแรกทีจะเขา้ ไป
สัมผัสกับสิงทีเราเขา้ ไปเกียวขอ้ ง พอสติดึงเอาไว้ ดึงเข้ามา หรือระลึกขึน
มาแลว้
ต่อไปขันที ๒ ก็ใช้ธรรมวิจยั เลือกเฟ้ นไตร่ตรองธรรม เหมือนกับที
อาตมภาพกล่าวสักครู่นีว่า เมือจิตของเราพบปะกับอารมณ์นนั หรือสิงนัน
แลว้ ก็มองให้เป็ นธรรม มองให้เห็นธรรม มองอย่างท่านพระเถรีทีกล่าวถึง
เมือกี ทีมองดู เปลวเทียนก็มองเห็นธรรม เกิดความเข้าใจ หยังลงไปถึง
ความเกิดขึน ความตังอยู่ ความดับไปของสิงทังหลาย หรือถ้ามองเห็น
ภาพหมู่มนุ ษย์กาํ ลังวุ่นวายกัน ก็อย่าให้จิตใจปันป่ วนวุ่นวายสับสน มองให้
เห็นแง่ดา้ นทีจะเกิดความกรุณา ให้จิตใจมองไปในด้านความปรารถนาดี คิด
จะช่วยเหลือ หรือเป็ นเรืองน่าสงสาร
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Integration of all the factors to bring about heath in entirety
In any event, what is desirable is to get all the seven factors to
work together in entirety. Only then will it be called Bojjhaṅga, which
will bring about enlightenment, enabling a person to be an awakened
one, to be a purified one, to be a radiant and cheerful one, with all the
seven factors coming to function together in entirety as a unified
whole.
The progression of how the seven factors come to work together
is described as follows:
It starts with the first item, sati. It will pull what is our immediate
concern to stay with our mind, or fix our mind onto what is being
reflected on, or what is being done. Alternatively, it may draw a distant
object nearer: that is, a past event, such as recalling a Dhamma principle we have studied and going over it in our mind. Sati is the first
factor that comes into contact with whatever we are involved with,
once sati has tied it down, dragged it in, or recalled it.
The second step is to use dhammavicaya, to select and reflect on
the Dhamma in the same way as I mentioned a while ago that when our
mind experiences a particular sense object or thing, see through it as
Dhamma and recognize the Dhamma. That is, look at it the way the
elder nun I referred to a moment ago when she looked at the flame of
the candle and gained insight into the Dhamma, seeing the arising,
presence, and dissolution of all things. Or if you see tumult among
people in the world, do not let it disturb, agitate, or confuse you, but
view it from the aspect that will give rise to compassion. Let your mind
look at it with benevolence, thinking of ways to help out, or considering
it as something pitiable.

๑๙

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

ถ้าเป็ นสิงทีล่วงแลว้ ก็ดึงจิตกับอารมณ์เขา้ มาหากัน แลว้ ก็มองเห็น
ธรรมในอารมณ์นนั หรือระลึกถึงคําสอน นําเอาธรรมทีได้เรียนมานัน ขึนมา
ไตร่ตรองดู เฟ้ นให้เห็นความหมายเขา้ ใจชัดเจนดี หรือเลือกเฟ้ นให้ได้ว่า ใน
โอกาสเช่นนี ขณะนี เราควรจะใช้ธรรมขอ้ ไหนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะ
บางทีเราไม่สามารถทําใจได้ ไหวกับสิงทีเราเห็นเฉพาะหน้า
ถึงแมท้ ่านจะบอกว่า ให้มองอารมณ์ทเห็
ี นเฉพาะหน้านีเป็ นธรรมหรือ
มองให้เห็นธรรม แต่เราทําไม่ไหว เราก็อาจจะระลึกนึกทบทวนไปถึงธรรมที
ผ่านมาแลว้ เพือเอามาใช้ว่า ในโอกาสนีจะเลือกเอาธรรมอะไรมาใช้จึงจะเหมาะ
จึงจะเป็ นประโยชน์ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ อันนีก็เป็ นข ้อที ๒ เรียกว่า
ธรรมวิจยั
อย่างน้อยการทีได้ทบทวน นึกถึงธรรมทีได้เล่าเรียนมานัน ก็ทาํ ให้จิต
มีงานทํา ก็สบายใจขึน ถ้าเลือกได้ธรรมทีต้องการ หรือเฟ้ นได้เขา้ ใจความหมาย
ก็จะเกิดกําลังใจขึนมา จิตก็จะมีแรงก้าวหน้าต่อไป
ต่อไปก็ผ่านเขา้ สู่ขอ้ ที ๓ คือ วิริยะ ทีแปลว่าความแกลว้ กล ้า ความมี
กําลังใจ จิตใจของเรานันมักจะท้อถอยหดหู่ บางทีก็วา้ เหว่ เหงา เซ็ง หรือไม่
ก็ดินรนกระสับกระส่าย วุ่นวายใจ กลัดกลุม้ ทีเป็ นอย่างนีเพราะจิตไม่มที ไป
ี
จิตของเราเคว้งคว้าง
แต่ถา้ จิตมีทางไป มันก็จะแล่นไป เพราะจิตนีปกติไม่หยุดนิง ชอบ
ไขว่คว้าหาอารมณ์ แต่เราคว้าอะไรทีจะให้เป็ นทางเดินของจิตไม่ได้ จิตก็
ว้าวุ่นและวนเป็ นวัฏฏะ วิงพล่านในวงจรทีไม่ดีไม่งามอยู่อย่างนันนันเอง ทํา
ความเดือดร้อนใจให้แก่ตนเอง ทีนีถ้าทําทางเดินให้แก่จิตได้แลว้ จิตก็จะมี
พลัง ก็จะเกิดวิริยะ มีกาํ ลังใจทีจะวิงแล่นไป
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If it is a past thing, bring your mind and the sense object together
and perceive the Dhamma in the object, or recall the teaching and
reflect on the Dhamma you have studied until you clearly discern the
meaning or select a Dhamma principle that would help solve the
immediate problem you have to deal with at that moment: because
sometimes we are not able to resign ourselves to what we see in front
of us and get agitated as a result.
Even though you have been told to see the sense object in front
of you as Dhamma or try to see the Dhamma, yet you are not able to do
so. You might instead recall and reflect on the Dhamma principles you
have studied that will be appropriate and advantageous for use to solve
your problem on that particular occasion. This is the second factor,
which is called dhammavicaya.
At least, in reviewing or thinking about the Dhamma principles
you have studied, your mind has something to do and becomes
happier. If it can select the Dhamma principle that is required and
manage to discern its meaning, your willpower will get boosted, and
your mind will have the energy to make progress.
You will then get to the third step, viriya, which means courage
and possession of willpower. Our mind tends to become disheartened
and dejected. Sometimes it feels isolated, lonely, and listless. Otherwise, it might be struggling, restless, anxious, and depressed. The mind
is this way because it has nowhere to go and is at a loss.
If the mind has a path to follow, it will rush along it, as the mind
does not normally remain still, but constantly seeks some sense object
to grasp at. However, if you fail to grasp at anything that could be a
path for the mind, it will become perturbed and move around in circles.
It will ever keep running here and there in that vicious circle, inflicting
mental agony on your own self. Now if you can lay out a path for the
mind, it will gain strength; viriya will then arise and you will have the
willpower to move forward.

๒๐

โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ

ถ้ามีธมั มวิจยะ คือมองและเฟ้ นธรรมให้ปญั ญาเกิด มีความสว่าง
ขึนมาในอารมณ์นนั ก็เป็ นทางเดินแก่จิตได้ จิตก็จะมีทางและวิงแล่นไป
ในทางนัน คือมองเห็นเรืองทีจะทํา มองเห็นทางทีจะก้าวหน้าไป รูจ้ ุดรูแ้ ง่รูว้ ธิ ี
ทีจะแก้ไขจัดการกับเรืองนันๆ หรือทีจะปฏิบตั ติ ่อสิงนันๆ แล ้ว ก็จะมีแรงขึน
ก็จะเกิดกําลังใจขึน ทังสองขอ้ นีเป็ นสิงทีเนืองอาศัยกัน อันนีเรียกว่า วิริยะ
คือความมีกาํ ลังใจทีจะก้าวไป เป็ นเครืองประคับประคองจิตไม่ให้หดหู่ ไม่ให้
ท้อแท้หรือท้อถอย
พอเกิดวิริยะ จิตมีกาํ ลังแลว้ ปี ติ ความอิมใจก็เกิดขึนด้วย คนทีมี
กําลังใจ ใจเข ้มแข็ง ใจได้เห็นเป้ าหมายอะไรขึนมาแลว้ ก็จะเกิดปี ติ มีความ
อิมใจขึน อย่างทีเรียกว่าเกิดมีความหวัง
ท่านเปรียบเหมือนกับว่า คนหนึงเดินทางไกลฝ่ ามากลางตะวันบ่าย
แดดร้อนจ้า บนท้องทุ่งโล่งทีแห้งแล ้ง มองหาหมู่บ ้านและแหล่งนําสระห้วย
ลําธาร ก็ไม่เห็น เดินไปๆ ก็เหน็ดเหนือย ชักจะเมือยล ้า ทําท่าจะเกิดความ
ท้อแท้และท้อถอย อ่อนแรงลงไป ใจก็หวาดหวันกังวล เกิดความเครียด
ขึนมา
แต่ตอนหนึงมองไปลิบๆ ขา้ งหน้าด้านหนึง เห็นหมู่ไมเ้ ขียวขจีอยู่ไกลๆ
พอเห็นอย่างนันก็เอาขอ้ มูลทีมองเห็นในแง่ต่างๆ มาคิดพิจารณาตรวจสอบ
กับความรูท้ ีตนมีอยู่ ก็รูแ้ จ้งแก่ใจว่าทีนันมีนาํ พลันก็เกิดวิริยะมีกาํ ลังเข ้มแข็ง
ขึนมา ก้าวหน้าต่อไป และพร้อมกับการก้าวไป เดินไป หรือวิงไปนัน หัวใจก็
เกิดความชุ่มชืนเปี ยมด้วยความหวัง ทังทียังไม่ถงึ นํา ก็ชุ่มฉําใจ เกิดความ
อิมใจด้วยปี ติ
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If you possess dhammavicaya; that is, you examine and select the
Dhamma so that wisdom will arise, with the sense object being shed
light on. This can serve as a path to the mind. The mind will then have a
path and zip along that path. That is, when it sees what is to be done,
sees the way to go forward, and knows the point, the aspect, and the
method by which to deal with that particular matter or how to cope
with the thing in question, the mind will then become stronger and
willpower will arise. These two factors are interdependent. The latter
is called viriya, referring to possession of willpower to move on; it
keeps nurturing the mind, preventing it from getting depressed,
daunted, or discouraged.
When viriya has arisen and the mind has gained strength, pīti or
rapture will also arise. A person who has encouragement and a strong
mind, when his mind can see what the goal is, will come to be rapturous and satisfied, or become hopeful, so to speak.
It has been likened to a traveler who had walked a long distance
in the early afternoon sunlight when the sun was hottest across a
desolate, open parched field, looking for a village and a water source—
a pond, mountain lake, or stream—but did not see anything. As he
walked on, he got tired, rather exhausted, showing signs of becoming
discouraged and daunted, being physically weakened, while also
getting apprehensive, anxious, and tensed up.
At one point, looking far ahead on one side, he spotted clumps of
green trees in the distance. On seeing that, he put into consideration
the data he saw in various aspects, checking them against his existing
knowledge. It clearly dawned on him that the place yonder must have
water. Suddenly there arose viriya and he became strengthened and
moved forward. While he was stepping, walking, or running onward,
his heart was full of joy and brimmed with hope. Even though he had
not yet reached the water, his heart was refreshed and gratified with
pīti, rapture.

๒๑
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พอเกิดความอิมใจแลว้ ก็จะมีความผ่อนคลายสบายใจสงบลงได้ หาย
เครียด เพราะคนทีเครียดกระสับกระส่ายนัน ก็เนืองด้วยจิตเป็ นอย่างทีพูด
เมือกีนีว่า หวาดหวัน กังวล อ้างว้าง หรือวนอยู่ ติดค้างอยู่ ไม่มที ไป
ี ก็
เคว้ง คว้างๆ จิตก็ยิงเครียดยิงกระสับกระส่า ย พอจิตมีทางไปแล ว้ ก็มี
กําลังใจเดินหน้าไป มีความอิมใจ ก็มคี วามผ่อนคลายสบายสงบไปด้วย หาย
เครียดหายกระวนกระวายใจ จิตก็ผ่อนคลายสงบระงับ กายก็ผ่อนคลาย
สงบระงับ อันนีเรียกว่า เกิดปัสสัทธิ
พอเกิดปัสสัทธิแลว้ จิตซึงเดือดร้อนวุ่นวายเพราะความเคว้งคว้าง
กระสับกระส่าย เมือมีทางไปแลว้ ก็เดินเขา้ สู่ทางนัน ความกระสับกระส่าย
กระวนกระวาย ความหวาดหวันกังวลและเครียดก็หายไป จิตก็นิงสงบ แน่ว
แน่ไปกับการเดินทางและกิจทีจะทําในเวลานัน ก็เกิดเป็ นสมาธิขนึ แล่นแน่ว
ไปในทางนัน วิงไปทางเดียวอย่างแน่วแน่ และมีกาํ ลังมาก
ท่านเปรียบเหมือนกับนําทีเรารดลงมาจากทีสูง นําทีเราเอาภาชนะหรือ
ทีบรรจุขนาดใหญ่เทลงบนยอดภูเขา ถ้านํานันไหลลงมาอย่างกระจัดกระจาย
ก็ไม่มกี าํ ลัง แต่ถา้ เราทําทางให้ จะต่อเป็ นท่อก็ตาม หรือขุดเป็ นรางนําก็ตาม
นําทีลงมาตามทางนันจะไหลพุ่งเป็ นทางเดียว และมีกาํ ลังมาก เหมือนจิตที
ได้ทางของมันชัดเจนแล ้ว ก็จะเป็ นจิตทีไหลแน่วไปในทางนัน และมีกาํ ลังมาก
นีเป็ นจิตทีมีสมาธิ
เมือจิตมีสมาธิ ก็เป็ นอันว่าทุกอย่างเดินไปด้วยดีแลว้ เมือจิตมีทางไป
ไปในทางทีถูกต้องสู่จุดหมาย เดินไปด้วยดี ไม่มหี ่วงกังวล ใจก็สบาย ปล่อย
วาง เฝ้ าดูเฉยวางทีเป็ นกลางอยู่ จิตทีเฝ้ าดูเฉยนี คือจิตทีมีอุเบกขา เป็ น
กลาง ไม่เกาะเกียวสิงใด เพราะไม่ตอ้ งกังวลถึงงานทีทํา

Bojjhaṅga: The Buddhist Way of Enhancing Health

21

Once a person is emotionally satisfied, he will relax, his mind will
become at ease and calm down, and tension will go away. A person will
become tense and restless when his mind is in the state mentioned a
while earlier: apprehensive, anxious, and desolate, or moving in circles,
getting stuck there with nowhere to go, thus losing its bearings; the
mind will become even more tense and restless. Once the mind has a
path to follow, it will be encouraged to move forward. When it becomes
satisfied, it will be relaxed and calm as well. Tension and nervousness
will be gone. The mind is relaxed, calm, and composed, and so is the
body. This state is called passaddhi.
Once passaddhi has arisen, the mind, troubled and agitated by
aimlessness and restlessness, when there is a path to move along, will
walk into that path, and the restlessness, nervousness, apprehension,
worry, and tension will then all disappear. The mind will become still,
calm, and firmly focused on the journey to be taken and the task to be
done at that moment. The mind has thus attained samādhi, rushing
unswervingly along that path, running unidirectionally with steadfastness, and has great strength.
This has been likened to pouring water from a high place. When
we pour the water from a huge vessel or container onto the top of a
mountain, if the water flows in all directions it will not have much
force. However, if we build a passageway for it, say by laying pipes or
by digging channels, the water that flows down that passageway will
gush in one direction and have great force. Likewise, a mind that has
got its path clearly charted out will be one that flows unswervingly
along that path and has great strength. This is a concentrated mind.
Once the mind is concentrated, it means that everything has
worked smoothly. When the mind has the right path to the goal, it
proceeds well with no anxiety. It is at ease, lays down all its burden,
and watches indifferently what is going on with neutrality. A mind that
watches indifferently is one that has attained equanimity. It is neutral,
not clinging to anything, as it is not anxious about the work it is doing.

๒๒
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เหมือนอย่างคนขับรถทีว่าเมือกีนี เขาเพียรพยายามในตอนแรกคือ
เร่งเครือง จับโน่น ดึงนี เหยียบนัน แต่เมือเครืองเดินไปเรียบร้อยเขา้ ทีดีแลว้
ก็ปล่อย จากนันก็เพียงนังมองดูเฉยสบายคอยคุมอยู่ และทําอะไรๆ ไปตาม
จังหวะของมันเท่านัน ตอนนีจะคุยจะพูดอะไรกับใครก็ยงั ได้ ถ้าทําอย่างนีได้
จิตทีเดินไปในแนวทางของการใช้ปญั ญา ก็จะเจริญปัญญา เกิดความรูค้ วาม
เขา้ ใจเพิมพูนเป็ นปัญญายิงๆ ขึนไป ถ้าเดินไปในทางของการทํากิจเพือโพธิ
ก็จะบรรลุโพธิคือการตรัสรู ้
เป็ นอันว่า จุดเริมต้นทีสําคัญคือ ต้องมีสติ สตินนก็
ั นาํ มาใช้ประโยชน์
ดังทีกล่าวแลว้ ให้มนั ส่งต่อกันไปตามลําดับ เป็ นธรรมทีหนุ นเนืองกัน ๗
ประการ ถ้าทําได้เช่นนี ก็เป็ นประโยชน์ช่วยให้บรรลุถงึ จุดหมาย ไม่ว่าจะเป็ น
ผูป้ ฏิบตั เิ พือความหลุดพ้น หรือจะใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจําวัน
แมแ้ ต่ถา้ ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันถูกต้อง ก็เป็ นการปฏิบตั ิเพือ
ความหลุดพ้นไปด้วยในตัวนันเอง เพราะการปฏิบตั ทิ ว่ี าเพือความหลุดพ้นนัน
ก็คือการทีสามารถทําจิตใจของตนเอง ให้ปลอดโปร่งผ่องใสด้วยสติปญั ญา
นันเอง จะเป็ นเครืองช่วยในทางจิตใจของแต่ละท่านทุกๆ คน ทําให้เกิด
ความโล่งเบา เป็ นอิสระ
อาตมภาพแสดงธรรมเรืองโพชฌงค์มานี ก็ได้พูดไปตามหลัก ให้เห็น
ความหมายของแต่ละข้อและความสัมพันธ์กนั แต่สงสํ
ิ าคัญอยู่ทีว่าเราจะ
นํามาใช้อย่างไรในกรณีแต่ละกรณี อันนีเป็ นเพียงการพูดให้เห็นแนวกว้างๆ
เท่านัน จะให้ชดั เจนได้ก็ต่อเมือเรานําไปใช้ ในเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ใน
เรืองแต่ละเรืองว่าจะใช้อย่างไรให้เห็นประจักษ์แก่ตนเอง เมือได้เห็นประโยชน์
ประจักษ์ขนมาครั
ึ
งหนึง เราก็จะมีความชัดเจนขึนและนําไปใช้ได้ผลดียงๆ
ิ ขึน
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This is similar to the driver mentioned earlier on. In the beginning, he has to make efforts, accelerating the engine, touching this,
pulling that, or pressing on a pedal. Once the engine starts and runs
properly, he can let go. From then on, he can simply sit back, watch
while doing nothing, relax, and see to the smooth operation of the
engine as needed. He can now even chat or talk whatsoever with
whomever he wants to. If you can do it this way, the mind that moves
along the path requiring the use of wisdom will make progress in the
cultivation of wisdom. You will gain more knowledge and understanding, which will increase and turn into even more wisdom. If you
proceed along the path of activity for bodhi, you will attain bodhi or
enlightenment.
It can be concluded that the important starting point is the
possession of sati. Mindfulness could be used for the benefit mentioned
earlier, progressing to subsequent stages, with each of the seven
Dhamma principles supporting the others. If you can do it this way, it
will be to your advantage in attaining your goal, no matter whether you
practice with a view to gaining deliverance or using it in your daily life.
Even if you practice it properly for your daily routine, it will concurrently be practice for deliverance as well, since the practice to gain
deliverance will enable you to relieve and brighten up your mind with
mindfulness and wisdom. It will assist each and every one of you
spiritually, resulting in relief, lightness, and freedom.
I have explained the tenet of Bojjhaṅga on principle so that you
can see the meaning of each of the factors and how they are related.
What is important is how to utilize them in individual cases. My explanation is just to give you an overview. It will become clearer only when
you put it into practice in each given circumstance or in each particular
case. You will realize for yourself how each factor is to be employed.
When you realize for once how useful it could be, you will become
clearer about it and can put it into use more and more effectively.

๒๓
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โอกาสนีอาตมภาพก็ถอื ว่าเป็ นการพูดเริม หรือเป็ นการบอกแนวทาง
ให้หลักการไว้ เป็ นความเขา้ ใจทัวไป เกียวกับเรืองโพชฌงค์ ก็พอสมควรแก่
เวลา ขอส่งเสริมกําลังใจโยม ขอให้โยมเจริญด้วยหลักธรรมเหล่านี เริมต้น
ด้วยสติเป็ นต้นไป
โดยเฉพาะขอ้ หนึงทีอยากให้มมี ากๆ ก็คือ ปี ติ ความอิมใจ จะได้ช่วย
เป็ นอาหารใจ คือ นอกจากมีอาหารทางกายเป็ นภักษาแลว้ ก็ขอให้มปี ี ตเิ ป็ น
ภักษาด้วย คือ มีปีติเป็ นอาหารใจ เป็ นเครืองส่งเสริมให้มีความสุข เมือมี
ความสุขกายแลว้ มีความสุขใจด้วย ก็ได้ชือว่า เป็ นผูม้ คี วามสุขโดยสมบูรณ์
มีสุขภาพพร้อมทังสองด้าน คือด้านกาย และด้านใจ มีทงสุ
ั ขภาพกายและ
สุขภาพจิต
หลักธรรมทีอาตมภาพนํามาชีแจงเหล่านี หากว่าได้นาํ ไปใช้ ก็จะเป็ นพร
อันประเสริฐทีเกิดขึนในจิตใจของโยมแต่ละท่านเอง อาตมภาพขอให้ทุก
ท่านได้รบั ประโยชน์จากหลักธรรมชุดนีโดยทัวกัน

Bojjhaṅga: The Buddhist Way of Enhancing Health

23

On this occasion, I regard this talk as an introduction or presentation of guidelines on the principles, as a general understanding of the
Bojjhaṅga. It is about time I ended the talk. May I offer encouragement
to you and wish you progress in your cultivation of these tenets,
starting from sati on.
There is one particular factor I would like you to possess in
abundance—pīti or rapture. It will bolster up your food for the mind.
That is, besides having food to nourish your body, may you also have
pīti as food. Pīti is food for the mind that enhances your happiness.
When you are happy physically and mentally, you can be called
completely happy; that is, you are healthy in both body and mind, i.e.
possessing both physical and mental health.
If the tenets I have explicated today are put into use, they will
become superb blessings themselves that arise in the mind for each of
you. May you all profit from this set of Dhamma principles.

๒๔
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ภาคผนวก
โพชฌังคปริตร
โพชฺฌงฺโค สติสงฺขาโต
วิริยมฺปติปสฺสทฺธ-ิ
สมาธุเปกฺขโพชฺฌงฺคา
มุนินา สมฺมทกฺขาตา
สํวตฺตนฺติ อภิฺาย
เอเตน สจฺจวชฺเชน
เอกสฺมึ สมเย นาโถ
คิลาเน ทุกฺขิเต ทิสฺวา
เต จ ตํ อภินนฺทิตฺวา
เอเตน สจฺจวชฺเชน
เอกทา ธมฺมราชาป
จุนฺทตฺเถเรน ตฺเว
สมฺโมทิตฺวา จ อาพาธา
เอเตน สจฺจวชฺเชน
ปหีนา เต จ อาพาธา
มคฺคาหตกิเลสาว
เอเตน สจฺจวชฺเชน

ธมฺมานํ วิจโย ตถา
โพชฺฌงฺคา จ ตถาปเร
สตฺเตเต สพฺพทสฺสินา
ภาวิตา พหุลีกตา
นิพฺพานาย จ โพธิยา
โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ
โมคฺคลฺลานฺจ กสฺสป
โพชฺฌงฺเค สตฺต เทสยิ
โรคา มุจจฺ ึสุ ตงฺขเณ
โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ
เคลฺเนาภิปฬิโต
ภณาเปตฺวาน สาทรํ
ตมฺหา วุฏ าสิ านโส
โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ
ติณฺณนฺนมฺป มเหสินํ
ปตฺตานุปฺปตฺติธมฺมตํ
โสตฺถิ เต โหตุ สพฺพทา ฯ
u
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Addendum
Bojjhaṅgaparitta
Bojjhaṅgo satisaṅkhāto

dhammānaṁ vicayo tathā

Viriyampītipassadhi-

bojjhaṅgā ca tathāpare

Samādhupekkhabojjhaṅgā

sattete sabbadassinā

Muninā sammadakkhātā

bhāvitā bahulīkatā

Saṁvattanti abhiññāya

nibbānāya ca bodhiyā

Etena saccavajjena

sotthi te hotu sabbadā

Ekasmiṁ samaye nātho

moggallānañca kassapaṁ

Gilāne dukkhite disvā

bojjhaṅge satta desayi

Te ca taṁ abhinanditvā

rogā mucciṁsu taṅkhaṇe

Etena saccavajjena

sotthi te hotu sabbadā

Ekadā dhammarājāpi

gelaññenābhipīḷito

Cundattherena taññeva

bhaṇāpetvāna sādaraṁ

Sammoditvā ca ābādhā

tamhā vuṭṭhāsi ṭhānaso

Etena saccavajjena

sotthi te hotu sabbadā

Pahīnā te ca ābādhā

tiṇṇannampi mahesinaṁ

Maggāhatakilesāva

pattānuppattidhammataṁ

Etena saccavajjena

sotthi te hotu sabbadā
u
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โพชฌังคปริตร
(แปล)

โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ สติสมั โพชฌงค์ ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค์
วิริยสัมโพชฌงค์ ปี ตสิ มั โพชฌงค์ ปัสสัทธิสมั โพชฌงค์ สมาธิสมั โพชฌงค์
อุเบกขาสัมโพชฌงค์เหล่านี อันพระมุนีเจ้าผูเ้ ห็นธรรมทังสิน ตรัสไว้ชอบแลว้
อันบุคคลมาเจริญ ทําให้มากแลว้ ย่อมเป็ นไปเพืออภิญญา เพือนิพพาน
และเพือความตรัสรู ้ ด้วยคําสัตย์นี ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมือ
สมัยหนึง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรพระมหาโมคคัลลานะ และ
พระมหากัสสปะ อาพาธ ได้รบั ทุกขเวทนาแลว้ ทรงแสดงโพชฌงค์ ๗ ประการ
ท่านทัง ๒ ชืนชมภาษิตนัน หายโรคในขณะนัน ด้วยคําสัตย์นี ขอความ
สวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมือ
ครังหนึง แมพ้ ระธรรมราชา อันความประชวรเบียดเบียนแลว้ รับสัง
ให้พระจุนทเถระ แสดงโพชฌงค์นนโดยเอื
ั
อเฟื อ ก็ทรงบันเทิงพระหฤทัย
หายประชวรโดยพลัน ด้วยคําสัตย์นี ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมือ
ก็อาพาธทังหลายนัน อันพระมหาฤษีทงั ๓ องค์ ละได้แลว้ ถึงความ
ไม่บงั เกิดเป็ นธรรมดา ดุจกิเลสอันมรรคกําจัดแลว้ ด้วยคําสัตย์นี ขอความ
สวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมือ
u



ดู

บันทึกท้ายเล่ม ข้อ [๔]
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Bojjhaṅgaparitta
(translation)
The seven enlightenment factors—namely the enlightenment
factors of mindfulness, of truth investigation, of energy, of rapture, of
tranquility, of concentration, and of equanimity—having been rightly
expounded by the all-seeing sage [the Buddha], when developed and
cultivated, will conduce to direct knowledge (abhiññā), to nibbāna,
and to enlightenment. By the utterance of this truth, may you be well at
all times.
On one occasion, the World Protector [the Buddha], seeing that
the Elders Mahāmoggallāna and Mahākassapa were ill and in pain,
expounded the seven enlightenment factors, upon hearing which they
became elated and instantly recovered from their illnesses. By the
utterance of this truth, may you be well at all times.
Once, even the King of the Dhamma [the Buddha] himself, being
afflicted by an illness, had the Elder Cunda recite, in a caring manner,
the enlightenment factors. The Buddha rejoiced and instantly recovered
from his illness. By the utterance of this truth, may you be well at all
times.
All the illnesses, terminated by these three great sages, naturally
reached the state of non-arising, just like the defilements eradicated by
the Noble Path. By the utterance of this truth, may you be well at all
times.

u



See Endnote [4].

๒๖
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บันทึกท้ายเล่ม
[๑] คําวา ปริตร (บาลี: ปริตฺต) แปลวา “เครื่องคุมครองปองกัน” ใชหมายถึง
บทสวดที่นับถือเปนพระพุทธมนต คือบาลีภาษิตดั้งเดิมในพระไตรปฎกซึ่งไดยก
มาจัดไวเปนพวกหนึ่งในฐานะเปนคําขลังหรือคําศักดิ์สิทธิ์ ที่มีอานุภาพคุมครอง
ปองกันชวยใหพนจากภยันตราย และเปนสิริมงคลทําใหเกษมสวัสดีมีความสุข
ความเจริญ สวนโพชฌงคปริตร โบราณาจารยไดประพันธคาถาประมวลเรื่อง
สรุปความจาก ๓ พระสูตร ในโพชฌงคสังยุตต สังยุตตนิกาย มารวมไวเปน
ปริตรเดียวกัน เนื้อหาโดยยอของพระสูตรทั้ง ๓ มีดังนี้
• ปฐมคิลานสูตร: ครั้งหนึ่ง ในระหวางที่พระพุทธเจาประทับอยูที่วัดเวฬุวัน
พระมหากัสสปะอาพาธอยูที่ถ้ําปปผลิ ใกลกรุงราชคฤห พระพุทธเจาเสด็จ ไป
เยี่ยม และทรงแสดงโพชฌงค เมื่อพระมหากัสสปะสดับแลว ก็หายจากอาพาธนั้น
• ทุติยคิลานสูตร: ครั้งหนึ่ง ในระหวางที่พระพุทธเจาประทับอยูที่วัดเวฬุวัน
พระมหาโมคคัลลานะอาพาธอยูบนเขาคิชฌกูฏ ใกลกรุงราชคฤห พระพุทธเจา
เสด็จไปเยี่ยม และทรงแสดงโพชฌงค เมื่อพระมหาโมคคัลลานะสดับแลว ก็หาย
จากอาพาธนั้น (เนื้อหาในพระสูตรนี้เหมือนกับในพระสูตรแรก แตกตางเฉพาะ
ชื่อบุคคลและชื่อสถานที่เทานั้น)
• ตติยคิลานสูตร: ครั้งหนึ่ง ขณะประทับที่วัดเวฬุวัน ใกลกรุงราชคฤห
พระพุทธเจาทรงประชวร ขอใหพระมหาจุนทะแสดงโพชฌงค เมื่อทรงสดับแลว
ก็หายประชวร
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Endnotes

[1] The word paritr (Pali: paritta), meaning “instrument of protection or
defense,” is used to refer to chanting texts respected as Buddhist
incantations. They are original Pali sayings quoted from the Tipiṭaka and
separately grouped together by virtue of being magical or sacred words
with protective or defensive powers capable of salvaging chanters from
perils and harms while also bestowing on them luck and blessings, thereby
providing them with security, wellbeing, happiness, and prosperity. The
Bojjhaṅgaparitta was, however, composed in verse by a teacher of old, who
compiled, in summary form, three discourses in the Connected Discourses
on the Enlightenment Factors, of the Saṁyutta Nikāya (Connected Discourses of the Buddha) into one and the same protective chanting text. The
synopses of these three discourses are as follows:
• First Discourse on the Ill One: On one occasion, when the Buddha
was dwelling in the Bamboo Grove, the Venerable Mahākassapa was sick,
while dwelling in the Pipphali Cave, near Rājagaha. The Buddha visited him
and expounded the enlightenment factors to him. After hearing the
exposition, the Venerable Mahākassapa was cured of his illness.
• Second Discourse on the Ill One: On one occasion, when the Buddha
was dwelling in the Bamboo Grove, the Venerable Mahāmoggallāna was sick,
while dwelling on Mount Vulture Peak, near Rājagaha. The Buddha visited
him and expounded the enlightenment factors to him. After hearing the
exposition, the Venerable Mahāmoggallāna was cured of his illness. (The
content of this discourse is the same as that of the first one except for the
difference in personal and place names.)
• Third Discourse on the Ill One: On one occasion, while dwelling in
the Bamboo Grove, near Rājagaha, the Buddha was sick. He had the
Venerable Mahācunda recite the enlightenment factors. After hearing the
recitation, the Buddha was cured of his illness.

๒๗
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อนึ่ง เรื่องราวที่วาการสดับธรรมอาจชวยใหหายเจ็บไข มิไดมีเฉพาะใน
คิลานสูตรทั้ง ๓ เทานั้น แตเรื่องราวที่คลายคลึงกันยังมีปรากฏในคิริมานันทสูตร
ในอังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เรื่องมีอยูวา ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจาประทับ
อยูที่วัดเชตวัน ใกลกรุงสาวัตถี พระอานนทไดกราบทูลวา พระคิริมานันทะอาพาธ
ขอใหพระองคเสด็จไปเยี่ยม แตพระพุทธเจาทรงแสดงธรรมเรื่องสัญญา ๑๐ และ
ทรงแนะใหพระอานนทนําไปแสดงแกพ ระคิริมานันทะแทน พระอานนททํา
ตามพระโอวาท เมื่อพระคิริมานันทะสดับธรรมแลว ก็จึงหายอาพาธ ดว ยเหตุ
ดังกลาว ประเทศพระพุทธศาสนาฝายเถรวาทจึงนับถือคิริมานันทสูตรวาเปน
พระปริตรอีกบทหนึ่งเชนกัน
สัญญา ๑๐ ที่พระพุทธเจาตรัสแกพระอานนท มีดังนี้
๑. อนิจฺจสฺา ความกําหนดหมายความไมเที่ยงแหงสังขาร
๒. อนตฺตสฺา ความกําหนดหมายความเปนอนัตตาแหงธรรมทั้งปวง
๓. อสุภสฺา ความกําหนดหมายความไมงามแหงกาย
๔. อาทีนวสฺา ความกําหนดหมายโทษทุกขของกายอันมีความเจ็บไขตางๆ
๕. ปหานสฺา ความกําหนดหมายเพื่อละอกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย
๖. วิราคสฺา ความกําหนดหมายวิราคะวาเปนธรรมประณีต
๗. นิโรธสฺา ความกําหนดหมายนิโรธวาเปนธรรมประณีต
๘. สพฺพโลเก อนภิรตสฺา ความกําหนดหมายความไมนาเพลิดเพลิน
ในโลกทั้งปวง
๙. สพฺพสงฺขาเรสุ อนิฏ สฺา ความกําหนดหมายความไมนาปรารถนา
ในสังขารทั้งปวง (คําวา อนิฏ สฺา “ความกําหนดหมายความไมนาปรารถนา”
บางแหงเปน อนิจฺจสฺา “ความกําหนดหมายความไมเที่ยง” บาง อนิจฺฉาสฺา
“ความกําหนดหมายความไมพึงอยาก” บาง)
๑๐. อานาปานสฺสติ สติกําหนดลมหายใจเขาออก
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Incidentally, the accounts that listening to the Dhamma can help
cure an illness are not peculiar to the three Discourses on the Ill one, but a
similar account is also found in the Girimānanda Sutta, in the Book of the
Tens, of the Aṅguttara Nikāya (Numerical Discourses of the Buddha). Here
is the story. At one time, when the Buddha was dwelling in the Jeta Grove,
near the city of Savatthī, the Venerable Ānanda informed him that the
Venerable Girimānanda was ill, and requested that he pay him a visit.
However, the Buddha expounded the ten perceptions to the Venerable
Ānanda, and exhorted him to recite the Dhamma to the Venerable Girimānanda instead. The Venerable Ānanda followed his advice, so that after
hearing the recitation, the Venerable Girimānanda fully recovered from his
illness. For this reason, Theravada Buddhist countries have regarded the
Girimānanda Sutta as another protective chanting text as well.
The ten contemplations the Buddha expounded to the Venerable
Ānanda are as follows:
1. Aniccasaññā: perception on impermanence in conditioned
phenomena
2. Anattasaññā: perception on non-self in all phenomena
3. Asubhasaññā: perception on the unattractiveness of the body
4. Ādīnavasaññā: perception on demerits and sufferings in the body
such as illnesses
5. Pahānasaññā: perception on the abandoning of all unwholesome
thoughts and evils
6. Virāgasaññā: perception on dispassion as a refined state
7. Nirodhasaññā: perception on cessation as a refined state
8. Sabbaloke anabhiratasaññā: perception on non-delight in the
whole world
9. Sabbasaṅkhāresu aniṭṭhasaññā perception on unpleasantness in
all conditioned phenomena (the word aniṭṭhasaññā “perception on
unpleasantness” is variously also known as aniccasaññā “perception on
impermanence” and anicchāsaññā “perception on undesirability”)
10. Ānāpānassati: mindfulness of in- and out-breathing.

๒๘
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[๒] คําวา โพชฺฌงฺค ตรงกับรูปสันสกฤตวา โพธฺยงฺค มาจาก โพธิ สมาสกับ
องฺค เมื่อ ๒ คํานี้เชื่อมเสียงดวยวิธีสนธิ จึงกลายรูปเปน โพธฺยฺ + องฺค (อิ > ยฺ)
กอนเชื่อมรวมเปนคําเดียวคือ โพธฺยงฺค แตในรูปบาลี มีสนธิเพิ่มตามมาอีก ดวย
การกลมกลืนเสียง (ธฺยฺ > ชฺฌฺ) โพธฺยงฺค จึงกลายรูปเปน โพชฺฌงฺค อีกตอหนึ่ง
[๓] คําวา ธัมมวิจยะ หรือ ธรรมวิจัย มีความหมาย ๒ อยางที่ตางกันทวา
สัมพันธกัน ขึ้นอยูกับวิธีตีความคําวา ธรรม ดังนี้
ในความหมายอยางกวางและทั่วไป ธรรม หมายถึง “สิ่ง” กลาวคือทุก
สิ่งทุกอยาง ทั้งสังขารและวิสังขาร เมื่อมองในแงการรับรูของมนุษย ธรรม ก็คือ
“ธรรมารมณ” หรือสิ่งที่รับรูดวยใจนั่นเอง ไดแกรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้น
ธรรมวิจัย จึงเปน การใชปญญาวิจัยสิ่งที่ส ติกํา หนดจับไว หรือ ระลึกรวมมา
นําเสนอนั้น ตามสภาวะ โดยจําแนกแยกแยะสิ่งที่เปนกุศลและสิ่งที่เปนอกุศล
สิ่งที่มีโทษและสิ่งที่ไมมีโทษ สิ่งที่เลวและสิ่งที่ประณีต สิ่งที่เปนฝายดําและสิ่งที่
เปนฝายขาวพรอมทั้งคูตรงขามของฝายดําและฝายขาวนั้นๆ เปนตน ความหมายนี้
สอดคลองกับการใชคําวา ธมฺม ในรูปพหูพจนในขอความบทสวดโพชฌงคปริตร
ที่วา ธมฺมานํ วิจโย [ตถา] “[ในทํานองเดียวกัน] การวิจัยธรรมทั้งหลาย” (ธรรม
= “สิ่ง”) และดังหลักฐานในกายสูตรเปนตน ซึ่งอยูในโพชฌงคสังยุตต สังยุตตนิกาย ดังนั้น ธรรมวิจัย ในความหมายอยางกวาง จึงอาจแปลเปนภาษาอังกฤษ
ไดวา “discrimination of states” หรือ “investigation of phenomena”
ในความหมายอยางแคบและเฉพาะ ธรรม หมายถึง “ความจริง” หรือ
คําสอนเกี่ยวกับความจริง ในฐานะที่เปนธรรมารมณ (โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
บริบทของการปฏิบัตกิ รรมฐาน) ธรรมวิจัย จึงเปนการใชปญญาเลือกเฟน ตรวจ
ตรา และสอบสวนธรรม กลาวคือ ธรรมะ หรือ (คําสอนเกี่ยวกับ) ความจริง
ตามที่ไดสดับหรือเลาเรียนมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งจากพระภิกษุผูถึงพรอมดวย
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[2] The word bojjhaṅga is equivalent to the Sanskrit bodhyaṅga, from bodhi
compounded with aṅga. When the two words are phonetically combined
through sandhi (i > y), they become bodhy + aṅga before merging into one
single word bodhyaṅga. In the Pali form, there is a further sandhi, through
assimilation (dhy > jjh), thereby bodhyaṅga in turn becoming bojjhaṅga.
[3] The word dhammavicaya or dharmavicaya has two different yet related
meanings, depending on how the word dhamma is interpreted, as follows:
In the broad and general sense, dhamma refers to “things,” i.e. all
things, both conditioned and unconditioned. From the vantage point of
human cognition, dhamma refers effectively to “mind objects,” or whatever is cognized by the mind, i.e. physical and mental phenomena.
Dhammavicaya, therefore, involves the employment of wisdom to investigate the states determined and clasped, or recollected and presented, by
mindfulness, the way they actually are, by discriminating, for example,
wholesome and unwholesome states, blameable and blameless states,
inferior and superior states, dark and bright states with their counterparts.
This meaning is in accord with the use of dhamma in plural in the text of
the Bojjhaṅgaparitta that reads dhammānaṁ vicayo [tathā] “[likewise] the
investigation of dhammas” (dhammas = “things”), and is also evidenced,
for instance, from the Discourse on the Body, which is in the Connected
Discourses on the Enlightenment Factors, of the Saṁyutta Nikāya. Thus,
dhammavicaya in the broad sense can be translated into English as
“discrimination of states” or “investigation of phenomena.”
In the narrow and specific sense, dhamma refers to “truth,” or the
teaching on the truth, as a mind object (especially in the context of
meditation practice). Dhammavicaya, therefore, involves the exercise of
wisdom to discern, examine, and investigate the Dhamma or (teaching on)
the truth that has been heard or learned especially from monks who are
accomplished in virtue, concentration, wisdom, liberation, and the knowledge and vision of liberation. This latter meaning, on the other hand, is
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ศีล สมาธิ ปญญา วิมุติ และวิมุติญาณทัสสนะ ความหมายอยา งหลัง นี้ก็ดัง
หลัก ฐานในสีลสูตรเปนตน ซึ่งอยูในโพชฌงคสังยุตต สังยุตตนิก ายเชนกัน
ธรรมวิจัย ในความหมายอยางแคบ จึงอาจแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา “investigation of the Dhamma” หรือ “truth investigation”
เมื่อมองในแงนี้ จึงอาจเห็นไดวา ธรรมวิจัยทั้งความหมายอยางกวางและ
ความหมายอยางแคบมีความเชื่อมโยงกัน ในเบื้องตน ธรรมวิจัย หมายถึง การ
สอดสองตรวจตราธรรมทั้งหลายโดยทั่วไป กลาวคือ ทุกสิ่งอันเปนธรรมารมณที่
สติจับไวและสงทอดมาให จะถูกจําแนกแยกแยะและสอดสองตรวจตรา เมื่อ
ธรรมะที่ไดสดับหรือเรียนมากอน เปนสิ่งที่ถูกจําแนกแยกแยะและสอดสองตรวจ
ตรา อันเปนธรรมารมณที่ส ติระลึก ไดและสงทอดมาใหเชนกัน ธรรมวิจัยจึ ง
หมายเฉพาะถึงการสอดสองตรวจตราธรรม หรือ (คําสอนเกี่ยวกับ) ความจริง
[๔] คําวา อภิญญา มาจากรากศัพท า “รู” กับ อุปสรรค อภิ- มีความหมาย ๒
อยาง ขึ้นอยูกับวิธีตีความอุปสรรค อภิ- ดังนี้
๑. เมื่อ อภิ- หมายความวา “ยิ่ง; ใหญ; เหนือ; ครอบงํา” คําวา อภิญญา
จึงมักแปลกันมาในภาษาไทยวา “ปญญาอันยิ่ง; ความรูยิ่ง” หมายถึง “ความรู
เหนือประสบการณสามัญ; ความรูเ หนือปกติวิสัย” ดังที่ใชพูดถึง อภิญญา ๖ ไดแก
(๑) อิทธิวิธิ “การแสดงฤทธิ์ได” (๒) ทิพพโสต “หูทิพย” (๓) เจโตปริยญาณ
“ญาณที่ใหกําหนดใจผูอื่นได” (๔) ปุพเพนิวาสานุสสติ “การระลึกชาติได” (๕)
ทิพพจักขุ (ตาทิพย) และ (๖) อาสวักขยญาณ “ญาณที่ทําใหอาสวะสิ้นไป”
๒. เมื่อ อภิ- หมายความวา “มุงหนา; มุงตรงไป; เผชิญ; ประจัน; ชัด”
คําวา อภิญญา จึงหมายถึง “ความรูจําเพาะเจาะตรง; ความรูตรงชัด; ความรู
เจาะตรงชัด” กลาวคือ การรูตรงชัดพอดีกับสิ่งนั้นๆ รูประจักษตรงตัวตรงหนา
ถึงสภาวลักษณะ ความหมายนี้มีปรากฏดังเชนในลักษณะตัดสินพระธรรมวินัย
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evidenced, for instance, from the Discourse on Virtue, which is also in the
Connected Discourses on the Enlightenment Factors, of the Saṁyutta
Nikāya. Therefore, dhammavicaya in the narrow sense can be rendered in
English as “investigation of the Dhamma” or “truth investigation.”
In this light, the broad and narrow senses of dhammavicaya can be
seen as interconnected. Preliminarily, dhammavicaya refers to investigation
of phenomena in general; that is, all phenomena, as mind objects clasped
and passed on by mindfulness, are subject to discernment and investigation. When it is the Dhamma having been heard or learned that is thus
discerned and investigated, also as a mind object recollected and passed on
by mindfulness, dhammavicaya, therefore, refers particularly to investigation of the Dhamma or (teaching on) the truth.
[4] Derived from the root ñā “to know” with the prefix abhi-, the word abhiññā
has two meanings, depending on how the prefix abhi- is interpreted.
1. With abhi- meaning “excessively; greatly; above; overpowering,”
the word abhiññā is traditionally often translated in Thai as “great wisdom;
great knowledge,” meaning “supersensory knowledge; supernormal knowledge” as used to refer to “the six superknowledges,” namely: (1) iddhividhi
“psychic potency, or magical powers,” (2) dibbasota “divine ear, or clairaudience,” (3) cetopariyañāṇa “knowledge of others’ thoughts, or mindreading,” (4) pubbenivāsānussati “remembrance of one’s previous births,
or retrocognition,” (4) dibbacakkhu “divine eye, or clairvoyance,” and (6)
āsavakkhayañāṇa “knowledge of the destruction of taints.”
2. With abhi- meaning “aggressing toward; straightforwardly; faceto-face; confronting; explicit,” the word abhiññā means “straightforward
specific knowledge; explicit direct knowledge; explicit straightforward
knowledge,” i.e. knowing directly, explicitly, and exactly the thing in
question—knowing its natural attributes empirically, squarely, and face-toface. This meaning is found, for instance, in the seven criteria of the
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๗ ประการ ที่พระพุทธเจาตรัสแกพระอุบาลี ไดแก (๑) เอกันตนิพพิทา “ความ
หนายสิ้นเชิง” (๒) วิราคะ “ความคลายกําหนัด (๓) นิโรธ “ความดับ” (๔)
อุปสมะ “ความสงบ” (๕) อภิญญา “ความรูตรงชัด” (๖) สัมโพธะ “ความตรัสรู”
และ (๗) นิพพาน “ความหมดกิเลส ความดับทุกข และความพนจากการเวียน
วายตายเกิด”
คําวา อภิญญา ในโพชฌงคปริตร ก็เชนกัน หมายถึง “ความรูตรงชัด”
มิใช “ความรูเหนือ ปกติวิสัย” ดังในอภิญญา ๖ และอาจแปลเปน
ภาษาอังกฤษอยางงายๆ วา “direct knowledge”
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Doctrine and the Discipline expounded by the Buddha to the Venerable
Upāli, namely: (1) ekantanibbidā “utter disenchantment,” (2) virāga
“dispassion,” (3) nirodha “cessation,” (4) upasama “peace,” (5) abhiññā
“explicit direct knowledge,” (6) sambodha “enlightenment,” and (7) nibbāna
“extinction of defilements, cessation of suffering, and emancipation from
the chain of rebirths.”
Likewise, the word abhiññā in the Bojjhaṅgaparitta means “explicit
direct knowledge,” not “supernormal knowledge” as in the six superknowledges, and can be translated into English simply as “direct knowledge.”
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บันทึกเรืองลิขสิทธิการแปล
ขอแจ้ งไว้ เพื อเป็ นหลักในการปฏิ บตั ิต่อไปว่า เนืองจากหนังสือทังปวงของอาตมภาพเป็ นงานธรรมทาน เพือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ไม่มีค่าลิขสิทธิ อยู่แล้ ว เมือท่านผู้ใดเห็นคุณค่า และมีบุญเจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไม่ว่าจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็ น
ภาษาไทย หรื อจากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อภาษาอื นใด ก็เ ป็ น การช่วยกัน เผยแพร่ ธรรมบําเพ็ ญประโยชน์ให้ กว้ าง
ออกไป
ผู้ที ทํางานแปลนัน ย่อ มต้ องใช้ ความรู้ ความสามารถในการที จะแปล โดยสละเรี ยวแรงสละเวลามิใ ช่น้ อย ถ้ าผลงาน
แปลนันทําด้ วยความตังใจ น่าเชือถือหรือเป็ นทีวางใจได้ ในเมืออาตมภาพไม่ถือค่าลิขสิทธิ ในงานต้ นเรื องนันอยู่แล้ ว ลิขสิทธิฉบับ
แปลนันๆ ก็ย่อมถือได้ ว่าเป็ นของผู้แปล ในฐานะเป็ นเจ้ าของผลงานแปลนัน โดยผู้แปลดูแลรับผิดชอบคําแปลของตน และเป็ น
ผู้พิจารณาอนุญาตเอง ในการทีจะให้ ผ้ หู นึงผู้ใดนําฉบับแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึงอย่างใด ไม่ว่าจะพิ ม พ์ แ จกเป็ น
ธรรมทาน หรื อพิ มพ์ จําหน่าย ทังในประเทศและต่างประเทศ ตามแต่จะเห็นสมควร
ทังนี สิงทีผู้แปลจะพึงร่วมมือเป็ นการแสดงความเอือเฟื อ ก็คือ ทําการให้ ชดั มิให้ เกิดความเข้ าใจผิดว่า อาตมภาพได้ รับ
ค่าตอบแทนหรื อผลประโยชน์ใดๆ และแจ้ งให้ อาตมภาพในฐานะเจ้ าของเรืองเดิมได้ ทราบทุกครังทีมีการตีพิมพ์ และถ้ าเป็ นไปได้ น่าจะ
มอบหนังสือทีตีพิมพ์ เสร็ จแล้ วประมาณ ๑๐ เล่ม เพื อเป็ นหลักฐานและเป็ นข้ อมูลทางสถิติต่อไป
อนึง ผู้แปลอาจแสดงนําใจเอือเฟื ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้ อใดข้ อหนึง หรือทุกข้ อ ต่อไปนี
ก) ให้ อาตมภาพเจ้ าของเรื องต้ นเดิมนันก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม พิ มพ์งานแปลนันเผยแพร่ ได้ โดยพิ มพ์แจกเป็ น
ธรรมทาน
ข) ให้ อาตมภาพ อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิ มพ์ งานแปลนันเผยแพร่ ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ นการพิ มพ์ แจกเป็ นธรรมทาน
ค) ให้ อาตมภาพก็ตาม วัดญาณเวศกวันก็ตาม อนุญาตให้ ผ้ ใู ดผู้หนึงพิ มพ์งานแปลนันเผยแพร่ ได้ เฉพาะในกรณีทีเป็ นการ
พิมพ์ แจกเป็ นธรรมทาน

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
☐
Memorandum on Translation Copyrights

This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for prospective translators]. As all my books
are meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and happiness of the people, and are already without royalties,
when anyone on seeing their merits wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from
English into Thai or from Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the promulgation of the
Dhamma and furtherance of the public good.
Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and ability in their undertakings
by putting in no small amount of effort and time. If their translation outputs are produced with attentiveness and are
credible or reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those
translations are to be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the translated texts. The
translators themselves are to be in charge of and responsible for their own translations, and it is also at their own
discretion as they see fit to grant permission to any party concerned to make any use of their translations, whether it be
publishing for free distribution as gifts of the Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad.
In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of courtesy, is to make
things clear so as to prevent the misunderstanding that I accept remunerations or any other benefits. They are also
requested to notify me, as the original author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten
copies of each published work should be given to me as evidence of the publication and for record keeping purposes.
In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any one or all of the following:
a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for free distribution as gifts of
the Dhamma;
b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in the case of
publishing for free distribution as gifts of the Dhamma;
c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to publish the translations
exclusively in the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma.

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)
November 7, 2009

รายนามเจ้าภาพ: มูลนิ ธชิ วาล–มาลัย ไชยธีระพันธ์ ศ. นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ และญาติมติ ร

s
มูลนิธิชวาล–มาลัย ไชยธีระพันธ 2,890 เลม
จํานวน 1,000 เลม: ศ. นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ และครอบครัว
รายละ 2,000 เลม: อรสา ไชยธีระพันธ (2) ชวลี ไชยธีระพันธ
รายละ 200 เลม: (1) ขวัญชัย ไชยธีระพันธ (2) ระพีพรรณ ไชยธีระพันธ (3) กิตติ ไชยธีระพันธ
(4) ฐิติพร ไชยธีระพันธ (5) นพ. วิทยา ไชยธีระพันธ (6) นพ.ธาดา ไชยธีระพันธ (7) นิดา
ไชยธีระพันธ (8) โชติ ไชยธีระพันธ (9) สันต ไชยธีระพันธ (10) เกวลิน ไชยธีระพันธ (11)
พิชช ไชยธีระพันธ (12) จิตติ ไชยธีระพันธ
รายละ 700 เลม: (1) วารุณี วองชาญกิจ (2) สุธรรม พรสกุลรัตน
รายละ 500 เลม: (1) ธนา สฤษฎวานิช (2) กิตติ นิรุธนภาพันธ และครอบครัว
รายละ 400 เลม: (1) พรวิภา–สมบูรณ วองวิทวัส (2) สิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ (3) ศิริชัย
ฉันทชัยวัฒน (4) อุทิศแด คุณพอเอี่ยมชัย ลิ้มพฤติธรรม
จํานวน 300 เลม: ธราวิช ศิริจันทร
รายละ 200 เลม: (1) นพ.มานะ–ทญ.สุภา–นพ.ฐิติ โรจนวุฒนนท (2) ทญ.ศรีสุมล ติลกสกุลชัย
(3) ทญ.ศิรินันท คุปตวัฒน (4) ทญ.สุพิชชา สวัสดิมงคล (5) จิว–หาน แซเหลี่ยง และ
ครอบครัว (6) ไชยยันต–โสฬส เจริญยิ่ง (7) กฤษดา–เจนนิเฟอร–จาเลน แสนสมบัติ (8)
นิยะดา-แกว แสนสมบัติ (9) ดร.เฉลิมศรี–เวิก–วรวิมล จันทรทอง (10) วิไลวรรณ สารรัตนะ
(11) สุวรรณา–โรเบิรต โกลริช (12) อุทิศแด คุณแมศุภจิตรา มหาดํารงคกุล (13) ครอบครัว
จันทรประทิน (14) เงินตรา–สิวพร อดิศัย (15) สุชาดา วีรบวรพงศ
รายละ 150 เลม: (1) ชาติชาย–ชุมศรี คณาติยานนท และลูกหลาน (2) พัชนี มานะวาณิชยเจริญ
(3) ครอบครัว พันธมณี (4) ครอบครัวฉลาด–เพชร รังสิกรรพุม (5) สดศรี บรรณวิทยกิจ (6)
อรศรี สุวัจนานนท (7) จิตติมา พงศพจนเกษม (8) วารุณี ตั้งคาวานิช (9) บุณณาคม ตั้งคาวานิช
(10) อุไร เกิดพิบูลย (11) บุญนิตย–ศิริพร โชติสรยุทธ (12) สุวิมล กุลสรรคศุภกิจ
รายละ 60–100 เลม: (1) สมนึก–จินตนา ศิริสุนทร และครอบครัว 60 เลม (2) สุภา โกมุทกุล
70 เลม (3) เอมอร นิรัญราช 80 เลม (4) อัลิปรียา หลอสุวรัตน 100 เลม (5) ชวนพิศ
จันทรสูตร 100 เลม. (6) ทัศนีย ชลศรานนท 100 เลม (7) ปุญชรัสมิ์ เหลาเทพพิทักษ 100 เลม

